
i' 

r 

. . . - . ~ ' .... ,, ·. .,. .. .. : ·" . '. . , ~- ~.·" ' :·.· ... ~....... . .. . . }ı. .. "~-·'· .. 
t'· . '.• • • • • - - {f' ·~·, • t' ,. • l • • ,. ,,,;·,.•.ı,. ._,,.T ,.t ı '·,..- • ... ~1\;.~.t"tiİı• .• ·<tırt ,..:ı •• ~.,tk,.'4 -r.-J~, .'' \..-. .,~ .. -... ı-;••··.:.of•f.~._>,..,·. ,~..; ... ı,.,.~ .t'.• "·•" ı.,,·• \u' t;.İ,~ .. :4-~, 

1 ~ ·-~.'ı'·:~ • ':· ...... ~· ... ·,·:·ı,• •. · .. ~··: .. "·:~'=~ ......... - ... " .. , .... . •4..Jııı."::l,ı •. : .• •,,,. •. , .... ,..,,._ ........... "'""••. ~ . 

111 il il GUNUN EN GEÇ 
SAATiNDE EN 
SON HAVADiS· 
lERlLE ÇIKAR 
liALKGAZETESt ID 1 1 

Sabibt Ye Umum Neşrıyat 
Mildilı il : 

HASAN RASiM US 
Ha~ıldığı ytr : 

VAK 1 T MATBAASI 
~rıl.-ara Cadcltııl Vt\1\11 l'rırtlu 

-........ www 

22 
uvv ... 

Bütün 
teçhizatile 
Narvikte 

NiSAN 1940 

.PAZARTES i --- -Nuınara : 229 Sene: 2 
l'cı. 23872 • Posta kut usu 214 

Pasif korunma teş!<illerinde vazife 
alacak vatandaşlar 

Bedeni kabiliyet tali-
nıatnamesi hazırlandı 

18 ile 60 yaş arasında her:<es 
vazife görecek 

1 . . inkara 22 (Telef onla) - Pasif 
(>runına teşkilatında hizmet .veri
b~ şahıslara mahsus bedenı ka
t t ıyet talimatnamesi hazırlanmış-
ır. Buna göre şahısların beden 
~llaYcneleri neticclerıne göre hiz· 

t \'crileccktir. 
ın·~eden kabiliyetleri t ayininde 
~~ehassıs tabiblerin de muaye· 

1nden istifade olunacaktır. 
hu hususta hazırlanan talimat· 

~ede beden evsafı kabiliyetli bu 
alınan vatanda~lar birkaç sınıfa 
~'nlrnışlardır. ;o 

~leyiciler sınıfı ile polis yar 

dımcı sınıfı,. Bu sınıfa 21-58 yaş 
arasında bulunan vatanda~lar a!ı
nacaktır. 
Yardımcı itfaiye sınıfı! Bu sı· 

nıfa 18 ve 59 yaş arasındakiler: 
gaz arama ve temizleme ~ınıfı. 
Bu sınıfa 18 ile 60 yaş arasındaki
ler; Teknik onarma sınıfı ; bu sı
nıfa 18 ile 60 yaş arasındakiler alı· 
nacağı gibi, enkaz kaldırma ve can 
kurtarma sınıfları gibi müstacel 
işlerde kullanılacak vatandaşların 
ya'$1an da ayni had arasında ola
caktır. 

·-
Amerikada intihap 

llıücadeleleri başladı 
f\1ucadeleyi bir nutukla açan R~~vclt Avrupa 

harbinden de bahscttı 

4merlka -harp işle-
rine karsz te_ i~ "ie 

~ 

~e" . 
1!1>~ or1t, 22 (A· A·) - Vann-
retsı gde istirahat halinde bulunan 
lııı ı- ~.~hur Ruzvelt riyaseticum
lerbı 1 u__cadclesinl demokrat genç. 
lediı;~ lginln bir toplant.ısındn söy-
n.~lr nutukla açmıştır. 

takip el t:.. cumhuriyetçi partinin 
cltnı ettiği siyasete şiddetle hU
~a :lıniş ve fakat relsicumhurlu
lto~ enfden namzetliğini koyup 
le hu?'ll<:ağma dair hiçbir telmih-

ıtutnınanııştır. 
~ettene~lbcn enternasyonal vazt 
"eıt l3i ahseden reisicumhur Ruz
lt~et~eşik Amerika devleti hU
~llda in, Amerikayı gerC"k As
llıe1tıe ger<'k Avnıpadn harbe gir
~lp n vikaye edecek bir sivasct 
lııı~ını etnıekle beraber eoihıkknn. 
~muhafaza ettiğini söyle-

~ art inin kurduğu 
l!~z._ talebe yurdu 

Run saat 15 de kü~al 
c re~mi yapıldı 

!ınd Utnhurıyet Halk Partisi tara
Sis :

1 
Ciftesaraylar bina mda tc

~ılrnat e~ kı.z talebe yurdunun 

J 

H amar düştü 
İngiliz ve Fransız müttefik kuvvetleri 
Diğer sahiller boyunca 40 

kilometre içeri girdiler 
Londra. 22 (A· A·) - Henüz 

teeyyüd etmiycn Stokholm haber
lerine göre, İngiliz kıtaatı Hamar'ı 
istirdad etmiştir. Bu haber kaydı 
ihtiyatla karşılanmı§tır. 

Gene Stokholmdnn bildirildiğine 
göre tank ve diğer ağır harb leva. 
zımı ile mücehhez lngiliz kıtaatı, 
Hamann bulunduğu Mioossa gölil
nUn §imalinde Norveçlilerle tema
sa gelmiştir. Öyle zannediliyor ki 
İngiliz krtaatı Andalscncs veya La. 

23 Nisan bay
ramı bugün 

başladi 
Yarın bütün kaza mey· 
danlarında merasim 

yapılacak .__ 
23 nisan ulusal egemenlik ve 

çocuk haf tasına bugün öğleden 
sonra başlarunıştır. Okullar \'e res 
mi daireler tatil edilmişlerdir. 

Yarın saat 15 de bütün kaza 
meydanlarında merasim yapılarak 
egemenlik \'e çocuk bayram:arı 
kutlanacakt ır. 

&yazıtta yapılacak tfüende biz 
zat vali Lfıtfi Kırdar bir söylev 
vererek haftayı vilayet namma a
çacaktır. Okullarda sabah saat 9 
dan 9.30 a kadar kısa bir tören 
yaoılacak, bi!ahare okullar mey· 
claıilarda kendilerine ayrılan yerleri 
alarak kaza tören programına i~ti 
rak edeceklerdir. 
Oğledcn sonra da halkevlerinde 

Gülhane parkında, mü amereler ve 
rilecektir. Müsamereler gece de 
1evam edecektir. 

l\ luhtelif kazalarda 700 fal<iı 
;ocuğa elbise vesaire tevzi edile· 
cektir. 

erdal'den ve belki de her iki yer
den geçerek ilerlemiştir. 
Alınanlar Ardalsenes'i ve Dom. 

baa.s'ı bağlıyan ve sahilin 80 kilo
metre cenubu şarkisinde bulunnn 
hattı, oraya para§ütlerlo kıtaat in· 
direrek kesmeğe teşebbüs etmiş
lerdir. Fakat en son haberlere gö
re bu mmtaka h:i.lfı. Norveç kuvvet. 
!erinin elinde bulunmaktadır· 

Trondheim cephesinde müşterek 
İngiliz - Norveç kıtnatmm sahil • 
boyunca ve dahilde 40 kilometre 
içerde bulunan Grong'a doğru iler
lemekte oldukları zannediliyor· 
Trondho.ymı 70.000 kişi olan nUfu
sunun takriben yarısı takviye edil
miştir. 

Aksayi şimalde, Narvlk mmta. 
kasında 3000 ki§idcn mürekkep 
bir Alman kuvveti bilkuvvc yaka
lanmrştır· 

Bir yandan bütün bu harekat ce
reyan ederken ayni 1.amanda İn
giliz - Fransız kıtaııtının Norveçe 
çıkarılması Paristeki askeri malın . 1 
filde beyan olunduğuna göre en u
fak bir zıya vukubulmaksızın de
vam ed:p gitmektedir. 

ALMA?\'YA NORVEÇfE 
~IÜŞKÜL VAZl'\'lITE 

GlHDI 

Almanları Skaı1dinavyada biiyiil~ bir maceraya sevl~cden tn 
mühim amillerden biri de resmini gördıiğünüz bu Gota kanalıdır. 

Çünkü kanalm tabiye bakınmıdatı elıcmmiyeti olduğu gibi coğrafi 
vaziyeti de lıerlıangi bir lıava taarruwna /:arşı koruyucu ve müda
faası kolay arızalara malik olmasıdır. Bu itibarla Gota kanalı lsvc
çitı ana kan damarıdır.J(anal /sver maden havzasının tam orta ye
rinden geçen ve Baltık ağzı ile şnnal denizi arasmdaki 11zıtn yolu 
yarıdan fazla kısaltır. Kanalın ıiçle ikisi tabii akar sulardan, yani 
biribirlerile irtibatı olan l~iiçük nelzirlcrden mıiteşekkıldir. Geri. 
kalan bir kısmı da tamamile kayalar arasında kazılmıştır. 

Londra, 22 (A.A.) - Times ga· 
zetesinin diplomatik muharriri ka· 
rilere hatırla tıyor ki, Norveç hare· 
katı hakkındaki haberler vaziyetin 
inkişafına intizaren ancak ihtizar
la verilmektedir. Çünkü bu haber· 

._ _________ _._._. ..... -.ı ...... mn ... _..-.ıı .. sm~m:m-.• 

!erden dü~rnanm istifade etmeme·----------------- --------
si lazımdır. l\1aamafih resmi tebliğ 1 
ler, büyük bir dikaktle okunulursa 
henüz·daha ilk safhada bulunan 
harekat erkanı harbiyenin şayanı 
dikkat kıymetini ic:bat ettiği gibi 
seferi teşkilatın mükemmel oldu
ğunu aynı zamanda denizler üze
rindeki muzaffer kudreti de isbat 
eylemi~tir. 

Almanlar, donanmaya, nakliye 
gemilerine vahim zararlar verebi
leceklerini Ü..'llit cdivorlardı. ITalbu 
ki, bu ümit boşa çİkmakla kalma-

( Deva1,11ı 2 İnci sayfada) 

Atletlerimizin ~ rs ırdaki muvaffakıyeti 

Rıza Maksud 1500 metrede 
Türkiye, Mısı r ve Ba afi rekor· 

lı r ı n ı kır dı · l ___________________ ,_,, 
lfahirc, 2'.! - DUn, burada Tür. 

..ı:;ye - Mısır atletizm müsabnkala
rınn büyük bir seyirci kiitlesi ö
niinde devam olunmuştur. Türk nt-ı Son -@1Daklka 

ANADOLUHiSARINDA 

S<eölfll©ıy~lt 
Bu son derece hey~ canlı, meraklı 

zabıta romanına 

Bugün başladl 

1 Jetleri büyük muvaffakıyetler ka
zanmışlardır· 

110 metre manialı ko§uda Faik 
bilinci gelmiştir· 

1500 metre koşuda Riza Maksut. 
ayni zamanda Mısır, Türkiye ve 
Balkan rekorlarım kırarak birinci
lik kazanmıştır. 

400 metrede Gören birinci, uzun 
"Uamada Muzaffer birinci, 1'"'nik 
liçüncüdilr· 200 metrede Faik ikin· 
cillk kazanmıştır. Sırıkla yüksek 

f atlamada Akın il!:UncU. disk atma.
. da Arat yine UçilncUdfir· 

l'vıer t~renı bugün yapı!mı~tır. 
[),. 1.. .a ımde vali ve belediye n:isı 

• Utfi Kırdar. İstanbul mebus
.(Do, amı 2 inci eayflU':a ) 

( 4 üncil sayfada okuyunuz) 
Clr nu!ukl:ı. lntlhab miicaılclcsinl '\. 

Atan r.uz\'clt '-----------------------' 

Şimdiye kadar yapılan musaba. 
kalann umumi tasnifinde Tiirk e
kipinin altı bırinciliği vardır· Halk, 
TUrk atletlerini !iiddcllo all:I§la
.m.ıslır· 

AUcUznlflc yüzlimüzli ağartruı 
Rlz:ı. l\I:ıksud 
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lmpara or 
Jozefin 

Bütün bi'diklerini 
de kendisile bera

ber mezara gör rdu 
Fransuva Jozefin en yakın dos

tu, sırdaşı ye se\•gilisi olan Kateri· 
na Şrakin ölümü telfrafla Viyana
dan bütün dünyaya bildirildi. 

Genç yaşında Burgteaterde ça
lışmağa ba§lamış olan Katerina· 
run babası Baden §clırinde bir pos 
ta m~mur.uydu. 

Fransuva Jozcfin ölümündoo 
yirmi sene evvel (serseri kraliçe)j 
Jakabile anılan kralıçe Elizabet. 
kocasından rcsmt bağlardan başka 
her türlü müruı.sebeü kesip ayrıl· 
dığı zaman biçare Fransuva Jozefi 
daha insani bir hayata sevkedebil· 
mek için bu zeki. güzel ve değerli 
sanatkil.n kendi isteğile saraya ge
tirmişti. Kadın da sarayda haki· 
katen tacsız bir kratıçe olarak ya,.a 
dı. 
Şönbrönde oturduğu zamanlar 

her sabah imparator yaya olarak 
onun kö~üne gider; onunla birlik 
te saoo.h kahvaltısı ederlerdi. 

lmparator üzerindeki nüfuzunu, 
ancak çok şiddetli verilmiş bir ce
za hükmilnil tahfif etmek! yahut 
bir haksızlığı tamir veya politika· 
nm ondan kurnazlıkla saklanılan 
taraflarım anlatmak i&in kullanır
dı. 

Umumt harbe takaddüm eden 
zamanlarda da nazır Masşetin ıs
rarlari!e beyhude yere imparatora 
tesir yapmağa ve feınketi önlemefe 
gayret etmişti • 

Madam Srahlnln fakat bilyilk 
bir lwsuru vardı. Kurnarbazdı .. 
Bir iki kere Monte Karloda bütün 
servetini kaybetmişti. 

lmparator daima onun kayıpla· 
mu bilyük bir sahavetle öder, fa· 
kat sonra da darılırdr. 

lmparator kendisi hasis de~ildi. 
Fakat para me~lclerindc ~san 
~ı;ul olmad$ i~ i~in hallini sa 

ransada 

ransuva 
sır aşı 

ray k!hya a bınıl.:ır, o da malı· 
sus bu i§i uzatır ve borçları temiz
lemekte iecikirdi. 

Büyük harp içerisinde Fransuva 
Jozef c>'duiU vakit yerine geçen 
imparator Şarl onu koluna alarak 
ölum odasına götürmü tür. 

Yani onun imparatorla olan mü 
nasebeti \:c dostluiu bu kadar rcs 
miydi. 

lmparatorun ölUmünden eonra 
çok buyilk sıkıntılara dil,en sanat· 
kfu" zamanla vaziyetini düzeltti, 
Krinzi~de bir villf.}•a yerleşti. 

İmparatorun ve impntarolu~un 
birçok sırlarına vlkıf o~an bu ka· 
dın §imdi hayata ıözlerini yum· 
muş ve biltiln bildiklerini kendisi
le birlikte rn nna ~ötürmil. bulu 
nuyor. 

e 
il 

arşı a n c 
Muh keme edilenler So vyet Ru&yadan p:ıra 

almakla it ham olunuyor 

Sosyalist partisi sekreteri kurşuna 
dizilmeleri lazım geldiğini söyledı 

Londra, 22 (A·A·) - Sosyalist 
partislııin ııckrcterl Pol For, lngi
llı: amelele parti.Bine hitaben yazdı. 
ğı btr mektubda Fran11a'da komU
nlstlere kıı.rşı açılan nıUca.dcleyi i. 
uı.."ı YO mUdafa.a. tm tccllr· 

Pol For, Alına.n tedbirlerin fid
dctll olduğunu !nlılr etmemekte fa
knt kopıtlııistlerln te§kil ettiği teh
likenin ne kadu ~UmulU olduğu
nun iyice anla,etlma.ın liznngelditi. 
ni ifade etmelctedlr. 

Mumaileyh, komiln18t partisinin 
Fransanm harb halinde bulunduğu 
ecnebi blr hUkfuneUn şeri.!d o!a.n 
diğer bir ecnebi hUkfunetin f"klr
lerin1 nearettiğlni lllvc etmekte-

P r inin urdu'"'u 
(Ba' t:ımfı 1 lrıd yfada) 

lan, ~hir meclisi azalan, belediye, 
parti c::-kAnı hazır bulunmuşlardır. 

Davetlileri parti ba~karu Kon
ya mebusu Tevfik Fikret Sılay is
tikbal etmi~tir. 

Saat on ~te tehir bando unun 
çaldığı istiklm mar~le mera ime 
baslanmış. müteakiben parti vila
yet idare heyeti aza ından Ha ne 

dir· Ecnebi bir memleketten emir 
ve para alan bu partinin harb ~
manında Fra.nıı z: mecllıılnin me:sa.
i.Bine i,tirak edip 9d iyeceğinin, 
ayan v ebusu eclblmnm en. 
cUmenlerl.Jld• veya ghll l~tlmala
nnda ukeri ve aiyaal va.tlyct, ve 
milli müdafaa il~ alü:adar me:ıe
leler hakkında kend~in• maltı.mat 
verilip verilemlyecefinin kan.rlq
tınlmns1 ica.b etmekte idi· 

Pol Forc. netice olarak bu par
tiye menııub olanların sorgu ve 
suale hacet kalmadan blok halinde 
lrn~una dizilme ~oldifini 
ki.ydtylem t.&. 

iZ leh urdu 
Il w: davetlilere ve t lebel re hita
ben bir nutuk söylemiş, yurdun 
nasıl tesis ild"ğini anlatmı~tır. 
Bundan ronra davetliler yurdun 
yatakhane'erini, mütalıa salonla
nm uıımi~«· y \:C pa .. taıu~ 
izaz c ilmitl dır. 

Y.urdun talobe mtvcudu yüıü 
bulmu tur. Yer clmad fınd n a~ 
ka talebe almmıyıı ·tır. 

nkara Caddesinin un işle.< 

Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

r 
ıar 
ad 

" 
vyanın vaziqeti 

iman ve italyan . iktısadi boyunduruğundan 
urt ak teşebbüsü,, ile tefsir ediliyor 

Belgrad, 22 (A.A.) - Röyter: hc}·ete tanıruruş maliyecilerden Milorad Georgiyc
\'.İçin riyaset t>tn'lesini çok manalı buluyorlar. Ge
orgiyeviç. naibin itimadını haizdir \'e onun muşa
\ İridir. 

Bir Yugoslav ticaret heyetinin .Moskovaya 
hareketi Be'grad gazeteleri tar:ıf mdan geniş bir 
tarı.ela mevzuubahs edilmektedir. Gazeteler, bunu. 
Sovyetler birliği ile Yugoslavya arasında siya i 
münacebat inkitaf ınm ilk ni:ancsi olarak telakki 
ediyorlar. 

İktisadi müşahitler şu müta'eadadır ki, her 
iki taraf da knnunusanide Bulgaristan ile Sovyet- · 
ter birliği ara~mda akdolunan anla~ma gibi bir 
anlaşma yapılması arzusundadır. Yugoslavya Sovyetlerle diplomatik münase

betler idame etmiyordu. Gazeteler şu müta'eada
dır ki, bu ilk tcm:ıs bir müddet evvel hazırlarunıs 
ve fakat !On Avrupa hadi eteri bunu tesri eylemiş
tir. 

Yugoslavya ile Bulgaristan Sovyetler birliğine 
yakınlaşmakla Almanya ''e !talyanın iktisadi l:o· 
yunduruğundan kurtulmak te~~bbüsünde bulun
duğa benziyorlar. 

Belı:radın siya f maharili, Mockoyaya giden 

• kişilik Alman 
veti teçhizatile 

(Ba!latafı 1 inci sayf da) 
mış, aynı zamanda Alman donan
masının kuvvetini fevkalade azal
tan lngiliz donarunası bugün hnr
bin ba§ma~ni betle hareki.tında 
daha ıtest kalmı~tır. Ôylcki tn· 
ilizler Alman gemileri kafşısında 

daha az gemi bırakmakla yeni i· 
capların zuhur edebilcce~i herhan 
gi bir yere glSn<lennek i~in yedek 
gomilo:-e malili: bulunuyorlar. 

' Bundan böyle, 1 ngiliz milleti. 
Norveç seferinin süratle yapılaca· 
i:Jna emin olarak haberleri sükO
netle be:diyebilir. Daha ~imdiden 
Alman1arın çılgın t~~bbüsleri ite 
yapını~ oldukları zararların tamiri 
yolunda iyi bir 00.~laoııç kaydedil
mi~tir. 

1SVEÇ ALMA1'.'Y AYI 
PROTESTO EETTl 

Stokholm ,22 (A.A.) - Isveç 
hükı1meti, A1man tayyarelerinin 
Isveç arat:isi üzerinden uc;mak su
retile lsvcc;in bitarnflı~ını ihlal 
etmi~ o'malannı Alman hükQmeti 
nezdinde protesto etmi~tir. 

İsveç hükQmeti, bu gibi ahvalin 
tekerrür etmeme!lini Alman hükQ
metinden talep etmi,tir. 21 nic:an 
tarih;nde 20 kadar Alman tayyare
sinin hveç arazic:i üzerinde uçmak 
ta oldtikları ~örülmU.~ür. 

Petro ve enzin 
Yeni satı§ fiyatları 

tespit edildi 

• e esır 
ALMAX SiYASi MAIIAFİLİ 
VAZll'ETt NASII4 GÖRÜYOR 
Bem, 22 (A· A.) - hi bir 

menbadan bildirildiğine ıöre Al
man diplomatik ve aııkcri maha.fill, 
Norveı:tn isUIA.smdan sonra AJ. 
manya.nın vaziyetini Alman matbu. 
atının baheettikleri kadnr parlak 
gl5rmemektedir. 

lyi malfı..mat almakta. olan mıı.
hafll. Almanynnm diplomatik ve 
a.sk~rl fıwi.t'.\,UN teııri etm~ğ~ ça
lışmakta oldugunu beyan etmek
tedirler. Milşahidlcr, Norveçteki 
herek!tm Almanlann lhtlynt mıı.l. 
zemelerlnl sUratle tUketmekto ol
duğunu beyan etmektedirler. 

Ayni mUşahitler, Norveç seferi
nin Alman deniz ve havt\ kuvvet
lerine pek pahahya mal olduğunu 
ilave ethektedirlcr. 

İsviçre mııhafilinin ııöyledlklerl. 
ne bakılırsa Alman ma.hafill. Nor
veçtel.d Alman kıtaa.tının ktu1den 
Yapmakta oldukları tahribattan 
dolayı endişe hissetmektedirler. 

HARABE OLAN SEHlRLER 
Stokholm, 22 (A.A.) - Alman· 

lar, müttefik kıtaların karaya c1k
malanna nevmidane harektt'crle 
karşı koymağa t~bbils etmekle 
beraber Norveç s~hirlcrinin \'C hll
hasra Nomsoe, Tröndjhain ve Lc
vongerin bombardımanını ~ksif 
etmişlerdir. 

Son hab~rlere nazaran bu §Mir-

oldu! 
ler, birer harabe haline gelmiştir. 
Hamar şehri hakkında mtitenakız 
şayialar dola5makta1ır. Alman 
menabiinden alman haberler, Nor· 
veçlilerin Hamann İngiliz • Nor 
veç kıtaatı tarafından zaptooilmiş 
olduğunu iddia etmelerine rağmen, 
bu ~ehrin Almanların elinde oldu
ğunu bildirmektedir. 

Norveç askerlerinin kuvvei ma· 
neviyelcri fevkalfi'.de mukemmelôir. 
Techizatları gün geçtikçe ıslah e
dilmektedir. 

Norveçliler, Mijone gölü yakı
nındaki müdafaa hattı ile t\agra 
istihMmmda tutunmaktadırlar. 

200 Alman para~ütçüsü. Aam· 
bas de.-niryotunu tahrip için yeni 
bir teşe')büste bulunmuşlardır. Du 
p!ı:a~ütçübrd~n 150 kVi • ·orvcçli
ler tarafından esir edilmiştir. 

Alhurg hav:l üs:ıüne 
yapılan hücum 

Londrn, 22 (A· A·) - Resmen 
bildirildiğine göre lngi!iz bombar
clımo.n tayyarelerinin ovvclki gece 
Alhorg lwva Ussllne ya.ptıklan ta
arn•:!: muvaffıı.kıyPtle netlcclenm.ifj. 
Ur. Ya11gm bomb:ılarınrn çıl:ardrğı 
y:ın:rın'ar bUyUk h'.lsarat husule 
getirmiştir· Ynn~nlar dün de d":ı 
vum fttmokteydi· Alborgll ikinci 
defa olnrak yapılan bu taarruz 
ne>ticosf"lde 1n~liz tııyyarclcrlnden 
b!ri UssUnc dönmcmü,;tfr. 

o··m··ş a e 

6 
ze zele o 

kişılık 
dan 

tetkık heyeti Er z•ncan

Gümüşhaneye gıftı 

Vera inmeğe 
mecbur kalan 

Alınan ta f yar esi 
.. v1ürettebatı hiç bir aor . guya cevap vermıyor 

Bem, 22 (A.A.) - Geçen gece 
Baleden yere inen Alman tayyare· 
si bir Domier idi. 

Nazan dıkkati celbeden ahval 
ve şerait arasında tayyarede seyrü· 
sefer jurnahmn bulurunaması, ta:ı; 
}'arenin yere irunek üzere Bale ve 
chcın ı.izerinde oldukça uzun müd· 
det uçtuğu ve 1 sviçre topraklann· 
dan uzaklaşmamak için itina gös· 
terdiği zikro:unmaktadır. Evvel§ 
şimali garbi istikametinde i~ret e· 
dilen tayyare bir vazifeden dön
mi•şe benziyordu. 

Balede çıkan "National Zay-
tung .. öyle zannediror ki, mezkur 
tayyare Silezüadan geliyordu ve 
istıkametini §aşırmıştır. Mürette· 
batı İsviçre makamatınm istic
vabına katı bir sükQtla mukabe
le eylemiştir. 

Bir Romen heyeti 
ltalyaya gidiyor 

Bükreş, 22 (A.A.) - Romen 
parlamento azc>.sından milrekkep 
mühim bir heyet ayandan eski 
ha5vekil Argentoianoun riyaseti 
altında Milanoya hareket etmiştir. 

1 Ankara haberıerı 1 
22-5-940 
Bu haberler bugün saat 
16 da Ankara muhabiri· 
miz tarafından teefonla 
bildirilmiştir. 

Gördesın nakli 
Nafia vekaleti nakil Iü .. 
zumunu Başvekalete 

bildirdi 
, • NaHa vekaleti Gördes heyel~
nı haKkında yapılan tetkJ.Aal ve 
mutehassıs rapvriarından baııisle 
kasabanın b.ocamutlık Gepez. 
.t'aşcak harmanı aenılen mcvkıe 
nakli lüzumWlu BaşvekA!etc arzet· 
mis ve ayni zamanda nakil kerli· 
yetinin şark vil~retlerinde zelzele 
mıntakasında tatbik edilen usule 
tevfikan mahalline mtimkUn ol:ın 
yardıırun yapılması hakkında Ma 
ni:ra Yilayetinden ,·:ukubulan istir
hamatm ter.ici mütaleasmda bu-
1.unmuştur. 

Devlet dairelerine ait 
kırtasiye eşyaları 

Devlet daire!erinde kullanılan 
ve üzerinde resmi damga bulunan 
kurşun kalemi, kA.ğıt ve kalem uç
larım bu gibi eşya ile mür.asebatı 
olmıyanlann ku,landığt görülmtiş· 
tür. Bunlar arasında bilhassa ınek 
tep çocuklan vardır. Bu gibilcrin 
haklarında kanuni takibat yapıl· 
'ına~ı hususunda alakadarlara emir 
\'erilmi~tir. 

inhisar muamelabna 
ait kanunda değişiklik 

yapıldı 
Gilmrük ve inhisarlar vekaletin· 

.::e hazırıanan ve icra vekıUcri he· 
yeti tarafından kabui olwıan bir 
ı.ararname ile inhisar muamelAtı· 
nın icrası ve mürakabe i hakl{ın· 
daki 1 temmuz 931 tarihli nizam· 
namenin 14 üncü maddesi aşağı
daki şekilde deği~tirilmi~tir: 

Jta emirlerine masrafın tabak· 

Romanyadan gelen benzin.· gaz 
ynğı ve motorin fiyatları yük~k 
oldııfu için i,bu m dclelere ticaret 
veUletince ıam yapılma'"ı lürum
lu ırörülmüş ve bu hususta hazır
lanan kanun dünden itibaren mer' 
iyet mevkiine ıimıi:ıtir. Gürnü~ane, 22 (A.A.) - ra- kaz altında kalmışsa da derhal h."Ukumı esas olan vesaikin asil veya 

zar gecesi saat 21 de şehrimizde reti~iltrek kurta::-imı:.tır. musaddak suretlerinin rabtı lazım· 
Benzin, gazyatı ·ve motorinin muhtelif fac:ı!a arl:ı ü; hafif ,.e Ş~rimizdeki yer sarsıntılarını dır. Ancak kaçakçılık mücadelesi 

!stanbul, İzmir ve İsl:enacrun de· dün sabah saat 2,30 da da 5 saniye tef dk etmek ilure 6 Jj iden mü- tahkikatına ait tediye emirlerinde 
po e~as fiyatları şunlardır: clevam eden şiddetli zeldc o!m~ş- rckkep jc~loji m!iteha sıslan Er· taha~:ktık evrakı aranmayıp yalnız 

. .. tur. Bu zelzele nef ce. i Ç::ımlıca zincandan r.e!miş ve tetkiklerine fı..-niri itanın veyahut mezun edeeG 
B~nzın •. dokm:, kllo~ıu 22

•90 ı mahalleslnde bir ev tamam~"! çök- ba~anu~lardır. ği zatların irnzasile tediye yapı'a· 
bcnı:ın, dökme, lıtre~i 16• 72 : ban· mu~tür Ev eşyaları t:ımamen en- bilecek ve neşrolunan tahsisatın 
zin, çift büyük tenel:e 646•12 ; -~;____·----------------------

1 
sarfivat evrakı icabında umwnt 

r:aıı:ya!r. dökme ki!os 1 17
·
21

: ru . müdÜr tarafından divanı muhase-
ya!ı, çift büyük teneke 581.31; İngıltercde gazete say .. I . . 
azynğı, tek küçük teneke 87,53: faları tahdit ediliyor hveç hükUmetı, kendır bat heyetine ibraz edilecektir. 

motorin. dökme. kilosu 9.82: mo- .,., yeni posta merkezleri 
torin çift büyük teneke 368.1 S Am,~rc:am, .... <A· .-"!-· > - D· yagı"' stoklarını 

' 1 N. n. nın ısUhbu ~tti!,'llle göre, Posta, telgraf, telefon umwn 
kuru~tur. • lngillz gnzetelerinin nUshalarmı müsadere etti mildürlüğü Edirne müdilr!üğllne 

tahdit etmeleri, İngiltcrenin Skn.n· ba~lı Lalapa.5ada, Kırklareli m~-
5000 tonluk bir A!m:ın dinn,•ya kereste ve eellüloz tevdi- dürlüğüne bağlı lğneccde de bır 

a.tmdan malınım kıılmnsr üzerine Stol~holm, 22 (A· A·> - IiUkt\- merkez açmıştır. 
vnpuru batb 

Stokholm, 22 (A.A.) - Juerr;en 
Fritzen admdai,i 5000 ton1uk Al
man vapuru Stokholrıun cenu
bunda Landc;ort civannda kömür 
hamulesile karaya çarpmış ve bat
mıstır. 

kA?ht tedariki lr.inin nıı.sıl tehclid met bUtUn memlekette mevcut 
aıtmdn bulunduğunu ispat eder· 100 knoda.n tazıa kendir yağı :stok- Milli müdafaaya eh 

Mes~!a, Sunday Tim~s gnzetesl la.ıım bugUn saat 14 den itibaren tahsisat 
dft.ha ceçen hnfta 18 onv!:ı. ol:ı.rak mllı!adere etmi~tlr· l\fı'ttt mlldafaa''a 917 bin liralı!; 

l Oldu,;.., hnld" bugun·· 14 BUrJıare, mevcut ruhsatlyelere - ı 
çı .mL., "'" "' f .. vl:al"de tahsisat verı'lm• .. i "'a1•· yf 1 ' kmt'"lır Fnknt önU tevfikan ala.kadar makamat bu ~ •· <1 ..., l' 
sa 11 0 

ara.K ~1 
., • • • kmd-1·i kan ..... ~ ek kanun bu~Uıı mUzdcld ha.ita ancak 12 ııayfa ol&. stoklardan bir ıniktarmı acrbc:ıt bl- i.l.11. ........ -

caktır· -. raknbileceklir· __ , meriyete girmektedir. . 

J 
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Birdenbire, denizin üstünde 
Türkçe bir şarkı inlemcğe baş
ladı: 

Yol ve::fa ey denizler!. 
Enginleri açalmı, 
Düşmanın mirasını 
Açıkta paylaşalım. 

zam, ruzgSr gibi hızlı çalışıyor -
lnrdı. Ay doğuyordu. Denizin ko· 
yu karanlığının yerinde, şimdi 
şimalden gelen bir ziya boşluğu 
ba~lamıştı. 

- Buyurun kaptan, geyelim. 
Doğan, karşıki gemiye geçer 

geçmez: 

Alman tayyarelerinin -taarruzuna rağm~n 
Şanlı kıhcımıza, 
Var mıdır dayanacak; 
Savaşta namruzla, 
Ufuklar uyanacak. 

- Yaman reis dedi- bu gemi. 
leri esir aldıktan ve onlara bu o· 
yunu oynadıktan, hele diğer işi 
de işledikten sonra buralarda do
laşmak akılkan değil ama, çeki
'lip gitmeği de kendime yedire· 
mem. V cnedik değil, yedi devlet 
gclı;,c vuruşmnğa hazırım .. Bu de· 
nizlerde, sadece ben hakim ola
cağım. Benim adım söylenecek, 
benim bayrağım dalgalanacak .. 
Dnima ihtiyatlı olacağız. Her za
man harp halinde bulunacağız. 

Korsanlar tetik durun; 
Bu denizler sizindir, Norveçe yenı kuvvetler çıkarıldı 

ıst~ MÜTTEFiKLERiN ŞiMDiLiK YEGANE HEDEFLERi 

------ Uslo - Bergen demiryolunu 
banouae= 

isveçte düşürülen 
Alman tayyaresi 

ölünce cesedimiz; 
Bu güzel denizdedir. 

Vcnedikliler delilikten bir per. 
de aşağıda bir kafa şaşkınlığı için· 
deydiler. Küfürler yağmur gibi 
yağıyordu. 

• Ş•hrtmi%de bulunan emniyet umum 
mUdUrü All Rıza Çevik bu aabah cm· 
ncyet mUdUrU Muzaffer Akalmı ziya· 
ret tdenık muhtelif ı,ıcr hakkında 

görU§mll§tUr. 
Kerkezl Avrupa ve Balkan memle· 

keUerlııde ecnebllero knrrı kontrol 
tedblrlertııfn §lddeUendirlldlği \•e bir 
çok kimHlorln hudut haricine çıkan!· 
dığı bug(lnlude lstruıbulda bu gibi 
tedbirler alınmam mevzuulınhB olup 
oın:ıacıııu:u öğrenmek için maltlmatma 
müracaat etUğimiz cımnlyct mUdUrO 
MUE&Uer A.k&lm, ecnebtıer hakkmdn 
ötedenebrt tatbik edilen normal kon· 
trol ha.rlcinde hiçbir tedbir mevcut 
olmadığını ve esa.Bcn §ehriamdc bu 
hu.usta fevkalAdo tertibat alm.mam· 
ıu icap etUrecek bir vııziyet bulunma· 
dığmı eöylemi~tlr. 

• Birkaç gün evvel Anka.raya gltml~ 
oıaıı İltaııbul Cumhuriyet Müddelu· 
.ınumlal Hikmet Ona.tın ~ehrlmlze dön 
düğünü ynzmııtık • 

Bu aeyahaUnJn sebeblerlni BOr<ı.ll 

bir muharrlrlml.ze müddelumuml Hlıt· 
met Onat §W\lan söylemJotlr: 
"- Ackaraya herhangi bir davet 

üzerine g1tm1~ detfllm, Usulen veU
Jetten mezuniyet alarak gltUrn. Mall 
sene bqı yaklaştıgmdnn lstanbul ad· 
llyesinln bazı ihUyac;lan ve bütçe 
ile allkadar diğer bazı meseleler üze
rinde vekdleUe t4IllM!arla bulundı:m 
ve S»ahat verdim. 

• Harp vaz!ycU dolayısllo demJr ve 
malzeme ithali gilQlUğü oehrlmizln 
imarına alt bazı teeobbüslerin tehiri· 
ne eebeb olacak mahiyette görülmek 
tedlr. 

Nitekim, tzıouı için bUtQn tedbirler 
almmlf ve imar plADmda ön sıraya 
konmu§ olan Dolmahabahçe etadyu
nıu Ue Mecldlyeköyündoki büyük bııa 
tane ve Taksim meydnnmdtı. yapıla

cak inaşat bu yüzden areclkecekUr. 
• Yllkeek mUhendl8 mektebinde yük 

.. k gemJ inşnlye mUhe:ıdlsllğl sını

fının açılmnaı kararlaomı§tır. Bu eı
ıutta mcmlekeUmlzfn c;ok ihtiyacı o
lan yllkack g\ltn1 ln§n.lye mühendisi 
Yetl§UrUecckUr. Bu 6JDlf t&lebcs1 a· 
nıeıı denılerinl de tersanelerde göre
ceklerdir. Bu sınıf tçln Avrupadan 
tnuhtell! muallimler geUrllecektlr. 
M:UJıen~ mektcl:>l kadrosu taıo~ o.
dlldl geıı!ııleUlecekUr. 

* Hı\klın ve mllddelumwnt mua. 
Vinlerinin doğrudıın doğruya 85 li
ra maqln tayinleri kabil olduğu 
maliye vekAlctinden alllkadarlara 
blldirllmi§Ur. 

• Beyoğlu, EminlSnll ve Fatih 
kazalarına illi.ve edilecek birer 
kaymakam vo belediye gubcst mU
dU.r muavini önllmllzdeki ay mr
ftnda tayin edilecektir· 
• Atına Oniverııftest hukuk profesör 

lertnden Dr. Ell Anaataayades bugün· 
k11 konvaııstyoncı trcnlle §ehrlmlze 
l'clm!§Ur. 
Yunanlı profeaör bir muharririmlze 

llUlla.n eöylemı:ttr: 
.. _ TUrk kanunıannı ve tatbik s!.s

temlcrlnl tetkik etmek üzere lstan
bulda iki hafta kadar kaldıktan son
ra AUnaya döneceğim. Hukukun bil· 
hassa Ucarl mevzuatne mc:gul olaca
ğını. EtUdierlm tamamtıe Um! mahl
yc:.tedlr.,, 

* Devlet demlryollnn kadrosu 
genl§lediğinden hazirandan itiba
ren yeni memurlar alınacaktır. 
Bundan b~ka kısan uefi yetl=tirll
mek üzere Use veya o derecedckJ 
lianat ınektebi mezunlanndan 20 
:memur almnca.ktır. · 

• Beledlyo kooperaUtlnln va.zlyeUnJ 
tetkik elen komisyon tanllyetıne de
vam etmektedir. Alınan mııınma.ta 

&öre, koopere.Wln ıslah ve lnkl~:ıfı 
için aermayealnln arttınlmasma. IU· 
zum g6rtılmektcdlr. Belediye koope
rnuto 115 bin liralık bir ya.rdım yapo.
cakta, KooperaUt r;ehrin ~ yerinde 
l"atlfden uubelcr açacııktır. Elektrik, 
tramvay, tünel ve ııu lda.relcrtnlıı de 
'<ooperıı.Ute ortak cdllmolert atenll· 
-ektedir. 

ele geçirmek Harita sabsları da 
tsveçte yas;k edildi 

Dişlerini gıcırtatrye>r, yumruk· 
larmı sıkıyor, bağırıyorlardı. Fa
kat aldmş eden yoktu. 

- Emrin başüstüne kaptan. 
- O hasta zabit bu gemide 

lmanyanm hava tarikiyle asker Stol<holm, 2% (A.A.) - Blr lsveç 
avcı tayyaresi Goteborg oehrl tizerln· 
den 2000 metro lrUfada uc;an bir Al· 
man bombardıman tayyareıılnl dUşür
mUııtür. Tayyare alevler içinde Goto
borg clvıı.ruıda yere dOşmU11tUr. lçinde 
buluruuı 4 kl§l kurtulmU§ ve tevki! 
edllmlştlr. 

Esir verdikleri iki gemi, diğer 
meçhul geminin gerisinden, bi
raz sağ ve solundan süzülüp gi· 
diyorlardı. Nitekim biraz sonra 
üçünün de gölgesi kayboluver· 
mişti. 

mi? 
- Evet!. Hem de yiğit, merd 

bir şeye benziyor .. 
- Öyle ise, ona iyi balan. 

nakliyatı zorlaştı 
Dünyada hay:ı.t hakkı, merd ve 
fnz:ilctli olanındır. Biraz düşün· 
dil ve sonra ilave etti: 

' Stcinkjer, 22 (A.A.) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Müttefik kuvvetler, Alman 
tayyarelerinin taarruzuna rağmen 
Strondhcym istikametinde sürat 
le ilerlemektedirler. 

HARP CEPHELERi 

Stokholm, 22 (A.A.) - Diplo
matik Norveç mahfellerinde be
yan edildiğine göre Norveçliler 
şimdi yedi muhtelif cephede çar
pışmaktadırlar: 

Narvik, Levanger, Trondheym, 
Hegra, Stavanger, Bcrgen ve da· 
ha geni~ bir cephede. Bu cephe, 
Hönrforsdan başlıyarak Para. 
joevik'i geçtikten sonra Hamar'a 
doğru Mjoesa gölünü takip et· 
mekte ve Alverunun cenubundan 
İsveç hududuna kadar uzanmak· 
tadır. 

civarında karaya oturınuı ve bat
ml§tJr· MUrettebatmı teşkil eden 
30 kişi kurtulmuştur. Vapur, kö. 
mUr yüklü olduğu halde Lettinden 
Stokholma gitmekteydi. 
n::~tDEN BlR AL:\IAN BAVA 

USSC DAHA BOMBARDDIA."""i 
EDlLDl 

Parl.s. 22 (Radyo) - Norveç ve 
DB.DJmarkad&kt hava ü.slertııfn bom
bardıman ve tahrip olunması tızerine, 
Almaııyanın Norveçlo havadan da 
ınUn&kıı,le yolu keııımı, bulunmakta· 
dır. Bu aureUe Almanya Norveçtekl 
kuvvetlerin! ancak pek zorlukla bea· 
UycbilecekUr. 

Diğer taraftan, İngiliz tayayreleri
nln bir diğer AlmaD hnvıı U.UUnU daha 
bombardıman ettikleri bUldlrllrnekte-

İki Alman tayyaresi Gotlruıd adtı.
smda yere inmek mecburiyetinde kııl· 
mııtır. Hava da!l bataryalannm ate
şi kar§ıeında bu ıuretıe hareket etmek 
ınocburlyeUde kaldıklan zannedilmek 
tedir. 

lçlndekller tayyare~1 yaktıktruı 
sonra kaçmı§lardır. 

CASUSLARA K.ARŞI-
Stokholm, 23 (A.A.) - tsveç, cıı,.. 

susluğa karşı ihtiyat tedbirleri alma
ğa devam etmektedir. Dtln aıcvam 

neFf?dllen bir kararname Ue harita 
ııatı§ı ya k edilml§Ur. 

Orfi idare 
dir. 

. . kanunu hazırlanıyor 
Eskı kocaeh mebu- Anlmra, 22 - FevkalAde ahvalde 

tatbik edilmek tı.zere hUk~met tara-

Amiral vekili, başını yumruk -
hyordu: 

- Bu rezaleti örtmek için he-
pimizin gebcrmesi lazımdır. 

Tayfalardan biri bağırdı: 
- Evet, gebermeliyiz !. 
Yüz elli kişi de bu sese iştirak 

etti: 
-Gebermeliyiz 1. 
Fakat bu sırada bir ses ytiksel· 

di: 
- Biz niçin geberelim, kaba • 

hat amiralındır, amiral geberme
lidir?. 

Gene yüz elli kişi bu defa ba~
ka türlü bağırmağa başladı: 

- Amiral gebermelidir. Yuh 
amiralal. 

Bu, öyle bir facia idi ki, kar
şılannda ayni zamanda kahkaha· 
larla gülmcfe lôyıktı. Kahraman
lar, partiyi kaybetmişler ve Ve
nediğin iki ~emisi esir dü§mU~tü. 

- Birazdan onu benim gemiye 
kaldırınız, daha iyi olur. Göz ö· 
nünde da.1ı.a iyi bakılır .• 
Do~an bunu müteakip merdi

venlerden anbara indi. 
- Şurada kaptanım, fU kama.. 

rada: 
Yama reisin gö&terdiği yerden 

hafif bir ışık süzülüyordu. Doğan 
içeriye girdi ve: 

- Geçmiş olsun arkadaş 1. 
Dedi. 
- Teşekkür ederim. 
Birdenbire, iltisi de: 
- Aaaa -dediler- sen .. Sen ha? 
Tanışmışlardı, Doğan güldü: 
- Bak, delikanlı, gene ka?'§ı· 

taştık. Fnkat bugün benim hasta 
bir misafirimsin. O dUşmanlığı 
unutalnn. 

Aleksandr doğruldu: 
- Unutımk kolay değildir. 

Bahusus, sen benim hem §abat 
düşmanımsın, hem de millt.. 
Doğan bir kclıl:ıı.ha attı: 

ilk mıntaka Hamardan ba~lrya
rak Hamar adasına kadar Mjoe· 
sa gölünü takip etmektedir. 
Aynı mahfellerde illive edildi· 

ğine göre İngiliz; kıtalan Norveç 
kıtalarile birlikte bu cephede 
çarpışmaktadırlar. İngiliz kıtaları 
Andalsnes cephesine timendifer
le sevkedilmiştir. lngiliz kıtalan 
Trondheymin §imalinde kain 

su n u Uhake e • tmdaıı bir arn idare kanun projesi n m m S 1 tıazırlnnmıotır. Meclise aevkedilmlş 

Uç gemi, sahil istikametinde 
ilerliyordu. Şarkılar susmuştu. 

Genç, gUr:el. korsan gibi giyin.. 
miş, belinde hançeri panldıyan 
bir genç, kaptan köprüsilnde du· 
ruyordu. Bir diğer genç ona yak
la§tı ve hUrmetle selam Yerdi: 

- Milli mi? Yok canım, ne 
münasebet? Ben bir korsanım. 
Venediği zaptedip orada hüküm. 
dar olmağı i::temcm. Buna te
nezzilllim yoktur delikanlı 1. Bu 
denizler bana kfifidir. Ben, ancak 
ve ancak, denizlerde bana kaş ça· 
tan olursa onun dalına binerim.. 
Venedik, dağlar gibi şaha kalksa, 
onu ezer, yakarım delikanlı •• 

Namsosda bulunmaktadırlar. 
Hegra kalesi, henüz mukavemet 
etmektedir. Kaleye yüksek tah· 
silini Fransada yı!pan erkanıharp 
generali · He>lpermann kumanda 
etmektedir . 

lTALYANLARA GÖRE 
Roma, 22 (A.A.) - 1''ransu: kıtaa

tmm Norveçte bulurunuı, taotat mat
buatının Skandlnavya meseleleri hak
kındaki aıtıno.smı arttırmıotır. Bu ga
zeteler, lnglllzlerlo FrnnBU:lann ve 
Norveçlilerin elde etmek tasavvurun
da oldukları hedefler hakkında blrta.- 1 
lum !arazlyeler llerl ıUnnektedirler. 

Hlkim olan kanaat, mUtte!lklerin 
her jieyden evvel müstakbel harekAt 
lçln sağlnm Uuüllıarekeler \"tlcud.a ge 
Urınek maksadilo Trondjhinl ele geçir 
mcğc te~ebbUs edecekleri oekllndedlr. 

Popolo d'ltallıınm Norveçtekl mu· 
hablrl, lngllt.erenln kaybedilecek vak· 
U olmadı{;'IIll beyan etmektedir. Eğer 
l5 ı;üo geçecek oıuraa tnglltzıerln le· 
,obbUslcrini lyt bir neticeye lsAl et
melertno lmkdıı kaimıyacakbr. 

lnı;tllzler Almanların Trondjhell • 
Oslo ve Oalo • Bergen demlryollarmı 
ele geçirmelerinden evvel harekete 
geçmeleri icap eder. 

Bu gıızcte, N orveçe nsker \'O malze
me ihracının Alme.nlann ileri hare
ketlerinin Strong • Ordil dcmlryoluna 
kadar \·armıumıdan evvel genı, ınlk· 
yama arttırılmaJıı ııwm olduğunu 

yazmaktadır. ÇllnkU bu deınlryolu

nun Almanlar tarafmdao işgali, İD· , 
gtll:Jerle Fransu:lara Norveçln cenup 
yolunu kapatacaktır. 

Mütte.lklerln te elıbl18lerlnde mu· 
vıı.f!ak olabilmeleri için §imal wm· 
t.ııkaaıııa en azı •0.000 asker scvket
melerl ve bu kıtanta büyük bir top
çu kU\'VeU ve tayyarelerle müzaheret 
te bulunmalan Ulzımdır. Bu harek~ta 
deniz cepheııiDdc havadan ve denl%· 
den yapılacak taarruzlar da lnzl:ıınm 
edebilir. 

l'opolo d'ltalla, mUtteflklerln Oslo 
mmtııkaamda bir hava ve Skajerak 
mıntalcasmda da bir brıva ve denlzal· 
tı t.narruzu yapma.larmm muhtemel 
olduğunu yazmaktadır. 

Stokholm, 22 (A· A·) - ''Juer
gen Fritun" imtlndckl 5000 ton. 
luk Alman ticaret vapuru Stok

ı holmun cenubunda klUn Lnn~t 

Alakadar makamlar 
muhakeme için emir 

bekliyor 
Eski Kocaeli mebusu Sırn Bel· 

lioğlu hakkında milli müdafaa ve· 
ka.Jetince yapılan tahkikat bitmek 
üzeredir. Mumaileyhin muhakeme· 
sinin asken mahkemede icrası hu· 
susunda ıazungelen fonnaliteleı 
ikmal edilmiştir. Sım Bellioğ!unun 
muhakemesi ~zdeki askeri 
mahkemede yapılacaktır. Alakadar 
makamlar muhakeme için emir 
beklemektedirler. 

bulunan bu proje allkalı encUmenler
de tetkik ,edilmektedir. Yalmıd.a Mec
U.l umumi heyetinde müzakere edile· 
cekUr. 

Bu ltı.yihada, örtt idarenin hangi 
zamanlarda ve ne gibi sobeblerle na.n 
edllec:eği ve buna aalAhlycUI makam
larla tatbik tarzı ı;emo surette tnytn 
ve tespit edilmektedir. 
Mtı.LI !lCDAFAAYI. nonmlA 

KANUNU \'EKhJ.r:tt DEYETlı-"D 

Ankara. 22 - M1lll müdafaayı ko
ruma kanun ltı.ylhası BaşvekfHete ve
rllml~tlr. Lft.ylha tcra veklllerl heye
tinde görtl§UldUkten sonra Büyük 
Jıılillet Meclls1nc arzedllecekUr. 

SAAT: 13.40 

Moskova - Belgrat 

- İki de esirimiz var. Birisi, 
hasta ve zabit bir genç. 

- Gemiler nasıl? 
- Çok yeni ve güzel şeyler!. 
Suali soran bizzat Meçhul Kor

san Doğandı: 
- Biraz bekle, şimdi gelirim.. 

Onlara işaret ver, yanaşsmlar, 
her iki gemiyi görımk isterim.. 
Ve bundan sonra anbara indi. 
Deriden kadı,1 sesleri geliyordu. 
Çok geçmedi, Doğan tekrar gel
di. Gemiler yanaşıyorlardı. 

- Yelkenleri indiriniz 1. 
Tayfalar, makine gibi munta • 

Aleksandr sinirlenmişti. Dir
seklerinin füıtünde biraz daha 
kalktl: 
Doğan omuzlarını silkth 
- Çok tecrübe edildi arkada

§ml, çok .•• Haydi, bu bahsi kapa· 
yalım, sen rahatına bak .. Madem· 
ki düşman kalmakta r.ırar göste
riyorsun. Sen bilirsin. İyi olduk. 
tan sonra, kılıçlnnmızı gene de· 
neriz. 

-
ar 

m Ü z ak e re 1 e r i n e d o gv r u Galatanın meşhur külhanbey- edi"!lldeı~g·ı .. deMvı~rdtac fraaharakınt rakım ı·~ebı"l-
lerinden biri, Yükkaldınrrun :s 

Ne yapacaktı ikişer kadehle 

Sekl•z kı•ş•ııı•k bı•r ı•ktısat yüksek fakat dar yaya kaldın· mek için sandalcılığa başlar. Vak
mmda yürüyordu. tin padişahı veziriyle tebdili kı-

Karşısuıa yetmiş beşlik bir ih· yafet ederek btanbulda gizli ra-

heyetl• su·· kreşten geçtı• tiyar çıktı, kUlbanbcy hürmeten kı iç_en kimseler bula.mayınca, bir 
yol verdi, ihtiyar yoluna devam de Uııküdar tarafına geçmek için 

DUkr~, 22 (A· A·) _ Ordevl~'in riyasetinde Moskovaya gitmek.. ederken: Beşiktaştan sandala binerler. Te-
le olan Yugoslav iktısnt heyeti Bclgraddan hareket etmi!j ve diln ak- - Hele inmeseydin? dedi. nadilf sandalcı Bekri, Müşterileri 
fl\Dl BUkreee gelmieUr. H«ıyet Azasmdan blrl Havas ajansmm muha- Elini belindeki palaya dolayan alıp Uskildara yollanır. Yolda 
birine ısunian ıllylemletir: külhanbey hiddetle sordu: kürekleri bırakıp testisinden bir 

"- Heyetlmizlıı re!sl ağlcbi ihtimal Molotofla gfüilşecektir· Me- - Sanki ne yapacaktın ki? kup:ı rı.kı doldunıp içCT. Plldi-
a&lmb: sırf iktJJJn.dl mahiyette olacaktır. R~ya ile Yugoslavya nnru fhtiyar yoluna devam ederek: ph: 
ettikleri takdirde toprak ve endUstri mahsullerini geni§ mlkyn.sta tc- - Hiç. Ben inecektim?.. - O içtiğin ne? diye sorunca: 
atı edecek bir vaziyettedirler· Cevabını verdi. - İmam suyu. der. Ve bir ku· 

Yugoslavya domuz ve tUtUn ihraç edecek, buna mukabil bllha.Ma pa da onlara ur:at~rak iHive eder: 
mahrukat maddeleri nlac.alttır.,, Fal - Enayi P :ili, ağzının ta· 

JI tt 7 k B 1 d bJ tb t dlı ktörU nı-nı,.. dını b"l eydi, bunu ya~:-ı.. eder 
eye c c sper ve e gra ecne nın ua e uu ,. Yusuf Trnbzondaki o;lun~an, miy i., 

bulun.mnkUı.dır· gelecef;ne <'fair, bir telgraf 2lıyor. D niz ort mda v~ sandalcı 
Tunusta İtalyanların jimnastik şenliği Falmt haftalar geçtiği halde ge- elinde bulut'an p11.dişah, mecburi 

JC<ımn, 22 (A· A·) - Bu sene Tunusta ltalya.n jimnastik §Cnlik. len yo~. Bunun Uze;in~ fazla me. ral:ıyı içer. Tabit vezir de ... Biraz 
lcrl yapılmıyacaktır· Fransız askeri makamları kargaşalık çıkmasm:ı raka duşen Yusuf bır çıngene ka· ı sonra birer daha sunar ve padi· 
m!nl olmak için bu teza.hUmta mani olmuşlardır· nsına giderek fal açtırıyor. ~h hakkında atıp tutmaya ba~

Falcı - Bayım, oğlunuz çık· tar. Bu küstahhğ3 dayananuyan 
Almanlardan kaçan Norveçli tayyareciler tıys.' yolda.dır. Çıl.madrysa ora· padişah vezirine: 

Londra, 22 (A· A·) - Bir Norveç limanının Al.'1lanlar tnrn!ın. dadrr. Geldiyse buradadır. Falcı- - Söyle şuna, haddini bilsin. 
dan ~gn.linden r.onra ıılvil giymroiş olan Uç genç Norveçli tayyareci, nm bu ııa~malanna lm:an bay diye e?'."'rede~. Vezir: 
bir den!z tayynreslle k:ıçmağa ve bir İngiliz llmnnma vann:ı.ğn mu- Yusuf kapıdan fırlıyor. Fakat - Bana bak sandnlcr, aklını 
va.f!ak olmuşlardır· falcı yetişerek parasını isteyince; başma ?.l •.. Bu evketlt\ efendi· 

Bu tayyarccllerln İngiliz deniz tayyarclerlnln Norveç sulan llıe- - Parayı aldm~ sendedir: Al· miz, b~n de vezi:iyim. .• 
rinde yapmakta olduktan birçok seferlere iştirak etmiş olduktan ha- madınsa bendedir. Vermedımse Deymce, Bekrı: 
bor verilmektedir· , gu çantanm içindedir diyerek .- Y~ ena:rler, il_dF kad~ 
Milanoya giden Romanya mebusları çantasını gösteriyor ve on para !çınce bın padışah, hın de vezır 

Dü~, 22 (A· A·) - Romen mebwılı:mndan mUrekkeb bir be· .c..v.e111rm-e•dııııe111n•vı:ıı:o;wılıcuı311n:ıı:a•dmeva-•mmcıec:dızicı1ynoı11r.ı::ı;;ıı•ocıı;ld•uıı::ı,m:zıd:::er;ı:;._:ı:::ııa::ııı:a::m113ııım __ _. 
yet, diln M.1111.noya hareket clmi§tir 
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l'nznn: 

- BtRlNCI KISIM -
Mustafa Nazmi efendi. O sene 

ramazanı Anadoluhisarının tepe· 
sinde, ağaçlar arasına gömülü bü. 
yük köşkünde geçirmcğe karar 
verdi. Kararını kızı Ayşe Fahire9 ~~ R L Su~~~~~~~ ye bildirdi. ilkteşrinin başında 

________ ,..:, idiler. Ortasına doğru taşınacak· 1 
I!-v'l yaı.~urlu olduğu zaman: 
e nefis hava değil mi" derler

.. Gestapo memurunu görünce: 
Çok J"azik bir adamsınız., diye 
ir ilfr'at savururlardı. Halbuki 
u iltifat tahl..-ir giz1i bir tehdit • 
r!. 
GESTAPO VE S. S. LER 

ekler, almancayı ko:ıu~maır.ağa 
r.nr vermMerdir. Bir millet, ta

akkümil altına girdiği devletin 
sanını ~örüpne.ue, b:.ı müstevli 
evlet alc hine kaydolunacak bir 
oktı.clır Çekler bunu bildikleri 
in, ana u~-uuını rwruığa ka 
r vtnr.i;erdir. 
Tramvz.y araoolarma levhala· 

n Uzerine nlmanca yazı buluna. 
gına dair bir emir verildiği uı
:ın ağırdan ağıza dola .. an parola 

oldu: 'Tramvaylara Boykot!" 
Trrurva} hmı y pılan boykot 

enim Prtfcla bulundufum za 
na t~~düf etti. 
·ırnnıva,1 r bomb~ gidiyor· 
dı nh6.li ise yorgun argın k:ıl

ınm1uda yoluna devam ediyor· 
u. 
Çekler, boyko•ı.::ı boş bir pro · 
sto~n i aret oldu w unu anladr 
r. Fotl:at bu or ~'lize edilmemis 
ir tr-~bbü namına fc, :.alfide 
uvaffakıy +Ji b:r h:idise te•kil 

lardı. 

Dediler ki "- Prusyclılar A· Artık yaşını ba§ını almış, ke· m • as a 

vusturyada kötü şeyler yaptık!an sesini doldurarak dünyadan eli· 
halde, Avusturyalılan, Almanlara 

1 
nicteğini çekmiş olan Tülbentçi li olmayan adamı beş sene evv~l

yaptıklan gibi deliğe sokmadı- l Nazmi efendi için böyle bir kıs ki seyahatinden dönerken gctir
lnr. 1 başında bir dağ tepesine çe· miş, Anadoluhisarındaki köşkü 

Bu serbest ve cüret'kar lisana kilmek mesele değildi ama Faili- muhafazaya memur etmişti. 
bilhassa Hitlerin sebep olduğunu : renin canı sıkıldı. Gene kız, bu Tülbentçi Nazmi efendi, hala 
söylediler. Hitler kendi m:lletinl ramazanı ve bayramı arkadaşlari· çarşı içinde bir Tülbent mağaza. 
iyi bildiği için "havlayan köpek le ve bilhassa birisile eğlenceli sına sahipti ve buradan para ka· 
ısırmaz'' diye Avusturyalılarn bir surette geçirmek niyetindey · zandığım da herkes bilirdi. Fakat 
dil hürriyeti bah etti. di. Şimdi bir, belki birbuçuk ayı bazı rivayetler onun bu mağaza· 

Fakat "hareketlerinde serbest ko.rlann içinde tek ve tenha kal- dan kazanılmayacak kadar büyük 
değillerdi. Naziler Avusturyaya mak tasavvuru onu birdenbire bir servete sahip olduğu merke -
kendileriyle birlil:te "yasağı" da s3rsq. zindeydi. Bu servet nasıl efde 
getirdiler. - Yalnız mı gideceğiz baba? edilmişti? Onu bilen yoktu. 

Viyanada böyle şey görülm:. Diye sordu. Vücutça kuvvetli, uzun boylu, 
mi§ti daha bütün duvarlarda - Evet, ikimiz. Hatta hiç mi· dim dik, sağlam biinyeli bir a. 
''yasaktır" kelimesi göze çarpar. &afirimiz de olmayacak... damdı. Elli beş yaşlarında oldu
Avusturyaya Avusturyo. demek - Burhan Şefik de gelmiyecek ğunu tahmin etmek güc:tü. Saç· 
bile doğru değildir; bu memlc· mi? larmdaki ak, kırk yaşındaki bir 
ketten bahs:dilince c.ostmark"' Mustafa Nazmi efendi bir !ah- adamın akından fazla değildi. 
yani Şarki Almanya demek ıa· za clurdu. Kızının narinliği, onun kuvvet. 
zım!. - Yani nişanlın öyle mi? ... O li bünyesile bir tezat teşkil edi-

Harp ba§lamadan bütün Avus. gelebilir; om! davet ederiz. yordu. Daha yirmi yaşında, uzun 
turyalılar sukutu hayale uğra- Fahire geniş bir nefes aldı. Fa· kirpiklerin gölgelediği kara göz· 
mışlardı. kat babası ona verdiği bu iyi ha. !erile, kestane rengi saçlarile, 

Erzak depoları, Raysın her ta bere başl:a bir tatsız haber dahd bembeyaz tenile Fahire güzel bir 
rafına dağıtıldı. Ortalıkta kıtlık ilave etti: kızdı. O kadar ki onu yalnız gö· 
baş gösterdi ve Viyan~hfar 19111. - Fahire, Anadoluhisanna ren ve uzaktan gören gençler bi· 
• 191 s senelerini tekrar yaşaya· başka kimse gelmiyecek. Onu da le derin bir heyecanla Fahireyi 
caklarını zannettiler. söyliyeyim. Ne aşçı, ne dadı kal· sevmekten kendilerini alamayor. 

Avusturyamn gıda hususunda fa •.. Hiç birini yanımıza almaya· lardı: 
Almany::dan farln yoktur. cağım. Bütün işlerimizi oradaki Ve nihayet Fahire, son avlarda 

Bütün Alm:ınya"lın erzak sto!c· emektar bekçiye gördüre,ı:eğim... kendisine hayran olan gençlerden 
ları Viyanada, Tuna nehri kıyıla- - Yemek ,orta işi, hepsi Abba· birini sevmeğe başlamıştı. Bur • 

Zamanı gelirse, bundan daha nndaki depolardadır. sın üstünde mi olacak? han Şefik ismindeki bu genç ba· 
· ve dııha güzel misallerin vuku Naziler, burasını düşman tay. - Evet, tabii sen nezaret eder- basının dostlarından birinin og· 
lacağt muhııl:knktır. Alman yareleri tarafından bombardım.ı sin... luydu ve Mustafa Nazmi efedinin 
tbtevlileri bunu b"ldikleri için na uğramayacağını zannediyor- - Aman baba... Abbasla mt nadiren verdiği ziyafetlerden bi-

- !nkisara uğrayacaksınız 
Burhan bey ... Bizim köşkün eski 
ve her köşesinde sanki esraren· 
giz bir hava esen antika bir bin:ı· 
clır. Orada eğlenceli bir vakıt 
geçireceğinizi um.mayınız. 

- Evet ama gerek babanızla 
gerek sizinle b:ı.şbaşa bulunmak 
saadeti bile bana yeni bir muhitte 
birkaç gün geçirmek için kafi 
1: ir zevktır. Maamafih beni alaka
dar eden zate:l köşkünüzün o ı;ü
kunu ve içindeki size gario görü· 
nen eşyasıdır. Bu garabeti ve bu 
süki'ınu siz ve ben müstakbel sa· 
adetimizin iimit ve iştiyakiyle 
Neş'eyc çevirirse!: sanırım bab:ı· 
nız da memnun olur. 

ihtiyar Nazmi efendi gülerek: 
- TabiL. dedi. Maamafih ben 

Burhan Beyin köşkte hiç canı sı· 
kılmayacağım, hatta canı sıkıl· 
mak için val:ıt bulamayacağını 
tahmin ediyorum. 

il:i erkeğin biribirine manidar 
bakışlarını Fahire görmedi. Za
ten genç kız, mektepten eve gel
dikten ı;onra birdenbire düştiiğü 
sıkı tazyık ve ahlaki tedbirler, 
takyitler, efkarlar üzerine bab;ı
sının Burhan Şefiğe gösterdiği 
itimadı bir türlü 'anlayamıyordu. 

ihtiyar baba: 
- Fahire: dedi. Nişanlına sor. 

sözümü vermeden evvel bazı şey
ler söylemek istiyorum. Sen od:ı· 
na kadar çıkar mısın? 

Genç hemen yerini de· 
ğiştirerek: 

- Efendi hazretleri, şimdi 
b:ına alelficele Anadoluhisarına 
taşınmak kararınızın sebebini 
izah eder misiniz? 

- Kendimi Anadoluhisarında. 
ki köşkün duvarları arasında bu 
konaktan daha emin ve mesut 
addediyorum da ondan ... Bilhassa 
bugünlerde! ... 

- Demek ki bugünlerde ken
dinizi daha büyük bir tehlike için· 
de sanıycrsunuz? 

- Evet. 
- O halde şimdi sizi tehdit e· 

den tehlikelerin nelerden ibaret 
olduğunu anlatırsanız nasıl bir 
müdafaa yolu tutacağımızı ona 
göre tayin ederiz. 

- Size tekrar edeyim: Benim 
Suriye ve Arabistanda elde etti
ğim servet birtakım adamların 

hırsım ve kinini uyandırdı. Bana 
karşı birtakım adamları dü~man 
etti. İşte mesele bundan ibaret. 
Sizin için kafi delail ve işaret 
vermez mi bu? 

- Vakıa, altı ay evvel bana 
ikinci şubede masanın başında 
verdiğiniz izahat da bundan iba -
retti. Fakat bu izahın bana kafi 
gelmediğini şimdi size daha kuv
vetle tekrar ederim. Hiç kimse 
büyük bir servete sahip olduğu 
icin bahusus ölümle tehait edile
~ez. Bu tehdit ya sizin hayatını· 
7.ln mahsulüdür, yahut daha esas· 
1ı sebeplere istinat eder. 

(Devamı var) 
C'"."""·v terini ta..-n terlihı:tlamış- lar. kalacağız? Bu adam benim ne ka· rinde bulunmuştu. İşte Ayşe Fahi 
rdrr. * * * dar sinirlerime dokunuyor bilir- re onunla bu ziyafette tanıştı. He-----------------------------
Tek b::~ na ce:mıeder zira ara- sini... nüz nişanları yapılmamış olmak-
r.ndt.n binim Moldava nehrine Vivananın bütün birinci sınıf - Ne yapalım?... Abbas hem la beraber Burhan arada bir ev -
tıBı!mı un ·tm mışlardır. gaziri'o ve tiyatroları bugün ikin- terbiyeli, hem sessiz sadasız bir lerine geliyor ve Mustafa Nazmi 

S . ..ı. Huh:ı'ızlan bile Ges.. ci sınıf derecesine düşmüş bulu· uşaktır. Bütü,1 İstanbulu arasan efendinin büyük bir atakasını da· 
por..un mur. ı:ai.icsi altınd:ldır. nuyorlar. öyle bir uşak bulamazsın. vet ediyordu. Bu izdivaca evvela 
Bu kıt'alar, Lebistanda ciddi Viyana operasını bile dejenere Kararında kat'i olan ve uzun Nazmi efendi taraftarken sonrala· 
yi:ıt vermitti ve ikinci bir har olmuş buldum, seyirciler ara· boylu izahat vermeye lüzum gör rı genç kız da alaka göstermeğe 
girmek Lt medikleri için mu- sında kağıda sarılmış yiyecek meyen ihtiyar Tülbentçi kızını başlamıştı. 

• be altınd:ı ~.ıl durulmakta- getirenler vardı. yalnız bırakarak odasına çekildi. Teşvikiyedeki konaktan Ana· 
rlar. Prestijlerini kaybetıniyen yer· Tiilbentçi Nazmi garip bir doluhisanndaki köşke taşınma -
Hitler, bu .:ıtaatı Prağa gön • lcr, yüksek Nazi erkanının devrun şahsiyetti. Beş sene evvel cenup dan birgün evvel Burhan Şefik 

erdi. Ma:urllfıh birc '>k kıtaat ettikleri "Melodi bar" ı gibi yer· taraflarında, Hif-Cizda ve Suriyede geceyi onlarda g~irdi. Burhan 
enıupl rı, P ~da ı izli mü· lerdi. Avusturya valisi Buerkel'i bir seyahatten ve Haçtan döne:l henüz otuzunda yoktu. Geniş a· 

adeleye maruz 13! .ik anna, ilk defa orada gördüm. lıu ihtiyar, "Teşvikiye" de büyük lınlı, mavi gözlü, uzun boylu, 
olonya harp meydanını tercih Harp ilan edilmeden üç gün bir konak almış, oraya yerleşmiş- sevimli bir gençti. Yüzü azim· 
ttiklerini sıöylediler. evvel. Buerkel Avı:sturya sanayi. ti. Annesi öldükten sonra Ameri· karlığı ifade eden çizgilerle mu· 
Di~er Hıt:ln mUc..ceı:elerde va. cilerini toplayarak onlara şunu , kan kollejinde leyli olarak oku • hat idi. Onun Fahire gibi hassas 

i, ~ •y ~el r. Her yeroe ::abotaj söyledi: "Hitler size güveniyor, yan km Ay§e Fahire, mektebi ı:r genç ·kıza sempatik görünme. 
i!"'cl:etkrl yapılıyor. onu mzhcup etmemenizi t:ı.vsiyc bitirerek babasının yanına gel- si se;,,ebpleri yüzünde ve hareket-

&JZt1'• D S ederim." ınişti. Mustafa Nazmi efendi A· lerinde okunabilirdi. 
~ " E !RAMIZ Hepsi de Avusturya Nazisi ol- nadoluhisarının tepesinde, büyük - Kerimeniz Anadoluhisar:n· 

GELI!.CEf· ... " duldan halde, Alnuı.n eksperleri bir köşk satın aldı. Yazın veba - daki köşkünüze gitmek ve rama· 
Bir gti..'l, Pı;af;dtli stüdyoyu nin yerlerini :!lacal:lannı ilave zan al:lına estikçe oraya gidiyor, zanla bayramı orada geçirmek 

Pratik bilgiler 

iynr~ et • "çin birçc'· Nazi etti. antika halılar, seccadeler, tesbih· kararında olduğunuzu bana ha. 
esm! me urları ~elmişti. Szınayicilerden ikisi ü çü müş.. ler, gümüş tepsiler ve sarı pirinç ber verdi beni de oraya davet ÇAMAŞIRLARIN BOY AN. 

Sehncde dururlarken tahtadan külit çık:ı.rdı: Bunlar derhal di· mangallar ve daha birçok Asya etmek istemenize çok teşekkür MAMASI lÇlN 
ap·lrn:t U."l bir tavan Üzerleri- ğ!"r askerlerle, Polonya ho.rbinin hatıraları arasında vakıt geçiri. ederim. Doğrusu çoktanberi bah· Bir leğende, muhtelif renkteki 
e dti§~il. Aralarıoorın 1-°'ll e ya · en kanlı cephelerine süd.ildüler, yordu. sini ve methini duyduğum bu çamaşırların biribirini boyama-

Aşağıda bulunan şekle altı kib
rit ilfive ederek onaltı müselles 
vücuda getirebilir misiniz? 

e = 

/\/\ 
c /\/ 

al;.nnudı • A ec, "k--...zayı" yapan Polonya harbinde en a'rır zayiat Burada emektar ve sadık bek· köşkü görmeğe can atıyorum. 

1 

ması için resimde gördüğünüz gi 
vki elurd 1 v~ \tir daba görün· "'erenler Avusturya kıtaları idi. çisi vardı; Abbas ismindeki bu Burhan Şcfiğin bu sözlerine bi il:i tahta parçası imdadınız:ı Dünkü oyunun halledamiş 
odi. (Devamı vnr) esmer kısa boylu ve yaşı asla bel- Ayşe Fahire cevap verdi: koşabilirler. 11ekli. 

Bir haft., ııonra, bu nevi birrı-------------~---------------------·---1a::11m:m--~ıaa------a::ıı-=------

o~t'.&':J::~.~::~:;::;v:'~ H ikiıy_e~-·l'A11zre""t~r olan11n 1 BURH'7ı~~d;;URÇAK _G _______ _ şçileri araMm~ ç ktn münakn~:ı- - 11 ~ ünlü!< bulmaca 
arda iiçiledn "bitlm de sıramız 'lmm::!!i--• 

1tr yt! !. diye n'! ..,11;..."l ılrl:ınnı 
"rç"'lı: 'e.el•r ouydum. 
Bu dinıle Çel 1..::r arazında 

arbı mesel şeklin"' girmış bulu 
:ıyor • .t t.41ler aleyhine harekete 
re- mrJ· .. · lı ı:a} ıf ol hrın· 
~:ı. ·'1u clt bir zaman bekliyor. 
r 
Almanyanın Çeko~loval:yadan 

ek çru' gıda ve er::ak ith:ıli yap
ğı halde, Pr ğd:ıl-i hayat şart· 

an Derli.."'l<leki h~yat şartlarrn • 
dclıa iyid:r. 

Hitl ... r, biltiln Çek kültürel mü. 
.. seseleri.ni kapatmış bulunuyor. 
ek kültilrhnü ortadan kaldır-

k iiin elinden gelen her şeyi 
pıyor. Böyle olduğu halde Cek 

Wtfu'lhU öldilrnıe~e muvaffak 
~m.-yaraktır. 

Birçon ıizli, nülli Çek toplan· 
hn-ıda bulundum: aynhrken 
erk~: "Bizim de sıramız gele· 
clı: .. dl.. ~"11mlıyor1udı. 

Birlmç hafta evvcJ, Viyanada 
it' i:till"~cr.~dc oturuyordum. 
amınclı: üç Avusturyalı da var. 
ı. Gayet t bil ol:ırdc bahis h;ırp· 
en :ıç:ldı . 

Ar'ka.da§lanmm Hitleri tenkit 
etmeleri, hrm de yt!?:::sek se!llc o
ara\: - malCi"!lya, Berlinde bı•na 
esaret edenin vay haline!- Se

nelcrdenberi al~madığım için 
ibayreti::ci roudp olılu. 

Y emefJn ailtfınd<ın şikayet 
Ue:-; beni a.,ıl hayrette bıra· 

lkn."l, Hitler b:tMnnda cülilnç fık · 
ar anlatM21~n oldu. 
:Birçok Viyanald;u-m dedikleri 

"bi Hitlere ''Der Hess0 yani 
• o dam" - bur~da o m:ınayn ge
ir - aiyorlardı. 
- Bu kıd .... serbest konuşmak

tan korkmuyor musunuz? diye 
•ordum. 

Nedimi arada sırada bankad~ki mildi. 
riyet odasında ziyarete giderdim. Ama 
söylediklerimi dinleyip te geçivermeyin. 
Banka adamakıllı bir banka, müdüriyet o· 
dası tam manasile müdiriyet odası Nedim 
de bunlara layık bir müdürdür. İstanbulda 
iş güç sahipleri biribirini kolay kolay gö· 
remiyor. Onun için biz de Nedimle olduk
ça seyrek görüşüyoruz. Fakat biribirimizi 
bördüğümüz zamanlar da can ve gönül· 
den seviniriz. 

Geçen sab:ıh kendisine uğradığım va· 
kıt Nedim şeflerden birinin verdiği bir 
raporu tetkikle meşguldü. Ben de işini 
bitirmesini bekliyor ve gözlerimi, kağıt· 
larla dolu, muhteşem masanın üzerinde 
gezdiriyordum. 

Ağzına kadar dolu bir karton üzerinde 
şu küçük etiketi gördtim: 

"Cevap verilecek mektuplar" 
Arkaciaştm raporu bitirince sordum: 
- Sen hergün bu kadar mektup mu 

alırsın? 

- Yooo 1. Hayırı. Bunların içinde se
kiz günlük, on beş günlük, hatta daha faz
la zamandan kalma mektuplar ''ar. 

_... Ben böyle bir mUcssescdc alınan 
mektuplara o gün olmazsa, ertesi gü

0

n 
muhakl~ak cevap verilir s::mıyordum. 

- Doğrusunu istersen söylediğin, ti· 
caret işlerinde, hemen hemen bir d:ırbı 
meseldir. Bunu bana da ta kü-:ükken öğ· 
rettıler. Fakat o zama:ldanberi unuttum. 
Şimdi adetim mektuplara en son d:ıkikada, 
b:ışka türlü hareket etmek im!,5nı kalma
dığı zaman ce.,,·ap vermektedir. 

- Niçin? 
- Çünkii tecrübelerimle sabit oldu ki 

acele etmek onda dokuz faydasızdır. Ace· 
le verilen bir cevabı altüst ed~cek bir ha· 
disenin çıkıverm:si her zo.man imkan da· 
hilindedir. Bazan hiçbirine cevap vermedi
ğim mektuplar da olur. Bu ihmalin b:ızan 
uygunsuz neticeler \•erebileceğini mi düşü
nüyorsun? Hiçte def!il. Hic te b3vle olma· 

dr. Bilakis zahmetten kurtuldum. Belki bi· 
lirsin Fransız tarihini okuduğum zaman. 
lardan hatırımda kalmıştır: Birinci Na
oolyonun da cevap vermek adeti değilmiş ... 

Nedime itiram edeceğim sırada tele
fonun zili çaldı. 

Arkadaşım ahizeyi aldı: 
- Kimsiniz? dedi. Ah!. ,Siz misiniz, 

Ferit ... Evet benden yarın için bir randevü 
istiyen bir kartını almıştım. Evet ... Cevap 
vervemiştim... Lüzümu da kalmadı mı? 
Neden ... Ya ... Vah vah ... Demek bir iş için 
bana getireceğin zat öldü..... Güle güle ... 

Nedim ahizeyi bırakarak bana: 
- Gördün mü? dedi. Haklı değilmi 

imişim. 
- Ama bu adamın ölümünü de tah· 

min edemezdin ya. 
- Tahmin edemezdim başka. Ben te

sadüfün çıkaracağı bin türlü mani karşı· 
sında ihtiyatlı davranırım. Yoksa falan 
vak'a olacak diye tabii bir keşifte bulun· 
mam. 

- lyi ama bu fikir sana nereden 
geldi?. 

Nedim gülümseyerek: 
- Merakını halledeyim, dedL Bu fikir 

kafamın içine tabii gökten zcnbille iner gi· 
bi düşüvermedi. Bir kaza neticesinde doğ. 
du. Bu k;:ızaya da vaktinden evvel gönder
diğim bir haber sebep oldu. Bak elinle: 

- Epeyce evvel, biliyorsun ki, zengin 
bir kadınla evlenmiştim. Fakat ıOCri tarafto. 
':'l fındık kurdu gibi bir metresim vardı. 

- Nt fena!. dedim. 
lledim: 
- Ne yaparsın, dostum? dedi. Bir 

kere olmus, ama ikisinin de biribirinden 
haberi ol~asın diye çok gayret ediyorum. 

Bir gün yazıhanemde çalışırken metre· 
s!m geldi. O nkşam serbest olduğundan 
büh&etti. Ber.::berce bir lol•ant:ı.ya gidip 
eğlenmemizi teklif etti. Benim de canım 
sıl:ılıyordu. Kabul ettim. Akşamı bekleme
den de eve haber ııönderdim. "Bu ~ece 

bir işim çıktı, geç vakıt gelebileceğim. 
Yemeğe beklemeyin." dedim. 

- Hoş bir hareket değil. 
- Hakkın var, hakkın var ama müna-

sebetsiz olan yalnız bu değil, haberi vak· 
tinden evvel göndermek. Çünkü eve gider 
gitmez metresim telefon etti: Kendisini 
annesi yer.ıeğe davet etmiş. Akşama gele· 
miyecckmiş ... 

Gülmeğe başladım: 

- Ne güzel oyun oynamış .. Seni bu. 
dala yerine koymuş ... 

- Benim ehemmiyet verdiğim bu ol
madı. Astl canımı sıkan şey eve haber gön· 
dermiş olmamdı. Akşam yemeğine eve git· 
mem kabil değildi. Muhakkalc dısarıda 
yemek 15.zımd1. .. 

Fena halde canım sıkıldı. Yemek z:ı. 
manına kadar, vakıt ge~irmek için uğraş· 
tığım i~ler buna yeni l::ir can sıkıntısı da· 
ha iHivc etti. Fak~t asıl berbatı lo~;:antada 
Feride tesadüf etmek oldu. Feridi tanır 
sın, hani şu bizim traşçı Ferit .. Ama o za. 
man kazancı, itibarı yerindeydi. Bir sürü 
sözle kafamı ağrıttı. Neticede benden yüz 
lira istedi. Öyle fena bir h:ılde idim ki sı
kıntıdan boğulacak derecelere gelmiştim. 
Hiç dtişünmeden çıkarıp verdim. Suztu 
mu, zannedersin? Ne gezer. Bu sefer 
ele te~ekkür için tra~a b'"şladı. Daha 
fazla, tahammül edemedim. Yerimuen fır. 
ladım. Ne olursa olsun eve gitmeğe karar 
verdim. 

Felaketin büyüğü bundan sonra oldu. 
O gii!ılerde hizmetçimize yol vermiştik. 
Karıma kapıyı açmak zahmeti vermeme!t 
için yanımda anahtar taşıyordum. Eve gi
rişimin kimse farkında olmadı. Karım sa· 
londa değildi. Odasının kaprsınr açtım. 
Ne gördüm, bilir misin? Amucazademle 
dudak dudağa .. 

İşte bu vak'a kulağıma küpe oldu .. O 
zamandanberi, son dakika gelmeden, 
kimseye bir kelime bila yazmam, 

Sclcl!uı ııaı;:ı: 

1 - Tarihte meşhur bir adam. 2 -
Muharrir - YUkselme. 3 - Arapça 

•ı bir hnr.in olrnnu!Jlı. - Be=' hisslınlzden 
ıı.trl. 4 - An:ıdoluda bir dağ. 5 -
Raksedcr - Gitme, 6 - Bir nota. 
Ayıltln.ma. 7 - Frıınsızca "öğle,. 8 -

Hlsslyatma kapılan - Ummak. 9 -
!landonun ıırapçası, 10 - Not:ı. • Dlr 

hayvanla beraber. 

1.'uknrd:ın nştıl':'l: 

1 - Bııllmnlarda TUrkterln kesit 
oldu1darı bir yer'. 2 - Tavır - Teessür 
3 - Sığmılan kıyı - lnck yavrusu. 
4 - Sls!m - DL,ı papaz. 5 - Cemi e
datı - Bir rakam. 6 - Bir cez:ı. ~ 

Nefer • Zıımnn. 7 - Hıı.sed - Bir has
talık. 8 - Tesadüf etmek. 9 - 01-
m:ıktıın emrfha.zır - Fransızca bir 
hnrfln okunuşu. 10 - Uzatma. 

27 numaralı bulmacamıun halli: 
Soldan llllğa: 
1 - Tu~;;, ı 1, Az, 2 - Er, Akl, 

Ud, 3 - N, Lüle, lp, ol - Tcrnzl, 
lle, G - Elit, Af,H, 6 - Nida, İh· 
l~l, 7 - E. Amcs, Ani, 8 - A, İkda.h, 
v, 9 - Adam, Da, Fa, 10 - Y, Kah
raman. 

.. 


