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Romanyada. 
gizli bir Alman 

&ve 
1111 

arı 
' •11 
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teşekkülü! 
Bir bodrumda yakalanan bu 
teşekkül, Romanya fçinde radyo 
~aberieri neşri ıçin çalışıyormuş . 

lıUkrC§, 4 (A·A.) - Röyter: 
~ İtoınanya maku.ınlan, ' 'Turist akmlan,, na. kar§ı çok ,,tddctll ha· 
lııı~tlerıno denm etmektedir· Romanyaya girmek \'C memleket da.. 
'et de ikamet etıneğt tal<yidat;ı tabi tutan nizamnamenin 15 gün ev
teı~ 11\erlyete ginneı.lullcnbcrl, 2·10 Alınan tchcasınm ilwnct tezke.. 
1ıe1111 lııt.aı edilmiştir. Bunl:ır ara.smda, Romnnyada birkaç &eneden • 
1-ha lkaınet ettikleri haJdo ''be. inci kolon., faaliyetine ı,Ura.klerl do. 

ile harice çıkanlan birkaç Alman da \'lU'dır· 
~ llaber nrildlğtno göre, Romanyn pom.ı, Bükre.5te bir ooruw.. 
~ toıllanan gizli bir Alınan teşelikülil meydana i:ıkarmı~tır· Bu AL 
~ te6ekkülil, Rom&ny• dahlllndo gayri me~ru bir tarzda radyo 

tlcrt n61rtne çalıpuakt.a idi· 
.\~akson ekalllyctinin bulunduğu esaslı merkez olan Slbiuda. 
ile ll kurmay subayı olduktan tebeyyün eden bazı turistleri eyleri· 
l'istı tnış bulunmalarından dolayı bazı Saksonlar te\·klf edllm1~ n tu_ 

er iso hudut haricino çıkarılmışlardır· 
Al SOVYET - ROMEN TiCARET 

illan Bükreş, 4 r A.A.J .:..... Havas: 
f\ 1 • MUBADELELERl 

t . tayyare erı Sovyetler birliği ile Roı;ıany~ 
tlgılterenin cenubu arasmd~ mun~ ekonomik tı· 
§aı-ki ah·ıı . caret mubadelelenrun pek yakında 

8 ı erıne organize edilmesi beklemnektedir. 
)'aklaşamadılar Romanyanın Moskova ticaret ata-

f..ottd ~si Christeoreano, Bükreşe g~ 
A.Jttıan ta, 4 (A.A.) - Dün gece ve Romanya ticaret nazın Christu 
~lllıbu tayyareleri İngiltere'nin tarafından kabul edilmiştir. 
1
Çil\ ii §arki sahilline yaklaşmak Sovyetler .birliği hük.Qmeti, Ro
.,~ daI·;aat çalışmışlar ise de ha- manyaya Font ve pamuk ihracatı· 
~}'}'ar~ l?plarmın ateşi ve avcı m kolaylaştırmak arzusunda b~
ltı~ler~crı .tarafından tardedil- lunmaktadrr. Bu Sovyet t~e~ı, 
~l\ t r. Bır müddet sonra Al· Bil.kreş tarafından kabul edilmiş
~~ de ararcleri avdet etmişler tir. Kontenajnları, tediye §artları 
ttli at ~va dafit toplarının §id- ve iki memleket arasında nakliye 

eıııe karplaştnIJlardrr. işlerini tanzim için yakında görüş

-
ltalyada oturan 

ıı. Amerikalılar 
ll'aYı terkiçin henüz 

emir almadılar 
~Vasin t 
tıs, g on, 4 (A.A.) - Sumner 
~e.gaze~ı~le yaptığı görüş· 
~?ıiı~ l>hılıppsın Romada yaptığı 
"lt Ço e!erden sonra Romadan f ~~ 1n<li mahiyette haberler 
ta.ı~·a te olduğunu söylemiş ve 
~~!arı da oturan Amerikan vatan
~ir \·~ 1 tal yayı terk için henüz 
e ~l er~l~eıni~ bulunduğunu ila· 

enıiştır. 

melere başlanacaktır. 
Harptenbcri Romanyarun Font 

ve pamuk ihtiyaçtan artmış ve bu 
maddelerin ba~a memleketlerden 
ithali de bazı güçlüklerle karşılaş
mağa başlamıştır. Yakınlarda fena 
bir vaziyette bulunmaktan kendi
ni kurtannak için Romanya me· 
talürji enJüstrisi iptidai madde ve 
yan m.ımul madde vaziyetini iy_il~ 
tirmeğe çalışmakta ve bunun ıçın 
de yeni aybanc.ı bayilerle müzake
reler açmaktadır. Romanya meta· 
lürjisini idar~ edenler, aynca Bel· 
çikada da başka bir satmalma men 
baı bulmak irnk~nlannı düşünmek 
tedirler. Amerika ile yarı mamul 
demir ve dikenli tel ithali hakkın· 
daki müzakereler de müsait bir ha· 
va içinde devam eylemektedir. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

4.merika, ltalgaga 
' ltidal tavsiye etti 

- 3 iiDcU aayfamıı.ıla -

Alman.va lsveçe 
/ • nota verıvor 

.....,Dsveçte hayal Dnlk6saro 

isveç gazeteleri: "Norveç, Almanyanın ingiltereye yapac~ğı askeri 

L:= .. ~~~~~~~ .. ~~!~ .. ~!~ .. ~~ .. ~~~~~ .. ~~~~~~-~~!~~ .. ~~~-~~-~~~-~:: .. ~~~-~~~:~ ....... J 

Bir Norveç kumandanı 
mütareke teklif etti 

Fjaltıas, 4 (A.A.) - lsveç hıc 
dudtl Röyter muhabiri bildiriyor: 

Non:eçliler, bu haf ta başında 
Almanların tahliye ettikleri Oster 
vadisinde Rörosu M.Ia kontrolları 
altında tutmaktadırlar. 

Dün Rörosun 10 mil cenubunda 
Os mevkii civarında şiddetli topçu 
faaliyeti kaydcdilmi~tir. Burada, 
gönüllülerle takviye edilmiş olan 
Norveçliler. düşman harekatını le· 
hir için şiddetli bir surette müca· 
dele eylemektedir. 

Geçen gece, 400 kişilik bir Al· 
man kuvveti Rörosa girmek iste
miş...c;c de şehir cİ\·arında bü· 
tün gün devam eden çarpışma· 
lardan sonra Norvcclill!r ve İsveç 

gönüllüleri tarafından geri püs-
kürtülmü~tür. , 
Alınan haberlere göre, küçük Al· 

man müfrezeleri, halen, Trond· 
heymden cenuba doğru ilerlemek· 
tcdir. 

Röros halkı, gündüzleri, dağ ev
lerine iltica etmekte ve ancak gece· 
!eri şehre dönmektedir. 

Rörosu lsveç hududuna bağlı· 
yan yol, hala Noryeç kontrolü al
tındadır. Fakat, buzların çözülme
si dolayısile bu kontrol hazan bü· 
yük güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

lNGtL!Z TAYYARELERlNIN 
FAALlYETI 

l.AJndra, 4 ( A..-1.) - Salahiyet· 
tar bir menbadan Yerilen haber· 

lere göre, İngiliz hava kuvvetleri· f
nin Sta\'anger tayyare meydanına 
yaptıklan hücum esnasında Al- ~~~~~~~~~Jt 
manlar, hafif bir mukavemet gös· 
termişlerdir. Bunun sebebi, pek 
muhakkak olarak tayyare mcyda· 
nına evvelce yapılmış olan şiddetli 
hücumların \'Ücuda getirdiği hasar 
!ardır. Filhakika, hava meydanı et 
rafındaki binaların ekserisi, yan
gın bombalan ile yakılmıştır. 

Fomcbu hava meydanına yapı· 
lan hücumlar esnac:mda. !ngiliz ha 
va kuvvetleri, daha şiddetli bir mu 
kavemete karc:ı lm\'mağa me.:i>ur 
kalmışlardır. Fakat bana rağmen 
esaslı hangar üzerine lüzumu ka· 

(Devamı 2 inci sayfa~a) 

Bugünkü spor 
h~reketleri 2 nci 

sayf amızdadır 
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Yeniler ,. 
1 

····-- Yazan: SUAT DERViŞ ....... J 
1'IomlekcUmlıdc r.ıI:.ıın edebi eserler her ne kadar çok değilse 

de, hepsini gUnU günUne okumak. mohtt>llf sebepler yüzünden, her 
7.am:ı.n insana nasip olmuyor· :Ca suretle ln.cwı okuyamadı''l kitaplar 
l~inde cidden değerli olanbrmm mütalea<ıından alacağı zevı.ten mah
rum kaldıktan b:ııJta muharrlrlerinln edebi ve fikri taraflarını tanı • 
mnk fırsnbnı <la Jmçınnıs oluyor-

BugUnlcrde hastalık dolayıslle e,·de g~lrdiğlm birkaç gün kü
tuphımemdo hCDilz 01.'"UDladıı;m ba.ıı turkçe eserleri tetkik lmki.nmı 
bana vcrdJ. Vo geno maba.rr:lrlerlmlzden bazılannm bir~ eserlnJ o. 
lrudıım n onların bazıla.nnı sarnlm1yetle o kadar çok belcudlm ld 
bundan sonra bu kabil eserleri lntlşarlan üzerinden epeyce blr za
nun da gcçmJş olsa tetkik ctmeğe karar verdim· 

Bugün yeni okuduğum bu kitap. ı------------lnr içinde genç edibimiz Reşat E- ~aktachr: ~ e bu mevzua temas ~-
nisin bilha.sM çok beğendiğim dip, bu ıçtımat :ra:a.~"I ?ulan edi. 
"Gece Konuştu romaru hak.km.. bin kalemi tıpkı kotu bır yarayı 
öaki fikirlerimi"ye.zmak istiyorum. d~şen bir cerrah ellnd:k.i ~eşt~r 

(Gece Konuştu) romanı eUpheal.ı gıbl temiz, faydalı ve msanı bır 
ki son senelerde intişar eden vazifeye l.let olmaktadır· • . 
Türk romanları arasında en gU- Bu eserile Tilrk cemiyetini ala
zel, en kuvvetli ve en realist 0 _ kadar eden sosyal meselelerd~n 
lanlnrmdan blrldlr. bir çoğuna temas eden Reşat Enıs, 

Bu roman basit zevkleri tatmin hakiki hayat sahnelerini göstere. 
edecek mevzular üzerinde tatlı, bilmekte cidden muvaffak olmu~
yumuşak ve edebt bir uslOpla ya- tur. Muharrir me~zu olarak eh. 
zıtmış ıaıettnyin bir psikolojik ne aldığı meseleyı yalnız ::: tet
talılilln ve tek ruh içinde geçen kik etmek ve tiplerini iyi canlan. 
lblr ihtinı.sm, aşk veya milcadele. dıra.bllmekle kalmamış ayrıca da 
nln romanı değildir. insanların tabi olduklan i~tlmat 

Bu roınn.n romanda yalnız b hayat p.rtlarmm ıuurlan tizerin-
lnn arnyanl~n tatmin etmek:; de mllessir olduğunu kendi kah • 
çok uzak hatta onları UrkUtecek ramanlarma alt bazı fikirler, mi -
;ve bu kitabı ellerinden att:ıra.ca.k aallerle yandan fazla muvaffak 

•kadar cldd1 kuvvetli ve acı bir blr ıekllde göatereblbn4tlr· Ve 
surette realist blr eserdir. içtima! haya.tın ezici darbeleıile 

Genç edip "milll roman dam- sukut eden in.sanların doğru diL 
gam altmda okuduğumuz bir sn . ıUneblldiklerini ve .hattA ~haldkt 
rll nlelA.de eserlerin basit okuyu. ha~tm ta kenclisile dogrudan 
cuya kolay ve tatlı gelen ınevzu dognıya tema.sın b~u kolaylaştır
ve hilelerinin hops1nl istihkar eL dığmı ve bu se.fıllenn in.san ta.. 
m.ia· Gazlerini haldkt hayata ve rafla.rmı da peklll muhafaza ede
bu hayat içinde cemiyetimizi alA- :diklerini bu eserile isbat etm..iş. 
kadar eden bir mevzua çevlrmla • 
vo bu g6zlerle 0 mevzuun en de. Eserinde sanayiln ma.kineleşme-
rln ve en karanlık noktalarma al yUztlnden el zanaatkArlarmın 
nUfuz etmek kudretini gaatennto, dllştuklerl sıkıntıyı tasvir eder. 
vo ornda.n topladığı intlbal&n lruv- ken Re;,at Enis ll&dece vakıayı 
veW ·b1r 'kompo~on eekllnde bU.. te.sblt etmek.le kalmadıktan başka 
tün :ı:enklozi ve.sesleri, hususiyet- bu tekAmnıu geçirmekte olan her 
Ieri ne b!ze bir sanat eseri olarak cemJyet efradı arasmd& lıidisatm 
verebllmlştlr. sadece dI§ görUntl§Unll görebilen 

lstanbulun m e z b e 1e1er1 n.. ve ona kapılan satht bir kavrayı
d e, köprll altlannda, sabaliçı IIIl h1kim olduğunu da canlandı_ 
kahvelerlnde v:lrnne ve JDD.farala. nyor ve henüz ıuurJanmamış o-

da lan bu insanlardaki makine dllş. 
· rm yauıyan kimsesiz serseri ço - mnn.lığmm yersiz oldugun~ u gös
cuklarm rom&m olan bu romanda 
yaratılan tiplerin birçoğunu san- teriyor. Gayet realist bir görillle 
ki gözlerlmlzJe görmUa kadar bl. emeği ile geçinen insanların çek. 
ze canlı gellşinJn ıebep ve hlk:me. tJği ınkıntıya mak.lnelerin değll, 
ti, muharririn onlarm hayatım ha. lçtlm.eJ kanunlann makineciliğin 
kike.ten tetkik etmek 1.alıınetine llerleyfılne uydurulamamasmm 
ikatl mUesslr olduğunu söylUyor. 
~. onla.n iyi ta.nmue. on - H klkt h 

Jarı kendi muhitlerinde gl5rilp, an_ a ayat aahnelerini yara -
layıp sevdikten sonra kalemi eli- tırken ve tiplerini ha.ki.ki hayatın 

, ne almış olmasındadır· içinden alırken tam mana. ve kıy. 
R metile realist olan muharrir, tet. 
omanın b~lıca kahramanı Hile. kik etUği sosyal meselelerden ba. 

· met ndmda on nltı, on yedi yaşın. zılarmm sebep ve Amillerini de a
da kimsesiz bir ~uktur. Evlfı.tlık 
olarak btıyiltllldüğü evden sokağa raştınyor. Ve cemiyette tekamül 

' n;ııan bu çocuk, iş bulabilmek 1 _ ve ilerleyiş zaruretini de isbat c. 
çın günlerce lstanbuJ sokaklıınn _ diyor ve bu misalle de bize rea
dn aç, sefil dolaşWttan, yatacak lizmin tekfuntil yolunda bir hayli 
yer ve ;}iyccek bir lokma ekmek mesafe katetmiş olduğunu gösteri.. 

' bulamadıktan sonra Galata.da ya • yor. 
r;ıryan kendi gibi kimsesiz ve ser _ Herhangi bir sosyal meselenin 
seri çocuklarm arasına. k~ _ doğuş sebeb ve amillerinin izahı ve 
tır. diğer hadiselerle bağlılığını gös-

Hrrstzlığa, hatta a.hlilirzlığın termek hakiki realizm için ne ka· 
· en kötüsUne kadar sukut eden bu dar zarurt ve mühim bir unsur ise 
HiknıcU kurtaran Yine ~ bulama- bu hadiselerin takip edecekleri 

, dığı ve znyıf nahif bir kız karde. seyri tetkek etmek ve insanların 
. e~ omuzuna yük olmaktaiı çekin- çektikleri ıstırablardan kurtulması 
: d1ği için Hikmet gibi ayni sefil için hangi yoldan yürümeleri 

muhite düşmüş bir b~ka serserl icap ettiğini kendilerine göstermek 
dlr· de o derece mühim ve zaruridir. 

Hikmet bunun vnsıtasile bir Işin bu tarafına gelince kıymet· 
kunduracı kalfasının yanma çırak li arkadaşım Reşat Enisin realiz· 
olur ve Hikmet yine burada ken. minin yarım kaldığını söylemek ve 
~ kendine çalışarak, okuyarak tahlillerinin bu kısmında natüra· 
nihayet bir doktor olup meydana. lizmden kendini kurtaramadığını 
çıkar. itiraf etmek IAzundrr. 

Sefillerin hayatını tasvir eden Kitabın ilk kısmında hayatları 
sahnelerin her biri ayn, ayn gU- gayet canlı ve olduğu gibi gösterilen 
zel ve kuvvetli sahnelerdir. Dil. serserilerin, kitabın son kısmında 
hassa Hikmetin tünel mazgalları kurtulu~u tetkik edilirken muhar· 
üstünde yntıp dinlen.meğe hasret rir bu meselenin sadece dış tarafı 
çektiği ve her yatışında polislerin .na saplanıyor ve bu yüzden de bizce 
tekmcs.ilo uyandırıldığı gecenin neticeyi sebeb olarak gösteriyor: 
t:ı-svirl ve Hikmetin 0 andaki his- "Cemiyetin huzur ve sükünu 
sıyatınm tahlili serserilerin sa.. serserilerin az veya çok oluşuna 
balıçı kahvesi, Cakırm emanet- tabi,, olduğunu söylüyor. Halbuki 
~lnln mağazasmda bir küfe için serserileri ortaya atan sebeb cemi· 
deki ölilnıU, Çakırın cenaze me: yetteki huzur ve sükunun yokluğu 
raslınl, Niyazlnin evini terkeclişi dur. 
h~aten Ustadruıe d en e c e k Işte görüşündeki bu noksan do-
bir kudretle kaleme nlı:nmıştır. layısiledir ki R~t Enisin realiz-
.Hayır bu eser vakıt ·geçirmek mi en milhim noktasında yarnn 

lçın okunacak bir roman olmak. kalıyor ve eserin sonunda (maa1e· 
tan çok dabn uzak ve çok daha seO natüralist olmaktan kurtula 
kıymetli ve çok daha sıımlmi bir mıyor. 
eserdir. Bu roma.n hnkikatm ken l\faamafih ''Gece konuctu,, ro· 
disidir. - ~ mani bu genç edibin bundan beş 

Edip, bu eseri yazarken kale. buçuk sene evvel yazını' olduğu 
nı1n1 cemtyotlınlzln bir yarası Us- bir eserdir. Bu eserin heyeti umu
tllnc eaplamıştır. Ve bu ncBter miycsinden edindiğimiz kanaatle 
glb! yaraya ııaplanan bu kalemin edibin bunu takip eden eserlerinde 
etrafmdan e~rahatıcr, kanlar s>z. muhakkak tam ve olgun bir realiz· 

Almanya ısveçe nota yeriyor 
• . Bas·ı akilin s~ Ja~-

--taki ~et~dlderi 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

dar yakından dört bomba atılmış· 
tır. Bunların çok ciddi ha$ara ~c· 
beb olduğu muhakkaktır. 

Alman deniz tayyare.eri taraf m 
dan herhangi bir mayn dökülme 
ameliyesine teşebbüs edilmesine 
mani olmak maksadile, Alman Frı· 
zon adalan üzerinde de lngiliz tay· 
yareleri k~if uçuşları yapmışia~· 
dır. Bu lngıliz keşif tayyarelerı, 
ezcüm.e Sııt tis~ünden \C Hinden· 
burg barajından Almanların açtığı 
ateşle karşılaşmışlardır. Büyük 
miktarda lngıliı tayyareleri tara· 
fından gece yapılan bu büyük ha· 
reketler csna,,ında, hiçbir kayıp 
ve hasar kaydoluıunamı§tır. 
ALMANYA lSVEÇE BlR NOTA 

VERİYOR 
Paris 4 ( Radp) - Ovr gaze· 

te:;inde madam Tabui Alınanyanın 
lsveçe yeni, bir nota göndermek 
üzere olduğunu haber vermektedir. 

Bu nota ile Almanya lsveçten: 
1 - ls\·eç demirinin tarnarnile 

Almanyaya ihracını, 
2 - Diğer ihracatının yüzde 80 

ini Almanyaya yapmasını, 
3 - lsveç demir madeni ocak· 

lannda ve bunların nakliyatında 
Alman işçi ve mühendis kullanma
sını istiyecektir. 

ALMANY ANIN HARP 
GEMiLERİ ÇOK 

EKSlLDl 
Paris 4 (Radyo) - Londra as· 

keri mahafilinden verilen malfuna
ta göre, Norveç harbinde Alınan 
deniz kuvvetleri çok büyük z~yia
ta uğramıştır. Nitekim bugün Al· 

man donanmasında ancak, 2 kru· 
vazör, 2 cep kruvazörü ve birkaç 
diğer harp gemisi kalmı~tır. 

Halbu!i:i müttefik devletlerin bu· 
g-ünkü donanma·ı ba5:ıca 22 kru· 
vazör, 22 saffıharp gemisi ve 50 
tahtelbahirden mürekkeptir. 

Alman hava kuV\·etleri de Nor· 
\'CÇ muharc~lerinde ağır kayıp 
\'crmi§tir. En aşağı 350 Alman 
tavvare inin dü~ürülerek, ağır su· 
rette sakatlanarak veya kendi ken
dine inmeye mecbur olarak tahri
be uğramış olduğu hesap edilmek
tedir. 

Askeri mahafilde, bugün harbin 
yeni bir safhasının başlamak üze· 
re olduğu ve bunda müttefik dev· 
!etlerin Norveçteki gibi, Almanya· 
ya nazaran daha az müsait vazi· 
yette bulunmadıkları i~aret olun· 
ma!~tadır. 
lSVEÇfE IIA YAL İNKİSARI 

Stoklıolm, 4 ( A.A.) - 1/avas: 
Müttefiklerin Norveçte geri çe

kilmeleri Isveçte büyük bir hayal 
inkisarı husule getirmiştir. 

''Dagens Nyheter,, gazetesi. ln· 
giliz donanmasının Almanların 
Norveçe asker nakletmelerine ni· 
çin mani olamadığım sormakta ve 
Almanların tngiltereye havadan 
yaptıkları hücumları teksif etm~ 
üzere Norveç hava üslerinden istı· 
fade etmelerinden korkmaktadır. 

Social Democraten diyor ki: 
Norveç Alman himayesi altına 

girmek ve İngiltereye karşı yapıla· 
cak askert harekat için bir ils teş· 
kil etmek tehlikesine maruz bulun· 
maktadır. 

----------------------------------------~----;!. 
.. m 

-Bugünkü spor hareketleri 
Mektepler şampiyonası karşılaşma
sında G. Saray~Boğazlçi' 1-1 berabere 
Müsabakanın birinci devresinde Galatasaray 

solaçığı küçük Bülendin ayağı kırıldı 

MEKTEPLER ŞAMPİYONU 
Mektep!er arasındaki lik maç

Iannın finali bugün Şeref stadın· 
da Galatasaray • Boğaziçi takımla· 
n arasında yapıldı. Bu müsabaka· 
dan evvel de Haydarpa~ ve Hay
riye liseleri üçüncüyü tayin edecek 
müsabaka için karşılaştılar. 

Maçların ehemmiyetine binaen 
sahaya çok kalabalık bir seyirci 
kütlesi lopıanmıştr. Seyircilerin ek 
seriyetini talebeler t~kil ediyordu. 

lLK MUSABAK.A: 
11.a.ydar PD- - Hayriye: S.1 (S.1) 

Uçüncülük için Haydarpaşa ile 
Ha)Tiyc arasmda cereyan eden 
bu müsabakayı Jiaydarpa~1 çok 
haklın bir oyundan sonra 3-1 ka· 
zandılar. 

G· Saray • Boğaztçl: 1-1 (LO) 
Mektepler şampiyonunu tayin e

decek bu müsabakaya takımlar 
şu kadro ile çıktılar: 

Galatasaray: Necmi - Halil, 
TalA.t - Abid, Halil, Mehmet -
Mustafa, Aydın, Muzaffer, Nuri, 
B\ilent· 

Boğaziçi: Halil - Süreyya, Rah 
ml - Emin, Osman, Necdet -
Sabri, Muzaffer, Tesit, Niyazi, Nus 
ret. 
Müsabakanın birinci devresi 

Gıı.lııtıısaraylılarm hakimiyeti al _ 
tında cereyan etti bu de\Te Gala
tasa.rayhlar Aydının ayağından 1 
gol kazandılar· 

Müessif llidhe 
Maçın bu devresinde, Galatasa • 

ray sol açığı küçük Bülendin bir 
çarpışma esnasında ayağı kırıldı. 
Ve sahayı terketmek mecburiye
tinde kaldı· 

Galatasaray bu devreyi 1 - O 
galip bitirdi· 

İl{İNCİ DE\'RE 
Bu devre Boğaziçi 21 üncü 

dakikada Niyazi vasıtasile .bir gol 

yaptı. Oyunun umumt baskısı Bo· 
ğoziçine ge;mişti. Galatasaraylılar 
bozulan haf hatlarının tesirile sı· 
kışmış bir halde kalmışlardı. Hü· 
curn hattının da 4 kişi kalışı derli 
toplu .bir akma meydan verdirmi· 
yordu. 

Bu devre başka gol olmadan 
maç 1·1 berabere nctice:endi. 

Bcyoı;ıuspor - Dcminıpor: 2 _ 1 

l\lilli küme maçındaki takımlar 
arasında tertip edilen dep!aşmanlı 
lik maçlarından Dernirspor - Bey· 
o~lu spor karşıla~ması bugün saat 
16 da Taksim stadında yapıldı. 

Hakem Nuri Bosutun idare etti· 
ği rnfü"abakada takımlar şu kadro
larla dizildiler: 

T>emirspor: ' Sullıi - Naci, Şev· 
ket - lbrahim, lbralıim, Orlıaıı -
Selim, Arii, llakkı, Falui, Fethi. 

Beyolluspor: Stavro- Civelek, 
Etyen, Maroli, Çiçeııiç. Şükrü 
BambiM, Misıt€zi, Butl~y. Fili/J. 

Oyuna Beyoğluspqrun hücumile 
başlandı. Bu akını kesen Demir
sporLular 5 dakikalık bir hakimi· 
yet tesis ettiler. Fakat oyun yavaş 
yayac:. mütevazin bir şekle döküldü 
ve 12 inci dakikadan sonra Beyoğ· 
luspor hakimiyetine geçti. 

16 ıncl dakikada Beyo~luspor· 
lular, solaçrk Şükrünün güzel bir 
ort:ısım isabetli bir kafa vuruşun· 
da yakahyan Butlcy yasıtasile ilk 
gollerini kazandılar. .. . 

G<>lden sonra oyun mutevazın 
loşti. Her iki ·taraf da karşılıklı 
fıreatlar kaçırıyorlardı· 

33 üncli dakikada Demirspor 
penaltıdan beraberliği temin etti. 

43 Uncil dakikada Dcmirspor 
bir gol daha yaptı ise de hakem 
ofsayd addetti. 

Devrenin bitmesine bir dakika 
kala yine Butıey Bambinodan al. 
dığı yerinde bir pası güzel kulla -
narak Beyoğhısporun ikinci golünü 
yaptı ve de\'re 2-1 Beyoğluspor 
lehine neticelendi· 

tıtlNct DEVRE 

BlR NORVEÇ KUMAND.\NI 
MÜTAREKE TEKLlFl YAPTI 
Namsoı Hududunda kab Ncr:d. 

lu'den, 4 (A.A.) - Havas: 
Haber ahndığına göre Alman

lar Steinkjer'den Grong istikame· 
tinde ilerlemeğe devam etmekte. 
dirler. Snosa civarında Almanlar
la Norveçliler arasmc!a mUsade
meler olmuş ise de Alman kıtaları 
Trondheim'in §İmalindeki mınta
kaya kumanda ec1en miralay Getz' 
inanlaş:na teklifleri yaptığını öğ
renerek taarruzlarına nihayet ver 
mislerdir. 

Diğer cihetten Almanlarla Nor· 
veçliler Boros'da ve Os mıntaka. 
ıında şiddetle çarpıçmı§lardır. 
Almanlar Norveçlilerden fazla za
yiat vermişlerdir. 

Müşahidler, Cebhane ve bilhas· 
sa yiyecek darlığı yüzünden iki 
tarafın da pek miişkül bir vazi. 
yette bulunduğunu beyan etm:::c
tedirler. 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz 
radyosu bildiriyor: 

Norveç'te mahalli bir mütare· 
ke akdi için bir Norveç zabitinin ı 
Alman makamları ile müzakereye 
giriltiğini haber alan İngiliz har. 
biye nezareti Norveç orduı;u baş
kumandanı ile erkanıharbive:ı:n:n 
bir İngiliz harp gemisine binerek 
mechul bir istikamete hareket et
tiklerini teyid eylemektedir . 

Diğer cihetten kral Haakon, 
henüz Norveç'tc bulunmaktadır. 
Bu itibarla yazılan emriyevmi ve 
mahalli bir mütareke akdi husu
sunda yapılan müzakereler için 
Norveç yüksek kumandanlığının 
muvafakati istihsal edilmiş değil
dir. 

MOTTEFlKLER NASIL 
RICAT ETTiLER? 

Namsos yolunda kain !'\ordlu· 
dan , 4 (A.A.) - Havas: 

Namsosdan müttefik kıtaatmın 
vapurlara bildirilmesi cuma saba· 
hı sona ermiştir. Kıta!arın vapur
lara bindirilmesi işine çar~aınba 
ak5arnJ baş?anmıştı. Nam:;os lima· 
ne g~tn ClfillMt§i günü Almqn kl.· 
taları tarafından tarnamile tahrip 
edilmişti. Kıtalan nakletecek olan 
iki İngiliz harp gemisi açıkta fi
yorda beklemek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Narnsos mmtakasında, bilhassa 
Grongdan Snosaya giden yol uzun· 
luğunca kadc.melenmiş olan Fran· 
sız kıtaiarı hususi Norveç otomo· 
billerile \'e k~myonlarla limana nak 
!edilmişlerdir. Bu kıtalar Namsosa 
gcldıkleri zaman küçük gruplar 
halinde müsadere edilen Norveç 
balıkçı gemilerine \'C ~n!opelerine 
irkap c.lilmişlerdir. Bu gemiler, 
perşemb~ ve cuma gün!eri bütün 
gün sahil ifo harp g:m'lileri arasın· 
da gidil> ge!mi~ierdir. 

1 rkup aıncliresi esnasında !•ıta:ıt 
hiçbir Alınan bombardımanına 
maruz kalrnamı~tır. Bu ameliyata 
müttefiklerin sefert kuvvetlerinin 
iki kumandanı lngiliz kuvvetleri· 
nin. şefi general Carton de Viard 
ile Fransız kuvvetlerinin şefi gene
ral Cadet nezaret et.'Tlişlerdir .. 

Varna va Köslence 
· limanları önünde 
maynlar görüldii 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
IJukre~. 4 ( A.A.) - Röytcr: 
Beş m~meli bir mayn, dün Kös

tence Jimanı civarında karaya o· 
turmuştur. Mayn, parça parça bir 
halde bulutunakta ve menşei hak· 
kında hiç~ir işareti ihtiva eyleme· 
mektedir. Vama limanı açıkların· 
da da bazı maynlar görülmü'} bu· 
lunduğu da, bu münasebetle hatır· 
!atılmaktadır. Köstencedeki may· 
nın, bir Rus mayn tarlasından kop 

Sıvas 4 ( A.A.) - Eaşvekiiimiı 
Dr. Refik Savclam bu sabah s:ıat 
8 C:e Sivası te}rif ctmi~ler, istasyoıı 
da mülki, askeri erkan, p::ırti \·e 
belediye reisi \'e azalan \'e halk 
tarafından kar"t1 anmı~ askeri bir ~ .,, . 
kıta selam re:-.mini ifa etmişlerdır. 
Ba5vekilimiz, kmlay c1epoları~ı 
~ezdikten sonra ,·iiaycti. tümenı. 
partiyi, belediyeyi ziyaret etm!~· 
c~r atelycsini ve hastaneyi görmUŞ 
ve saat 12 de hare!~et etmiştir. 

ingilterenin Ankara 
elçisi Sof yada 

Sofya, 4 ( A.A.) - lngilterenin 
Ankara .büyü'.c e~çisi Sir Ilughc 
Knatchull - Hugessen dün öğl~· 
den sonra Sofyaya gelmiştir. Keıı
disi, İngiltcrenin Sofya elçisi Rery· 
delin nezdinde bir kaç gün misafir 
kabc:ıktır. 

Fransada bir 
tren kazası 

21 kişi öldü; 35 yaralı 
var 

Paris, 4 (A.A.) - Dün gece 
Bourges ile Montlugon arasınd:ı 
bir !'imcndifcr kazası vukubuld\J • 
ğunu natia nezareti bildirmektedir. 
21 kişi ölmüştür. 35 yaralı ra has
taneye sevkedilmiştir. 

Raylann, yağan şiddetli yağmur 
tar yüzünden açılmaSI, kaza}? 
sebeb o1muştur. Lokomotif i~e bt! 
kaç vagon yoldan çıkmıştır. _....... 

Polonya milli 
bayramı 

İsviçredeki Polonyalılııt 
tarafından kutlandı 

Bent, 4 ( A.A.) - Polonya Ji.JIİ 
bayramı, dün lsviçredeki Polonr' 
kolonisı tarafından tesit editmiştır: 
Bemde Polonya mas!ahatgüıafl. 
nm huzurile bir dini ~yin icra 0 

lunm~tur. 

Orta şarktaki lngiliı: 
ha va kumandanı 

LondrAt 4 (A.A.) - Hava :r-ı~; 
rcşali bir Arthur Longmore, Sıil 
William .Mitcsell'in yerine ~!§ 
~rk İngiliz hava kuvvetleri.~ 
Kumandanlığına tayin edilmıştl 
Arthur, 20 Mayısta vazifesine bilf 
lıyacaktır. __./ 

~ 
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Keşidder: 1 Şub."\t, 1 itt 

yıs, 1 Ağustos, l lkincitcır 
tarihlerinde yapılır. 

muş olduıru sanılmaktadn. / 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

EN SON DA K 1 K A 
•• 1111 .............. 111ıı:m:1111m!H!Eilmm111:E1111 .. 11::Jı , 

Holanda Başveki l i millet! 
me ulasmıs veya çok daha yaklaş
mış bulunduğunu tahmin etmekte· 
yiz. Ve bu tahminimizde yanılma· 
dığımızt anlamak için de okumağa 
karar verdi~imiz genç edebiyat nes 
li eserleri içinde Re~at Enisin '.'Ge 
ce konuştu,, romanından sonra in
tişar eden diğer yazılarını da oku· 
yup tetkik etmek bi~im için bir 
zevk olacaktır. 

Bu devre Bcyoğluaporlular ga -
libiyetlerini gnranti edebilmek i - . 
çin Dcmirsporlular da beraberliği 
temin için çalıştılar. 

ihtiyata davet etti 
'° j, 

l.ondra, 4 (R:ı.dyo, saat 18) - Holanda başvekili bugUn r:ıd)ı,J'' 
le millete hitaben bir nutuk vermiştir· B~vekll bu nutkunda., lİ~ıııı' 
dada 21 kL,inin, nnzilik suçu ile tevkif edildiklerini bildinnf.'tl~,ıııC" 
lar, Holanda nazileridir ve suçl:ırı, memleketin müdafıı.:ısıoı 

Çünkü Cıece konuştu muharririn· 
den cidden hüyük eserler bekle· 
melde hnta etmemekte olduğumu· 
za kanaat getirmekteyiz. 

Suat DERViŞ 

Uüsaba.ka zaman zaman iki ta • 
rafın ka.r§ıhklr akınlo.rile geçti. Fa
kat h~r iki t.-ıkmı da bu devTcde 
sayı yo.p:unaclılar. Ve mUs:ıbııka 

2 - ı Bcyoı;ıuspoı-un galibiyeti. 
le nct icele nd.i. 

tc uğratacak faaliyette bulunmuıı olmalarıdır· d'' 
Baıjvekil, lıUl.\!n memleketi, bu gibi kimselere kıı.~ı ihtiyııta. 

vct etm.işti..1' · · 
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Anıerika, italyaya 

tavsiy etti 
ft!ftffft italYan donanması . 12 

1 
...... n·oma·n·ya·da ....... 

1 

?;:~~~~.b'. pun• P•••· adalar sularında! i Alman 1 
t- Unıu ınUnn.ııebcUlc Cumhurrol.ı;I Amerikan efkarı umumiyesine göre : 

itidal 

-ııet lııa 
~ltt nu ile prens Pol arasında • 

1 
Akd . Ad . . kt 

'~ te:ı:~~~~ bUtçc en- ita ya, . enız ve rıyatı e 
:::= ~0 ~=cr=t~= müttefiklere müşkilat Vakalandllar ve ıı:ıudat 111.eredlr. EncUmen dUn :Mllll • 

~a:::c!~~~~:le~~üz:~:ı~: çıkarabilecek. ciddi -bir tehlikedir ı hudut haricine 
• Xlo etnıı,Ur. Va§İneton, 4 _ Amerika cum.. İngiliz sefiri Sir l\Ules Lam- k ld ı 

... ,~ahçede vukubulan ve 11 hurreisi Ruzvelt, İtalyan elçisile pson ile Mısır başvekili ve or- .ÇI arı 1 ar 
~ ı:zuı ö!Um.ile neticelenen görüşmü~tür. Ruzvelt, bu müU. du şefleri arasında bugün ye
~ hldıacsı etratmda dUn ikinci kat etrafında . gazetecilere, har- ni bir mülA.kat vukubulmuştur. 
Ct~eza. :tnahkemcslnde bir istinabe bin başka milletlere ve başka Müll\katta mili! mUdataa lıak
~Uba Ynpııınlf ve ilk l!adelerlnde mıntakalara yayılmaması için kında alınacak bUtUn tedbir
~ı~et görülen ba%1 gahltıerln Amerikanın gayret sarfetmekte terin alınmış olduğu ve Mısırın 
~etı &Iınınrııtrr. olduğunu söylemiştir. her ihtimale karşı hazır bu-

11.ıı zı.ı Cede ın&hkeme .azaamdaıı Hali- tunduğu ittifakla müşahede ve 
a.~bcu altmda onun taratmdan iTiDAL TAVSiYESi tesblt edilmiştir. 
<le.ı~u: Uç Yeminli ebllvukuf ve mUd Vaıington, 4 (A.A.) - Ha- Mısrr hUkOmeti, her tilrlü ihti-
l'l:ı t.rıtı 1 bıızunınd& alCıkadar polisle- vas: male karşı alman polis tedbirleri 
~cı. b erı. ile Dolmabahçe sarayı kapı Ruzveltin matbuat mümessil - cUmle8inden olarak, Kahlrede bir 
ttıllılfu lr ke§lf yapılmasına karar ve- terine vukubulan beyanatından Mısır fırka'lı taJıtjidine de kcı.rar 
tıeu~r. keııit ve JsUnabc ifadeleri sonra Amerikan mahfellerinde vermlştir. 
'bn111.ruec!:!t ağ'tr ceza mahkemesine Amerikanm Roma hükumetine tNGlLtZ ADLll:'"E NAZIRININ 

• l'o11a • itidal tavsiye ettiği ve Amerika- NUTKU 
IJt )'erı' btr o.ydaııbcrl ~hrin muhtc- nın ayni §Ckilde teşebbüslerde Londra, s (A· A.) _ Dün Lon-
~ erinde ona yakın dUkkAn ao- bulunmag~a devam edeceg~i ka-
lt.ı._ı:n~h drada bir nutuk söyliyen adliye 
~tır ur bir sabıkalı hırsızı ya- naati hükilm sürmektedir. nazırı Kingsley Vud: "Yakın ve 
~ • Bununla beraber, iyi haber a- orta prktaki İngiliz ordusundan 
~ ~ a&bıkaJ.ılardo.n Kadıköylü lan mahfellerde hakim olan ka. b:ıhsederek demiştir ki: 
'bı.ı ten ne.mdiğeri KAzım olan naat Amerikan diplomasisi tara. "-Bu ordu hiçbir k.imse)i teh
~~ herıtıa 22 YIL§lllda olmaBına fından İtalyayı itidale sevketmek dit etmiyor· O kendiaine tevdi edi
ltııa ha l:XıUhteıtt hıraızlıklardan 12 için sarfedilen gayretlerin Muso- ıecek herhangi bir vazifeyi üa için 
lıı114cıe~ ınalıküm olmuı ve bu lininin sarih bir ~ariyet alınasma orada bulunmaktadır. Bu ordu iyi 
t~ hapiııbaııede yatarak Jkmal yaramıyacağı ve Avrupa işlerile dostlarımız Türkiyeyi ve Mısın 
~ ~~ çılanqtır. Fakat ancak blr alakadar görünmemek istiyen takviye edecektir· Bu ordu impa
~ ttı~en tope.ı Haaan ertesi gün· Ruzvelt idaresinin bu arzusunun ratorluğun müna.kale hatları ara • 
"• et1tı en tekrar faaliyete pçmlı bu teşebbüsleri zayıflatacağı, hat smdaki irtibat emniyetinin zıman 
~1-rn llanau olan gece hrrsızlığuıa ta hiçe indireceği merkezindedir. altına alrnma.sma hizmet edecek -
~~ tttrr. Topaı Haaan aon blr, blr Amerikan efkanumumiyesinde fu.,, u ! t l(' ay içinde Beyoğlu, Be§iktq ve hasil olan kanaate gBre, İtalya ALMA."'I RADYOSUNlJN 
l<ttıJ~1~~erinde muhtelif dUk- müttefikler için Akdenizde ve U\'DURMALABI 
""°'- Pa tıe.ı.nı kırarak girmlıı ıl- Adriyatikte her an pek vahim Londra, S - Alman radyoları 
llıır\tt '?ta., halı ve muhtelif c3ya. çat- mü~kUlat çıkarabilecek ciddi bir bu gece İngiliz donanmasının p.r
~ "~ opaı Hasıı.n nihayet ynkııJan· tehlike te§kil etmektedir. kf Yunan sularında tahgidat yap
lt!&. lıctrı.ııhğı e~yalan sattığı adam- Diğer cihetten kongre azasın - tığmı, bu vesile ile SelAnlkto ve 

t'ıı1t ~Ya~bcr adliyeye verilml§, mes- dan birçok kimseler, Norveçte Yunanistanm diğer şehirlerinde 
• ~ lllUaaderc edllmlştlr. müttefiklerin uğradığı muvaffa - halkın encJi3eye duçar olduğunu 

Bükre~, 3 ( A.A.) - Roman.. 
ya gizli zabrta.sı, vUcudu arzu e
dilmi yen yabancıları şiddetle ta
kip etmektedir. 240 nazinin, ika
met tezkereleri ellerinden alm _ 
nııştır. Fazla miktarda Almanın 
yaşamakta olduğu Silui'de, birçok 
nazi, Alman seyyahlarm.ı evleri. 
ne kabul ettikl~rinden dolayı 
tevkif edilmişlerdir. Ve bu sey
ya.hlar hakikatte, Alman kur -
may subavlandır. Bunlar hudut 
haricine çıkarılmışlardır. 

Emniyet memurlarmm, Bük. 
reş içinde, casuslukla meşgul 
bir gizli nazi teşkilA.tı meydana 
çıkardıkları söyleniyor. 

Sofya, S (A· A·) - Bulgar a
janın bildiriyor: 

Dahiliye nazın Gabrovski, mec
liste, bir mebusun Bulga.rista.nda 
ecnebilerin vaziyetine dair sorduğu 
bir suale ,u cevabı venn~tir: 
"-Yabancılar hakkında da.ha 

müessir bir kontrol icrası için Bul· 
garistanda da başka memleketler
de olduğu gibi tedbirler alınmıştır. 
Kat'i~ etle "söyUyeblllrini ·, mcm
lekettekf ecr.ebflerin gerek !ayım, 
gerek vaziyetleri normaldir. Son 
Uç ay zarfmdo., Bulgaristana ce -
man 328-l yabancı girmiş ve ayni 
müddet zarfında 3265 yabancı çık
mıştır.,. 

' bıı dil, tarih, coğrafya fakUl- kıyetsizliğin bütün bitaraf mem - haber vermek suretile, İtalya ile 
l'ılıl:ıcı. • dera Ytlı kıı aömeatrl ao· leketlerde hissedilen emniyetsizli Almanyanm Akdenizde yeni bir 
ttıeı.' • ü erkek olmak üzere 72 ği arttırdığı merkezinde olan hadise hamladıklarmı illn etmiş-
:l? 'l'taın ı:neıun oımuıtur. Bun- kanaatlerini saklamamaktadırlar. lerdir· · Nevyork, 3 - Almanların Nor-
~t ltır1t da nıecburı hlzmeUe mUkel. Amerikan cfkinum~iyesi Al· Alman radyolan, mutadlan veç- veçte yerleştikten sonra İngiltere-

Tayyarelerle 
ingiltereye taarruz 

~cı oı..8.ltı gençten on bc§i 11mt yar. manlann bu sene içinde kati bir hlle mes'uliyctlerfnl başkalarına ye bUyUk bir taarruza kalkışacak-
111-~b~alt Ankara fakültesine, bL netice elde etmek için bütün yükletmek maltsadlle İngilizlerin tarından bahsediliyor. Almanlar 
ıtıere "e tlnıversıteatne, on bJrt mlL gayretlerini sarfedeceklerine i· seyyah adile Yunanistana kUlllyet- bUyUk tayyarelerle İskoçya açıkla-
6tl'11Uııı Yirnı1a1 kur<a çekilerek orta nanmağa meyyaldir. li miktarda asker Çıkarmt3 olduk- rmdald adalara asker gönderecek -
l'\ıt ıa,:0easeseıerıne öğretmen ola.. Birçok mü~hitler, şimdi nis. tarını da ilave etmektedirler· ler, buralara tayyarelerden para.-
• '(}tlt 

01\llUnu~ıardır. beten yakın bir Atide Hollanda • Sal&hiyettar İngiliz mahaf'tlJ, bu şiltle de asker atacalrlarc:ır· Bun-
~te ten takuıtcsı eczacı au- nın istilası imki.nıru derpiş eyle- şayiaJan en kat't §ekilde tekzib et- Ian nakliye gemilerile takip etme. 

~atı ~ri ktınya. kUraUsü ic;in mektedirler. Bu hareket Alman- ın_e_k_t_edi_._r·_...._ ________ ğ_e_çal_ışac_akl_a_rd_ır_· -----

~t. P~ ::n~~~:~: ~a:~aı~~i~~%~~:ak::::n;k1i~~:: ı· ngı·ııeren ·ın Norveç başkuman-t~ U Soınplon cltJ!Presilc ni üsler tesis etmek imkamnı vc-
t Strketı.. recektir. 

l'ıl~rlt:t t{ıg&.rtnda !en fakWtesl pro· Ayni müşahitlerin zannettikle• d h 1 b• • t'k t 'tt• 
lıtr Prore.sa ratından kal"§llanan bu ye- rine göre, İtalyanın müdahalesi an 1 meç u 1 r 1 s 1 ~ m e e g 1 1 

iUnı .:;, beyne1rnne1 §tlhrcU haiz bu vakayile ayni zamanda vuku. [l 
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No.99 Yaran: Orhan Rahmi Gökre 

Viryoni saraya vardığı vakit, 
Dukayı uyanık buldu. Çok mem. 
nun görUnüyordu. Fakat Viryo -
niyi sargılar içinde görünce şa· 
§ırdı: 

- Bir şey mi oldun? 
- Hafif bir iki yara haşmet. 

penah !. Müsaade buyurursanız 
evvela müstacel birkaç §ey an
latacağım. 

Viryoni, Dük;µun ip.rti Uzeri
ne bir koltuğa oturdu ve olan bi. 
teni anlattı. 

Düka ayağa kalktı ve saçlarını 
sert aert karı§tırarak odanın için
de dolaımağa, ayni zamanda mek. 
tubu okumağa baıladı. 
. DUka, bembeyaz kesilmiıti. 
MeçhCU Korsan ona hakaret edi. 
yordu. Bu cihet, bir! .. İrini de 
mekt_ubunda, bu meseleyi çok 
kat'i mahiyette kendisine hatır
latmakla beraber: Meblikanın ia. 
de edilmemeıi takdirinde, daha 
birçok §Cylerin olabileceğini yazı
yordu. Yani İriniyi kaybedecek
ti. Halbuki Dükanın en zayıf nok
talanndan biri de bu idi. 

MeçbQl Korsandan korktuğunu 
başkasına izhar etmemekle bera. 
ber kendi kendine itirafa baıla
mı§tı. Evet, onun cüretini öırtin. 
de saray duvarları para etmiye
cekti. Onun zekbına kartı" kendi 
kafatası aşrk atamazdı. Meçhul 
Korsan onun nazarında §eytan gi. 
bi, cin gibi bir herifti. 

Düka, yavaş yavaı yumrukla.n
nı ısırmağa başladı. Birdenbire 
Viryoniye döndü; 

- Haydi git, biraz istirahat et. 
Kendini iyi görürsen bana gel!. 

Viryoni ses çıkarmadan oda.. 
dan çıktr. 

Dlika yalnız kalmea ba§rnı yum 
rukladı: 

- Ne yapacağım, ne yapaca· 
ğım? .• Kiyara maskarası defolsun 
gitsin amma ... Ya duyulursa! .. Ya 
bunu V enedik halkı haber alırsa, 
beni taşa gömmezler mi?.. Beni 
çarmıha gerip ate_şle yakmazlar 
mı? Allalum sen bana acı ! . 

Ya İrini, ya İrini, onu neyapa. 
cağım? 

Onu seviyorum. thtiyarla§an 
kalbimin en son ihtiraalan ile se
viyorum. Beni istediği yere, iste. 
diği felaket ve hayaiyetılzliğe SÜ• 
rüklemeğe muktedir olanbu ka
dın da kaçıyor. Onu nasıl yakala
yacağım? Onu kollanma nasd a.. 
lacağun 

Düka deli gibi idi: 
Bu işte rezalet vardı, ölüm var

dı, ebedi hasret vardı, sevgiliye 
kavuşmamak vardı, her §ey her 
§ey vardı. 

Birden pencerede bir tıkrrt:I 
duyulur gibi oldu ve Düka, korku 
dan dehşetle bUyllmilJ gözlerle 
yerinden fırladı. Oradan, biriainin 
girmesini bekliyordu. Gırtlağında 
bir kılıç soğukluğu hlsıediyordu. 
Bunlar, Dlikanın vAhinlelcrindcn 
öteye geçmiyen ıeylerdl. Esen 
rlizgar, pencerenin kapağına çarp 
mıştr, o kadar.. • 

Vakit kaz;anmaktan bqka çare 
yoktu. Diika, !riniye hiraben bir 
mektup yazdı. Bu mektubun muh 

teviyatı aşağı yukarı ~u §ekilde 
idi: 

Sevgili, aziz İrini 1 
Bilhassa senin yüzünden çekti

ğim ıstırabların hiç şüphesiz far. 
kına varmıs olacaksın. Bunlara bir 
de Kiyara iıe Meçhul Korsan ha
disesi inzimam etti. Senin yüksek 
kalbinin beni bu kadar müşkil 
mevkide bırakmak istiyeceğini hiç 
sanmıyorum. Sana. Dükalık tacı. 
nı ve zcvçliğini teklif etmiş olan 
bir insan, hiç olmazsa merhame
tine layık olmalıdır. Meçhul Kor
san, h5.diseleri fazla izam ediyor 
ve çok asabileşiyor. Fakat, bilmu. 
kabele benim haysiyetimi, ben 
mevkiimi, kilise, halk ve hükfunet 
vaziyetini hiç düşünmiyor. Öyle 
bir kahramanın bu gibi işleri de 
hesaplamasını çok isterdim. · 

Zevcesi Mehlikayı, yalnız ve 
yalnız hatırın için göndermek 
isterdim. Meçhul Korsanın beni 
ölUmle tehdit etmesi hiç bir §ey 
Hade etmez. 
Çünkü benim gibi bir erkeğin ö
lümden korkmasına imkan tasav. 
vur olunamaz. Ancak mademki 
sen de bunu böyle istiyorsun, 
peki, ben de kabul ediyorum. Fa
kat esefle ıunu haber vereyim 
ki, Mehlika, sizin muhacirler sa
rayından kaçınlırken asabiyete, 
korkuya kapılmış, derhal hususi 
hekimi celbederek gizlice tedavisi 
ne b~lattun. öyle tehlike yoktur, 
sarayda tam bir emniyet içinde. 
dir. Onun geldiğini burada ancak 
birkaç kiıi bile.ceğiz. Sıhhatini ta
mamen elde edebilmesi için, dok
turun tavsiyesine göre, hiç olmaz: 
sa on gün geçmesi lazundır. Meç
kul korsana bunu haber ver. Onun 
zevceSi, ayni zamanda benim ken
di ailem efradıdır, ayni zamanda 
düşünsün ki, böyle yeni yeni M
diseler çıkarmamalc ta benim şe. 
ref, m~vki ve haysiyetim iktiza
sıdır. On gün sonra, pazartesi a.k
şami saat yediye doğru bana ken
di adamlarından, ayni zamanda 
her şeyi salahiyetle konup.bilecek 
birisini göndersin. Başından aşağı 
siyah bir manto kullanmasını da 
unutma&m. Bu hallerin böyle de
vammı ·ben de arzu etmiyorum ve 
bütün bunlara mukabil, tekrar, 
senden de kalbime saadet vermek
liğini, sarayımı viicudünle cüsle
mekliğini istiyorum. Seni mes'ud 
edeceğim. Sen dilnyarun en mil
reffeh, en zengin kadını olacak
sın, bunu vadediyorum. 

Çok derin sevgilerle gözlerini 
öpmekliğime mUsaadeni dilerim 
yavrucuğum..,, 

Düka mektubu yazarken Viryo 
ni de gelmif, kapı dibinde ayak
ta durmuştu; Düka mektubu biz
zat ve Dü.kalık zarfile hazırladı, 
Viryoniye uzatt: 

- Bunu derhal prensea İrini
ye vereceksin .. O ya kendi aar~
yı!ıdadır, yahud da gene muha
cirler sarayında .. 

Viryoni, omuzlarına pelerin al
mI§tı. Çünkü yaralı olduğunun 
görülmesini istemiyordu. Şapka
sını da iyice basmıştı. Fırladı, git
ti. Düka mmldandı: 

~ ltaıır ın.ı 01ıtıak ltlbarilo ünlvor· bulacaktır. Bu hal medeni mil. (Devamr var ..................................... ~: ........... .... t!ıenı 03\ına glrrneğt kabul etme· ıetler için gittikçe büyüyen bir Namsostan çek.ılen m·u·ttefı·k kıtalar ~~ bu tnlyet verilmekte ve kendi· tehlike teşkil etmektedir. 

:-=~::.!".!.':;:.··" t•mln .... ITAL\"ANR~;~~~~A DAiR Norveçin başka mm. ta.kalarına çıkarıldı Seırn1 e fı kr aı ar 
~ aaYınıı Bakn-köyünde tecrübe nU· ~ 
bı'4 laat 

8 
YD.Pıl&caktır. Tecrübe aa.- Londra. 4 - Muhtelli kaynak- Stokholm, ' (A.A.) - Nam.sos cep· 

lt.l~~hıı b de baDlıyacak, sayımın fardan gelen haberler, İtalyanın hesinden tahliye edilen mntteflk kıta· 
~ ki Udlrecek fabrika dUdUğüne On iki adada mühim tahşidat yap- lan Norveçln başka noktalannda ka-
~ :o evinden çıkmıyacaktır. lığını teyid eylemektedir. raya çıkarılm~tır. 

~t ıı:ın le kısa. bir zaınandıı. blUrU- Bu hususla alman miltemmim Londra,, (A • .A.) _Harbiye neza-
llı. 'lerııen :~lbat alınmıştır. malümata nazaran, İtalyanlar On reU Norveç ordusu ba§kumandam ile 
~' bı -..lfınıata göre tngiltcreyc lkl adadn 50 bin asker tahşid et- erkAnıharblyeainin ı mayıa gecesi bir 
'ıt llıı.ıı.aıı: Paru dcmlr slpariııt Uzcrin mlşlerdir. Ayrıca bu mmtakaya İngiliz harp gemt..ı ile meçhQl bir is
~ llpa kat haaıl olmuııtur. Amerl- mUteaddld İtalyan tahtelbahirleri Ukamete hareket ettiklerini bildir-
1ı..:"%u tlf olunnn demirlerin ikinci gönderilmiştir· mektedlr. 
1~ Alt tetırmekte olan vapur da İtalyadakl İngiliz tebaa.anım o- TESLt.'1 OLA.N NOR\'EÇ KITALARJ 
~'enlzdedlr Gelecek halta radıın aynlmalart konsolosluklar Stokholm, , (A.A.) _ Sa!Ahlyettar 
• t.1-rı buıuna~tır. tarafından emredildiği söyleniyor - Norveç m a h ! e 11 e r ı n e göre 

~\>a buı belediyesi c:leiltrtll, sa da bu hnber henüz resmi mah- mUttefik kuvvetlerin ricali neticesin-
ı~tı .... <Y . ve tünel işlet-. idaresi !ellerden tahkik ve teyid edileme- de lc;inde bulunduğu mllşkUl vaz.!yet 
~~ diln belediye fen heye- miştlr. dolayıaile Almanlara teslim olacağını 
~ btr azı mütehassısların i3Unı. Vaıington, 3 (A.A.) _Yunan bildirmek üzere miralay Getz tarafın
~ ~lcuı İoplanb yaparak 1ııtanbu1- el_çisi Diamantopolus Akdenizde _ dan maiyetindeki kıtalara hitaben ya
l~tlu o~cek otobüsler meseleııile k:~ umumi vaziyet ve İtalyan de- zılan emrlyevn! yalıı12 miralayın ku
~ ge~U.Ştur. Tetkikler netice- nız kuvvetlerini11 Oniki adalar mand&amdakl yani Trondbeymin il· 
._ t"ı.,,,. lccelı: olan 35 otobüs i- a ı d al tak dakl ku u rl i tih ·~ı ""'4l u arın a tecemmüü 'meselesi m mm asın vve e s • 
'1 e~ll.n Yapan mUcsscsclerden h~~k~da Sumner Vela ile görtiş. daf etmektedir. 
~ t >.., l!: d adlı İngiliz firmasına muştur. DElltN ntn b'KISAR 
~ı ts' G. tnarkalı otobUslerin Kahire, 3 (A • .ı\.) _ 15 Ma
~ oıd t:uıbulun ihtiyacına en uy- yısta ynpılncak olan tayyarele
't e ?il'astııru tesbit edilerek beledJ- re karşı mUdnfna mnnevraları 
~~~ne bildirilmesine karar sahll bataryalarının topcu gec~ 
~ 'ı'lbauı ntışları ve karanlık talimleri 7 
~~ erını Jknuı.1 için Almanya- Mayısn alınmıştır. 
~ &çı. otan talebemlzln tem!zllk Diğer taraftnn sabotajlara 

btt l{ı~ için allcleri tarafmdan ay· ve casusluklara karşı f.dam ce
"ll ••b Ya kadar gönderilmek iste· znsı derpiş eden yeni kanunun 
"'tııneıı~nun laUsnacn ihracına izin müstacelen çıkarılması tı~·an-

knrnrln;:ımı~trr. dan istenmiştir. 

Stokholm, 4 (A.A.) - Norvec; Tel-
gra! ajlllWIWl nC§retUfi blr notada 
Non·eç, hürriyetinin l&tlrdadı mUca
deleslnlo ilk safh:ısınd:ı elde edilen 
neUceleriıl derin Lir inkisar tevl!t et
tiği. fakat Norveç ınllletl.ıılıı mütte
fiklerin maruz kaldığı mUşkülAu an
lamaia gayret ettlfl kaydolunmakta
dır. 

SalAhlyettar Norvec; mnhfcllcrlnde 
Non·eç kıtalarmm muhariplik zllınl-

yetl baki olduğu ve aon h&dl.aelerln 
Norveç milletinin ve hUkOmetlnlıı mu 
cadeleyo devam etmek hususundııkl 

azmlnl hiçbir veçbile zayıflatmadığı 

beyan edilmektedir. 
Stokholm, ~ (A.A.) - A!tonbladet 

gazetesine Grongdan bildiriliyor: 
Narvik mmtakasmda §lddeUl blr 

muharebe cereyan etmektedir. Alman 
lar ıehrla cenubu prklainde geri pUa 
kürtülmU§lerdlr. 

MUttetlkler görUı:ıUJe göre Narvlke 
kaılı katı blr hücuma geçmek lçlıı 

takviye kıtaıarmm gelmesini bekle
mektedirler. 

Grong, 4. (A.A.) - Askcrt mUtte
tik mahfellerlndo öğrenildiğine göre 
Namsos, Alman bombardımanları bu 
Umanı l§e yaramaz blr hale getirdik
leri için tahliye edilml11Ur. 

Bununla beraber Norveçin Dlmalln· 
de müttefiklerin mevzileri zarar gör
memiştir ve tavec; demir madeni yolu 
müttefiklerin ablukası altmdadır. 

Botni körfezinin buzlan erimediği 
mQddetçe bu yol müttefiklerin nblu· 
kası altında kalacaktır. 

Aynı mahfellerde kaydedlldiğiı:.e gö 
re Alman doııanmasmm Uçte biri im
ha. cıdilnıl,tir. 

Eğer o bıraksa idi Çürük tohum 
Zenginin biri, rüya dinlemeğe Trabzonlulardan biri evlenmiş 

meraklı imiş. Hergün birçok kim- fakat bir haf ta sonra iş bulup Ba 
seler gelir, rüya anlatır, birer k~ turna gitmiş. 
altın alırlarmış. Batumdan babasına mektup :ra-

Serserinin biri de bir rüya · uy- zıp hal ve hatır sorarmış. ç.ocuğu 
durarak zenginin konağının yolu- olup olmadığım anlamak ister, a
nu tutmuş. Konağın kapısını a- ma bunu babasına nasıl yazsın. 
çan kahya rüyanın ne olduğunu Açıktan açığa sormaya utandığı 
sormuş: için hal ve hatır soran mektupla-

0 da: nndan birinin altına ~yle bir be-
- Hayırdır inşallah diye anlat- yit yazmış: 

mağa başlamış: "Yürıi mektubum j'ÜTÜ, 
- Bir yeşil çayır ortasında şırıl Çok haberler al da gel, 

şırıl bir dere akıyor, salıane bir 1 ikrn 2 olduk, 
al at binek taşının önünde oturu· 3 olduk nm sor da gel! .. ,, 
yor. Taşın üstünde beyefendi ata Babası mektubu okuyunca oğ
biruneğe çalışıyor, diye devam e- Inun derdini anlamış. Şöyle cevap 
derken kahya sözünü kesmiş: ~ venniş: 

- Aman efendiyi bindirme, de· "Bu mektup güzel mektup 
miş. Böyle mektup gene yaz. 

Serseri yukarı çıkarak rüyasını Tohumun çürük çıktı. 
tekrarlamış; rüya çok ho~una gi- Kışın gel de yine kaz,,! 
den efendi; 

- Eğer, demiş ata bimeydiniz, 
sana bi~ kese dalıa verirdim 

Bu mahrumiyetten canı sıkılan 
serseri: 

- Efendim ben sizi bindirecek
tim ama sizin kahyanız olacak he

Siz öyle yazın! 
Doktor hafif bir hastalık geçir

mekte olan bir bayana soruyor: 
- Kaç yaşındasınız? Reçeteyi 

ona göre yazacağını. Askert mahfcllerde beyan edil
diğine göre. müttefikler hava ve 
deniz harekatına gittikçe artan bir §iddetlc devam edeceklerdir. _________________ _ __ .. ..,._ .... _ .. _______ _. rif bindirmedi, demiş. 

- Daha yeni ktrkma bastım a· 
ma siz reçeteyi altını~ YM!ft. 
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Bu sabzh, 
nun anahtar 
yakaladı. 

. . 
karım beni koridorda salo
cleliğinden içeri bakarken 

- Vah! ..• diye haykırdı. Demek be· 
ni kıskanıyorsun ha!.. Anahtar deliğinde 
i~in ne? Şu pinpona bak hele gürültü 
yapmasın diye kunduralarını çıkarıp eline 
almış! .. 

Fena halde bozuldum. Ayaklarıma 
baktım. Karım sahi söylüyordu. ·Meğer 
papuçlamru çıi~anp elime almışım da far· 
kında değilim. 

Karım kahkahalarla gülmiye başladı. 
Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Güç bela 

bir iki cümle kekeliyebiliyordum. 
- Vallahi kıskançlık değil karıcığım ... 

Piyano hocası içeride pek gecikti de me
rak ettim .. 

t 

Doğrusunu isterseniz, karımın o men. 
debur p~yano hocasını seveceğini de ak· 
lım kesmiyor ya .. Fakat şüphe l::u : Tıpkı 
bir kurt gibi kemiriyor ... 

Maamafih, ne de olsa, karımın sağken 
bana ihanet etmiyeceğine eminim. 

Senelerce beni aldatmadıktan sonra 
0Wmiime 3 - 4 ay kda mı bu haltı ede· 
cek? Hic zannetmem. 

Hatt"i bana öyle geliyor ki daha bir 
sene bile yaşasam karım bana ihanete 
kalkışmaz. 

Ben öldükten sonra ise ne hali varsa 
görsün. 

Hangi çeşit erkekle isterse düşüp 
kalksın; canının dilediğine varsın ... 

B~n göçtükten sonra, karımın kocası 
&arı bıyıklı, yahut siyah sakalh olmu~, ne 
~hemmiyett var? 

HER SIRAYA BlP.. TAN~ 
ıl 

Bu şeklin içine do~cuz tane ~~ 
o suretle diziniz ki, yukar ~ 
aşağı, ~oldan~ sağa ve ~npraı~a ~ı 
olarak baktıgınız zaman y .. l 
birer tane taş görünsün. 

Dünkü iki kur~un kalem rıt·:i ' 
aavic'irlcr. _____ _/ 

Günlük bulmaca 

Yukardan ııpğı)n: d~· 
ı - Sivri bir Aletle bir yeri c1t--i 

den delemlyerek, 2 - vazıyet, r:" 
bir mabut, yediklerimizden. 3 - vef 
zlr vaadeden (iki lteltme.) • _,., ~ı,ı°· 
nl aulanmı~ olan, bUyü:<c;e JlOIC 0ı-1' 
5 - Ters çevirirseniz "parçB., ı-"'' 
Afrikada bir göl, bir edat. 6 _,., 6 / 
maşın dokunmıı tnrzı, bir eııılr, # 
Sahip. Boğazda bir iskele. 8 ; ~· 
clr.s mektep. su. 9 - Elin ıçı, etılOııl" 
şlt mahallebicl. 10 - Sııkin, g e> 
11 - Şimdiki zaman (iki ı<eııııı 

9 No. lı buhu:M'.:umzm ~1 

Soldan .ap: >el' 
• .. 11:4'1 ,,,, 

1 - Hicaza.giden, 2 - JU- .. ,.. 
lJl8"' r. be, 3 - Kah:ın, Rakip, 4. - s~~ 

La, S - Kez, Tababet, 6 - ;.t,ııı' 
lfu, 7 - T, Tokat, Set, 8 - P'' 
Dib, 9 - Na, Anılan, N, 10 _,., 
Ameli, 11 - Yanlarak, Ş. 


