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Berlin radyosunun bir haberi • 

nan • 
il 

DiZ 

an vr 1 r 
Kc§lrc§ldenü~<dlekü RlY~ ffüD©~UJJ ve= 
lfi1ö ~eoınüD~rru~ tc§llkvüye edüDmü~ D 

EN SON DAKiKA 

iki Alman tayya~ 
resi düşürüldü 

li ~ndra, 22 (R:ıdyo, saat 18) - Buglln Alman tayyareleri şiına
aa~~kı lng.liz sahıllcıiııi bombardnnana tc§ebbüs C'tmfııler, fakat 

Pu kı .. rnüdnfaa toplan ve !ngı"lız Ul'-"'Ilre kuvvetleri tnra!mdan geri s·urt ·ı u · n 
dU U . •U ~ '1lUr. Bu arndn Almanların iki bombardıman tayyaresi 

ku rulmUştür. Bu suretle.', harp esnasında ı-iındi'-'c kadnr lngiliz hava 
VVNI · ta · ~ " bulnı t<'rı raCmdan duşürülen Alman tayyarelerinin sayısı 15 i 

uş ur. 

a~ıT~~'Ynreıcr, hava müdafaa tertibatının ve İngiliz t.arı·arelerinin 
botnbnlarşısr:ıan kaldıkları için sUratıe geçmcğo mecbur olmuıılar ve 

' nr mUhiın bir hn.s:ır yapmamıştır. 

. . . ..... ~ . 
Gcfrıı Tzaberlcr Finlôndiyada yeniden kar 1ırtrnalanmn hiikiltn 

siirdiiğilnii bildiriyor. 

Sovyetler 

Berlin, 22 (Radyo) -
Sovyet Rusyanın Kara
denizdeki donanması 
büyük manevralar yap-

• 
maktadı.r. Manevraya 
aynı zamanda ha va kuv 
vet!eri de İ§tİrak etmek
tedir. Sovyetlerin Kara
deniz filosuna bir· çok 
yeni inşa edilen harp ge
mileri de ilhak edilmiş-
tir. ~ 

·----·· •• 1. 1. 

2 Norveç 
vapuru 

torpillendi 
Lonılra, 22 (A.A.) - 2476 ton ' -

!hacmindeki ve Steistad ndmda!ld 
Norveç vapuru mürettebatı, bir 
mavna içinde beş gUn geçirdikten 
sonra taına.milo bitli:in bir hald 
İrlandanın bir liınanmdıı. kart:, r.. 

.,, ,,,,,.,.,..._._......,,..,.~-~·· -·--

N o r ve ,ç 
çıkanlmışlardır. ~ s 

Bu vapur, geçen perşembe glinü 
1 

Atlas Okyanusunda torpillenmiş - ahillerinde 
bir lngiliz fi
losu dolaşıyor 

tir. Vapurun kaptanı ile rriUrette -
ibatmdan 12 kişi kaybolmuştur. 

ı 

N on·~Te mfttüfikler atasmcJa 
ı 

Altmark \'apunınun tc\'klfi ~ ü-
zünden !;ıkan hüdise gUnclrn 
güne biiyiiyor. Bu rC8imdc, Aıt. 
mark Alman ,·apnnınn Şimal 

Denizinde Nornç karasulıı.rın

d& tc,·klf eden Kossa.k İngiliz 

destroyeri ve Altmarktan kur
t.anlan İnhiliz gemkJlerl göriil. 
mekt-Odir. Alman ,·apnrmıun &D• 

barlarmda günlerce 94: Ye ıınsu 

imlan lngtıiz geo)icllerf, destro
yerin gün~rteslnde, İsk~ 1&

hillerinl selamlamaktadırla.r. 

Bundan başka lskoçyanın başka 
bir liınanma 4927. ton hacmindeki 
ve Sangşt.ad adındaki motörlü 
Norveç vapurundan 28 kaza.zede 
çıkanlmıştır. Bu vapur, geçen pa
zar glinU torpillenmi11tir. MUrettc
batT, bir !ngiliz harp gemisi tara -
fmdan kurtarılmıştır. 

üniversite M -lÜI t t <e 1F ü lk ~ 
talebesi hitabete N . k l t · ret 

ahştınlacak orveç arasa arının ıca 
Amerika ünivcrsitelcrindeıoldu- • ı • • • •• A ll 

ğu glbi, ünİ\·crsite talebelerimizin gemı erı ıçın guzergaı4 
fikri kabiliyetlerini yükseltmek, on 

lan ş;µısi etüde ve hitabete alıştır- l • •• d t v 

mek üze~ bir çahşma.~is:eminin o masına musaa e e memege 
kurulmasr yolunda rcktorJuk tara-
fından tetkiklerde bulunulmakta- ' 

dır. lfazırlanacnk programa göre k dz~ /er 
haftanın muayyen günlerinden ta· ar ar ver 
!ebe bir araya toplanarak ser:~t 

lYaıaı 3 üncü aay_lıida. tktiateranslar yapacaklardır. 

Yeniden büyük bir 
taarruz hazırlıyorlar 

Yazısı 3 üncü saylaaa 
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Arml ~ ırü ika 
Avrupadaki vazıyeti 
vazıh görmei< isliyor 

A
MERİKA cumburiyeUerl hiç 
bir zıuııaıı A vrupadakl hl· 
<llaelerle bugUn oldugu ~ 
d:ır :J&}and&A n!ftkedar ol· 

mamıf!erdı. 

Bugün bu a1Aka yalmz memleketJD 
bazı tabakalarında ve bazı kıammda 
değildir. Çok oUmullUdUr; halbuki bir 
çok AmerlknWar bile bu aıtUuuım ne 
kadar renlf ve ne kadar deriD .oldu. 
tunun farkında detuıcrdlr. 

:Nevyorka giden Avrupalılan kufi• 
lJyaD dost ar oıı1ara bu kozmopolit 
memlekette deııiza~ın geçen bAdlae
lere karoı duyulan b~ük a!Akanm 

pek tabil oldUğunu 

Bunun cevabı ılldur k1 bC1yQk Bri· 
t&nyanm polltlkası tam Jedi aene ne 
twbyma oluna olsun Jlarbla OllODe 

seçmek llıledL au poUtuııa11 Hare .. 
demerdea budan tıu.a mUmldaD 
old11ğuou sanaedlyor1&rdL 
Bazı ta'rimr ............... oMb' 

göst.erllecek oluraa Almanlar tatmin 
edJllr ve harbin önUne geçilir diye 
dUftln~orlardı. 

Bu izahatı ver.lrtnn burada fU tık· , 

rill ftlillt.ılDl clUMll ....... 1d -
kötll ve .unutJ )N'Ulllp lllır • lııalla· 
ema elana ol8\aa ...,.bta IDUM PÇ· 

mail ı>NMIPlcUr. 

t&kat daha merkez. 
ıere veya daha gar 
b& gidecek olurlar. 
• bunüarda Avru
pad& geçeıı h!dise
lerba ebemmlyeUnl 
anlayqta çok ıert 

Yazan: 

1111'e bir ....... 
~ lılr 

kımımm muhak • 
kak bOfUD& gidecek 
ttr. lldnd aua:ı Sov· 
,.t Ruqa llakkıD. 
da ftri& cılUlllr. l1 

kalmdıgmı ıörerek aulmt\I ba,al• .,. 
nyacap aöylerıer. 
Bazı A.merikaW&rm kendi mem. 

leketlerlııl ne kadar az anladıkl&rmı 
sörmek için hılkikaten Amerika lc;ID· 
de seyahat etmEı!t ltıı:mıdır. Bu aeya
Ja&Uer bu 1lkr1D ta.ablhlne )'&rar. 

liuiUııkU harbe karf1 bu bUyllk 
memlekeUD göaterdlği a!Akwıın ne 
kadAr bUyük olduğunu bana aeyahat
leriı:nbı tecrübesi ö:reıu. 

Bu menu üzerınde bJUJ&i amıft&A 
olura oıaun bütUn Amerika vatan. 
daflaı'1111D bücWc1eri teYlW blrtb1riAia 
~d.ır. 

Amuik& halkmm bll<SJıi fa.katken· 
dillu aöyJenllmWnl lat.emed~ tıtr 

takım fO)'IV vardır. Ve ıen• du)'dulU 
bakkmda daha mu!&D&l malama&. U
t.d.lği f8)1er oıcıuıu stl:ıt-

A m er & kalılar ı a blldlkleri 

19yler içfDde bc>Jıevik " DUi nJlm• 
lerlııia debfeU 'N ~ n.rdlr. 

Amerlka1ılanla JG&ef St.aliD 7alıılııt 
Adoll WU. bakkındald Mlldlm._.. 

,eyleri tamamlamak 1ç1D ATnlp&Dm 
:yeni m&U!ımat r 0 ·-·•na bwt JOI&· 
tur. OalMa •Y'NIA ~ Almu. 
lara wıe J'IDleıta Ruıll&ı'a laDcma l&
memif ...,.ıı.ıarem da JaJclea ..,... 
mep ._ J'Dkblr. ~ • ..,_ 
cllseı.t ~. 8941' ıu kımdlJI.. 

ğlndea ~-
Hlıd'8eleriD ~ ...... ~ ... 

hal olmadJtt 1ç1D Amertk&lrtarm -
paw.rtıaln ne tarata '8'NCCOla ettttl 
hıılilwıda da &ereddUde lüzum yoktur. 
Y&Uus Amerib1&l&nD bOUlD bu meee
lelerl nzlb bir .urette cönDelıeri lclD 
ba§l&rmdakı bazı laWha.ml&r& cnap 
'Yerllmul la.umdu'. Evet btlUlD bu il&.. 
chael« Almaayazun kötUIUğUDU &Qlk• 
ça cöıterdigl baJde bOyt1k Bıitanya 
nlçlD uzwa mllddet onl&nn 7&Ptıkl&ıl 
ltötWllklerl görmemezllğ9 ıeJdl T Nl
çln onlara Çekoüovak)'aya karp dav· 
randıkl&n ,ekllde mııNMle etııMCe 

cesaret verdi? 
Harbin b1dayeUnde Büyük Brltanya 

bir beyaz kitap De§J'elU. 
Bu kitap Alman temerküz kamp. 

larmdak1 fecayU tatslll.Ule anlatıyor
du. BQtUn bu mUthl§ teYlerl İngilte
re elbet de harbin baJlancıcmd&D ev· 
veı blUyordı.ı. O baldo yaJıudJ katli&. 
mı .on derecesine geldiği vakit ve 
bwıu proteste makıunmcla Amerika 
BerJln nezdlndekl eetlrlnl geri çagtnr· 
kon ntçtn tngtlteN oraya aetirlııl yol
ladı. 

8UD P""UlduM • 
rt lııu memlılıbttıl bllkttm .ara reJl· 
mlıa kom 1 at• t. dlaıılıl 411-
<1""11 bukuı;e malbıdur. FaUt lıun· 
dan altı ay evvel llGJük Brttanya bu 
rejimle blr lttitall akd1De çabalamı

yor muydu T Bu teoo*1Ml tıucUn 

bOJ'llk BrUa.DyUID lf41'\UM1a dö~l
gtlDQ 9Ö7McQI JlftDl6pleıi• ....ı teW 
etmflltT 

Bwum da cnabl fQdW'. BtlyQk BrL 
tanya ıu iki IOY karpmıd& bulunu· 
~rdu. Ya l9u itW&kı ,.aut da Avru
pa barbiıd kalıu1 edllceactL 

Bua1arm Ud.llndaııa baagı.tnln daha 
fena oldugunu anll)'abUıılek için bu 
Utitekıa Avrupa MrtıılM _.. ~ 

tuu du,tmmü ~ ..... 
o halde .. twbJg •lr~ tsW 

~pılmlf bOWD t•MC< r1a JWtDde 
" baklı olcSuaum ....... _ 
kaımo-. 

Bu R&ller ~ .aıln -
ı..ms waJ ... W!Qyı•k.. lılr 

imi t•M:fdlr. &lfdM enap ..a.. 

"** ...... ~*---__ , ttkn sa& -ciıaa ..u.r • ..-..... 
Bualan - .... --- ..ott.cllr· 

Jmta lllbııı' *"' Uıwa ı ru .. ,.... .. ~- ........... 
............. nıuau......_... 

......... -..... ~ *ini· 
dıa daCrU7& ..... •lrwdM-a. * 
ftl'dlr. ~ ~ ....... - la· 
pılla A_.11" ~ dıU· 

- ....,.. -- a.lrııılııt • Htzwtl*D 
• .... • -. - .. ..aa ..... 
.u,ya atıl!nalrta balumqor: "'NICID 
lllatUm9. s•wt .... ,. ~,_. 
•nım•'Q'I -'· 

0 amaa ......... HJMl91H 
YU17ed ................. weJO·•· ... 
rWDo9 bulm M1t&k ......... Jrar. 
pl.IJorlar. 

J'akat ... ..,.... .... iMia Ame-

rtıcaıııar Jwpt9 -- -- cılaca. fml merak etmellUdlıW. Qalaı9 AY• 

rupada tııtr ...n ı.denW '* ,._.tptD 
orı.aya aWmuı lhtimaUDl ~ bir 
:mer&kla k&r)ılamakt&dular. 

"Bu meoru bir al•kadlr. Ve A.merl· 
k& balkı b:ı m9YZ111 beklrmda Am.tpa· 
dan en aalAbtyetıar menalardaa en 
doğru bavadillerl ötrezımelldlr. 

Franam ve Jnı'llla MlJ((UneU bu 
malOmata Amarikal.dara ulqt&nlı&b 
n bu b&Y'&dllleriD Amerlkalılarua m~ 
na &11..k&lanm tUmlD edeoek bir teldi 
da mu!usal ve dogru olmasına dik 
kat etmelJdlr. 

Ha.san Kumçayı, mllll konınma kanunuawı haqt ıu.ma" Dl'Ul'etJer· 
Je tatbik mevklkıe konulmU§ oldu:Unu tahlll ederek, bu kanu UD lattılldmn 

lcalıında fertlerin crphede askerllk vazifestıe vatan mUdataaaı için yapacak· 
lan Ccdakarhklıın cephe gerlstnde lhUyaç halinde ve a!abetlnde alvU ba)'&· 
ta tepıll etmek demek olduğunu kaydeytemektedir. 

J~) AKŞAM ( 
-· -- ---·- ------ ............ _ --- -- --

4'0tkkaUer,, aUtununcla, QcreW memurlar n dlg'er mesJekter erbabrnm 
fhUyarlıklan memurlarınki gtbl emniyet altına almmamı;, olm&Sl, en tuta 
muhtaç olduğumuz ntıtu. artmaama mani oldutıa k.aydodllmektedlr. 

•He~ .. ııtıtununda milli 'korunma kananunun taUıfk mnldln9 koaul
nıumdaa ve bunun bugünkü §artlar tçtnde memlekete temin ed~oetl tayd&
ludla lıemedllmekte ve kammun 1k1Dd ve üçUDcll .u.rde lyt tatbik edil. 
mMl telllOADi QlupmaktadD'. 

Almanya 1 

Harp levazımını 
nasıl 

lemin adi yor 7 
Helsingen • Se.n<uat isimli Fin 

ıaıetesi.oe s&'e Estonya Alman 
Umanlarmda mevk.W bulunan Es· 
tıonya gemileri baklanda &6rGlrnek 
üıere Bedine bir ı.et a&xlerecek 
tir. Bugün 19 EstoQ-ya gemhıi mev· 
kuftur. Gazetenin fikrine göre, 
Almanya dila' bitaraflarla birlikte 
E&ıooyarun da ticaretini mahvet· 
enek istemektedir • 

Diler b4' ltbnada .. ,... byuak. 
tan GtrenDdlllne s&ıwı. bitaraf il -
maıı1ara gibDekte .olan bir gok L&t.. 
via gemileri Almanlar tarafmdan 
tevkif olunmakta ve sahipleri ha • 
mulelerlni sabnağa icbar edilmek. 
tedir • .Almanya bu au.reUe çok llı
tfJaCI olduğu harp lnuanatmı el. 
de etmektedir. Ba Qd m1sal Al • 
mu,yanm, eğer lllade oı-. bOUla 
bitaraf scflnelertDe tarp aıacatı 

tawı afJBtermektedll'. 

Almanyada kauçuk 
kılhğı 

Fransızlar iki Alman 
köyüne girdiJer 

Londra 22 (Racfyoa. IUt 18) - Garp cıepbesinde A1man1arm 
bir hücumu geri pilskOrtWmüş ve Fransıı askederi tahliye edllmiı iki 
Alman köyüne girmiJtir. 

Finlerin mukavemeti 
devam ediyor 

Londra 22 (Rmyo ll&t 18) - Plnllndiyadan alman haberlerden. 
F"mlerin Ruslara muka\'e!Det ettikleri ~ılmaktadır. BUS(lnkü Sov
JU tebliğinde .. eephelerde lt'ara değer bir Mdlte ~ IJüdlrtl· 
rnektedir. 

Fransız kabinesi Lebrun'ün 
riyasetinde toplandı 

1.Godra 22 (Radyo, il.it 18) - Fransu kabinesi buı6n cumhur· 
reisi M. LebrwıQn riyasetinde bir toplanu yapmış ve bu toplantıda 
siyasi ve iktisadi vaziyet görilşülmilştQr. 

isvlçrenln silahlanması için 
bir milyar f rt nga lüzum var ! 

Bent, 22 (A.A.) - Maliye DUin, parlbıent.o husunında memle
ket.in beklemekte olduğu bU,vUk fedakarlıklardan bahsederek ~ 
n1D teallhl lçln hemen hemen bir lllllyar bviçre fraası larfetmell iL 
&UD oldufunu, eeterberUlfn bala olmut oldufu maaarit!n b1r bupk 
milyar tabmln edilmekte bulunduğunu söylemiştir. 

laviçre bUtçeal, ılnıdiden 100 milyon laviçre frangı miktarında blr 
&Gak &öatermektedlr. 

BeJçikada dahili iatilaaı: 
Brtlbef, 21 (A.A.) - HUkümet. 1 mart 19*0 tarihinde mOddetJ 

hitam blllacü Oılaa IOO ma1yoe fraaklık dahili lat.iluazı yenllenıeğc 
karar vermlttlr. 

Londrada nazi uıulil tecavüzler 
l.ondn, n CA.A.) - Evvelki rece blrtakım meçhul eolw. Lond. 

ramn bqhca caddelerinden blrbıde 10 kadar mağaza vitrinlerini w 
yal&111111ar ve karalamqlardır. Her vltrinlıı tızertne "Yahudi" kelime. 
il h&Jr.kedllmJellr. 

lngiliz ta~rel~ri Hola ~da üzerin~~ uÇtu 
Amsterdam, ıı (l\.A.) - Şimal I>enlzl tarafından Alma'l r.-ııd· 

alne taarrus etmlt olan gizli tayyareleri Holanda arazislnde kAJ.n Hmı
der askeri Umanı Uzennde de uşmuşlardJr. Ancalı: bu tayyareler, Ho. 
Jandanm tayyare dafll toplan t:ırafmdan ateoe tutuımu.,tardır, 

Fransada silah altına alınacak ımıflar 

• 

Tar ihl eserler 
kUIUphanesi 
kuruluyor 

Bir komi.yon, kütüpu• 
nelerimizcle mevcut 

eserleri tetkik edecek 
Maarif Vekilllll, 1dlt0phuelerta 

faulmt, eeerlerfD tullUI ..... 
pek rJrmdaa ıl'kadar olme1rt-4rr. 
l!:.erleri.D tanıdmtne bNJu•adu 
lJaoe ldltllpl&&Mlerta sGnltUl ~ • 
ma dunmuı ·b aeecuı olWUllut, 

memurlarm m..U amaalan t.blt 
tdfh•&Jto ktlthobaaelına ;al'll"• ta. 
Umatı:&l8e9iDO :... ao..sdeler 111 • 
kor.mJttlr. 

Bu maddelN'ta en ..... tıtap.. 
lann ıanzlau .. lak .. koatroltl 
tamire muhtao olaıılarm da atırat
'8 tamir ed!Jmell plmlldedlr. 

Diler taraftan ~ 
stre. Kaartf VekBUl1 bir •'taıiJll 
Nerlllr" kiltlph111.ı 9Qeude pti
rilmell lolo allbdartara emir .... 
mllUr. 8ugl4 tGtllpW.Delerlmlıde 
meYCUt bulunan tarihi ...rıer bir 
komlaYQA awiietUe teWk edlle • 
oek, ~ecell ve buniarlJ a,yn bir 
lllltllphane kurulacaktır. KDttıpba 

nenin Aııkarada teelal mubtemel • 
dJr. Tarihi aerlertıı •ymı kati ola
rak bWmnemekle beraber, 2000 dea 
qa~ olm.ıyacağl aanıbyor. 

Irak kabinesi 
Daidad. n (AA.) - Nw1 Pa

ta Saki. ""' llabiuJt ...... et • 
miştir. 

Basketbol maçı 
Din Robert Kollej eüaemda 

Galatasaray llaesl butetbol tala
uu Ue Robert Kollej mualllmlert a. 
rumcta yaı;ııan magti n.ıı•M1 • 
raylılar ~ ye brp 18 sayı ile ga
lip relınlflerdlr. Galatasaray ta.
lamı 111 teıkllde eehaya Qdmultn 

Geride: Turgut ft Suat 
tıerde: l!elçuk. Nihat, HalQk. 

LcmcL., (Huauei) - ttlınada 
.. yan bynaklaıdaD Londraya. 
Alman ekonomik datemi üzerine 
yapılan ta.ayda ca-ter.m entere· 
IU baberJer rhncıktedlr. Ayn 
•)'n deUDerden anlqıldılJna ıa 
re meMll meneucM fabrlkalan • 
nm faallyetl fl,mdi IÜWDe aua· 
ra J1bde elli uômftır. Pamuk 
ltıOldanma tllkeamlli, meseli pa· 
mukla ipek art&kmmaa yahut pa· 
~!mat ltdeo Ue İun'I 
lpelfıı kanfbrılmaaından huıl o· 
... halitalaın bJla:nılmaaına ... 
beb olmaktadlf. K&u-ır~ krtlılJ 

- derece fthlın bir bale celmfı· 
tir. Almanya bana karp koymak 
için bilvasıta lhtilt tedarik etme" 

le utrqmaktadır.. IC;ıuçuk mtltr 
tabslJi olmayan mOeavlr bitaraf 
memlebtlerdcn bu maddeyi .. · 
tın almak lstedilf cibl onlara Jb· 
tDderlni barlcten tedarik etmek 
prtlle çok UCUI fiyatla otomobil 
tatmak tcldlOetlnde bulunmakta• 
dır. 

GELE<JEK ÇABIJAllBA 
Parla. n (A.A.) - Bustın bir kararname neoredlteeekth'. Bu Gelecek ~anıba 1aat 20 S. Ga• 

branıameye ılSre yakmda alWı altı:ıa almacak olan efrad, 1939 amı- la.tuara takımı t Jr Koll j 
Cmm Uç ayuıdan almacakttr. • Y e rar e e 

Yani 1. 7. 1919 Ye 30. O. 1919 arumda dolm~ olan etrad alma· / giderek bu ıeter mektep takmıı ile 
caktrr. bir ~ yapacaktır. 

ltalyadan Alman
yayı ziraat 

amelesi gidecek 

u ·KRANYA 
Benr, n (A.A.) - Almanya De 

ltaıyn araamda b~k İtalyan z1 • 
raat amelesinin Almanyaya gır -
melerlne miltealllk tilr Wlifname 
r.kUıdUmlıtlr. 

Floryada 
yapılacak 

. 
gazın o 

Floryada başlamıa olan imar ha
reketlerine bu yıl da devana edile • 
celi arılqılmaktadır. Belediyenin 
lnpsını JtararlqtırdrlJ gulnoya 
alt lu.dmın betonarme .illeri mua • 
melesi tamamlanmıştır. Gazino yaz 
ba§Dlda açılmıo olacaktlr. 

Orta tedrisat öğretmen· 
lerinin zamları 

Nazi Almanyuı, sengin bir 
Wke olan Uktanyaya, dalına iı· 
tahJı bir gö&le bakmıım. 

034 aeneıinde Rosenberc " 
Heı hep Ukranya için uğrattılar. 
Bu faaliyet son günlerde artmıf 
bulunmaktadır. 

BugUn Ukranyada, Berlin<le 
Fonslaaki tarafından idare edı1en 
bir çok cemiyetler bulunm3ıkta· 
dır. Sa" 1dtapUkranya enstitü· 
ıUnUn bir Alman emtitUıUnden 
t>aıka bir ıey olmadıiını isbat et· 
mektedir. 

Fakat Sullnbı uyudufunu un· 
netmiyelim. 

Almanya De beraber o lda fa· 
allyete geçti. Mütemadiyen tet· 
kikte bulundu . 

Rozenbergin fasllyetlne ara 
da unda gö.1 yumdu. Bu ani 
Hitlerl Ukranya Ozerlnc çekmek 
iç!n yapılıyordu. Yani nanı tabi· 
rince "fındıkçılık" yaptı. 

Stalinin daimi bir surette tct· 
k;kte bulunduğuru we Ulmı.nyayı 
Almanlara kaptırmak istemediği· 
ni fU iki htdiae lsbat edebilir. 

ı - 1939 ııtustosunda imzala· 
nan Alman • Sovyet anlaşması· 
mn bir mact:lesi ıunu ihtiva et· 
mektedir: 

- Alrr.anyada bulunan Sovyet 
1 aleybtan Uknnya cemiyetlerinin 

Orta tedrisat müesseselerinde ıar.:. Rusların, Potonyaya gtr-
yeniden zam gören ~en- dikleri nkıt. Macar • Slonk hu· 
terin zamlan bütçe darltlı dola· duduna asker yığmalan. Bu uye 
yısile ö:lenem~mişti. Vekalet bu de Ukranya ve Almanya arasında 
husustaki tetkiklerini ikmal ede· bir ıet yar.ı.ttlm11 oldu. 
rek bütçeye tahsisat koymuş- Alnunların Sovyetlerle ta es· 
tur Ko tahsisatla .: ... Ailik ldd~nberl bir antaımatan butu~· 

· nan !JU"U dutunu bugOın Ukranya meaete· 
yalnız 30 liraya kadar terli eden- tinden batısederkea. ıydmka.· . 
leıin zamları verilecektir- i• phpea&ıs.. 

Molko.a Ye Berllnln ıbU " 
siyul faallyetlerlnbı temel tqı 
Ukranyafır, Her Ud memlekete 
Ul:ranya yUrl1nden ukert ft et 
yası anlatmalar yal"Dl'tlr· 

Sovyetler rollerlnl çok cGnl ft 
kum.uca oynımqlardır. U»38 
ıencalnde MoUovada bir kitap 
negredildl. Bu kitapta loYyet 
vatan hainlerinin muhalrıemeleri 
hakkında raporlar bulunuyordu. 
Bu raporlarda hainlerin ıO,a AJ· 
manya ile mOnasebette buluft!Sutır· 
lan yazılıdır. Kitap Almanya71 
yanhf yola sevketmek, ve Avru· 
pa demokrat devletlerlnl aldat'° 
ma1c gayeainl taııyort!u. 

Nilıayet. ı939 ıenealnde Sttlln 
Hitlerln tekliflerini kabul eder 
gibi oldu. Bunun llzerlne nann 
dikkati celbeden tazı bld19eler 
vukua ıeldL 

Ukranya meselesi ile utra~ 
olan Fon Sekt ortadan kaybOldu; 
Alayber 81dUrUldO. 

Kr.estinski diyor ki: 
"- Alrnruı genualerl Sckt ft 

Has'la Ukranya meselesi ictn mu· 
tabık kalmıgtık..... 250,000 mark 
aldım ..• " 

BessonoY i9e fil itirafta bulun· 
maktaydı: 

"- Rozenberg'in kltibl Davtı 
ve Hes'le uzı.:n gör~tüın... Uk· 
ranya::ia isyan hazırlamak için 
tertibat alacaktım I" 

Piatakof ta §Öyle diyordu: 
"- 1935 te, Berlinde Atrr.anya 

ve Sovyet Rll!yayı ic'are edenler 
11rasın:'a ~zli bir anlamm ima.· 
!andı. Anla§:nac!a gunlar vardı: 

1 - Umuml bir harp vukuwt" 
. ela Ruslar AlmanlanD JdWıe ola· 
~ cep!ıo iJjcıklah. . 

2 - Ukraa,. tulflarmdaa 
AlmanJara arul ftrllecek: 

3 - Alma mtl•ıllllertne. 
s. s. c. B. tndı .......... demir, 
petrol wnalrı ma61erlnl ltW' 
mek hakkı nrilecek. 

Bu mukaftleyl bmalaJD 8-
•• Platakof'tu. 

Bu anlqmanm 1030da1mnıa· 
na., pakttan hemen 11 .... farkl 
olmadılı 18rOlOyar. 

Rldek diyor ki ı 
.. _ Ukruıyama Almanya ile 

tepild mnal etmeli için ~· 
ela bulunmalıyız." Pu(ln. Ratar 
pk, Olberı, Geatapomın acSamla9 
nndan olm Leaa Ue mOnaebeW 
pripılflerdl. 

Daha 17.ınun clbl OD beftd 
futa misal getirmek bblldlrl 

Şlmdl bldlftlere bakarak .. 
n:t!ceyo nrablltds: 

Hltler ve Stalln. gldt:len Jls1f 
ye yanmq olduJdm 1conu1malırf 
nı filivata koymu11lardır. Her 
ha:t~I bir h8cumdan "bu yfSrll-me" 
ler·n taJıltleri ortaean yok olaıut 
bt•lunduıtu lr.in• kendilerlnl ma· 
sun g8rllyorlardı. 

FRANSUA DO KANDll 

-----------------------
VA af) m kuponlarm. 

topla yor musunuz? 
TOPLAMA YOR!ANIZ BiR 

FIRSAT KAÇIRIYORSUNUZ 

US kupon muka\illac!e ~00 
aaydalık kitabı 25 karap .... 

cakımaz 
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Bir i ngi ı i~· fi ı os u~.~;·1·~~~~~ 
Norveç sa· h ·ı ı ı eri n d e Erte~ .,::.rl !fil .. On .. ~:,.:;:.~:~:: d:b:~:.~:~:= 

terzı kadın, hazırladıl:ları hususi ı riı ile meşgul olamamııı, ancak 

= -• lkl gUııdenbert devam edeıı fırtı. 
il& dluı 'ece aaat ıa da.ıı ~ fiddet· 
leıuutşttr. llUZi4ruı aUr&U aaıılyedt
ıı nıetreyl E'CÇllll§Ur. JCandeniz., 

!ılarmıı.ra ve Ege dcni%Ierlııdekl lırtı· 
bil da §lddeUnı artt.ırdı'1Jldan 9Cter· 
de bUJuıınn vapur.ar lim&nJ..ara aıguı. 
llU§lardır. 

ii'ırt111a llıııanuıı~ mllhlna bıuıa· 
?at Yapuıaruıgtır. \"alıu:.: ilmaad& ele· ::au bulunan Teııgla vapuru c2eınir. 

rııu tarıylU'ak Sirkeciye ôognı .ıı 
rtlk.enaıeğe ~l&mıı. l ardunuıa ro
lnorktırıer cönderllerck vapur fı&Jn&D• 
dırnya baglanmı•tır 

l) • • 
l1ıı ceco de Bıın,ylıurnwıdald snın 

1'111' IDUJıataza uıcmuru Ş.ırkeUhayn. 
!:r.vapurıaruun bağh olclu:U ranıan· 

önıermde 1k1 motörUıı batmak 
::ere oJdukıaruu &!Ak&dar'.ara tele· 

1 ııı. tbUdlrmJı, g6nderUen tomorköc 
e~ lllotörtert kurt.annııtır. 

1-r Uıı geceki §lddetU tırtuıamıı baJık 
Uıertzıcıo bUyük tealrt ollnuı ve ~ 

~balı deıı~ keıu.rıaruıa ıtdeuler Bo· 
ll%d&n ktıprnye kadar bUU1a nhllle

rtn, rıeraenıUyen ve aularuı tlzertnck> 
baYgın bir baldt1 Y&tAQ torik bal.ıkla. 
li1e !olu otcıu:wıu CtirmUılerdlr. 
Uı:ıı llaaru •ek&leU ta. 

ve terblyehe10u. Plyer LW· 
:ıı Afrodlt romaru tercilmesl haJc. 

Inda tatanbul aısllye Yed!ncl ce • 
~ rnahltemeslnln lstedlğt mUtalb 

alclundaJd karanın vermJettr 
~tir Veklleu talim '" terbi • 
~eyeUnın verdlfi bu karan bu~ 
erde alAkadar lllahkemeve .bildi -

tecekUr. , 

ean~:ıtin verdlğf karar etrafın • 
ed"f bir ketumiyet muhafua 
ln~;;;~ktedlr. Bununla beraber 
cUnı r heyeth, mcvzubahs ter -
llııd~ r~mıın! scnat eseri malılye • 
lnU g rdllgU ve bunun kanunan 
l'atste~cen dl.ye tarif etUğt neeıi • 
kanaç rc;eveııne dahil olamıyacafı 
dlr, aUne Yardığı lntıhaı tınıum.1· 
•vk ~" e Wer beyeu, lthallt nalktanna 
"'abUt etınQ 

Uıra.euu tarw. bUrda -.~1ı 
~Ur Bterbeat hlJ'akmata lwv ver 
ce b · u buausıa Ticaret vekA et;.n. 
ll:ı.1§ ~ırıan&cak blr ll•te lthııJ ed! 
~ ı:: an kauçuga lekabtlı edeceJc bur. 

• UçUk aıtktaruu ~abtt edee.·kUr. 
tıaı ~ı:-onıar ceıniyeu aenellk toplan 
n Beyoğlu balkevt Mloaundlı 
ne:~=§tır. Top·antıda uaaı buta· 
~Yalak aded•nııa arttmımaa 
ltar da t.~bl>Uaıer Japdmuma 
l'ttı~ .. rtlınif •e •ld idare ..,_U 

• " ııeçtlmtıur. 
barı ~anyaya evveıe. •Ykedneaın 
l~: OlınaJc Ozere :renidq i&Mlert· 
ıırt Uoo balya P~Uk bmırcle b&
lP»~tır. BevkJyat IGlD vapur bek 
-...&ektedir. 

ea~~~alf UJtQn fabrikasına !nht. 
etznışur~ •igara maklneeı lllve 

*Y 
rea.ı ugoılavyaya inhisarlar tda.. 

tarntından 20 "''-tılnıl§tır. ıwu ton tua aa. 

eını:~aradenbde Kefken.ın ı:s mil 
hnh de bir mayıı 11SrUlmUt vr 

asına teısebbUıs edi'-'ftUr * n .. !it•- -~ • ?ılı:ı ~ «ıAta 'B21rbaros tUr&e.l • 
~•kıltlratı &Çllmafa bqlamıştır. 
dik an binaların ankazı kaldml • 
l>ıla~:Onra l:uraya bir park ,_ • 

• ır. 

tl'fte:ıt~\ CUmQş gibi ınaddeler. 
başk u • mlkvıuıta ol-ntanndan 
bi a bUtUn dökUınhanelerln 19 
ıı; dışına "ıkanımaıan karartaştı: 
tı tııl ış ve bunun lçln bir llate h 

r :nmıştır. 8 

faJt Millet mektepler'nde muvat • 
llıaa'Yet g&teren muııtıımterderı 
l'1l rff mUdUr!erfnln seçeceldert 
ti!~ nıueıııme ytlzer llr:ı olal"llk ""· 
bfıı ek Uzere Maarif VeklletJ ıo 
"'· llraııt lknmtyı tUllaatı &Y1I' 
'"'4l!'Stır. • 

tta• Aksaravda h!+.ott Gtal'ft) 
l'ulrnıvaya atlııv~n ve vı.t"'""" Vlı"" 
ıa •hın llOnJr tnnan dOn ınıtlt ee. 
lıat. rnahkememnde otnı blr ıtın 

• '!ı> 1T1A'-kf\m edilmiştir. 
llıett 8eyn admda blrl 8ultuuth· 
lrerıı e 3 tavuk c;ııhnnı ve dUn mah· 
k~ ede dört ay to gtın hapse ınah. 

olllluotur. 

~~trnct~: 

ADmanıar şu ICldlada: 

"Alf muk hadrsas:ni ingiltere 
kasten teri.ip etmiştir!,, 

MUttefikter. Norveç karasularmm 
gemıleri ıçin g1Jzer1:Ah \. olmas:na 

me~ e karar verdi'.er w 

Alman ticaret 
müsaade etme 

Pr:ria, 22 (A.A.) - Entransl f ıulannda da birtakım bombardı 
jan ıazetcsi, milttcfiklerin bun man yapmıf olduklınru f d~la e 
dan böyle Norveç karasularının den haberi, katl ıuretc tebip et· 
Al:nanyanın ticaret gemileri için mektedirler. 
glizergfilı tqkil etmesine mils.aa· Al.'IANLARA GôRZ 
de etmem.eğe karar vermlı olduk· Bertin, 21 (A.A.) - D.N.B. 
larım yazmaktadır. Altmark vapuru hAdiıesI ır.cına· 

Altmark hadisesi. Almanya· 
1 

aebetile Çcmbcrlayn'ın beyanatı 
nın glmal kutbu Okyanusum:!'a ve nı mcvzuulxıhseden yarı resmi 
Şimal denizinde müttefiklerin DiplomatiKhc Korreapondenz 
zararına olarak ihlll etmiı oldu· diyor ki: 
~u muvazeneyi yeniden teıi.~ "'Büyük Britanya hUkQmeti 
ıçln zarud olan mukabelebllmt Attu.ark ıulkastını hususi mak 
sillerde bulunmığa müttefiklere aatlarla tertip etmiJtir. Bunu biz 
salahiyet vermektedir. zat Çomberlayn, Jngiliz bareka 

Londra. 22 - EcrJenden ıe!en bnı haklı gösterecek en ufak bir 
haberlere göre bir İngiliz filosu teşebbüste bulunmaınak ve bita 
Norveç ıahilleıi açıklann~ 'le raflara Jcarp açıkca tehditlerde 
Finlindlyanın Petaamo lımanı bulunmak ıuretlle itiraf etml1tir 
vakrnlınnda cevelln etmektedir. , Bu senenin daha baımıla, 

Norveç sahillerinde raııtlınn Çörçilln bitaraflan İngiliz 
sahilin muhtelif noktalan açıkta· davasına tcazanmak içtn yaptığı 
nnda lngiJfı •e Alman harp ge· tcşebbUa aarahatan lsbat etmltti 
mUeri ~6rdilklerf de bUdirillyor. tngUtere bltıraflan harbe ıUrillc 

Petsamo açılrlannda ~örül~n temek buıuıundakl propagam!ası 
f ngili.ı filoaunıın bir lcruvaılSrle nın akim katması Uzerine icabın 
müteaddit torpido muhriblerin· da başka ttlrlU harekete umet 
den mUreklcep olduğu haber ve· ınbtlr. 
rillyor. ıriıhakJka. tq1lts propapndul. 
· Bununla beraber Petsamo a· tıltarattan ..,. P1J1 mubarlplert ıtın 
çıklınnda Jngfllı harp ttemileri· diye kadar ltttbu etUldert battı ha· 
nin mevcudiyeti hakkında Lond• reketten vazgeçirmek lçln gOya ken· 
rıdaki aılahiyettır mahafillcrden dllertnln Almanya t.aratmdan tehdit 
bir bir mall1mat almak imk&ıu edlldl~ .. Alman Jatlll pıa.nıannm 
baııl olmamııtır. mevcut oldutunu ua.n edqetmııur. 

BICRLINtN 811' TaZIBt Bidayette lng11ten bu pyreU41rtnln 
Berlin. 22 (A.A.) _ Satlhl· mevzu~u tefklJ edea memlekeUer 

yettar Alman mahafi1(, ffıqı 1· etkAn umun:ılye8lnl kasanacatuu D· 
jarıaa tarafından .erilen •• At· eıtt ediyordu. Fakat bu pynUe~n 
man tayyarelerinin lalcOtj)'I ara· akim kalmuı Ozertne bunlan barbf> 
ıulannda bombardıman yapmatr· .UrOk'eme1r l<:fn 1"1 ~er " fent 
la llctifı etmiyerek Norveç karı· uwner denemektedir_ 

Sovyetler büyük bir 
taarruza hazırlanıyor 
Finlandiya da kar tekrar başladı; 
harbın in:uşafında havaların kat'ı 

tesir ~llstarmasi muhtemel 
ı......, ti _ l"IDlbcU)'9du Takrn• toO aa. tananQbt .-. 

3ele11 baberlen s&n. SoyYetlea l ..W stlla 1'1Dl&Ddlya ~rtnd• ce\·e
Wtola efftftltda Flnlln:tlyablann lblar ,apq oldutu büdlrllmekledlr 
mulıuaıul aJtmda bulm"u 184 BIU••- IWbamaJd enet& ao n 
llnctı fırkatar.nı tayyarelerle bea. mlltMklbeD U tayyan t&ratı6dan 
, ... _ .... ,...,~"·orlar. P'akıt klfl dl'- bombardun&D edllaılfUr. 

reced_. maftffak olamıyorlar. Bu loYJet tananc:Uerl. lntllAk edtcı 
flrkanm ftalyeU 'lbemea bem. O· " )'&llC1ll cıkancll laomb&lar atmışlar· 
mI:.:.:dlr • dar. Çocuk balumnl bu&ra U,Cra 

Finllndlyada hr. n'hawt ttılı • llUfbr, • ne Reı 
rar .._lamt' ~. Bunun ..,u1'artbe· 8oYJ91 tansı: 11t TUrlN 
nin lnkltafmda t .. •• bir talr ık lllakl arumdald :aemlryolunu bomblır· 
terme.I muhtemeldir. cbmall etmlflerdlr. ~Is trenlerde· 

Kanii de 
··ı.reU beraalnnda muharebe ,. 

'll bir te1rl1 a•-.. tJI'. Ruslar tanlL 
lan arkalamıda piyade o'-aUıa:rr 
• e" "T"• '"°""P.tm,. ktedlr. 

Finler Kareli be1'Z!I,,..,.... ,..,. • 
teaddtt tıo .. ""'s1an tıı ...... ._ ... ,.,.. 
11r. Muh""'"•l•.- ...,,. 11ıı14etA ~ı · 
- .. , ve bOttın rece ltırmft•tftT. 

'"'""..._ '"'"" .. "" ılmı'l •*'*' 
de Dlltl bir 8llsta ıır~.•rm~. 
tedlr. 

Kuhmoda Pln1er. "'"""•" al • 
tmda bulunan &Yyetlen takvlw 
tcıtalannm yardma etmalne IDln• 
,,f..,uı,lardır. 

Sovvet ba111kumandanltfrn"lt btı • 
'ilk bir taarruza d::.~ıı hllZl!'landı· 
•• ·~,...,,.,, edl"·-nr. 

~ler, bataryatarlle Vlbor • 
sun eaf cenahnu mtıdataa edeıı 
KoYk-fato mUstahken:a mnldlnln •· 
lmdıfrnı iddia etmekteyseler de 
nnıer bu haberi katiyetıe tebi" 
~tmitlerdlr. Bu mf11t11hk""' mevki 
SoyYet1ertn e1'11e dlltttıMl takdlrd• 
SovyeUer Vlborga on eeJds kilo • 
metre meeateye ~lmft n bu te -
hlJ' Sovyet toplamua ..... "lire 
...... d'MJdlr. -

ld JOlcu:ar 1ıa.,..1r ıvar ormantanı 

~. lo91et &ananJerl 
v~ ,.mtne " lat&Qoouaa • 
taarrus •tmiflerdlr. 

Rua " rtn'lDd.l,a tanaRl•rt ara 
81Dda mClteaddit bava mubanbeler 
ol11n11tur. 

So~vet te'>lift 
llGekowa. il (.ı\.A.) - IAllllpacı 

..... _..._ ..... 15111991-111 ............. ,., 
KanU bersaluDda 8oY19t taamaau 

lDldpfta devam etmlfUr. 8ovyet lu· 
&alan. KoJri1to .. Bojorkoe,, feblr w 
kalullll •p&etmlf:er " KoJvt.to 
"Bjorkoe,. ,.n.. adulal dOımandu 
talhlr eyıe,....ıa -.ta ı&D&lm alm1' 
lardır. 

Cephenin ..,_ lllRs•••rtDcle bicbtı 
mUhlm bldl8e o11Dam11tır. 

Bo?y9t bawa kun.u.rt dD?marı 

krtaıanm " ukert bedetlerbd mu· 
vattaklyeUe " tlİal IU ..,.U. bcMa· 
b&rdım&n •taalftlr· 

Hava anabanbalertDdl ti ~ 
t.ananat .W.OrU!mQftar. 

• • 
llf"J'owts. il CA.A.J - 1cı1ıı1 lloll 

te'ler, ~ ,..._ lglD tıtfkt1 
edltıntf cılan ... t ,. rt 1 J-.ooo ........... . 

gelin elbısesioı füyarn) a giydır tanışmıştı. 

·-··-·····-·································: mişlerdl Saray, bir nur deryası Salo.1 artık dolmuştu. Gözler. 

8 AK U" p t'" T n o L . İ!;:indeydi. B;Jyük mermer salondan il.:ide bir, Dukanın ve gelinin ,,. 
fi sarkan avizelerde kristal parçıılnr receği kapıya çevriliyordu. Her" 

parıl parıl yanı.)or glbiydl ve boy kes sabırsızlanmağa başlamıştı. 

AR 
dnn boya uzanan bllfede nltın ynl Dilber Kiyarayı, gelin l<ıyafetl MEN B •,L 1 du:!ı kadehler duruyordu. ile göreceklerdi, ondan sonra içe'" 

fı Kiynra, bir kefene snrılıyomıuı; çek, dans edecek, bahçenin tenha 

i 'Tayvareler 
ı · laraf•ndan 

gibi, haf .f hafü titı·iyordu. Xlisn köşeleri.1de dclaşııcakbrdı •• 
flrlcr, en temiz en eık kıyafetleri O kapıda duran kafileden kın. 
ile ve asırlarının modasıpünki bU dar pantalonlu, beyaz çoraplı, 

1 tahrip edıle .. ilir 
t 

tiln inceliklere diklmt ederek birer c.keti baştan aşağı sırmalar İf" 
birer geJmeğe bnşlnm1~lnrdı. Teş· lenmiş ihtiyar teşrifatçı, bir ar .. • 
rlfıı.tçılnr, her misafirin ismini ve lık, kalın bir sesle: 

i Bır lnyil z gazetesinin payesini yilluıck sesle haber \•erl - Muhterem ıtıisafirlerimt.ıe 
yormrdL • . 

i şayanı d.kkat yazısı 
Londra, 22 - Taymls gazetesi 

Sovyet Rtı5yanm vaziyeti hal:kın • 
da lılr makale nearetml§tlr. Diyor 
ki: 

.. Sovyetlerln f'fynsf vaziyeti na. 
ıikleşmiştir. Bu hUkfunetln harp • 
ten yeni iat1fadeler temin etmesi· 
ne fmkAn kalmamıştır. tng1ltere 
ve Fransa lle mUnasebcti soğuk • 
tur. Sovyel1erin Almtnyanm ga • 1 
libiyeti için çalışması bu soğuklu. 
~u arttırıyor. 

Sovvetler askerlik bakımından 
da n;mk vaziyettedirler. Uzıık 
~arktl\kl oskerleriı;ıe ve tayyarele • 
rlne petrol ve benzini B:ıtumdan 
vapurlarla, Akden'~ ve Sllvevş ka· 
nalı yolile gönderiyorlar. Bu yol 

Misafirleri, Duka namına aynı 
aileden ihtiyar prens J>aulo karşılı· 

yordu. Salon, renk, lhtiŞnm ve ne· 
fi.s kolcular i~lndc yUzUyordu. 

Bu aralık, tcşrifntçuıuı sesi du 
yuldu: 

- Yunan asilzadelerinden prcıı-
ııes İrinJ !. 

B.'lŞlar, k.nPJY8 doğru çevrildi, 
genç, gayet gUzel. şuh ve çapkın 
olduğu anlaşılan blr,lmdm, schhar, 
simsiyah gözlerinin içinde tutuş· 

mU§ bir çift bakışla etrafı sfizer~k 
ağır ağır yürUdll. S~nki güzelliği 

nln önilnde herkesin boyun eğme 

sini istiyor gibiydi. Birdenbire et· 
rafında bir halka oluvermişti. 

nıUttefiklcrin hikimlyeU aJtmda • Prenses lrinlnln glllilşü, kadehlere 
drr. çarpan bir kahkaha htı.l"nde saray 

Diğer tıu·11.f't,.n Bakll, frnka ya bahçelerinden dışarıya dökUIUyor 
krnıiır. Mlltteftkler, Almanyayı I d 
mağlUp etmek fdn, Sovyetlere kar. u. . 
qy do~rdan doğnıva harek<'tt' mec. 1 Tam bu sırada le:Jrlfatçmm ıcaı 
bur edilirlerse petrol membalan • tekrar ytikseldl: 
nın tavyııre taıım•zıı llP. tahril-' - Duk "'·rancısko te§rlf buy·!· 
kolavdır. Bıı, Sovyetler için c;ol: yorlar r. 
bllvUk b1r dıtrhe o!:-• .. •ktır. <'Hrı'·I • 
!!On senelerde Stallnln emrl fle es· Kıyaranın milstakbc1 kocası, bu 
ki ziraat usum bırPkrlrnııı. ,,.,.+J\~1 1 akşam kıyafetini tanzim:k bütUn 
maklnelf!r kullıtrnhrıııığıı b"P.len • itin:mnı göstermiıtl. Biraz içmiş 
.,,ı~tır. Bu mftklnPl .. rfn petrol vr de görünüyordu. Neşeli ve çap 
benzine ihtiyacı vardır." kın jestlerle yürüdü, dostlarını se 

lsveç Moskovayi 
protesto etti 

8tokbolm, Z% (A.A.) - Sovyeı 

tayyareleri, 1''tnltı.ndlya - Sovyet Hua 
ya hududuna 10 kflomelre mcaııle1.h 

kAln Torııea oehr1 Uzerlnde bir ceve 
ıAD yapmlfl&r ve 100 kadar aUlu•lıı 

olan Pajala köyUnU bombardıman el· 
ml.§lerdir. Koy, yanrua'-tadır. Moako 
vadakl laveç aelirl, bAd1aeyl pruteal• 
etmtıur. 

IDAHİLDEl 

lam!adı, kadınların elini öptü. 
Prenses trin\yi görünce; ken<li 
kendine: 

- Neris bir mahluk 'di} e mırıl 
danıif muz gibi sovu.P yemeli .. 

Pren"Ses İrini dul bir kadındı. 

Vunanistandan yeni gelmişti. Ve 
nedikte yerleş'Tlişti. 'M uhittel:i 
dedikoduya bakılırsa, Vencdiğin 

Dukası ona gönlUnU kaptırmış. 

gitmişti. Hatta, Prensesin de pe~ 
big!ine davran:nadığı söyleniyor 
du. Bu sebebledir ki, Kiyaranın 

Zelzele . 

Son bir sars:ntıda Kayseri 
mıntakas1 da 40 kurban v·erdi 

Kandilli raaatbanealnln evvelki gece saat 2 den eonra otddetıl bir z:elze· 
ıe llaydetUğinl dt.ın yazıııı~tık. Zelzcleoıo Kayseri nıııılaküında teııll'Ull l'Öll· 

&erdij'I " maaleııet insanca zaylala sebeb oldu:U anlaııılmıştır. 
Kayeerlde, vUa.yella merkez ve cenup nuntakııaınCJa vukua gelen lllU'SJD· 

ti. ba)'U tlddeW olarak, bet aanlye deva_m_t?_tı_n_ı~_u_r. ________ _ 

Bu tı"lrsıntıdan Hnrılnr nnhl • JukıRlada, Tokatta, R· .. bıır tn 
•1esln~: blr n "" T'lf'vrll koza Şarltikarahisnrda. Muf,lada, GU • 
..,trkPzfnde 4 ,.v "'1(•,..,fqtfr. Deve· mUşhnnenln ({ell:tt kazıısında V<' 
&ide 1 k'ı,I IHmU,tOr. Tl"vell kıı?.'1 • A '·arada da ôıyulmııştur. 
sınm ~rhln"" ve cenubu ~arbl • Muğladnl:I ~~·-~1 .. Hr • · k:ı 
·lnd'ki 8oyııı"1h. -=t~iJ· "' ~hı"n". dar ~ ... ,..., f'tm'ş ...... "'"'·•r f'v teh· 
..,lke köv1Pr4 lıbıllea \'llol-••trr. ti• -11 v:ızlyete girdl~lnaen tabii~" 

·ılh klhıflnt!f' 40 1510 "" '° \on. edilmiştir. 
=-O:.ı nrdır "''ler 1::.. ·:-_-'· ln11anC11 Zllcde pnzart"~l 1?Prr!1I .... ,., 11 
'""'"'•t Yoktur. 25 de do~wı .. ., ba\,Jya d~r · "" 

Kaza kıwmıık""'' "llkfıMPt dnk· snnlve sUrı>n ..,,,. &elzele olmuat.ur 
onı ile blr vııı""'nncı heyeti kl5yler ft'rkPz!le bir f'Y tamamen ~u. lD}ı· 

1e ~lrşmaktadrr. hlr kadın ağır surrtlt' vıuıU~nıe 
mıcı ır. Bir çok h'""""' ""''' r<>t • 

Kayseri merkf'P.fndPn r .. l~l{f'fze • laklıklan geni .. '"'mf., VP ., ..... "" 

teler lc;'n Cadrr. f Pn mmmrlan ve varl:lr yıkılmışhr. Celtck köyUn • 
,ıhhl malz~e w t~ııvl illeri için de iki. Çayır k6\'Unde yenld<'n bir 
..,lr ekip g&ıder11mlşt1r. ev tamamen vılcılmııt ve bazı evl<'r 

Zelzele '°""'• .. fktlr F"""Prl d • de hnsara uğramıştır. İnsanca za· 
rannda evvelki ırflnıiPnber1 on il~" :rint lOklur. 
kla aehıele kavded'lmlşllr. F.rclyaş ZC'lz !enin sık sık devamı Zile 
"atının ılrve!lndekJ elvrl'l'·lcrt tett de halkı yeniden heyecana dU.cıUr
kll edea bazı kaya parçalan ko • 

1 
mUştllr. Çok kimseler vakitlerini 

.,.nık kaybolmmmtr. baroka ve çadırlarda ıcçlımeğe 
,...... eneDd pol ~.':() u. llç ~. 

haber veriyorum ki, Hükümdarı• 
mız Duka hazretleri ve Venedi• 
ğin en mesud dilberi Sinorin.ı 
Kiyara teşrif ediyorlar_ 

Diye bağırdı. Salonda derhal 
ses kes:ldi. Kadınlar, kızlar, Kf• 
yarayı daha yakından görebilmek 
için kalabalığın ön kısmına dor 
ru ilerlediler. Kiyara Dukanın 
kolundaydı. Duka ona birşeylet: 
fısıldayordu: 

- Kiyara, yavrum. Biraz glll, 
neşeli görün.. Halbuki gözlerin• 
den ıztırap ve teessür damlıye>a
Dedikodu çıkacak sonra .. 

- Müsterih olunuz haşmetpe
nah .. Şimdi kencime gelirim. Bir 
heyecan geçiriyorı-.ım, ondan iba" 
ret .• 

· - Haydi yavrum, göreyim 
seni .• 

Zavallı .Kiyara, roru zoruna 
gUlmeğe çalı~ıyordu. Tam kapı• 
dan girmişlerdi ki, dehşetli bit 
alkış yükseldi. 

Kiyaranın yirmi metre kadar 
uzıyan duv:ık tüllerini, on lkl 
güzel hizmetçi tutuyordu. Kiya· 
ra, sanki bir insan değil, gökten 
yere inmi~. masum, beyaz çehre"' 
si ite insana ilahi m:ıhlüklar 4i.1• 
sini veren l a~k.ı biı ş:~ dı. 

Kadınlar, kızlar, &&§yolrnuı 
gilıi: 

- Melek "diye mırıldandılar' 
belki melek bile bu kadar &Uzel 
değıldir. • 

Duka ve Kiyara, dostlarınna 

. ellerini sıkıyor, etrafa iltifatlar 
saçıyorlardı. Duka, hazan Kiya• 
rayı, henüz tanımadığı uvat ye 
ailelere de tanıtıyordu. 

1 

Dük Françisko, kalalıahfı yır' 
tarak onlara yaklaştı ve Dukayı 
hürmetle selamladıktan ıonra nı· 

şanlısının titriyerek uzattı~' sal 
c:line bir puse kondurdu. Kiyara. 
müstakbel kocasının elini öpme• 
sini görmemek için gözlerini ka• 
padı ve onun dudaklarının ıo~utc 
teması ile hafifçe Urpcrdl 

Bu a-taını sevrr;ıiyordu ve IC'Y' 
mesine Je imkan yoktu. 

1 
Dük bunu müteakip, nipnlıU" 

nın koluna girmişti. Duka dA oa• 
ıardan a,-rılmıştı., 

Venedik başpiskoposu da 1.
divaç merasimini yapmak ve nl" 
~ahı kıymak için gelmişti. Teşri• 
:atçılar, papaz ve maiyetini yan• 
daki odaya almışlardı. 

Bu sırada, baştan a:ağı ılyıh• 
lar giyinmiş, sivri sakallı, &iyah 
gözlü bir adam, geni~ kenarlı 

şııpkasını biraz eğmiş olarak teı· 
rifatçı!ardan birine yaldaştı. 

Başpiskc-pos baıretlcrial 

görmek isterim .• 
- Şimdi mi? .. NikSh hazırlı fi 

var. Biraz bckliyemez misiniz? .. 
- Hayır, imkanı yok, ıimdl 

şu saniyede .. 
Teşrifatçı, bu garip -.e carart1r 

giz ziyaretçiye dikkatli bir nazır 
atfetti. Bu adam uzaklardan, fev" 
kalade bir vazife ile gelmiş, hem 
şövalyelere. hem de papazlua 
benziyen bir adamdı. 

- Buyurunuz, sizi bekliyorlar. 
Meçhul adam içeriye gırınC4 

başpiskoposu, vakuranc bir ... 
kilde ıeamladı. 



______________ .... • • il;-

ı Askerllk bahısıarl 1 

Balkan c ephesi 
Beklenen dost askeri k u vvetleri Fırtına bütün şiddetile devam 

edİ}'ordu· Pencereden dışarı"ı tipi 
den gözükmüyordu. 

Geceyansına kadar beklediler· 
Kulakları hep kapıda idi. RüzgAI' 
onian aldatmakta hala de,·aın e
diyordu. Yavaş yavaş uykunun 
pençesinde kıvrarunağa başladı "' 
lar. Buna mukavemet etmek iste"' 
diler. Uyku, ağır ağır, galibiye • 
tinden emin bir şekilde üçünü de 
ağırlığile eziyordu. Şimdi kulübe
nin içinde horultudan ve ara sıra 
kapının kısa hamlelerle \;arsıırna.-

S 
O.S otuz yıl zarfında U:ıl

kanlnrdn iiç h:ırp olmıış

hır: Uirincisindc Balkan 
k.U\' \'ellcri Türklere kar-

'ı cephe alınış, ikincl!linde karşı -
hklı cepheler te~kil cılilmiş, ıi çıııı
eüıünde ise (lınrhi umumi) ınulrn. 
})U iki cephe te.,L:il etrııişlcrclir. 
• Bugün de \'nziyet çok değişmiş 

deAilllir. \. uni ku\\ clh:r in la ıııfı,5-
lıerek bir tclılıkc knrşısınd:ı lıirlcş
ausi, lD bir cle\lcliıı diğer bir dev
letten mctnlfüatı dol:ıyısi le menil 
lalmno;ı 'eyııhut lıusııııkü harhiıı 
te\"sli Jıalınde mulınrip devletlerin 
yanlarında karşılıklı yer nlmalurı 

tıklarınd:ııı lıiri lı:ıtıra gelir. 
Bugün Ball.aıılıırın sirast durum

ları şiiyle hııl:ı c; :ı edilclıilir: lıalya 
l\facarislan, Hoııı:ıııya ve Yugoslav_ 
ya arasında ıııuta\'assıt lıir rol oy. 
ııamaktadır. Yugoslavya ise Ho_ 
men - Macar yakınlaşmasını temine 
çalıeır.&ktadır. T U r k I y e ise 
Romen - Bulgar ihtiliıflarını hal i
çin elin<len geleni ynpmaL:ta<lır. L 
talyan - Yugoslav paktı bu iki kom
fU deYlet arasında dostluk bağla • 
rını kuvvetlendiren bir nmil ol • 
mu~tur. Bclgrnd - · Sofya dostluk 
paktı ise bu iki devleti biribirlcrino 
yakınlaftınnış ve Bulgarlarla Yu • 
•oslnlar arHında devamlı ve kuv
'Yetll bir te~riki mesai hareketinin 
Amili olmuflur. 

Mü,terek bir tehlike L:artısında 
~phe almak hissi hemen biltün 
Balkan devletlerini meşgul etmek • 
t~d1r. 

Muhtemel tehlikeler karşısında 

Balkan dnlctltrinin hattı hareketi· 
ni teshil etmek iınkünsızlığı kaqı. 
s.ındıyu:. Onların askeri kuvvetle -
rinl tetkik etmekle iktifa eaeceiıiz: 

l'UGOSJ.AVl'A: 
Harbi Umumiden galip tıkan 

devletler ara'\ında lıulunan eski 
S.rbislan sulh muahedename'linin 
tahdidi mnddelerine tiıbi tutulma • 
dtlı itin o zamandanlıeri askeri 
kuvvetini inkişaf ellirmek imkAnını 
bulmu,tur. Mcsahai sathlye"I kom· 
JUSU Romanyadan küçük ve takri • 
ben 15 mU1'Qnlukıbir nilfusa malik 
Lulunan ~·ugoslnvycının hazerl kuv.., 

elleri lG piyade ve 2 süvari fırkı:ı· 
"ından ıniirekkeplir. Piyadesinin 
liUyük meziyetleri yanında topçusu 
da iyi yeti,mlf bulunmaktadır. 

Her fırkıının hir sahra veya dal 
topçu alayı ve bir obüs veya havan 
topu -alayı 'artlır. Tayyareye karşı 

}"azarı: PIDUI' "\"Ur.: 

tnı:tllzceclen ec,.lren: H. MtiNtR 
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- Ben Frank'ın öfümil dolayı. 
ille kendilerini isticvaba geldiği
mi söyleyince, biraz şaşırdı. 

- Fakat dün gec~ hiç de şaş. 
kın bir: vaziyeti yoktu. Sinirleri 
de üzerinde değildi. Sissi.zdL 
H~kesln söylediklerine pek ku
lak asmayordu. Bu kadının kafa. 

mnda öyle bir fikir var ki, aile 
içfııde kimse kavrayamayor. Bü

yük bir fikir... Kendisini fena 
halde meşgul eden bir düşünce ..• 
Fakat her halde Frank'ın kaybol_ 
:muı yüzünden teessüre kapıl
Dlll ta o scbeble müteessir ve 
sakin görünüyor değildi. 

- Söylediklerin doğru ise, bir 
de ı.tolli'nin 11gölge" sini dinle
riz bakalım. O ne söyliyecek. 

- ''Gölge" sini nii? 
- E\1et. Stanton ailesinin her 

birini, bir "gölge" gibi memurla
rmus takip ediyor. Hatta senin 
:&ftiyi bile .•• Pekaıa:.. Mblli'nin 
wDaninl bir dUtUııcenlıl i3i'&l et
... .. "81 ede!m. t.a•den ne 
Jaat,er! 

- LWI IMı eabah sen de gör
clln. l'Osü eolıun muydu? Titrer 

........................ .......................•... , sene eneline kadıır 50 tayyare ve 
3-ıo kişilik bir sivil ~anııre tcşki . 
littına malik olnıuş ol:ın lJıılg:ırls -
taam bugün en nz hunun lıir ıni!!li

ne varan hir tayyare kuneli -0lclu· 
ğunıı iddia elınek mühnlllğa sııy.M # 

maz. 

Kulübenin kapısı gıcırdadıkça 

içerdekile.r onun geldiğini zanne -
derci< yerlerinde doğruluyorlardı. 

Bir Jtalgan askeri 
Mecmuasından Rüzgar onları böylece bir kaç 

kere aldattı. .............................•.............•••...... , YuL:arıki ku\'\'etlerin halihazırda 
ne raddeye vardığı bilinmemekle 
beraber Bulgnristanın deniz kuv -
\'etinin 2 torıılılohotu, dört deni -
zaltı gemisi, 4 sahil mulıarızı ,·e ili 
şar tonluk iki rasıdı ile 12 şer ton
luk 6· sahil muhafaza ınot6ründen 
mürekkep olı.luğu hilinınckledir. 

Uykuları gelmişti· 

mudafaa vnzHe i bu topçu kılala • 
rıııa vcrılmiştir. Hrıvacılıkt:ı çok 
ıııünkcşi! bulunan Yugo.sl:w)anııı en 
nz 1000 tnyy:ırcsi ıncvcullur. 21 
ya~ın<lan 50 yaşına katlar devam 
eden askerlik mlikelle!iyeli lıizme • 
ti filiycsi kıırndn 18 ay ve h:wıı 

kuvvetlerinde iki senedir. T:ıhsil 

derecesine güre hizmet tnhdiıli 

mümkündür. SilAhsızlar bedel \'er
mek hakkına mnliklirlcr. \'ııgos • 
lnvyaııın lıazel'l kuHeli 20U.000 as· 
ker, 8000 subay ve 11.000 lıı:ı,·n 
ınürellebi olmak üzere 200 _ 250 
bin arasın<ladır. Sırp ve Hırvatlar 
ırkan mükemmel askerdirler. Bir 
çok hususi teş<·kküllercle onları as. 
kerliğe lı:ızırlar. Yugosla\·yanın 

Jıarp donanması 2.360 tonluk bir 
kruvazör, 3 torpido muhribi, G lor· 
piılobot, 4 dcııilaltı gemisile mııyn 
dökücü, mn) n tnrnyıcı, hücumbot. 
!arı; topçekerler ve nihayet bir tay• 
yare geııılsl, 2 denizaltı ann gemisi 
jki mektep gemi"lrıılen mürekkep • 
lir. 

JIACARISTAN: 
Trlanon mualıedesile askerlikten 

tecrid edilen l\lacarislanın sırf gö. 
nüllülerdcıı mürekkep 35.000 asker· 
den mürekkep bir ordu<lan !nzla 
bir kun·et bulundurması ınenedil • 
mi~li. Ye b'u ordunun nziCesi bil -
lıassa nıemlekelln dahili inzıbatını 
temin etmek yani jandarınalıktı. 

Buna inzim:ımen hükCımeıe, 15 
hin kişilik bir jnn<larma kuv\'elile 
17 bin poliıı bulundurmak hakkı 

\'Crilmi~ti. Piya<le, siiv&ri, lopçu ve 
!en kılaları bir arada olmak üzere 
ordu mevcudu 7 muhtelit livadan 
ınürekep olacaktı. Fakat Almanya • 
nın kalkınmasından ııonra Macaris
tan da askerl kuvvetlerini artırmak 
fusatını bulmu, ve ll·nlar fırkaya 
kallıedllmiştir. Harbi Umumldenbe
ri sivil teşekküller kisvesi allında 

nskerl terbiyeye ehemmiyet vermiş 
bulunan Mac:ıristanın Jıııgiin olduk
ça mühim lılr ihtiyatı d:ı bulun • 
maktadır. 

ROAl.4.NYA.: 
Rom:ınyanın, Franunın t:ıkri _ 

AŞK VE 

ben yarısı kadar bir nraılsi ,.e 20 
milyondan f:ızla nüruc;u vardır. Or
du leşkil:ıtı ı:ransız nskerl feşkila -
lının aynıdır. 22 J>i)ade, 2 avcı, 4 
süvari fırkasına inzımamen 4 t:ınk 
\'e bir kaç d:ığ tOJ>\'U al:ıyı ile :ıilır 
lopçu ala) ı lrnlunıııı Hoıııııny:ıtıın 

h:ıva kuvye\lcri de L>lr k:ıc sene C\"

\'ellne kadar 600 e hali!{ olmnkta 
idi. Fakat lıugiin L>u adedin çok üs· 
liinde lıir t:ıy ıre kil\ veli lıuluıHlıı. 

ğu şüphesizdir. Aı.kcrlik ıııiikellcfl

ycli 21 - 50 y:ı5lıırı arasındadır. Fr
ill hizmet karada iki ve havacılık, 
bahriye, j::ıııd:ırnı:ı \'(' ren kıtal:ırııı
da üc yıl sürmekle beraber, t:ıtbİ _ 
lrnlla piyadl'lcr 18 ay \e diğerleri 
27 ay hizmet gürıııcktcdirler. 

Askerlik dersi \"C tahsil görnıii,7 

gençlerin nskerl lıiznıclleri allı ay 
kısallılm:ıktadır. 

Sulh z::ııııanında ordu me,·cııılu 

250.000 asker ve 15.000 subaydan 
milrekkeptir. Bıl\·a kuv\·etlerl 12000 
mevculludur. Ayrıca jandnrına ve 
hudut ıııulıarızı hizmelile lnvzif e
dilmiş ü4.000 kişilik L>ir kuHcli 
bunlara ilAvc etmek gerektir. 

Harbi Umumldenberi hiç bir tah
dide tübi tutulmamış bulunan Ro -
many:ının bugün talim giirınüş \'e 
yetişmiş lıııyük bir ihtiyat kuvve -
tinin bulunduğunu da hatırdan çı _ 
karmamak icap eder. 
Romanyanın deniz kuHelleri ise 

4 torpido muhribi, S torpidobot, 1 
<lenizallı gemisi, -' topçeker ve 7 
monitörden mürekkeptir. 

RlJl.GARISTAN: 
Bulgaristan da Ne\·llly mu:ıhedc

sile janılarınn ile beraber ancak 33 
hin asker buhındurın:ık hakkına ma 
likli. 

Son yıll:tra kadar ancak 8 piyade 
alayı bulunan nutırarislanın ıon 

zamanlar<la kuv,·eti 8 fırkaya çıka
rılmıştır. Eskiden askere alınanlar 
12 senelik bir tanhhüdn:ıme imza -
l:ırlar ve kırk yaşına kadar dn,·eıo 
icabet etmek mecl>uriyetinde bulu
nur.Jarclı. Ayrıca harp halinde 18 _ 
20 yaşları :ırasınd:ıL:I gençlerin de 
celbine imkan bırakılmıştı. Blrkac 
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1922 ılcn sonra lı!r Frunsız askc· 

ri heyelinin nezareti :ıltıııda tensik 
edilmiş bulunan Yuıınnistamn ha
:r.cri nıc\·cudıı 4 lwlnrdıı, 11 pi:ı :ıcle 

fırkası ''c iki .sih·:ıri lirnsııı<l.ııı 
mürekkeptir. Her i>ir piyade fır _ 
kası üc piya<le alnyı ve lıir dağ 

topcu al:ıyınd:ın miirekkeplir. Sü -
\•nri lİ\'aları ise iki nlayd:ın mürek
keptir. Askerlik mükellefiyeti müd· 
deli 21 - 50 y:ışl::ırı nr:ısındadır Ye 

hizmeti Ciiliye 12 a) lıktır. 

Donnnnıası ise A\·cror zırhlısı, 1 
kru,·azör, 12 torpido ıııulırilıi, 13 
torpidobot, G deniz:ıllı gemisi (<lört 
tane de lınH inşa<lı:ı<lır), G mnyn 
dökücü gemi, 3 ııı:ıyn tnr:ıyıcı, 2 
dcrıiz:ıllı :ına gemisi, lıir mektep 
gemisi, üç roınorkiir<lcn ıniirckkcp_ 
tir. Hava kıınelleri ise i2 harp t:ıy 
yaresi, 121 talim tayyarcslnden 
mürekkeptir. Fakat bu kuvyetJerin 
son zam:ınl:ırd:ı nrllırıldığı tahmin 
edill'bilir. 

Masanın etrafında bulunan üç 
kişiden bir tanesi ocağa giderel< 
bir iki parça odunla alevlendirdi. 

Ateşin kızıl rengi yüzüne ak -
se.tti. Arkadaşlarına dönerek: 

"- Hala gelmedi. Çoktan dön· 
mesi lazımdı. Yoksa başına bir fe
laket mi geldi? 
Kucağında bulunan tüfeği te

mizlemekle me~gul olan sakallı, 

başmı sallıyarak: 

- Ağzını ha~rra aç, ama hak
kın da yok değil. Benim de aklım 
dan fena şeyler geçmiyor değil... 

Sakın kurtların hücumuna uğra • 
mış olmasın! 

O zamana kadar bir şey söyle -
miyen üçüncü şahıs duvara da • 
yanmış duran mavzerine bakarak: 

- Ben de ondan korkuyorum 
ya! Geçen sene, iki kurdun hücu
muna uğramıştı. !kisini de hak -
lamağa muvaffak oldu. Lakin bir 
sürü ile karşılaşırsa iş değişir· •. 
Biz bile haklamıdan gelemeyiz. 

Kulübeyi derin bir silköt kap
ladı. Düşünüyorlardı. Odada bir 
ölü sessizliği vardı. Kapı sarsıl -
dıkça başlamu kaldırıp kulak ve
riyorlardı. Fakat rüzgar onları al
datmakta devam ediyordu. 

Aralarından bir tanesi kalkarak 

Balkan d~\·lellerlnin mukaddera -
tile alıikadar bulunan ,.e askerl 
kuvvellcri fübarile saydıklarımız -
dıın çok dalın ü:;lün ol:ın Tiirkiye
nin de lmvvetlerini gözönüııde hı -
tarak Balkan devlellerinin se!crber. 
lik halinde ilk 48 saat zarfında çı
knrabileceklcri kuv\'elleri t:ıl:ribl o. kapıyı açtı. Aralıktan giren rüz-
Iar:ık şöyle lıesaıılıy:ıhiliriz: gar savurduğu bir yığın karı oda-

l'uuoslııvyn: 800.000 asker, 9.512 ya yaydı. 
ton lıacnıln<le bir donnnın:ı, 800 Kapıyı derhal kapadı. Dışarda 
tayyare. kimseler yoktu. 

Alacarlslan: 300.000 asker. Tipi bütün şiddetile devam edi-
Romanua: 800.000 asker, 8745 

tonluk donanma, 500 tayyare. yordu· 
Bulgarlstıın: G00.000 asker, 200 Kulübedekiler biribirlerine bak-

tonluk" donnnın:ı, 100 tnyyarc. tılar. Bakışlarında: 
1·uııa11istan: 225.000 asker, rtı998 _Gidelim arayalım mı? 

ton lıncnıiııde bir cton:ınnın, 150 1 n· b" '.f d d Fak t 
t 

ffen ır ı a e var ı. ·a 
ay yare · 

Türklye: 1.800.000 asker. G3.000 dı~rda ~ir a_~ı~ ilersini bile gör-
tonluk donanma, 400 tayyare. mek kabıl d~gıldı. 
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smdan çıkan sesten başka seda 
yoktu. 

Birdenbire kapı şiddetli bir sat 
sıntıyla homurdadı.Sakallısı b3 
~mı kaldırarak dinle:ii. Şiddetle e-
sen rüzgar kapınm aralıklarından 
ıslık çalıyordu. 

Sakallı adam rüzgarın gene al· 

dattığına hükmetti, hidd~tle ~~ 
rıldanarak kıvrıldığı yerde dondu. 
horlamağa devam etti. 
Kapı tekrar sarsıldı. Bu sefer. 

üçü birden başlarım kaldırdılar· 
Acaba o mu gelmişti? 

Birdenbire baktılar. Bu bakış • 
larda: "Canım, yine rüzgar a!datı· 
yor bizi!" ifadesi vardı. 

Rüzgardan rahatsız olmamak i· 
çin battaniyelerini başlarına jca " 
dar çekerek derin uykularına dal" 

dılar. 
tık ışıklarla birlikte fırtına din" 

mişti. Kapıyı açtılar. Orada ayal' 
lannm dibinde bütün gece bekle
dikleri dostlarının yattığını gör• 
diller· Kuyruğunu ard ayaklan a
rasına almış yatıyordu. 
Kapının açılmadığını görünc:t 

oracıkta yatn·ermişti. Fakat artılc 
kalbi çarpmıyordu. Donmuştu. 
RüzgAr ve kar dondurmuştu. RUS
gar onları aldatmıştı. Hem de taııı 
manasile aldatmıştı. Bir kadın al
datması gibi... H a-X• 

Günlük bulmaca 
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Soldan sağu: 

bir hali var mıydı? 01 ürnden korku 1 
yor muydu? Buradan dışan çı-

kıp başka yerlere gitmek fikrin
den bahsetti mi? 

- Hiç bir §ey mi? 
- Evet. 
- O halde polis, tahkikatı niçin de· 

ı - Akıtma _ Dikey. 2 - lstanbU• 
ıun gazinolu parklarından biri. 3 _.
Vall<.le - Taamr. 4 - Ormanlık ııı,
dağlar • F'.n!Andlya!L ~ - Da1,ıın• 

ı (M) gelirse mal olur - Azledllmlf. &
'Bir hıristiyan ismi • Hazreti lsa. 1 
- Sonuna (B) gelirse papaa oıur -
terli ı;:ok değildir. 8 - Meyletme dl· 
kll1 dur. 9 - Koşarak giden çocul' 
,ekllJıdekl oyuncalc. 10 - Bıngılda1' • 
l{~p satar - Bll§ma (A) gelirse tıal 

- Başka yerlere gitmek mi? 
- Evet. J.i"rank'ın cenaze me-

rulmi biter bitmez yemek esna. 
11Dda kendisine seyahat acente-
lerinden biri telefon etti. Telefon 

muhaveresinde işitiklerim şu ol. 
du, Les, nereye gitmek istediğini 
de bilmiyor. lyi bir vapur ve mU
kemmel bir istirahat temin ede
cek her hangi bir seyahata razi 
olduğunu s<Syledi. Bu seyahatın 
sebebini de anlatırken, artık pek 
fazla çalışmış olduğunu ileri sU
rüyordu. Mod bu kanaatine iti
raz etti. Aileyi böyle bir zamanda 
bırakıp gitmenin "manasız oldu
ğunu söyledi. Fakat beriki aldır. 
madı. Les Stanton bir §eyden 
fena halde korkuyor. Benim· an -
ladığım bu! 

- Kendisilc konuıtuğum za· 
man bende de brraktrğı intiba bu 
oldu. Adam bir §eyden korkuyor. 

- Fakat ıen Frank'ın zehirlen· 
diği faraziyesi üzerinde yürüyor· 
ıtUn değil mi? İhtimal Con ve Pot 
da zehiılenmi§tir)er. O . halde 
Les'i dikkate alman lazımdır. Zi· 

ra bu •dam, kimyevi · maddeler 
imal eden fabrikalarda mütehas· 
srıtrr. 

- Evet. Ben de bunu dü§ün· 
dilin. Fakat size henüz dok~or ra· 
porlarının sonuncusunu söylemiş 
de(ilim. 

Her ikisi birden alikadar oldu· ... 
- Ne dlyorP 

_ - His bir teY· 

·. lm ediyor? 
- 'l'Urlil ti!rlU sebebleıı .. en. Uç kar 

de§lerden üçünün de gayet sağlam 

kalbleri varken, kalb ıekteııinden nasıl 
ölebilirler? Sebeblerden biri de bu! ' 
Diğerine gelince, Stanton ailesinden 
her hangi biri ölünce, bir çok kimseler, 
onun mirasından doğru~an doğruya 

faydalanıyorlar. Bundan başka gazet'!· 
ler de, bu \•akanın hir türlil ?tini l 1· 

rakmıyor·:..r. Bu llç ~amın öldüklerini 
i2rzedec~k olursak, her halde zehirlen· 
mek ıuretile öldürülmüş olacak· 
larına hükmedeceğiz. Bu takdir
de, C'nları bu şekilde öl~ürecek o· 
lan zehir, acaba kimin e..-inde bu· 
lunuyor? Onu aramalı?. -.ııifiW'ı'!İıii 

( Denmı \'&r ), ..,'-., ,... • 

' yapar. 
Yukardan a,nğı: 
1 - Çarpı§m& - Bir dahL 2 - 9/f

rcm •e~avlhanesl. 3 - Fasıla yap~ 
m~gullyctl. 4 - Nota - iyi huyıat• 

' 5 - Gl\nler _ 1mrenme.rıln başı. 6 _,., 
ı.ım kazanmıı - K:ı.blle. 7 - Denli 

J ve derenin dlblndekl toprak - s.P 
.ur. 8 - Tersi ae!irlerdlr - su. 9 _,., 

• Britanyalrlar. 10 - Yardmıcr - Si' 
} erkek t.mı.l. • 

(8 No. il bulmacamızın balll: 
Soldan saf:ı: 
ı - Uçuş, Prost, 2 - Çocuklukı-, 

3 - Apu, laa Ab, ' - Nuba.8, caıııJ• 
5 - Krema, 'Arpa, 6 - Uy .ı..r•9' , ,,,., 
At, ŞUp Nblr, 8 - Lza. Lemi, 9 
Alim, Behey, 10 - RUs, Şinasi. 
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ŞERiR Ttt ATROS1' 
Dram kıamı: 

Akıam 20,30 da: 
O KADIN 

• • 
Komedl kramı. Akpm: 20.30 cta: 

HERKES YERLİ YERlNDZ 

Ceri, Yiiz'ünJen m aCleni mas- , 
heyi çıkarır çıkarmaz Holli 

Almanca dersi 
Seri ve asrf HABER Metodi1JI 

ve mutedil Ucretle den almalc' if' 
teyenlerin ••Almanca 8ğretıne,J.r 
i11t1ine mektupla gazetemize oıO 

. 
heyecanla' atılarak sordu: 

· ..... "Sana bir 1ey olmadı ya?,, 


