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Norvt~i~ şiddetli 
hava nıuharebesi 
Almanlar burada bava 

Ordularını geniş mikyasta 
•·uııaaıyorlar Yukarda, soldan itibaren: 1 :_ a _ Narvikteki müthiş deniz harbi ne-

ticesinde kendi kendiM batmağa .,. 

Oslodak ·ı Alman kumandanı, Nor- bırakılan bir Alman torpido nmh-ribi. 2 - Nart'ikte baştan kara 
eden Alman destroyeri, 3 - Nar
viktc batırılan bir Alman nakliye 

veçı·ııer·ı şehr·ı terke ·ıcbar ett'ı f::~~iteb~:ığ~~~~/ıt~~~ü~er~~~Ife~ıe 
bir başka Alman destroyeri görü- . 

aı/..ondra, 25 (A.A.) - lsveçten 80 kilometre kadar şimalinde kain 
veç1:· son . haberlere göre, Nor· Koppang yakınlarındaki mevzilere 

. ı vazıyet şöyledir: varmıştır. Daha ötede, şark ciheti-
ha~ıın~.!de •. müttefiklerin Trond- ne doğru, Non·cçliler, Almanları 

nı. ı_ızenne yürümesine mani ol Elverumun 40 kilometre kadar şi
~ ıçın Almanlar tarafından ya- mali garbisin<le kain Osende ve 
tr an g~yr~tlt:r akamete u~•rı11mş- lıududa yakın Tryssilde durdurmuş 
li~ Stteı.nkJerin 10 kilometre şima- lardır. Gudbrand Yadisinde faali
?ııij e ~~ın ~Uv\:etli mevziler, hfila yette bulunan Alman sol cenahı 
§icıJtef!klerm elmdedir. Bu tarafta ise mühim Lillehammer ~evkulceyş 
~ çarpı~alar durmuştur. mıntakasında müttefik lataları i
h ar. müttefiklerin Trond- le neticesi henüz b~lli olmıyan çar
laa}'m etrafında gittikçe sıkıştırdık pışma!ar yapmı~tır. Lillehammer , s;: .çemberi yaramamışlardrr. Gudbrand vadisinin Oslo ov-asma 
haı~nkJ.er, Alman obüsleri ve bom- açılan methalinde kfıindir. l\fütte
bi rı 1.le baştan b:ışa harap olmuş fikler. Almanların sol cenah kıta
bi~ ~~z!yettcdi_~· Steinkjeyin altı !arına muka,·emet için mütemadi 
lad ışiden murekkep ahalısi açık- surette Dombaasdan Gudbrand 
~· vadisine takviye kıtaları gönder-

lllal nupta Almanlar üç koldan ~i- mektedir,. Di~cr taraftan Trond
dı e doğru ile~lemeğe çalışmaklıı- haymm cenubunda, demiryolu ü-

r. Merkezdekı kol, Elvcru.rnun (Devamı 2 nci sayfada) 
....____-~---~~~~~~~~------~~-----!...--~ 

Amerikan 
lllosaaa 'bazırol ! ' 

emri verildi 
fi • lfoskova, 2.5 - Alman maJnıruıtn göre, Amerikan filosuna diln 
t ıtıırnııık larnfınd:ın harekete hazır olma emri verilmiştir. Bu emro 
~~re, Amerikan donanmaeı, Büytik Okyanus sularında emniyeti te
ll· 'l C{iecek ve Filipin adalarını mahnfazası altında bulunduracaktır. 
11 u ndalann bitaraflığını ihlal edecek herhangi bir hiı.dise Uzerinc filo· 
"rhaı harekete geçecektir· 

lüyor . 
...................................... --. :1-.....;.ı:...--~llil~;Bal 

Amerika ordusu 
manevraya çıkıyor 

\'aşington, 25 (A.A.) - Ame
rika birleşik devletleri ordusu, ma
yıs ayı içinde Louisiane ve Tekass 
da manevralar yapacaktır. Bu ma
nevralara, yedi fırka iştirak ede
cektir. Yabancı memleketler ataşe
militerleri, bu mane\Talara davet 
edilıniyecektir. 

T opyekon harp 
Belçikada bir sokak 

muharebesi olacaktır! 
Brüksel. 25 ( A.A.) - Katolik 

partisine mensup ayan azasından 
Crockaert, Soir gazetesinde Belçi
kanın malzeme ve asker bakımın
dan vaziyetini tahlil ederek diyor 
ki: 

"Belçikada 30 bin kilometre mu 
rabbaı arazi üzerinde sekiz milyon 

1 
dan fazla insan yaşamaktadır. ~
hir ve kasaba, Belçikada pek çok 
\'C pek sıktır. Belçika, bu bakım· 
dan bir araziden ziyade bir şehir
dir. TopyekCin harp, Belçikada bir 
sokak muharebesi olacaktır. Belçi· 
ka, bir arazi fetheder gibi değil, 
fakat ancak, vağmalarr ve katliftm· 
lariy!e bir ihir alınır gibi alma· 
bilecektir.,. 

Almanya ltalya
dan ümidini kesti 
Berlin siyasi mahfillerindeki 8Sabiyet, Alman

yanın mühim karar.lar 
arif esinde bulunduğuna işaret sayılıyor 

Bern, 25 (A.A.) - 1-lavas ajan· 
sından: 

Berlindeki müşahitler, Alman· 
yanın - hiç olmazsa bu an için - İ · 
talyanın kendisinin yanı başında 
askeri bir müdahalede bulumasını 
ümit etmemekte olduğu mütaleası· 
nıserdet mektedirler. 

ltalya, tarafından Almanyaya 
yapılan ve 20 nisan tarihinde Duçe 

ile Führer arasında teati edilmiş 
telgraflarla sabit olan manevi me
sai birliği Almanyada son derece 
takdir edilmektedir. Almanyada 
mütehassıs malıafil, bu mesai birli
ğinin arttırılacağını ve pek yakın
da daha ziyade göze çarpacal< bir 
şekil alacağını beyan etmektedir
ler. 

(Devrum 2 nci sayfada) 
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L H ©o c§l lfi') <dl©\ _j 
Holanda, on altıncı asra kadar 

Alınan imparatorluğuna tAbiydi. 
lstiklfiline, on altıncı asrın sonla . 
rına doğru kavustu. 

Birçok Avrupa nehirleri Holan. 
dadan denize dökülürler. 

Holandaya Fransızlar "Peyi
Ba" lngilizler ise ''Netherland" 
derler; türkçesi "Alçak toprak, aL 
çak memleket" demektir. 

Holandalılar denize karşı tedbir 
almamış olsalardı arazinin yüzde 
otuz scl::izi yirmi dört saat 7.arfın
da denizin istilfisma uğrardı. 

Birçok mmtakaları deniz sevi . 
yesinden ancak bir metre yüksek. 
liğindedir. Yalnız yüzde ilcisi alt. 
mıs metre yüksekliği bulur. 

En yüksek nokta, Alman ve 
Belçika hududu yanında olan Lim 
burg eyaletidir; Deniz seviyesin -
den olan yüksekliği üç yüz altmış 
metredir. 

Holandahlar, asırlarca mücade. 
le ederek 12,580 mil murabbaınrla
lci mesahalarıru denizden, duvar _ 
lar inşa ederek vikaye edebilmiş -
Ierdir. Bu duvarlara doyk denir. 

Holanda arazisinın bir çok kıs. 
mını sudan boşal trnakla meşgul -
dür. Hoorlemer denizi • Holanda
nın şimalindedir • kurutulmasına 
devam olunuyor. 

Holanda arazisi değirmenlerle 
kaplıdır ve bu memleketin karak· 
teristik vasfını teşkil eder. 

*** 
Holanda nüfusunun yüzde 35 i 

sanayi ile, yüzde 27 si ziraat mü
tebaki yüzde 27 si de ticaret ve 
nakliyat işlerile meşgul olur. Ba _ 
lıkçılık Holandada sanayi haline 
gelmiştir. Ymuiden, Vloordingen, 
Moossluis me§hur balıkçılık merkez 
leridir. Hükfunet tnlık sanayiini 
kontrol eder. 
Holandanın kömür madenleri 

vardır. Kömür miktarının beş bin 
milyon ton olduğu tahmin edili • 
~ or. Kamttr şimdiiik 1200 metre 
derinlikten çıkarılıyor. 
Holandarun senevi kömür istisali 

yirmi milyon tondur. lstihlftk et· 
tiği miktar istihsalinin yarısı ka. 
dardır. 

Kerkrode yakınlarında kömür 
toprağın seviyesinde bulunur. Di • 
ğer taraftan Heerlen de kömür ma· 
denleri ile meşhurdur. 

Derinde bulunan kömürleri çı -
karmak için mühim müşküHlta 
maruz k~lmı~lardı; madenler su.. 

larla dolardı. Su ancak donduktan 
sonra faaliyete geçilirdi. 

Madenlerin ekserisi hükfunet 
tarafından işletilir. 

* * * 
lnce un yapan kırk bü}-ük fab-

rika vardır. Ve bu fabrikalarda ça· 
lışan amelenin mecmuu iki bindir. 
Bu fabrikalar aynı zamanda his • 
küit imal ederler. Bunlar bırçok 
Avrupa memleketlerine ve mtis. 
temlekelere ihraç olunur. 

Holanda şarki Hint müstemle
kesinden pirinç ithal eder, onları 
ıslah ederek Avrupa devletlerine 
satar. 

Süt sanayii en son fenni vası -
lalarla yapılır. İnekten alman süt 
hiç insan eli değmeden toz haline 
getirilir, tereyağ, peynir rapılır. 
Avrupa memleektleri bunlara çok 
rağbet eder. 

* * * 
Holanda içkileri dünyaca ta -

nmm.ıştır. ve öteki memlecktlerin 
içkilerine tercih olunur. 

Holanda cigaralarile de meşhur. 
dur. Tütün zeriyatı müstemleke • 
lerde yapılır. 

:::ı::ı:; 

Demir sana);)i büyümekte de • 
vam ediyor. Gemilerin makinaları 
Moos nehrinin cenubunda yapıl • 
maktadır. 

*** 
Holanda hükıimeti tebaasına ııef 

katle muamele eder; Holandalılar 
modern metodlarla mükemmel 
tahsil görmüş insanlardır. Hepsi -
nin bir bisikleti mevcuttur. 

*** 
Holanda demiryoHarınm uzun-

luğu 2.392 mildir; Tramvay hatla· 
rımn uzunluğu ise 1.835 mildir. 

Bundan başka, Londra ve Ber 
line işliyen muntazam hava pos -
talan mevcuttur. 

Holandanın yirmi dört tane bil. 
yük, yani mühim ~ehri vardır. 
Nüfusun yüzde kırkı bu şehirler • 
de yaşar. Bu §ehirlerde bulun.an 
kanallar vasrtasile nakliyat yapı • 
ltr. 

Haag §Chrinin 362,000 nüfusu 
olduğu halde, hükfunet merkezi 
Amsterdamdır. 

HükQmet, yani parlamento ve 
kraliçe Haag şehrinde ikamet e -
derler. Roterdamın nüfusu ise 
525,000 dir. 

lsveç milli müdafaa 
istikrazı yapıyor 

Stoliholm, 25 (A·A·) - İsveç hUktlmetlnin maymm birinde 500 
milyon kuronluk mllll mUdafaa istikraz tahvillerini piyasaya çıkaracağı 
haber verilmektedir· Bu iatikrıız, elmdlye kadıır lsveçtc akted!lmiıı 
olan bu nevi istikrazlarm en mUhlmicllr. 
ltalyan vapurlarına limanlanna dönmek emri 

verilmedi 
Ncvyork, 25 (A·A·) - ltalyan umumi scyrisefain kumpanyası 

direktörü, Avrupanm şimdiki vaziyeti dolayısile ltaıynn gemilerine 
mensup oldukları limanlara dönmeleri emrinin verilmiş oldu~"lıı da· 
ir olan haberleri kııU surette tekzip etmektedir· 
lsveç a~tınları Amerikaya gönderiliyor 

Vn~ington, 25 (A·A·) - Ticaret nezareti 17 nisanda b'ten hafta 
içinde Ameriknya 70 milyon dolar kıymetinde altm ithal edilmiş oldu. 
ğunu bildirmektedir· Bunun 18 milyonu lsveçten ve 10 milyonu !ngil· 
tereden ge~tir· 

.Yugoslavyada bir Almanın evinde bulunan 
sil8.hlar · 
. Pnrls, 25 - Yugoslavyada Luibllanndan bildirildiğine göre, po

lis bir scllUloz fabrikasında mühendislik yap:ın bir Alınanın çok lUk! 
hayat yaşamasından ve Slovenya Alman tcşkilfıtlarma para verme. 
sinden ı;:Upheye dUşcrek evinde ara.5tırma yapını~. 30 otomatik tUfek. 
birçok cephane, 30 Alman :ıskert Uniforma.sı bulmuştur. Bir hab~re 
göre, Bu Alman tevkif edll.ıniş, bir habere göre de Alınanyaya kaç· 
mıştır. 

127Ni'~~~ .. ~·~;~~·;·i~~j'~'u'~üj Almanya lsveçin pro-

1~ ,- -we- --z .... /-- -ı te:::: ::: .. :~:~i! 
Arazisi üzerinde Alman tayyarele
ri uçtuğundan dolayı lweç hüku 

k 
i metinin Almanyaya verdiği protes 

l, S e et I to kom;k bir cevapla karşııanmış· 

'' 

1 tır. Alman hü'•funeti Isveçin pro· 
ı testo notalarına verdiği c~vapta, 

VAKiT 
GAZETESiNDE 

i lsveçin bitaraflığını ihlfü etmedi· 
• ğini bi!dirmi~tir. 

1
. Diğ"r taraf tan, Alman matbua· 

atı ve radyo, lsveç gazetelerine hü· 
Heyecanlı bliyük bir i cumlarında dcYam etmektedirler. 

znbıta romanı i Bu arada lsveç hükfuneti, Norveçe 
........... --................. --:, karşı müzahir davrann1ış o!m:ıkla 

itham olururulktadır. 

"Cn!t:ımrç ~ 

mın biribirinc kar§ı vaziyeti bir-

ım1~1Pmııı~r.zm;mm - -

StoyadinoviÇ,in evinde Hicler~ 
den gelen mektuplar! 

Mektup' arda, eski Yugoslav Başvekiline, Almt nyanın Halkan 
planları hakkında maıomat veriliyormus ! 

Deyli Meyi gazetesinin Belgrad muhabiri, 
Stoyadinoviçin tevkifine dair, gazetesine şayanı 
dikkat malumat göndermiştir. 

Muhabir, Stoyadinoviçin, tevkifinden evvel, 
bir nazi tayyaresile Alm&.nyaya kaçmak üzere 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Belgrad polisi, Stoyadinoviçi tevkif etmeden 
evvel onu sıkı bir surette takip ederek Alman se
farethanesi ile temasta olduğunu öğrenmiştir. 

Köşkünde yapılan taharriyat bu husustaki şüp· 
heleri kuvvetlendirmiştir. 

Stoyadinoviç, plan1nda muvaffak olsaydı 
Yugoslavyada Norveçli Auislingin rolünü oynı· 
yacaktı. 

Stoyadinoviçin evinde, Hitlerden gelen 
mektuplar bulunmuştur. Mektuplarda, Alman· 
yanın ~imali Balkanları nüfuzu altına almasına 
dair planlar h~kkında malumat verilmekteydi. 

Almanya, italyadan i.Jmidini kesti EN SON DAKiKA 

1000 Alman 
askeri P.S · r 

düştü ! 

(Başar:ıfı 1 inci sayfada) 

Aynı müşahitler, italyada ltal
yanın Almanya yanında muhare
beye girmesine taraftar bir grup 
bulunduğunu, ancak bu grupun hü-. 
kiimet mahafilinde hakim bir nü
fuzu olmadığını beyan etmektedir
ler. 

Bem, 25 (A.A.) - Berlindeki 
müşahitler, birkaç günclenberi Al
manyadaki resmi mahafilde bir 
gerginlik ve kasdi ketumiyet hava-

sı hüküm sürmekte olduğunu kay
detmektedirler. Aynı müşahitler, 
~lmdiki hava ile Almanyanın her 
zaman mühim kararlar ittihaz et
mek arifesinde bulunduğu esnada 
hüküm sürmüş olan hava arasında 
bir benzeyi~ görmektedirler. 
Aynı müşahitler, birkaç günden

beri Alman radyosunun progra
mında ancak askeri mar~lar ve ge
çithrden ba§lra birşey bulunmadı
ğını kayda şayan görmektedirler. 

Lo11dra 25 Radyo, saat 18) -
Stokholmdan verilen h::.berlere 
göre, Narvik civarında 1000 .Al 
man asl~eri Norve; kun·ctlerir.e 
esir dü!milş'.c:dir. Bunlar, Finlfuı 
diyadaki Rus askerleri gibi, ken 
dilen teslim o1mustur. 

Anzaklardan 1 ürk Isveç tehli ede 
ordusuna. • . . ( s~,ar~~ 1 ine!. ~yfadn) yakınında yaptığı veçhile pi;.t:ır 

ıc rınd~ kam Store.n mühım mes· mi.ı.frczeleri 'asıtasile bazı nott:ı· 

Mareşal Çaklnaı·ıa Mıs•rdakı· yenı· kii, T m~t.tefikleri,~ elindedir. .. !ara hücum eL-nekte;ı taşka bir 
1\ ' a ı ar:ık mınta .. asında, beş gun- !ey ~ aparrıamaktadır. · 

Z 1 d d 
denberı demm eden kar fırtınası Duna muk:ı~:l Almanlar hava e an a or u~•J harekAtr sekteye uğratmış bulun- ordularını geni5 mil:rasta kullan· 

"' maktadır. maktadırlar. 'fan-are filola.-ı, ay· 

kumandanı arasında telgraflaı• NORVEÇLİLER OSLODAN nı azmanda h::m şimal d::nizinde 
ÇIKARILIYOR mütteffülcrin ihraç noktalann:ı 

hem de onların münakalat yo:ıarı
na karşı harekatta balunmaktadır
lar. 

1111111111111ıu 1111 u111111111ıu111111111111111111uuııuuuu111111111111111111ıu11111111ı111111 

l "Bilfiil muharebeye girmemiz İcap ettiği za- J 
man, Türk ordusunu yanı başımızda görmek- I 

ten daha iyi bir tali ümit edemeyiz.,, i 
llfHlll 11111111111111111 11111111 l l l llUl l l l llllll l 1111111UlllllUll lllll il l l IUIUllllllllllllllll 

Ankara, ~5 (A·A·) - Türk ve Bilmukabele Genelkurmay Ba.§-
Yeni Zcl!ı.nda kuvvetlerinin Geli • kıınnnız Mare§al Fevzi Çakmak da 
boludıı karşıl~mnlarmın 25 inci aşağıdaki mesajın Mısırdaki Yeni 
yıldönUmll mUnasebetile, Mmırda _ Zchinda aefert kuvvetlerine lcbll· 
kl Yeni ZelAnda seferi kuvvotleri j ğini B. C Freyburgdan rica etmi~
kumandanı General B· C Frey - Ur: 
burg, Türk ordusuna tebliği rica - "Yeni Zeldzıda aefert kuv\'etle -
sile, TUrk Genelkurmay Başkanı 
Mare§nl Fevzi Çakmak'a a.şağıda1d 
mesajı göndermi§tir: 

Ekselans Mareııal Fevzi Çakmak 
Genellrurnu.y &§kanı 

ANIURA 
Yirmi belj sene sonra bu yıldö _ 

nfunUnde. yirmi beu sene evvel bi
rinci Yeni ZelAnda kuvvci seferi -
yeııinln Çanakkale:re çıkl§mı ha. • 
tırlıyoruz. 

Eu, Yeni ZelAnda için hatırda 
tutulacak bir vakadır. Ve Safları
mızda ona iştirak eden birkaç kişi 
ha.IA bulunmaktadır· 

Onlar ve onlardan sonra gelen • 
lor, TUrk ordusunun, muzaffer ol. 
mak için sarfettlğimJz bUtlln gay -
retleri bo§a çıkaran kuvvetli ve a.· 
nut mukavemetini hatrrlarlnr· 1915 
de sizin ordunuza karşı kullanıl • 
mış olmakla mUftehirdlk ve onun 
kıymet ve şiddetinden ı;ok şey öğ
rendik· Karşılıklı yaptığımız sefer, 
sert ve şiddetli çarpışmalarla do • 
luydu. Fakat her iki tarn.ftan bi _ 
rinl.'l utanncağl herhangi bir hare
ket onu hiç bir zaman lekelemedi· 
O bizde, ordunuza karşı z:ımanm 

sıcak bir dostluğıı çevirdif;i bUrmet 
blssi doğurdu. Şimdi, Hl 10 dıı, bl· 
zimle bu kadar yakın olınanız, b1• 

zlınle dost ve mUttcfik bulunma -
nız bize en bU~.rUk it.mlnnnı ver -
mektedir. Karşılılth dostluğumu • 
zun inkl§af edeceğine inanıyoruz, 
ve bilfiil muharebeye gimıemiz 
icabettlği zaman, sizin ordunuzu 
yannnızda görmoktP.n daha iyi bir 
talih Umit edemeyiz. 

Bu fırsatla dUşUncelerimlz llizin
le b•raberdir ve en iyi temennile -
rimiz Ti\rk ordusuna g'tm~tedir· 

tt:Incl Yeni ZcJfındn l:ıın·ci 
llt'ferlyesl nıumıuı. tl:iı:cl 
l'cnl Zcll'nda kun·cl sere. 

rlyrsl 'K· Tüm~l'nt'r::.l 

Jl. C. Freyburı: 

r1nin Gclibolu~-a ihraç edildikleri 
ve ikl d~ma.n kuvvetin mücadele· 
lcrlne tahsis edilen harp .sah3Jlında 
cesaret ve şec:ı.:ı.t hususunda boy 
ölçU§meye başladıkları tarihten 
bugilne kadar bir nıbu asır gectl· 

Bu kahramanca ve yiğitçe mu. 
harcbede, hiç bir zafm bozamadığı 
miltekabll hUrmet ve takdir ile iki 
muhasım kuvvet, hakild erkekli -
ğin §anma bas olan ueref vo şecaat 
ananelerine aynı vechlle bağlı bir 
surette uzun aylar karşı karşıya 
çarpıştılar· 

Ge!iboluda harbeden Tilrkler 
Yeni Zelanda seferi kuvveUerile 
yaptıkları mücadeleye ait batıra • 
lart daima heyecanla yad ve iki 
heybetli dtl.şmanı miltekabil tak _ 
dir rabıtalarile biribirlne bağlı iki 
dost haline gctir~n bu destani mU
cadelenin hnrikulfı.de safahatını 

lıUyUk bir gurur ile dalma nn.klet-
mektedlrler· · 

Bir zamanlar ye!tdiğeıin1n dUş. 
rnanı olan orduların ittifak rabıta
larile b"ribirine ba~lı bulunmaktan 
dobyı ııamlmt bir r.Urur hissettik • 
lerl şu anda, si~ 6'.Unimt dil~Unc{'. 
lerin:ıizi, temennilerimizi \'e s~m -
patilerimizi muhabbetle g5nderiyo-
ruz. 

l'ılareş:ı.l 
FE\'Zt ÇAUitlı\R 

Eu mc-sajlar, bugUn eaat tam on 
birde, 19 metre 75 kısa dalga An. 
kara radyosile, Yeni Zellında ve 
Mısırdaki Yeni Zeldnda seferi kuv
vetleri için tertip edilmi~ olan hu· 
sust emisyonun başlangıcında ne~
rolunmuştur· 

A.'JZ.AIC Gtmtl KUTLA."\fDI 
J.ondra. 25 (!!.•ulyo, s:ı.at 18) -

Anz:ı.:r gtinti bugiln gerek Londra
da, gerek Avuııtralyn, Yeni Zelnn· 
da ve Ynkın Şarkta kutlan."llıştır. 

Londnıda rcsmt mero..slm yapıL 

Stokho:m, 25 (A.A.) - Gazete· 
lerin verdıklcri haberlere göre, 
Osloda kalmıj olan !·~orveçliıerin 
mühim miktarda bulunu)undan 
endi~ ed:m Alman işgal ordusu 
kum:ında."llığı, 18 ile 40 yaş ara· 
smdaki e;kekleri, şehri terke da
\'Ct eylemiştir. Bu emre muha'.efet 
e<lec~ olanlar ha!clnnda idama. 
çıkan ~zalar tatbik edilecektir. 

Almanların i§gali altında bulu
nan bUtün mıntakada geceleyin 
sokaklarda gezmek yasaktır. 

İngiliz hava kuvvetleri tarafın· 
danbombardıman edilmi) o"an Os
lo hava m~yd:ınr o derece şltldetli 
bir muhafaza altındadır ki tahri
batın mahiyeti hakkında herhangi 
bir fikir ediP..rnek imka.nsızdır. 

Norveç ajansı, cenubu şarkide 
harek~tta buLunan birinci Norvtç 
f ırkasmm ciddt bir mukavemet, 
göste:ınoden lsveçe geçtiği ha.1<'~ın
da Almanlar taraf mdan verilmiş 
olan haberler kati surette yalan
lar.rnnktadı:. 

NORVEÇfE ŞtDDETLt HAVA 
MUHAREBELER.! 

Paris, 23 ( A.A.) - ca'tıhiyet· 
t:ı.r Fransız mahafılinc go.e Nor· 
veçtc haYa muha:;c~e!crinin şiddet 
ve che.mmiycti artmı~trr. Denizde 
müttefiklerin hfü'.imiycti uzun 
müddett:m~~ri temin e~lilmiıl olup 
!'\or\'cç fiyonk..rmda mahsur bir 
halde bulunan Alman filosu b::ıka· 
yasının aç!k denizde herh~ngi bir 
hare1;:et icra etmecine manı olmak 
ta1ır. Alman gemileri yalnı:: fiyor 
!arın suları da.'ıilindc fa::ıliyeyette 
bulunabilm~ktedirie:. ı-arada me· 
safeierin u:::ıklığı \'C clinde..1ci km .. 
vctin azh~ı dolayısile Alman yük· 
sek kuma~da heyeti, 23 nisanrla 
Trondhaymın şimalinde Stcinkjer 

mamış, y:ı.lnız deniz:ı.şın topraklar 
n:ılimc!!eillcri ve nezaret erkanı 
Yeni Zclnncla yiik'9Ck komiserl'ğin· 
delti knbul resmine l5tirak etmiş • 
lcrdir· l..ondranın bir·~ok kfüsele _ 
rinde de Gelibolu harbinde toprağa 
dU[icn Anznklılann ruhuna tı.yin 
icra eylem.işlerdir. 

Yeni Zel~ndn ve AvustraJradald 
me:-a.~mdc umumt valll~r bulunmuş 

ve Yakm Şarltta!:t merasim dlmle· 
sinden olarak Kudüste Anzaklılar 
mezarlığı ziyaret olunmustur. 

Alman tayyareleri muharcbclc· 
re de iştira!-: etmekte \'C müttefik• 
!erin müfrezclerile muharebe mın· 
taka;;ı dahilind~:d kasabaları mit· 
ralyöı ateŞine tutmaktadırlar. F~· 
kat A'man tayyarelerinin te.}iri gı~ 
gide artmakta olan tayyare <lafı 
top'.annın faaliyetlerini göıönünde 
tutmclan icap etmektedir. Diğer 
taraftan <lağıarı ve ormanların 
me,·cutliyeti müttefiklerin yürüyilŞ 
halinde bulurum müfrezelerinin 
gizlenmelerir.i kolayiaştırm:ıkta -
dır. 

I Iavaların çok fena olduğunu ,·e 
birçok tayyarelerin bulutlar, sis ,·e 
kar fırtınaları içinde yollarını §a· 
şınnrş oldul~larını da kaydetme.~ 
icap eder. 

Karada Uç har~ltet mmtakas1Il1 

bilhassa zikretmek icap eder· 
Şimal mUntchasında Nıı.rvi.kte 

Alman mwrezelerl U'ç noktadııP 
çcnbcr içine alınmıştır· 

İkinci mmtak:ıda, TrondjheJ,ın1Il 
ctr:ı.fındıı. hareket devam etmaıttc .. 
dlr· B'.l şehrin {;lınalindo ~{amso:ı .. 
tn.-ı hnre~;et etmiş olr.n mUtte!Ut 
kıtaatı, ilarl hareketlerine devnl11 
etmektedir· Almanlar, Trondjhclll 
limanında bulmuş oldukları vıı.pu~; 
hırla tcltvlyo cdllmlş olan hnfı> 
deniz kuvvetleri kullanmnk sure " 
tile bu ileri hareketin önUne geç .. 
mcğe tcscbblis ctmi~lcrdir· 

Alm:::.nl:ırın bu kuvvetleri stci111' 
jerin garbında kA!.n Dcroey yntl -
madasına takriben ll:l ta.bur nııtcor 
çtkarmıştır. İşte bu rnUfreze nıUt .. 
tcfik ltuvvoUerle harbe girınlş~r· 
MUUefiklor silratle \'&ziyete hfıt1111 
olmuşlnrclır· 

Bund:ı.n bo.şk3 salA.hiyettar Fr~ıı 
sız mn.hnfili, r.ıüttcfi!: kuvvctıcri11 
Trondjhclme 60 kilometre mesafe .. 
de ki'n bir noktaya. ,•asıl oınıu! 
oldukları haberini teyit eden 111ıı 
lümat almnmL5tır. · 

Nihayet tiçüncil mmtakada y:ıJ1~ 
cenubi Norveç mıntal.:asındıı ' 
bllhassa Lillehammer ,.e JıC'11ş 
mmtaknlarında vaziyet pek nıUf'l 
hem görUnmektcdir. Maamnfih ı\ 
manların şimal ve şL-nali garbi 15 .. 
tikametfndcki ileri harekctıcriI11;. 
durdurulmuş oltlufhı ve Jı Jrıa'l 1 • 
taatınm e.r.nmt fanli'-'Ctlerini 1s~· 

.T ' • 
hududu fatikamclinP. tevci eırıtr" 
tc oldukları .zruınolunmaktadır· 



s 
·~wrım 
~elhınuae ~ 
~?>un lzmJrde Ynmanlar ~mda 
111 det'9 mevktlndo on bin met.re 
tı 111"8.baıu bir saha Uzerinde beyel~n 
ı::::• buradaki dere ve tepeler yer· 
.ı değ!ı,;tlrml§Ur. Heyeıtın, Çank· 
~e dl5rt bUyUk kaynaktan ka~ı 
~ra. gelen ııu tesisatını bozm~tur. 
~ ~ ıen heyeti mUhendlsleri ile 

1~rce ameleyi heyelan mıhıısma 
boı ernıışur. Birkaç ka>'hağ"ın kay. 

dutu annılmaktndır. 

~ l!elediyeye bağlı mUesscselerin 
~L. bütçeleri şehir meclisine veril· 
~Ur. Yeni bUtçede Şehir Tiya.t.. 
~:na 100 bin 500 lira ayrılmış -
~ Urada ~lar g*n seneki· 
~ llYnıdır. Yalnız, rejisör UcretL 
leıı 40 lira ve iyi iş yaptığı bildiri -
\'6 lrlarazı.goz ile dekor makinisti 
~llavtnı Ucretlerlne 25 er lirn 

Eldilnıi§~r· 

?ıttnaervatuvar bUtycsi geçen se
i47 ~~7 lira fazlasilo 93 b~ 

t~tlsat vekQlet1 devlet s:ınayll llc 
ll1t llanayUn mllnasebct ve mll§tc· 
te1t Proırraınıı faaliyctlni tespit ede· 

l:t lı1ı- Proje hazırlnmaktndır. 
ltt ~ ııanayl mües3eSelertnin dev 
t~ 'brı1taıarmm lBUbsal4tmı itmam 
~ ta lert, devlet fabrlkalarmm, hwıu· 
~)1 brtkaı.ara Jhmı olan ham mad· 
~ lcotaYlıkln vermeleri bu projenin 
~~ Jloktaıarmı te'1k11 etmektedir. 
)l ~ce banct lbUyaçlarm mlllt aanıı.
,1"8.ttndan tamamen veya aıaml 
lllııııa: dahilinde kar§IlanınB.81 temin 
' ~ktı:r. 
~~btı- rııccllalııde dlln belecicye zabı 
'le~er talimatnamesinin mü· 
~atnıi devam ed.Uml§Ur. ICabul 
l!i lıtıa llladdclcre göre, vapurlara had

' bUer1ndcn ziyade yolcu alm· 
l>tııı tr l:nened!lml§tlr. 18 ya§mı geçml· 
' \re Y\lZmo bllmlyenler aa.odnl· 
~ hPıuntyacaklardır. Her s:ındıı.la 
1Jt u,A~~ &tınıuert konulması da tek· 
"• ~ bu husustaki mnddeye ilı1· 

tıı!atır. 
•a 

~beu;.olllanyn ile olan ticarl mUna-
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D ~noaırken, şnmdlye ~adaır 
• 
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b ..._, 1 d Venedikliler onu tanunıf ola. mirlemiş ti. Irnrnnlık ta iyiden iyi. 

O g U caklardı. Kiyarayı bıraktılar ve ye basmıştı. 
• 

mUdafaaya geçtiler. Doğan hemen Geminin sancak tarafından, 
Kiyarayı arkasına çekti ve dövilı. ağır ağır, s uya bir sandal indi 

- ------------- meğe ba§lndı. Geminin t am kena. ve onu, ikisi kaJın olmak üzere, 

imanlar ırorveç harb•ınd l"''''''''"'''''' .. '"'""""'l'"'.""'""'i n nda idi' er. Ve:ıediklilerden biri. üç kişinin sandala binişi takip 
I~ ı i sin! daha vurınu;tu. Fakat yaralı etti. Sandal sür'atle sahile doğru • 1 m a n om en ı denlzc c1U~crkcn Doğnnı bacağın- yQl clıyorciu. 

b • b 11 ı f dan yakalıuıuştl ve kUçUk b"r boş Erkek sordu: in ton ne mı• kay ettı er ı f bulunma neticesinde Doğnn da de- - Heyccandasın ıaliba Meh. 
H • k t d l nlze yuvarlruımıştı. Tnllh burada lika!. 

Oi·vec kralı Almanların ·müzakere: ı:. 1 183 ~~~~erine _millhlş bir oyun oyna- hcye!vde:y~~~an. hem de çok 
'* Doğan C!enlzo yuv:ı.rlanırken va- - Ya sen irini? .. kı·ı· . dd . i anlaşması zlyct.in fPCflatlni kavradı: - Beni pek alakadar etmiyor te 1 ını J'e ettı ı· ] - Eyvah! Doğan •• Çünkü Vencdiktcki ha· 

Diye inledi. Bu sırada, Kiyara- tıralanm o kadar az ki. • 
Almnn cephesi, 2;; (A.A.) - Havııs ile blr mcs:ıj ne~redcrek Norveç top. ı :Q) lQı n ~ lYJ k f e Ş ~ nın acı bir çığlık attığını duymue- Bu muhavereden de anlaşılıyor 

nJ:ınsınd:ın: reklarında bir tek Alman akseri bu- i tu. Fakat denizin il:3tüne çıkar çık- ki, bir sene evvel Venedikten hep 
PeUt Parfslcn, Alına.nlann İskan· lun uk~ mtlzakcreye lmkAn olmadı· f te 1ffiza0 a lnl <dj 1 ::'-:du~a.şka bir sesin bağrrdıı';'IIll beraber kkaçanlar, bir. sene sonBra 

dinavyaya karşı gtri§ml~ ol:lukları c-ını blldirmJııUr. i " gizlice te rar, gelmışlerdi. u 
harekıı.t csnnsmda knybctml§ olduk- ALllANLAI~ ASKER ÇIK.-UtDILAI~ !. Alman ·ıktısad - Bana bakın maskaralar!· gdiş, belki tehlikeliydi. Fakat 
lan nakliye gemileri hacminin yckQ- Loudn& 25 - Ba gece ne§t'edilcn Geri!- Geri eliyorum size!- Kadın- ba arzuyu Kiyara göstermişti. 

8 -•-- •--'hlnd 97 bl t k1 Tro dh 1 lara dokunmak, alçaklıktır. Aradakı" zaman zarfında eski nu 1 ....,,_.., ~' e D on:ı. tcbllğJe deniliyor : •• n aynun ı heyetı" şı•mdı" da bali~ oldu~nu yazmaktadır. Bu ge· şimalinde Almanlarm dün yaptıkları Doğan diğer gemiden bir halata Kiyara, artık Müslüman olmuş 
mllerden 61 ton batını§ ve 36 bin ton bUdirllen mukabil tanrruz karaya çı- ı sarıldı· Ve sUratle çıkmnğa başladı· ve Doğan onunla, Türk sahille • 

ı IVI • Bu aesi tanıml§tı: . 0 hasara uğramıştır. lıardıkla.n mUhlm kuvvetlerle icra e· t acarıstana Aleksandrm sesi idi.. rindeki bir adada evlcnmışti. 
Ordu ofisi merkez bUrosu, bu hare· dilmiştir. Bu taarruz tamamen tarde· f ı Venedik Uıı.iformam taşıyan bu düğüniln de hususiyeti, yalnız: 

kıı.t eıınıı.sında. H .000 kl§tnln boğul· dllmi§tlr. Diğer cephelerde mUhlm : •d• Jı hasta Polonyalı zabit, kareıdan tanınmı~ K o r s a n ve gemi-
muıı Olduğwıu blldlrmektedlr. blr;ey yoktur... ! g 1 ıyo r vaziyeti görmilş \"0 Doğan gibi cilerin davetli olarak gelmesi ve 

8.500 kişinin kurtanlmııı olup halen Röyter aajosı bu huausta diyor ki: j mert bir korsanın zevce veya sev- aynı ı;amanda gece vakti adaya 
mevkuf tutulmakta oldukları tahmin "Almanlar Trondbaym etra!mdakı Biikrq, %J (A.A.) _ Alman lkU· gilisine el uzatılmasına tahammUl yaklaşan meçhul bir geminin, sa-
edllmektedlr. çemberi kırmak için torpidoları vası· sat heyeti reisi Klodlyus bugUn Buda edomiyerek buraya yetişmişti. hile, bir yığın emsalsiz hediyeler, 

MÜTilWlI{ ORDULARI bısi!e lngtllz askcrlcrlnln arkuuı.a peııtcye gldccekUr. HeyeUn diğer aza- Kılıcı elinde idi. ipekliler, halılar; kutu içinde, an· 
n:~'ETLENn·on asker çıkarml§lardır. lngilizler bun- 81 bir müddet aonra gideceklerdir. Bu Karşısındakiler tereddUtle ona cak en zengin saraylıların kullan· 

Londrn, 25 (A.A.) - İyi bir men- \arın taarruzlarını tıırdetm1;1erdir. azadan üçU Sofyaya hareket etmlıı· bakıyorlardı. dıkları mücevherler vesaireler çı. 
badan öğreolldlC"f.na g!!ra Alman tay· Bu ınıreUe \a.zlyet değişmemiştir. tlr. _ Yıkılın diyorum aize ! .. De. kararak bunları düğün evine sev-
yarelerin1n mtiteaddlt bombardıman- rro:ındhaym ·chri harap olmugtur. Bu Bnda.peste, 2:> (A..A.) Ceçen f l ketmiş olmasıydı." 
larmdan ıonra Stcinkjer, hara~ ha· radan Llllehammere giden ıılmendlıer mart aymm on ıekizlnde Almanlarla 0 ~·· w d • Bu hediyeler, Osmanlı padişa· 
llne gelml.şUr. Maamatlb Almanların hattı mUttdlkler1n elindedir. ogan, tam 0 sıra a gemıyc hının sarayıudan ve daha doğ'ru· Romanyalılar a.ramnda Bük?'e§te bat- geçmiş ve Aleksandrı görmüştü. 
hlç ~pheslz: vaklt kaybetmed~n mUt· Norveçteki harekAt, henUz asker lb ıanÜş olan 1kUsadl mllzakercler, ıona Zavallı Kiyara bir kö,eye büzül-· su Doğanın abl-cıı Safiye Sultan-
tcfiklerln lbat& hareketlerine mani ol· racı ve hazırlık devreılndedir. Norveç er~tlr. Evvelki gece imza edilml§ müştü. :ı dan geliyordu. 
mak ıctn ynpmııı oldulduı oJddeUl uıer de ~kilAt yapıyorlar. Müttefik· ol:ııı Alman . Romen ıtnuııırma mun- Aleks.andr onu görilncc: Mehlika adını alan Kiyara, 
mukabil taarruzlara rağınen mUtte· ier yıldırım harbi yapmak fddiasmda. zam olan protokolda §U maddeler var- _ Delikanlı, Allahaısmarladık Şark zevki ve sanatı ile pırıl pml 
tfkler, Stelnkjor etra!mdakl mevzile- delHtlardir, metodl• harp yapıyorlar. dır.· parlıyan ve go··xu·· dolduran bu 

öW ~ diye bağırdı gene görii,ürtiz. 
rint muhatua. etmektecllrler. ıSTOKHOLl\IDA~ GELE:S • ı - Markm Leye nazaran fiyatı Ve bunu aöyler söylemez, de. şeyleri bir çocuk scvincile karşı-
Nams~ ve Andalaenııa çıkanlmak· l\IALUMAT muha!o.za edilecekUr. Almanya ihraç nize atıldı • laımş: 

tn olan kuV\·etıcr ııayesinde mUttc.fik· Stokholm, :H (A.A.) - Röyter bil- olunan hububatın tediyesinde bir Ra· Doğan onun arkasından ııealen_ - Doğan, sevgilim -demişti· 
!er lat&atmm yektuıu kabarmaktadır. diriyor: Almanların Elvcrundan §1· ytşmark 41 Ley hesap edilecektir. di: bunlar nereden geldi, bunlan 

Norveçtcld İngiliz tayyare dıı.fli male doğru flerlemelerlnln bu oehrln 2 - Romanya, Çekoılovakyaya bir Sav 
1 

• dcl:
1 
__ ,. f •- kim gönderdi? 

toplan, herıın takviye edilmektedir. •o kilometre dolh• - ..tınalindo dur- takım gUmrU k kl " - glık a gıt J.ACUuı ••• .&&. İoı.te ancak bundan •"nradır ki, 
Utt-•lkJ rln k 1 

9 6
" ~· k olaylı an gustere- tersen ve talihimiz vana senin s ..v 

MUııahlUcr, m ... e llCV u • dutulduğu aablt olmaktadır. Norveç- cektır. Almanya, esasen bu kolaylık· gibi merd bir aü•manla çarpıu· Doğan ona, kendi hayatına" ait 
CCYV baknnmdan ehemmiyeti büyük Wer buradaki vaziyetlerini, müttefik- !ardan Uıtlıade etmektedir. :ı ::r sırn anlatmış ve o ~ bu ef ı:.au.e. 
olan Llllehammer - Trandhaym de· Jer tara!mdan Llllehammerde .,.,.,,.,._ 3 - .Alman..,'8., "Ronıanyaya """- nm. be zı· en hakikati havr .. tler 

:-rrrıtt " ,.,-y- Ve bunu söyler söylemez, Ki- ye n Y ' ... • "._ .. • ... mlcyolunu ..kontrol .etmekte... ve bu su- ınr Uzerloe yapılan U.zytk Slfye!liıde makta olduğu kömUr ihracatını fak· d kız içinde dinlemiş; 
reUe Almanların bu yoldan takviye pek %1yade uılah etm~lerdir. Her mu- rlben ytızde 'o DlsbeUnde artrrmağı yaraya oğru ke>ştu. Genç ' - Bunun içindir ki --demi§ti· 
lataatı almalarma. mümao.ant eyle- hablr bu bölgedeki mUtteflk kuvvet- kabul etmt,ur. Buna mukabil, Ro- yan baygındı. ııende esrarlı ve muammalı bir 
mekte olduklarmı beyan etmektedir· lerl hakkmda. ayn bir rakam. vermek manya, •imdiye kadar lhr"" etme- - Ki yara 1•· Kiyara I.. h ] b·r U ellik var Dogw an f 

"' _,, Zavallı kız ses vermiyordu. a • 1 g z • 
ler. ..~ .. wr te ise de bugtln en doğru rakamm 17 mekte olduğu ham yün verecektir. Tam bu sırada, evvelS Yaman O akşam ada, bir gelin gibi 

TEKRAR aauL.oAnERE bin oldu""• anlncnlmaktadır. Verllen Almanlar, yapa"' ımbn almak f"in U 1 nmi bol tk1 ·,.;nde "' 
tt O ı:;.. ..,,.. b• " reisin gemiıı.inden, sonra da topal 8 s e ~. I§ ar 1s-· ' "" TEŞF..BBuS m&lO.mata ""Öre, bu kıtaat Alman yapmı• olduklan teklifierlnl kabul d ta den" de b' nur parrası ha 

• •- 1 • " Ahmet reisin gemisinden boru e ız ır · :ı -Stokholm, 23 - Osloda Alill&o arm ta""""relerinln ~•ddetll hUcumlarma ettırmeı.e muva!tak olamamı§lardır. l" ti" ilm0 ti0 

• ... kr ı il ,.,,,_ "' "' sesleri gelmegwe başladı. Vcnedik- ıne ge rı ış • tc§kll ettiği Niyabet mecl.... a e ra"""'en mevztıerlnl tamamen tahldsı • - Almanyaya tahsla edllmlıı o- D • • ah -• · 
da 11 -Ak "--'-J b... liler karıyorlardı. Simsiyah deniz enızlenn k ramanı, dc:ıuzeı· Almanlar anumı m......a ere ~ etm'•lerdfr. · lan petrol kontenjanı, 21-12-939 IUI!· ~ 
bbu t b ı t ~ den ba~ıwılar, çıgwrışlar TFi;.1. .. li. ler arasında ve denizler ortasm-lçtn yeniden te§e ı e u unmu§ ur. Norveçlfler. Renadıın ;1ıklllrken fı ile tespit edllml~ olduğu glbl ipka t> :ı :t ._.... • • Mehlika d • 1 • 

.... kral Hak dlln .,, ... _ radyo yordu. da evleruruşti. , enız enn 
l~b erlnıizi arttırmak ve kolay -
lıie:: iı:ln mUzııkereler yapmak 
Yeu,.,. ~~e gidecek olan he .. 
h~~ cuınarte.sl gilnU buradan s • ·ı· 

.. ,orveç ı on ~ köprWerl berhava etml~lerdir. Alman edilml§Ur. h k 
Zaferi Doğan kazanmııtr • bir perisi halinde, ada ızlarm ıarm Hamamı 80 kilometre :tmalln· 5 - Soya fasulyasınm ihracat reıı- • • • arasına doğuvermi~tL 

Yete et edeceği anln§ılmıştlr· He - ovyet - ınqı iZ 
\> tlttı l'elslik edecek olan Ticaret 

deki Koppaoonun cenubuna. vıırdıkla· mi tenzil e4Jlml§Ur. d T :ı- • .ı 
n zannedilmektedir. İngiliz kıtır.atının 6 - tkl memleket ara.smdııkt mn- Aradan ta: ı bir sene geçmişti. Bir sene için e, ür ... 11;e:1• ar-

~e;~ Dış Ticaret Dairesi Reisi mu··nas).betlerı" ~i 8a erkln yann, yahut cuınnr. .., 
l!uı. bahı Aııkaradan gelecektir· j ·ı· h • • 

ı~r n"t~to yapılacak müzakere • ngı ız arıcıye nazırı, 
t'O:ıı~tnanYtuun bizden vo b1zim Sovyet eiçisile gizli bir 
Utıı11 Yadan almak istedlğimiz konu~ma yaptı 
~ııı lnaddelerln bol bol mliba - Londra, 24 (A.A.) _ Lord 0~1 

tenun etmek hususunda 
~rıı.s:· Aynı zamanda Romanya Halifal:s Sovyet elçisi Maiski ile 
)~lliden ln Paramıza göre kıymeti de dün yeni bir görüşme yapmıştır . 
• ı. tesbit edilecektir. Bu görüşmede mevzueahis olan 

~- ·~ta mesele ifşa edilmemiştir. 
V~ :ez!ue~~ Kuruçcşme önlerinde AVAM KAMARASINDA 

~lplırun re de bulunmaktadır. Londra, 24 (A.A.) - Avam 
llahibt ve süvarial bulunan S 

ı.. ~ ş k kamarasında Başvekilden ov. 
~llnun ev l hııkkmda milli korunma yetler birliği ile yeni bir ticaret ' 
~ '-ı.ı un 86 nıcı maddesine ve bu- anla.,,ması al:di için tekrar teŞeb. ıı-ı, tı.u nak den çıluırılml§ olan kararnn· 
~bıta Unııerıne muhaııı hareketten büsler yapılıp yapılmıyaca~ı ve 
'·-~- tahkikat ve takibat yapıl· İngilteren;n Moskova büyük elçi . 

"<l'""" Adi sinin vazifesi başına gidip gitmL 
'I\ ~ll.ııak~ıe =~e vcrtıccclttlr. yeceği hakl:mda bir sual sorul. 
lıa~r 8abt v etine müracnat eden muştur. 
.. ~ l binin K!!ııtenceden SUmcr- Bu suale Başvekil namır..a ce. 
"1ıflı0 Z?n!tteki kıı.c-ıt fabrikasınn 
Qı ı g vap veren B. Butler demiştir ki: 
t it. tak eUrınek tızere mllsaade al· •'- Sovyet bUyUk elçisinin ticaret 
..,,' ~ita at Köstcnceye citUkten son- müzakerelerine tekrar başlanıl. 
~e ıı flrına ile daha ktı.rlt bfr şc- ması hakkındaki teklifine ceva. 
~ ~"rhı~rak Haylnya götürmek l· 
.~ " eate ben, İngiltere hükumeti, ekono. 
ı, ~ban Ytlkledl#I an'bDılmıı;tır. mik siyasetini harbin sevk ve ida. 
~ ft,.,__ k ile kerestelerin ııahlbi o· 
\~;·tı· .. ıa da vapur sahiblııl protesto resi için ııarfettiği gayretlere en 
-~ r. muvafık bir surette uydurmaya 
'b . fevkaldde ehemmiyet atfettiğini 

&.~ e~~yc Vekaleti ehliyetname bildirmi tir. Bitaraf bir hükQmet
~lllet lorlerin tlıbi olacaklan mu· le aktedilecek herhangi bir tica. 
l:a bır ~hakkında alô.kalılnra ye- ret muahedesi harbin bugünkü 
~ tat\ rıı.rını tebliğ etmiştir. Bu şartlarını ve bilhassa düsman i. 
t'lııı be &orc. şoför olarak yetişmiş çin çok mühim olan maddelerin 
~( % lediyelercc imtihan edile _ teslimatını nazarı itibare 2lmıya 
~ liıı~iYetnanıe alacak olanlar mecburdur. 

~eıı ~- nıuvaffak olduktan son Buna binaen, İngiliz hükumeti 
~ıı e dtsıne ehliyetname verilıne· Sovyet hUkumetini bu mülahaza. 
t~Elr"v~ı hntihnn heyetinin b!r lan nazarı dikkate alarak bir ti. 
rııe eaı ile askerlik şubelerine caret muahedesi akdi için müsbet 
t ilıı~e~CCek, CUbe bunu §Oföriln tekliflerde bulunmıya davet et. 
~t tld ıne ve nUfus cilzdanma işn- mir.tir. 

tlıee~ektır. Halen şoför olanlar B. Butler ikinci suale de şu ce. 
~(erıllttindeki nUfus tezkeresi ilo vabı vermi§tir: 
~~ ,~ BUbesine mUracant ede • "- Halen mezunen lngilterede 
·::atta 1 !lekllde kayıtlarmı ynptı· bulunan Moskova büyük elçiainin 

ıı:at tdır. Du ltaydı yapt.ınnı - Moskovaya avdeti için şimdiye 
~il toforlUk yapmaktan mc _ , kadar hiç uir tarih tcsbit edilmiş 

l'eekUr. değildir. 

Almanlarm daha §imale flerlemeıerlne badelelcrln normal fnkl§afmı temin Venedik, artık o hAdiııeyi unut- tık ana dili gıöi konuşmağa bha,. 
mani olmak tlzere österdo.la dC'ğıu maksadllo mubtcllf tedbirler ittihaz muştu. Kiyaradnn bahatdcn kal- lamıştı. Kocasının yanından ıç 

ber l dlı •·u mamı"tI. Onu, Merhul Korsanın ayrılmıyordu. Dorotanın himıct· sUratle yol aldıkları ha ,.,,_ !Jy<Jr. e m'il r. :ı :ı l 
kaçırdığı anlaşılınca, dedikodu - cisi yanlarında idi. Fakat rini bir 
lar almış, yürümüş, fakat nihayet müddet için ayrılmış, kendi mali
bu rivayet, efsane ve masal de- kfulelerine gitmiştL Sonra dönüp 
ğirmenlerinin suyu da çekilmiş- gelmişti. Bu ilk yılın ıon gilnle -
ti. Akşam" olmuştu. Liman ağzm- rinden birinde, Mehlika ansızın: 
da, büyük bir Cezair gemisi de - (Devamı ftr) 

IDAHİLDEI ap paw 

Siirt'te , bulunan oetrol ....... ---·--------. 
menbaı çok ~engin Secçn1e fııkırataır 

Silrd vilayctinln Beşiri kazasında petrol bulunduğunu dU.n yaz
mıştık· Maden tetkik ve arama enstitüsü miltehas.s.LSlan elde edilen 
mahsulU tetkike başlamışlardır. 

Alınan neticenin çok ümldli ve parlak olduğu şimdiden anlaşıl· 

nuş ve bu haber her tarafta bUyUk bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Burada Türklyenin ihtiyaçlarına kifayet ettikten başka ihraca da ye.. 
tecek zengin petrol bulunduğu muhakkak l!layılmaktadn-. Bulunan pet
rol lrak pctrollarma benzemektedir: Zengindir· Tetkikatın lkmalinl 
vo hesapların yapılma.smı müteakip petrol istihsali için icap eden te· 
slsatm kurulma.."ına haşla.nacaktır. 

Petrol bulunan mevki tren yoluna yakmdır. Arazi vaziyeti akıL 
ma tcslsatile petrolün istasyona kadar indirilme.~ mUmkün kılacak 
§eklldedir· Kuyudan petrol çckilmes'ne devam edilmektedir. 

Başvekil Doktor Refik Sayda.mm lktısat Vekili HUsnU Çakırla 
birlikte bugUnlerde bu mıntakaya giderek petrol çıkarma ameliyesini 
yerinde tetkik etmesi muht~meldlr· 

Matbuat Kanununun 35 inci 
maorıesine eklenen fıkralar 
B· M. Meclisinin dilnkü toplantwnda, Matbuat l{anununun 35 in.. 

el maddesine iki fıkra ilavesine ait kanun layilının mlizakere vo kabul 
olunmuştur. Bu mllnasebetle Adliye Vekili Fethi Okyar ve Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, bazı isttzahlara cevap vermişler, kanuna n!çln lU
zum görUldüğünll izah etmişlerdir· 35 incl mnddeye eklenen fıkralar 
5un1Ardır: 

Milli hislerimW inciten veya bu maksatla milli tarihi yanlış gös· 
teren yazılar memnudur. · 

Memleketin emnlyctilc nlikndnr meseleler ha.kkında yapılmakta 
olnn tahklknttan ve gene emniyet bn.kmımclıın olan tedbirlerden bahse. 
den yazılar memnudur. 

Ancak bu tahkikatı yapmaya veyn bu tedbirleri almaya salıihlyct-

Balıkçı ve kral 
Tebdili kıyafetle dolaşan Fran 

sa krallarından biri, bir gfu • .:.: -
niz kenarında bir balıkçıya yak· 
taşarak, gUnd . ...e kaza"1dı "'. .:ıı, 
nasıl geçindiğini, sorar. Balıkçı, 
anası babası, karısı ve Uç çocuğu 
olduğunu, gündelik kazancı olan 
liç kuruşla borç 8deyip, faizle pa· 
ra verdiğini ve bütün ailesini ge. 
çindirdiğini söyleyince, Uç kuruş 
gibi az bir miktar para ile bu iş
lerin nasıl olacağına merak eden 
kral, balıkçının eline birkaç lira 
sıkıştırarak bu işteki esrarı ıöy
lemesini teklif etmiş. Balıkçı; 

"- Efendim, borç ödUyorum 
d~mek, anama ba!lama. bakıyo • 
rum demektir, faizle para veriye~ 
rum demek de Uç oğlumu yeti~ -
tiriyorum demektir." 

Cevabını vermiş. 

vaadeder, balıkçıyı, bulup ha.ki -
kati öğrerunekten başka çare ol • 
madığını gören vekillerden biri, 
hemen deniz kıyısına koşarak 
kralın görüıtüğil balıkçıyı bulur, 
balıkçıya beş lira vererek esrarı· 
nı öğrendikten sonra, kralm sa· 
rayına döner. Balıkçıdan öğren -
diği esrarı aynen söyllyerek mü.. 
kUatmı alır. Fakat kral, tenbihim 
hilaf ma neye benden başkasına 
söyledi diye balıkçının idamnu 
ferman eder, yakalanarak saraya 
getirilen balıkçı krala: 
"- Efendim, emir buyurdu -

ğunuz gibi sizi görmeyince kim -
seye bir şey söylemedim. =akınız 
şu liranın iiz~rindeki resim, sizin 
resminiz değil mi? ..• diye sorun
ca, balıkçının zeki ve kurnazlığı. 
nr bir defa daha takdir eden kral, 
kendisini affederek yenide . mil • 
k5fatlandınr. 

Bu da bir ikincisi 
Bir Parisli - Amcalarnndan 

biri tam 96 sene yaşadı. 
Bir Liyonlu - Benim de bil. 

yük babam daha iki gün evvel 
102 yaşmda öldü. 

B'unlan dinleyen bir Gaskonya
lı: 

- Sizinkiler bir şey değil. Be. 
nim şimdiye kadar kimsem Slft!e

Balıkçının cevabından mem • 
nun kalan kral kendisini t:ıruttık· 
tan sonra, söylediği esran lCen -
disini görmeyince ba~ka bir kim
seye söylememesini tenbih ede -
rek sehre döner. Hemen vekille -
rini toplıyarak balıkçıdan i~ittik
lerini • yalnız esrarını ııaklıya· 
rak • anlattıktan sonra kırk se
kiz saat zarfında Uç kuruşta gö· 
rülen bu işlerin esrarını çözene 
bUyük miktarda para mükafatı miştir. ll makam tarafından bu hususta mUsaade verilebilir." ____ ___________________ ... _ ____ _. 
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4 - SON DAKİKA - 25 NİSAN 1940 PERŞENBE 

T
REN, harikulade ro· 

mantik bir tabiat de
korunu merhale mer
hale aştıktan sonra, 

yorgun bir dev gihl durdu: !s· 
kenderuna gelmi,tik. 

bulmuş, incir ve tütünleri inhisar 
idaresi kıymetlendirmiş, yüz yir· 
mi bin küsur kiloya varan balık 
takas yoliyle Suriye ve Filistine 
yollanmıştır. Hububatın bir kilo
su bile müşterisiz kalma .. ııştır. 

Nakleden: Eski Şarkın, ta Çin ve Hint 
ulkelerinin mahreci olan bu bel
deyi, şimdi, SS kilometrelik hır 
asfalt Antakyaya bağlayor. Mil-1t 
öncesi ve mWt sonı-a"t yüzlerce, 
binlı!rce senelik Jevirlerde, ber • 
rak Akdcni:ı= 1'17tvılarının nadicl;: 

Bunlardan ba;?':a, zeytinyağı 
meyan kökü Manipilasyon fab~ 
rikalan faaliyete geçmiş, Hataylı 
amefe işsiz krll.maktan kurtul· 

4 Dl.HAMI SAFA 

bir incisi gibi bütün gözleri üze· 
rinde toplayan: ucsu7., bucaks:z 
kervanların son d..ırak yeri ola;1 
İskenderun, namütenahi bir t~.::ı 
selinin ağırlığı içincle, artık yor
grn ve tenha bir tevekküle bürün 
mü§. Şehir, tren düdüklerile biraz 
canlanıyor Antakyaya gidip gelen 

1 

lskendenın civannda tari!-i Yonas sütunu 

otomobil ve krunyonetlerin korna 1 
se.,lerile bir:ız kımıldanıyor. Fa. H t d R •• t • 
kat, butün bunlara turistik bir a ay an opor a1 
heyecan, ekonomik bir can· --------- 1 ________ ... 
Idık diyemeyiz!, 

Halbuki, Hatayın .'4::1.~ne kı- H A T A y 
saca b;r göz atacak olursak, bu· il\.\ il\.\ 
rada zengin medeniyet eserlerini ~ ~ 
ve geniş ikt:sadi kıymetleri bula-

~:ğ~iz:;urev~~~~~i~~l~~df; .. rr::. YERYU" ZU" NU"" N EN ZENG'ıN 
dır. Fakat, bizim için, Hatayı 
Eti Türklerine bağlamak doğru-

du~ürk medeniyetinin, toprak al- U" LKESI OLMAGv A NAMZET 
tında yatan hazineleri ve bugün-
kü ma~eri vicdanilc bir senbolü 
olan bu diyar, sonsuz bir mazi de· 
konı içinde, bilhassa ekonomik 
varlığiyle tebarüz ediyor. Hatay, 
Suriye ve İskenderun istikamet
lerile, Akdeniz ti ... _:-et yolunun 
sahibidir. Meçhul Çinin, cfs--evi 
Hindi.,tarun ipekli ve b •• .a mü· 
masil mevzu lan; Irakm, Şimali 
Suriyenin bütün istihsalleri Ha- r 
taydan geçerek Akdeniz sahille
rine iniyormuş. İskenderun v~ 
Süveydiye, ufuklardan ufuklara 

2 6. O O O hektara varan batakhk 
kurutulmak üzeredir; bu Hatay' ın 
zir al inkişafında rol oynıyacaktır 

ses veren kervanlar masnuatı
nın adeta anavatamdır. Bütün 
Hatayda, kervanların, malzeme 
ve iaşe ın:ıddelcri bakımlarından. 
ne ihtiyaçları varsa hepsi temin 
edilmektedir. Hatayın asıl scke
nesi olan Türkler, sanayi itiba-
ile devirlerinin önüne geçmişler 

ve bu hal, asırlarca devam etmiş .. 
tir. 
Lakin, miluttan evvel 320 - 321' 

senelerinde, normal hayat şartla· 
rını :c.ltüst eden bir Makedonya 
kumandanı sahnede görUyonız: 

Selefküs. 
Cenup Anadolusunun çam ve 

:zeytin ağaçlarının gölgesinden 
Hataya sarkan Selefküs, oğluna 
izafeten Antioche·u kuruyor. A
sırlardanberi bugünkii Antakya· 
nın altında yatan bu şehirde o 
:zamanlnr, rivayete göre 1,500,000 
yazılı eserlere göre de 7 50,000 
insan yaşayormuş. Yakın Şarkın. 
en faal, en yüksek ticaret mer· 
kezi olmakta devam eden An
tiocee; aynı zamanda Kralların, 
Prenslerin ve servet erbabının 
istirahat ve eğlence beldesidir 
de ... 

Scl~uk Türkleri zamanında 
diriliğini yine muhafaza eden 

Antakya; Osmanlı imparatorlu -
ğu devrinde, iktısadi problemle
rini Halep, Şam ve Berut istika
metlerinde hallediyor. Manda i
daresi ise, Hatayı Suriye caır.iası 
içinde görüyor. 

Hatayın, bu binlerce senelik 
Türk diyarının Anavatana kavu:j
masından sonra, araya gümrük 
sddi giriyor. Şarka bakan iktısa· 
di elemanlar, yeni bir istikarr:et 
arayor. Bu ise, Şimaldir, Anava· 
tandır, Ankaradır. 

Fakat, Yeni cihan harbine b~
şik olan 1939 eylülünden sonr.1, 
İskenderun limanının iktısad1 fa· 

---

aliyeti, harp kokularile durmu'.}
tur. Bu şekil, Hatayın sıkıntılı 
günler geçireceği zannını vermiı 
ise de, Cumhuriyet lıü.~i'ımetinin 
tam zamanında aldığı tedbirl!r, 
bütün endiş:leri yoketmiş; Ha· 
tay, hayatını, Anavatanın haya~ı 
içinde aramış ve bulmuştur. 

Hataylı, nesi var, nesi yoksa; 
mesela kozanın ipeğini, zevti
nini, pamuğunu, sabununu, mey
vasını, tütüni.!nü, hı.:ı'.Jubatı:u. tat
lı ve acı su balıklarım, hatta m1-
dcnlerini kolayca v~ yüksek iL 
yatla stamıştır. Koza, zey -
tin, pamuk dış piyasada ır.~: .. ~; 

muştur. Nazmi efendi m i s a fi r i n e 
Hulasa, Ha tayın şimale, Ana· yer göstererek soğuk bir tavırla: 

vatana, Ankaraya çevrilen gözü, - Pek memnun oldum, dedi. 
beyhude bir intizar il~ yorulma- Kızımı tanımazsınız. Bu genç de 
ı.nş: yüzü, eskisinden daha mü- onun nişanlısı Burhan Şefik bey .. 
sait hayat şartlarilc gül:-· tür. - Allah ömürler versin ... Pek 

memnun oldum. Kcrimeni tanı
Hatayın toprağına gelince: mazdım. Fakat nişanlısının ismi· 

Tabiat, burada, yeryüzünde pek ni çok işittim. Zekası ve faali
az görülen cevherli bir verime 
sahiptir. Hele Amik gölü kurutu· yeti ile Türk zabıtasına birçok 
!unca, Hatay, dünyanın en zen. hizmetler ettiğini duymayan kal· 
gin bir pamuk sahası olacaktr!'. mamıştır. Zeka bu gencin yü· 
Ovan:n verim kudreti o kadar zünden okunuyor. 
fazladır ki, Amik ovasında yaşa· Fahire hayretle bir babasına 
yan bir Hatayh bire sekiz mahsül bir de nişanlısına baktı. Onun 
alırsa o seneyi kısır telakki edi _ mesleği büyük bir ihtimamla u. 
yor. Çünkü, toprak, mevsim mü· zun zamandanberi kendisinden 
sait olduğu takdirde ı bire otuz saklanmıştı. Demek nişanlısı bir 
verecek kadar feyizlidir !. zabıta memuru idi. 

Bugün, 26,000 hektara varan Fakat Burhan Şefik yaman 
bataklık kurutulunca 260,000 de- bir soğukkanlılıkla gülerek: 
karlık bir ziraat sahası Hatavlı - Beyefendi bana ait ohr.a
çiftçiye kollarını .açacaktır. Bu malda beraber iltifatınız bana 
hadise, Hatayın zirai inkişafında tevcih edildiği için size teşekkür 
en büyük rolİ.i oynayacak; bu da- ed.!rim: . . v• 

vanın tahakkuku ile Hataylı, yer - Nede:ı. sıze aıt dc:gıl Burhan 
yüzünün en mesut ve hatta en 1 bey? .. .. •v• • 
zengin adamı olacaktır. - Çunku bahsettıgınız Bur· 

A 'k "l" ku t ld kt .. han ben değilim ... Benim zabıta 
mı go u ru u u an s.:-.• - .1 h' b' ·· b · k 
ır t d b" "f k<ıy a ma ı e ıc ır munase etım yo .. 

ra, :.a..3
1
Y ak .1r nBu u~ • k~ ş t- - Ya, öyle mi? Zararı yok. 

sı goru ece ·tır. ugun, ı omc - s· . h kk d k' .. • d d 
re murabba•n:ı 40 kisi cliidüii'.i ızın a ınız a ·ı m~şane em : 

h ld A 
'k .. 

1
.. . d , · · aldanmıyorum. Hakıkaten zekı 

a e, mı go u cıvarın aıu zı- b' ld v b ıı· z b 'ht' 1 • l'kt .. ır genç o ugunuz e ı. a ıta· 
r;:ıat ı ıyacı ame esız ı en muş- 1 d v 

k' d' Ç" k" H t l t a ya mensup o ma ıgınıza memnun 
teh~·~r . . dun uk t ~ ay ~t sı ~.1 bile oldum. Çünkü, malum ya ... 
te ı esın en ur u ma a, go Zabıta memurlarının akıbeti pek 
kenarlarından kaçmaktadır. Bu b 11. 1 H b .. ı b t 

d k ık k 
e ı o rnaz. er.ı en oy e za ı a 

mahzur orta an a tı tan sonr:ı. 1 b'l' · k' ı... __ .. . memur arı ı ırım ı l><lLı men-
o mıntakanın nufus kesafetı ar· f tl k b'l' d 1 . aa er mu a ı ın e namus u a· 
tacak: çalışma ve ısleme sa..'1ala- d k' · b'· .. .. h d .. 

d ld d·ı k ı 1 k ·· .. am ·ısvesıne urunmuş ay u. 
rın a e e e ı en o av ı yuzu"l· ·ı · b'l h' 
1 H bekl d

.v, 
1
• 1 1 ve sersen en ı e ımaye etme-

c :::ı atayın e ıgı ve ayıı< o 1 d 
,., v • k' f b k t · cı· ye mecbur olmuş ar ır. 1.;ugu ış ı~ ça uca emın e ı-
lecektir. ~ Burhan Şefik, zahiren pek se-

vimli ve sade görünen bu adamın 
Şahsi kanaatime nazaran, A- icinde bir kin alevi bulunan bir 

mik bataklıkları birer tarla hali- hilekar olduğunu derh:?l anladı. 
ni alır almaz; gölün etrafında ::n 
az 150,000 insanı sinesine topla- Ve gülerek §U cevabı verdi: 
yan, barındıran, geçindiren bir - Olabilir beyefendi; fakat 
hayat doğacaktır. Bataklıklarda ben bu hususta hiç bir malCımat 
boy veren sazlıkların yerinde fı!?" sahibi olmadığım için beyanı mu
kıran bu insan kütlesinin, Hatay talca edecek vaziyette değilim. 
Uzerinde yıtpacağı canlı tesirler Bu kısa mükalemeden biraz 
o ka'dar- bedihidir ki bunları sr~ sinirlenmiş olan ev sahibi: 
ralamağa lüzum bile görmeyo- - Mehmet Selam efendi, ma· 
rum. dem ki vapuru ka~ırdınız ve bi· 

Amik gölü davasının hallinden raz evvel bir kahvede geceyi ne
sonra, Hatayda, toprağın usta rede geçireceğinizi düşünüyor
bir varlıkla yetiştirdiği zeytii1 dunuz. Her halde yemek de ye· 
badem ve koza ile alakadar san- mediniz. Bize refakat e~crsiniz 
atler, dünya piyasasında baş kö- ya!.. 
şeye kurulacaklardır. - Hatta geceyi de bir odanız-

Bütün bunların, hayat sahası· da geçirmeme müsaade buyur~ 
na intikal edebilmeleri tek bir manızı rica edecektim. Mümkün 
şeye bağlıdır. Nafia Vekaletinin mü acaba? Sizi rahatsız etmem 
yapını§ olduğu etütler ve bu etüd. ya? ... 
lerin fiil haline inkılabı!. - Hayır, estağfurullah ... 

Yani Amik bataklıklarının ku- Ve Nazmi efendi oda kapısın-
rutulmasr. da elpcnçe divan duran uşağına: 

. 1 - Abb:ls, dedi. Sofr~yı hazır· 
Sabıh ALAÇAJl.1 , la. Sonra eh Burhan beyin yattı-
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Soldan Bağa: 
1 - Halkı cğlcndlren bir tıp, nlda. 

2 - Adanan §ey, tııyd:ılı bir kitap, 
3 - Şarkıl-r, bir nota. 4 - Yemek,I 
evet, 5 - Ynğmur yaitJnca. 1'.nsıl o1ur, 
bir nebat, 6 - DU~nnlık, kapılıı.rda 

bUJ.unur. 7 - lstm, blr hayvan, blr 
notn, 8 - Muhasebecilere verilen e· 
mir, 9 - !sim, meşhur bir tarihçi. 
10 - Fenıı tnnınmış, mUkemmcl. 

Yuk:ırdan nşn,;ı: 

1 - Budalalık, su, 2 - Aynı lsınl 

tn~ıyan, blr mcyva, 3 - Her canlıdn 
b!llunur, vakit ölçUsU, 4 - Dlr gönUl 
de "ır.ıtunıınıaz. 5 - Bir çiçek, rumca 
"bir,, 6 - DUnya, noksallSIZ. 7 - Bir 
UlkU, rus;a ''Üç,, 8 - Cllve, belli et· 
mek. 9 - Matem, yanm, kırmızı. ıo 
- lstlkbal, hazin. 

ıoo numar Jı bulnucamıım halli: 

Soldan ıı:ıı;-a: 

1 - Burh:u:lyc, 2 - Un, Al:ıborn .. 
3 - R, Arnb:ı, N, 4 - Sis, Yirmi, 5 
- Aktıe, :m, O, e - ll, Ta, Ah, 7 -
lyl, l!, S, Al, 8 - SUkscyapma, 9 -
lz, Ekabir, 10 - ı.ı, !s, Yasak, 

Birinci mevki bir kompartıman. 
Nar çiçeği kadife kaplı bir kanape üs

tünde güzel, ufak tefek bir kadın yarı yat
mış bir vaziyette oturuyor. 
Göğsünde asılı duran bir bro~. coşkun 

dalgalar üzerinde kalmı~ bir kayık gibi 
yükselip alçalıyor, genç kadın heyecan i
çinde. 

Karş:sında genç bir muharrir oturuyor. 
Yazı hayatına yeni atılan bu delikanlı, bir 
gazeteye kendi tabirince, kibar hayata da
ir, hikayeler yazar .. Genç muharrir genç 
kadının ta gözü içine bakıyor, bir adam 
sarrafıymış gibi muannidane bak.yor, tet
kik ediyor; kadının garip, esrarlı tabiatını 
l:cşfe çalışıyor. Onu ba~l;a kadınl<:rla mu· 
kayeseye calışıyor ve ruhunu, psikolojisini, 
sanki avucunda tutuyormuş gibi anlamış 
görünüyor. 

Elini bileğine yakın bir noktadan öpe· 
rek: 

- Halinizi anlıvorum! dedi. Hassas ve 
~eriillteessür kalbi~iz, içinde kaybolduğu 
labirentten kurtulmak istiyor .. Evet, bu 
müthiş, korkunç bir rr.ücadele, lakin .. fü:iil· 
meyiniz. Sizi temin ederim: Zafer sizde 
kalacak! 

Genç kadın hüzünlü bir halde tebessüm 
ederek: • 

- Nejad, dedi. Ne olur? eserlerinizin bi
rinde beni tasvir eciiniz. Hayatım öyle do· 
lu, öyle karışık, öyle altüst bir halde ki.. 
Fakat ben her ~eyde:ı evvel bedbahtım. 
Tıpkı roman kahramanlarından biri gibi 
azap çekiyorum, Nijad ruhumu dünyaya 
tanıtınız; aleme bu zaı; allı kalbi gösteriniz. 
Siz b:r nıh alimisiniz. Şu kompartımanda 
sizinle konuşmaya başlıyaiı anca!c bir saat 
oldu. Her ;eyi, her şeyi anladınız. 

- Anl:ıtınız, rica ederim anlatınız f 
- Dinleyiniz. Ben fakir bir memur aile· 

si kızıyım. Babam iyi, zeki bir adamcağız-

dı. fakat .• (fransızca söyliyerek) vo kom
prone .. O devrin adamları, o muhit malum. 
Babama kahah«t bulmuyorum .. İçeri, ku -
mar oynardı .. Anneme gelince: Ne diye • 
yim? Bir lokma ekmek icin didirme, ç:ır • 
pınma .. Aman bana bunları hatırlatrr:avınız ! 
Yine bana aferin ki, ne yapıp yapıp ·başı -
mın çaresine baktım, kendi kendime yetiş· 
tim. Abuk sab:ık roman okumalar, gençlik 
hatal:ırı, ilk aşkın m:lhcubiyetleri... Üste 
bir de muhitle mücadele .. Nasıl mlithiş de· 
ğil mi? Ya şüpheler? Nefsinden, hayatın. 
dan şüphe ettiğini hissetmekten doğan 
azap .. Ah, siz muharrirsiniz. Bizi, biz ka -
dmları tanırsınız! Arife tarif ne hacet .. Ne 
yaparsınız, tabiat beni geni!!. cömert yarat· 
mış ! Saadeti bekliyordum, hem de ne ~.aa • 
det! Hcrkcı:e kendimi tanıtmak icin cıldırr
yorduml Evet! Kendimi tanıtmak, saadeti 
bunda görüy,ordum !. 

Muharrir kadının elini bileğine yakın 
yakın bir noktacb.n tekrar öperek: 

- Enfes! diye mırıldandı. Sakın sizi 
öpüyorum zznnctmeyin, ilahi mahlfık. Ha· 
yır, şahsınızda tecelli eden insaslık ıztı· 
rabını öpüyorum!. 

- Oh, Nijad, şöhrete ihtiyacım var· 
dı... Neden beş yere mahviyet göstere
yim?.. Fevkalade yaratılmış her insan 
gibi ben de velveleye, şaşaaya muhtacım. 
HarikuHide, kadından büsbütün başka .. 
Bir şeye su~amıştun ! işte tam bu sırada 
yoluma kim çıktı bilir mbiniz? Zengin, 
pinpon bir tücc.ır !... Anlıycr musunuz, 
Nijad! Bütün arzularımdan ferağat, hep· 
:;ini feda etmem lazım geldi. Ba~ka türlü 
yapamazdım. Aileme para kazandırıyor· 
dum. Seyahat ediyordum, fakir fıkaraya 
hayrım de>kunuyordu, fakat içim yanıyor. 
du ! Tüccarın kucaklayışları ne tahammül 
edilmez, ne adi ve müstekreh birşeydi. Böy 
le olmakla beraber neden hakkını yiyeyim 

adamcağızvaktile r.:uharebelerde cesaret
le blıç sall~mı§tı ! Öyle .ınlar .. Öyle kor
kunc da':ikalar oldu ki tarif edemem ... 
Fak;t ihtiyarın bu3üne, yarına öle· 
ceğini dü~üntlükçe bu derde katlanmak 
için kendimde kuvvet buluyordum .. İ5te
diğim gibi yaşamak, kendimi sevdiğim 
adama vermek ve mes'ut olmak .. işte hep 
bu ümitle yaşıyordum ... Bu adamı da buL 
dum, Nijad!.. Al"ah ~:ıhidimdir, aradı
ğım adamı bu~dum v-:: onu elde ettim." 

Kadıncağızm çehresi h:ızin bir ifade 
aldı: 

- Nihayet ihtiyar öldü ..• Bana biraz 
da para bıraktı; artık kuş gibi serbestim. 
Artık bundan sttnra yegane düşüncem, 
mes"ut olmak, ~adet kapıma. pencereme 
kadar geldi. Kapıyı açmak kafi ... Fakat 
hayır, Nijad, beni dinleyin... Artık şimdi 
kendimi s~vdiğim adama terketmeli, ona 
yoldaş, yardımcı olrr.alr, onun gayesini 
giitmeli. mes'ut olmalı, ona ilham verme· 
liyim .. Fakat şu kahrolası dünyada herşey 
ne kadar bayağı, çirkin, saçma!.. 

Nijad herşey ne kadar çirkin!. Bet· 
bahtım! Betbaht, betbaht!. Yoluma yeni 
bir engel daha çıkıyor!. Saadetimin ben~ 
den uzaklastığını hissediyorum ... Uzak, 
uzak! Bilseniz ne azap Nijad 1 Ne azap!'' 

Nijad emin ve heyecan içinde, kadı~ 
nın imasiyle, sarhoş, scrdu: 

- Rica ederim, yalvarırım.' Söyleyi
niz. Yolunuza engel elan ne? 

- Zengin bir pinpon daha .. 
Muharrir, ağırlaşan ba~ını avucuna al· 

dı, başınC:a bir sürü fikirler kaynaşırken 
içini çekti ruh ilmini yutmuş lbir allame 
tavriyle derin bir düşünceye daldı. 

Bu srrada lokomotifin ıslığı duyuldu. 
Batmak üzere olan güneş vagonun içeri§i
ni kıpkırmızı yaprıuştı. 

ğı odanın yanındaki odayı Mefı; 
met Selam efendi için hazırtarsıfl· 

Bütün yemekte Mehmet SeJatıl 
birçok hikayeler ve fıkralar arı· 
!atarak sofrada bulunanları giil'. 
dürdü; eğlendirdi. O kadar ıı 
çok defa Burhan Şefik, bu adli' 
mın gizli bir dikkat istediğini .u· 
nutuyor, onu samimiyetle dinlı • 
yordu. Geceyarısına doğru, bir • 
birlerinden ayrılacaklan sıra~ 
Mehmet Selam birdenbire Nattıl1 

Efendiye dönerek: 
- Sizin Arabistandan getir ; 

diğiniz kıymetli eserler ve mas· 
nuat hep duruyor mu efendi hal" 
retleri? 

- Hepsi yerli yerinde... J3İf 
kılına bile dokwunadrm. 

Nazmi Efendi bir saniye &()l'l~a 
soğuk bir tavırla ve manidar bit 
bakışla ilave etti: 

- Son defa gördüğünüz vaıi~ 
yet ve mevkidedir hepsi ... Ha.~t 
bu akşam onlan birer birer ınu~ 
takbel damadım Burhan Şe~. 
Beye de göstermiştim: O da 
ciyaddan getirdiğim şamdatl~ 
hayran olmuştu. Bu şamdanı b8 

tırlarsınız ya ... 
Köşke girdiğindenberi ilk ~ 

fa bu kısa boylu adam müste ) 
u;ı1-cışlarını ve edasını terkedde 
bozulur oldu. Buna mukabil Na~; 
mi Efendi, kendinden emin ' d 
kuvvetli adamlara mahsus JakaY. 
ve müstehzi bir bakışla misafir1

; 

ni süzdü; elini uzattı ve yerde 
bir selam vererek : 

- Allah rahatlık versin efe!1' 
di hazretleri!.. dedi. 

Abbas, misafiri odasına götü( 
dü. Bu sırada Fahirenin kendile• 
rinden biraz ötede bulunmasın : 
da:-ı istifade ederek Nazmi efeli. 
di; Burhan Şefiğin kulağına fı 
sıldadı : • 

- Bu adam altı ay evvel berı't 
tehdid edenlerden biridir. 

Burhan, dudaklarının arat'I f1 ; 
dan mırıldanarak cevap verdl: 

- Anladım, bu gece onu gö ; 
zetliye<:eğim, merak etınexjpi/;. 

11 
- Abbas da diğer taraftan of1ı1' 

gözetliyeccktir. Fakat bu adatfl ~ 
vapuru kaçırmak bahanesile ti 
yalnız başına buraya gelebiltıı;,. 
için kendisinden çok emin ol • 
sı, kendisine çok güvenmesi 1~ , 
zımdır. Onun için bu gece e"1 ' 
mizde ciddi bir mücadelenin ~
göstermesinden korkuyoru~ oa· 
nu eve almamak da mümkiıtı dl' 
Ama açıktan açığa bu a il" 
ma husumet göstermekten çele 

dimB. .. .. . N . ~ferıdi 
u soz uzerıne aznu ~ . 

istifsarkar bir nazarla muha!•., 
hına blktı. O başını çevirdı 
revap vermedi. ( 

Fahire kendilerine ya1:la~ıf0;1 
·.!•ı. P.ralarınna bazı ehemmiye~~· 
sözler taati dildi. Genç kızın r 
ıünde ~üphe ve endişe okıınıJ, 
yor<lu. O. etrafındJ ban e~r~ri 
rengiz vakc:l<>rrn cer~yan e:Uğ e1 
se:iyor, fakat bunla,.,;~n bır t 
anlamıy n.lu. (Devamı ~) 
----~--~-------___./ 

o~ 
Gördüğünüz sekiz mUsdlef 

altı kibritle yapılmıştır. d~ 

Dört tanesini kaldırarak 
müselles bıraka bilir misi.nit? 

Halli yarınki nushamızda-

Diinkü 
ıekli. 

oyunun 


