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Müttefikler 
Başkumandanı, 

Fin Baş
kumandanı 

ile temasa 
geçti 

• 

il 

1 

So,'}'et tl\yynrclcrinin tnPı:-ruzuna uğr;lyan bir Fin ıehn 

il 

1 
Londra: 21 (A.A.) - İngiltere hariciye ne

zareti namına söz söylemeğe salahiyettar bir zat 
bu sabah beyanatta bulunarak, İskandinavya 
devletleri Alman tazyiklerine tahammül etmeğe 
razı oldukları takdirde İngilizlerle Fransızların 
da bu devletlere ve bilhassa Norveçe karşı bir 
tazyik siyaseti tatbik edeceklerini bildirmiştir. 

Norveçin beynelmilel La Hay adalet divanı
na müracaat edebileceğini telmih eden Norveç 
hariciye nezaretinin bu sözleri hakkında tefsir
ierde bulunan salahiyettar İngiliz mahfellerin
de, İngilterenin, harbin başlangıcında Milletler 
Cemiyetine yaptığı ihtara tevfikan, kendini -heT 
türlü taahhüdden kurtulmuş addettiği söylen
mektedir . 

G~.liifil O~ liil 0 d ~ oıı M@l n~ 
lf11~lFhc§lym0 @1 m~lkitlUJ~ 

2 lngiliz mayn 
gemisi batırıldı 
:nerıın, 21 (A.A.) - Alınan umumi karnrgllhı bildiriyor: 

1 . ~arpto kayda değer bir hiıdise cereyan etmemi.stir. Hava kuvvet. 
el'inıiz tnrnfınd h d 

·eır Fransız Generalı, Fin 
Mareşalile görüşmek üzere 

Fin cephesine gitti 
da d . an u utta yapılan kC§if ve nezaret uçuşları esnasm-

Uıımnnla temns edilmemiştir 
İngiltere ve lsk • · dar oçyn nın §ark sahillerinde Shetıand adalarına ka-
Yapılan kcı:ıif uguşlnrı esnasında tayyarelerimiz bombalarile düş-

(Devamı 2 lncl sayfada) 

Kız mektepleri arasında 
voleybol maçları 

Camlıca lisesi voley
bol şampiyonu oldu 

Zürih, 2l (Hususi) - Eksçenc 
Telgraf gazetesinin Fin başku
mandanlığı nezdindcki husus! mu
habiri bildiriyor: 

Müttefikler başkumandanı g"
neral Gamlen, Fin Başkumandnm 
Mareşal Mannerhaymla bilvaSJt:ı. 
temasa geçmiş bulunuyor. Gnmlc
nin hususi mUmessill miralay G:ı
meval, Mannerhııynıla görUşmek 
üzere Fin cephesine gitmiştir. 
Bu erklinıharb miralayı, Fin baş
kumandanına: Gamlen'in bir mek-

"""il 11111111 .......... """i 

Romanya ı 
petrolları 

Müttefiklerle Almanya 
arasında munsifane 

taksim edilecek 

ı 

Londra, 21 ( A.A.) - Haber 
alındığına göre, Romanya hüld'l -
meti İngiltere hükOmetinin pet -
rol kontrol komisyonunun faali -
yeti hakkında sorduğu suallere 
cevap \'ermiştir. 

Bükrcş hükumetinin verdiği ce
Yapta komisyonun Romen petro
lünü rnütteliklerlc Almanya ara • 

BugUnkU ma~tıın 80 J sında rnun~if ane bir şekilde tak _ 
nra Bamptyo11 olan Çnnıhc:ı folmnı mnı:l:ın evvel sim edt.'CeKİnc dair teminat verdi -

rakibi LıönU t:ıkımıylai bir araıla.. İ ği saHlhiyettnr mahfellerde söy -
.(Yawı 2 jucl A)'fada). 1enmektedir. . 

tubunu getirmiştir. Miralay, vatl
yet! tetkik etmek üzere J.'in cep
hesinde bir mUddet kalncaktır. 

Diğer bir Fransız yUksck rilt
bcli zabiti Fin cephesindeki lııırc
kfı.tı' takip ettikten sonra Gamlc
ne izahat vermek üzere Fransaya 
dönmüştür. Moskovadan bildirildi
ğine göre, Fransız yUksek rütbeli 
zabitlerin Fin başkumaridnnı ile f 
temasa geçişi So yet ricali tara- ı 
fmdan dikkatle takip edilmekte
dir. ,,. Bir İngiliz salın b:ıtıırya...crr falfmıle 

Uçan torpillerin 
icadına doğru.! 

Yapllan tecrübelerde, ·deniz torpitosu gibi motörü bulunan 
bu silahın saniyede 1500 metre sürat temin ettiği qörülmüştür 

1918 de PaTisi döven Alman· 
/arın bugün daha 

büqük çapta topları var mı? 
- Bu s;-0k enteresan askerlik )'azunız 2 inci sayfadadır\-
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Uçan torpillfirin 
icadına doğrul •• 

1
Göring'in Po-!BlrAlma~ ~ep 

. Yapılan tecrübelerde, denı t • ı a a d ·a · kruvazöru 
torpıtosu gıbı motörü bulunan bi 0 n Y Y 1 r Graf Şpe'nin inli 

::~a:~~a:::~i~d:11~~~0:Jru~~~:;~ e 111 i r na r ilesi 
S ON zamanlarda İngiliz ve 

Fransız matbuatı Alma.n
lann (570) milimetre çapında 
100 uılldeu fazla mesafeye ateeı 
eden uzun menzilli toplarmdaıı 
bahıetmcğe baglamlflardır. 

.. Alman teknlayenlerinln belki 
harh patlamadan evvel imale bq
ladıldarı bu nevi topların önUmta
deki haftalar zarfında faaliyete 
geçmesi tahmin edilebilir.,. 

Bu sözlerin sahibi olan Fransız 
generallerinden F. Kulmann yaz
dıiı İnakalenin ıonunu da töyle 

1,:S luk (75 milimetre) bir ı 
pun 150 kilogram ağırlığındaki 
mermiyi 1 O kilometre meııafe 
attığını m1aal olarak lll5ylcdik 
aonra bllyük capb topların al 
hayret verecek alırlık ve ccs .. n 
tekJ mermilerinden bahsedellnı . 

Alman hükümeti, Polonyalılara ait emval ve 
emlake geniş mikyasta vazıyet ediyor 

:Sazan aftrhğı bir tonu geç~ ncrn 21 CA.A.) - Oğrenlldit,ine göre B. 
brı mermilerin 60-70 kilometre!lk ,.... . 'uhı L" im Jm ı ' n 

C k t t.m -•-• •-· h • "onng. m m ır em ame za IUDJftlr. u bir mesa e a e eo:wı1 uuın:ı av-
s::ıla:ıı gUç kabul eder. Bu atı::h,. emirnamede Polonyn vntruıdnşla.rma aid olan bU-
esnasrnda husule gelen tazyik ve tUn ziraat salla vo mUes.seaeterlııln ve ormanlarm 
hararet çok yüksektir. D!r mermi- buncla.n böyle Alman idare&l tarafından ifleWece
nln nam.ludruı geçmek iç'n aaniye- ğt bildirilmektedir 

n1n 50 de b rl ka · 

kamını almak içın 
Atlas okyanusuna 

çıkmış 
Montmdeo, 21 (A.A.) - El 

Pueblo gazetesine göre, Alman· 
ları.o ya Deutachlınd veyahut 
Admiral Seher olduğu zanolunan 
bir cep kruvazörUnUn ticaret ge· 
milerine tarrw: etmek ve Graf 
Spee'nın intikamını alma~ l\zere 
Atlas Okyamısunda bulunmakta 
olduğu rivayet edilmektedir. 

bağlamaktadır; 
"Bu büyük dev
ler ıeslerini du
yumıağa bq. 
laymca biz de 
lAzmı gelen mu. 
kabelede bulu
nacafn elbet
te.,, 

·--·· ·-- 1 dar zamana ihU- Bu emirname, Almanya taratmdan Pplonya.-

1
1 V AZAN: LJ GQ yacı o!duğunuve 

btr namlunun lç 1ılara a.ld emval ve cnı.18.ke genfı m.ikyuta vui-
• ta.rafının 300 a- yet edilmcsı manasını tnza.mmwı etmektedir. 

1 __ =; M A R A L D i j ::~s:~u~~ 

Em.imame, uıl m.aıwüyle iat.lmlAkten bah
setmcmekt.cdlr. Fakat Gazetle de Zurlsh muhabi
rinin dediği gibi bu if, hu.susi haklara ve Polon. 
yalı mülk sahii>lerin.in menfaatlerine bir mil~ 

hnlcdir ve neta)'iCJ ağır olııcaktJr. Kararname, 
bu emllke ''vaziyet" edildiğinden bahsetmekte
dir. Kararname, zirai istihsalitı arttırmak sure
tiyle Almanyaıım 1qe i~lerlnJ Uıl!h ve Polonya 
arazisinin Almanlaşmnsmı tesri etmc~tlhdaf 
eylemektedir. 

Bu ıazete. ik{ .. c1~:srlnde Moa• 
tevideo'ya gel~ n IOGJ'a Bue
nos Airea'e gitml' olaıı Lalın c 
r.lındaki Alrr..an Kı~osunun ceo 
''Juvazörilniln ihtiyaçlanm temt 
ne memur edilmiı oldutu alSylea
mektedir. 

1 söylersek tç nam 
:------------· Junun hayatmm 

Mtlttefikle -
rin bu ne3rtyatı muhakkak 1d bir 
haklkate istinat eder. 1918 de Pa.. 
rlsi döğc.n uzwı menzilli toplan 
keşfetmiş olan Almanların bugün 
biru daha. bUyUk çapta lop imal 
etmemelerine sebeb yoktur. 

Geçen barba nazaran menzil u-
E1lllluğu ve isabet bakımından yil%. 
de yirmi, otuz nispetinde bir te
rakki ıöstemıif bulunan nıodern 
orduların toplan arasında bUyUk 
çaptakilerln de imal edilip tekem
mül ettirilmemf3 olduğunu kim id
dia edebilir! 

Yllz ·milden fazla mesafelere a
tı§ yapan bUyUk çaptaki toplar 
meaclest tetkike değer bir mevzu
dur. 

Umumi harbin nihayetinde, 1918 
ikhıcıteşrln19SL .~lr Parla guete
sl çok aans 8yonP1 b r haber n~ 
retml§tb ''.h."'o~ İnUtattke a.ktedll
meaeydi, Almanlar Paıill bomba
ladıklan gibi Londrayı da bomba
lıyacak toplan meydana getfmılo 
olacaklardı. 1918 llkbaharmda Ma
reoaJ LUden.dorf f20 mllimetrellk 
toplan imal etmif olan Skoda fal>
rlkalanna )"eni bJr proje ~ermlt
tJ. Bu proje Qzerlne derhal faali
yete seçen Pilsen fabrtkalan mtl
tarelte dolayıaile ancak toplardan 
fk11ln1 imale muv&f!ak oldukt&D 
sonra faaliyeUerlne ııllıayet •er-
m!flerdlr.,. 

Bu havadlalJl baklk&te nekadar 
;ya1wı oldufunu arqtırmaya JU
ırum görmüyoruz. Yalnız ıu meo
hur bUyllk G&Plı toplaruı nuı1 do
ğup ortadan kaybolduklanna dair 
lıi.Uneııleri yumaktan vuıeçemL. 
yecellz: 

23 mart 1918 den 1 blrtndtet
rin 1918 e kadar Parlll bombardı
mu etm.It bulu.nan meehar (Ber. 
t&) toplamım da diler alır top
lar meyanmda J'ranaaya teaUnı 
edJleceil sulh ıartıan arumday. 
dl. Fakat A1nwı1ann yalıııs altı 
tane imal etmlf olduklannı ~yle
dikleri bu toplann bepal tahrib e
dildiklerinden Franaızlanıı eline 
bJr ıey reçmeml§tl Pl!nlarlle be
raber ortadan yok olan Bertala
rm yalnız acı ve kanlı hııtıruı 
kalmıştı: 2~ lSIU, 62 yaratı. 

Bu toplar .O kilometrelik bir 
yUkacliştcn sonra 120 kilometrelik 
bir mesafeye gitmekteydiler, 
Namluları ~5 metre uzunluktaydı. 
Me.rmlleri saniyede 1G50 metre 
katetmekte3di. (DUnyanm etra -
fında dönen ay saniyede takriben 
bir kilometre kateder) ve hedefe 
dokuz dakikada varırdı. Topl:ır b~
riblıinden 3 kilometrelik bir me· 
eafede bulunur v her birine ye~ 
mlş kl~i tahsis edilirdi. Böyle bir 
topun attığı mcrm !er na.ad olup 
da bu kadar uzun bir mesafeye 
dilşürlllebildl? 

Bunun cevabı basittir. Hareket 
eden bir menruye ka~ı h:ıvanm 
mukavemeti çok büyUklUr. Fakat 
ytıkse-!t tabn.lmlarda ha..:anm kC'~:ı
feU azaldrfunC:an mukavemet de a
zalır. Deniz sathından 18 kilomet
re yUksekli :te hnvamn kesafeti 
normalin onda biri n"spetindcıdlr. 
30 kilometredeyse 40 da birdir. 
Da.lıa yilluııeklerdeyae aıfır addediJ. 
mek IAzm:ıgcllr. 

Yüksek tabakalara 45 derecelik 
bir meyil zaviye.sile vo bUJük bir 
lltlratle yUkselen bir mermi kJllan 
~eyi upı1 bir mukavemete 
- taıanıık bteder ..... lf\Q.De. 
tine alçak tabakalarda kat'ettlğl 
mesafedell QOt faala m.uafeler 
k•tecler. 

ancak iki saniye 
yorlar. Fakat fazla menzllU top
l&rm ııMen pahalıya mal oldu1'1a
nnı gast.erea ufak bir m.11&.ldlr. 

Şimdi general Kulmaı:ı "ın muha
ıib devletlerin umn menzilli ağır 
toplan hakkında verdJlt malümatı 

Çamlıca şampiyon! 
Fakat inönü kartıamda bir hayli zorluk çektileı· 
ve birinci aeti kaybettikten aonra toparlanarak 

diğer iki aeti kazandıl4r .. 

gözden geçirelim: 
Bugün Almanyanm 62 ltllomet

reye mermi atan 380 mWmetrelik 
:ve M kilometreye ata.ıı 3M m.fil. 
metrelik toplan vardır. Fransttlar 
ise 155 millmetreden 340 milimet
reye varan toplarla 40 kilometre
lik mesafelere menni 1;öndereblli
yorlar. Faka.t !azal meıuilli top
lar hakkında mUtalea )1lı1ltmekte 
acele etmemelidir. 

Umumi harblerde Almanların 
Bertalanna mukabil Fransızlarm 

kullandıktan 620 milimetrelik top. 
1ardaıı daha bllytliil benlla hiçbir 
harbde kullaml~tır. HalbukJ 
bu toplann randmanı 420 ( 42) tik
lerin raııdmaıılnı bile vormemi§ • 
tir. Toplarua çapı ClllUIJ bir unsur 
olmakla beraber bazı hadlerden f. 
leri vanlacalı iddia edilemez. Çap 
bUyldUkçe alırlık artacağı için ni
hayet toplann kullanıı1 kabiliye~ 
ler:I taımu. 

Meale meaelestne gelince, Lon
drayı bombardıman edecek topun 
daha 1918 de hazır olduğu iddia 
edlldlllne g6re, 150 • 180 hattA 
200 kllometrelik mesafelere atış 
yapılabllecefinl kabul etmek ka -
bildir. Bugtln bombardıman tayya
relerlnln aldıtı netlceler yanmda 
bu U%UD memllll toplarm alacak~ 
n neticeler ~kfik a.yılabllirse 
de. bunlardan birkaç tane )ııpabl· 
Jecek ola.ıı milletin manevtyatınm 
ook y0be1relfnden fQpbe edile
ma. 

"'Acaba bu &tıl1ar bansS meaa • 
felere kadar varabilir!., auallne 
nuarlyatta verilecek cevab: "Bu
nun hududu yoktur~. olabilir. lp. 
t1dal aUratin artmuı atlf meaafe
llinl çoialtır. Bctlultta aaıılyede 
2000 metre kadar aUraUe gidecek 
bir menni (00 klloınetreye vara
bilir. 4000 metrelik bir ıUratle de 
1600 kilometreye varılablllr. Stra
toeferlk bir at11ta (yUzde clU bir 
tenzlllt kabul etmek oartlle) aa
nlyede (:SOOO) ldlometrdik bir aU
ratle 1000 kilometreden fazla bir 
mesafeye vanlablleceğt iddia edt
leblllr. Fakat bugün bu oUratleri 
elde etmek fmklnsızdır. Şimdi 
erflilmiş bulunan sUrat kolay ko-

Kız Jncl[tepleri arasında iki bu
;uk aydanberi devam e.den voley. 
ool müsabakalarına bugün de Kız 
Muallim mektebi salonunda de · 
't"alll edildi. 

Herkes Çamlıcanın, bugün lnö
nü ~smda alacağı neticeyi me
rakla bekliyordu. 

Salonda bulunan seyirciler iki 
grupa aynlmı~. bir kısmı Ç.amlı · 
cayı diğerleri de 1nönü Jisesinı 
tutuyorlardı. 

KANDlLLl - BOGAZlÇt 
Günün ilk müsabakasını Kan· 

dilli ve Boğaziçi yaptılar. Takım. 
lar şu şekilde sıralanmıştı: 

Kandilli: lladiye Mediha, Sai 
mc, Şehver, Bedia, Fahri11nisa. 

Bolaziçi: Nilüfer, l:Jandan, Mc· 
lôhat, Solmaz, Zübeyde, Jale. 

Oyun başlar ba~lrunaı Boğazi 

çililer birkaç sayı alarak vaziyete 
hakim oldular· Ve birinci seti 
15-4 kazandılar. 

/KiNCi SET: 
lkinci set daha ziyade Kandil. 

tinin üstünlüğü ile geçti. 
J~in sa.'"J)3 sardığını gö:en Kan 

dillili.er, de.hal canlanarak Bo -
ğaziçi takımını sıkı~tmnağa baş· 

ladılar. Bilhassa Hadiye, güzel a. 
tışlarla Bcğaziçini müşkill vazi • 
yctlere sokuyordu. 

Ve böylece iknici seti 15-9 al
mış oldular. 

SON SET 
Bu son set daha heyecanlı bir 

csckllde cereyan etti. Her iki tara! 
da galibiyeti kt!ıdi taraflarına 

çekmek için çok çalı~tılar. 
Ve neticede bu set de 15-11 

Kantlilli tarafından kazanıldı. 

lay aşılamıyacak derecededir. tNONU • ÇAMLICA 
Henlla (2000) metrelik bir sU Günün son mfisaba!>ası şam _ 

rııte ~llememlı olmasının aebe· 
bi bu vasıfta bir menni ıe 1rulln· piyona üzerinde mühim bir rol 
nılaca.lı: madenin ve patlayıcı mad. oynıyacak olan Inönil ve şampi· 
denin kcıfedHememiş olmasıdır. yon r.amzedi Ç'.a."lllıca ar:ısında 

(Yalnız malfımat kabilinden §U· 

nu flAve edellm: Saniyede 8000 yapıldı. 
metre 'ailratle giden b'r merminin, Bu mOsabaka InönO tarafından 
muayyen 11artlar dahilinde, yer kazanıldığı takdirde Çamhcalılar 
vUzilne dllşmlyeccğl, fakat ebe- "!lmpivon'uktan uzal:la.ar2k yer -
diyycn dilny:uun ctrafınd.'\ döne. /" J 

ceğf h"'aab edilmiştir.) • !erini Kız Muallim m~ktebine ter· 
Fa.ltat Amerikan blnbq-.sı ketmi~ olaca!<lardı. 

Cevms R. Rudolf'un son zaman· Her i!d taraf ~ia mUsaha:<a;, 
larda ispat ettl~ gtbt bu uzun ':az:ınmak azmile sahaya çıkttlnr: 
menzilli toplarm yerini yakm bJr lnönıi: Ulviye, ]alt, Ferilıa. 
fstiltbalde "uçan torplto" lnnn tu-
taca~ söylemek milbaltı;;.a sa- Haüde, Nimet, Mükerrem· 
yılınaa. (Yapılan tecrübelerde de- Bw;a mukabil Çamlıca da: 
n1z torpltosu g!bl motl5rll bulunan Sühey!a, Güner. Fatma, Nurin-
bu s!lA.bm sıııılyede 1500 metrelik nisa, Piraye, Lut/iye. 
bJr 11Urnt temin ettiği ıörtllmU§- Oyun İnönü takımının güiel 
tllr). · · · ı ::1 • I ö ü Bu suretle her yirmi dakikada bır servıs atışıle baş.a ı ~e n :ı 

bir (210 - 250 milimetrelik mer-ı takımı i!k dakika1arda sayılarını 
m.Uer atacak yerde 650 ve daha on Oçe kadar çıkardı. 
fazla mlllmetreHk mPrm!lcrt eok ÇarnbC'.alılar kendilerini çok 
daha fula 81lratle u.aak mesa.fe1~ 
... atmak bbl1 olacü demektir. yüksek &örüyorlar ve nasıl oba 

)'eDeriz gibi bir haleti ruhiye ile 
oynuye1rlardı. 

Ve böylece InönQ takımı ilkse
ti 15-5 kazandı. 

/KiNCi SET 
Çamlıcalılar işin pkaya gelir 

ta.rafı olmadığını ve pmpiyonlu • 
ğun da havaya uçabileceğini anlı· 
yarak toparlandılar. Artık dik -
katli oynuyorlardı. 

Dakikalar ilerledikçe oyun mü -
tcvazin bir şekle ~irdi. Çamlıca. 
lılar bu seti 15-6 kazandı. 

SON SET 
Heyecan son haddini bulmuş · 

ken son set başladı. Jki taraf ga· 
libiyeti taraflarına çekmek için 
millhiş bir mücadele içinde-.. Çam 
hcalıJar yavaş yavaş vaziyete hA · 
kım.-

Neticede Çamlıca müsabakayı 
15-5 kazanıyor. 

Son müsabaka Erenköy ile Şiı;. 

li Terakki arasında idi. Şişli Te 
rakki gelme.dilinden Erenkö> 
hükmen galip addedilmi~tir. 

Rasathane şidde h 
~ ir zelzele kaydettı 

Kandllli rasathanea! dün gece 
saat 2 yi 51 dal:l.ka 24 sa.niye ge
c;cı giddetllce bir zelzele kaydet
miştir. Merkez U3tUnUn İstanbul· 
dan 740 kilometre mesafede oldu
ğu tahmin olunmaktadır. Bu enr. 
aıntı, Erzincan mmta.klWna ait la
li ı:elr.elelerden değildir. 

Dr. Şaht 
Bir madeni aanayi 

müessesesinin direktörü 
oluyor 

Bern, 21 ( A.A.) - Eski Alman 
maliye nazın ve eski Rayşbank 
mUdilrü Dr. Şaht, }'alanda bilyük 
bir Alman madent sanayi mücs -
sescsinin direktörü olacaktır. Bu 
ha~ .Na:ıyonal Zeytungun Ber· 
lin muhabiri vermektedir. 
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1 

VA ;I T] n kuponlarmJ 1 
topla yormusunuz ? 

TOPLAI'YlA YORSAN iZ BiR 
J FIRSAT KAÇJRIYORSUNUZ 

1

15 kupo:ı muka::illnde 2400 
aayıfabk kitaba 25 kunıta ala· 

«"nksmız 
••••-• il Fit 1111 .............. ..,... __ _ 

2 İngiliz mayn 
gemisi batırıldı 

(llatt&rafı 1 lul lı&Jfada) 
manm iki mayn dökflcQ gemialni ba~lar ve alWıl& bir ftlNll'll 
mahvolmUf addedilecek ıeldlde ha.sara uğratmqlardlr. 

Gece yansmdan sonra Hollanda'nm bltaraflıiW lhW eder* 
garpten ve fimall garbiden ıeieıı dllfman tayyareleri Alma klrfe
zln1n üzerinde uçmuşlardır. 

Deıı!zde yaptığı bir ceveJA.ndan avdet eden b!r Alman taht.n... 
hlri batırdığı dllşman vapurla.rmm mecmu toıı.llltosu 27,795 oldupu 
blldinnJft!r. 

ŞtHAI. DENtzlNDE BVYVK BIB FAALtn:r-

Parla, 21 (A.A.) - İDgillz ve Franauı filolan., tahtelbahlrlere 
karfı mllcadelelerlne faallyeUe devam etmektedirler. DQa JnsWa 
ka.rnkol fiıotan, lk1 de.fa Alman tahtelbahirlerine taamıa etmJtlerdlr. 
Son acklz gün zarfında 1nı;Wz ve Fransız filolarmm Alınan tahtelba
hirleıine kat'§ı yapmış olduklan hUcwn adedinin takriben 10 kadar 
olduğu söylenmektedir. Bu bllcumlarm birçoğu mlleaid olm\11 ve 
Alman cüziltanılannı hasara uğratmak veya batırma.k gibi muvaffa
luyetll neticeler venniatlr. 

Dün Şlmnl denizi, bUyUk bir hava ve denb faaliyetine lahne oı. 
mtl§tur. İngiliz avcı tayyn.relerl, ticaret kafileleri etrafmda nöbetçi 
\'az!fesfnl görmüşler ve t.nyyareler, istllqaflarmı Heligoland'a kadar 
ileri götllrmllşlerdir. 

Alman tayyareleri, lskoçya sahilleri yakmmda ft Norveç l&hll· 
leri civarında bazı gemileri bombardıman etmişlerdir. 

BlR HOLLANDA VAPURU BATl'I 

Amsterdam, 21 (A.A.) - Tara admdald ve f760 ton haemmdaki 
Hollanda bayrağmı hamil vapur, aebebi medlul bir 1nfJlAk ytlzilnden. 
Finlandiya sahi!J açiklannda batml§tir. 

Tara vapw'U, Rotterdam'a gldlyordu. 

ZAPTEDlLEN AL.1\IAN BALIKÇI GJnJ1St 

Londra, Zl (A.A.) - Geçenlerde &ıLptedilmJo olan Berrlfehk 
admdald Alman balıkçı vapunı, bu aabJ.b bir 1akoçya llmepme ıeJ.. 

m!ştir. 

Mürettebatı tevki! edilmiştir. 

Haber Aİ(ŞA'Mvros'T~sı3 
--· ...... __ ---- -,,... .. ...... 

Hasan Kumçayı, Sovyet • Fin harbinin son safhamu tetkik ede.. 
rek, Sovyet faikiyetinin teknikte ve fedakarlıkta değil, sadece adedde 
ve malzeme bolluğunda olduğunu kaydejiyor ve şöyle diyor: 

"Keyfiyetin kemiyet üzerine galebesinin devamında bir budud 
vardır· O.ıun için Fin"findiyahların kurtuluş imkanını ancak hariçten 
gelecek insanca yardımlarla bu yardımların ıamanuxla )'etipnesiode 
aramak lazundır." 

f~) AKŞAM 1 1 -· --~---· ... -·-- .... .._. ___________ _ 

.. Dikkatler" sütununda. tevellfld tarihlerinin ruml eme a.riır 
den kaydedilmiş o!nıasınm herkesin yapnı bir hamlede hesap ede
bilmekte mü~ü.Atı mucip olduğu J811larak yeni harfleri, yeni ra
kamları, yem takvimi kabul e.ttıkta llODr8, nüfus işlerinde milldl 
seneyi de resmen tatbik etmerun ve muamaAtta bwılan eıaaa ~ 
nın daha doğru olacağı işaret edilmektedir. 
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iii~Qf7~(1 
2 · Sovyet fırkası dal a 

bozguna uğratıld 
r:a:ımv111 Mannerhaym arkadan çev~ilmek

1

" SOVYET 
11 baınou~e.. 1 hl'k . . 11 ff · ~. o.~Ududa Keçe;ede mabau.. e 1 es. m t a 1 MU" F RE z ELER,. ; 

hır ~ GündönUmü cadtlcslndc !ccl _c::Ol'ye' ler bu·· tu·· n ku ıı .ıetle r ·ıyle : J ıdtlısc olmuş, Zonguldaklı 3Hf v Y Y f 
, ?Auııılu Hüscyın orııu K. 1 1 l( J f T •• k i 

:
11111

c biri. kendıslnc il;aı~:.s;h T a•pa'e mıntak asına yü~<leniyorlar a .<as • ur i 
rnı!:"Aı ~lr mahzende kömür c:ırp. t 
da dl .netıcesı. olıuuş, \,:akan )ıln"ın. hududunu 

~ ceı;etJı yanını~tır. londra, 21 - Finlandiyadan ı Pnrls, 21 (A. A.) - L5 Jumnl , , 
• \un 1 gelen son haberlere göre Finler Frans:ıda mukim binlerce İtalya- • ı d • 

l'aU ı~n nrııuııın luırlttekJ fi· Ladoga cephesinde 18 inci Sov· nm Garfbn!di lcjvonunn girmekte g e Ç m 1 C. d eg· f lr: 
khıı~~;'1' duşurrncAe çı:ılışan baıı '-'et fırka:;ını imha ettikter: sonnı ve FinlAndiyııda harbetmck arzu- ~ ! 
"' c er hakkıııtla takioatıı La"lau ~ 
""1~lır. y • iki muvaffakıyet dahn kazanın~ sunda bulunmııktn olduklarını yaz. l\tosl:ova, 20 (A. A.) - Tas a· 

Eiandardtz lardrr. 54 lincil ve 164 Uncü Sov- maktadır. Yakında Fransadan ilk jansı tebll~ ediyor: 
e\'an• l1Byon dolayıaUe "Ok (ut fi h k t cd k i l ni i eo ' taJ -.ta bulunan )'Wnurtaıar~ ~· yet fırkaları da büyük bir mağlu milhim kn le arc e ece t r. talyan Stefn a anSJ, ~yvı-
""'u.Ylllıar lPlYıuıatıırm11a raklpslzdJr. 2: biyete uğratıl.-nışlardır. 164 üncü Bu kafile, yUzlerce ftnlyandan mn. ..,fl"rpzt>leriı in J{pf'knl!VA • Ti\-· 
"" taı 1 .... Sovyet fırkası muhasara edilmi~ rekkeb olacaktır. Bir 1"'""-"et son· hududunu geçtiklerine,• Tilrk ma. 
~aıtııkya l:in 760 

Urete kadar vaziyettedir. Bu fırkanın ia§esi • ra beıt f?fı altı bin t_talyanın Frnn- kamatmm bu geçi~ sebeblerlnl tem 
laruı<la ı ·en, bazı vatanda§ıarın ara. ni Sovyetler tayyarelerle temin sad:ı.n hareket edeceği tnhmln olun. vir için mlifrczeler gönderdiğ'nf' 
.. __ rek ta.cyaya btr aıumesa.ıı .. ön· kt d A -•· bu lkt _. f k t T'. kl l R l ........ Ya1n k .. ctmeğe çalupyorlar. ma a ır: nci.IA . m ar,~ a •• a- ve n ş ur er e us ar arasın· 
ta &Juıcı ız cnd.llertnden .vumur. 54 üncli Sovyet f ırkaaı Kuh cakttr. Zıra Amerikndakt tt. iyen. da mUsademe olmadığına dair .ls-
leJ..ıır111~~ b~:dlrdo ttyaUan kırmak moda hezimete uğratılmıştır. Fin. lar arasında ~önUllU knvdedllmele- tanbul mahrecile bir haber yay· 
Uceaı ol ıııııuşlur ,.e bunun Ol" ler bu muvaffnkıyetten sonra rl için b!lyUk ~lr "ı:'n""'"""A ''I\· mıştır. 
llll§aıu§~r~~~Y:a~r 6~0 lirete kndaı Mannerhayma takviye kıtaları oılmaktadır. Fınlllndıyada mUsta- Tcs ajansı bu bnberl uydurmıı 
"• lııttaı 1 r P YBBadıı bıı.yret .. d k imk"'- ld tmi kil bir İtalyan fırkMt teşkll edil~ ve maraz! tavsif eylemeğe aatahi-..,h- . le ka.rıııtanm•• gon erme 1111ıru c e e f · b ;;.. 
-mıar -... vo reıımı ma. 1 clir · cek ve bu fırka, kendi ayra6 • ve ycttardır. 
llUata 1 l§e eJ koyın~tardır. Bu bu· er • Garlbaldi lejiyonu kumandanı Ka. Anadolu njansmm notu: 
ı2t.ıı ta.ıyaya dll§Uk fiyat teltllt e- ARKADAN ÇEVRiLMEK millo Manıllni'nln emri altında Anadolu Ajansı, Ankara maha 
~t.ı~ıu;:berat kopyeterı de yakalan· TEHLiKESi KALMADI harbedecektir. filinin de Tas'ın bu tekzibine işti· 
~Pııa~k aktır.laruıcıa kanunı takibat B'J zat. tnkrlben Uc; hafta sonra rak ettlğ'nl istihbar eylemiştir. 

Kareli berzahındaki vaziyete ·ı fl bl ilkte gönUlllilerl • lıııar pr J l 1 genç og u e r • 
~rt nıı o c er hiltıhna iş yapan gelince, Finler burada gerileye • ne iltihak edecektir. 
btı-er llerl ıııar ve kal!ayı& be.edlyece rek yeqi mevzilerine c;ekilmiş bu-
tir, 0 !§ten men c:ezaaı vertı.ını,- lunuyorlar. 

Sovyet ylikıek kumanda h<:ye· 
Bunıard&Jı ~... ti S k d la tokakıa, 

9 
uocı CUııuı~rde OUneoıı umma mınta asın a yapı n 

deye 
3 

ka metre geni§Ilıttnde bir cad· taarruzun Ladoga cephhesiooeki 
~ Uı ev yapon Febmt Kalfa· Fin tazyıkını azaltacağını ümit 
lle~;;1:~ uauJaUz. ~ta göa yuman etml§ti. Fakat bu Omit, boşa çık. 
!;clturunı en memuru Tcvflğe 1.§ten el mı§, Finler La:dogada zafer Us • 
tı Yıkttr:ı§Ur. Bu binanuı Uı;llııcU ka. til:ıe zafer kazanmışlardır. 
!cıu-tuı acaktu. Buntnrdan Jklncıst Bugün mcvzubaha olan tey 
lları b U,,ta. Pazıayot kaıta, Uçüncu.au Mannerhaym hattının gösterece • 
~r~~c~ıncJa ınlnıar Sararyun ve ği mukavemettir. Çilnkü bu hattı 
l'llkaeıc Ga atada Agop hanında müdafaa eden Fintandiya kuvvet· 
lıe:ıe ı~ len adamı lat.epandı.r. Birer ]erinin Ruı fırkalan tarafından 

vten r-ened lmı~ı rdl arkadan revrilebilmesi teblikeaı • B Q ,, c r. :s 
ltrn va~~ · n;n kon,·nnsiyunel lrenl Finlerin Ladogacaki zaferleri sa· 
<tar reıı 111 c, ekspres bir suaı ka· yesinıde ortadan k3lkmıştır. 

Avru arla l!elebilınışlir. DUn Kareli cephesinde Sovyet 
lcaıııarJ:."" 1.n her larufında ve Bal kıtal!lrı yeni mevzilerinde bulu -
kUıu ü şıtldetll knr rırtınıısı lıO· n-an Finlerle temasa geçerek Ke· 
tren 1

5 

1rınckle lıerubcr, bu yüzden ~re istasyonuna taarnu etmiı • 
ıa lının kap l d' 

llık 1 lcıJbl 11nınaınası lem ~:ok er ır. 
a011 1'11 u rlcr alınt.lığırıdıın l.ıunılon Vusksi ile Finlandiva körfezi 
Recık 8 trenlerin daha ılynde arasında Sovyet tazyiki hafifle · 

ıneyec ı.· Sun ceı tcıııin edıHyor. miştir. Sovyetler. şimdi bütün 
da 1 .Y11A1ııurıar esnnsıntla frak''• kuvvetlerile Taioate mıntakası • 

cu"ur Y 1 1 J Pakaı tlü er er sular basmıştı. na yüklenmektedirler. 
te"rll ndeııLerl fattınurun kara S:>vyet kıtalan herhalde La . 
zll·cı ~esı tcsırile tehlikeli bır va· doga cephesini hafifletmek mak • 

• K ıılmamışıır. sadile Taipale mıntakasında ye • 
1ac 1n 16~011•ekteplerlnln muallim lhtl niden şiddetle taarruza geçmişler 
lan kö rşılıınıak üzere acılacak o· sc de tr.ı taarruz §İmdiye kadar 
kı111.1ıık~ enııtillilerinııı teşkilaıı huk· Kareli cephesinde yapılan hare • 
Jeııııce 1 konun projesi Maarır vckA· kat kıt:lar şiddetli olmamı;tır. 
ltılştır. 1~~zırlıınarak Mccllse verit· 

flececckl~r ılltütcr nlsantlıı fnnli)"ete- ispanya memleketimizden l.ıillıası.ı• 
lAl·cııertl ' !r. llunlıır, muhıcıır •ı· 
tıııctıe 

1
e 12 iane olucak ve 2000 yumurta alınuk isti)or. 

tlnt1e ~ ınacnktır. Köy mekleple· Uugün plyosnlorınıııı lelklk eımea. 
l \azıre gör. k 1 • lstlycn bir lspanyol ıııclrl konvan er. kö . ece o un ınunllıııı 
tıkur ' ınckıeplerinl ocş sınırıı si)•onclll' lstanbula ~clıniştir. Is 
h Ye~lntiYcnl leıJrls:ıı rejjnılne gö • panynnın Avruı a harbindr lnm hiı 

ş rllcceklcrdlr bllnrnflık vaılyclinl m11haf111..ayu 
lıı·; "tJ-:rrotiit işinin ~ahlyetl" bu.._ knll surelle korur vermiş bulunmn~ı 
l'ı. :.C Unkü l.ınşıııukoleı.intlcn dol;: Pnlaşmbnın yopılmosıııı kolaylaşlı 

Uıtılıurıl eı rncaıtı uınulu)'or. 
llıüdtJ 1 •• gazetesi altylıine • z 1 açılın e unıuıııllikı,;e bir dııva dıılıa cyt nburnu istasyonu yukı 
~aı 1~! ıJ'·e kc) fiyet sazetenın neşri nmda, havalann yağışlı gitmesı 
llıın u urune tebııa olunmuştur yüzünden topraklnr kaymış ve 
le:ı h~nla "cuınhurlyeı., gozetesl .~ banliyö tren yolu icin tehlikel; 
buııı ne açılan duvalıırın aıJeıJI Ü\.'Ü bir vaziyet yaratmıştır. Buıtü~ 

ıuştui". bnnliyö trenleri, tonrak kavışın-
Ur; Prnnsadan mnnıroıura eşyası ge yaklaştığı uman elinde bayrak 
ti ıııck Oıcre Purıse siıJen 1 . 

1 
bulunan bir memur tarafından 

l ınıııJen bir kısmı buuunl ü ~~ır c· yavaş ıevre davet edilm:ktedir 
Oıı k " ' .. ~eıııp. T .. n..: 1 B 

l e sprcslle şehrimize ·'ön ü e-.. u~r a mmıştır. u mahzur ön 
crır u ııı ş· Jcn .... ·ktir. IHireır. • Uıııılurın \'erdiltlerl lzıılıota 

lııtı • F rnnsız fııbrikolıırile )'Uplık· • Başvckl\leıtcn vekôletlcre ve vı 
ller tcınııslar lam bir onlnşıııo ile kO.leUerdcn de btltun alt\kndar ıutıe 
}' ıcelcnınış.. fıılıriltnlıır :rarı Yıırı· ve dalrc!erc mUhlm bir tnmım gönde· 
lan orduya ait işlerle ıııcş~ul olmak. rilmlgUr. 
tı llıerulJer Türk tncırlerlnln sipa· Bu tamlmdo memur, muo.'llm Vf' 

SOVYET TEBLICI 

lfoskova. !1 (A. A.) - Le
nlngrad erkA.nıharblyeslnin 20 ŞU· 
bat tebliği: 

Kareli bel"Z8.bmdn Sovyetlerln 
taammı inkişaf etmekte devam 
"Vlemlştir. Sovvct kıtaatı. R'"1

"
1 
... 

•o şelıir ve kaleııint L'l!?S1 etrnl~. 
'er, l{o!vlsto yant'ladr.,Tnı dllımıan
"an tathlr ederek mllhfm miktar
da ganaim elde eyleınlşl:::-dfr. 

Cephenin diğer mmtakalarmda 
mUhlm hiçbir bAdl3e olmanı-ştır. 

Sovyet tayyareler!. dllşman lcrta. 
ıtını ve Mkcrl bedeflerlnt şld-lc-••3 
ve muvaffakıyetle bombnrdıman 
etmişlerdir. Hava muhnrt>bc>lerlnde 
ktrk yedi Fin tayyaresi dllşUrUI. 

mUştlir. 

Şimal memleketleri 
Finlandiyaya açıkça 
yardımdan niçin 

korkuyor? 
1 . .>ndra, !1 ( A.A.J - Londradııkl 

'iai.ihiyellar Skıııalinııv~.ılılur nııı· 

hafill, şiı ıal tı -··'ınıellerlnın efkarı 

urııumıy1..' ~ri lamaıııayile heınfikıı 

tarak Finlı1ııdi)DYA yopılıın yurda· 
ına r .ıdece de\"Ulll clmck tlcğıJ, uy· 

t r.aınunılu bu ynrt.lııııı orııırl' ·, 
'"urunda olı" ukl"rı .• ı lıcyıın et• 

ın::ktcdirler. FinlfııııliyJnın islcı'ı 

lli vec!ıile a~·ıkçl' bir ıııüdtılıııleıle 
uulunıııaklun ınılln ı eıJllıııesı şu 

~uretle lznh e<lilıııcktedir: Böyle lıır 
.ıı:ık müdahale y:ıpı iti ığı tnkıJlrılr 

ı\lııınnyaııın dcrhul harekele ııc" .. 
ıııesi korkusu vurdır. Alıııuııyıı, Fın· 
Bus llıtllı'ırında (lı:ıkenı) rohııılı 

uynomok ve Lu suretle nusyo)ı ~I· 

ınan ınüznherctlne rıııılıtııc hlr va 
dyele sokmak isleıııektetllr. Uolhu· 
lcl şlmııl ıneııılckellcrlııin açık..-11 

ınüıJalıaletll' hulunınıılan, Al1111111)11· 
•lıın hu rolü ncı'ct.lccekılr. 
Aynı ıııohıırıı, lsn:ı,;ııı tt~·ık mllrl:ı· 

lı;.ıleıJc l.ıulunnıası lukdi rl111le Al· 
ıııuııynnın yaııacnaı nıukııl.ıll hare· 
ketin FinlaıııJı)·a iı,;iıı çuk vulıiııı 

ukisler tevlit edeceğini iltıve e)'ilM 
nıektcdirler. 

Almanya, bveç ile Plnl"ndlya a· 
rasındn ve Uolnl körfezinde dcrlıul 
bahri ınunaknliilo \0 aziyel edecek· 
lir. lhılhuki l:u münukuliil Fiııtrın· <lı~ erını kabul ctnıeae başl:ııuışlor· aııtterllk y~mdakl talebe ve diğer mu 

r. tıssııııatta çatışan herhangi tılr ~ahsır ılıyanın iaşesini, gönüllülerin ' ' C: 

'r'nkında ilk bllyük mıınlColura askerlik vazlycllerlnln bUVlyet ctız . h:ırp malzemesinin naklini ıeıııin 
llarıısı bir lıalyan vapurlle l!!Clecek ı danlarma kaydetllrmeğe mecbur tu etlen en iyi vasıtadır. Fiııl~ntliyıı 
'te bunu müteakip h b tuımaıan, bu emre riayet etmtyenteı Jenıir)ollıırının acıl.:lıAı. lsveç dl"" 
(lç "nPur eşya günıJe:~l 8

:.
1 

uraya hakkında kanunı takJbat yn.pılınaıı' ııııryollıırınıııkinin aynı değildir. 
• l ece r. bildlrtlmelttedlr. 1-'azla ol:ırak Alııınnyu, İs\:eçe kıırşı 

Sı>onya ile yeni t' ı l 'a henn 
1 

ıcare on nş'lla • lngllizlerle )aphftımız yeni tkr t.loArudun doQnıya harekete girişe· 
'lahiU 

1
1 ~~P~ ma~ışlır. lspan)·a ret anlıışmnsı mcrlycte Rirmişlir rek bu memleketi FinlAndıyuya kı· 

ret 1 1 ı~r ~ en erı kesllen tlca Bunun te!lirlle bir çok lnıdllz ma taal ve mlllılmmat sevketmcmeğt' 
larıanış er ne u scl.ıeble henüz baş· es!leselerl plyasalıırımızla tema'.\' 

nmıştır. · 
ilar.ıınıırib lspan)·ol lacl l 1 tılrmek Ozere teşelıbOslere girişmiş 

.........__ r er • lercllr 
-..aleltellmh.le ı, yapmak lçl• blr • 
- ~,ebbfi'llere Rlrlşllklerlndcn Bu mftcsscselerln mftmessınerııı 
hkında yeni "ticaret anlaşma mil den llç kişilik bir heyet tsıanoul · 
'-'-'-ıerıu &irlıllmuı JMkleAilQI'. ıtelmlş ve kısa bir mOddt't kaldık 

&u IGDra Aakaı'Qa ailmitUr. 

ıchar edecektir. 
Halih:ııırda muhtelif ~eheble-rden 

lolayı Almanya, dah11 az ilillıhıiriı 

bil' hattı hareket tak lblnl tercih 
etmekle ve ı..,·eçJiler. de bundan 
ıstitade ederek FlnlAnwfaya )'a.r

dım •r:Jemek&edider,. 

Altmark vapuru 
hadisesi dolayıaile 

Norveç 
Hiçbir tazyike 

boyun eğmeyecek 
Norveç Hariciye Nazın 

Çemberlayn'a cevap . 
verıyor 

tngiliz resmi mahfilleri, Nor 
veç ve İngiltere hükumetlerinin 
Altmark hadisesile ortaya çıkan 
meseleyi tetkik etmekte olduk · 
larını bildiriyorlar. 

Bununla beraber İngiliz hükCı . 
metinin İngiliz esirlerinir. iadesi 
hakkında Norvec tarafından ya · 
pılan talebi derhal rodd.ettiği 
kaydedilmektedir. , 
NORVEÇ11' CEMBERLAYN'ı::. 

CEVABI 
Oılo, 21 (A.A.) - DUn Çern· 

berlayn tarafından irad edilmiş 
olan nutuk hakkında Telegram 
Büro'nun bir muhabirine beya -
natta bulunan Norveç hariciye 
nazırı Koht şöyle demiştir: 

··- 1938 ve 1939 senelerinde 
İngiltere ile yapılan görüşmeleı 
esnasın-da harp gemilerinin Nor. 
veç kara sularından ge~mderi na 
zariyesi tekrar tetkik edilmiştir 
Veni ahkam, muharip de,Jetler 
den bfrin-c ı.it bir harp gemislnir. 
Norveç kara sularında istediği kr 
daı seyrüsefer etmek hal:kı"<' 
malik olc!uğunu mıttk bulunmak 
tadır. Diğer taraftan Altmarl· 
bir muavin harp gemisi oldu~un 
dan harp gemilerinin sahip olduk 
tan hal:ka n•alikti ve herh?.ngi 
bir teftişe tabi tutulnmtı zdı ... 

Kolıt, netice clarak, şöyle de . 
miştir: 

"- Norveç hükOmeti, ne ta · 
raftan gelirse reisin, hic bir taz· 
yik öniincle serfüru etmiyecektir 
Böyle bir hal vukuunda Norveç 
hükumeti, diı'!er billımum ahval 
dt: olduğu P'İbi. hukuku dilvel ka 
vaHin-e tevfikan hal'cket edecektir 
lrriliz bahriyt eksocrleri tara 
rından imza edilmiş olan vesail 
herhangi bir gemide harp esirle 
r: bulunmasının bu geminin vaz ı 

vetini değic:tirmiycceh-ın; ve a:r 
best mürur hal:l:ından istifade ~t 
mesine nıani olamıyacağmı kay 
detmişlerdir." 

ŞA'l'ANI OlKKAT ntn 11A01SE 
Nevuork. 21 (ıt.A.J - t\orvcçln 

lnı:ıiliı ablııkıısından kurtulm.ısı I· 
çln, Alm:ın\·nyo yoptılh kolnylıklıırı. 
misal olnı:ık üzere "Slrnnılina\' )n 

isnıinılelo peırol vapurunun Anırrı 
kaya teslimi lceyfi)·etf ılkredilmek 
ledır. Almanynı1a in~ıı edılmı~ olıııı 

bu Yapur Norveç hııyrıı~ı allınılıı 
ıllanliktea aeçmela muvaffak 91· 
•&lfll&I. 
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No.J:t ~a:r:ao: Orhan Rahmi Gökçe 

Bltab bir halde cevab verdi: 
- Fakat hepsi de artık bitiyor 

Rozlta !_ Şimdi saraydan ayrılıyo
rum ve yarın akşam evleniyorum 
anlıyor musun? Ynnn ak.,"Bltl nJ -
şnnlımla nikahımız kıyılacak 1-

Rozita hayretten bağırmamak 1-
c;in yumruğunu ısırdı: 

- Bu kadar çabuk._ Bu kadar 
çabuk ha! .. 

- Evet, ben de itaat ettim. Oy
ıe zanned'yorum kl, ya taliln oy. 
nıyacağı yeni bir oyun karşıaında
ymı, yahut da, Allah beni, bUsbU· 
tlin mahkum etmek istiyor. Hay. 
dl git, mUdl~ye s5yle, çarçabuk 
gelsin. Sen aanıyda kalacaksın. Bu 
evin muhafazası, mlldlreye, sana 
ve nişanlına kalıyor. Hiçbir kim
seye kapı ac;ılmıyacaktır. 

K1yara, bunu müteakip Rozlta. 
nm kulağına eğildi: 

- O gelirse, ona aşkımı, mb • 
rablanmı anlat. Fakat ilk hareke· 
tinin tevlid ettiği feci vaziyetten 
sonra mahkflmlyetlme boyun eg • 
mek mecburiyetinde kaldığımı, la
temlye l.stemlye evlenmeğe gttU • 
ğlınl eöyle. Sakın, yeni bir hare • 
kete teşebblla etmesin. Kendim i
çin değil, onun lc;ln korkuyorum. 
Beni unutmağa çaJışam. Hayat bu, 
neler unutulmaz? Bana gelince, 
ben, genç bir kızım ve kadırun llf· 
kı, daha kuvvetli, daha ebedldrl. 
O ise, erkektiı. Gene;. güzel. kah
raman ve dilnyanrn en güzel kız. 
lannı, kadınlarını kendisine ram 
edebilir, Ona, gli:r:lerlml hayattan 
yumuncaya kadar dua edeceğim .•• 

Klyara f a.zla söyliyemedl Vl' 

hıçkırdı: 

- Haydi Rozlta. git, dedikle
rimi yap!. 

Dilber Venedik kızı, odasına 

girer girmez, konsola koştu, bu. 
rnda küçük bir şişe vardı kl, içın. 
de, Wbı teskin eden. baygınlığı 
gideren bir ilaç vardı. Onu baba. 
sı zamanında Mısırlı bir Arap he. 
kim getirmişti. Derhal onu kok. 
tadı. Biraz kendini toparlar gibi 
oldu. 

Beri tarafta ise. Dukanın kt"y 
tine payan yoktu. Artık seliimrt 
yollan açılmıştı.. O, Kiyaranuı 
nişanlısını, bazı rakiplerine karşı 
bir silah ol.ırak kullanmağl dü. 
illndüğü gibi, onun Papalık vt 

rurklere muhasım duran Yu 
nanhlar nezdindeki nüfuzundan 
.stifade etmt:k lstJyorou. lzdiva. 
cm vukuundan sonra Kiyaranuı 
la kendisine yardım edeceğinf' 
:<anl-id1. Şimdi o hayallerin tadı 
·ıe salonda aşağı yukan dol~ı 
·ıordu. Kiyı:tranın, onu bütüı ı 

!mlbi ile sevdiğini anlamıştı. Ci~
~ecek olan her saatin, yine hiı 
~ehlike yaratması muhtemeldı. 

, UnkU Uç gemilik donanmasını 
Jntıran o korsan, daha dUn yap 
~ığı yetişmiyormuş gibi, arada 

meydnna çıkar ve ortalığı altn.t 
.!debillrdl. Bdyle bir aile iskan.. 
Jnlı, aynı zamanda kendisinuı 
Dukalık mevkiini sarsabilird.L 
ÇUnkU nıkip!eri, bu hadiseyi mu.. 
hakkak istismar edeceklerdi. 

Böyle Jilşi.mUrken · Kiyaranua 
beyaz bir hayalet halinde kapı. 

Jan girdiğini gördü ve · ıillerc.:k 
ona doğru yaklaştı. 

- Haydi kızım!. 
Rozita, ısıak gözlerini kuru! .. 

yarak onia.n uzaktan ta.kip edl.. 
yordu. San.ki ebedi bır ayrılık 
Jakikası içinde idiler. Sanki geno 
kız, ölüme gidiyordu. Duk:l, 
bahçeden geçerken çiçekleri 
medhettl. Kapıdan çıkarken h .. 
vanın gUzellığinden dem vurdu. 
:Jondola binerken de gondolun 
parlaklığından, allratinden ve Da 
tişammda.n bahse başladı. Faknt 
f{iyara. hiç. hiç bir şey duymıa
yordu. Bindiği gondol, sanki bir 
~but gibi, bütün gençliğini, bil. 
tUn aşkını, Umidini, arzulannı ~ 
lilme, mezara götilrilyoruu. Ro. , 
zita pencereden bakıyordu. Gö .. 
terinde mendil vardı. lean:Uet• 
tiler. Sanki o: I 

- DedlklerimJ unutmaL 

Diyor, o da ıu cevabı veri~ 
Ju: 

-Endişe etme benim bedbaht 
Sinorinam, gelirse, dedikleri.nl 
yerine getb cceğim. 

Gondol ağır ağır hareket etti. 
Biras 80nra Dukanm sarayının Lr 
keleslnde idiler. Bir kUçUk mlifre• 
ze onlan MlAmladı. Dı&ka, Kiyara• 
nın koluna girdi: 

- Kwm, itidaline aahJb olt ... 
Nazan dikkati celbedecekaln.. 

- Ellmde değil., Çok .fua tr 
z!yettcyim. 

- Biraz metanet!_ Blru meta• 
neti .. Görecekain ki, bUAhare bana 
dua edeceksin.. Bu, kUçWI bir 
kalb aaraıntwndan lbaretUr. 

Kiyara. saraya girer girme-z. ha• 
zırlığın çoktan başlamış olduğuna 

gördü. Hizmetçi kadınlar, erhekle• 
dolaşıyordu. Mermer koridorlardaa 
çiçekler, paketler g~lriliyor. d .. 
nlze bakan pencerelerdek1 perd .. 
ler de değiştiriliyor. büyllk avizeler 
takılıyordu. 

Herkea Dukanm n rellııln 1-
nllnde blimıetle baş eğiyordu. BJ.t 
haaaa Klyaraya bakıyorlardı: 

- Yann akşam "dlyorlardr 
klıııbillr ne muhletem ıellil ol~ 
kimblllr?. 

Duka, Klyaranm bu emri ftkl 
hrhalde kabul edeceğindenemln ol
duğu için dlln akşamdanberl ha• 
zırlık emrini vermişti. Sarayda ea 
kUçUk teferrUata bile riayet edil .. 
cektl. Sarayın gün doğusuna d~ 
şen bUyOk bahçede de mep.lelei' 
hazırlanıyordu.. 

(Devamı war) 

SAA'l': 13.40 
Bir Alman tayyaresi 
Holanda üzerinde! 

La lluue, 21 f,1.A.J - Bir Alınan 
tay.rurcsl, dün ôltleden sunro llo· 
l:ıııdo urazısiıııle kfain l.ecm•arılcıı 
ıızcrinıle U\•muşlur, Bu lııyyure, biı 
llulıınıla havu filmıı lıırufıııılun hı 

kiı> eılilıııi~ ve filo. Alımın luyyıı 

resine karşı eleş &\·mıştır. Bunun ü 
terine Alınan ınyyarcsı Lıltıırar aru 
tı)j terkeııuiıtlr. 

o 
l'ur;, 21 - OArenilıliAine söre. 

\lıııııııyu, llolaıııla lıııılutlunılıı hıır.ı 

lcılhırlcr ıılmıı~· tııılır. llu cOııılt·tlrll 
olıırıık Ahııuııya • llolııııılıı huclıııhı 

.-ııııııııııııştır. Alımın lıuılııl ıııulıuh&
lıırı hiç kirııwyi hııılııtııın se\,·ırııı .. 
ıııel\teıliı lcr. llu tallıiriD HÜCW 

ıııeı,;lıuluur. 

intihara hazırlanan Alman vapurlan 
)lckslko. 21 (A. A.) - "Tamplco" dan bildiriliyor: 
İdarvald ismindeki Alman yük vapuru b!rkac; g1lndenberl "•1"9. 

!tat hazırlıklan yapmaktadır. Her ihtiyacını. bilhassa kömUr ihUya
cını tamamlamış olan bu vapur siyaha boyanmıştır . 

Vapunm iaJıU tahllslye ıwıdallarmdan bile allinmlştlr. Sunanla 
'Jerabtr vapur Umandan ayrılmak mnaaadeııını almak 1~ hiçbir .._.s 
teoebbüste bulunmamı~trr. 

Frigya tsmindetd Almu 7Uk npUl'UDda da autM heridnle MI 
fu.Lb'et~. 



l,_T_a,_ri_h_· _ko_··ş_e_s_i _. ŞA~L DX 
A~DIL OlLDC ? 
Hanrilllün resmini ölüm 
yatağı qanına getirterek 
re imden af dileyen kral 

Loran dö Mediçi ile Diik Dür. 
bcn'in kızı Katcrin dö Medeci, 
1533 de deniz yoliyle Marsilyaya 
'getirildi. Parise gidecek, Birinci 
Fran:;uvanuı küçiık oglu (Hanri 
Dorle:ın) 1 düğünleri yapılacak· 
tr. 

Katerin, henüz on dört yaşında 
idi. Altı sene çocuk yapamadı. Bu 
mü'ddet zarfında doğurduğu bir 
çocuk hemen ölüvermişti. 

han bitkin bir haldeyim. Uyurken 
ve uyanık iken öldürülenlerin 
kanlı vücutları gözümün önüne 
r,eliyor. Her nereye baksam kan, 
yalnız kan görüyoru~ ... " dedi. 

Senbartelmi gecesini böyle k{i: 
buslann takip etmesi tabii idi. 
Fakat, Kral esasen uzun müddet 
humma krizleri geçiriyordu. Hat· 
ta ara sıra kan tükürdüğü de o
luyordu. 

mişti. Fakat, Vitriye gelince 
hastalandı. 

Bu; zayıf ve gittikçe artan bir 
}\umma ile h11.şlamıştı. Kral çok 
fena bir halde bulunuyordu. Fe· · 
nalığın neden ileri geldiğini an· 
lamak için çalışıyordu. Hatta bir 
aralık zehirlendiği şayiaları bile 
çıktı. 

Bütün çocukları zayıf ve hasta· 
ltklt oldu. Büyük çocuğu (İkinci , _ _........,_ 
Fransuva), ehemmiyetsiz bir kıı

Şarl; bir kaç gün istirahattan 
sonra (Senjermen)e döndil. Ora· 
da, ara sıra pek çok kan tükürdü. 
Bununla beraber, muvakkat bir 
iyiliğe kavuştu. Kan kesildi. 
Kral, yine ava çıkmaya başladı. 
Günlerce av peşinde koşuyor, 
kendini yoruyordu. 

lak iltihabından öldü. Bunu ı ye· IBWli-»._ 
rine ortanca oğlu (Dokuzuncu 
Şarl) geçti. Fakat, hakikatte hü· 
k\ımeti idare eden (Ana Kraliçe) 
idi. Bütün kuvvet, kudret onun 
elinde bulunuyordu. Çünkü Şarl ' 
henüz on yaşını bitirmemişti. O 
da zayıf, nahif idi. Yaşadığı 
muhit ahvali sıhhiyesi üzerinde 
pek fena tesirler yapıyordu. 

(Katerin dö Mediçi) nin K. to
liklerle Protestanlar arasındaki 
ihtilafı gidermek, birbirlerile iyi 
geçinmelerini temin etmek husu· 
s:.ındaki teşebbüsleri boşa gittik· 
ten maada bunların aralarındaki 
nefreti bir kat daha arttırmaya 
vesile oldu. Kralı bile tehdide 
başladılar. 

Sokaklarda: "Bu ne biçim 
Kral! ... " diye bağırmaktan çekin
miyorlardı. Venedik sefiri, te· 
laşa düştü: ''Fransa tamamile 
dcgişti. Eski bildiğimiz muti, 
müttehit, kuvvetli ve çen Fransız 
lardan eser kalmadı!..." diyord:ı. 
Böyle demekte haklı idi. Çünkii 
dahili harp patlamak üzere idi. 

(Dokuzuncu Şarl) bu kin ve 
gare; h\l,vasz içirule büyüdü. Çok 
acı bir ha.yat yaşayordu. Gayet 
kanaatkar idi. Çok az yiyordu. 
Hemen hemen hiç, şarap içmiyor· 
ôu. Yalnız ibir metresi vardı: Ma· 
ri Tuşe; güzel san'atlan seviyor· 
ôu. Musiki dinlemekten hoşlam· 
yor, ara sıra şiirler yazmaya ça· 
lışıyordu. Bazan silahlar, ör,>ler 
yapıyordu. 

Sporla çok uğraşıyordu. Çok 
güzel dansediyordu. En ziyade 
avdan, avcılıktan hoşlamyoı1du. 
Mükemmel bir nişancı idi. Sa· 
bahları erkenden atına atlayor, 
a'O'J,anmak için kırlara, ormanlara 
gidiyordu. Vücudunu yoruyordu. 
Bu kadar suiistimal etmemiş oı· 
u.ydı belki daha çok yaşayabi· 
lirdi. 

Tahtın etrafında .çevrilen dahi· 
H entrikalar, avqlıı_t yorgunluk .. 

9 uncu $arl'ın ölüm ynfai:•mılnyl•en 
yanma getirUi!,oi S üneli Jfanriııln' 

resmi ... 
'ı 

Jarx esasen zayıf olan bünyesini 
urstı. Buna bir de vicdan azabı 
~tılmıştı. 

Dini mücadelel,rin, dini kin ve 
garezlerin elim bır neticesi olan 
'(Scnbartelmi) gecesi malfim· 
Öur. O gece bütün halk delirmiş. 
liana susamış gibi birbirlerine 
saldırmıştı. Sokaklarda, hatta 
Luvr sarayının içinde bile ölenler 
oldu. Yalnız Pariste 2,000 kişi 
~lmüstü. 

K:ıtaldaıı .-ıza. (Dokuzuncu 
'fıld) pek !ıeyecantı anlar geçin· 
yordu. Ambruvaz Pare'yi çağırdı. 
Ye: ''İki Uç gUndenberi bana .ne 
~ldu, bikmiyonım. Cismen ve ru· 

!) uncu Şarl 

28 eylül 1573 de, evvelkilerin· 
elen daha fazla kan tükürdii. 
O sırada Şarl, Viliye Koterede 
bulunuyordu. Kardeşi (Hanri) 
Polonya Kralı ilan olunmuştu. 

Yeni Kral; kendisini almaya ge· 
len murahhaslarla beraber gidi • 
yordu. Şart, kardeşine Fransa hu· 
duduna kadar refakat etmek iste• 

l•nzn.n: J>lllUP \\"YJ.IE 
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Bu hal, 1574 senesi şubat niha· 
yetine kadar devam etti. Bu sıra· 
da, hükQmete kar~ tertip olunan 
ibir suikast, Kralın serbestisine, 
istediği zaman çıkıp, istediği gibi 
dolaşmasına mani oldu. 

Suikastçılar birer birer yakala· 
rnrl:en Kral, hasta nakline mah· 
sus bir teskere ile gizlice kaçtı. 
Foburg Sentonorede Maraşal 
Rcç'in nezdinde biraz kaldıktan 
sonra Vensana iltica etti. Biitün 
saray halkı da kentlisini takip 
'etti. 

Bu eski kalenin kalın duvarları 
arasında emin bir halde bulunu· 
tYOrdu. Az sonra asayiş iade o· 
Jlundu, sükunet avdet etti. Fakat 
pek geç ... 
Mayıs ayında (Şarl) yeniden 

hastalandı. Ve bir daha kalkma· 
mak üzere yatağa düştü. Humma, 
bütün vücudunu yakıyor, kavuru· 
ruyordu. Elmacık kemikleri ~ık· 
mıştr, yanakları, gözleri klpkrrmı· 
n olmuştu. Dili kupkuru idi. 
Dakikada ibir su istiyor, güçlükle 
nefes alıyordu. Kanla karışık irin 
tükürüyordu. ltuvvetinin günden 
güpe azaldrğmt duyuyordu. 

AŞK VE 
den aldığını isbat edebilir mi? 

- Vallahi bilmem ki... 
Rayli giilerek: 
- Doğrusu sizin işinize bak· 

mak için benim gibi bir adamı 

seçmelerinden memnun olmalısı

nız. Bizim arkadaşlar arasında 

öyleleri varki, onların eline düş· 
tüğünüz bugünkü vaziyetinizde 
sizi şimdi kodese atardı. Her ne 
hal ise ... Yarın görüşürüz. Eğer 

Holli'nin işi yoksa, onu size davet 

Ccri, Rayli'nin dostça muame· j 
lesine rağmen, kentlisini tuzağa 
düşürmeğe çalıştığından da şüp· 
he ediyordu. Ayrıca, sevgilisinin 
evinde bir nevi casus vaziyetine 
sokuluyordu. Fakat başka türlü 
hareket etmeğe imkan yoktu. 

et. Kentlisini bir görmek isterim. 
Hem o kız, senin işlerini senden 
daha çok biliyor gibi. .. 

- Peki davet ederim. 
- Allaha ısmarladık .• 
Ceri tekrar pencereye döndü. 

Şimdi ortalık kararmıştı. 

* * 
Ceri, beş altı kadar kendisi ~riye: 

- Sen buradan giderken be· 
nim kitabımı da beraber götür· 
mü~sün? 

-Evet. Bravo ... Farketmişsin. 
O kitap senin ne işine yarayor? 

İşte tam bu sırada idi ki, ha· 
Jsikati söylemeğe, Holli'yi de işe 
karıştıracağını sezdi. Biraz te· 
reddüt etti. Fakat sonra hakikati 
söylemenin her zaman ıçın en 
iyi şey olacağını düşünerek: 

- Doğrusunu istersen, dedi. 
Con ile Pol öldükten sonra, se· 
nin de tamdığın ressam arkada· 
şım Holli, bu işte bir kast olması 
ihtimalini ileri sürdü ve her iki 
kardeşin de zehirlenmek suretile 
ölmeleri imkanından bahsetti. İlk 
önce, bu fikir etrafında tatife edi· 
yorduk. Fakat ertesi günü Holli 
o kitabı getirdi. 

- Ben de bizim şefe, böyle bir 
~ey olması ihtimalinden bahset' 
tim. Acaba Holli bu kitabı nere· 

gibi yorgun yolcularla otobüsten 
atladı ve "Vaşington meydanı" 
nı geçerek "Veyvcrli'' denen 
mevkiye geldi. Orada kendisini 
Holli bekliyecekti. 

Ceri, Halliyi alarak kendi a
partnına getirdi. Rayli, daha ön. 
cedcn oraya gelmiş oturuyordu. 
!çeriye nasıl girdiğini izah etme 
di. Daha evvelden de söylemiş 
değildi. Mütemedlyen Holliyc ba
kıyordu. 

Hep birlikte oturdular. Cıgara. 
tar yakıldı. Rayli Ccriye sordu: 

- Pek neş'eli bir akı:-am ye
meği yemişe benzemiyorsun? 

- Hayır! 

- Stanton ailesi ne yapıyor-
lar? 

- Ne yapsınlar? 
l{enclilerine Frank'ın tabii kalp 

sektesinden öldUğünU ooylemi.'l
ler. Fakat hepsi de gayet iyi bili
yor ki, l<'rank'ın sıhhati tamam<'n 

., mayısta, Kont Şeverni'yi 
çağırdı. Son demlerinin yaklaştı
ğım anlamış, halefinin tayini hak
kında görüşmek istemişti. Şe· 
verni, Kralı fena bir vaziyette 
görünce derhal Ana Kraliçeye 
haber gönderdi. Ertesi günü bir 
çok doktorlar geldi. 

27 mayısta yapılan konsültas -
yondan sonra doktorlar: "Hasta· 
nm üç günde bir tutan bir sıtma 
geçirdiğini, vaziyetinin tehlikeli 
olmadığını ... " söylediler. 

Doktorların bu sözii Kralı tat· 
min etmedi. 

28 mayıs cumartesi günii saat 
14 de Şarl, hususi doktoruna: 
''Çok muztaribim. Buna bir çare 
yok mu? ... "' diye halinden şika · 
yet etmişti. 

Doktor, verilecek ilaçların ve· 
rildiğini, tesirlerinin yakın vakıt· 
ta görülece~ni söyledi. Hastayı 
teselli etmek istedi. İyileimesinin 
allaha kaldığını biliyordu. 

29 Mayıs biraz rahat geçti. 
Branton hatıratında: '.Ölümün -
den bir gün evvel çok iyi idi. He· 
pimiz:~ hastalığın geçtiğine hük -
metmiştik ... '' diyordu. 

nart~lml 

Doktor Obinye: "Çok, pek çok 
muztaripti. Mesamatmdan, vii • 
cudunun her bir tarafından sanki 
alev çıkıyordu, ter yerine kan a
kıyordu ... " diyor. 

Doktor; odada bulunanları. iki 
samimi dostu müstesna, hep dı • 
şarı çıkardı. Hastaya biraz sü -
kunet vermek istedi. 

Odada derin bir sükimct hü· 
k.ü:n sürüyordu. Hasta yatakta 
şıddetle :ıoluyordu. ihtiyar sütni· 
nesi, bir çekmece üzerine otur -
muş uyukluyordu. Kralın geniş 
nefes aldığım, ah ve enin ile ı::
tırabım anlatmak istediğini i§İ _ 
dince gözlerini açtı. Yatağa yak· 
taştı. Cibinliğin ipek peEdelerini 
çekti. Kral hıçkırarak ağ· 
lıyor, ikide bir : "Ah l süt
neciğim, sütneciğim, cliyordu. 
Ne kan, ne ölü! ... Ahi Ben ne 
yaptım. Ne diye o fena tclkinkre 
kapıldım ... Ah! Yarabbim ... Beni 
affet!. .. " diye söyleniyordu. Za
vallı kadıncağız, ne cevap verece
ğini bilemiyordu, nihayet pek 
müşkülatla şu sözleri mırıldan _ 
dı: "Haşmetmaapl Bu kanların, 
bu ölülerin hakkını Allah sizden 
de~l, sizi teşvik el::lenlerden sora· 

. cak; intikamını onlardan alacak. 
Siz müsterih olunuz ... " 

Kral; Navar kralını, başvekil 
odasına çağırdı ve kardeşini ve
liahcl tayin etti. Sonra, parlamen 
toya gönderilecek vasiyetnameyi 
imzaladr. Ve Dokuzuncu Şart, artık son 

Bugünün geceeini pek fena ge-ı dakikalarm yaklaştığınr iyice an
çirdi. Ve doktorunu !davet etti, lamrştr. Kardeşi ile aralarında es
ağrrlarını hafifletecek bir ilaç is- kidenberi devam eden bir anlaşa· 
tedi. mamazlık, bir soğukluk vardı. 
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yerinde idi. Zabıtanın kendileri
n! aldatmasından şüphe ediyor
lar. Dün sabah sen de oraya git
mi~sin öyle mi? 

Rayli giilümsedi: 
- Fakat Jsmimi söylemedim. 
- Söylemedin ama, tarifini 

yaptılar, tamamen sensin .. Peki 
sıen ne anladın? 

Rayli daha serbest gülerek: 
- Delikanlı, dedi. Sen, ~ir 

kanun mümessilinden böyle bir 
sual sormağa salahiyettar değil 
sin. ~imdi ben sana soruyorum. 
Sen ne g5rdün, ne anladın$a on. 
lan anla. 

- Pek çok şeyler görmedim. 
Daha doğrusunu istersen hiç bir 
şey görmedim. Bana kalırsa on
ların hiç birisi böyle bir cinayet 
işlememiştir. Hatta hizmetçileri 
bile. Fakat sana güre hcrkcı; 

şüphe altındadır. 

- Mcselii.? 

un nutuk söylediği sırada hiz. 
metçiler nerede bulunduklarını 

hatırlayamayorlar. 

Ve dün, Beti dişçinin muayene 
hanesindeyken. Les, kendi daire
sinde yalnız başına imiş. Mod, 
kendi otomobili ile gezerek çar
şıdan alış veriş ediyormuş, :Molli 
ele bir sinemada. Haynes dışa
rıda biraz gezintiye çıkını~. bu:a_ 
<la fierinlernck için bir vapura 
binmiş. ~farsel ise, dört sa~t 

mütemadiyen bahçede bulundu
ğunu söyliyorsa da dclilerilc is. 
bat edemiyor. Bazı kimseler, ci
nayet işlenen mahalde bulunma. 
dıklarını gi:slerecek güzel delil
lere kani<lirlcr. Bazı!an da l.ıun. 
elan mahrumdur. Fak:ı.t hazan 
böyle giizel bir delil, daha çok 
nüphc uyantlınr ... Sen anlatmak
ta devam et bakalım. Dün ak
şamki yemek n~sıl cereyan 
etti? 

Onun resmini, yatafının yanı~ 
getirtti. Ve ondan af talebcttı 
Bu resim, tahta üzerine yağlı bO' 
ya ile yapılmış bir portredir. v~ 
bugün Şantilide muhafaza olı.ııt 
maktadır. 

30 mayıs pazar gU~ sabahlC • 
yin (Katerin !dö Mediçi) Sen • 
Şapel kilisesinde dua ederkc!\ 
oğ}unun ağırlaştığını haber ver • 
diler. 

Öğlene doğru (Şarl} m vüc\1 • 
du şiddetli raşelerle sarsılıyor: 
mütemadiyen kusuyordu. Yantll 
da konuşulmamasını. yalnız dııa 
cc!ilmesini istedi. Ve akabinde 
can çekişmeye başladı. Saat ~~ 
buçukta, yirmi dört yaşın<!a öl~:lil· 

Fethimeyt ameliyatt ertesi gU: 
nü Ambr.uaz tarafından yapıldı• 
Sol taraftaki ciğer, kaburga :kC: 
miklerine o derece yapışmıştr ~ 
zorla çekip çıkarmak mecburiyctı 
hasıl oldu. Ciğerin üzerinde ve • 
rem eserleri ve kocaman bir çı • 
ban vardr. Çıbanın içi fena ko ' 
kulu bir irin doluydu. 

Salt günü, ana kraliçe ve sara1 
erkanı Luvr sarayına döndüler· 
Kralın tabutu (Ven-san) orm..-ınıJl 
da, Sen Supel kilisesinde bıralo1· 
dr. Kırk gün kadar orada kaldı. 

Dokuzuncu Şarl'ın cesedi, arı • 
cak 10 tenımuz 1575 de bü~ 
bir merasimle (Sen Deni) ye na1' 
lolundu. 

Günlük bulmaca 

Solılan sa,'l.l: 
ı - Tnyyıırcclnln scrvlsl • lsuınıı:.t· 

lun §ehir mütehassısı. 2 - Slnnl st'' 
bavette. 3 - Başına (T) gelirse l<I'' 
dastro ıeıerlle mc~gul olan dnlrcdlt • 

Sil· Tersi esld znman posta tatarı • :I· 
i - Tersi temizlik vasıtas:dır. • 
bndcthanc. 5 - Kaymak • nırıırıtı' 

t· 
Jptldnl maddesi. 6 - Muvnfakat c" 
Bir kavim • Beyslr. 7 - Şuph"rı 
başı • Başımı. "0, gelirse bir s-ı) ı O" 

lur. 8 - Tersi ı~cmuriyettcn ç11<nl"' 
ma demclttlr • Bir erkek !sml. 9 / 

Bilgin - Knbıı. ıo - Tersi sUrmrı-tcıl 
emirdir - Eslü ş:ı.irlcr!:nlzden b.lri· 

l."ukardaıı nş:ığı: 

l - I\'.anatlı m.:ıhl(H;nt. 2 - )'il~ 
zUr.de çiçek b:ızu!;-u var. 3 - a:ı.rill 

• t· 
hlfüat . Sclıcb. 4 - İsmi l&mrct - ı~ 

- MeselfL uşak H::ıyncs, ya-
hut diğeri.. Fakat dün akşam 

bir Bey dikkatimi cclbett.i. Kapı
dan içeri girerken aHyncs benim 
soy adımı yanlış si.iyledi. Yemek
te tabağı da dü!iürdü. Yemekten 
sonra kah\'e}i. Bati'nin hizmctı;i. 
si getirdi. Zira Ifaynl"s'in baı-jt 

ağnmağa başlamış, ya.tuğa git. 
miş ... Sen bundan ne mana çıka
rırsın? Bana. kalırsa, üç kardeş. 
ten üçiinü de I-Taynes'in zehirle
diğine }ıükmedersin. 

- YemC'ğe, adeta bomba gibı 
oturduk. mmscnin ağzını bıçal~ 

a~mayoı·clu. Hiç bir kimse, fa?..
la ycm(•k yemedi. Hatta bana 

5 - Dlr ın:ıc! n suyu mari.J.SI. 6 ~ 
Sonuna (J) gelirse deniz ve gürıt 

<il' 
banyosu ycıi olur • Su • Blnnn:rı ) 
rısı. 7 - .Moslmtcayo. Aşina, 8 - 'fi': 
Güzel ım~"lt • Kurtulma. D - Datıl~~ 
yı mtıreldtcplcmelt için ,kul'antltr ' 
Tersi zchlrdır. ıo - Huyu guzcl. 

- Evet. Şimdiki h?Jde bi.iyl..? 
bir ihtimali gözön Un de tut,., biti. 

riz. 
Fakat zelıir nasıl \'Crilmi<;tir ~ 

Vaıiyete lııt'kıJıuı:•, C'on ö1dilğu 
yahut öldilrilldti[tli m a<la, uş:ıl: 

lar yatıyorl~rmış. r'akat bu no::. 
ta isbat edilemiyor. Bilhassa Pol-

öyle geliyorki, yemekten korku
yorlardı. Onlara Frank'ın kalp 
ı::ckte~intlen öldüğünü söyliyen 
belki scnc;in. Jı"nkat hicbiri buna 
inanmayorfor. Bir rniiddet roura 
Mod Iüf açarak, sözü hadiseye iıı
tjknl ettirdi. Doktorlar şüpheli 
bir vaziyet görmediklerine gör~, 
hir de o cihetten lizülmcğc ıney. 
dan olmadıb'lnı röylcmck isti
yordu. 

- .Mod, or.lamı ür-:s·rıda c~ i. 
yisi. Bu t>ab· h benimle l:onmım:ı

-;mda d'1 •.ıık nazik ve: :-..adlı b'r 
'rn.:-~kc.t ... tti, 

- Molliyi nasıl buldun? 
(Dem.mı 'ıır) 

47 numnalı bulm:ıc:ımızm h:ılıı: 
Sold~ s:ıf,"tl: 

1 GU:!:elbayan, 2 - özli', Ah· V• 
3 - RUy, Alma, 4 - Glndlyntör, ıs.,.. 
üm Ad:ıka, 6 - Sc Şlltfıyct, '1 _,..! . , es· 
ük, Yo:!Ur, 8 - Tccynklv, 9 -
Tamamı, 10 - En~~ 

ş:mm Tll'.l.TrwstJ 
Drnnı }.rnr ı•: 

Al:pm 20,30 c:ıı: 
O l{ADIN 

• • • 
Ko:ne,11 kısmı: GUndUz ı ı te: c;oclJ 

Oyuı u. Cccc 2'l ro d : 
ınmırn::; nıımıı:ırm 
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