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Buhranın tehlike 
ı t G e ' no {- ası,, ımış. 

Almanlar garp cephesinde yeni bir ta~rruzdan 
bahse başladılar ; bu, hücumun 

başka istikamete olacağına · delil sayılıyor 
lıern, 7 (A.A.) - Havas: 

'litı ~aseler Nachrichten gazetesi
f ell ~rlin muhabiri, Alman mah
<>l erınde haftalardanberi ilk defa 
bi arak yeniden garp cephesinde 
tli~·t8:arruz ihtimalinden bahsedil-

l!iru kaydeylemektedir. 

b~ Muhabir, Almanya ne zaman 
~•rika i~tikamette bir hareket ha
Stlt adı ıse Berlinin böyle şayialar 

ardığını ilave etrr:ektedir. 

~..q .. ~~habir, aynı zamanda bir 
t6 -: Rundenberi Alma, propagan

~sının ltarı~ık ve kc r:tu~u bir ha-

va yaratmak için bütün gayretle
rini sarf ettiğini kaydetmektedir. 
Çıkarılan şayiaların içinde Çem
berlayn ile Reyno arasında yapıl
dığı iddia edilen telefon muha ve
resi bilhassa nazarı dikkati celbet
mekteClir. Berlindeki ecnebi muha
birleri bu şayialara Macaristanın 
ismi karıştırıldığını ve Romanya 
hakkında da . ihtiyatlı bir lisan 
kullanıldığını müşahede eylemelc
tedirler. Bulgaristan ise bilakis 
Yugoslavya ve Y unanistandnn zi
yade "buhranın tehlike· noktası" 
olarak gösterilmektedir. 

Ticaret heyetimiz 
Bükreşte 

Bükreş, 7 ( A.A.) - B. Berkin 
riyasetindeki Türk ticaret heyC'tİ 
dün Bükreş'e gelmiştir. 

Trondhaym cephesin
den geri çekilişın 

sebepleri · 
Lonclrıı,, '7 (Radyo, ~t 18) - Avam ka.marasnula, Norveçtekl 

harb vaziyeti hakkında iki giln sürecek olan münakaşaya buiÜJı, baş
vekilin izahatı ile ba§lanmıştır. 

Çemberlayn, İngiliz kuvvetlerinin Trondhaymdan çekilmesi bahsı 
ile söze başlamış ve geçen izahatında bunu bildirirkl'n söylediği gibi, 
askerlerimizin naklinin bir tek zayiat vermeksizin yapıldığı noktaıun. 
da tekrar durmuştur. Ba§vekilin verdiği iza.hata göre, yalnız. asker
lerimizin İngiltereye nakli esnasında, on beş Alman tayyaresinin hü
cumuna uğranmış ve bombardıman neticesinde yalnız bir lngil;z, bir 
de Framnz muhribi batmıştır. 
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S i.ıncU ııayfamı7.dı\dır. 

Başvekil, askeri harekat hak
kında malumat vermemiş; yalnız. 
zayiatımız ve bıraktığımız askeri 
malzeme hakkındaki mübalfi.ğaları 
tckzib etmiş, Almanların bizden 
pek çok zayiat verdiklerini, bu 
muharebelerde Alman ordusunun 
karada mağlfıb edilemiyeceği fik -
rinin ne kadar yanlış olduğunun 
ispat edildiğini söylemiştir. 

Trondhaym cephesinden ruıkerle. 
rimizin geri alınması hadisesinin, 
diğer memleketlerde hbıl ettiği a
kislere geçen başvekil, bunun 
Fransada gayet büyük bir tasvlb
le kar§tlandığmı, Tilrkiycnin iti -
madım hiçbir şekilde kaybetme
miş olduğunu, Mısırda, Akdeniz 

( De\'amı 2 ln<'I 1>a~·fad:ı) 

Alnıaıılar 
Norveçin şimaline' 

NornçteH Alman liifaatı lmnuın· 
danı öencrnl I':ıllı.cnoı"&t 

Danlmar1mılal 1 \lman lntııatmm 
k~ıandaw lıa\ u generali Kaıırıisclı 

It:ır:-ya a ·l•<"'r ·1rn<'1 
ameli_, ·'il ltinrr eclc-n Anılral 

Soah~cjıter 

A O ififil ~ lfi1 
.~©l~lUl~D~rru 
ın~mz ve Fransız Basvekilleri

rinin telefon konuşmalarını 
dinlemişler ! 

Ayvalıic ve Dikilide t ay.qa r egö n der igo r Şimal Ul'niz l1:tı!.inl ftlare eden 
hafif zelzele Amiral Karls 

l zmir, 
7 

( A.A.) - Ewelki gece Narvı· •• o·· alada demı·rıı· b. saat 1,40 da Dikilide üç saniye .. 

~;:~~~t;L~ı .. ı. A:~:~:::: laglllz mabrlbl bombala dı 
~~d~;~?~~~~~ ı~~fbi~i~? ~~~~ ~~~ 
üç zelzele olmuştur. Hasar yoktur. J .(Yazuı 2 inci sayfada) 
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Norveç üzerinde kopan 
kıyametin ısıl sebebi : 

a 

o IQ) lE M 
Harbe davam edebilmesi için Alman
yanın ne kadar demire ihtiyacı vardır? 

.. Torvcç üzerinde kopan kıya· ı Ton maden 
met, ora:la muhtelif milletlere İsveç 8992000 
mensup insan.'ann kan akıtmala- Ltlkscmburg 1718000 
nna sebep, Norvecin demir rna- Yunanistan 249000 

Ton demir 
5480000 

515000 
120000 

34000 denleridir. lııviçre 121000 
İngilizler, bu demir madenlerini 

Almanyaya karııı kapatmak azmin 
dedirler; Almanlar i~e demir ma. 
denlerinin efendisi olmak istiyor
lar. Zira bir harbi kazanmak için 
petrol olduğu kadar demir made· 
nine de ıhtıyaç vardır. 

De.-nir madeni öyle bir cevher. 
<lir ki Alman zekası .bile onun bo~· 
lu&runu doldurabilecek bir ~Y keş
fedemez. 

Demir çelik demektir ve çelik 
ise herşey dBr .:ıktir. 

lsveç madenleri, Almanyanın 
demirini senelerden beri temin et. 
rnekte idiler. ls!candinav memle
ketlerinin bitaraf kalmaları Hit
ler için bir destekti, ve bu devlet. 
ler bitaraf kaldıkça demir bu mem 
leketlerin kara sularından i:;tifade 
ederek menzili maksuduna varı· 
yordu. Harbin bidayetindenberi 
binlerce demir madeninin mahsu
lü bu sayede Alman limanlarına 
naklolundu. Norv~te de haliza. 
zırcla yapılan muharebeler bu yolu 
kapamış olduğundan bütün dünya 
Nazi harbinin demirJiz devam ~ 
dip edemiycceğini merakla bekle
mektedir. 

Almanyanm, bu harbe devam 
edebilme3i için nekadar demire ih. 
tiyacı vardır? Bunu Hitler ve er
kanından maada tam olarak kim
se söylixemez. 

Maamafih geçen senelerin demir 
istihlfilllill \(? Göringin dört sene. 
Jik p!An neşriyatını göz önünde bu 
lur.durarak §U mütalealan serde
debiliriz: 

1938 senesinde, hütün dünya 
silahlanma yarışına çıktığı zaman 
Alman ve Avusturya fırınlarının 26 
milyon ton çelik temin ettikleri gö. 
rüldil. 

Bu çeliği temin eden demir ma· 
deni ve hurda demirdi. 

Alrnanyanm ithal ettiği ma· 
den!erden 15 milyon ton çelik mey 
dana getifüiğine bakılırsa, kalan 
14 milyon ton çeliği meydana ge
tirmek için kullanılan hurda de
mirin ~k mühim bir yektln tuttu. 
ğu görülür. 

Har'bin başlamasile beraber AI· 
manyanın idhal ettiği demir ma· 
deni mühim surette eksilmiştir. 

Yclcün 11080000 6149000 
Demek oluyor ki. it!ıal etiği bu 

madenler tes\ıye netic~..;inrle yilzde 
40 nisb~tinde halis demir veriyor. 
!ardı. Almanyanın şimdi mahrum 
kaldığı madenlerinin miktarr şu. 
dur: 

Ton maden Ton demir 
Fransa 5056000 2053000 
Afrika 22230CO 1195000 
Norveç 1118000 726000 
Nüfondlend 112:!000 584000 
İspanya 1083000 510.000 
Brezilya 122000 80.coo 

Yekrın 10734000 5148000 

Demek oluyor ki, 10,73,1,000 ton 
demir madeni ana 5, 1-18,000 ton 
halis demir temin etmiş o~uyordu. 

Alrnanyanm kendi sırurları da
hilinde bulunan madenlerden iki 
milyon ton demir elde etmesi için 
altı milyoa tondan fazla demir ma 
denini işletmesi elzemdi. Bu arne. 
tiye için pek çok kok kömürü sar
fol unduğundan elde edilen demir 
pahalıya mal oluyordu. 

Salzgitter madenlerini işletmek 
için yeni fırınlar kuruldu; bu su. 

·retle, senede beş milyon ton demir 
elde olunacak ve ablukanın tesiri 
bu cihetten biraz hafifliyecektir. 

Hitler Norveci istila etmekle Is
vççten aldı~rı demir madenlerini 
kendi heS3l>ına olarak, zarara sok
mu!i oluyor, zira dünyanın en ,;en. 
gin madenleri olan Kiruna Nar
vik'e çok yakındır. 

Narvik, büyük mikyasta ve ge
niş bir lırnandır. Senenin butun 
mevsiminde açık bulunur, yani de
nizi buz tutmaz. Limanda bugl!.n, 
faaliyet du=muş bu'.unuyor. 
Lulea yolu emniyetli ise de sene. 

nin dört ayında buzlarla kaplıdır. 
Buradan senede dört buçuk milyon 
ton ihraç olunwdu. Okselosund ve 
Botniya körfezi üç buçuk milyon 
ton temin etmektedirler. 

Bütün yollar kapansa bile, ls
veçin Almanya ile ticari müna· 
-sebati devam ettikçe, lsveç ~.e~<iz 
milyon ton demir göndermekte de. 
vam edecektir. 
Eğer lsveç demir göndermezse 

Almanya harbe devam edemez; 
Bitler bunun önüne geçmek için 
bütün memleketin hurda demirle-

1 ı ' rine müracaat edecektir. • • • 
Vaziyeti iyice kavrayabilmek i

~in Alman ağır sanayiinde kulla· 
11ılan demir madeninin üçte ikisi· 
nin ithal edildiğini söylemek ıamn
dır. 

Bitler iktidar mevkine geçtikten 
oonra, demir ithalfttı i~in yeni yeni 
mtldiye yollanru yapnu~ır. 

ı Çclroslovakya ,.e Polanyanın 
"\lemir madenleri bile o madenlerin 
5htiracını karşılıyamaz. Hitler şim. 
!dilik o memleketlerin demirine ih. 
~iyaç duymuyor. Biz burada Al
manya ve Avusturyanın mü~terek 
ahtiyaçlanru tetkik edelim. 

1938 senesinde Ithal olunan 22 
milyon ton demir madeni 15 mil. 
yondan biraz fazla çelik verdi. 

Almanya harp hazırlıklarını ya· 
ı>arkcn ihtiyacının üçte beşini ls
vcç'in beşte birini Loren (:Fransa. 
aa) in temin ettiklerini gördü. Di• 
ğer itna nt Norveç, lspanya, Şiına
li Afrika gibi deniz a~ırı memle. 
ketlerden yapılıyordu. 

• • • 
Harp vukuunda, deniz a.ırı 

memleketler tarafından yapılan ıh· 
racatın duracağını heS3pladılar. 
'.Almanyarun en çok üzüldübrü nok
ta Sar havzasiydi. Ziza orası harp 
mmtakası idi ve bu boşlu~u ka. 
patmak lazımdı. Göringin dört se· 
nelik bir p:~n yapması i_tc bu 
yüzdendi. 

1938 senesinde - sulh zanw:ıın. 
da • Alrnanyanın demir ~nayii 
şöyle idi: 

Kendi topraklannm temin etti 
ği maden: 

13,730,000 ton. Bu madenle
derl e~ eciiltn demir: J..O ı ı.ow 
ton. 

Demir, petrol gibi değildir. Eski
dikçe f ınnlara gönderilir ve yeni. 
den i~ yarar bir şekle konur. Bu 
"devri daim" Almanyada ~yanı 
dikkat bir sür'atle vücut bulur. 
Bu hurda demiri toplamak için hu 
sust teşkilat kurulmuştur. 

Almanya, icab ettiği takdirde, 
Polonya, Çekoslovakya ve Dani· 
markadan hurda demir alabilecek
tir. Mesela, bu memleketlerde cko. 
nomi bakımından ehemmiyet! ol· 
ma}'an binlerce kilometre uzunlu
ğundaki demir yollan bu mal<satla 
sökülecektir. Okyanusa açılamıyan 
binlerce tonluk gemiler parçalana. 
caklardır. · 

* * * 
Almanya, a~luka yüzünden har. 

be sıkmt1h bir ~ekilde dc\'am ede
cektir. Ortaya yeni yeni, halledil
m~ lazun gelen meseleler çıkacak. 
tır. Vaziyet öyle bir raddeye ge· 
lecc!•tir ki, A'man ekonomisi yıkıl
makla dünyanın sulha kavuşma.ı. 
ni temin edece!~tir. 

Holandada 
• casus,ar 

Bahr~yeye ait vesikafo.:-;. 
Almer.yaya if§a eden

lerden biri do.ha 
yakalandı 

Aı.1slc1dam, 7 ( A.A.) - Hollan 
da, casusluğa kar~ı ~iddetli tedbir
ler alma!~ta devam .ediyor. 

Hol'<'ndn mnkamları. cac:uslukla 
su~·lu hir 1 a:·ın 'e hir erke!i daha 
te•.kif et..'nis}cr..:i,. ı : tel .. söyledi
ğine ı;öve, lıir mli"i"t ev\·el Hol-

landa bahriyesıne aıt vesikaları 

_____ ...... ...,. ••-•..,• •w-• ııı..t.ı uıı .. 
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Makedonyalılar ÇemberlllYnın nutku 
Yunan Kral! ve 
Başvekil önünde 

tezahürat 
yaptılar 

Atina, 7 ( A.A.) - Mirina • 
Tsayezı yeni df'.miryolu, palar gü· 
nü, Kral Jorj, \ elıaht Prens Paul 
ve bir çok Si\ il ve askeri de\•let 
memurları huzunıncia ışletmeğc a
çılmıştır. 

Oemıryolları nazırı Nikolaidis 
bu münasebetııe SO} .edıği bir nu.. 
tukta, hukc.ımdın buyUK nafia iş· 
teri proğramıııqan bahse mış. bu 
prog,amın latoıki için 7 mılyar 
:>24 mıl} on CJrahmi tahsis edılmış 
olduğunu bildirmiş ve ikı sene sü· 
ren ınşaattan sonra açı.an .. 1irina 
· Tsayezi d .. mıryolunun Elen tek. 
nisicnıeri ve Elen sermayesile vü· 
cuda getırilmış olmasını tebarüz 
ettirmıştir . 

Bu münasobetle, Ma!;edonyada, 
Kral huzurunda, Kral'a. Veliaht 
da \ e hükumet red Metaıcsas'a 
kar~ı samımi halk tezahürleri ya
pılmıştır. 

Kral ve V~liaht, bundan sonra 
Amfipo.ı e g.d ... rek, Amerika Bir. 
!eşik devıetıcrınin Atina elçisı 
!\ıak \"caght'ın garretile dikilmiş 
olan tarihı Amfıpolis arslam hey· 
kelini görmüşlerdir. Bu ziyaret es· 
nasında ~lak Vea~ht da bulun· 
muştur. 

Kral, bundan oonra da Kavala. 
yı ziyaret etmiştir. 

Alman 
pro pağanQası 
İspanyol Fasında anor

m..al Clskcri harekat 
görülmüş 

Pari~, 7 (A· A·) - İyi malfımat 
almakta olan mahafil, bazı memle
ltetler eCkfırI umumlycsi üzerinde 
tesir icra etmek maksadile Alınan 
prop:ıgandasmm her gün bir ta -
kım 1ngiliz harb gemileri ne tor. 
pito muhriblerinin tnhrib cdilmL~ 
olduklarmr bildiren tebliğler neş -
rctmelı:tc olduğuna işaret etmek
tedirler· 

Ayni mahafil, hakikat halde: y:ıl
mz bir tek zrrhh geminin, Royal 
Oak'ın zayi olmu'i olduğunu beyan 
eylemcktedirler. 
Dlğcr taraftan bu mahafil. Al

man menbalnrmdcn tere§!Juh ede:ı 
Ye İtalya nleyhindeki birtnlcrm ri. 
saleler neercdilerek bunların Yu
goslavynda le\'zl eciilmiş ve İspan
yol J<'asmcin aııormıll blrtıı.kun as
keri ha.rekAt görlilmliş olduğuna 
dair olan !jnyialnrı 1:nt'i surette 
tekzlb etmektedirler. 

Ticaret filoların 111 
verdiği zayiat 

J,onclra, 7 (A· ,\.) - Amirallik 
daireni nc;rctm:ş olduğu bir tcb
lif;de :!9 ni!'.ıı.n tarihinde hitama e. 
ren harta içinde İngiltere ile bita
raf memleketler ticaret filol:ınr.ın 
uğr:~nua o!dukl:ırı zayiatın s.445 
tona b:ılif; vo hunun 6.680 tonu
nun İngiliz ticaret donanmasına a
it olduğunu bildirmektedir· 

Ticaret gem.ileri için kafileler 
sisteminin ihdacımd:ınb~ri· 24.555 
ton hncmc ballı'; gem'Iere İngiliz 
ve Fransız donanmaları tcrnfındnn 
refakat C'JilmiJ olduğu vo bu au
retle kafile halinde h:ırekct eden 
gemilerden her 594 U ba.şınn bir 
geminin ziyaa uğramış bu:urıduğu 
ilave edilmel:tetlfr. 

ı:nfi!c h:ılL~le h'.lr~ket eden bi. 
taraf g~milcr:n ny:ctı \!"'lir Ya
ni 970 seni b:ıiır:ı bir gemidir· 

Diğer tarnftn.n amiralli!t c1nire
si. Alı-ıan Ucnret do:ırıımcs:n:n 1 
n·~:ı.nd=ın bt'g~ne l:1d r u·rnm~ 1 
olduğu zayiatın tnkribcn 300 bin 
ton oldı•f;unu ve bu z:ıyi:ıttn b'J. 
haasn Norveç harekatı csııasındn 
vukun. gelmiş bulunduğunu tasrih 
etmektedir . 

Bu gemiler arasınd:ı. aı:keri nak
liye gernilcrile ie.JJC gorr.llcri vur. 
d!~· • 

Amiraliik d~iresi, Ahn:ınlarm 
tic:ırct donaımı:ılnn za.} !atı yek(ı 
nunun COO 1.ı:n ton~ yani Alm:ın • 
yanın hnrbin b;ı."!nngıcınd.:ı malik 
olduğu geD'Jler miktarının yUzde 
115 ine ~ı;ğ olduğunu tnsrih et
mektedir-

/\!manyaya if~a etmiş olan cşh:ısın 
cürüm l')rt:ı.Aıdır. K<.>dırı ı <' • :
caı;;usllli~ sucile Belçikada tc' kif 
edilen ljmoi<lcn!i bır ı~ a ... ~11.ıııııı. 
karısıdır. 

(8:ı,tarnfı 1 inci sayfada) 
tehlikesi üzerine, müdafaa tedbir. 
!erine mUracant edildiğini işaret 
etmiş, nk~Ullmclin en fazla tsveç
te görüldUğünU s<Sylemiş ve lsveç 
matbuatında, lngilterenin, bitaraf
lara yardnn edemiyeceği, her 
memleketin kendi kun•etine gU -
venmcsi lAzımgeldiği §Cklindeki 
yazılara. teessüf ettiğini blldlrmiıs
tir. 
Başvekil bundan sonra. İngiliz. 

leri 'l'rondhaym cephesinden geri 
çekilmeye icbar eden sebcblere 
geçmiş, bu arada Alman kuvvet
lerinin çok Ustiln olduğunu, Al
man takviye lut'a!3rmm gelmesine 
mAni olunamadığını, bunun Uzeri • 
ne ınuka.vemette ısrar etmenin 
manasız olacağını söylemiş ve 
şunlarr iliı ve etmiştir: 
"Trondha)-ın ccph~lmle. Norveç 

başktımıınılanlığrmn bu nokt.atla 
M-11 miirlnh:ılc f'hnemizl ,.e her ne 
olar a olsun Almanlara burada 
hücıım edilmesini ic;t~mcsi üzerine 
ltnr~lcl.ta ~lri5tlk· Fa!mt ?'cndlleri 
di!fn:.ana nmkavl'met Nlomiyl'cC'lc 
bir yazi)·etU>vdiler ve <1il5mnn, 
mf>mle-I:C'tin birçok içeri no!linları
na k:ı.ıhr ~im1lş hul11nu)0 0rdu· nu 
şcnı.it altında, biz de daha fazla 
yardrm edP-mezdlk· Zira, maksadı. 
mrz \ 'C tn.ııh!lüc'llimüz müml,Un olan 

üslerine mani olmak, ikincisi, nak. 
!iye yollarım kesmekti: Almanlar 
ele g~irdi!deri hava üsleri vasıta· 
sile ıngiliz kuvvetlerine fazla bir 
zayiat \ 0edirmemi§lerse de, nakliye 
yollarım ellerinde bulundurarak, 
a~kerlerini daima tak\"ive etmek 
ımkanmı bulmuşlardır. B·u vaziret 
karşısında bizim de Troıwlhaynr 
deki kU\·vetlerimiıi ancak gerek 
karadan, gerek denizden, gerc-k 
havadan kuvvetli bir takviye ile 
mukave.rnette tutabilirdik. Halbu.. 
ki, buna gayret sarfedeceğimize . 
ku\"Vetlcrimizi oradan nakille. 
başka bir noktada şiddetli harekete 
karar vermiş bulunuyoruz. 

Çemb:?rlayn, Norv~te muhare. 
belerin deYa.m ettiğim, mağlubiyet 
ve galıbiyet terazisinin henüz kat'i 
olarak bir tarafa iğilmemiş oldu· 
ihınu, harbi han~i taraf m kaza· 
nacat1na clair şimdiden tir hillcLim 
verilemiyeceğini söylemiş, Norveç 
Kralının ye hükumetinin henüz 
memleket topraklarında bulundu
ğunu işaret ct."'lliştir. 

Ba!wekil bundan sonra, Norveç 
vaziy~ti bakında yapılan şiddetli 
tenkitlere geçmiş. demokraside ten. 
kit olmac:ı lazım geldiğini, fakat 
tenkidi yapanların gerek kendileri· 
ni. gerek bunun memlekete girece· 
ği zararı müdafaa edebilmeleri i· 

yar lrmı y:ıpma•ıtn. , .e bun:ı da an- cap ettiğini söylemiş ve şöyle de. 
c:ı?i, r:onr~li?('rfıt mu!Ul\"f'me11 rnişti: 
mewut kaldı~ müddetçe cfoyam e- "Vaziyetten gu veya bu r.azırı 
dl"lıllirdil<· Zanncdc~em. bizim ye. ınes'ul tutmak doğru değildir· Alı
rimi:.:de kim olsa böyJe hareket e- nan herhangi bir neticede harb ka. 
deeektı n fazlasını da kimse ya. binesi nazırlarının ayni derecede 
pant:-zıh.,. 

mes'uliyetleri olması ic:ıb eder· 
B:ıc:vckil, bu cephede Almanlara Zira harb kabinesi bir kül halinde 

mut.:avernetin ancak, Nor•eçi on· çalışmaktadır ve arka~la.r ara -
lardan evvel istila ederek sc,;,m· sm<la hkbir ihtilaf yoktur- Onla • 
çeyş noktalarını, nakliye yollarım rın herbiri bir tek düş:lnceyle ha. 
ele geçirme.ide miimkün olac..1ğmı, rcket etmektedir ,.e bu düııünce 
halbuki. Norveçin istfübm In- de harbi y:-zanmnk hususunda en 
gilterenin daha ewel hiç bir şc.. faz!a ne gibi yc.rdrm cdcbileceği
kildc dü~ünrncdiğini ve düşii:ıme· dir.,, 
yeceğini söylemi~. .Almanların bu Çt-mbcrlayn, harb kab:nesinde, 
gibi re\külçeyş iistünlükleri ~!de Çörc;il, Henlti ve bizzat kendisi gi
ettikten rnnra anc..11~ i!:i türlü mtr ı bi, nazırlt:tta tecrübe ~ahibi kim
kavcmet imkanı kaldığını ilave et· sclcr:n buluntlu~unu. Çörçile harbi 
mi~tir. Bu imkanlar evve~. hava idare hususunda geni§ !:aliUıiyctler 

Alman casusları 
Paris, 7 (A· A·) - Jtcsnıcn bildiriliyor: 
Aimnn h:ısmr, bu sabah, 3:> ~ilsandn sa.at 22 den ııı~t 2Z.!?.1 e l;:ı. 

dar In;,-iliz ll:l~vek:U Ç~bcr!ayr. ile Fr:ınsız Il:ışn~kili r.cno arasın
da rnkua. geldiği iddia. edilen bir telefon mulıa\'creı.ini b:.itiin tefcrrü
atllc bildiren bir tcbllğ n~r('fmf'!,tc !Jr. Alman t<-blii{inc göre bu mu. 
havcrc csııa-.ındıı AkdenizılelJ lı:ıreket plinlın görüşülmüştür. 

llu hnlJNler. :;ere:< hiç!llr suretle \-ukubulmıınıış olan t.elefon 
muh:l.\eresi, .;erek müttefik hilkluııetJcro izafe <'dilen ni~·etıer hain· 
mmdan tımıamlyle y:ı.landrr. Ç-0Jdanberi, Alman propa~:uıda..ı, kendi 
usullerinin hu ılerece mük('mmel bir nümuncsirJ vcmıemlşti· 

tKt TEJILİKE, BtRtBtn1Nt İTHA~I J~Dlc1D1R 
rariııı, 7 (A· A·) - Havas: Bunlar biribirlerlni itmam edici -
1U?.lyn, Alm:ı.ny:ıyı takip edecek dir· Eğer b!risi yaklaşırsa, ötekisi 

mi? Fransız gazeteleri, bugün de uzak o~mıyaca.ktJr ... 
bu suali _sormnktadır· Ordre gazetesinde de Pertinaks 
Umumı kanaat şu merkezdedir ııöylc diyor: 

ki Almanya, İtalyayı kendi izinclc 
yürümeğe sevk için şiddetli tesir 
icrasınn devam eyiemektedir· 

Popul:ıfrc gazetcsin<le Lcon 
Blum diyor ki: 

"Fikrimce, .Musolinl. Avrupanm 
cenubu §n.rkisinde. Hitlerle tam 
a.'1laşmn halinde bulunm:ı.dan her. 
hangi bir teşebbüse ge~miyecek ve 
!taırı:.nın Avnıpanrn cenubu şnrki
sindekl herhangi bir hnreketi, Hit
lcrin ga.rb cephesinde kuvvetli 
bir hareketi ile tcvl1i<l edilmiş bil' 
h:ılc!e kendi'3ini gösterecektir· 

Fikrimce, Balkanlar . Tuna ve
yahut Holanda - Bcıç·ım ı;ıklaM 
karş~rnd:ı bulunmuyoruz· Bu iki 
tehlike, biribirinden a}Tl değildir. 

"ltaıyanm gayri muharlpllği. 
yalnız bilfiil ateş etmediği mana
srndııdtr· G:ıyri muhariplik forrnü
ıu, İtalyanın askeri h8.diseler üze. 
rinde tes;r icrnsrna çalışm:ıdığr dc>
mek deb'ildir· Esasen bugUn yap
m3.kta olduğumuz harb, kelimenin 
tam m:ı.nc.siyle askeri olmıyan bir
çok unsurlara <l:ı yer ayırmaktadır· 
İtalyanın gayri muh:ıripliği, haki· 
katte mücadeleye bir derece i!}ti. 
rak mana.cıına gelir bir tarzda ida
re oditmektedir. 

Gayıimuhariulik formülünün iki 
totaliter devlet arasında kombine 
edilmiş olmadığına inanmak güç
tUr·,, 

lsveç, R~syanın yar
dımına güvenmiyor 

Siyasi mahf eller, Rus yanın İsveç 
bitarafhğın!n muhafazasında büyük 

n12nfaati olduğuna inanıyor~ar 
S!o!Jıolm, 7 (A· A·> - lsvcc g:ızet~leri, Kr:ıl Gustavc ile Ililler 

:ıra.sındn teati cuilmi, olan nıekluplar hakkınd:ı!d haberleri iktibas 
etmel;lcysc !er de tunlar h:ıkkmda ha§makalelcrinde tefsirlerde bu
lunmama!:t:ıdırı~.r. Dcrllndcki 1.:;veçli muhabirler. diplomasi temayül
leri mucib!ncc, bu mcktublar metninin neşredilmiycceğini beyan et. 
mcktedirlcr. 

Siynsi lsveç mahafill, Rusyanın lsveç bitaraflığınm muh:ıfaznsın
cln bUyUk lılr menfaati olduğunu pek ala hilmckt<'d:rlf'r. 

F.ı!::lt bu m::ı.lın.fil, Rusyanın yar-lrmına pek f:ızln itimat ttme
m~::tr., yulııız herhangi bir tecavüze karşı k~ndi.!;ini lıiın:ı:ı e etmek 
ıçin lsveçin kentli kuvvetine güvcnmekteüirlcr. 

verilmiş olduğunu ve kendisiJtlıı 
erkanılı:ırbiye ile daimi ve sıkı te
mnsta bulunmak hususnudaki at• 
zusu üzerine bunun da temin edil· 
diğfni söylemiş, nskeıi harckltın 
günden gUno inkişaf ve şiddet göl• 
termesinde bilh:ıss:ı örçilin amil 
olduğunu il~vc etmiıtir· 

Burada, mPbuslnrdan Loyd CorC• 
Çörçilin, harb harekatrnm idare " 
s·ndn ilz"rine aldrğr bu \'azlfeler· 
den sonra, bahriye nıwrlığında. dS 
kalrp kalmıyacağını !ormuş, çcnı
berliiyn buna: 

- Evet, cevabmt vermiştir· 
(Avam kamarasında mlinaJtaP• 

lnr bu anda devam etmekte ve aııJ• 
halefet liderlerinden Atli söz s!SY" 
lcmektedir. Ondan sonra yine nıu· 
halefet liderlerindon Sinkler söz a. 
lacaktrr.) 

Norveç harbi 
J.ondra, 7 ( A.A.) - Harp sah" 

neleı;mden gelen haberlerin diJcka~· 
li tetkiki, Alman ham kuvvetlerı· 
nin, son dört hafta içinde mi.ihitll 
zayiata uğradığım göstermektedit· 

13ütihı cephe!c:de İngiliz ha~ 
kuvvetlerinin zayiatı 42 tayyare· 
dir. Buna mukabil, Almanya ı38 
tayyare kaybetmiştir. Bundan b3f 
ka 97 A man tayyaresi de ya mult' 
temel olar.ık tnmamiyle harap ol· 
mu5 yahut da ciddi hasara uJ&a• 
mı;tı:·. 

MCTTE~JRLER NARVİKTE 
Tl\Z\'lKE DL\'AM EDJYOR 
I.ondra, 7 7 ( A.A.) - l\tütte· 

fikl~r. Narvikte dü~manı tazyik~ 
d~\·am ctme!:te:iirler. Bunun~a 3 
Hlka::lar o!arak, alınan habcrlert 
göre, No:-veçliler, Nar\'ik'i ıs,·~ 
hududuna ba}lıyan maden deıtııf' 
yoluna varmışlardır. 

Bir İ.>\·eç m~nbamdan alın:ı? 
h:ıbere göre, mütteffülcrin tazf1" 

kinden kurtulmak için, Almanlar: 
şimali Norveç·e dunnadan tarrıı 
re ı;önde:mcl;:tcdirler. . 

Viğ~r taraftan Finlandiya rııd 
yo3unun verdiği bir habere gört• 
Botni körfezinde K\'arken'ı 1'3. 
payan buz tabakaları, 70 sena-etl!J.: 
beri görülmemiş derecede şidde 1 

bir kı~tan sonra, çözülmeğe başla 
mr~trr. Almanya ile ls\·e;'ın Lule3 
limanı arasındaki demir mad~ 
n=ıldirat yolu, Kvraken'den geÇ 
mekteclir. 

I'\orveç'in diğer mıntakal;ırın?~ 
da çarpı~malar de\'3m etmekte'!~· 
~orvcçliler sarp Gul vadisirıve 
mevzilerini hfila muhafaza etın~~e 
ve c~nubi NorYeçte Gerilla ha~,:,ı
nin devam eylemekte olduğu bıZ l 
zat Almanlar tarafından da kabıl 
olunmaktadır. 
NORVEÇLİLER AJ,~IA~"LARJ 

TUZAGA DVŞORDÜ • 
Stokholm, 7 ( A.A.) - A~. 

la::let gazetesinin Norv~ hudud~. 
dan aldığı hab~rlerc göre, Störe~e 
in cenubi şarkisinde Rognes ı
Singsas arasında ~iddetli bir çııt'' 
pışma olmal;:tadır. Xorveçl!:-: 
kendi mevzilerine yaklaşn:ıak .. ı il~ 
yen Almanları bir tuzağa duş f 
müş olduklarım bildirmektedirle ' 

BİR 1NG1L1Z l\IDHRlBtNJ; 
llO:'ıIBA İSABET ETTİ 

Beriln, 7 (A· A·) - AlmaJl 11-
muml karargabr bildiriyor: 

Nan1kteki vaziyette bir d~ 
lik olmamrşhr- Alman tayyare • 
İngiliz yilrilyU~ kollarını dağI~~1 
!ardır. Narvik önünde demirli ~ 
lunan bir İngiliz muhribine o 't• 
çapta bir bo:nba isnbct et.ınf§t-... 
Swıdesland tlpinda bir deniz t:ı> 
ynresl batırılınıştır. 11 
Şimale doğru ilerliycn J\llll~ 

krtaları Mosjocn'e vasıl oımu§lat'• 
drr. 

Skajcrakta. bir dUşman tııhtel.,.~ 
hiri bntırrlmııllır. Alınan ı~~rf~, 
lizt>rindc iki İngiliz t:ıyyaresı. d00 
glirülmüştür- Garb ccphcsırı 
kayda değer bir §CY yoktur· . , .. 

Stok.'ıo!ı:ı, 7 ( A.A.) - S!~ı~; .. 
jer cephe3indeki Norveç ku,..,-c~tf 
ri N:ırvik etraf mda faaliyct!c .b,. 
lur.<!n müttefik kuvv~tlc:ile ırt~o 
tı t~sis etmek üzere Mosjoen._t-t:' 
ve Bodö istil:ametinde Herıenıes-
dir. •ııı1 
Aynı z:ımanda Alman k1~18' ıe.. 

da aym mmtakaya doğru. l·~· 
mektedirler. Bu yarışın netıc~ · 
ni §imdiden tahmin etmek ın 
kün değildir. . ·c!::· 

.:'\amsos halkı feci bir ,.azn·e·:· 
d.ir: Diğ~r ~i~~tt~n L\ cç .gnz:;~· ı 
rının muhJ•Jı;:.ctı i\o.' .?" O• :'.)., 
kum:ır.~a,. a:mın l~'>>t t~::ı 'I!l·ıJ 1 

g"~"nci" Londra·ıa 'apılan bC) .,,, 
\.."r "" ~ * • 1 1 rJP 

natı trun:uni!e tasvip cttı.· C• 

bildirmektdirlcr. ___ -;:: 
l r .• 

ZAY1 - 4283 s!c ı numnra r 
ba.ct ı!hliyctnRmc:n ı 7.~yı r"!inı ', ~ ~ 
ılnl alncnğını<Jıın csklsln.n h 1 ' 

yoktur. J(ll,..11 
\il oJ:lu hnıall 
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1 
Turk Yunan 

~· ~ya hUk<lmeUncc Erzincan· 
~~Ptınta.CAk Kral Karo! kllyUnUn 
1tıı arını hazırlama.ta memur edi. 
~~IIU§ Romen mimarlarmd::ı.n 
~ Erzıncana gltmlı;Ur. 
~il.il ve Belediye reisi Dr. LQt!i 

~ r, halkm ıehir 4}eri hakkın. 

van e çısıy e goruş u 
1 

dostluğu 
Alman radyoları, Balkan hudutlarında 18 k·ı· · · b . . 

pek yakında karışıklıklar l aşve ı ımızın . ırl 

L•nd.a, 1- ı?~ı:~::~!,n~ .. ~~!~!r .. >P .. , hak"••· !Yunabeia~z:.~esınej ~ Iİltlyotleriyle çok yakından 
ıı~ dar olarak bunları günü gU· 
~4 takip ettirmcğe karar ver • 
ili~~· Bilhassa bu maksatla bele
'~e bir neşriynt bürosu kurul-
• tır. 

~~bl ve ekalllyet mektepleri mU 
lııı~l'I <1Un toplruıarak ders kesimi. 
' atı va mekteplerin tekrar t!'drl
~~ ~ama tarihlerini tespit etm1"-r. 

\• 
ı...,trıı~ l:arıı.rl:ı.ro. göre, ltııl) nn mek 
"'il.arı 
~~ ilde ders l:eslml 20 mnyuı, im· '!ar ~-1~ Juızlrıuı ve teclriııııta bn. • 
,,~~ cylQJdo olacalttır. Aıne::-Umn 
tıı~ ""'PltJ111de 20 mayısta ders ltc:ll· 
~Uhanınr 23 mn.yıs-l3 haziran 
~lır. Fran:nz mclttep~crtnde ders 
' ao nıayıs lmtib3.nlnr lC-2:? h:ı
t.,.1e' l'enı yıl tcdrisntı ı••ra:ıınz mek· 
C. 17tltıcıe 16, Amerikan mekteplerin 
~Ilı tyıru olarak tespit olunmu;ıtur. 
~I Set lllekteplerl de tedris vaziyet 
1 ~ bıı hn.rtn içinde ma:ırl! mtldilr· 

• , • bildireceklerdir. 
t-<•~~Yer'' uplrlnlerlnin t.a.kllUerlnl 
,~rır dUn polisçe yakalanmı~
~l~r, ~Tnba.l!Jları itibarile hakiki· 

~' Getı hiç !arkı olmıyan bu aııpl· 
~. Piyasaya sUrenıer, zabıt&nm 
' ittta tıaaıadığını hnber alınca 
1 ~ tttc!birlere bqvurmuşlar, takat 
~.1~1.Nerdcn so:ıra meydana çıka-
~r. 

'tır.._ '-ııhinlcrln Vanyak adında bir 
c;:~•t 
.'C' ecuı.cı t!ırafından terkip edil· 
._, lrntııua.jlannın da Slrltecide E-

tı.... 11 Caddesinde Dnvid Dizenin 
~tnda b381ldığı, Tahta.kalede 
tı t Davldln do ambaltjlan yaptı· 
~ IQılfelert de çlnkoğre.f Mıgırdıç 
~ ... ~ lmnı olunduğu anlıışılmrş· 

'"il 1 Pitp ç Ular elde edilen kli§e ve l•a-
'-1~3 "e &ınb&IA3larla beraber diln 
• ~ th vor11mışıerdlr. 
'' ll.ıı.C!.ın bir mUddet evvel Tarlabn. 
~ •tı~Ygenıya. adında blr kızı öldU· 
~~ Ya~ıarmda Anırelosun muha
t~ &ona ermiş ve dUn birinci aS"ır 
1~11 llı.tbkemeainde mUddelumuml 
~1'4t lıtıuıı auçu tııcmımUden ı~ıcdlğl 

~l<!tıtunu sl:Syllyerok idamını is
't ~· ld:ubakeme müdafaa \'C ka-
• ba§k:ı. güne kalmı§tır. 
~her venldiglne göre, mllll pi
İ'rıı. ldaroaı 19 :Mayıs gençlik 
·~l'i ~ nıUnascbctilc mutad l:c§i
·~0 atfclndc fevkalfıdc bir pi

lQ A tert[b cylcmlştir· 
l't İ<ıYis günU stadda yapılacak 
~~ t~zahUratmı takiben stad. 
~o kUrclerlc çekilecek bu pi
., 0~ bUynk tkrnmlycsi 50 b~n 
~~t~~ 200 bin bileti ihtiva eyle
t~~~ r. 

e ta C§fde için onda bir bilet ye
• bı bilet ihdas edilmiştir· 

1, <\~lzde vu'ycUn gerginle;,. 
\b\rııı ~ Yollylo gelen bazı c~ya 
1
• c1:ı Ytlkackliğt mucip olmu1'
~~~ 
toradar ttıa.kamlann tespit etULi· 

>, ~ e, fiyat yüksekliği C\"velt ka-
1 ~e g~e, 1;Iektrik mıılı:omeai Uzc-

1\l'ıı ltııUıtnr. Kamy 3 liradan 
,, ·~YUkscln•I§, t.cnclte fiyatları 
~ O nlabeUnde artmf§tır. Di
~latfya üzerinde de aynı §Okil
~ r görUldU,'11 yapılan şlkA· 

\ l'ett lllıllll]ılmııtır. Muhtel;lrlerin 
ı. ~en ve tıraattan istifadeye kal
<t -.be~1 llnla§ılmaktadır. Bu vaziye-

'ı. ~l'et veren muhlekirlorin §id· 
~ ip edilmeleri karo.rlaomııtrr. 

~nçte:: 
"-tre 
~ • 'aı Göıingin kıı.rde§I ve 
r e·ltb tabriknl.ınnın dlrckUSrU 

ı l:'elrnt.,.ır 
~ ~· . 
ı 1( hariciye nezareti, İsveç 

nezareti dün akşam şu tebliği İtalyan hllk!lmeU tarafından lııgtılz f ':Yunan·ıstan n bas a • 
• · tlllh""llmetinden resmen lzab talep edll· i 1 , in : neşretmıştır: t 

''Son 36 saat zarfında, Alma-:ı eliği hakkındnki haberler, Londre.da f gelecek her tehlike, f 
radyosu ve Alman istihbarat ser teyit edilmemektedir. Londnı, maha- T k. . . 
vısleri, Balkan hudutlarında pek filindc, Akdenlzde end~e tamamen Ür IJ0 IÇİR de tehlil<edir,J 
yakında karışıklıklar olacağına zall olur olmaz, alınan tedbirlerin ' 
dair bir takrm şayialan pervasrz lfığvedtlcbileceğl temin edilmektedir. 1 Atinada çıkan Elinikon Mellon ga
ca neşretmektedirler. Bu sayialar Bu şcnılt altında, va.zl)Ctln normal zcte.sl Ankaradaki muhabirinden al
dan büyük bir k !::nı ı "rfüidni ~ o lrcası İtalyanın hattı harekcUne d·~ knydile Bı:;veltlllmlz Dr. n.c!1k 
nakzet~ktedir. DiP,er hiı kı mı .s•ı<lı:-. !:..-.,u;..m.n ve mı .clye vc:.ıı miz şa•:-
dı Berlinde neşredilip, rıeşirlerin. ı....ııil ••0 ... ~ ... bır dinJ yortu nı<ıoa- rü Sa.:ı: ... ıuııw:ı l..ıe)'aı.aUıınııı nc,.rct. 
den bir kac saat sonra keza Ber· sel)ctıı~ kil!sedtı yapılan liyindo hafuın moktcdlr. 
linde tekzip edilmiş haberlerdir. tczahUıatı ltnlyıuı efkll.rıwnumtycsl- &ş,•ekllimll..ln beyanatı oudur: 

Maksat aşikardır. Almanya, bu n!ıı de lrarbo aleyhtar olduğunu göa- "- Elen - Tilrk dosUuğunun klik.-
şayiaları yaymak suretile. kendi teren bir delil olarak telikld ediletl- lcri tarihte ve iki mU!etln hısımıı
maksatlannr:ı tahakkukunu ko- lir. /;;'Illdn.dır. Bu~n bu iki millet blrl

B;.ı lıyinde ccncb! sefirlerle blnlerce blrlerlni Lir tek nilcnin e!rndı addctlaylaştrracak bir kararsızlık ha· bııtk bulunmuştur. Papa bu nıUnıı.sc- melcted1r. 
vası yaymak emelindedir." beUe bir nutuk .söylemi§ ve harbin Bu suretle birleşmiş olan iki millet, Bu şayi!.lnr icinde en mühimi, 
müttefiklerin Yunanistan~ asker gcn1şlcmemesi ve sullı ıctn dua edil· birıb!rler!nln gerelc sevinç, gerc1".se 

mc.:JnJ lstemiı;Ur. Papa sulh aözUnU matemine, içten gelen bir duygu ile ~ıkarmak i :in uğraştrl:l!rı:ta ait' söyıleytnce halk arasında mUthl.§ bir i~tlrak etmektedir. 
tir. Alman gazeteleri miittefikle. ıılkı§ kopmuştur. Tıırlh ve tııblat tnrn!mdıın yıı.nyıına 
~:1ra~~n:~~~~~~n!ş~~~c:t~:!r~e !talyan gazeteleri §lddeUI liBanuıı ltonmulJ bulunan ı:u iki mmeUn mU§· 

mUhafaza ediyorsa da halk sulh tara! terl'k mukadderatının hmlerlnize uy-
mak istediklerini yazıyor ve hal tarı bulunmaktadır. Napollde sulh le· gun tarzda lnklşafmr temenni cde-
yan gazetelerin~en bir kısmı da hinde tezalıilratta bulunulmU§tur. rlm.,. 
Alman gazetelenne bu yolda yar-
dım ediyorlar. Çünkü Mareşal ' SO\"'YE~ı...ı~ıUN VAztl'E'l1 ŞUkrU Saraçoğlunun beyanatı d:ı 

' • 1 kl Stoklıolm, 1 (ı\.A..) - Havu ajan· şudur: 
Balbo nun gazetesı o ma a ma. ··- Türkler yalnız iyi gün dostu 
ruf olan Kurriyera Padona, müt· sınd:ın: değildirler. Dostııınmıza Jmra '"'nle· 
t fıkı · y · •A- · ı·c ·!lı· Siyası İsveç ınahafill, Rualıırm 1- b~ 
e enn unams ....... gız 1 c 1~ rlnde de ynrdrm ettıı;'lnılze, btltUn 
~ için hazırjıJıia,: J'cyltlfl1\ffi.ll lalyanm ~awıı ,yanı~uıda bar tarihimiz şnWtlir. Yunnntstnna karşı 

az aktadlr be girmesini ho~nutsuzlul:la karşılıyn. 
Y m · olan dostluğumuz da derin, emin ve Lo d l "'h" tl" mahf ıı .. · caklan mUtaıensmd:ı bulunmnktadrr-n ranın sa il ıye ı e - \'erimli bir acvgidir. 
fi, bütün bu h<ıberlfrin tamamile lar. Kara sUn görmememizi temenni e• 

ld - ••ttef'kle l~1 mıılümat almakta olan maba!il, esassız o ugunu ve mu 1 
• der:m, !tikin arzumuz WlMına olarak · y · t k ka ayı halihazırda Stokholmda Sovyetlerln rın unams ana as er çı rm böyle bir günle J;ıırşıl~ncak olursa!• 

h . b' .. l. ·ı dil .. d'kl 'n' büyük bir f::ınl!;ct sarf etmekte olduk-ıç ır veır .. ı e şunme ı crı 1 TUrk mUleUle Türk ordusu, Yunan 
b 'ld" • ı !arını \"e Rus sellri bayıın l{ollontıı· 

ı ırıyor ar. mllleUnin ynnıba§mdo. mc\'kl nlacıık-lnin Isveçtcn clemlr sııtın almak lç,n 
BiR UYDURMA DAHA! ur. Çünkü Yunruıiat.anm b~ma gele· mUznkerelcrc girişmiş olduğunu l>c· 

Alman proparrandasının diğer cck her tehUkcyi TUrl<lye ıçin de tch· 
b yan etmektedir. 

bir uydurması da ingiltercnin Diğer \nr:ıtt:ı.n A!tonbl:ıdetın Mos- Uke nddctmektc)iz.,, 
Ankara elçisinin Sofyadaki te. ko\'n muhablri, Sovyetıerin l3alkaıılnr 
masları mevzuu ctrafrndadrr. 

da sarfetmc!:tc oldukları fanllyetln Al 
B:ştan aşağı hayal mahsulii olan manya aleyhine mUteveccib h:ıldl ı 
bir Sofya telgrafında Alman ajan· tılr ekonomılt tn:ı."tl.lz tcşltll etmekte 

dahlll harbi esnnsında oynı:ımr.ş oldu
~ı roıu ibh m 1an a.rı t.ı:ı.blrlerlc ho.tır· 

sr şunl:ırr bildiriyor: olduğunu tı:?yan ct:ncı.t :lir. llUSmD.'\ ALI~AN Tf~Dutlll.E.H 
"Cumartesi günü Sofyadaki B:ı muhabir, ltnlyıınm hnrbo gır. Unlılrr, 7 (A.A.) - B:ıı,ıvekll Ali 

ıntmaktadll'Jnr. 

İngiliz el~iliğindc yapılan kabul mesinl'ı Rwıyanm b:ırlcl siynsctindl' Mn.hir Pntn. Uısır topraklarına girip 
resminde, Sir Huggesscn, dalıa bln:lenblre bir değişiklik vukuuna sc- çıkmayı hUkCımet makamlarmın mu. 
şimalde hare&at icra etmesi mel bcblyet verebllece~-tnl ııavc etmekte- tı:ıadcaine tabi tutan b!r emirname 
huz İngiliz o

1
rdulan için •• Bulgar dlr. ım:ı:a etmi~Ur. 

arazisinden ngiliz asl:erı ve maı· Kremlinin siyasi matı:ıflll, ltalyanm İkinci bir emirnamede, mllsaadcll 
%emesi gecirilmcsini istediği söy· hattı hareketi kal'§ısmda duymakta veya ınOs."laCl"s!z nczdlerlncle mQraca-
lenmektedir. oldukları memnunlycts:zllği gizleme· at etmeleri blldlrUmekte:11r. 

İngiliz ge:nilerinin, Yunanis • mektcdtrler. Sovyct ı;ı:ızetelcrl, ltnJ· Bu emirnnmenin hiHUına hııreket 
tanın şark sahili b:>yunca yapak· yaya hUcum etmekte sakınmakla be edenler haltkmda ağır ccz..'llar taqıtk 
larr harekat hakkınd:ı Selnnikten raber, sfü sık bu memlekeUn lspanya edilecektir. 
gelen haberler. büyük bir alaka 
uyandırmıştır.'' 

YUNAN BAŞVEKiLi lTALYA 
SEFlRILE GöROŞTO 

Atina, 7 ...:. Yunan Başvekili 
Metaksas dün İtalyanın Atina el. 
çisile görüşmüştür. Akdeniz va· 
ziyetinin rr.~vzuu ba.hs edildiği 
tz.hmin olunuyor. 

l\IUJITELİF ŞA11A ,.e 
TAHMİl',ZR 

Pari!I, 7 - Balkanlara dair 
muhtelif şayialar dolaşryor ve 
tahminler yürUtillUyor. Umumi kn
nnnte göre Almıuıyn 1tnlyayı har
be sürliklemeğc gayret etmekte
dir. Berlin İtalyayı Yugoslavyanrn 
Dalmaçya sahlllerini iımaı ctmeğe 
teşvik ediyor. MUttefiklerin Akde. 
nizdckl kuvvetlerini arttırmalarmr 
bu maksatla izam etmektedir· I<'a
kat İtalya §imdilik harbe girmeğe 
mütemayil görUnmUyor. 

Londra, 7 - Akdenlzde tehlikeli 
vaziyetin zail olmak üzere bulunduğu
nu gösteren nl~eUer beHrmelttcdlr. 
Bir mUddettenberi mezuniyetle Lon· 
drada bulunan Romadaltl İngiliz elçi: 
al Slr Persi Loren dUn akşam Roma· 
ya dönmnştUr. Bugün ttaıyıın harici· 
ye nazın Kont Ciııno llo görUşccck 
ve ne İnglltcrenln ne de Frnn.sanın 
ltalyaya kariı haamııne bir tasav
vurlan olmadığı yolunda Wıhat \'ere· 
cektir. 

IDAHiLDil 
•• 

Orfi idare kanunu 
kabul edildi 

Ankara, 7 - Büyük Millet \ meskenleri, her türlü cemiyet vt· 
Meclisinde dün örfi idare kanun klüp gibi teşekküllere ait binala 
Iayihasrnın birinci müzakeresi 
yapılmış ve layiha kabul edilmiı· 
tir. 

Bu kanuna göre, umumi veya 
mevzii idarei örfiye kararı Dahi. 
liye Vekaleti tarafrndan münasip 
va3Jtalarla ilan olunacaktır. Örfi 
idare altında alınan yerlerde u· 
mumi emniyet ve asayişe taalluk 
eden ve İcra Vekilleri Heyetince 
tayin tesbit olunan zabrta salii.hi· 
yet ve vazifeleri askeri makamla· 
ra intikal edecektir. 

rı ve bunların telgraf vesaire gibi 
mersulelerini, şahrsların Üzerleri· 
ni gece ve gündüz aramak v'! 
bunhrda sübut vasıtaları olan 
ve yahut musadereye tabi bulu· 
nan eşyayı zabrt ve radyo, telefon 
ve telsiz gibi bilcümle muhabere 
vasıtalarmı kontrol ve icabında 
tatil veya menetmek. 

. -- ----
80.000 lira kazanan 

34.203 
20.000 lira kazanan 

20.687 
15.000 lira kazanan 

20.284 
10.000 lira kazanan 

46.487 
Sonları (8) ile biten numaralar 

biler lira amorti alacaklardır. 

5.000 lira kazananlar 
1763 3393 6768 

20052 •01ot 

1 .000 lira kazananlar 
32132 6198 24845 30754 45602 

3632 31257 42056 20910 49929 
4624 4148 8507 20635 17822 

40448 23735 15816 26141 
42793 46G9l 15i83 47555 33716 41357 
12849 1465 37502 23SS.1 7167 34600 

12.'.i2 2~325 1791~ 34314 376-09 19789 
'OS70 7ii6 99t5 17554 46323 12684 
~~37 1Slo9 24G19 3j2Il 49j88 36705 

GO lira kazananlar 
357 496 583 716 7ı'8 
773 860 002 1000 1109 

1240 1290 1330 1372 1432 
1491 1504 1611 1862 1870 
212G 2290 2355 2536 2741 
2855 3047 3079 3094 3193 
3314 3491 3500 3657 3774 
3953 4055 4180 4209 4336 
5005 5099 5232 5326 5354 
5372 5{09 5431 5524 5661 
5686 5692 5763 5847 5881 
5946 5952 5937 6174 6206 
6215 6397 6418 6496 6503 
6530 6540 6569 6814 6998 
7141 7~69 7352 7430 7460 
7654 8003 8072 8238 8253 
8300 8320 8351 8398 8555 
86()5 8806 8836 8871 9034: 
9143 9~61 9366 . 9627 9774 
9S59 9885 9885 10150 10288 

10291 10315 10707 11340 11377 
11493 11563 11789 ıı7B' 11870 
11941 11982 12318 12336 12404 
12558 12896 12921 13009 13078 

'' 13093 13121 12126 12240 13335 
13501 13631 14012 14168 14184 
14186 14196 14265 14543 14560 
14651 14663 14778 14766 14789 
14797 14913 15186 15459 15474 
15685 15964 15980 16033 16215 
16268 16317 16340 16425 26481 
16532 165 8 16703 16957 17001 
170~5 17079 17284 17318 17553 
17707 17774 17916 18360 18429 
18517 ı~ıo ı9t73 191s2 19295 
1946B \<527 19543 19767 1DS52 
19379 20019 ~0024 20072 20010 
20101 20132 20138 2012!> 20244 
20320 2012? 20520 20595 20796 
20799 20834 21021 21257 21266 
21281 21345 21498 21593 2163~ 
21637 21675 21714 21884 22013 
22a47 22157 221s3 22262 22299 
22339 22528 22769 22795 22840 
22868 22940 23065 23125 23305 
23319 23344 23599 23688 23691 
23703 23772 23877 23880 23900 
23941 24004 24177 24295 24710 
24712 24749 24763 24832 24840 
24847 24980 25424 25677 25705 
25796 25390 25899 26070 16119 
25247 26387 26495 26503 26899 
26931 26952 27222 27244 27495 
27561 27761 28147 28166 28312 
28339 28393 28707 28898 29047 
29111 29527 29559 29584 29738 
29964 30076 30185 30286 30300 
30300 30334 30515 30661 30713 
30839 30906 30997 31039 31135 
31249 31418'31478 31558 31652 

mevad::lı infilakiye ve imaline ya. 
rayan edevat ve vesaitin teslimi 
içi:ı emirler vermek ve bunları 
:ırayıp toplamak. · 

4 - Gazete, kitap vesair mat" 
buaların tabr ve ne~ri veya hariç 
ten ithalini menetmek v~ sansür 
koymak. 

5 - Kapalı veya açık yerlerde 
her türlü toplantr1arı menetmek 
ve cemiyetlerin faaliyetini dur 
durmak. 

6 - Kahvehane, birahane, 
meyhane, tiyatro, sinema, bar ve 
emsali gibi umuma açık yerleri 
kapatmak, veya bunlarrn ac;rlma 
ve kapanma zamanını tayin ve 
tahdit etmek. 

7 - Örfi idare mıntakasına gi· 
rip çrkmak istiyenler I,akkında 
takyidat ve tahdisiat koymak. 

, t~~ liltıcr arasında notalar tc. 
ı,~ ~ Olduğunu foy!t etmekte· 

~~ leralt,, not.aamda. lsveç'in 
~ ~~'tlı tr.UhlLfaza edeceltinl be.. 

Slyul .malıa!ilde, lngUterenin ltaı
J& ile mtıııucbeUerlnl t4aJm etmek 
ve ~1lqUrmek tslcdiBi, sır Perat J..o
ftnin bu bur.usta İtalyan hUlc1ımetlnt 
tenvir edebileceği beynn olunmakta-

Bu makamlar kendilerine inti· 
kal eden salahiyet ve vazifelere 
taalluk eden karar ve emirleri 
mahalli zabıta marifetilc icra et· 
tireceklerdir. 

Örfi idare altına alıı:an yerler. 
de askerl idare apğtda yazılı 
fevkalade tedbirleri ittihaz ve 
tatbike salahiyetli olacaktrr: 

2 - Memleketin inzibat ve cm. 
niyetini ihıat etmek suçlariJe 63' 
bıkalı olanlarr ve emniyeti umu· 
miye nezareti altında b~lunanla 
rı ve örfi idare altına alrr.an yer. 
!erde muayyen b:r ilcametgi111 ot· 
mıyanlarr ve şüpheli olan sair 
kimseleri örfi idare mıntaka~m
dan çrkarmak. 

3 - Türk ecza kanununun 189 
uncu maddesinde yızılı olan si 
]ahlarla alat ve cephanelerin ve 
dinamit. boğucu gaz, bomba ve 
buna mümasil alatr muhribc ve 

8 - Geceleri dolaşmayı takyit 
veya menetmek. 

9 - İcra Vekilleri Heyeti ta· 
rafından ittihaz ve tebliğ edilen 
emirleri ve ilan edilen sair tedbir· 
leri takip ve icra e.tmek. 

·~ıll<ı. l<-. llltler de tıınc;'in blte.
t. 11l'lıı.yct edeceğini teahhUt ey. 

r. 

1 - Görülecek lüzum üzerine 

31706 31771 31782 31789 31849 
31882 31942 32050 
33181 33262 33306 33412 83426 33477 

3366:>2 33690 33S29 3391f 339'3 34181 
84168 34188 34627 34823 349G3 3:>228 
35473 35·!94 35534 35i47 358i7 858(.13 
35914 35929 35943 35945 36005 36013 
36303 36343 6i72 86929 3i059 37193 
37361 37980 37536 37671 37961 38291 
38312 38777 39004 39123 89136 89328 
39340 39348 39350 39400 39497 39545 
395:>~ 39587 39748 39813 39918 39948 
40006 40085 40343 40367 40384. 40.70 
40393 40798 40809 405~ 40832 40957 
41006 41146 41237 41300 41436 41467 
41789 41792 41804 41813 41842 41865 
41922 419GO 42104 '2144 '2173 '2272 
42304 42346 42371 '230 42737 42827 
42913 42957 429Sl> 43169 '3865 48980 
44019 44123 44173 44189 4443j 4~ 
44715 44740 44748 44757 44854 44903 
45287 45397 45449 45454 45527 45818 
45872 45875 45917 4595~ 46000 46018 
46236 46293 46300 46303 4ô3M 46532 
46673 46714 46767 46885 47035 47169 
47310 47413 47511 47551 47645 47~ 
47654 47801 47854 47977 48086 48146 
48263 '8293 48448 48508 48621 48624 
'8803 48877 48924 48983 48Y95 ~ 
49240 49374 49470 495'8 49570 (9898 
49965 

40 lira kazananlar 
360 384 556 609 1307 

1515 1550 1637 1750 1866 
1983 2101 2152 2154 2268 
2295 2666 2682 2811 2832 
3017 3148 3272 3273 3327 
3353 3361 3410 3429 3518 
3588 3606 3634 3755 3773 
3860 3883 4208 4311 4360 
4618 4696 4773 4817 4861 
4875 5019 5278 5341 5477 
5485 5827 5900 6060 6091 
6275 6285 6420 6500 6507 
6532 6613 6748 6864 7277 
7347· 7474 7527 7796 7883 
8035 8163 8180 8325 8360 
8422 8752 8779 8781 8796 
8813 8861 8882 8994 9393 
9473 9684 9858 9915 10102 

10275 10604 10675 10733 10791 
10966 10983 11186 11417 11458 
11621 11612 11632 11663 11695 
11714 11799 11904 11914 12049 
1'2127 12177 12237 12560 12574 
12577 12621 12670 12701 12777 
13042 13078 13143 13256 13597 
13606 13649 13709 13813 13919 
13931 13979 14251 14364 14645 
14712 14783 14805 14858 14959 
14979 15116 15321 15256 15325 
15870 15390 15398 15490 15578 
15675 15792 16040 16055 16172 
16258 16346 16358 16586 16668 
16900 l.6988 16997 170'6 17145 
17261 17355 17380 17415 17428 
17575 17694 17851 17861 17989 
10009 10070 19232 19256 19642 
19'110 19784 19897 19909 19916 
19062 20193 20587 20612 20854 
20997 21240 21245 21299 21363 
21460 21506 21567 21598 21607 
21666 21812 22028 22060 23108 
23149 23153 23284 23289 2335' 
23460 23468 23473 ?.3502 23560 
23845 23852 23905 23910 23923 
24064 24070 24217 24309 24~ 
24546 24597 24631 24682 24776 
25403 25677 !5854 26086 26185 
26377 26728 26852 26859 27140 
27414 27507 27~42 27681 27716 
28169 28559 28683 28735 28884 
29241 29383 29397 29590 29847 
29946 30010 30169 30391 30601 
30843 30919 31080 31130 31440 
31558 31822 31824 319ru> 32000 
32128 32137 32153 32343 32455 
32555 32563 32918 32994 33146 
33234 33404 33518 33558 34047 
31130 34136 34431 34545 34571 
34716 34.904 35041 351M 35318 
3558! 35617 35712 35734 35754 
35863 35871 35921 36073 36183 
36356 36576 36578 36707 36811 
36827 37073 37073 37165 37213 
37417 37675 37901 37921 37964 
380G9 38149 38439 38552 38910 
30676 39809 39850 39892 40035 
40043 40113 40144 40330 405.55 
40669 40786 40856 41182 41217 
41501 41591 41677 41933 42054 
42188 42271 42370 42406 42414 
42455 42460 42703 42868 43004 
43150 43~99 43307 43545 43551 
43691 43792 43894 44052 44123 
44213 44353 44399 44571 44490 
44724 44729 44741 44975 45195 
45210 45313 45401 45556 45755 
45809 45812 46144 46156 '6343 
4658S 46758 46925 46984 47032 
47127 47131 47211 47458 47639 
47769 47893 48020 48171 47266 
48530 48648 48737 48739 48800 
48843 48900 48920 49082 49084 
49108 49370 49482 49540 49543 
49008 49835 49S54 49864 49879 
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4 - SON DAKİKA - 7 MAYIS 1940 SALI 

1940 k d se~esin~e. aç vasın a 
abıdelerımız "' -
Semtinizdeki abidenin kaç yaşında olduğunu 
biliyormusunuz? 

5 
VALDE ÇEŞME VE SEBILt 

- 231 yaşın.da (Usküdarda Yeni 
Valde camiinin sol köşesinde ve 
Hilnl<Sr Mahfelinin önündedir. 
Yaptıran Dördüncü Mehmedin 
karısı Gülsüm Valde Sultandır.) 

ZINCIRLtKUYU CAMii -
389 yasında tahmini (Edime!m. 
pı_ viderken tramyay cadrte. 
sindedir. Mimarı maliim değil. 
dir.} 

EYÜB CAMll-482 yaşındı> 
(Eytip Sultandııdır. llk yaptırar, 
Fatih Mehmcd, Yıktırıp yeniden 
inşa ettiren üçüncü Selimdir.) 

AGALAR CAMll - (Topkapı 
aaraymdadrr. Fatih Mehmet za· 
manmda yapıldığını Halil Ethem 
bey söylüyor. Camilerimiz: say· 
fa: 37) 

HUSREV PAŞA TÜRBESi -
395 yaıınd.'.ı (Bali paşa camiinin 
biru a~afı ındadır. Mimar Koca 
Sin.anın eseridir.) 

Rüstem 

mışbr. Çembcrlitaşın karşısın
dadır.) 

ÇORLULU ALI PAŞA CA
M 11 - 232 yaşında CDivanyolun 
dadır. Uçüncü Ahmedin sadnn
zamlanndan Çorlulu Ali paş:ı 
yaptırmıştır.) 

ra.~:ı camii 

ni (!kinci Bayazidın DarUssaade 
aı;'n.Sı Hilscıin ağa camie çevir. 
miştir. Sultan Ahmed meyda
nının aşağısındadır.) 

AYASOFYA - 1610 yasında 
(Fatih Mehmed camie tahvil et.. 
miştir.) 

HARBiYE ANBARI - 1200 
yaşında (Topkapı sarayının bi
rinci meydanındadır. Şimdi a~
keri müzedir.) 

Giyindi, hazırtan<tı; oahçeye çık· -----
tı. Bir müddet köşkün arkasına 
doğru yürüyerek etrafına natis 1 

nazarlar attı. Bir incir ağacının 1 

altında bir müddet bekledi. Sonra 
keçiyolunu bularak yavaş yavaş 
aşağıya indi. Yalıların arkasında· 
ki yola çıktı. 

Bu yolun iskeleye doğru sol 
tarafında arsalar, boş ve sahipsiz 
bahçeler, yahut yıkık duvarlar. 

16 Nakledenı 

DLHAMI SAFA 
d!ln başk~. bi~. şey. yoktu. o. ~ev· mm ölUmündenberl senden şüp · maymuncuk uymaz B&DJl'IJll:" 
sımde . gun~uz bıle be~ y ~ışıden . heleniyordum. Fakat çok çabuk Doğru ... Kapılan işte bu &ııJll' 
fazla kımsenı!1 geçmedıgı yolda hareket ettin. Neyse seninle bi. tarlarla açtım. 
saatlerdenben kuş uçmamıştı. razdan görüşürüz. - Hayret ... Bu anahtarlar Ilı" 
Yalnız denizin sesi ve uzaktan V A v ka dı k lf da 
geçen bir motörün homurtusu işi· d :ı r~ kuşagı 1 pı~ın Ylf ın~ 1:._ ~ana:~u ~ı°Ukemmel ~

1 tiliyordu .. Yolun sapan bir mınt~· 1:~ ara apıyı capa ı. ay cıdan benim de istifade edece 
kasmdalı:ı petrol lambasının so· y kı d .. .. .. .. Abba 1 anlatmamış mıydım? Onu bil 

··k · t fi ·r· · k - a n a goruşuruz s • --~ nu zıyası o ara an zı ırı a. gibi söyleteceğimi söylemeJll""' 
ranlıktan kurtarıyordu. Dedi .'!e .~ahy~ doğru yürüdü. miydim? .. 

Birdenbire başını çevirdi ve !i~l~ ust~~dekı . anahtarlarda~ - Evet, vakıa mektub~ 
kırdı. Solda boş arsalardan biri· ıkısını tecrube yettı ve kapıyı ko aldım ve Ibadın elinizde old~ 
nin yanındaki yıkık duvar arasın· }ayca ~~tr. Aşagı kat k~ranhktı. .. w d" A benim oY 

dan bir gölge çıkmıştr. Havaya Fakat ust kat~ çıkınca hır o~.an~~ ~mo~~ni~:~dı:ı°~ardı. orı'fJ 
bir kol kalktı ve vüzünün bir par· kapısından hır aydınlık gordu. size bu anahtarları kolayca v~ 
mak altında sert bir cisim ıslık ça Burası doktorun odasıydı. ceğini hiç zannetmezdim. P" 

tarak fırladr. Pardesüsünün omu. Ayaklarının ucuna basarak tehlike karşısında Ibad bu ani' 
zuna yaslandr. doktorun iki kanatlı kapısını bir. tarlan imha edecekti .. _ .• _....ı 

Kendisne hiç bir şey olmamış denbire açtı. Odanın denize ba· _ o halde cürüm orta.kJSI"": 
tı. Fakat acı bir çığlık kopararak kan tarafında doktor asabi adım· fena intihab etmişsin şeDlıı" 
yere yuvarlandr. Bir iki defa sıç· larla bir gidiyor.bir geliyordu. Ge tin!.. 

1 radı; sonra hareketsiz kaldı. ce zairinin kapıyı açmasından _ Başka kimsem yoktur Jd1t1 
Gölge sessizce ve acele yaklaş· mütevellit sesle durdu. Taharri _Bir tane daha ortağın 01' 

tı. lğildi; silahının sapma kadar memurunu donuk bir hayret için· ğunu biliyorum!.. .• _.wr 
saplandığını görerek ayağının de süzdü. - Bir tane daha mı? BlJDJ.11~ 
uciyle cesedi çevirdi. Bir iki da· Burhan Şefik müstehzi bir te. rum. Kim imiş bu? Söyler JIPI"" 
kika bekledi. Sonra telaşlı adım· bessümle: · ., 

nız. .. .JI 
tarla uzaklaştı: - İnmenin artık sizde acı bir _ Söylerim! .. Yalnız ~~-~ 
Burhan Şefik birden ayağa kal. hatıradan ibaret kaldığmı gör· diyeceğinı de kalmadı. f:..~, 

karak muzafferane bir tebessüm· mekle mübahiyim ... Eğer bir de şu meşhur felcden kurtuldu~ 
le omuzundaki silahı çekti; cebi· şu sakalınızı traş etseniz ve şu keşfettiğim dakikadanbe~. ~ 
ne koydu ve epeyce uzaklaşmış o· matemengiz gözlüklerinizi çı· serseri olduğunu inkAra lUP"' 
lan mütaarrızın yoluna devam et· karsanız Sabahattinin ta kendisi ·· ·· gormuyorsun ya... ~ 
ti. O da zaten iskele istikametine olacaksınız doktor Şemsettin _ Hayır, zaten ne sö~lel'r. 
doğru yürümüştü. bey!... . . . . ikimizden başka §ahidi ol 

Doktor Şemsettinin yalısına a. Doktor ı~ıdalinı topladı v.e için sözlerimin bir kıymeti ~!..., 

CEZRi KASIM PAŞA CAMii 
- 325 .ya~mda (Eyüptedir. Yap· 
bran Birinci Selimin vezirlerin· 
den Kasrcı paşadır.) 

ZEYNEB SULTAN CAMii -
171 yaşında (Uçüncü Ahmedin 
kızı Zeyneb sultan yaptırmışbr. 
Soğukçeşmcda park kar§ısında.. 
dır.) 

VALDE CAMii - 61 yaşında 
(Italyalı mimar kont Taninin e
seridir. Abdüliızizin annesi Per. 
tevniyal kadın yaptırmıştır. Ak. 
saraydadır.) 

it bahçe kapısı büyük bir çeviz genç taham memuru şunları ı- mayacakdır ve hic; bir -~ 
ağacinın önündeydi ve duvan bu· lave etti: . beni itham için bir delil ~ 
rada kapıya siper oluyordu. Du· - Sakın yerınden kımıldama. edemez. Diğer tarafdan ~ 

KARiYE (KASRIYE) CA. varın onune gelince adımlarım Yoksa bir kurşunla beynini pat- zati aliniz buraya girdiniz~. 
M 11 - (ilk inşası 5inci milad büsbütün seyrekleştirdi. Tam ka· latınm. çıkıp çıkmayacağınızı pek bil' 
asnndadır. 13 üncü milad asnn- pıya sapacak noktadadurdu. - Bi!iyorum Burha!l ~ey!. mezsiniz. -~-' 
da da şimdiki şeklini almıştır. Takip ettiği adam bahçe kapısı· - Ala, sana ne demıştım. Kı. _Belki. Fakat, senin bUJ'IP"':.. HASEKt CAMii - 401 ya· 

pndA (Ak~araydan Silivri kapıya 
giden caddenin üzerindedir. Bi. 
rinci Süleymanın kansı Hurrem 
Sultan yaptırmıştır. Mimar Sina· 
nın eseridir.) 

Sadrıazam Tavvaş Ali paşa ca. na anahtarı sokmuş. çevirmiş, ka. sa bir zamanda gelirim, dem'.?. çıkıp nereye gireceğin bence r1' 
mie tahvıl etmiştir.) pıyı açmıştı ki taharri memuru miş miydim? Işte sözümü tut- lumdur: Doğru tevkifhaneye., 

FETHiYE CAMii - (1591 de atıldı. tum. Halbuki sen dünkü gibi - Görürüz. Benim cürUdl 
KILis~:m?:ik~ILEN liçüncU Murad zamanında camie Uç adımda meçhul muhasırnına yatakta bulunmalı idin... Daha riklerimden bahis buyurm~ 

tahvil edilmiştir. Haliç fenerinin yetişti ve bir hamlede gırtlağına ihtiyatkar hareket etmiş olur. nuz. Bunları bana sayar ~..ı 

DEFTERDAR CAMii _ 399 iMRAHOR CAMii -1477 ya- fürt.ündedir.) yapıştr. Mücadele uzun sürmedi. <iun. - Biricisi Abid idi. tldJl~ 

ıa<ı:nda (Defterdar Mahmud E- ~nda (Samatyadadır. Ikinci Bir iki hamlede taharri memuru -bŞimdi alayı bırakla~rdm .~~- Abbastır ki bu birinci cürUdl ~-
J' ayazıdın '"ı"rahırı Ilyas bey Jrı..· ARAB CAMii - 1225 ya$ında kısa boylu haydudu yere serdi. han ey. Buraya nası gı ıgını- t v •• 1d .. rd .. ı endi yaptırmı...., ... Eyü"pte Def. nJ. • (G 1 d d I A b I i 1 b·1· . . ., agını o u u .. --~ 

t rd . k 1 . 2 d ...... edir) liseyi camie tahvil etmiştir.) a ata a ır. slam ara lan s- Belinden çıkardığı bir iple onu z an aya ı ır mıyım. Eğer sahte doktorun apır-_. 
e ar ıs e esın · tanbula geldikleri zaman yap. sıkıca sardı. Sonra ayağa kalka· - Bu cihet seni hayrete dilşUrü· nnın dibine bir yıldırım dU~ 

KOCOK AYASOFYA CA. mışlardır.) rak: yor, değil mi? Anahtarlannı ve d. dah 1Aı11 JI' 
ZAL MAHMUD PAŞA CA- Mil -1413-1422 ya•ında tahmi. S - Abbas., dedt. Mehmet Se~ kilidi gördüm. Bu iri""' hi• bir 1 onu a bUyUk bir te~ 

Mil - g99 yaşındadır. (Mimar ., ON " endişeye düşüremezdi. Acıa~.:_. 
Koca Sinanın eseridir. Kanuni r------------.--------·-------------111!19----.ı-----------~ -Abid öldü mtl? Abid .,,, 

~=~n~§av~~§işeahd:~~ H ikage AJltı ok. k;a 1 Antuan Çehof'dan öyle ha?.. :<Dnmnl;.,, 
yaptı.-mıştır. EyUp Sultanda.- l.Lıl. _/ 
dır.) 

AHMED PAŞA CAMll-384. - Hey çocuklar yol verin, nahiye - Katip! Can mı rekişiyor ne? Yol- yaşlıca bir kadın arabacının yanında kih.. Gu··nıuk bulmaca 385 tahmini (Topka.pının içinde. ~ 
müdürü ile katibi geliyor. cuya benziyor ... Oooo bak bak. Suratı da yası vardı. Mujikler: 

dir.Yaptırnn Kanuni Süleymanın Amma ne nahiye müdürü ile katıbi nasıl morarmlş. - Şimelyovonun kansı, diye fısıldaş. 
sadnaznmla.nndan Kara Ahmed ya ... Nazeninler, haşmetlu Rusya impa. Katip sualini tekrarladı: tılar. 
paşadır. Miman Koca Sinandır.) ratorluğunun memurlarından çok ziy.-ı.de - Cevap versene be. Beynini de su- Kadın başını pencereden uzatarak 

iKiNCi SELiM TÜRBESi _ seyyar cambazhaııelcr<le icrayi liıbiyat da mı bıraktın? Sana söyluyorum. sordu: 
364 yaşında (Koca Sinanın ese- eden soytarilcre benziyorlar. Kazay:ı. - Yedi ruble için. Def ol. Lüzum yok - Bu kalabalık ne, ne yapıyorsunuz? 
rtdir. Ayasofya avlusunun için. uğrayanın başına toplanan kalabalığa yak bana... 1 Nahiye katibi cevap verdi: 
de cenup tarafındadır.) l~tıklan zaman ihtiyar bir mujik çekin- - Neyin lüzumu yok? Açık söyle. - Hiç, nehirden bir adam çıkardık, 

gen bir tavırla: Nabiye mUdürü söze karıştı: altı okka yapıyoruz. 
BiRiNCi MAHMUD SEBiLi- - Müdür efendi, bayramın hayırlı - O sağdır sağ. Mademki lakırdı - Ne dediniz? Altı okka mı yapıyor-

207 yaşında (Azabkapı camiinın olsun! dedi. Katib efendi senin de. Böyle söylüyor. D~mla içirıneli ona. sunuz? Çıldırdınız mı siz? Etiyen git 
arkasındadır. Birinci Mahmu. kaza düşman başına, bu mübarek günde. _ Damla mı, etmeyin canım. Ne dam. söyle §U sarhoş heriflere... Oldürccekler 
dun annesi yaptırmıştır.) Kafası hafif tertib dumanlı olan şiş. lası içireceksin? En iyisi bir hasır üs- adamcağızı ... Eyvahlar olsun. Belki de 

man nahiye müdürü cevab vermek iste. tüne yatırmalı. Hişt ne toplanmışsım'? pek geç kaldık. Haydi durma atla aşağı. 
RAMAZAN EFENDi CAMii- eli. Fakat söylenec{;k, di§e dokunur bir orada e§ekler gibi bakınıyorsunuz. Koşun Boğulan bir adamın altı okka yapılma.;ı-

354 yaşında (Yaptıran bazirgan şey bulamadı. Parmaklarım oynattı. nahiye merkezine bir hasır bulub gcti. nın bir cinayet olduğunu söyle ... Ona frik. 
Hacı Hüsrev Çelebidir. Hekim gözlerini kırpıştırdı. Sonra sanki koca- rin. Getirin ki yatıralım üstUne... siyon yapmalı. Suni teneffüs yaptırmalı .• 
oğlu Ali paşa ile Koca Mustafa man bir boru üfleyccekmiş gı'bi yanakla. Kahya arabadan atladı. Kalabalığı ya-. Dikilmeyin öyle ayak üstü, tenbel he. 
paşa camilen arasındadır.) nnı şişirdi, eişirdi amma nafile ... Kısa rifler! Haydi. Alarga! içinizden polis ça- rarak hasırın yanına gelince haykırdı: 

bacaklı, kırmızı burunlu katib daha cer. - Bırakın bırakın. SSuya düşen altı NAR"ILECI IBRAHIM ACA gı· rmaya gı·d\?n oldu mu? Ne halt "" bezeli çıktı. Sanki bir iş görecekmiş gi- okka yapılır mı hiç? 
CAMii - 349 yaşında (Topkapı bi acele acele sordu: ettiniz şimdiye kadar? Nahiye katibi hiddetle sordu: 
dışındadır. Arakiyeci İbrahim a- _ Nerede sudan çıkarılan adam? Müdür efendi siz de gitmelisiniz. Iş. _ Ya ne yapılır? Boğulmuş. kurtul. 
ğa yaptırmıştır.) _Nah işte, yerde yatıyor. teriniz falan vardır. Makamınızda bulun. sun, diye yapıyoruz. 

Ö Kazedc sayıklayıp duruyordu. Yanın. manız daha faydalı olur sizin. - Yapılmaz efendim, yapılmaz. Ona 
K PROLO CAMii - 278 da çalıştığı alçıcı Pluhor ona yedi ruble- Müdür yine parmaklannı oynattı. Bir friksiyon yapılır. Bilmiyor musun sen. 

kaıp'~1u ;ımindi p(Sadnazam cikten ibaret olan haftalığını \·erdikdcn şey söylemek arzusu ile yanaklarını şi- Takvimler de bile yazılıdır, bu ... Okumq,. 
• e me aşa yaptır. "S b · · · · · k irdi O kad · irdi" k" trafdakiler p .. t.. dın mı". sonra: en enını esınmsın, senın ar- ş . ar şı.ş ı e 4 

Oyun 

PARÇALAP.I YERiNE 
KOYUNUZ 

Resimde gösterilen pasta par. 
çalarunıı bulunuyor. 

İki düz makas darbesile resmi 
ü~e kN:"'rck pastayı meydana çı· 
karab'lirsiniz? Resmin alacağı 
şekil bir dört köşe olacaktır. 

Cevabı yarın. 

* * ~:c 

Cnap: Dünkü daireler mma· 
viclirler. 

nını ben doyuruyorum" demiş. Bakın şu layacağından korktular. Hasır bir yere bırakıldı. Gözlerini 
Kazazede sayıklayıp duruyordu.Yannı Katibin sesi ciyak ciyak ötmekte de. büsbütün kapayan kazazedenin göğsü bir 
Yan beline kadar sırsıklam olan amele vam ediyordu: kalaycı körüğü gibi inip kalkıyordu. 

başı hadiseyi anlatmaya başladı: _Bana bakın geldi mi hasır, hah ta- Yüzü daha fazla sanlaşmış, Adeta yeşile 
- Müdür efendi. Ben sana olup bite. marn yatırın şimdi üstüne. Kollanndan çalar bir renk almıştı. Kahya Etiyenin 

nl anlatayım. Susun çocuklar! Bağırarak bacaklarından tutun. Ha gayret. Şimdi emriyle soydular. Vücudunu uğuşturıiot
konuşmayın, bu adam Kurnive tarafın. boylu boyunca uzatmalı, bitiştirin ayak- lar. Burnuna yanmış tüy koklattılar. A.. 
dan geliyordu. Hey laf ebeleri, çenc.u;z lannı. Bir şey yok, bir şey yok ... Korkn.a radan böylece on beş dakika. geçti. Mu. 
kısılsın da konuşamaz olun. Bir çift ıa- arkadaş, seni bir hasıra yatırdık. Inşa:ıl- jikler koşuşup duruyorlar, bağınp çağın
fım var susun azıcık. Ha evet Kurniva. lalı açılırsın, şimdi nerede ise polis de ge.. yorlardı. 
dan geliyordu. Geçiddcn geçmek istemiş. lir. Çocuklar hazır mısınız? Altı okka ya. On beş, yirmi beş, otuz dakika geçti. 
Içen bir aclnmrla akıl kalır mı hiç, a mii. pacağız. Ve nihayet kalabalık yavaş yavaş dağıl:iı 
ılür efendi. Avagıy knvdı. "Ulan '-"UVarı.a- 1 .,... Arabadaki kadının kahyası kan ter i.. 

J J J Hasıra yirmi çift nasırlı e yapı9~1. · d d N h" k~t·b· d 
nıyor!" demeye de kalmadı. Onun nı-h rd" k ldı çın e geri dön ü. a ıye a. ı ı e yanın. "' Gerdi ge ı sonra birden yukan a rıp · b d w ·· rU ı işte şu yonga parçası gibi akıntıya sii. aşağı indirdi. da ıdi. Hem ara aya ogru yu yor ar, 
rüklcdigwini gördük. Aleksandr ile ben b" k. d" . dab hem de münakaşa ediyorlardı. Kahya: 

- ır i ı üç ... Hay ı bır a... _ tş işten g~tikten sonra uğuştur-
orada idim. Onn.: "Hişt, elindeki armoni- - . • . . müşüz neye yarar, dedi. Onu evvela yap. 
ği bırak da şu herifi kurtaralım" dedim. - Bir iki üç .. Haydi bir daha... ' malı idi? 
Atıldık suya. Amma akıntı bizi de ortaJ Kollann her yukan kalkışında hasınn Arabanın penceresinden merakla ne. 
sına aldı. Aman, dedik. Zar zor yanma ortasındaki kazazede havaya fırlıyor, son ticeyi bekleyen kadın sordu: 
vardık. Aleksandr gömleğinden tuttu, ra küttedek aşağıya düşüyordu. _ Ne oldu, sağ mı? 

ben de saçlarından yakaladım. Getirdik Bir ara kısa bir tevakkuf sırasında, Nabiye katibi istavroz çıkararak ce-
karaya. Bu hali uzaktan görenler sahile hasırın bir ucundan, saçlan karma kan- vap verdi: 
birikmişlerdi. ~te bu... şık bir baş, hayret, korku, hüzün ifade - Hayır, öldü. Ruhunu teslim etti. 

Katip kazazedeye doğru iğildi. Omuz. eden sapsan bir çehre uzandı. Fakat işte Alnının kara yazısı onun da suda ölece. 
lanndan tuttu sarsarak sordu. o kadar. Nasırlı eller yine harekete geçti. ğini yazmış. Kadere ne denir? O kadar 

- Adın ne, kimlerdensin? - Bir, iki, üç ... Ha gayret! Kumandası çalıştık çabaladık, kurtaramadık. Sudrın 
- O bana yedi ruble verdi. Sonr~ · tekrar işitildi. çıktığı zaman biraz kımıldanıyordu am-

.,sen benim kölemsin" dedi. Ah gavur oğ. Bu sırada kalabalığın yanında bir çift ma sonradan, Allahın hikmeti, kaskatı 
lu gavur ah!.. beygirli bir kupa araba.Sl durdu. içinde oldu!.. .. 
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SolcJa.n ..,..: ; 

1 - Bir ,eyi yap&c&lm& - f 
rek (iki kelime), 2 - çuıer, .,.S ~ 
lrlerlmlzden. 3 - Btr yem1f1ıl tJ'. 
toptan balık tutma tarzıarm~ ~ 
mi). 4 - VilAyeUerlmlzden ;.
menaup, evin kwmlarmdan. 5 - .,,.. 
çevlrlnıenlz meııhur blr nehir 'I 
amell değil. 6 - Tenblh edatı. ttl 
dil, 7 - Ters çev1rlnenlz bir c!JSl

1 
/ 

rak olur, .zevk allrme, bir •Y'-_ ~-" 
Bir maden, 1am1n tersi. 9 - ~.I 
tanda bir dağ. tekdir. 10 - ~ ..... 
bir iskele ,iki harf yazıyana. 
Fikri birlblriDe uyan, zarif. 

Yukardan aptı: f 
1 - Harap yerler <cemi)· '""; / 

timler, cemiyeti, blr peyganıbel'•~ 
Yugoslavyada bir dq .ıısneli~ 
dı. 4 - Arkadq, Çanakkale -,,,. 
da bir burun. 6 - lıfa.all&rdaJd -, 
kunç mahlüklardan (iki kellJll~ 
hart yanyana, 6 - Erkek vasi ~ 
bulunarak (iki kelime). hayret ~ 
7 - Tera çevirirseniz "aıuııı .-dli_ 
lQmatlı iıısaıılar., maııuma bit~ 
olur, nefer, 8 - Dalma JtoıııU '1'. 
sinden evvel gelen bir tabir, ~ 
kalın kumqlar (cemi), 9 - ~ 
vUcudunu hareket ettirmek IGIO ,,. 
olan hararet, 10 - Bir erkek ;; 

bir cins hademe. 11 - Bir -
yadederek. ı' 

U No. h lml!IWC'U!lft1ll ..... 

Soldan..,.., ~ 
1 - HaııeAhlbl, 2 - ıı:cll. ,, 

3 - Yıl, Taranan, <& - U~ ~ 
ma, 15 - Lafazan, Kef, 6 - tJı 
Du§, LI, 7 - Lar, l!ıılqfyen, 8 - 'il 

ıoBere, An, R, ır.aıc, Dam, D, 
remeIA, m, 11 - Devoıı, Naldı 


