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Almanların N ora• 'i 
h•r•lıatı, miiıtefilclerin 
clonanma•ını azim z•yİ· 
•la •fratomatlıfı ıribi, 
/nıriltere ileF raruanın,fİ· 
mal clenizine oltiu~ 1ribi 
Alctieni11 Jelıi holrimiye· 
tinide İz•l• edememiıtir. 

Ya:ıan: ABiDiN DAVER 
fE5) oyter Ajansı, Alman· 
~ yanın Danimarka ve 

Norveç taarruzu hak· 
kında Dcyli Telgraf gazetesin· 
den n~klen, pek ınanıdar bir ha· 
llıer verdi. Bu gazel<, .Norveç 
hcuu>~ ·butwı cephelerde mil· 
cadelcnlı ş;ddetlenıh~.teceğ.ni 
gösterd•:Jini ve Hitlerin kışı.an 
evvel, o.il" netıice i.nıa!t ümidınde 
olduğu lkı:ına:ltin. izıhar edef"Ck• 
l(iyle. diyor: <l!.itıer Breııncrde 
Muwlıniye bumı slıyl-cnuş ve 
hatt!ı. kısmen ikna dntıi etır~ -
tir. Almanya, Norvcçte bor yıl
dı.rı.m zaferi elde cts ydı, Ma ıı.· 
riıstan Je Romacya).a hucum e
decl'k, 1talya lıSe Dalrr ya sa • 
h:.1.-erir.' işgal eya:.yeccı< tı .• 

Mıs raskeri iri er r 
ı. 

ltalya~a 
ROJllA , 1 (A.A.) - Roytcr I 

muhabiri bildiriyorki, Cian!) • 
Noel Cbarl.- nıiilfıkalı, samimi 
bir hava içinde cereyan etm;~ ve 
yalnız bir haber alma mahiye· 
tini haiz bulunmuştur. İngiliz 
maslabalgüzarı tarafından Kont 
Cianoya herhangi bir nota veril· 

endişe 
ml'ıni:)fir. Bu gl'rti~n1 csn:ısında 
notalar .teati eılilrni< olduğu hak-• 
kın<!uki haberler asıl ııdır. 

Romad3ki İn;:iliz uıalıfilleri şu 
fikirdedir ki, İngiliz gemilerini 
Akdcuizden ha~ka yoldan se,· • 
krtınek hmım:nrfaki İngiliı ka-

( .4.rkası 3 ür.cü sayjada) 

Başvekil Petrol Mıntakasında 
Raman dağında yapı/an sonda
jın bugünkü vaziyeti, bir pel
rol nııniakasının tezalıürii.diir 
Petrol işleri için f\i eclisten tahsisat is enecek 

ANKARA, 1 (A.A ) Petrol 
sahasını ıetkık etırekte olar. sa
yın .i.laşvek~lill'U Lr. RefıK Say
dt.rn, Bismil<len aşa'> daki telgrafı 
cekmi.ı;lerdir: 

Raman unı;ında ~npı'makta o
lan sondajır b:.:g"nkü vazıyetı, 
mu•c ,;ı:; sla:rın kat. lfodel ·ine 
görP, 'bir pdrol rr. ııtakasın•n te-

(Arko.sı 3 r.c, sayfada) 

YUGOSLAV KORO HEYETi 
. '"' ... 

• 

Reis·cumhurumuz 
Yeni Finlandiya or- ı 
ta elçisini kabul etti 

A~"KARA, 1 (A.A.) - • Yeni 
F'ıııl~ndıya ort.ıı elçisi Bar-011 Urijö 
Koski,nen dün öğleden oonra Re
isicumhur tarafından kabul edi
lerek itimn<J mektubunu tak<liın 
etmiştir. :M<iliıkatta Hariciye 
uımumi kfüibi ibüyi:k elçi Numan 
MenC>mencio~lu ha4ır bulur muş
tur. 

İki d v:et aras.ı;;d;'bir 1 
anlaşma yôpıldı 

'"'-~~~ ~~~-.! 

BÜKREŞ, 1 (A.A.1 - Muiıte
,lif SO\')•et - Ruırnen hudut komis
yonu, Polonyarun Sovyetlerın iş
gali altında bulunan Jtısrnı ile Ro
manyayı ayıran Ceremes neilri 
üzerinde tahta nakll'<irn mavna
ların seyrüseferi hakkında bir an
laşmıya varmı.ştır . 

1 Amerika müttefiklere 
yardıma hazırlanıyor 

MOTEFIKLERIN NOR VEÇ'TE 
IHTIYATLARI s 

BITTIGI ZAMAN A!man k~vvetler~ 
a gır zayıat verdı 

merlka, harbin 

kazanılması için 

kredi açacak 

Müttefikler Norveç'e 
yeni kıtalar ihra~ et· i 

Amerika matbuatı har· 
bin çok mUhim bir uf· 
haye girdiğini yazıyor 

VAŞİNGTON, 1 \A.A.) - Bütün 
Amcnıkan rnoon:fi ın;, mütı.dikler 
tara!hııdan Norvcçte uğranılan ve 
Skandinavyadaki Amerikan mu· 
lhabirkrinin tel.grafların<la ~ 
vir edilen müşkülatı çak büyük 
bir alaka ile takip etmektedir. 

Efkfırı umumiyeyi idare eden· 
!er, gazetelerde pek yakında müt
tefiklere mfıessir bir yardımda 
bulunubmısı ihtimalinden ve bu 
yardımın ne ınıretle yapılabile
ceğinden bahsetmektedirler. 

Ayni zcvnt, h~r şcyd't'n evvel 
:ın e~ırt. "beh.<;(11 ar. n!{";C 1 ctı!n mü t· 
tctı 1 "'' şı.rrııc1illu ıhtiyatlaı-ınm 
tükenmesi halli>d onlara açıltı· 
cak olan kr<'<hk.r mcsel('Si oldu
ğunu bevan etmckte<lirler. 

Nev•.-ork HernlJ m• harrirlerir>· 

lOG ,,_, !O. 

---~ 

------

den Mark Lullivcn, müttefik· Hcırp saha.'<tııda bulunan tehir ve kasabaları gö•terir harita .. 
leriıı ıın<ıli imkanları ttikendiği 

zaomrın müttefikleı·c harp ıevazı- lngı·11·z tayyareleri 
mı iU:>ımı nihayet vermesi az Alman ha-
mu.htemeldir. } b b d 

Bunun >l"l>epleri de rıunlardır: Va Ü 5 e 1 i Dİ Om ar iman etti 
(Ar ka.<ı 3 iit. cü sa1tfada) 

-,-_-. -As-k-erı Vaziyet ~-ı Almanların 

Alman tebliğine göre Norveç'te Al
man kıtaatı muvaffak o 1 uy o r 
Başmuharririmiz Ankaradan telefonla bildiriyor '·A."1 iman tebliğlerine. gö· Donıbaas demieyolunun nıütte-

re Norveçte askerı va· tiklerin elinde olduğunu süy· 
: ziyetin Almanların le- lü:90r. Fakat Bitler bu milna· 'ı 

hine bir inklş:ıf daha kaydet· ııebetle Norve(teki Alman or· 
tiğini söylemek lazımgellyor. dusnna parlak bir emri yevmi 
Almanların Os - neşrettlğine ıröre 

1 ~odan l!rrliyen ~ o.t- bu baber~n ya .• 
1 büyük hsmı ile y . A D hın olabıleceği-
; Trondhcim'don i· azan' • ' ni pek tahmin 
~eriye ilerliyen 1 etmiyoruz. Ya • 
kolu birleşmiş · lan çalı:a:rı;a bu 

, )erdir. Fakat bir mayıs tarihli kadar ciir'ete de hayret ~deriz. 
1 İngiliz resmi tebliği bundan Bir irtibat vaki oldu ise bu Jr. 
\ bahsetmemektedir, Royter bu tibat bir munliakıyettir am· 
(haberi teyit etmediğini bildir· ma bir emri yevmi ile kutla • 
ıııeklcdir. İngiliz radyosu (Arkası 4 iincü sayfada,) 

id_diası gene 

doğru çıkmadı 

Müttefikler yeni 
müdafaa 
leri işgal 

mevzi· 
ettiler 

LONDRA, 1 (A.A.) - Haııbiye 
Nezaretinden tebliğ edilmiştir: 

Dombaas bölges.indıı.- bü) ükı bir 
cesaretle muharebe eden Britan· 
ya kıtaatı düşını:ının bütün iler
leme teşebbüslerınc muıkav(l!Tet 
etmektedir. 

Steinkjer'in şimalinde Brıtan
ya kıtaatı devri e istnq,afları 
esnasında faikiyetlerıni isbat et· 
mişlerılir. Düşman ağır zayiat 
veıııniştir. 

(Arkası 3 üncii sayfada J 

Dcuıek ki, ·on'c(lcki harp, 
bir Alman zafcrile ne:ıcdcnırsc, 
italyauın da barlı~ gırme•İ ve 
ateşin Balkanları tutuşturması 
ihtimali ,·ardır. Filviiki one· 
cin muka-.emeti ve ınlittcfikle
rin müdabale.i, bu ihtimali, büs· 
bütün ortadan kaldırmamış; § m• 
dilik unklaştırnuş ve tecil etmiş· 
tir. Sözün kısası, vaziyet, N or ~ 
veçte, cereyan eden muharebe· 
!erine neticesine bağlanmış olu
yor. Bu muharebeler, Almanla· 
rın galcbesile neticelenir de mtit· 
tefiklu Noneçten atılırsa, iıal· 
yanlar da harbe girecekler ve 
Balkanlarda mücadele sahnesi 
olacakhr; Non·eçle, miiltefı.k • 
ler mu•affer olurlarsa, Italya, 
macCr'JJa atılıuaklan vazgeçe • 
cek \:C harp A\·rupanın cenubll 
ı;arkisiııc gelnıiycfeklir. 

E 
70 kişilik heyet~ 

sabah şehrimize geldi. ilk 
konser dün verildi 

Fransız ı 
Başvekili 

İlulyuııın, Nor\'eçlcki Alman 
harekatını tiı bidayehndcnberi 
büJılk bir ı:ıicr şeklinde gös • 
lermiş; !allat sonra yavaş yavaş 
bunı!ıın vazgrçmiş olduğu düşü· 
nülürsc İngilıx gazetesinin bıı 
istıblıorı \'e)·a mütalr.ası, büsbü· 
tün boş telakki edilemez. Esa • 
sen, daha evvel geleıı haberler
de, Alnıon tayyarelerinin İngi • 
liz dononmasına karşı bir !akım 
muhayyel 111uvaffakıyet kazan
dıfı lı.ıkkındaki Alıiıan neşriya· • 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVER Ko"o heyeti d.talarının dun alınan bır resimleri .. (Yaı.ı.sı .1 te) 

Dün 1 Mayıs münase. 
betile nutuk söyledi 
PARİS, l (A.A.) - B. Reyno 

!bugün öğleden oonra l mayıs mü· 
nasebetiy le radyoda bir nutuk 
aöylıımi.ı;tir. 

Hephnizin isteğimiz, demlftir, 
hür insanlar gibi yaşamamız ve 
!bizden sonra gelecek oocuklan
mızın da hür insanlar gibi ya.şa
ımalarıdır. Hürriyet için yapılan 
bu savaş, filhakika çok çetin 

(Arkası 3 iincü soııfada) 

• ~ 

NORVEÇ HARBiNDE: BİR FRANSIZ MlTRALTÖZÜ FMLlYETTE ... 
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M. Sami Karayel 

Hüseyin paşa, tavran öyle şiddetli 
idi ki, konuşuşu insanı ürkütürdü. 

- &ıKmıın, Davut paşa kulu-
• n~-u ıs.ı.tlrazaınl l;;t.aıı :ızil •Je ye

.o bir ~Uruı,d)i.ııi tayın -'tındt 
f, !<rJ:.r • Maa>ıa J1ab. OI'tallkta 
vaki d. k:odu!aır i:sy:ma ıniin<>'ır 
04: . Dedi. 

Aobaza Sultan, Şeyhü 13ımm 
'bv _:yes:.nı:. <lJı ledi. D<:Mırl Da -
~'ll ~yı azil "'' s.idraız:<ıınl>iıa 
ı.• ~rre Hüscn,in paş;.yı g.rth'di.. 
(H 1031). • 

H 'Y m paşa da Am.avı..ttu. 
S~ ir • n oı.:Jru.gu vakıit b:le dili 
Amav..ıJa 1,alar<lı. 
!!. un;:"Iria'I kaldJnlııp hapis ve
ya katlolumnasını emrettiği eş-
4ı:...~ .;in •_endı adamlarına Arna
v~ı.p hitaben: 

-Merrc! 
::::ı.rdı. Merre Arnavutça; 
-Al! 

Son tebeddül saltanatına en zi
yade işUnlı: e~ olanlardan 
Yeniçeri ağa3l Derviş ağayı Ka
raman valisi tayin eyledi. 

Sıliihtar Bayram ağayı da Der
\'iş ağanın peşinden yolladı. 

Merre Hiıseyin, şaşırmııştı. Ye
nıçrri agasını y.ollamak demek 
ısyanı daha ziyade k.öriiJtlenıek
ti. 

Fakat, bütün bu tertipleri vü
cude getiren el altından Mıfh 
Pe)ker Sultandı. Yeniçeri ağa
sının İstanbukian çıkarıl!lllası, 
a keri yeniden kzya.m. cttirmiye 
kiti idi. 

Y 'ni.-eriler, sadrazanun ağaları
nı uıdlimlüş olduğunu, birer, bi
rer kendilerini de orta1an kaldı
racağını söyliyerek bağuımıya baş 
laıiı.lar ... On Yeniçeri ve Sipahi 
vezıriazanun ale)1hinde buluna
rak Pad.İ.'iaha arzuhal verdiler. 

Heyet birlik reislerile 
temaslar yaptı 

Ticaret Vekiıleti dı.ş ticaret 
reisi Servet Berkin yanında İz
mir ihracat birliği müımessilleri 
ve Maliye Vek.iletı murahhası 
oldu;; halde dün Ankaradan şeh
rimize gelınıştir. Servet Berkin 
derhal Ticaret Müdü:rlüğüne ııit- ı 
mı; ve ihracat birliği müdürle
rinin toplantısına reisli.le ederek 
kendılerindım Romanya ile olan 
muaııııelelerine ait bazı malümat 
alınıştır. D!.:i ticaret reisi bun
dan soora petrol hır.itet şirketi
ne de gitmiş ve orada da bir müd
det '!Ileşgul ohnın;tur. 

Romanyadan alınan petrol ve 
benzınlerin miktarları ve bu yol-

Zirai kararlar bu 
şuradan geçecek 
Ziraat Vekaletinin bir nevi 

erkimıharbiyeei mahiyetinde 
bulunmak üzere bir «Yüksek 
Ziraat Şurası. teşkil olunma
sı hakkıada Den· zli mebusu 
Emin Aslan tarabndan veri -
len kanun layihasının Büyük 
Millet lUelisi ziraat encüme -
nin~e ınüzakercsi ikmal olun
muştur. 

B!ı layihaya göre zirai mev
zuat, ıı izantnamc, talimatna · 
me, iş programları, bütçe ve 
tedrisat meseleleri bu yüksek 
siıranın tetkikinden gccerr1< -
tir . .Şı'.ıranm en mühim vazif.,. 
!erinden biri de memlckrhaıı • 
zin zirai istikrarını temin ede
cek olan be~er yıllık biiyük zi
raat programları hazırlamak 
olaraktır. 

~-."""""'!'!'!'!'!!!!!!~!!!!!!!!~~~ 

DiS?ıektir ... Bu münasebetle 
H- eym paşanın lak:ibı. Merre 
olmuştu.. Merre Hü5eyin paşa, 
y an bir adamdı. Mısır valisi 
iken 'Mıısır varidatı senevisinden 
tam üç yuz :bın altı a.şırmiı. 

Ha!hu.ki, !ı'1ısırın variodatı za -
tc!l tıyı.>z bin altınoctı. Demek 
Arr:_ıvı.ıt Merre varidatın yarısını 
ç. <erdi. 

Şö; le garip bir hattı ıhürnayuıı 
çıktı: 

-- Sadrazamlı.i!a DaV'Ut, Gürcü 1 
Mehmet paşa, Lefke Mustırf!a pa
salardan birini tayin ediniz ... Si
zin in• ;hap edeceğiniz benıce mak
ibul olacaktır .... 

da 'bir mihıküllta ııj:ratılı;ı uğ
ratılımadıgı hakkında da izahat 
alan Servet Berkin, heyete şeb
rimiııdeki ihracat .birliklerinden 
iı;tirak edecek mi.ime9'>illerle cu
martesi günü vapurla Kösten -
ce yuliyle Bükreşe hareket ede -
cektir. Romanya hükUınetiyle 
ticari münasebetleri QOğaltmak 
ve muameleleri kolaylaştırnıak 
ha.kkında göriliımeler yapılacak
tır. 

Halk gittikçe 
dalgınlaşıyor! 
Dalgınlar tarafından traıınvay, 

ol&Jüs ve tünekle unutulan fa
kat sahipleri çikırıııvan binlerce 
parça eşyanın önümiliıdeki salı 
günü satılması kararl~ştırılm~ 
tır. Bunların ara>ıııda yüzlerce 
sefertası. şemsiye, hurclıavat eş -
yası, kravat, eldiven, kitap vcsa
irco bu 1 umnaktadır. 

Merre H tiseyin. yirmi ~ serıe 
e\'\'cl Y.aca,istan üzerine seWro
l!rnan ordunun ~raskeri Sa turcu 
Mclnnet paşanın llŞÇ101i. idi. 

Mcrre Hüseyin, aşçılııktan sı
ra:;,yle Sipahi, ça\'UŞ, kapıcı, !
.kinci Emir Ahur ·e nihayet 
Sultan Omıarun cülusundan son
ra Mısır \"lltisi ol.muşt;u. 

Merre Hüseyin paşa, Mısır ha
zinesini tepeden tırnağa soydu .. 
D ..ı:şiinmeli ki böyle bir ndam 
dcvletın en nazile bir devrmde 
veziriar.am yapılmıştL. Bir Arna
vut git.mış diğer bır Arnavut gel
miştı. 

Bu gel.iş gidişlerin ocbepleri 
vardı. Çüııkü, Yeniçeri ağalan
ıun, ı.ıorba!annın hemen ekse
risi Arnavııthı. Ve bunlar ka
mil<·n Bektaşi iıdiler .. 

İşte bu ~le ocağa bağlılılı: 
ve onu Gtxırumak l:..z.ındı. Mer
re Hüseyin paşa, veziriazam ol
d tan sonra, ağalara, :ınrbalara 
boyun ej!di. Onların anularıru 
yerine getimıiye çal>Stı. 

Merre Hi)ııeyin paşa, tavran öy
le şiddetli idi ki, kontıt1UŞU, bağı
rışı insanı ürkütürdü. Fakat, :oor
balara ·karşı pamuic gibi idi. Ko
yun obahası namiyle maaşlarına 
amirane terfi isti yen Yen çeri ve 
Sıpahllerin kı!Ubalini teskin için 
:lıazinei devleti yağmaya \"erdi. 

Sultan Abmet caı:ııiinde Sihl.h
tar ve Sipahi miillımı!arına Ko
y...n b olarak :beı: ~ ~ z kurui 
tevzi olunduğu vakit, S;.pa:lı.iler 
Silfilıtar mulazımlarının a:<lığın
d:m G:>layı bunu ikiye bö'lıniye 
razı olıınapp iki t:ıkııın mülazım_ 
lar uasında münazaa çııktı. 

Bu gürültü arasında ir diva
ne elinde ibıça'k, halft<: içine gire
rek'. 

- Heyyy! Sultan Qımaru ne 
yaptınız?. 

.Dıye sağına, soluna b>Çak sal
fodı. Önüne geleni yaraladı. Mü
lhımlar bu adamın üoıerine üşü
şüp doldular .. 

Ortahl.. .ıtanşı:>'Ordu. Merre Hü
se; in paşa, bir yandan aakere 
lhos görünüyor bır ya.mlaıı da 
mı.clı telif bahanelerle asicerın bir 
ça~ ılaaınıru ~relen çı.karnnya 

-~ 

EDESl...._ROt<:'IAN : 39F 

Garip, j?ari:o olduğu kadar, o 
vak.ite kadar Osmanlı saltanatın
da görülrneırru.. bir hattı hüırna -
vun cı.ktı. 

Bu, hattı hümayun gösteriyor
du ki, Devlet taman1iyle inhilal 
evlcrnişti. Bir, iıciz ve cahil çer
ikez adırunın elinde 'bulunan oğ
lu Mecz~ Mustafa, ;lkıl ve şu-
urdan uzak olduğu cihetle Iİı:üıh rü 
lhüımavun ve idarei hiim8')'Ull 
Validesi Aıbaza Sultanın elinde 
'kalmıştı. 

Vali.de Sultan oğlunun namı
na saltanat etmekte idi. Hattı 

hümayunu. bu cahil çerkez karı
sının ajtiyle dikte ederek yaz
duımıştı. 

(Arkası var} 

Soruyoruz! 
Sığınaklar Üzerinde
ki elçabukluğunun 
mes'ulü yokmudur? 

Geçenlerde gazetelerde oku.-
duk: Belediye. b,; ·uıı a,,~ • " . 
sahiplerine tebligat yaparak 
biıuılannda 301lradan ka' ueya 
dükkan haline getirihp kiraya 
~oerilen sığınakları11 derhaL 
tahliyesini ve gene sığınak 
fekline ifrağını istem4 •. 

Bil/ıas.<;a son < ı 
İstanbulda aypılan bütün bi
naların püin unnda o rcr ••rı•
nak malıalli gösterılmiş oldu,
öunu bilıyoruz. Gl!1le biliyo -
ruz l.i, lıerhmıgi bir bina ta -
mamlandıktan sonra Beledıye 
mühendi:tinin ve doktorun tet
kik ve tasvibinden ge meden 
mesken olarak kullanılamaz. 
Acaba bu k.ontrollarda binalar
da ııtquıaklar tıardı d. ı ·\ 
s011radan mı bozulup kat şekli
ne sokuldu ve bu taciitat ı ı
ce •ıasıl yapıldı? Yapanlar ve 
k0tıtrolla mükellef olanlar 
mu'u! ıMildiler mi diye 

Soruyoruz! 

-

BAıŞ_'fA~ESEN 

1 

~A~~KJ>:EL/.. 

- Beni bir daha evine kabul 
etn,_.,. mi?-

Bn sual :ııihııimi keıairiyor _ 
Geri dönmrk, kapıyı ~.almak, 
Ncnniıı.i şimdi görmd<, bu~ 
ye, azaba !IOll vermek, bu sııa -
!in cevabını bulmak istiyorum_ 
Fakat hayu, gidemiyeceğim. U
tanı •onım... İlk defa yaptığım ı.a 
küstalılığı Nennine karşı hiir -
met5İ11.ilt teliıldti ediyo.rum. 4a 
Q tanıyorum. 

Hareketim, bira.n isalıuna ve 
lômiylllbma hlıkim o~ 
Nermiıı.in kaı-$.ısıncla takıncbiuu 

1-·-····ı,SELAMI l2ZET 
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tavır, bütün çıplalı.lttı ile gözle
rinıiııı önüııe geleli ve yaphğıııu 
çirkin lıaldum. 

Sonra birdenbire aklıma Nafi 
geldi, Nafiyi düşündüm. Ya Ol'-

1 
hanT .. Bir de Oman vardL. Cılıs, 
sakil, çaıpık Orhan? .• 

Herlıa.Ule Nttmiıı Nafiyi yeni 
seviyordu, ün.an da eski göz ai
rısıyn Biri1ıe ııevişnıiş, wıut -
muş, öteki ile sevişeceldi_ 

Peki amma Nermiıı Orhanı a
uulımıf ola7'h, lıili ı:-öni.şiir 
miiydüT~ M·t Jri ıtö~ 
d.ıımek ki, o .ti aşkm laat.ram 

VİLAYET 

İstanbulda maden ve 
define arama musa

deleri isteniyor 
Son günlerde \ilayete müra

caatla şehrimizin bazı. yerlerinde 
madenler 'bulunduğu bildirilmek
te ve arama müsaadesi istenil -
ımclctcdir. 

Bu meyanda Büy.ü,k Ada ile 
Sarıyerde cAltın., Bendler ciıva
rında •manganez•, Zincirlika.ııyu 
civarında da zengin bir •define• 
bulunduğu iddia olumn:ııktadır. * Vilnyetimiz dalıilindeki tcdcrııil 
bataklıkların kurutulması için 
yenı •bütçeye tahsisat k.omı:iınuş
tıur. Bilhassa Kartal ve civarın
daki batakbklar evvela lrurutu
lacaklardır. 

BELEDIY:S 

Beyazıt - Sultanahmet 

arasın da ki cadde 
Sultanahmet - Beyazıt ara

sında'ki tramv.ıy ravlarmın ka
milen yemlenmesi ve bu cadde
nin başt.an başa •mozayik parke• 
yaµılınası tramvay idaresince ka
r"l" !aştır ı lnıı~i ır. 

Ancak, Belediye reisliği moza
yik parkelerin her tarafta kulla
nılmasını doğru bulmadığından 
bu ciheti k1t'ıyetl<' tesbit etııneık 
üzere bugün ~alin.n reisliğinde 
tramvay idarcsıııde bir ihtisas 
komU.,o0<ıu toplana:aktır. 

Mezbahada çatlaklar 

görüldü 
Seılne ve mcyva halmden 90n

ra Sütlicede.ki •Meııbaha· bina
sı.n.ın da bazı dwarlarında çatlak
lrklar görühtıüştür. Bunun üze
rine Fen işleri müdürünün re
isliğinde bir heyet mahalline gi
derek tetkikler .v~tır. Neti
cede şimdilik t('lhlikeyi mucip bir 
hal olımadığı anlaşılmıştır. 

devanı ediyordu. Devam eden ha
tıra da aşk demektir. 
Şu halık hem Orhan, hem de 

Nafi biran gelmişti ki, tıpkı biraz 
evvel benim gibi Nermine kar
şı hürmette kusur ctnılşlerdi. 

İrkildim, şakaltlarınu sıktım: 
•CocukJuk ediyorsun Osman!> 

Diye söylendim. Madem ki, cşk 
hiirmetsizlik değildir, neden gös
teri i biirmet izlik olımn? .. 

Nermini seviyordum, hem de 
- artık herkese itiraf edebilir -
rim - Deli gibi sevi)•ordwn. 
Sevdiğim bir kadına malik ol.malı. 
istemek hürmetsizlik değildi ... 
Gözkrinı gene karardı. O an 

Naiiyi, Orhanı Nerhünin ününde 
benim vaziyetimde gördiim, ta
hayyül ve tasavvur ettim ve ha 
hayal ile çıldırdım. .. 

Tüylerim diken diken oldu... 
Orlıanla o bayağı, biçimsiz adam
la böyle bir ma:tisi varsa diye tek
rar dü}iiadüm O.. ikrendim. 
B~ne kadar, buHin bıınları 

Dığer taraftan şubat ayıııda 
tram'\'DV ve tünelde 80-0 küsur 
parça eşya unutulmuş.<en m::ırt 
ayında hu miıktarın 100•) d•>rı 
fazlaya c~k~ olması halkın gı:
thkçe dalgınlaştığını veya ddgın
ların QO{(al<lığını göstel'mektcdır. ..... 
Küçük haberler 

.... 2 

* İstanbul şehir anmoni.;i dün 
akşam Tak5iım .bahçe:;inde haf
talıık konserlerine başlamıştır. 
Cumartesi ve pazar akşaırnları 
tia birer h."Oıı.ser verilecektir. * Hava okul.umuzun Gedııklı 
.kısmına yeni talebe kayıt ve kabu 
!üne 1 temmuzdan itıiıaren baş
lanılacıtktır. Orta ımektep mezun
ları arasında kayıt ve k"bul ağus
tosa kadar devaırn ecleccok müte
aitiben de imtihan yapılacaktır. * Yılnlan eski yerinden B~ik
taşta Hayreddın Deniz ıskeiesi ya
nında oaray müışte.miLitından bir 
bmaya ta;.ınan Beşiktaş byrna -
~ınnlığ, bu sabahtan itıbaren bu 
yeni yennde çal1.>mıya b~lıya
caktır. 

* Ş hremininde Makbule adın
da bir kadın kızı Fatımayı ta -
ıkuııye ile döwnü.ştür. Birinci 
Sulh ceza ımahıkemcsine verilen 
Ma:k:bule 29 lira l kuru.ş para ce
zaı;ına ma-hkwn edi~ir. 
* Sultan Sebmde sarhoş olarak 
nara atan şoför 111ustafa dün 
Sultnr.alıımet Birinci St:ih ceza 
ıma.'h.l<eınesinde iki lira para ce
za.>ına rnahkılm edilmiştir. 

* İıımir mahkemesi tarafından 
mcv•ku.f.iyetine karar \'eribniş <>-
lan eski ian<laııına onbaşılarından 
Salım diin şehrimizde yakalan -
mL> ve Birinci Sulh ceuı mahıke
mesi karariyle tevkif olunmuş, 
İzımire gön.derilecclctir. 

düşünürüm de, ihtimal veremez: ı 
- İmkansız! Derdim. , 
Bugünse bu inıkiinsu:lık im - ı 

kin dahilinde görünüyordu. Öy
leya, bu gece benim yerimde Na-ı 
fi veya Orhan olsaydı, ayni :ıe· 
yi, benim yaptığımı yapmıyacak
lar nııYdı? .• 

o,,;, nn bu yolda hareketleri 
karsısında Nermin ne yapabiliT
di! Elinden ne .g:dirdi? Ancak 
bana yaptığını yapacak, bana söy 
lcdi.,.,.: söyliyecek: ı 

- Allahıı.~kına git... Beni se
verı.en artık git! Diyecekti ... 
Öpüştiikten sonra .git. diy<> 

yalvaracaktı. Peki ama ya ben 
gitntescydim?. Beniın yerimde 
olan baska biri gitmiyecek olur
sa ... 

Bokayım Orhan ile Nafi bu ri
ca~ını dinlemişlrT, benim gibi çı· 

kııı gitmişler miydi? .. 
Sahiden çıldıracağım_, Gece 

artık bir kabus gibi vücudümü 
sarıyor, eziyor. Boğulacağım ... 

llerdi\'cn basında annem kar-

İki molör battı, dört 

kişi boğuldu 
İki gündenberi Karad.eni:zde de

vam eden brtına dün biraz ha
fiflemiştir. Vapur seferleri i1'ti
zam.la )-apılaıbilmekted1r. 
futına evvelki gece Karade

niz boğazı civarında •bazı kazala
ra sebep ofilnıstur. İki ınıotör 
!batını;; üç motör karaya oLuıım~ 
dört kişi boğulmustur. 

Karaya ofıuran motörler Ha -
san kaptanın idareoün<le'ki İhsanı 
Hüda, Mellmet kaptanın idaresin
deki 18 tonluk Benim ir..bal ve 
Nimeti Hüda mowrleridir. Alaca
lı ~a'''llerinde karaya düşen bu 
motcirlerın bütün tayfaları kur -
tarılmıştır. 

Z.Onguldaktan maden kömürü 
ile ge1ınckte olan 28 tonluk Me
sut isimli motör Adac~klar civa
rında 'batnnş, Dawt oğlu Be.kir 
boğulmuş, diğer tayfalar kurta
nlııw;tır. 

Ahmet kaptanın idarC-'indeki 
Seferi Hayır motörü Ağvadan 
gelirken Gclari a<;ıklarında bat
ım.ıış, tayfalardan Mehanet, Ahmet 
ve Ha.san boğulmuı;lan:hr. 
Diğer taraftan Köstenccden 

lIDıanı:mıza gehnekte olan Macar 
bandJralı Duna şilobinin de Men
diye ile Podrma ara;ında tehlikeli 
surette ıkaraya oturduj;ı anla.şıl
onış dün alq;~m kaza ma'halline 
tatıli~iye g<inderibniıftır. Geminin 
vaziyeti çok tehlikelıdir. Tı'kne
si delir> iştir. 

HÜTEFEKBİıt 

Evrak mahzenleri 

tasfiye edilecek 
Şellırimiroeki resırni dairelerin 

evrak mahzenlerinin gittikçe ool
dul;ı ve pek az boş yer kaldıığı 
görühmti};tür. Bunların tasnifi i
çin tarih kurumu azalarının da 
i.,"tirakiyle bir heyet teşkil oLu
nacaktır. 

Tarihi kıyımeti görünmiyen ev
rak tasnif neticesinde satılacak
tır. 

İKTiSAT 

Bar eğlence bakımından ihtiyaçtır 

1 

Eğlencenin nev'i ekseriyetin 
arzusuna göre tay in edileLJıez. 
Büyük şehirlerde halkın Pkseri
)·eti yaz günleri kırlardu dola -
şır, kı~ güıılcri sinema ve tiyat
ro;ıu gider, Bu arada kahvade o
turanlar, meyhanede içenler, ev· 
lerde eı.:leııceler de vardır. Mari
fetli Janslar göslerilen lokantalar
da yemek yemek de balkın zevk
lerine dabi!dil'. Bar da bu son .:.e
vi eğlencenin başka bir çeşidi -
dir. Kır eğlenti&i nasıl beşerin en J 
iptidai ve en tabii duyı,'D<wıu tat
min ediyorsa, bar da medeni bi:r 
zevki karşılamaktada. 

Bar utistliği ne sadece garsoa
hıl<, ne sadec<-, dansözliik, ııe de 
sadece alüfteliktir. Bar artistli
ği ayn bir meslektir. 

Bar cirlence bakımından bi:r 
ilıtiyactır. 

Tiyatrosu, sineınası. gazinosu, 
lokantası, barı olmıyan bir şehi
re bugün al'tık medeni şch;r de
miye imkan kalmamıştır.' Bugün 
biiyük medeni şehirlenle hatırı 
sayılan ağır mi~ııfirJer önce ma
rifetli dan,lar yapılan lokantaya, 
sonra tiyatroya, ondan sonra da 
bara götiirü!ür. 

Pasif korunma- ! 
da iş alanlar 1 

Vazifeler yaşlara göre 
taksim ediiecek 

Buııün hükfunet gördüğü lü -
ı:um üzerine bar artistlerini hu
dudumuz dışına çıkarıyOT. 

Bı.ı tedbirin, dünyanın bugün
kü hali ı:-özönünde tutulunca, 
çok yerinde ve isabetli olduğu 
derhal kabul olunur. Ancak dÜJl' 
ya lıer zam•n bu halini elbette 
muhafaza etmiyecektir \'e gerek 
İstau_bulda, gerek Anlı.arada, ge
rek İzınirde barlar bulunacaktır. 

Türkiye daiınn ve daima bar
larında ecnebi artist bulundurmı
ya mı mecbur olacaktır? Barın 
eğlence ve medeniyet bakımın -
dan bir ihtiyaç olduğu kabul e
dilince, Türk kadinınm da bu 
mesleğe sülük L>tnlesini tabi! göT
meliyiz ve barcılardan yerli bar 
artisti yetiştirmelerini islemeli-
yiz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Sirkeci mey. 
danı açılıyor 

Haziranda bir ada 
daha yıkılacak 

Pasif K ı 'lll!l'a teşkilatına dı- Tramvay raylarının iki tara-
nan v;..Laııda~ların yaşla,iyle mü- fında 7,~ melredcr, 15 metrelik 
tena>ip ounıyan bazı işlerde kul 
lanıldı.kları gorülcf.iğünden bade- •bir salı.anın yollarını tamu: VI! ın
ıma be-aen kabiliyetine olduğu gı- şa etırraye mecbur olan tran:w:ıy 
lbi yaşlara dikkat olunarak şu _,.,_ ' idareo;i; bu h:uısusta bir progcam 
retle işler ve•ilmesi alakadarlara ha7.ırlaml§tır. Bu programa gö
tdlıliğ olun•l\lL tur. re,si. · ·ide Beşır Kamal eczaha-

Potı,,.ı;e ya:-Jımeı ve gözetleyici nesi önunden ba;;lı;yarak Galata
ler i<ı&ı:.'Tllarına 21 - 56 yaş :ıra- saraya kadar uzanan tramvay 
sında t 1!unnnlar. Yardıımcı itfa- caddesi yapılacaktır. Bu büyük 
iye sınıfına l 3 - 59 yaş arru;ında yıolun düz yerleri kısmen asfalt 
kiler, kknil< onarnııya 18 - 40 yaş kımıen de moz:ıyi:k parkr' ol:ıcaJ<, 
arasmdakıkr alınacaklardır. itti-

tır. İzışaata hem Galata ve hem fakı kal<lrnma gi'bi ağır işlerde de de Sirkeriden ıbaı;lanılacaktır. 
gençkrdcn ıstıfadı• olunaacktır. 

Bahar bayramı neş'esız 
ge.çti 

Bahar bayramı dün havanın 
soğuk ve ıbilhas>a sabahleyin öğ
leye kadar bulutlu ve kapalı ol
ması yüzünden ne;'esiz g~ 
!halk kırlarda ~eıımiye çııkımaımış
tır. Bir mayıs şelıriımizdc büyük 
,:Pir süı.1<.unet içinde geçmiş ve hiç 
ıbir lıadi,e olmamıştır. 

Diğer taraftan Beşir Kemal ec
za:hanesi •kıırşrsındaki bin~ların 

yıdcı1ması için konulan kıymetler 
üzerinde Belediye ile ekse:ı em-
1..ik sahipleri uyııştuklarından bu 
binaların yılkılrnasına da h.ı.zi
randa başlanılacaktır. 

Bükreş • İshınbul hava 
seferleri bugün başlıyor 

5, ğı r derileri yükseliyor 
Köylüler için 50 kuruşluk 

piyango biletleri 1 

Bugünden itibaren İstanbul -
Biikreş hava seferleri başlıyacak
tır. İlk tayyare bu sabah saat 
11,15 de Y eşilkiiye gelece<kti.r. 
Bundan sonra her pazartesi, çar
şamba, ve cıuana günleri saat 7,36 
de Y eşilköyden Bü.ltreşe ve her 
salı, perşembe, cınnartesi. giinl&
ri saat 9 da da Büıkreşten Yeşil
köye birer tayyare ikalkacalrtır. 
Tayyareler gazete ve posta nak
liyatı da yapacaklardır. 

lfariçtf'n sığır df'risi ~«!m•l!ııesi 
üzerine fiyatlar yükselmiştir. :>Aez 
ı1'.ı:hada vcnidcn tesbit edilen sı
ğır derı.si fiyatları e3kisinden 
6 - 7 kurt!>i fazla.;ıy le 55 - 52 ku
ruştur. 

-----<>--
ADLİYE 

Ayrı ya~adığı kadını vurdu 
Tramvay biletçilerinden Meh -

met bir 'buçuk sene evvel evlendi
ği ·karısı Ferdane ile halen ayrı 
yaşamaktadırlar. Aralarında bo
şanma davruı vard:r. Melıımet 
evvelki akşam Küçü.k Pa:zar<la 
çeşme 'başında karısı Ferdaneye 
rastlamış ve: 

- Sen benden niye kaçıyor -
sun? 

Diyerek küfür etmiş ve 90nra 
da di:ivnıiye ·başlaını.ştır. Birin
ci Sullı ceza mahkemesine veri
len Mehmet dün S1lÇU sabit gö
rüldüğünden 3 gün hapse ve 31 
lira para cezasına ımahJdlm edil
miştir. 

şıladı. Sözü kısa kesmiye ha -
zırlandım: 

- Başım atrıyor dedim. 
Annem hiç istüini bozmadı' 
- Şefika içerde dedi. 
Be;- tekrar ettim: 
- Başım ağrıyor. 
O anda gözüm Şefikayı gör.,. 

cek halde değildi. 
- ıı~sta mısın? 

-- 'Basım ağrıyor? 
Ve başka tek kelime söyleme

den JÜriıdün11 odama girdim, ka
pın kilitledim. 
Yatağıma yatınca sabiden ba

şımın çatlarcasına ağrıdığını far
ketıim. Şakoklarım zonkluyor -
du ... 

Düşündüm, bu tahaınmiil e -
dilmez başağrısı ile kıvranırken 
düşündüm; Nermine karşı bes -
lediğiın aşk ölmüştü; ölmedi ise 
bile can çekişiyordu diye dü -
şündüm. 

Ve bi:rdeubire anladım; ben 
Nermini aramızda bir aşk rabı
tası olamıyacağını sandığım için 
sevmişlioı.. 

(Arkası var) 

Milli Pi.-·:ıngo idaresi yalnız 
ıköylcr için 50 kuru.şluk aylık ke
şi.eleler biletleri ihıdasını düşün
mektedir. 
Diğer taraftan 5 bilet nuımara

sını ıhtiva eden aylıık karneler 
yapılı.p bunlar da 9,5 liraya ya
ni - yarım lira ucuza - her taraf
ta satılacaktır. 

BAHAR 

BAYRAl'\11 

Bir mayısın ber memlekette 
nev'ine ve lıususiyetine göre 
bir kutlulanma telilkkisi var -
da. Bizde ve daha bazı. mem -
lekeUerde de .Bahar bayra
m!> adını almıştır. 

Nanemolla dün şöyle bir 
Avrupa haritasına baktı da, 

- Bahar bayramL. Bahar 
bayramı filhakika ... 

Dedikten sonra, bir kelime 
ve telaffuz oyunu ile Norveç ve 
Danimarkayı işaret ederek ila
ve etti: 
-.Bazılarının da .Baharı 

başa vurdu. bu bahar!~ 

ECiLENCE 

TARİFESİ 

Belediye eglence yerleri için 
yeni bir tarife hazırlıyormtJi. 

Nanemolla, havadisi oku • 
yunca, 

- Belediyenin eğlence yer
leri için hazrrladığı tarifeler 
nasıl olsa halkı tatmin etmi -
yor .•. 

Dedikten sonra, devam et
ti: 

- Bu sefer bari eğlence üze
rinden bir tarife yapılsa. .. Ya
ni kahkahaya göre tarife. 

Fena fikir değil amma, bil
mem eğlence yerleri sahipleri 
böyle bi:r tarjfe ile müşteride1l 
para mı, hava mı alırlar?. 

ARTİSTLERİN 

.SON GECESİ 

- Artistlerin son gecesi 
- 163 artist gidiyor .. 
- Artistlere yol göriindü! 
Bunlar hep bizim pzetele 

rin başlıklarıdır. 
Nanemollaya: 
- Ne dersin!. 
Diye sordum da, 
- Geç bile kaldık.. 
[)erim, dedi ve sözlerine ek

Wi: 
-Daha çok evvelden bu bol
luğa bir son veril.melidir, de -
dindi de ağlamaklık hale geti
rildindi .. Hele, Naci Sadullah 
az mı kalem çaldı idi bu bap
ta?! .. 

NE TUHAF 

Al'llMA! 

Norveçte büyük teessiir var
mış. Sebebi de Almanlar bir 
Norveç hastahane ııemisiııl 
bombalamışlar. 

Nanemolla ile hadiseyi gö -
riişüyorduk da: 

- Ne tuhaf adamlar bun -
lar?. 

Dedikten sonra, sözlerini 
şöyle bitirdi: 

- Norveç.e harp ilanına bi
le lüzum görmeden giriveren• 
ler için hukuku düvelin has -
tahane gemileri hakkındaki 

şazı mı bir kayıt teşkil eder, 
evlat?! 

A. şEKiF 
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11111 l ıtuı n lı _ 
Akdeniz de ki müttefik kuvvet-1 İtalyada endişe 
l t hl "k k f Jb • / gor (Baştartrfı ı inci sa'.lfada) er e l ege arşı e ıra l. ran ne İngili2 _ italyan müna -

sebetlcrinde, ne de her iki meın-JI# AHrRE, l (IIWAIU Muhabiriıİdon) - Mısırın Akdeıriz sa- leketiw. karı,'lhklı menfnatltti ile 
~ hilindeki liaıaıılaunda ve IHl.hassa İskeuderiye ~";JerirıM alfik .. dar battı harketlerinde her 

miittcfik devletlerin harp ~finelerittln, hava sılabları - hangi bir değişikliği tazaınmun 
nın harekatı, hazırlı'dnn birkaç· gü:ıdenberi ehemıai:Ye!li bir şekle etnuımektedir. 
giı·di. Sü\·ryş ııııııtakasında dahi ha'Ilrlıkla.r tlaA& canh bir taDda Diğtr tart ftan Royter muhabi-
bu ımm:ıktadır, l\1uht lif dominyonlardan getirilen 8*ert 'Wıt. tinin salahiyettar Roma ınahfil-
br vapurlard2a ihraç olunarak müretl<"p malaallerilae sür'atle göa- !erinden öğrendiğine göre, Ingil-
d rilmektedir. Mısır dahilmde talim, terbiye görmü, Mısırlı, Su - terenin alılıftı yeni k.arar, resmi 
danlı a>keri kıt'· !arın to~n, tnyyareei. röl heciıısüvar Iu..ıml~ı ela- italvan mahfillerinde hiçbir he-
hi <iH ınııılakalnrına, Bingazi hudutlanna s"vkedilmektedir. lngll- yecaı:ı uyandınnaııuştır. 
ıere \'e Mıs.ır askeri kunetleri kuınaııdanlıWlan müttehiden sıkı ROMA, 1 (A.A.) - Bugün Du-
fa li.vetlerinin müktezi tat'hil<atı He mesgvldüritt. Tehlikelere çenin riya,etiııde toplanan ka-
korsı terlibat ıılı>orlar, binenin idari bir tal..ırıı kararlar 

\erdiı:-i söylenmektedir. 

NLAR E ŞARK 
====-==-=-KOMŞULAR iMi Z DA 

Suriyede b~lunan müttefik 
kuvvetlerin talim ve terbiyesi 

Yeni efradın yetiştirilmesine devam olunuyor 

Ş 
AM, 1 (İKDAM l\luhabirinden) - Fransanın Suriye 
yüksek koı iserl_ği va~ifesini ifa eden M. G. Pudux muh
ltlı mın!akalarda teftışler yapınaktadll'. Yakın şarkta 

muhtemel tecaviizlere kar_ı Fransanın yakın şark ordusu başku -
m danı General Veygand'ın kumandası altında olup, Suriyede bu
lunan askeri kıt'alann talim, tnbiycsinin ikmaline hararet ve sü:r
atle devam ediliyor. Suriye halkı, Türl.iye CumhUTiyeti ile Fran
sa ar3sındaki sıkı destluk, ittifak hasobile memnun ve müsterih bu
lunu.ıorlar. M. G. Pudnx yaptığı seyah_at esn3kmdıı Karkamış'ta bir 
müddet kaldı. 

.. -. 
BALK NiL.ARDA: 

Yugoslav Başvekilinin Beyanatı 
Sulh siyasetimizi değiştirecek sebep yoktur 
fE>} ELGRAD, 1 (İKDAM Muhabirinden) - Paskalye yorta-
1.g} !arı tatilinden Belgrada dönen Baı,v<kil M. Zvetkoviç gıa

zelecil<re ~11 beyanatta bulundu: 
- clllilletler araısındaki anlaşamamadı.i;'ın fazla olduğu bu za -

manda ıtalya - Yugoslavya anlaşması ve dostluğu ehcınnıiyeti haiz
dir. Harici münasebeılerimiz iyidir. Sulh siyasetimizi dti;"1ıtirmiye 
bir :;ebep yoktur. Moskevadaki iktısadi ve ticari müzakerelerimi• 
normal tarzda deva .. ediyor. SoYyetler Birliği ile diplom&si ınüna
~betJeriuıizin iade:;i hakkında sonra koııu.şacapz., 

Macarİbtaoda bulunan iktısat Nazırı M. Andre\-,; Bclgrada dön -
dü. i\lacar iktısat nazırı l\L Varğas'ın hararetli telgrafına çok dos
tane cc ~aı> verdi. ::\1. Andrevs gazetecilere bry11natında, nisanın 
10 uncu günü imzalanan Yuı:oslavya . Macar iktı,,.,di anlru;masının 
istilzam ettirdiği husustan Bndapeştede iken halleylediğini söyle
di. '.\lacarlarla Yugo..Ja,·ların silahlan ellerinde bulunduğu halde 
müttehiden sulhün m.emle.ketler inde muhafazasını tenıine çulıştık
larını, herhangi bir de\'lelin teeavüzüne siddelle kar~ı duracaklaı:ı
nı il.ive eyledi. 

Hırvut Partisinin y..,i umum! kittlıi dahi, ınılletlerinin kimse -
nin aleyhine cephe almadığını harp istemediklerini, tecavüz olur
"" dedeleri gibi aslanca müdafaada bulunacaklarını b<yaıı etti. 

NO VEÇ'TE 
(Baştarafı 1 inci saufada) 

Norveç sahilleri boyunca yeni 
kıtalar ihraç edilmiştir. 

AJ.manl;ırın Stratejik iltisak 
noktası olan D:mıbaas'a ulaştık
ları hak.kında nesrettikleri haıber 
~e le.adar ne .Lond:ra<la. ne 
de Stıo:.tı:dmda teeyytid etme -
mıştır 

Son aberlere, ııöre, .müttefik -
ler Gu<lbrand:;dal vadisinde, Dom 
lbaas' ın takriben 2 kilometre ka
dar cenubunda Brennhang'da ye
ni müdafaa mevzileri i gal etmi§
lerdir. Dt'!Tlir yolu bu noktadan 
~arpte An<laı.mes'e doğru ve şi
malde de Si.ören ve Trondjhem'e 
dogru ayrılmaktadır. Bu haber
ler doôiru ise Alınanların Dom
baas'a ulaşlrldarını sıöylemek 
mev·sJrnBiz olur. 

.lsveçten gelen habeder ve ge
ce .varıs:ndan biraz evvel ~
tere Harbiye Nezareti • tarafın -
dan neşredilen tebliğ, Britanya 
lataatının Alıınan ileri hareke
tin ı yrni mevzilerinde durclur
duklaruu bildiriyordu . 

Müttefik kıtalar muıhtelif nok
talaroa Almanlarla temasa geç
mi leroir ve Stıokholm'a gelen 
ı;ıon 1ıaberlere göre de müttefik -
!er b.ur:ıda mevzilerini pek ziya
de takyh·c etımıı, ·bulun:malctadır
lar. 

Tt'Oııdh.ıtım'in şimıalinde düş
ma; n Sııaasa gôhıni.ın iki cihe -
tinıh;ı )aptığı siddetli hücumlar 
Çt'tın muharebelerden sonra müt
tefiklec tarafından plisküıiülrnür 
tür, 

Bu çephede Fransız dai! ok:ı.tala
r• 'c Inpliz müfrezeleri vardır. 
Havanın knalığı mühmwnat nak
liyesine ciddi 9Urette engel ol
nıaktadır. 

Kar ağır toplarla, tarıldann ve 
ızırtılı :mıbaların harclcetini pek 
z.ıyadc zorlaştırmaktadır. 

Nıı.msos'a çıkarılan müttelik 
lt:ıtalararasında Çek ve Polonya 
lejyonerlerinin de m~t oldı1" 
~ bU<!'irilmektedir. 

STOKHOLJVJ;. 1 (A.A.) - Ha
ber verildiğine göre, dün gece, 

ı 
Hartvıick tayyare karargahı vıe 
11 adet büyük Alınan bombardı
man la\Taresi tahrip edilmiştir. 
Dii(cr taraftan Hegra kalesi müt
tefiık orduları~ irttbat tesis ~tın.iş 
bulunu.~xır. Kale muhafızları, 
normal sekilde ıa:;e ed.ilınıt!kte -
dir. 

LONDRA, 1 (AA.) - Hava 
Nezareti tebliği: 

Dün, Norveç ve Danima~ka 
hava üslerinde, düşman tayya
relerinin büyük teceımmüler yap
tıkları giirüld~ığJ.nden, İngiliz ha
va ordusu tayyart>lerindcn rnü -
rekkep kıııvvetli f.:1-0lar, dün" ge
ce, Stavarıger, Fornebu ve Aal -
borg tayyare kararg4hlarına kar
şı j!enis mikya.>ta taarruza geç
mişlerdir. 

Tayyaeleriıniz. ha• a dafi ba
tan·asınm ve 3'VCı tayyarelerinin 
şiddetli mllkavemetine maruz 
kahnakla beraber, yapılan taar
ru-zlar muvaffakıyetle neticelen- ı 
mi:ştir. 

İlk raporlar, tanare kararg;ih
larını ve orada !bulunan tayyare
lein, mühim hasaata uğradıkla
rını bildirmektedir. Düşman av
cı tayyareleri de ha.>arata düçar 
ohnu:şlardır. Bunların en az üç 
tanesinin di.işürüld~ü teısbit eıdil
ımU;tir. Tayyareleri.mizden yedi
si bu hı.rekat esnasında kaybol
muştur. 

F ransızBaşvekili 
(Baştarafı 1 inci ııayj<ıda) 

olacaktır. Fakat ıhiırriyet feda-
karlıklara değmez mi? ' 

. Başvekil, bun~ sonra, muiıa
npler ordusunun ış ordusuna da
yanmakta o~nu 3i>ylemiş ve 
muıharibin yüksekliği sırvaşta ise 
~min yıüksekıliiı.iırrin de g~
de bulunduğ<.ınu b~tir. 

Muhakkak olan bir~ varsa, 
demiştir, o da eğer ·bir p sizin 
gayretleriniz azaltma, cephedeki 
~ ari<adan hmQerleneceği
dir. Askerin 6i'zM!re ihtıyacı Yal'

dır. Nasıl iri sizlerin dlı! aılltere 

~lllWl'J-

KOl\lA, l (A.A.) - D. N. B. 
Ronıa ~iya~•ı ınahfiller4 İngiliz 
amirallik dairesinin Akdenizde 
aldıgı led•lıirlcr hakkında diyor 
ki, bu tedbirler, İtalyan hiikfı -
met mahlillerinde tam bir •ükiın 
ile karsıian;ıııştır. t:ğer İngiliz 
hükumeti bu tanda tedbirler al
ıuak mecburiyetini hissetnıiş ise, 
bu yalnız İngiltereyi ıılakndar e
drn bir meseledir. Bu suretle lıa
rcAct etnıekle Londra, gemileri
nin daha uzun bir yol tutmasın -
dan doğacak fazla masrafları ik
tibam etmekte \e ayni zamanda 
bundan tevellüt eyliyecek fakat 
İtalya üzerinde hiçbir tes>ri oı -
mıyacak bulunan daha had endi
şe hava>ının mesuliyetini de ü
zerine almaktadır. 

ROMA, 1 (A.A.) - Amerika 
büyük el~isi B. Philippsin bugün 
B. Mussoliniyi ziyareti seblbini, 
öğrendiğine gijrc, enternasyonal 
rnziyetin ve bilhassa Akdenizdeki 
vaziyetin inkişnflan korşısında 
İtalyan niyetleri hnkk.ıııda malU
mat arzusu teşkil etmi~tir. 

!\lusolini - Philipps görüşme
sinden s.onra, Ila\:a:> muh birinin 
Amerika büyük cl~iliği ınahfil
ler;nden topladıiıı iutiha, İtalya
nın gayrimuharip vaziyetinde bu 
yakınlarda herhangi bir değişik
lik vukua ı:dıniyccejii mcrkC'ıin
dedir. 

ROMA, 1 (A.A.) - Şimdiye 
kadar Komaya uğramakta olan 
yakın ve orta şark İngiliz hava 
seferleri kumpanyaları tayyare
leri, iş'arı ahire kaıl~r İtalyada 
tevakkuf etwiyeed<lerdir. 
KAHİRE, 1 (A.A.) - Akde

niz vaziyetindeki karaı:sızlık se
bcbile, Mı-.rda bazı müdafaa 
tedbirleri alınmıştır. 

LONDRA. 1 (A.A.) - İyi ha
ber ~ı...n uıahfillerde beyan edil
digine görl~ oonnnl şeki ide Akde
n,zdou gcçıncleı-i hızımgclen İn
giliz ticaret gemilerinin ihtiyat 
tedbirleri almaları hak.kında m
gilhre laraiıııdan verilen karar 
herhalde hu \'apurların bundan 
sonra Cebeliittarık \'e Süvcyş yo
lu yerine ICap yolunu (•kip ct
nıcl~ri icap ctti!-!İ nıanasını ta -
zaınınun ctnıcktcd:r. 

A.Yni mahafil, İngitcrcnin ken· 
disina n1uhta(' olduğu nıc\:adın 
büyü!. bir kı:.nıma ge~it teşkil 
eden iki mühim yul ol. ıı Ccbclüt
tuık boğ-azı ile Sii,·ey~ kanalını 
bilkuvve kontrol dnıckte oldu -
ğu ~htlyanın ıneçbuJti değ;Jdir. 

Sl.IVEYŞ, ! (A.A.) - Orta ~-rk 
or usunu ta!,. ı·iye ctnırk ü~ere 
ilk Rodezya kııalaıı dün sabah 
buraya gelıniştir. Kıtautın g .. Jc
ce~i o kad~r g:ıli tutuln1o:':!tur ki, 
Mısırdaki Iııı:iliz büyük el(iliı;i 
dıhl bundan kıtaat .ıddikten son
ra haberdar edilıııi~tiı·. 

Kıtaatı sefir 11.aınnıa scl.iınlı
yan nıünıessil şu uutku söylemiş
tir: 

uSizlcr ~in1di imparatorJu,run 
her tarafından toplanan mühim 
Britaoya kuvvetlerine iltihak et
tiniz. Bu kuvvetlerin yalnız a- I 
dedini artırmakla kalmıyorsunuz. 
Onlara manevi kuvvet de iliıve 
ediyorsunuz. Salimen geldiniz. 
Bu, bahriyemizin kudretine de -
lildir .• 

MOSKOVA, 1 (A.A.) - Koy
ter. Yugoslavya ile Sovyetler Bir 
!iği armsmdaki ticaret müzakere
leri dostane bir hava içinde de
vam etmektedir. Sanıldığına &'Ö
re, Yugoslavya - Sovyetler Bir
liki~ bakır, diğer bazı madenler 
ve kuru yemiş satmak ve Sov -
yetler Birliğinden petrol ve pa
muk satın almak istemektedir. 

Yugoslav heyeti, harici ticaret 
halk komiseri Mikorjan ile müte
addit görüşmelerde bulunmWj ve 
bir ticaret ve sc,yri~eiain muahe· 
desi ile bir tediye anlaşmasının 
esaslarını müzakere eylemiştir. 

Sovyetler Birliğiııio Yugoslav
ya t~afından tanınınaınası, henüz 
bahıs me,·zuu edilmemiştir, Fa
kat, ticaret muahedesinin imza
sından sonra bahis mevzuu olma
sı n1uhten1cldir. 

ROl\lA, 1 (A.A.) - -Havas
Roma siya•i mahfilleri; Sovyet 
Yugoslav münasebetlerinin müs
takb&l inkişafları hakkında bazı 
en~er izhar etmektedir. Sov
yetler Birliğinin kendi nüfuzu -
nu Adriyatik sahillerine kadar 
uzatm.a&ı, İt1'1yanın hoşuna gi .. 
dec"k bir keyfiyet değildir. 

fi[ DAM 

Norveç harbi 
ve ltalya 
(B~kaleden devam) 

tının, İırgfüz - f'Tans.ı:ı: donanma
sının hılkinıiyetlaılen mütevellit 
İtalyan korkttlannı lıale mıık
sadilc yapıldığını bildirmi>;Jenli. 
Almanya İtnlyayn, 

- Müttefik donanmalardan 
kor~a! Bak, bizim 1'cyyarelcri
mi:ı lıı~iliz harp gemiie.rini peri
şan elliler. Senin la~yarelerin 
de ayni ~eyi Akden;zde yapabi -
lirler; müttefiklerin denize ha
kim olmalarından endişe edip 
harbe girm mek ibtiyntkıirlığın
dan :ttlı.k VllZ geç! 

demek iı.ıiyordu. O zaman, i
taıyan g:ızeıelerınde de, İngıliz 
donauına~.nın Alnıan hava hü .. 
cunılaı·ı kaı ~ısıuda aziın zayiata 
uğradıgınu dair haberler gOrüJ .. 
dü; hatt.l !staubulda fransızca 
çıkan İtalyan gazetesinde dahi, 
aşağı ya.kQrı aynj neşriyat ;yapıl· 
dı. Bu gazete Komadan oldığı 
bir takını haberlerde, İugiliz do
uannıasının Norveç sahillerinde
ki taarı·uzlarının tam bir fıyas
ko ile ııeticeleııdib'ini yazdı. l'a
kat , onı·a, bu yoldaki, Alman 
~cşriyatının hakik<Jt olınadığı 
Italyanlarea dahi aıılı~ılnıı~ o
la<:ak ki eski lisanı kullanmak -
tan vazgeçtier. Filvaki,.eğer Al
nıaıılann lngiliz doıı.tı,nuıasına 
verdird.kleri zayiat doğru olsay
dı, oalaı, bol keseden bu donan
manın yarısından fazlasını ba
tırdıklarıııa göre, İngiliz barp 
gemilerinin, l'imanlm"ua ilt:'ca 

etmeleri ve AI manların da şimal 
denizine hak;ıu olmaları, hiç ol
mazsa bu denizde sık sık akın
lar yaamıtları ieap ederdi. Halbu
ki Alman donanması, sırra ka -
deııı basmıştır. İngiliz nakliye 
genıileri ise, donanmanın hima
ye~inde nıütcmadiyen Norvcçe 
asker çıkarmaktadır. Alman ba
va kuvvetlerinin hücumları bu 
nakliyatı imkii..ıısız bir hale ~e -
tirınckten c.;ok uzaktır· sadece 
işkal etmektedirler ki,' bunu da 
pek. tabii g-Ortnek lfızımgelir. 

Noncç harekatı başladıgı za
mandanheri, yalnız Alınan do -
nanınası değil, Alman nakliyeleri 
de mühim zayiat vermişlerdir. 
Londradan gelen son haberlere 
göre 8 ııisandal>beri Norveç su -
larrnda 28 Alınan nakliye gemi
si batırılmış, bunlardan başka 
10 gemiye de torpil isabet etmiş 
ve bunlar da pek muhtemel ola
rak batmıştır. Ayrıca bir Alman 
\'apuru kendi kendini batırmış 
\•e Alınan seferi kuvvl· tleri Skan
dinavya sergüzeştinin b ... ~ıından
heri mayn tarlaları yüzünden de 
ba~ka zararlara uğranııstır. 

H_ülasa Alınanların Norveç ha
rekatı, müttefiklerin donanma • 
sını ~zinı ı:ay:ata ufrrataındıg' ı 1

1 
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gı?ı, ~u. d~ıuınınanın deniz hciki
ını.)·ctını 1zalc edcmemi~tir. Do
nann1a hazı zayiata ve hasarata 
uğr ... nu~sa da bu, Alnıanlarınki
oe nisbetJe ('Ok ehcnınıiyetsizdir 
v~. ~ngiltere ile Fransa, ·şinıal dc
nı,,nc olduğu gibi Akdenize de 
hakim vaziyettedirler. 

İn!"iJiz - ı·ransız deniz kuvvet
ICTinin denize ve ,·aziyctc hUk!ın 
kalnıaları, belki İt::Iyayı, ınac.l!ra
Ya atılın•ktan menetmi~ olabilir; 
fakat, bu noktai nazara inanın
ca, müttefiklerin Nor\'cçtc AI . 
ıuuıılaı·a ycniJınenıclcri bililkis 
oruda nıuz a ffer olıuaları lUzını

geldiğini de kendiliğinden kabul 
etn1iş oluruz. Dünkü yazınıızda, 
miittefikleriıı Norveçte nwv:ıf -
fak olmakla elde edeeekleıi men
faatleri sayarken bunun başka sa
halarda onlara dost olanların ce
saret~ui artıracağını \.·e aleylıtar 
olanların da bilakis cür'etini kıra
cağını söylemiştik. Daha evvel 
yazdığımız bir yazıda ise, Bal
kan devletlerinin Almanyaya 
mukaveıuct göstermelerini tenıin 
için, N o r v e ç t e Alman . 
ları m a ğ 1 u p <-tmenin bi
rinci şartı olduğunu kaydetmiştik. 
Şimdi, anlaşılıyor ki, İtalyayı da, 
bel.!ıude ümitlere diişürmemek 
ve Italyanların cesaretini artır

manıak için, Norveçte, Alınan -
lara azami şiddetle vurmak ge
rektir. l\Ie,ela Trondhjeın ve 
Bergen'c donanmanın ve İngiliz 
hava kuvvetlerinin de yardımi
le yapılacak bir ihra(, ne ıı;ükem
mel bir darbe olur, İngiliz deniz
altı gemileri, Katteg~t \'C Ska -
gerrak boğazlarını, Alınan nakli
ye gemileri için g~ilmez değil
se bile çok güç geçilir bir hale 
getirebileetk kudrettedirler. 

Hülasa, mademki, İtalya da, 
karar vermek içiıı Nor\'eçte Al
manların galip gelmelerini bek
liyormuş, o halde müttefikler bu 
galibiyeti kendileri kazanmakla 
bir tasla iki kuş vurm u~ ola.,ak
lardır. 

..llflDIN DAVEK 
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Siyasi 

ç'in il 1 ft .. dafaa Kuv ti ri v ~•vet 
Siyasi manevra 

lsveç, ilk •ğızda, yarım milyonluk bir ordu 

seferber edebileceği gibi 100,000 ton• y•

kın bir deniz kuvvetine, 250 den fazla mo-

dern harp tayyaresine sahiptir 

Yazan: Abidin Daver 

ir halk tabirile, şimdi 
t.ıpun ağzında, İsveç 
vardır. Bu mcmleke-

tin, kendw de dahil olmak iİ!I<>
...,, büttin Avrupa, A.lrnanyaımı 
yakında, İsveçe de saldıracağı 
fikrindedir. Biz, İsveçin ne za -
man bir Alınan taarruzuna uara
R1"-'• muhtemel olduğu hakkın -
daki fikir ve kanaatlerimizi İk
dam'ın başmakale! r:nde bir iki 
defa izah ettiğimiz için, bu yazı
mızda o bahse tekrar avdet ede
cek değiliz. Yalnız, İsveçin ınil
liı müdafaa kuvvetlerini, hiiliisa
ten okuJucularunıza arLetmek 
istiyoruz. 

Nüfua, hudutlar, yollar 

İsve~, Skandina\'ya devletleri
nin eu hü:,iiğü ve en kuvvetlisi
dir. 449,000 mımı!ılbn kilometre
lik arazisinde 6,300,000 kadar nü
fus vardır. Kara huduiları 536 
kilometresi Finlandiya 1657 Jri.. 
lometrcsi Norveçin olmak üzere, 
2193 kilometredir. Şimalden ce· 
nuba d<>ğru sarkıuL~ bir ıncıuleket 
olan İsvrçin uzunl~ğu 1600 kilô
metre, eni de vasati 350 kilomet
redir. Sahillerinin tulü, 7 ,625 ki
lometre tular. Demiryolları 1937 
başında 16709 kilometre idi, Fa
kat nıemle.ketıe şoseler bol ve 
iyidir. 150,000 otomobil ve 50,000 
kamyon, bu güzel yoll~rda seri 
nakliyat y.pılmtiını temin eder. 
Kar• orduau 

İsveçte aS'kerlik, 20 yasından 
45 y~ının sonuna kadar mecburi 
ise de, ordu, daha ziyade bir milis 
Mdıı.su mah;yetiı:ııdedir. Hazeri 
teşkilata göre, İt,veç ordusu 4 m
men kumandanlığı ile iki askeri 
mıntakaya ve memleket 71 asker
lik lş1*ıcsine ayrılmıştır. Hazer 
ordusunun 47 taburlu 22 piyade, 
4 sü\'ari, 9 topçu, 1 muhabere a
layı ile 3 L~tihkam tabııru 4 s<r
vis birlikleri taburu ve 3 topçu 
malzlma,;i bölüğü vanlll'. 

Ordunun hazeri me,·cudu 
26,000 kişi ka\lardu. Her sene 
askerlik hi111I1etine dahil olan er 
yekilnu 58,000 ile 63,000 arasın
da dola~ır. Bunların SOOO iliı 7000 
kadarı askcr1ikttn istisna edilir. 
Yedeklerle beraber 10,000 zabit, 
40an kiiçük zabit vardır. Bunla• 
yedi mekteple yetiştirilirler. Bu 
seneki ordu bütçesi 12 milyar 320 
milyon franktır. 

Az çok tali.nı ve terbi;vc gör -
mii~ iıısan mevcudu 800 ila 900 
bindir; fakat bunun ancak yarı
sı teçhiz ve teslih edilebilir. Şim
di silılh altıudaki asker mevcu
du 2~1,000 den fazladır. 

Hava orduşu 

Ha\a ord~u nıü,takildir vo 
1936 danb<ri tcns"· edilmekte -
dir. Hava kuv\'etleri 7 lıoınba, 
avcı.. kara \'e deniz işbirligi gru
puna ayrıhncşlır. Hava ordusu
nun insan mevcudu hazerde 2000 
kişi kadardı. 257 harp tayyucıı.i 
ile 80 ınt>klc1> tayyaresi vardır. 
Amerikaya >·eni tayyareler sipa
riş edilmi~ olup bunların bir kıs
mı, memlekete gelmi~tir. l\fov -
cut harp tauaelerinden 40 ka -
darı deniz tayyaresidir. 

Donanm• 

İsvec donannıası haylı kuvvet· 
lidir ve şu gemilerden miirek -
keptir: 

8 sahil muhafızı Zll'hlı: 4 ta
nesi 3,360 tonluk, 1 tanesi 4,251 
tonluk, 1 tanesi 6,ı.70 tonlı-k, 1 
tanesi 7,010 tonluk, 1 tanesi 7,160 
tonluktur. Bunların ilk 5 tane&i 
ikişer aclet 210 luk top, ~ taM 
büyüğü de dörder tane 283 lük 
topla mücehhezdir. Siir'atlcri 17 
ila 24 mil arasındadır . .İki tane 
8000 tonluk sahil muhafızı •ırlıh 
da yapılmaktadır. 

:? hafif kruvazör: 1 tanesi 4240 
ton, 1 tanesi 4700 ton, kii~ıiğün 
sür'ati 21,5 mi~ büyüğün 28 mil
dir. 15 muhrip: 6 tanesi 355 ton, 
30 mil sür'at; 1 tanesi 460 ton, 
32 mil sür'at; 2 tanesi 926 ton, 
36 mil sür"at; 2 tanesi 100( fon, 
36 mil silr'at; 4 tanesi 1024 ton, 
39-42 mil sür'at . 

16 denizaltı gemisi: Bunlar 392 
iliı 580 ton arasında orta büyük
lükte gemilerdir. 5 yeni deniıaltı 
gemisi de yapılmaktadır. 

6 hücuınbofu: ~41 mil süt'a
tindedirler. 

Mayn dökücü, mayn tauvıcı 

ve s:ıir yanbmcı gemiler de epey 
bir yekı'\n tutar. İneç donan • 
masmın umumi tonajı 95,000 ka-
dardır. Bunun takr!iben 85000 

tonu asıl muharebe gemileridir: 
nıiitebakisi yardımcı ı:emilerdır'. 

Donanma mürettebatı 5M ü .. 
bay ohuak üzere 7580 kişidir. 

İsve.;te, ikisi d.evld.in, beşi h• 
suıd olmak öure 7 ter""'1e vardır. 

Tahltim•t 

:bveçin sahil muhafuası b&h
riyenia idaresindedir. İki topçu 
alayına tevdi edilmiş olan sahil 
bataryaları Vaxholm, Karlshroua, 
GöteOOrg, Hennso, Alnhorg'da 
ve Golland adasındadır. Bu ilıi 
sahil mıdıafı:ı:.ı alay 17 bülüldii -
dür. Bunun 12 bölüğü topçu, ' 
bölüğü mayncıdır. Sulh zamana
da mevcutları 1 eeneral kumanda. 
!llDda 100 •ubay 1600 erden iba
rettir. İs\'eç Finlandiya ile müır 
ter<>k.en Botni körfC'Zinin ağmı
daki Aland takını adalarını ela 
tahkim etmiştir. 

Isvcç, hep RUbyadan çekindiii 
için karadaki tahkimatını d.ı şar
ka karş.ı yapnı~tır. Bu tahkimat, 
Botni körfe:ı.i civarında 1900 de 
yapılmış olan Boden k.alesindeıı 
b~ar; UJO da in~ edilıai~ olan 
bir müstahke.ın hat halinde, bü
tün demir maıleuleri mıntakası
nı mı>hafaza ederek Norveç hu
duduna yakın Kiruna civıarına 
kadar iıutidat eder. 

İsveçin Almanyaya mütevec
cih olan kı) ılarında bazı sal\il 
bataryaları varsa da, Daniruar
kaya kar~ı olan sahilleri açıktır 
ve Norveç hududunda da tahki
mat. yoktur, Çünkü, bu iki dev
let bveçin dostlarıdır \'e İs\'eç
liler hiçlıir zaman Nazi '\ima.a
yasının Danimarkayı ve Notveçi 
işgal edeceğini düşiinınemi~ler
dir. Fakat S<>D giinlerde, buralar
da mühim sevkulceyşi noktalar
da, bir Alman taarruzuna karşı, 
sahra usulü jahkinıat yapılmış 
ve yapılmakta olsa eerektir. Da
nimarkanın ve cenubi Norveçin 
işgalinden sonra, İsveç ordusu
nun büyük kısmı, şarktan cenu
ba ve garbe inettk bir Alman 
bas.kınına karşı cephe almı~ 

Harp ••nayii 

İsveç, şimal devletleri ara -
sında harp sanayii en ileri olaıı 
memlekettir. Başta, bizim ordu
muza dahi ı np yapmış olan ın.,.. 
hur Bofors ,_!Jrikası olmak üze
re, müteaddit fabrikalar, Norve
çin silfilı ihtiyacını tatmin etmelr
tOOirlcr. Bofors fabrikası, tank 
defi,Aopları p;yade refakat top
çıısu, hafif sahrıı topları, ağır 
sahra topları, 105 lik, 150 lik ve 
210 hık obüs toplan yapmaktadır. 
Harı> sana:rii ve umumiyetle bü
tün Isveç endüstrisi, mcmlcke • 
tin ıM"rkezinde ve nisbi bir em
niyet altındadır. 

İsveç topçusu mot.irlüdür. 
Tankların sayısı mahduttur. 

Hülti•a 

Almanya, İsveçe taanuz etti
ği zaman, gafil avlaıınıamıya ça
lışan bu memleketi ele geçiıme.k 
için çetin bir ınücadele yapmak 
mecburiyetinde 1uılacal<lll'. Çün
kü bugün, mevelldu 200 000 d
fazla olan bir ordu, Sovyet!erin 
Finlandiyaya taarruzlanndan be
ri sıl&lı altında bulunmaktadır. 
Bu ordu taliuı ve terbiye,ini, t~
hizat ve sililılarını, diğer bütüa 
malzeme nokıuınılannı ikmal et
miştir, Umwni seferberlik iian 
edilince, İsveç bir bu kadar -
keri daha silfilı altına alacalı.ta. 
'56-500 bin kişilik, bir ordu ela 
ihmal edilecek lıir kuvvet değil
dir. Bu ordunun da Norveçteki 
müttefikler tarafından yardım 

goöreceğ;, JıiUıassa Baltrğa &'~ 
bilecekleri tahmin edilen İacf -
!iz detıizaltı ıaaüeri ve hava 
kuvvetlerinden de muavenet .... 
receği lıeeaba k.atılmalıdlJ'. 

ABİDİN DAVEB 

fv~ iittefiklerin 
il~tiyatları 
( B11$tarofı 1 inci xyfada) 

1 - Hali:hazırd.a müttefiklerin 
eipari~lerini yerine .getirmek için 
çalışan yiiız binleree ameleyi iş
Sİ'l btraıkıma.k tehlılı:es.i vaıdır. 

2 - Hanbi kazamnaları ıçuı 
1~ oldui!u talıdirde Amerika
nın müttefiklere Yard.mıda bulıuıı
ma!ktan imtina e~est mümkfuı 
de$ldir. 

Salitıiy'ettar miişabiıller, mtit -
teffldere yardım:ia tıu1onmııya de-

vam e1:mek zıırureti aıe,.bine ne 
Jdmson ve ne de bitaratl* ka
nunu ile ihticac edlleıniyecegl. 
kanaatiııdedirleı:. 

önünde balkanlar 
YAZAN: B. NURİ m~L\K - -

f'E5) alkanlarda sullıiiıı bo
lg} zttlacağına, siiküudia 

harbe münkalip ol:ı -
eağuıa dair heyecanh haberleria 
tevali ettiii günler içinde y a:ıa
maktayız. Avrupanın bir lusllJl 
gazeteleri, btq:iindetı, yarına Yu
gosl;avya, Romanya lıııdııllann.
tla Ital}'a ile Almanyaıı.ııı har • 
ruz sil.ihlarının patlıyacağını i
lin edecek tanda haberler v&
riyorlar, mütalealar l'Ürülü~·or
lar, Halbuki t:ıhkikat, teblikenia 
bu derece yakın bnlunmadı(:ını 
aylemiye müsaittir. 

Faşist İtalya, çelik ittifakı d&
nilen muıı.lıedeyi ~meliki harbin 
başlamasından evffi Almanya 
ile imzalamıştı. Bu pakta sadık 
kaldıbn.ı defalarca ilan etmiştir.. 
Ital:ranm Londradalıi sabık se
firi ve eski Hariciye Nazın M.. 
G.......W ile sa.bok müsteşar 111. 
Guidi Almanya lehine, İ"gihe
re aleyhine Façyolar meclisinde 
şiddetli nutuklar söylediler. Çe
lik paktı imzalıyanlardan ve fa
şist partisinin sabık sekreteri o
llliJ, papalık nezdinde sefir bW. 
nan M. Alfieri İtalyanın Bedia 
sefaretine tayiıı olundu. Norveç
teki harp harekAtı münasebeti.le 
de İtalya gazeteleri, İngiltere ile 
Fransa aleyhine şiddetli, AJma. 
ya lehine kuvvetli haberler, mii
talealar neşrine başladılar. Al
man gazeteleri ise bu harekeöeft 
hadiseleri ballandırıyorlar, ca.a
lıındırıyorlar, İngiltere, Fraıuıa 
gazeteleri de şiddetli mukabele
de bulwntyurlar. Bugünkü vn6-
yet bundan ibuettir. 
Düşünce ile yapmak arasımla 

'!>iiyük farldar, mesafıder v...-., 
Ingiltere ile Fransa bvvetlllli 
Non.·eçte Alma.ayaya henüz ı:a
lehe temin etmemişltınllr, fakat 
yenilmemişlerdir de. Y eıımek i(iıl 
çalışıyorlar, var kuvvetlerile ui
raşacaklardır. Norveç harbi k..tl 
safhasına giımeclen, itaıya.nıa 
~be girmesi ihtimali udn; çeılı; 
•8Jftll'. Daha geniş siyasi man
ralar yapmıya devıımı fazlaca 
muhtemeldir. Hidiselerin etraf
lı tahlili, Balkaıı.lanıı bugün den 
yarına harp sahnesi hali .... ı:el
miyeeeği kanaatlerini haklı gös-
terir. 

1 
HAMiT NUKi IRMAK 

Başvekil petrol 
Mıntakasında 

( Baştarafı I inci ,,.,l/fad4) 
zabürüdiir. Mmta&anın ani tı&
şek'Miilüniin. müsait tıuı.umn.a 
ibu teıaiıüre iıu9usl ibir keymet 
V'elll1'.lf!lkt. Bunun hududunı 
ve verim.ini tesbit için daha mU
teaddit oondajlara ihtiyaç var
dır. Bundan sonraki mesaiye~ 
tehasslSlarea tesbit edilecok prog>
ram &lhilinde devam ohmacalıı
tr. Bu hususta icabeden ı-.. 
sat Büyük Millet M«liri Qen i> 
teneeektir. 
DİYARBAKIR, l (AA) - Da 

saıbah trenle BDnii'e giden ~ 
vekiliımiz, obnablllıe yoJ.lan.ıı .. de
vam e~er ve saat 11 de Raman 
dağında petrol IDlllltaıkasuıa mu
Vll63lat eyleanŞerdir. 

Burada tesisat ııöriilnıüş ve ü
zerinde etüdler yapılmıştır, B..
v.ekil nümune olarak lııqu.d.an 
Çlkanlan petrol halıikında miit.
.hasısısların verdi!kleri izahatı diııı
Wnıiştir. 

Gidiş ve <f>nüşleri eısnasında 
Başveıkitin geçeceğini haber alQD. 
köylüler yollara c;*'nışlar ve 
teuımratta ~rdır. 

Başveikil yeni vapılan muhacir 
'köy!.erinde tevairJw.f ederek isklln 
vazi)'Cti ~ izahat ~ -
lar ve köy lü.lıerin dileklerini dın
IEmişlerdir. 

Saat 20 de .J)iyariıakıra dönen 
Ba.,.: k ilimjz İktısat Vekili ile tıır 
likte Erzinıcatıa cbğnı hareket et
lniıılerd:ir. 

Yugoslav koro heyeti 
Y'IJıl'OSlav şimendifercilerinin 

loıırduıklan 70 kişilik amatör koro 
!heyeti diin sabahki .lronvansionel. 
treniyle şeilrimize gelaıüş ve Sır-
keci garında Yugoslav konsolo
su ve kıonsoJıooluk eri<anı ile şi
ıınenıdli:fercilerimiz tarıı1ından kal'
şılam:ııışlardtr. 

me4ttedir. Dün altşam ilk konser 
Be:yqğhmda Yugııslav birliği kMi.
OO:nıde m-; olarak: verilırıtiştir. 
Bu bıtwı Yı,...ıav loıı.loniltine 
ve matbuata tahsis edilmistic. 
Heyet btı a.Jıııınn hanım: Tiyatm. 
smdt BeY"ftlu H.aJkevi yardım 
ştıbesi meıjfaatine uınuıına ına
ııus bir konser verecs ve cuma 
günü dönecektir. 
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Ayşe, hemşirezadesini hırpalıyan 
manevi iztıraba dayanamadı 

AbhJıaiım vwDşıeıti o kıaıdaı- \ sen QOCulklan pek sever, ltenditri
ob:fi crliı kıi, 'bir anda A·y~ büıyük nin de bir (ana) o.kma6UU çok 
bur ıııeJıaş ~. EıvveJ.a onu isterdi. Lakin tabiat, onun ibıu 
sükClna daNE'.t ıdt.1ıi. So~ Zh- ar.lJUl9llllB. set çekmişti. IBuna bi
.nJnden ~OO?ın ~da-' naen hemşiresi (Fana) mn oğ
ıiır !j_,; ~ şe)4eor söyledi Fa- lu (Abıd:ullah) ı kendisine 8ıdeta 
kat: evlat edıinmiş. bundan dolayı da 

- H:aiu w kadar~- '.Resulü Ekrem Efendimiz, sev-
dtllan sonra, nıasıl ~ dön<nli- eili zevcesi Ayşeyi (Ümmii Ab
~? .. ~- Raıysiyd ve şere- dullah) yani, (Abdu.La.hın anne-
mniz mahYoh.vyor.. si) tesmiye cta:n~lerdi. 

D.ıyp baığıran ~ bir Bu sebepten dıcılayıdır 'ki At-
tTur.ıü ikna ect:ımedi. dullah daiım.a (hanei saadet) te 

A-yşe.., bemş!~sicıl.i o kadar bulunurdu. Ve kendisine adeta 
smıeı'di 'kıi, şimdiye k.adaır onun (abli heyt) gibi muamele olwıur
bİir" tek al"LU.Sl.linU ~ş.ti. dıu. Bılhasısa (Ali), cesaretinden 
~ (O ki.içük biır seJbep - oolay-i ıbu genci son derecede se-

R A ~OY 0 
W.&4UAl&Ultl._ .... 
a.&.l'.aı.na ...,..._ •&•. ..... .......... . 
2 Mayıs 

12,30 Program ve memleket 
aaat aycın, 12,35 Ajans ııe meteo
,.oloji haberleri, 12,50 Müzik: Ça
Uınlar: Cevdet Kozan, Vecihe, Ru-
ıen Kam, Oku.yan: Necmi Rı.ıa A
hı.skan, Müzeyyen Senar. 13,30/ 
14.- Müzik: Hafif müzik (pl.), 
18.- Program ve memleket 
8aat ayarı, 18,0$ Müzik: Radyo 
caz orkestrası, (Şef: İbrahim Öz
gür), Soprano Bedriye Tüzün'ii.n 
i§tiTakiyZe, 18,40 KontL§mcı, 18,55 
Serbest saat, 19,10 Memleket sa
at ayan, Ajaııs ve meteoroloji 

....... 
---

BALIKESIRDE MERINOSÇULUK 
Ağıl kesim ve geliştirme 
müsabakası dün yapıldı 

BALIKESiR, l (1KDAM Mıı -
habiri bildiriyor) - Merinos ye -
tiştirnıe şefli~ tarafından, Meri
nos yet~tiricileri acasında ter -
tiıp edilen ağ"ıl, kesim ve yetiş -
timne müıiabakaaı bugün yapıl-
mıştır. · 

Vali, .Kolordu kmna.ndanı, sivil 
ve aSkeri er'kan ile kal~ahk bir 

halk bu müsabakayı takip eyle
mişlerdir. 

Vali, bu münasebetle söylediği 
ıbir nutukta, ihükıbnetin, Merinos 
koyunu yetiştlımiye verdiği ehem 
miveti te'barüz ettirmiştir. Öğ
leden sonra, köylü :yetiştiriciler 
,şereiine Ha1kevinde ibir riyaiet 
vcrilıni.-ıtir. 

Kısa Haberler 

7'1t•1ı 
Yılanla arslan .. 

Nakleden : FAİK BERCf1 
Slıkin ve parlak bir geceydi. 

Ay iri bir portakal dilimini andı
nyor, yıldızlarsa, san kıvık:ım
lar gaçan gözlerini nk, sık klr
pıyorlardı. Şu dakikada. çölde, 
Mr şey uyumaktaydı .. 

Gecenin örttiiğii. esmer ve na
mütenaıı i kum yığınlarının ara
sında, burada, ince bir su süzü.
liiyordu. Suyun sesine, serinle-
mek için dallarını oTaya daldıran 
hurma uğaçlarının hışırtısı da 
karışıyordu. 

Ahmet. bir kayanın arka.,~ıuı 
oturm~, sevgi.Lisinın geli.şini sa
bırsızlıkla bekliyordu. Ara sıra, 
parlak bir su.rette akan suya da.. 
lıyor; bazan da, düşüşleriyle, bır 
ruhu semaya yoLlıyan ~ehapLara 
bakıyordu .. 

1 lay ıtkla ortadan kaldırıl m 
caktı. 

Reis iki gün sonra deli 
çağırıp bu teklifi bildiTdi. 
tereddüt etmek.rizin ~teni 
veleri almak üzere he1ııc 
çıktı. 

Bütün 11ollarda, Da'd'ın 
ni görerek yürüyordu. Se 
ni ve saadetini, aşkım düş · 

şarkılar söylüyordu. Bu 
artık Dlı'd'a tamanıiy"k 
muş olacaktı. Halbuki, b 
rafta. onu bekliyen akibett 
haberdi. 

teıı dolayı mn'le6Slr oimıaması l- verdi. Alinin oğulları Hasan ve 
~ d:aiıma oo.un fuıarıine kanıoıt ,ger- Hüseyin ise kendisine daima 
tmıiŞti .•. Ayfjtt:J°rn bu muhatii ltıi, (kardeş) diye hlta;:> ederlerdi. ı 
W\.lta lbr 7:3! ~ ıidi.. Ni- Büttin hayatında. şahsına ta-

habeTleri, 19,30 Müzik: Çalanlar, 
Vecihe, Cevdet Kozan, RU§en , 
Kam, Okuyan: Mustafa Çağlar, 
Radife Erten. 20)5 Koouşma, 

(Sıhhat saa.ti), 20 . .30 Müzik: Fasıl 
heyeti, 21,15 Müzik: Nejad Aki
pek tarafından keman sololan, 
21,40 Müzik: Senfonik müzik (pl.) 
22,15 Memleket saat ayan, Ajans 
haberleri; Ziraat, esham - tah
vildt, kambiyo - nukut borsası 

Zonguldakda 

Parti gecesi 

parlak oldu 
* Bursa Belediye meclisi, d'iiıı
kü toplantısında, şehir ·oiitçesini 
400 :küsur bin lira olarak tasvip 
eylemiş ve mesaısine nihayet ver
miştir. 

Biraz sonra, kumları hırpala
maktan ve zedelemekten korkar 
gibı :.:auıf bır ayak sesi duyunca 
Ahmedin içini tatlı bir iı.r,.,crme 
sardı. Döndü ve sevgilisini 

Yolun yarısına, yani d 
bulunduğu yere geldiği v 
kv.nç bir sayha duydu; Bu 
renıeyi mii.tedkip kumları 
gibi Jıavaya kaldımrak ko.$ 
ta olan bir arslan gbrdü.. 

Ahmet korkmadı; kfu.·iik 
yecan bile duynuıdan k& 
kınından çekti; ve .ıı-.. ... aııın 
ne h ü.cıım etti. 

lbek"m b:u zif bu·radıa da Oreodıiıni alllıık eden meselelerde tıiç kim-
~··· Ayşe, ~ımş.irozadesLn.i seyi ıkırıo incitmemiş olan (Ali) 
hırpahyan manevi iztıraba daya- ile (Aıbdullah) ın arasında, biri
namad.ı. Umı:w Sehnenin evin- ibirlerini rencide ede<:ek en kü -
de yaptlğı g?bi, mütevekkilane çi1k bir hadise geçmemL'5ti. Hal
'boyDınu .b~erek: hı:kl !babası (Zübeyr) in gözleri-

- Pek.ala, .Albdıullcih •.• Sözüm- ni bürüyen iıhtirası. oğ1u (Abdul
den. dönmiyeceğinı. Allahm tak- lah) a da sirayet etm.iış, ortada 
diri ne ise, yerini bulwn. (hilafet) meselesinden b•a 

ıDiye mırı1dandı. hiç bir ihtiliü sebebi olmadığı 

* KAıNLI BİR MACERA YA 
!DOÔRU 

Hiç şüıiıesiz lci (Abdullah), a
lelade oir macera adamı değildi 
Hatta, Q(Jk miihim bir eahs\yct
ti... tsıam tarihinin büyük kah
raman !arı arasma girmiş olan bu 
catın hayatı, büyük bir müm~
ziyetle başlı)'Ol'du. Çüıv.kü (RE>SU
lü Ekrem Efendimiz) i takip •.xie
reik. Medineye gelen esbap ailele
ri arasında, Medined.e en evvel 
dünyaya ıgelen QOCı.ik, o olm~
tu. Ve, Resulü Elkrem tarafın
dan (Aıbdullah) tesmiye olun -
muştu 

(ll>u Bekir) ve (Ömer) in za
manında cereyan eden harpler
den eksıerisine iştirak etti. Cid
den tai:ıdire lfiyan kııA:ıramanlık
lar gıöste1':n. Hatta, Afrikada 
~ muharebelerde, düşman
:ıaıuzı reisi (Cir Cir) i bizzat öl
dürüp kafasını bemek suretiyle 
bitün mı.Jharipler arasında tema
:yiiz eyledi. 

Pederi (Ziibeyr\ ~abı kira -
mın en güzidelerinden olduğu i
çin. ideta Resulü Ekrem Efendi
mizin hususiyet dairelerine gir
miş, (Ehli Beyt) arasına :karışa
cmc derecede samimi bir mevki 
llraz eylemişti Bundan ~lan
dır ık.i, Af>dullahın QOOUkluık dev
resi, Resulü Ekrem Efenıdlmizin 
sevgili 1ıon.ın.ları (Ha.saıı) ve (Hü
eeyin) ile beraber geçınişt.i. Fa
bt Afıdullahın, ehli lbeyt arasın
da yer almasına asıl mühim se
bep, bizzat (Ayşe) idi. Ayşe, esa-

hakle, Abclkılah (Ali) ye kıp kı
zıl bir düşman kesilmişti. 

Abdullah, o tarihte otuz dört 
yaslarında idi. Gayet 7.ekl ve 
sem derecede müessir bir taıa
ılcate malikti. Eğer bilyilk bir 
gaflete kapılmamıs olsaydı, hiç 
şüphesiz ki hem ·babasını ve hem 
de (Ayşe) ye karşı açılan haık
Sl2 davadan vaz g~ire4:>ilir<ii. Fa
ıkat garibi ŞUl"asıdır dti (.Aıbdul
lah) evvela ·babasının yüzünden 
ıbu cereyana karıştıjn. ıhalde biraz 
sonra, vu cereyanı açanlardan da
iha mrlu tıir davacı kesil ~i~1i. 
Faıkat bu gafil genr. bu yüzrlen 
ıbabasını büyük bir felaıkete ve 
thatta kanlı bir ölüme sürükledi
ğinin farlo.nda değildi. 

* A!bdullaıh, (Ümmü Selme) nin 
evinden avdet eden (Ayşe) nin 
manevi 'bir korku ile m'l.itereddit 
bir vaziyet aldığını görür, görmez 
onu tekrar eski haline getirmek 
ioçin derhal talakatinin kuvvetine 
müracaat etti. Kendisine pek düş
kün olan Ayşeyi çarçabuık Ikna e~ 
dere'k yeniden harekete geçirdi. 
--Madam Jd Ümımü Selme, bi
ze iltihak etmek istemiyor. Şu 
halde, !bir kere de (Hafese) ye 
müracaat et. 

Dedi. 
İıklıxi Halife (ömer) in kızı 

olan (Hafese) de, Resulü Ekre
min zevıcelerinden idi. Ayşe o
n.unla daima hnş geçinmiş ve se
vişm~ti. Hatta (Hafese) Ayşe
ye o katlar taraftar idi ki, onun 
(Ali) ye karşı hissettiği infiale 
bile iştirak etmişti. 

(Arkası var) 
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ısu ~en yine ~ ınefeeler 1 

tıallQp etti Meyliı ibabe. haya !YG
rıu .brwş, bir tıaıraf tan da faızlaı şuh 
davranaın Şa!hver harumla y.a.nm
dakı ıreıibest ıtıwırlı tarrekre iQe~ 
lanft!tt 

B ibe, '.İbrahlmı Etem'm ikim o1-
dugunıu 9)Nl1l yamı:r:ırlıalmı bir ımıuı
hhbe anlatmıya gi:r.iŞtiP.ti, ta:fsllat
ia Bekta5i m~j mıı şeıthe baş
h:lı: 

- ibııalıim Ethem aleyiıısse -
liım, y<:rtlı evliya; yıan -peyıgam -
be.- bir ~. IH.a'llreti Piı-.iıı::ı. hali
f~eıtndenrl.tr. AtYınıiı ~ 
lıern:ııeriBidiır de_ Size ibu zatm 
büviyetim izah ile işe başlama
dan evvıel, brzu..at Piriinitıd:en, Pi-

den, halJfelerini ~ıasıl seçtiğin .. 
den goote:rdiği kerametlerden, 
®Ul d:uııu tarlkıa t.iın t!Je!me.lıinde çaı
Jb:şa:n -zevatıtaıo ~liyim ... 

P:i:rı mlzin hooa:sı., hoca Ahmet 
Yesevid:iT •. Hazreti Pir, tuttıuğu 
mürşit e~ ile (Eoolhaık) fm' -
rına ımıaz.lıaır oluınca h-0cası ıcııı
zet venmiş: 

- Vaır, dPyarı. Rıu:na glt.. Q:a .. 
da uy.anacak moe can~m- var! 
~rek Hazreti Piri böyle IXJ: 

Nevruız gü.nıü seyyah eyı1em. .. 
Meyli ba:bQyı ıh.ıeyr.an i>lr ifude 

& dinlqen muhip, &!nelerdir 
bağlandıb taniJı:ıa!tte kıendisi.ne 
(ıEnellıak) 8!ITlı1'lJ. jıuıh eden ol -

batır li 

(fiya~), 22,30 .Müzik: Oda müziği: 
(pl.). 23,- Müzik: Cazbant (pl.), 
23,25/23,30 Yannki program -ve 
kapanış. 

vaziyet 
(Başı 1 inci sahfada) 

nacak bir wer değildir. No:r
veçteki zafer anca.le nıüttefık
leri denize dökmekle kazanı -
lir. Halbuki müttefikler NOI'· 
veç sahilleri boyunca yeni kı
talar ihraç etmişlerdir • .l\lüt -
tef.ik ordu gittikçe kuvvetlen
mekte olduğuna göre taanu
za ge(erek Almanları mağlup 
ed~bilir. Ve tekrar vaziyete 
haklın olabilir. Bu itibarla iki 
Alınan kolunun birleşmesi as
la kat'i neticeli bir hareket de
ğildir. Eğer mütte.fikler (Mol
den) (Andalsn<tı} e mühim 
kuvvetler ihraç ederek bura
dan demi.ryolu boyunca Doın
baco s istikametine ik-rlerlerse 
birleştikleri haber verilen Al
man kuvvetlerinin yaıılarına 
düşerek onları ço~ müşkül bir 
vaziyete sokabill,t'Ler. 

Elverir ki, bu nıevkiler Al -
manlara muvaffokıyetH dar -
beler indirebilecek kadar as • 
kfr (ıkarsınlar. Bitlerin emri 
ycvmisi Alman halkına bir za
fer kazanıldığı hissini vermek 
ve İtalyanları harbe teşvik et- 1 

11 mek m .. ksadile yapılmış bir 
propagandadan ibarettir. 

ZONGULDAK, 1 (A.A.) - Par
ti vilayet' heyetinin ayda bir yap
mayı k.ararla.strdığı partiler ge
cesinin ikincisi dün akşam tertip , 
ed.ilmistir. Toplantıya parti nahi
ye reisi Hilmi Yüksel tarafından 
y~ılan ve parti programını i
za:h eden bir k-onu.şm.a ile başlan-
mııs ve müteakiben parti merke-

1 zi tarafından konferans vermek 
üzere .gönderilen Dil Tarih Ede
biyat doçentlerinden Ziya Enver 
Karal tarihte yapılan i:stila te -

şel:büsleri mevzulu !bi rılronferans ı 
veıımıişt.lı'. 

Saf ve 

* Kayseri: Merkez W.asına 
bağlı 86 köy muıhtarı ve ha& par
tisi üyelerinin ~irakiyle duJn, 
burada, bir toplantı ya'Pılan.ı.ştır. * İınnirde bahar bayran n dün, 
neş'e içinde tes'it edilmiştir. 
Bir çok mektep gruıplan ve aile
ler k.lrlara dağıJmışlardı.r. * İıımir, orta derecPli kız okul 
lan vcleytbol şampiy~mlu:ğu bu 
sene de kn öğretmen oık~lu ta
loımı tarafından kazanılmıştır. * Antakya: Çocuk Esirgeme Ku
rumu son altı a;ı"Cla 606 fakir QO

cıı:ğa e1'bise ve :nıektc:p levazmu 
temin etmiştir. 

karşılamak için birdenbire auu· 
ğa kalktı. 

İki genç ve ateşli vü.cudun bi
ribirine sarıldığını yalnız hurrna 
dallarının arkasında yizın, miş 
olan ve iri bir portakal dilimıni 
andıran hilaHe gölgeleri ~ç~ne 
sind.ren ve her ~eyden bihaber 
gibı görünen ırmak qörebildillr .. 
Ahmctıe, Da'd bir senedenbeıi 

sevişı:ı;orlardı. Delikanlı boı;ıu 
poslu, çevik ve kuvvetli idi; İa
oe si11ah bıyıkları ve iri kara göz
leri yüzüne ?-111.m~k. fakat, can
lı bir güzellik veriyordu. Da'd'a 
g€lince, kıvrak vii.cudiye, ve kö
mür qibi gözlerinin ateşiyle çöl 
ufuklannırı bir tanesi idi. Baba
sı bu civardaki kabiıcnin reisi 
olu1J ayni zamanda hm·alinin en 
zenqin adamı idi. 

Ahmet, kabilenin ~e:11hi kadar· 
zenain değildi amma, onun hazi
neleri kadar, ze11.gin bil- kalbe 
ve mert bir ruha sahipti. 

Gene iki sevgilinin bul~tu.ğu 
gecelerden biri idi. O gece, Da'd
la Ahmet evlenmek için mesele
yi reise acmıyu. karar verdiler. 
Erlesi günü Ahmet, gidip kızını 
babasından istiyecekti. 

Ahmet _11an;.na. kendi adarnfarı
nı alıp ertesi günü, Da'd'ın baba
sına reise gitti ve kızını, Allahın 
emri ve Peygamberin kavli ile 
istedi. Lakin ma9rur ve müte. 
kebb~,. Şeyh, Ahmedi, kendi kızı
na 7ayik ı ulrnadığı için talebini 
.'ti.d.c etle reddetti. O zaman Ah
met dehşetli hiddetlendi ve re-

Yarım saatlik bir mi .<:ad 
den sonra, Ahmet bir çok 
rinden yaralanmış old-:.jtı 
arslanın hakkınaan gelmU;, 
na okumu{ltu. 
Başından geçen bu vak'ay 

gilisine anlatmak arzu.siyle 
leğini çıkanp keıidi kaniylc 
l.eiiin üstüne, arslanla. yapt 
cadeleyi anlatan, tızıın bır ), 
yazarak bir postacıya verip 
ladı. 

Gömlek, Da'd'ın babasmı 
ne geçti. Reis, kanla uaz 
kasideyi oku11unca ürperdi 
böyle kahraman bir delika 
kıumış olduğun.u diisümrek 
hi§ bir pişmanlık duydu. 1 
bir ölii.m tehlikesinden onu 
tarnuık üzere derhal yola. çı 

Dere boyuna yet4mek ·· 
idi. Tam bu sırada kum 
üstünden uzttn ve km·kun~ 
h~ıltı duydu. Birden, arku 
dönünce azgın ve si1Jah bir . 
nın kendiı;ine sadırmıya hıızı 
dığmı gördü. 

Gürültüyü duyrrmş olan 
met hemen koşup 11ılanın b 
dan, yakalı yarak kılıcı ile v · 
dundan ayırdı. 
Şeyh yaptıklarıııı affetme 

çinı Ahmedc tarziye verdi. S 
onu. alnından öperek dam.ad 
kabul ettiğini SÖ?Jledi .. Bu. tıa 
nın it.zerinden hir au geçm·ş 

. i~:;: Bir gece Ahmetl.e ka:rı.<n 
uaktiyle bu.lu.'ftukları yerde 
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mek j_çın söziiıne ara verışini. b:r
s .. t sayaraık sordıu: 

- Erenıleriım.. Enelhak sıırrım, 
tarik.ate ıintisap ettıiğim gUrı.derr 
boo. işitir dı.ırurunıı; aınırna, şıımı
diye ıkadıar lcimse lba!ıa bu sırrı 
jrzah etmedi.. Resıılıu:Uah Erent
di:mi2lin: 

- İlmi, Ç1nde de olsa! ~ edi-
.. l 

Qllm. 
irade:mıi P.:er :z<.ırrırul teknr -

larını fakat, lkıi'me sordum, han
gi ıha.baya başvurdu:mro•: 

- O, senin v-e SC'Il..0.1' gibil.erin 
a'lilı.yaca~ı şey değil.. Bu SlllTa 
eıunek içın :iılmi .rodün'e vahf oli
mak ~! 

Dediler. 
Ben, ibni ledün'ü bilmeden a

OOI>a lbunıu öğrenemez ;miyim? 
.Meyli baıbaımn y.ü:zü, b..r te -

lbc$üım:l€ kınşt .. · Kendisıni'Il 
biı tün biır gemili ~tkhgı ile öğ -
ren.iş jste.gınde bumnan bu mnı
hlbbe, şe:iWcıt dol.u baklş.larla goz 
gezdir.di, soııd.Uı: 

- Sen k.iıınin dervı . ..şisiın? 
- İpsalalı Halil babanın .. Mili-~ 

şid:m şimcli Hamretiı Pir .de, ek-

(1) .. Sonıra da, K~ der
giı.hıına devam e~ lbu tek -
kerııin camları arasında 1bukı!n • 
maırru, her yıl da kendi"<fuıden ha
ber gelmedi~ Hasan lhaibaya: ba
pnı okuıt.oomı lJed:ııJı etmiştli. 
M~ sözünıü yer.IDe ge

tiıdyorum. Burada bulunuyorum 
eranleriıpı •.. 

Meydanıd.akii uğultu, Meyli bar
banın canını slkiı.yordu.. Sıa.Tıhoş
laşan caı!Jlaır llirbi:rlerile muhab
beti lkız.ıştı~ı. Her kafa -
dcıın çık&n ıb~ ses lbi'r'biırlerin.i an
laııruya meydan bıırakırnıyorou. 

Meyli baba, ka.Tşısın<la tam b.ia
bektaşiı ımulhibl:ii kuakterile lken
dislnden tasa\"'V'u:f malfittnaıtJ lbek~ 
]ey-en Uş1ka bir yüz Wrıuşı.tııruşi,
le cevap verdi: 

(1) Baş okutmak, muhiplerin 
her sene mii:rı{tleri taruiından 
tekrarlanan bir dua ve an'ane 
merasimidir. Kendi mfuşidi u- \ 
.zaktıı olan muhipler, ya mürşidi· 
Din tensibi ile yahut da .kendi 
t~e,bbüs şabislarile en yakın der
g.itlun babnsma mürocaat eder • 

- Evlat .. Bu güriiltüdc ne be
nim anl:attıik:!alf'l!Ilı seniın anılama
na, ne de östediklenLnıi öğTenzne.. 
ne ıjmkfuı ydk .. Yarıırıı !kalaba.bık 

da~ıld.ıktan, mhn:aınlar gitt.illr -
1ıen sonıı.ıa Y.an:JOlıaı gıel de istedilkı
lerini yapQyilm! 

Bu SITada Şahver baıwm, Ha -
san babanın .da :işt.iralk ett.iRi !ken
di safralooından ~ Genç ;Jra.. 

dını:n a~ mahmurlaşan göz
bebeıkleı:i.nde ma~ alı.· .istihzar. 
nın i't.leri okwnı.'.YQI"du. H~ ba
ba ile diğer lkad!'nıl.ar Şahveırı.in 

eteğ:lnden tutınruş~r, di>y.leniyw
laırdı: 

- Camım Qimdıi. Sl!rast mı ya. .. 
- Aıbla, eıııen1er ~:ma ~ 

ne obur! 
- V a&uii .een heor zaıman böy

le ıbiır mesele ~! Hepi
m!llın de lbın-nıUnda:n• getircirsıiın! 

Fakat, bütün· tbu ısrarla:t, alı· 

:lroyma teşelıbÜSlerii Şahvere VıtZ 
geliyordu ... EtekienİTU rekişüren-
lerc ~ ayalkta yalpahySllak 

- Ya Emir, dedi, haberiniz ol
sun ki, Da'd'ı vermezseniz. hem 
sizin t'e hem de ma.iyetinizin ba
..-ına gl lecek var. 

Refa A1mıede sade müstehzi 
bir bakış fırlatmakla iJ...-tif a etti. 

* 
Aradan günler geçti. Her gün 

geçtikçe, kabilenin büyükleri 
ölüm tehdidine maruz kalıyorlar 
ve dışarı çıkmaktan korkarak ça
dırlarına. kapanıyorlardı. Bir ö
lii.m korkusu hepsinin baş1annda 
bir rüzgar gibi dolaşıyordu. 

Nihayet kabikn;•ı ihtiyarları 
bir armıa qelip reise gittiler ve 
bu vaziyeti bir karara veya bir 
neticeye bağlamasını rica ettiler. 
Meclis kuruldu. Ve A1mıedin 
bir hile ile öldürülmesine karar 
verildi. 

Ertesi sabah etrafa şö11le bir ha
ber yayıldı: «Hüzaa cinsinden bin 
tane deve qetfrene, 1·eis kızını 
verecektir.» 

Develerin Hiiza'a cirısiııden ol
masının şart koşulmasına sebep 
şuydu: Hiizti'd~a gidebilmek için 
Burıı.reden geçmek lılzınıdı. Hal
buki bu derenin civarında daimi 
surette bekliyen bir a·rslan ile 
bir yıla.n vardı; ki kimin yolu 
oraya di4m.f4se bir daha geri
ye dönememişti. 

Bu plan ~ AIMMt ko-

laşıyorlardı. Ahmet, ka 
yılan ve arslan hiktıyesinin 
tün tafsilatını anlatıyor, ve 
için daha büyük tehlikelere 
maktan c,-ekinmhµıceğini ıızun; 
zadıya Da'd'ı kucaklıuarak s 
lüyordu. 

..... ~; , .. ""i·' "'~• ., .. 

ANkAMA 
1 • 5. 1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayi~nıark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçe ta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
108 İsve( lb 

100 Ruble 
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