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Alman ordusu nın hülyası 
h 9 Sa b 1 na Q n 81 n 1f1 Büyük bir deniz devleti 

"I " h I olmak için projeler 
sı a a tına alıyor hazırlamış 

Amerika bahriye en-
Siovalzya hudqdu, 26 (A.A.) - Havaı : cümeni reısı, Ameri· 

h be Çekoslovakya Telgraf ajansının verdiği bir kan donanmasının 
fı&. .re göre Slovakya hükUmeti en genç on sını- zayıf olduğunu 
tQ rı sılah altına alınması için hazırlıklar yapıl- söyledi 
\'"asını emretmiştir. Almanya hesabına hususi Vaşington, 26 ( A.A.J - Aran 
, :~hala.rla kamyonlar müsa. d~re~ edilme.kted},r . meclisi bahriye encümeni reisi 
v,..}t - - ~ • Valsh. radyoda ~y~tta.. bulu _ 
el~ ı..~orı hava meydanı genişletilmiş ve meyaan· narak Amerikanın diğer milletle -

c; k
ua.rakalar inşa edilmiştir. Bratislavada ve rin deniz kun-etlerinc ve deniz 

- e oslovakyanın dig"' er &ehirlerinde birçok Al- programlarına nazaran ''Esef 0 
-·••a k :ı: lunacak derecede zayıf" olduğunu 

ta nh ıtaları bulunmaktadır. Bratislavada (Ma- söylemiştir. 
........ l' ududunda) Almanyadan gelen 14.000 Al- ' Yalsh, mümessiller meclisi tara-··•an frndan evvelce tasvip edilip hali _ 
~rdır. hazırda a}·an meclisi encümenir.dc 

tetkik edilmekte olan inşaat prog
ramının yüzde on bir nisbctinde 
tezyid edilmesini iltizam etmiştir. ~Aut Sa~ımdaı-ı : - Hatip demi~tir ki: 

''Behimi kuvvetin hakim olduğu 
bir alemde yaşıyoruz. Muahede -
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1 1 
Musolin~'yi sinirlen-

diren bir hadise Drenner mlilakntmcla Jlltler ve lluso1lnl 

"Italya, Almanyanın 
yanında harbe girmeğe 

karar verdi ! ,, 
Roma, 26 - Röyter ajnnsı bildiriyor: 
Kısa bir müddet fa.şist partisi katipliğinde 

bulunmuş olan Guintn dün fnçyolar ve korporas
yonlar odası içtimnında söz almış, harb sahasının 
gcnişliyerek gasıplarla çarpışan millctlC'r muhare
besi haline geleceğini söylemiştir· 

Guinta, Ilüyük Britanyanm !talya hakkındaki 
dostluğunun ı:amimiyetlnden !iilphe ettiğini söyli
yerek demiştir ki: 

"İtalya, Akdeniz mmtakasında hakim vaziyet. 
te bulunan lngiliz donanmasmm mevcudiyetile ih-
1&1 edilen Akdeniz emniyeti meselesini bir hal su
retine niçin bağlamıısm? Bu mesele, başk:ı mem. 
Jeketleri <le işgal ediyor· 

Guinta Fransadan bahsederek şöyle demiştir: 
''Franııarun bize dalına düşman olduğunu unu

tamayız. İtalyanlar §lındi, Duçenin "inanınız, ita. 
at ediniz ve savaşınız,, emrini her zamankinden 
Cazla dinlemelidirler.,, 

Nihayet, İtalyanın Almanyanın yanında har-

be girmeye karar verdiğ:u ı soyliyen Guinta nut
kunu bitirdiği zaman orada hazır bulunan Duçe
nin, hayret eserleri güsterdiği söylenmektedir· 

Meclis reisi Guandi'nin "hayır, nayır, arka
• daş" diye mırıldandığı işitilmiştir. 

Guinta'nın nutkuna hiçbir ehemmiyet atfcdiL 
memckte ve bu nutkun bir müddettenberi İtalyan 
mntbuntındn yer nlan mUfrit fikirlere tercUman ol
duğu söylenmektedir. 

* * * Romn, 2G (A· A·) - Musolini 1 :Mayısta topla-
nacak olan nazırlar heyetine riyaset edecektir· 

* * * 
Rom:ı, 26 (A· A·) - Bu sabah meclise neza.. 

relin bütçesini tevdi eden dahiliye müsteşarı, Av
rupanın şimdıki vaz.iyctinde henüz mevcut olan 
sulh vah:ılarının daha ne kadar zaman tükunctlc. 
rini muhafaza edebileceklerini kimsenin ~öyliye
miyeceğini ve kimsenin bu hususta teminat vcre
miyeccğini söylemiştir· 

iSVEÇ 
Bu Skandinav memleketi, en ziyade 
Norveç istikametinden gelecek bir 
Alman taarruzundan korkabilir 

~;~~:~~.:~~~nifi!:. ~ orveç Başkumandanının orduya beyannames1 : 
evvel munkazi olmuş ve dünyanın 
her tarafında silahlanma yarışı 

Seferde ordu 
_ 750 bini bulur 
1 -..... •••••• 

1 :1~0 i;~~;;~· ~~ ... i·~;;~, .. 3·;·;;hi;~4-;;hff-;~h;.-· 
ı de rernısı, bir tayyare gemisi, 3 kruvazör, 21 

1
1 8 royer, . .7 ınayn gemisi, 16 denizaltıdan 

ınuteşekkil bir donanmaya maliktir 
'·-···-.. d ) ...................... {Yazısı 2 inci sayfa a : .................................. --·········----......... -.. 

• • 

• 

başlamıştır. İngiltere ve Japonya - ti a M ll:!I k a V/ e nıril e it nın deniz in~aatının büyük bir ~ ~ ~ "' 
mikyas dahilinde artmış olduğunu ~ 
ve bu inşaata hürnmalı bir faali -

~~~~~e~;:ıta~!~.~i~~n~~~:~ <e cdJ Da lf11 Da ·~ ~c§lif<e IF nı tedrici surette kuvvetlendinniş ~ ~ D ~ ~ 
olduklarım biliyoruz. Almanyanrn ~ ~ 
günün büyük bir deniz devleti ol -

duğ~~~l~:sb:e~;~~:ı~~~t~~; lhı <§1 IF ~ Ü liil e lb) c§l ~ ~ o projeler tanzim ettiğini de biliyo- c::;, a ~ a ~ c: 
ruz, bu hakikatlere göz yumma - ~ 
mıza imkftn yoktur." 
~-----------,:------------~----~--~--------------........ ,.. ......... ,.... ____________________ __ 

lngiliz kıtalarım 
iaşıyan vapurlar 

bir Norveç 
limanına girerken 

YJ © lr ll:!I~ u IJ D 

f ransız fil osu 
S/,ajerakta iki 

Alman torpitosu 
batırdı 

Xon·eç'<lı> bir mc,·kl. ZG (.\·A·) 
Norveç ordusu umumi karargii.ğı 

resmi tebliği: 
21 Nisanda Alman kıtaatı, top. 

cunun ve hafif tanklnnn yardmııy
lc harekete geçerek Gubdransdal' 
daki mevzilerimize hücum etmirıl<'r
dir- Krtaatmuz, son nmanlarda ha
zırlanmı§ ohn mevzilere çekilmiş
lerdir· 
O~sterdall'n'de A lmnn ordusu L 

teri hıırcketinc drYarn etml'ktedir. 
Alman tayyareleri, Muvasala hat
larını bombalaınağa ve bu hatlar 

üzerine ateş açm:ığa nihayet ver
memişlerdir· Üç Alman tayyareı-ıi 
düeürülmllş, diğer b ir tayyare yere 
inmeğc mecbur- olmuştur· İngiliz 
avcı tayyareleri Gudbransdal vadi
si Üz"ıine halen tarassutta bulun. 
maktadırlnr· 

Norveç deniz kuvvetleri kuman. 
dam, Alman kıtnatmm karaya ihraç 
harekeli yapmak üzre Norveç ba
lıkçı gemilerini kullandıklarmt ve 
himaye kuvveti olarak bu ge'Tlilerin 
ta \'fasını istihdam ettiklerini söy-

(Devamı 2 nci sayfada) 
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iSVEÇ 
Bu Skandinav memleketi~ en ziyade 

Norveç istikametinden gelecek bir 
Alman taarruzundan korkabilir 

Seferde ordu 
750 bini bulur 

-----·••aw:---·· ... ·--_.. ... -. .......... _. .......... -.. ·-··············· .. ··· ... · 
f 

300 tayyaresi olan Iaveç' 3 zırhlı, 4 sahil muha- j 
fız gemisi, bir tayyare gemisi, 3 kruvazör, 21 i 

J destroyer, 7 mayn gemisi, 16 denizaltıdan i 

1 müteıekkil bir donanmaya maliktir ~ 
(Yazısı ' inci sayfada) : ·-···-....................................... -............................................. --.-.: 

Almanların, Norveçi istilA ede· 
rck kendilerini tehlikeye atmaları 
boşu.na değildir. Isveçin de sırası 
gelecektir ve lsveç haıır bulun _ 
malıdır. 

Acaba lsveç kendini ne derece 
hazırlamış bulunuyor? Hitler ikin· 
ci bir "Danimarka" muzafferiyeti 
elde etmeğe muvaffak olabilecek 
mi? Yoksa Norveçte olduğu gibi 
lsveçte de mukavemetle mi karşı. 
lanacak? 
Şu kadar ki, Norveçin istila e

dilmesinden sonra, Zealand ve 
Bornholm adalamıa Alman kıta -
larmın çıkmasilc lsveçin müdafaa 
vaziyeti güçleşmiş bulunuyor. 

lsveç, şimdiki halde cenup ve 
cenubugarblden tehlikeye maruz _ 
dur. Hitlerin, Isveçe obın arka ka· 
pısı Norveçtir. Bu kaprrun analı _ 
tarlan da bugün onun elindedir. 

Yan kapısı olan Finlli.ndiya da 
cidd1 bir mania teskil etmez; ufak 
bir tazyik ka!"§ısında adeta men -
teşeleri sökülücek bir kapı gibi -
dir. 

• * "' 
1 sveçin ordusu nasıl hazırlan • 

ınış ıbir ordudur? Hergangi bir 
mütecavize karşı l:ıarp edebilir mi? 
Bun!an teker teker tetkik ede • 
lim: 

DONANMA: 
lsveç donanması, bir nafta zar

f mda Amiral Rederin donanması 
seviyesine geldi. IIatt~ tonu tonu· 
na, topu topuna aynı seviyede! 
Lakin lsveç donanması ikiye ay. 
nlmı~ bulunuyor. Jsveçin bahri üs· 
lerinden biri garpte Gothenberg, 
diğeri şarkta Baltık denizinde 
Karlskronerdir. 

Buna karşı Alman donanması,. 
nm büyük bir kısmı Norveç fi -
yorlannda mahbus bir vaziyette· 
dir. 

lsveçin üç ufak zırhlısı, be~ sa· 
hil muhafız gemisi. bir tayyare 
gemisi, iki yeni kruvazör, bir eski 
kruvazör, yirmi bir destroyer, ye· 
di mayn tarayıcısı, on altı tane 
de denizaltısı mevcuttur. 

IIAVA: 
lsveçin 300 modem tayyaresi 

vardır. Bunların 45 tanesi deniz 
tayyarcsklir. Deniz tayyarelerinin 
üssü Baltık denizinde, Gotland a. 

EN SON 

dasıdır. Milttefik hava ordusunun 
yardımı olmazsa, bu tayyareler 
Göringin ''hava silahına'' kam 
dayanamıyacakları muhakkaktı~. 

KARA ORDUSU: 
Bu ordu, oldukça mühim ve mü 

essir bir silahtır. Hazarda 80.000 
kişiden ibaret olan bu ordu, harp
te 750.000 kişilik bir kuvvet tcs • 
kil eder. 

Ordu k'llvvetlidir. Parlak bir 
maziye sahiptir! 

Yirmi ve kırk beş yaş arasında 
bulunanlar iyi ta'im görmüş as _ 
kederdir. Ordu modem bir şekil • 
de techiz olunmuştur. 

SATllL MU!IAFAZASI: 
Stokholm, Karlskroncr, Mahno, 

Hclsingborg, Holmstad, Gathen • 
burg çok iyi tahkim olun.muş mev 
kilerdir. Birçok sahil şehirleri 
bo~ltrlınrş bulunuyor. 

STRATEJ/: 
İsveçlilerin uyanık bulunmaları 

lazım olan noktalar şunlardır: 
A) Sahillere yapılacak 9.ni ihraç 

hareketleri; " 
B) FinHlıldiyanm şimalinden 

Sovyet taarruzu; 
C) Arka kapıdan - Norveçten · 

Alman istilası. 
İsveçin yalnız cenup sahillerine 

aSker çıkarmak mümkündür. Ma. 
amafih, sahil kıtaları, herhangi 
bir düşmanın ihraç hareketini ön· 
liyebilir. Sahil muhafazası düş _ 
mam durduramazsa sayısız göller 
ve ormanlar arkasmda bulunan 
müdafaa hatları bu vazife}•i mu • 
vaf fakıyetle başarabilir. Şima!deki 
Boden istihkfunları, şimalden gele
cek o'"'l ve Baltığm :;arkında Lu. 
leadan yarıılacak taarruza karşı 
durabilir. 

lsveçin garp cephesi zayıftır. 
Zira şimdiye kadar garpten bir 
taarruz beklenmiyordu. 

lsveçin merkezi. şarkı ve şima· 
1i dağlık olduğu için daha kolay. 
lıkla mildafaa olunabilir. 

Cenup kısmı, buraya sahip ola· 
na mühim avantajlar verir. 

ı:: * * 
lsveç hükumeti, Norveç gibi 

gafil avlan.."Jlamak için çok s:kı 
müdafaa tertibatı almT~ bulunu -
yor. 

DA K 1 K A 

lsveçte bir ıhtıyat 
ordu teşkil ediliyor 
Stokholm, 26 (A.A.) - İsveç ordusu ba~kumandanı, gönül· 

lüleroen mürekkep bir ihtiyat ordusu te~kiline memur edilmiştir. 
İsveç i~ konierasyonu milli kcmitesi, bir karar sureti kabul 

etmiştir. Bu karar suretinde "İsveç işçilerinin memleketin istikla· 
lini muhafaza etmek için her tilrlü fedakerhklarda bulunrr:da a· 

made oldukları" beyan edilmektedir.· 

lngiliz harp gemileri 
Trandhjem önünde! 

Lonılıa, 26 (Radyo, saat 18) - Hnrbiye NezareU Uırtı!mdan bu
gün n~redilen tebliğde, İngiliz hava kuvvetlerinin Norveç harbinde 
faal bir rol oynadığı hakkındaki Norveç tebllğlcrile verilen nıaIQmat 
teyid edilmektedir· Tebliğe göre, hnvn kuvvetlerimiz \'C hava mUda
faa toplanmız tarnfmdan Norv~te elmdlye kadar e Almnn tayyaresi 
4'ifUrülmUt, diğer birçoğu hasarıı uğratılını;Jtır. 

Diğer U:ı.ra!ta.n, İng!llz tayyareleri Oslo fiyortundakl benzin tank. 
Iıırmı tAhrlp etmiutir· 

Stokholmdan verilen ve henüz resmen teyit edilmemiş olan bir 
habere göre, İngiliz harp gemileri Trandhjem fiyortuna glrm1.~lerd1r. 

manevra a· çı 
I..ondrn, 26 (Hususi) - Japon donanması, 

Parnsel ad:ıları. Hainan adaları, Tonkin körfezi 
ve biltUn bu salıaları kaphyan cenubi Çin denizin-

Amerikan donanması İngiliz donanmasının bu. 
lunduğu cenubi Çin sularilc, H:n·ay adalarmın 
ı;ıırbında dolaşmaktadır· A o.cupa J'.o.stası 

de geniş mikyasta olnrnk manevralara b:ışlamış 
bulunuyor. 

Japon manevrasının Ameıikan m:ıncvrasın:ı 
blr mukabele teşkil ettiğini sö~ lüyorlar· 

n ıı:-tln ı:-rlrn yab:uıcı f:':'l'l:ı•trl('rdl' 1 
ı.totdl\klerlml 

Üçüncü ve bc3inci filoya mensub 85 parça 
harb gemisinin iştirak ettiğl bu manevralnrda, ln-

Tokyo matbuatında, Holanda müstemlc!tclc. 
rine dair olan ntcııli ne.sriyattan sonra esrnrcn
giz bir sUkün hUkUm silrmcktedir-

gillz ve Amerikan donnnmnlannm harekAtı göze
tiliyor. 

Japonlnr H'ndlçini hududuna mUtemndiyen 
asker sevkodiyorlnr. inglliz 

donanması Norve~Başkumandanınıın 
Orduya beyannames· 35.000 tonluk 5 zırhlı 

d'1ha kazanıyor 

(Baıarafı 1 inci sayfada) 
lemekteilir· Bu ihraç hareketlerin
den biri esnasında bir Norveçli 
b:ılıkçı ölmüştiir· 

Bu usulde harp beynelmilel hu
kuku ihlil demektir. Norveç ordu. 
su b~ kumandanı General Ruge, 
Norveç kıtaatına hitaben şu beyan
nameyi neııretmiştir: 

''İki haftayı miitccoviz bir za
mandan beri anavatan topraklan. 
nı müdafaa ediyorsunuz. Müteaddit 
defalar yuvalarımızı ve ziraat mın
takalarmuzı dllşman eline bıraka. 
rak geri çekilmeğe mecbur olduk· 
bu, hepimiz için acıdır. Fal<at yar
dım gelinceye kadar vakit kazan
maktan ibaret olan plft.nın tatbiki 
için bu rlcat zaruri idi· 

Tam Norveçli gibi dövüştünüz, 
cesaretinizi kaybetmediniz. Her bi
rin 'z, kat'I surette azimli, hayatını 
tehlllteyc atarak varifeıslni yapı • 
Yor· iimdlye kadar düşmanın harb 
usulleri karşuıında A.ciz kalmamıza 
ruğme.n, bUttin dUnyannı hUrmotl. 
nl knuı.ndmrr., hepinize teşekkür e
derim. 

R!cate nihayet vermek zamanı 
gelmişt.fr. Müttefik kıtalar, Norve
çin şimalinde, Tondelag'da ve ken. 
dileıile bir irtibat teminine çalıştı. 
ğunız bu nolrtadadırlar. Daha bir • 
çok kıtaat Norvcçe doğru yola 
çıkmıştır. 

Şimdiye kad:ır güstcrdii:"iniz ayni 
imanla çarpı§mağa devam ediniz. 
Size tokrnr ediyorum: Mukavemet 
ediniz ve kendinizi müdafaa edin:z. 
Zafer harbine b:ıııhyoruz.,, 

ALMAN AMlRALININ 
TEKZ!Bt 

• Uniled Press muhabiri ile mü • 
lakatta bulunan Alman amirali 
Raeder, "Şarnhorst" "Gnayzenav" 
"Lutzov" harp gemileri ile Bre. 
men transat1antiğinin batırıldığı -
nın yalan olduğunu söylemistir. 
FRANSIZ TORP1DOLARININ 

BIR MUVAFFAKIYETl 
Paris, 26 ( A. A.) - En·e!ki 

gece hafif Fransız cüzütarnlan 

Skajerrakm kontrolünü deruhte e.

1 

Jan Fahrinin y:ızısr §U cümle 
den İngiliz filosile teraber şimal ile bitiyor: 
denizinde faaliyette bulunmU§lar· "Bu muazzam ateşin hakkından 
dır. gelmek için müttefikler ye irnpara. 

Fransız torpidoları Alman tor · torluklarımn elinde, tükenmez kay 
9ido:arile muharebe ederek bun • nakl:ır \'C onu söndürmek için de 
fardan ildsini batumışlardır. Da • bUtün dünyanın denizleri var. ı\l • 
tan gemiler birer topla hattA birer manya böyle mahvo!acaktır." 
tQrpil kovanile mücehhez ve daha Populer gazetesinde Leon Blum. 
ziyade tahtclbahirlerle mücadeleye fsyeçJilerin harbe mani olmak için 
memur büyük hacimde silahlı seri te;er takati dahilin<le ne \alH 
gemilerdir. hep3ini yaptıklarını fakat beyne! • 

Fran ız deniz mahfcllerinde be • mılel efkar taraf mdan anlaşılma~ı 
yan edi!diğine göre, Fran::ız ge · 15.zımgelen bir nokta bulunduğu -
milerintlen hiç biri hasara uğrama· nu ~yliyerek diyor ki: 
marştır. Fransız gemilerinin de _ "lsveç milleti gibi bir millet har 
ruhte ettiği kontrol seferi Skajer • be mani o!mak için ne gayret sar 
rakta bütün gece devam etmiş ve !ederse, fedakarhldara ne kadar rı. 
Fransız filosu aldr~ı talimata tev. za gösterir 'e katlanırsa. harp ken· 
fikan fecir valdi açık denize dön· disine zorla tahmil edildi~i zaman, 
mü~tür. o nisbette azim, feragat, ve feda· 

FRANSIZ GAZETELERİ kfuiık gösterir. Zir:ı harp İsv~e 
NE DİYOR? aylardanbcri yakl::şnakta, onu 

Pnris, 26 ( A.A.) _ Havas ajan· sarmakta ve te!1dit etmC:•tedir." 
51 bildiriyor: Ekselsiyor gazetesinde, Mar:el 

Paris gaztclerlnin bu sabahki Pars• Hitler propagandasının, ls 
tefsirleri: \'eçe kar~I ha~in ve kurnaz bir si-

Matbuat, Non·- harekAtı hak· nir harbi yaptığını söylUyor ve di. 
-:.- yor ki: 

kındaki ,_yazılarında, Trondhaym 
ile Oslo"etrafında şiddetli muha _ ''Alman}·a I vcç matbuatının ve 

İngiliz donar.rn:ısma yakında 5 
zırhlı daha iltihak edecektir. I3U 
gemiler dünyanın en iyi techiz e • 
dilmiş v~ zırhları en kuv\'etli ba.rP 
gemileridir. 

"Kral Beşinci Jorj", "Prense~ 
Dö Gal", ''Duk d'York", ''Jelicoe 
\'e •·n~atty" isimlerinde olan bU 
zırhhiar halen ilk tecrübelerini yaP 
ma!dadır: ar. Du gemiler İngiltere ... 
nin şimdiye kadar inşa etmiş oJdU' 
ğu zırhhl:ınn en bii}'ükleridir. 

Bu zırhlılarda 35,6 santimetre , 
lik toplar mevcuttur. 16 tane 12 •. 6 
santimetrelik toplarla müteaddıt 
hava dafi toplan geminin techiz~· 
tını tamz..."!llamaktadır. Otuz ırııl 
süratle scyrcdec~k o!an bu zrrhhla! 
üç tane tayyare Uı~yacaklardır. 

Bu beş zırhlının da iltiha!dle 
İngiliz donanması 19 zırhlıva m:ı ' 
lik olacaktır. Fransızların ·in~ e .. 
dilmis \'eya tezgahta bulunan otl 
bir zırhlısı da he:;aba katıldı:;ı tal• 
dirde müttefik donanmadaki zrrb· 
lılarrn yeklınu otuzu bulmuş olllf· 

Halen İngiliz tczgfiltlannda :nşll 
edilmekte oian Lion \'e Temerer 
sınıfından dört zırhlı bu yektll1' 
dahil değildir. rebe'.er yapı!dığım, oradaki Al • İsveç efk§rınm cndi~.elini tahane 

man kıtalarının, sıkı bir tedafüi tutarak, müttefikleri, bir müdaha· 
vaziyet aldığını haber veriyor. ıe p:ikoıu yaratnıalda itham edi - Hnr Belı·şa 
Fran:;ız bahriye3inin, Sirnjerakda yor. Bu oyun kimse}·i aidatamıya. 
müteaddit dü~man gemilerini ba - cak kadar klftsik ve malümdur. İs· Meşhur Fransı:: 
tırdığı ancak bugün bildirilmekte· veç Fransadan ve lngi'.tcreden ld r 
d' korkması için hiç bir ~ebep bulun. yı ızile evlenmemiş· 

ırG. a"""telcn'n en hara...,tlı' m"v·.,·uu madığmı ve lsv.?Ç bitaraflığının ·11 """ .... "" .. Al d ı Fransızca Prisuvar gJZetesını 
hı·ç su·'phesı·z, Skandı'ı•"'lft1adakl uc· ma.1yadan başka üşmam oma· N' . 

- ..,,. :1 :1 d w ı Aı· b''' .. ıstekı mu.'1abin bildiu• o,: 
nı. Alman harclretı·..ı:r ··e Jean Fa'- ıgmı petca a ıııyor. ,, •· • w • u- ı Kan ~ehrı belediye rcısi, sabı~ 
rı·ru·n ~ ~atı"n ('tazetcsı'nde d!> , ..... dI· BAL TIK L MANLARINDA 1 · 

.i.H b - J.... ı n~ılız lıarbi:ıe nazırı Hor Beli;a: 
<Tı g'ıbı', yangın ı.....tkı' yann İs"el'e TAHŞIT ED LEN ALMAN . 
., IJ\: • :. 1 mı., sır.crna yıldı ... ı Ye Sn.,a uıtfl' 
sirayet edecetkir. Müttefikler sil • KUVVETLER nın e::ki kau~ı Jakelın lJ~~ubak ılc 
kr·ı•.etlerı'nı· mtıh,f,,, ... ., A.ıı···o~.ıar. P:ıriı, 2J (A.A.) - Fransız ı u ~ ...... ~ J ev ~nmış o.up olmadıümı oğrca "' 
M.,t'ın gazete~1· "')('-'le dı'v. or·. a:.>kcri rrahfellerinde hasıl olan _1_ , " 
• " uJ mı:;ı\ ma.<s..1:iue her g~ce scıbaıl" 
"Hakikatte Almanya kendi tu • kan:ate g<:ire Norv.::çteki harekat k 1 ... - • ·arşı saat u;te :cndısını gelıp .. 

tusturdug'Tu bu vantrını kendı' kö • şımdiye k~dar pişt:ır müfrezeleri Am 1 1 ... ~ J • ..., yan::.tı;.-:ı.1 ~m;,an gazet~ rnJll" 
rüklcmeğe malıkfundur. Fakat onu tarafından yıı.pılan manevra ve oirlerınin ~:!rleanden kurtulma!~ ı· 
!.-endı' '"'rı'',• beslı'yor. "'l'angına de. ke if safhasmı ta:dbeden temas . . t r .. " '* ı; çın resmı Dır teblığ hazıriamış ı · 
mir attı, yarın petrol atacak, hal· ~afiız.sına girmeğe başlamı~tır. Beleoıye r\'!Lı taralınd:ın hazII"" 
ya filosunu da atmağı tasarlıyor. Muh:ısımlar şimdi karşı kar§ı· lanmış o:an bu teblıgde şunlar ya· 
Ve Ruhruu'u tutu~turacaktrr." 'ya b·.ılunmaktadırlar. Tahmin c· zıldır: 

edilcl;~ine göre biUıass:ı Alman. l _ Miisyö Hor Belifa bugil~· 

İsveç matbuatına s~rbestlik 
verilmesi lehinde nümayişler 

yanın Baltık limanların<iaki tnh· lerde ecnebi tebaasından lıiıilll11 
şit edilen Alman kuvvetleri İs· misariri bulur..uyordu. FaKüt hale!l 
vcçi denizden istiıa etrr:ek için Kandan ayrılrm5tır. . 
değil Norveçe ısevkedilmek üzer.: 2 l\1 ·-~!.' - atmazd Jakelin Delücµ.ı· 
h:ızır!anmış oldukları için yakın· geçen ağu5tost:ınoori Kanda ı;B • 
d1 ç:tin r.rnhare!Jclerin vukuunu 

1 ü,mernıştir. 
beklemek l~zımdır. b.~er lHti::ıyö Hor Beli§a Frarısıı 

Stol<lıolın, 26 (A·A-) - IlUlilıı memlekette İsveç matbuatına ııer· 
bcstlik verilmesi lehinde nUmayişler yapılmıştır. 

İsveç matbuat.mm ağzına kilit vurma tcşcbbUslerini protesto et -
mck için 1.svoçln en tanitUWş şahsiyetlerinin ietirnkile yapılan toplan
tı Almanyanm No?V'cçe vukubulan taarruzu netice inde tsvcçtc ha
sıl olan haleti ruhlyenln beliğ b'r ifadesi o:arak g1Ssterilebilir· 

Protesto mltingino riyaset eden Stokholm boledij'e reisi mllhey. 
yiç bir nutuk irad ederek serbest bir milletin hilh:ıssa tcl1I koli ve fe
laketli bir zamanda serbest bir mntbu:ı.ta malik bulunması Iazrmgc l
dlğini tcb:ırilz ettirmi9tir. , 

Sar mıntakas1nda topcu faaliyeti 
PArlıı, 26 (A·A·) - Askeri vnz'yet: 
Gnrp cophcsindc nUk\lııet hU!ctım sürmektedir· Sar mıntaknsında 

toptu fanliycU artmıştır· Vosges1cr mıntnkcsmda bir Alrnnn milfrozc
si pusu kurmuş ise de rnuvnffıı.k olamamıştır. Hnvalnrın frruı. gitmesi 
yüzUndcn havalarda faaliyet durmuştur. Alman hava defi bataryaları 
nrn iki Frruıs1z tayyaresi dUşUrdUğUne dair Alınan propagandruıı tara
fından verilen haber salibiycttar Fıııruı:ı: mnhfellerlnde kaUyotıe 
tclWp 'Cdllmcktedlr. 

Holanda.da ordu mezuniyetleri tekrar ihdn:ı 
edileli l 

Amst.erıl:ım, ZG (A· A.) - Askeri makamat, ordudaki me,;uniyet· 
!eri yeniden tesis ctmc,;c l:arıı.r vermiştir. Hatırlnrdadtr ki bu mczu
nJycıtler, nisan nyı bidayetinde ilga edilmişti. 

Skandintı. vya ha.rekii.tın da esir edilen Alman 
bahriyelileri 

Uındrn., 2G (A· A·) - llıııblye ne:aretl mıııt mUsle•ım. Skırndf
:lavya harekltı neticesinde 137 Alma.., bahrlyelislnln harb esiri olarak 
lnetlter~dc knrnya ç1kaıılmış olduklarını beyan etml~tlr· 

Aynı mallfellcrdc yapılım tah · yıldııt.c evlenmiş olsayeıx ve Kafl• 
min!ere göre şimalclc. İngiliz ve <la bal hayatı ya~adrğmı saklarr.~· 
Alman tehliğlerino bakılacak o· ğıı ı;ah5saydı böy.e bır hadisenıı'l 
lursa, Alm:ın kıtalnn ricat etmek atlanmasına imkan yoktu. · 
meci:-uriyetinde kalmı~ ardır. 

Fak;.>t hwalJrrn fena gitmesi Diğer taraftan Fran~ız vıldııJ ' 
yUzt'nden h?rckft beUıetle yapı. · nın aııne.li Madrun Uclı.ib:ik _§UJl "' 
k.hilme':tcd:r. Sühl•net sıfırın .arı SÖ}'ıcmekte<lir: 
alt•ncl:ı 1 S clcreccdir. fiddetli h:ır - Jakelin üç haftadan~ t
fırtınalırı lıül-iim sUrmektedir. talyadadır. Ora<la yeni bir fı~ıTl 
Tro;dhaym mmtal:.:ızında Steink· çeviriyor. Mösyö Hor Bc!i~ JlC 
jer mu!ıarebedn;n ı::r pl.~dar mu evlcnmi5 o!:luğu hal~:ın<la bir İfl "' 

, harebesi olduğu k<lt'i surette te· giliz gazetesi tll!'afından neşredil~f 
bcn•ün etnugtir. iki tarafın kuv- haber hiçbir esasa müstenit der: 
veti ;im':li Trcndhaym Fyordu dir. Jakeıin evleI' ... -neği asl~ düştı!l 
ile Snoasv~tan artısında karşı l:ar mcmc!üe1ir. 
~ır:ı clurm~l:tadırlar. _______ _____.,,, 

Cenupta mtihim mıl:tarda t.ık. 
viyc edilen Alman kıt'aları taz' 
yiklcririi artt1rmnktadırlar. 

Almanlar 
l fflayısta artık bayram 

yapmıyacaklo.r 

Bc1lii1, 25 - Alman Dahilire 
N'azm Dr. Frik, n~rettiği bir t3_ 
mimde l}ıı seneki 1 Mayıs bayra
mında evlerin silslenm~ni yas~k 
ctınitşir. Aynı zam:ın<la o gün hiç 
bir top'.antı yapılmıyaca\."tır. Du. 
nunla beraber 1 Mayıs bayramı, 
bu se~ de tatil günü olarak res • 
men ilan dilmi<~tir. 

Bulgaristanın 
askeri bütçesi 

Sof ya, 26 ( A.A.) - D. ;-1. 13· 
ajansı bilidiriyor: · 

Parlamento, çat"§amba günil ~~ 
keri bütçeyi ittifakla kabul ctnıı;. 
tir. Bu milnaseebtle, ordu ..-e Jı~ .: 
biye nazırı Gene..'111 Dasknlof b~. 
kında takdirkar sözler söylen1Tliş 
tir. Söz alan hatip~cr hariçterı gA.; 
lecek ve Bulgar topraklarını ihl e· 
kalkrşacak oianlarm her tnrlü : 
~bbUsüno Bulgar ordusunun !:! ~ 
i8.hla mukabele edectj!ini söylcıtl ı 
lcrdir. 
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Rusya, Almanyanın Şımal ~-
istilasından kuşkulanıyor 

mMınm 
~&ıruuae; 
~.ı • ~clcdlye Koopern~ln esaslı 
p~tte Jalılhı kararltı.§tırılmıo ve bir 
4."tira t-.a ıı:ı. hıwrlıınmı;ıtır. Bu progra _ 

.:ar t'6re, Eeııikta,v, Al~y. OskU -
~ Dcıyo~ıu, mı.dıköy ı;lbi §Ohr!n 
koo nu:ııtakalnnndıı. birer: istihlak 
.. n:cratu1 aı;ılıı.c:ılttır. n:ooperatit, 
<Uın ZlUJıanda holkm istl!ıı.dcslne hO.· 
lir, bir nıUcssesc hıı.line gcUrllecck-

tıi ·~~~rada 1np. edilecek olan ye_ 
6:tıa ÜYük M.illet Meclisl bina. 
~t projeleri yııpan dünyaca 
Sör cı ıe Brezilyalı mimar profe
l:i St erncns Holmeister bu sabah. 
ı:e~~Plon ekspresile Cenevroden 
tı.tıııı r, Miınnr, Meclls binası lnıia.. 
~l tetkik edecektir, 
_ ~duıu beynnntta demtatir ki: 

lıecıı cnı 'l'Urklye llUytlk Millet 
, 11 buaı blna'.ll, dUnyanm en gUzel ve 
lır .... Yük parı:ı.mento binası olacak 

• ''O -lıe<le tarrnaı uıırtlarla inşı:ı.ııtın üc s~ • 
rnıı.nııanm:uıı mUmkündUr." 

il- Oto 
l;ı:. ı1Uıı lnoblı ltısUğl ldhal eden firma 
Uıru li 'l'icaret VeltAio~ b:ı§ kontro
ht:ıara altkz Nezthlnln riyasetinde top_ 
<Ur. ~~ son vaziyeti toUtlk etml§ler _ 
tıl'ncı Ucette ıncmlekct.ın sc:ıcvı ih _ 
<:eıı, 1 °1an •o bin otomobll ltsUltf.n
oıouha.zııı. llıiktardıı. slpıı.rtş \'erilmiş 
8oıı.ra S!lrUlmll;J ve bunların bir ay 
?.:ı.l§tır gcl.ıneğe baglıyo.cağı aııln§ıl -
buıır~Ylcco bir otomobil 14.sU~ 
Cd!Jnıı varıcı olamıyncağl tesblt 

:ıtir. 

* nır }'alıı. batta evvel mezuniyetle So!· 
I~ 8'idorek hUkQrnotlle tema.ata bu 
vh ll I3utgar sc!a:rctl mtlsle;ıarı :M. 
-•ı.:er b • 

tl'tınu u 68.bahld konvansiyonel 
~ e S'eırrııour. 

rı:.~&ııı,:ct, kendlsllo gllrUşen bir 
luıt 1r1nıize TUrk • Bul0"ıır dost 

~u -tncınn :lasebetıertnaen btlytlk bir 
t'Uıı ,~:eue bahsetmiş, bu dostlu -
dut- 14 ı.:e daha Ziya.de artmakta ol 
~c u, harbtn Balkanlara gcçeecğlnl 
l1a ~~C11gtnı, Bulgariatwım sonu -
<:ettn1 r bilaratbğıııı muhafaza ede_ 

~Ylezıı~tır. 
.. I! 

lnndde lldnıl Çoraplarının sırt yerli bam 
crıe y Il '!akere np ınnsı mevzuunu mu -

btrıı,.,. etınek üzere dUn mim saııa;>1 
,_ t>•ll.de ç 
""Plaııtı orap ııaııayil erbabı bir 
Ccınıık Yapınııııardır. Stlmer Bank 
hendıstı!unğlpek fabrikası bafl mu -
da Yerıı de bulundUğu bu toplantı_ 
\·crıııttı floşla.rın yapılan tecrübenin 
lıca Uç neuce tetkik olunm\lf ve ba§· 

ParılLk!;~r görUimU§tUr. Bunlar, 
~ıeıcl'1d.i' eıtısUkiyet ve btlkUm me-
11llll'llktın r · Fakat bunlıırm izalesi 
ltarı enıtı (rÖrUhncktedlr. Bu hususta 
be l'll.pıı-~~ 11aha gentıı bir tecrU ~ 
~ karo.rıamn• .. •-* . .,,ı.u. 

ları tallaıat \>e Kaaanpapd& hazırlık 
ıı:ı.aıı:ı.1anaıı -l'rlel'as!nu iki halk hamamı dlln 

11t1 b&!e &çtlmqıtır. 
l'td.J bu k hamamı cıa, fakir halkın 

ÇuJc kuru 
n'l> leınızı ~ mukabilinde yıka· 
l4ırn1ııe cnı:nesını burtindcn itibaren 
liıhııt §ok1~3laınl§lardır, Hamamlar 
ltılf ve h cıe bl!Imolere taks.lrn edil -
Olııft~ er bölme bir §&hsa tahsis 
-..uuıtur. 

lianııı.nııar k "e &yn alorUerle mblmııkta 
"e IJOğukO.Yn tıorulardan receıı aıcak 
tdlıınekte:dan dil§ oekllnde iBUfado 
tnuddeu btrr. Hanııunıarda. yıkanınıı. 
~ h~r santur. Bu bir saat lçln
~~hıa huswıı 10yunma ycrindo 
tıllcak • banyo yapacak, sabuı:ıtıı. 
r .. L ve kurul"""' • .._tır u ~~ hnmamd:ın çıka 
<1aıı, §Uph zerlerinde bit bulunduğun : 
hu lXıUdıı et cdUcnıertzı elbiseleri do 
'1a tebbl o zarfında etUv nıaklnelerln 
t.ınltı r edilecek ve fennt .surette 
~dUeca~~.~ olarnk kcndUertnc la.do 

a~t~";elld 'eeo Ankarada mUte -
~\el 1! Çubukçunun Y&zıhancstn 

kasa SOyulm • lo bin uo, fçindo bulunan 
lira çıılınm~tır. 

!.:aaırnçte : 
: :elçtka kabtnesı ıauta. etmlotır. 

t;r!p•--unanı.stnnda eski politikacılar 
""ti rahatsız ' ltetnkaasuı buluno.n Bll§Vekil 

2erek hnataJığını vnhtm gOsto-
Cını or~lomatlk değl§ikllkler olaca • 
te ll yn atmı~larc1ır, Şayialara gO 
\·Un' nşvektlıcte Pollls geçecekti; 

an htlkQ ti • 
t l k me • lıUlUn bu rivayetle • 

.zıp ctmekl<'d!r. 
~ Şarki I:rdU 

J ~c Ullah n htfül.hndarı Emir 
, • 

1 
13 mnyıslnn sonra TUrklye 

• ' <; ccektır, • 

isveçteki Sovyet Elçisi 
Moskovaya ç8ğınldı 

Müttefiklerle Norveçli! er, Narvikteki 
müfrezelerini muhasara ettiler 

Alman 

ı.o:ulrn, 26 - Mevsuk bir Stok- ı l.,P.ık bozulmuştur. Baltık de. 
holın hııberine göre Sovyetler ls- nizine hakim olmak niyeti ile vü 
veçte bulunan elçileri Bayan Ko., cu:I" getirilmiş olan Alman do. 
lontayı Moskovaya davet etınl§ler- rıanmasr, artık bugün Baltık de. 
dir. nizinde en kuvvetli donanma de. 

Bayan Kolontayın scyııhatinln ~ilcJir. Almanya, askerlerini ıs. 
Skandinavya hfıdiseleri ve bilhassa v'!çi işgale yollarsa, bu askerlere 
tsveçl tchdld eden Alman tehli- der.anması ile yardım edecek va. 
kesıle alakadar olduğu tahmin e- Tiyette bulunmamaktadır. Alrr.an 
dilmektedlr. ~arıın elinde kalan kruvazörler, 

Alman radyo ve gazeteleri, ta- · 
veç aleyhinde oiddetll ne;,riyata ve mevcut hır tek zırhlıya m.ve cdi. 
tehditler savurmıığa başlamt§lnr. lirse bu suretle teşekkül eyliye_ 
d 

cek o!an Alman filosu 6, 8 ve 12 
ır. 

Diğer to.rnftan Ruaynda Alman- pusluk topları haiz bulunacaktır. 
tnrm Skandlnavyaya · yerle~mele- Halbuki İsveç donanmasında 6,9 
rinden endişe edllmel:tedir· Bu en- ve 12 pusluk toplar vardır. Diğer 
dişe bUliln Baltık devletlerinde de " .. raftan, Almanya, bugün elinde 
hakimdir· Bu mahafil Skandinav- kahn gemilerini de istiHi kuvvet
yadn kalmıya.cak olan Fransız ve ierine malzeme götUren vapurla. 
İngiliz kıtnlannr kohıyca gitmiye. rın refakatine vermek mecburiye. 
ceklerl nni:ışılan Almnn kıl'o.lo.rma tindedir. 
terclh etmektedirler· Diğer taraft:ı.n !sveçin İtalya· 

Londrn, 26 (A.A.) _ Askeri ya sipariş ettiği dört destroyer 
mahfellerde beyan edildiğine gö- de yolda bulwuna.ktadır. 
re Norveçte muharebeler asgari MtliTEFtKLERIN HARP 
üç noktada yapılmaktadır: TEELlCI 

Orta Norveçte Lillehammer ci· Londra, 25 - Londranın as· 
vannda, Stcinkjer nuntakasında keri mahfellerine gelen son ha 
ve Narvik mmtakasında. berlere göre, İngiliz ve Norveç kı 

Lillehammer mmtakasuıa ka . taları Narvik etrafındaki çenberi 
dar ilerliyen müttefik kuvvetler peyderpey kapamal:tadırlar. Yol 
Molde de k~raya çıkmış ve Ha olmamasına ve §iddetli soğuğa 
~ar yc:>lij: Andalsnesten Osloya rağmen, müttefikler Narvike git' 
gıden ~ .- yolunu zaptetmiş· tikçe yaklaşıyorlar. 
lerdi. Lillehammerdeki harekata ge· 

Bu derniryolu sık sık Almanlar lince, müttefik · kıtalann halen 
tarafından bombardıman edilmit· Domzas"ın 40 kilometre doğu ce· 
se de hasaratın kolayca tamin nubundaki Otta bölgesinde ol· 
kabil olacağı aynı mahfellerde dukları bildirilmektedir .. Bu böl' 
ilave edilmiştir. Bu cephede bulu- gede ~oseler ve demir yolbrı Al· 
nan müttefik kuvvetlerin büyilk manlar tarafından l>Qmlli"dııı:an 
bir· ltısmı Dombaas'm cenubunda edilmi~se de yalnız ttmiri kabil 
Otta etrafında bulunmaktadır hafü hasarlar vaki olmuştur. 
Norve~ kıt'alan ise Koppan ile Trondhaym cephesinde, At· 
Roras arasında mevzi almışlardır manlann Stenkjer'e doğru ilerle· 
Trondhaym'ın şimalinde Alman· meğe çalıştıkları anlaşılıyor. 
lar Steinkjer'in §imal kısmında Müttefikler Namsosun 50 kilo· 
siper kazmakla meşguldUrler, metre ccnubundaki Mcier hava • 

Narvik mıntakasında kar fırtı· lisindc bulunmaktadırlar. Bu böl' 
nalarına rağmen müttefiklerle gede halen §iddetli muharebeler 
Norveçliler Alman müfrezelerini certyan etmektedir. 
tedricen muhasara etmektedirler Almanların Norveç istilasının 

ALMAN KITALARI başlangıcında büyük eremmiyeti 
LlLHftı"'..fAR'I ZAPTETIILER haiz bazı limanları ele geçirmek 

L c! için kullandıkları usul hakkında on ra, 2G (A.A.) - Stok 
holmdan Daily' Ekspres gazetesi· ıimdi bazı tafailat alınmıştır. 
ne bildiriliyor: . Öğreni~diğine iÖre, yiyecek ve 

................................................. 

. . . . . 

AMERiKA 
Norveç harbin-! 

de bıfaraf 1 i 
: 

l'ıınnsprlngıı., 20 (A.A.) - Ruz
velt Norveı;Je Almnnyanın harp ha _ 
Unde olduklannı blldirml§tır Blnae 
naleyh, bitaraflık kanunu Norveı: hak 
kında da tatbik edilecektir. Ruzvelt 
bir beyannamede. bu ihUlo.tta Amerl_ 
karun bitaraf kaldığını na.ve eyle • 
mektedir. 
Diğer bir beyannamede muhariple

re ait tahtelbıı.hlrlerln Amerikan U • 
manlarma ve karasularına glnnelerl. 
nln menedildiği blldirllmektedlr. 

Bitaraflık kanununa tevfikan Nor
veo bundan sonra natın aldığı harp 
malzemestnln bedel~! pe§lnon öde • 
meğe ve bu malzemeyi Amcriknyıı. &· 

it olmıyan vapurlarla. taoımağa mcc -
burdur. 

Bu iki beya.nnnmt'nln met:nıerı bl • 
lt\h:ı.ra Va';ingt.ond3. ne~redlleceltUr 

Resmi mnh!cllcrde rıı.n1mnrltada.n 

bnluıeaJlmemc:;te ve t.u memleket hnk 
krnds blr bcynnname neQredllmest ih· 
timali mevzubıılı.I olnıamnktadır. 

H!ll, <!e nı:ıtbıınt mUmeı:z:lllerlnln 

l:ılr topfanttsındn. bcyan::.ttn bulunr.ra.k 
Danlmarka.nın Almanya tarııfmdıı.n 

l§j;al ed!lml.j olmııruna. r:ııtmen Amo 
rlkıı.nm Yaş!ngtoncfalıi D:ı.ııimnrlm ııc 

tiri Kaufmanı sC.:lr olarak ı.ruıımıı.kta 
berdevam c.:duğUnu söylemektodlr. 

gizli kıtaat yüklü üç Alman va
puru Bergen civarındaki Puclde · 
Fjord'da dört hafta kalmışlardır. 

9 nisan şafak sökerken Alman 
kıtaatı güverteye çıkarak ihraca 
hazırlannuşlardır. 

Sahilde bekliycn Alman ajan· 
tarı telefon tellerini kesmek ve 
diğer sabotaj hareketlerinde bu· 
lunmak suretile yardım etmi~ler· 
dir. 

Londra, 25 - Anbnrlnrı nskcrl 
mUblmmnt dolu Uı; Alınan nıı.kliye 
gemisinin bir a.ydnnberi Bcrgen 
limanında bulunduğu şimdi tnhnk· 
kuk etmektedir· Bu gemilerden f • 
kisi Finlil.ndiyn bandırası taşıyor-

du. ÜçUncUsUnde !sveç bandırası 
vardı. Muv:ıffakıyct diye tavsif et
tikleri bu hadiseyle bizzo.t tSVllnen 
Almanlar bu işin ne kadar itina i. 
le hazırlandığını teb:ı.rUz0 ettirmek. 
teclirler. 

Almanlar Bergcne çıktıkları za. 
man, kendilerini knt§ılamak ilzero 
herŞCY hazırlanmrş bulunuyordu· 

Alman kıtalan Lillehammer'i 
zaptetmişlerdir. Poros'a doğru 
Österdal vadisinde ilerlemekte • 
diri er. 
lNGILIZ KUVVETLERiNiN 
PARÇALANDI~! ASILSIZ 
Londra, 26 (A.A.) - iyi ha 

ber alan mahf ellerde hasıl otan 
kaate göre "vakayiin tahrifi" 
ha.klanda harbiye nezareti tara· 
frndan dlln akgam neşredilen teb 
liğ bilhassa Norveç cephesinde 
bulunan Amerikalı harp muhabi· 
rinin gönderdiği telgrafa mUteal. 
lik bir tavzihten ibarettir. Bu 
tavzih Norveçte bulunan lngiliı 
kuvvetinin parçalanarak dağınık 
bir şekilde ricate mecbur kaldığı· 
na dair verilen bir haber hakkın 

I 
IDAHİLDEI 

Başvekil petrol 
mıntakasına gitti 

da idi. 
Aynı mahfellerae ınevzubahl oltuı 

ı:nUfrezentn bir plı,ıdnr kıtası olduğu 

ve mevcudunun an kaUyen 1500 ola
rak tahnıln cdilemlycce:ı kaydolun • 
maktadır. Harb!ye nezaretl esasen 
bu pl~dar lutaamın rlcnte mecbur 
kaldığını ve bir miktar da uyiat ver_ 
diğlnl biç bir zamtı.n tekzip etmenı~
t1r. 

Re3ml m:ıhtellerde, bu kıtanm 

Trondhaym mınlllkaamda bulunan 
1nglllz kuvvcUerlnln kısmı ktllltalnl 
te§kll etUğlnl iddia etmek ırureUyle 
vnkayide yapılan tııhrl! tashih edil 
ınekteclfr. -

BAL TIKTA VAZIYET 
lSVEÇ LEHiNE 

Lon(h.a, 25 - Deyli Te· 
legraf gazetesinin son sa • 
manlıra kadar Stokholmde bu. 
luı:an muhabiri, Alman ve İsveç 
donanmalan hakkında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

lki il~ aydanberi yapılmakta 0 • 
lan .. denız muharebelerinden ve 
ezc~mle Norveç fiyorlarının iş. 
galı esnasında vukua gelen çar_ 
illŞ•nalardan sonra, Baltıktaki ele. 
n.z kuvvetleri muvazenesi. A1. 
marıya aleyhine ve İsveç lehine o. 

Baevekll Refik S:ıydam, nctısat Vekili HilsnU Çakır ve Maden 
•retldk Ensliltisil Umu mMUdUrU Hadi ile birlikte, Slirdde meydana 
çıkanlan petrol menbamı tetkik 1çln Ankaradan aynlnuştır. 

MUtehassıslnnn ifadesine ı;öre, Beşiri rnmt.a.kn.smdaki petrolU is. 
t.ilısal ve sevk Jçin 150 milyon liralık tesisat yapmağo. !Uzum görül
mekteyse de memleketimizin petrol ve mUştaklan için ecnebi piyasa
lara verdiği para senede ı O milyon lir.ı. kndar tuttuğundan Silrddeki 
mcnbalarrn yalnız bunu temin edecek kad:ı.r petrol !slih ~ine mUsait 
olmıı.sı bile işe girlşmcğo imkan verecektir· Bu s.urotıe yapılan mas
raflar on beş senede ıt!a olnnncsk dcmc.ktir· Bundan b~ka işin mem
leket mUdafansı bnknnmdnn ohonunlyeti Uzerindo bilhassa durul. 
maktadır. 

Petrol işinin, memlekette yapacağı yenil"k de büyük bir cndUstrl 
hareketine zemin hazrrla.maaı olacaktır, deniliyor· 

Gelen haberlere göre, yeni petrol bulunduğu haberleri 1nglltere
de bUyilk alakayla karşıl:ınmrştır. I.Azrmgelen tesisat !ngiliz rnUessc
ıelerinden temin edilebilecektir· Tetkiklerin neticelenmesi bekleni
yor· 

lş, tahmin edildiği gibi faydalı görülUrse, birkaç ay zarfında C• 

hemmiyetli istihsalltll bnııhyacak olan tesisat kurulabilecektir· 

SAAT: 13.40. 

Bir lrlanda heyeti 
Berline gidiyor 

Dublln, 26 (A· A·) - B· de Valcra, parlümcntoda !rlandn iaşe 
ve ziraat nnzırlnrınm muıı.118.k meseleleri görilı:mek Uzcrc önlimUzdekl 
hafta içinde Borlinc gldeceklcriıU söylemi§tir· Znnnolunduğunn göre 
görüşUlecck meseleler, iptidai maddelerle ziroi mahsullerin fialı me
seleleridJr. 

No.9! Yazan: Orlıan Rahmı Gölu:e 

Ah -demişti· Venediği bir 
kere daha görmeği ne kadar is
terdim! 

Bu söz, Doğanın kafasında ve 
ruhunda büyük bir tesir yapmıJ· 
tı. Hatırına gelen, Mehlikada 
herhangi bir pişmanlık doğmuı 
olması idi. 

Gerçi. Mehlikanın yUzUnde 
böyle bir §eyi hissettirebilecek 
en kiiçük bir çizgi, bir manft yok
tu. Fal>at Doğan böyle dilşUnmU· 
yordu: 

Mehlika, bunu gizllyebilirdi. 
Yapılacak şey, çok basitti. Do· 

ğanın fikrince, zorla gUzellik ola
mazdı. Ve binaenaleyh Mehlika 
eski giinlerini ararnağa ba§latnı§ 
ve artık aıkı yavaı yavaı azalmıı 
ta kendi~ini bir bahane ile ter -
ketmek arzusu doğmuşsa, onu, 
geldiği yere bırakmak en mertçe, 
en doğru hareket olacaktı. 

Birdenbire kararını verdi: 
- Ben seni Venediğe götürü· 

rüm. Madem ki özledin, gidebili
riz. 
Doğan, kafasının içinden geçen 

şüpheleri, ruhunu tutuşturan fÜp
he ve ihtimalleri kat'iyen sezdir· 
memişti. Halbuki hakikatte, bir
denbire kalbinin ilstUne bir yı
ğın kor fırlatılmış gibi, içi yanı
yordu. Melılikası.ı yaşayamazdı. 
Fak~t sevilmemektense, haıSret ve 
ıztırnp içinde can vermefi tercih 
ederdi. 

Bu cevap üzerine, Mehlika he· 
yecanla Doğanın boynuna sarıl· 
mı§! 

- Sahi mi, diye bağınnıştı, 

yapar mzsın bunu? 
- Tabii yaparım, neye yapmı

yayım?. 
- Ya bir tehlike kargısında 

kalırsak!. 
- Yok canım, hiç ihtimal ver· 

mem.. Esasen biz tehlikelere a· 
lıtık değil miyiz? 
Doğan, Melılikanın btı dileğini, 

Prenses lriniye açmrş, fakat kal· 
bine düşen şilphe ve ıztırabı hiç 
sezdirmemiş ti. 

Pre.-ıtes: 
- Blr:u tehlikeli ..deıniıti- fa· 

kat ır.ademki istiyor, gideriz. 
- Gideriz mi, sende mi gele • 

ceksin? 
irini, derin bir muhabbetle do

lu gözlerini ona çevirdi. Fakat 
başkalannın ifadesini gizlemek 
için gözlerini tekrar önüne; iğdi: 

- Geleceğim .. Ne olur, ne .ol
maz:?. İsterseniz ondan sonra ay· 
rılırız Doğan .. . . . . . . . . 

- Hem de blliyor musun, mi
safir olacağımız yeri bile derhal 
söyliycıbilirim .. 

- Fakat biz oraya gizli olarak 
gideceğiz. 

- Tabi!, tabiL Misafir olaca· 
ğımız yer de esasen gizlidir. 

- Mesel!? 

Bırak, dünyayı 
yıkmaya kalkar 

Bektaşinin biri bir ha:nama gi· 
der, yıkanır. Çıkacağı zaman: 
- Yarabbi, der, bana bir kuruı 
ihsan et te hamamcının parasını 
vereyim, yahut da bir fevkalade· 
lik göster de şuradan sıvı~ayım. 

Tesadüfen milthiş bir zelzele 
olur ve bu arada Bektaşi de t~m 
tarağı toplar ve hamamdan sıvı
şır, doğru bir camiye gider, b:r 
de blkar ki adamın biri ot ·rmuş 
ve ellerini açmış, yarabbi bana 
bir çuval altın ihsan et diye, dua 
<"diyor. 

Bektaşi adamın suratına müt -
hiş bir tokat atarak der ki~ - Beş 
dakika evvel bir kuruş vermemek 
iı;in koca hamamı yıkan Allahtan 
hem de bir çuval altın istenir mi? 
Bırak hiddetlenir de dünyayı yık· 
mıya kalkar. 

Ramazan nasıl geçsin 

- Senin mahut ev .. Şu Doro -
tanın a§k yevası !. 
Doğan hayretle ona baktı. İri. 

nigüldü: 
- Ciddi söylüyorum .. Biz Do· 

rota ile barıştık ve anlaştık. Onu 
elimde tutmak benim mcnfantim 
iktizasıdır. Ondan istifade edebi
lirim Doğan .. 

- Fakat İrini?. 
- Fakatı, makatı yok ı. Hatta 

Dorota, aevgilisile gemiye atlayıp 
malikaneme geldi ve ben malikfi
nemi onlara terkederek bir mild· 
det denizlerde, kendi gemimle 
yapayalnız dolaştım. 

Bu son cümle, çok manidardı. 
Çünkü irini, muztaripti. Faka 
mertliği, kalbinin büyilklilfU v~ 
ve izzeti nefsinin kuvvetile ıztı 
rabınt, aşkını susturuyordu. 

Doğan, kalbinin burkulduğum 
hissetti. 
- Demek ki ona itimat edebili 

riz? 
-Evet, edebiliriz? 
- O eve mi gide~ğiz? 
- Evet!. En emin yer orası· 

dır. Dorota da bize kolaylıkla 
gelir. 

- Peki,öyle olsun 1. 
Bu suretle mutabık kaldıktan 

sonra Doğan, hareket güni.lne ka
dar his bir ıey belli etmedi. Ge
ne eskisi gibi mesut ve ne~'eli g~ 
rünüyordu .• Fakat iyice biliyor -
du ki, Mehlika, kendisini terket-
1tiği takdirde, hayat ona çok acı 
gelecekti. 

Mehlika, bu gidişten çok mem· 
nun görünüyordu. Sık sık: 

- Tehlike filan olmaz ya 1. 
- Sözünde duruyorsun ya? 
Diye soruyordu .. 

Hareket günil yakla~tıkça Meh
.iknnın sevinci artıyor, buna mı.. 
kabil Doğanın ıztırabı da bilyil· 
yordu. Planları mucibince evveta 
Cezaire gidecek, oradan, Venedı
ğe giden bir gemiye bineceklerdi. 
Nitekim, plan aynen tatbik olun· 
tnUJ ve bir akşam vakti, işte bör 
lece Vencdiğe gelrni~lerdi. 

Ufukta batan güne~, ışıklarını 
dökerken, Mehlika, heyec&ndarı 
dumanlanmıg ve ya~lı gözlerle o-
raya bakıyor: . 

- Ne güzel değil mi Doğan? 
Diyordu. Doğan, kendini zor -

Jukla tutabiliyordu. 
Hayatında hiç bir gün bu ka· 

dar azap duyduğunu hatırll\mı· 
y<.'I'du. 

- lgte bak Doğan, benim aa~ 
rayım .. işte Dukanın sarayı. İtte 
bak, kilise .. 

Doğan, titriyordu. 
Doğanın içinde bir hançer, dim· 

dik batıp gidiyordu. 
- Hiç bir tehlilıe olmaz delil 

miDoğanl. 
- Hayır, sevgilim, hayır. 

(Devamı -.ar) 

Uç Arnavut 
Uç Arnavut lstanbula türkçe 

öğrenmeğe geltni§ler. Bunlardan 
biri sokağa çıkmış ve orada 5 ki§i 
nin konuştuğunu görmil§. Bun -
lardan biri (biz) demiş. Arnavut 
bu kelimeyi etberliyerek ve tUrk. 
çc öğrendim kanaatile otele gel • 
miş. 2 incisi cıkmış. O da (bir ok 
k faeulya) kelimesini üçilnc&il 
de (hay hay) kelimesini öğrenmiş 

Tiirkçe öğrendik diye gezme • 
ğc çıkmışlar. Garib tesadüf birini 
öldilrmilşler. Maktulii boylu bo
yunca yatıyor görmüşler. Polis 
gcl:ni~. bunlara bu adamı kim öl. 
dürdü diye sormuş. 1 ınclai: -
Biz! demiş. 

Polis, niçin diye sorunca ikin· 
elsi: - Bir okka fasulya ! demiş. 

Polis, bir okka fasulya için ıı· 
dam öldiirüliir mil deyince üçün· 
cilsU de: 

- Hay hay, diye cevap vermiı. 

Ben geleceğim 
Adamın biri, bir Ramazan A • 

nadolu içinde gezerken, u.,lu. bir 
bektaşi köyüne dü!!m:lş. Rama • 
zan olduğu halde herkesin rakı Bir hasise, ahbabından biri der 
içip keyif çattığını gören ada.n ki: 
muhtarhk eden dedeye sormuş: - Benimle beraber yemek ye· 

- Pirim bu köye Ramazan gel- mekten hoşlanır mısın? 
mez mi? - Ne dernek? Böyle bir şerefe 

Dede alt baştaki çökiik köprli- nail olmak benim için bahtiyar • 
}Ü gösterip: hktır. 

- Ne gezer, demiş. Bu köpril· - Öyle ise, bu ak§&!D eofıapı 
den köyi.ın davarları zor geçiyor, bir tabak ziyade koydur. Ben ge. 
Ramazan nasıl geçecek t leceğim. 
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1 Hataydan Röportaj 1 
Pı ~ 

göz hapsine almasını emretmiş : 
tim. Vazifesini mükemmel ifa et 

~-.._....., ..._~-~ miştir. Geceyarısından sonra, kcr 

-- 2 --
D dY-J'P_ t ridorun bir ucunda bulunan .Ab • 

- =- .: = . bas, saat ikiye doğru Selaının. ~-
. - - - dasından yavaşça çıktığım, sızı~ 

5 
( yattığınız odanın kapısını yavaş 

Nakleden: ' ça açtığını ve biraz sonra da l<a: 

iktisadi bakımdan n iL iFii ~ M a ~AF~ padığını görmüş. Hem aradakl 
mesafeden hem de karanlıktatl 

Hatay'ın ehemmiyeti 
UÇONCO KISIM 

ABBASIN CİNAYETi 
Burhan Şefik soyunmadı bile. 

Mehmet Selamın yattığı oda ile 
kendi odası arasındaki duvara 
yakın bir fotoğrafı duvara iyice 
yerle~tirdi ve koltuğa oturdu. 
Öteki odada geçecek en küçük 
bir gürültü duymak · ve u. 
; umamak üzere bütün iradesini 
topladı. Odasının kapısını da hiç 
patırdı etmeksizin açıp dışarı fır 
lay~bilı':'lek üzere aralık bırak • 
mı~tı. 

Tam bir sükun içinde, bir me. 
7.ar sükütu ve karanlığı içinde, 
bir saat geçti. Uzaktan uzağa bir 

Müfekkiresi kafatasının içinde 
birdenbire en derin bir kuyuya 
düşmiiş gibi bulanıyordu. Bacak 
lan vücudunu taşımaya mukte -
dir olamadı ve kendini kaybede • 
rek yere düştü. 

Bir saat sonra, kendine geldiği 
zaman yatağına uzanmıştı. Ba • 
şucunda Mustafa Nazmi Efendi, 
Fahire ve Abbas duruyordu. O -
dasının pencereleri ardın.-.. kadar 
açılmış ve sert bir poyraz bütün 
yatağı ve vücudunu dondurmuş
tu. 

Burhan, bütün hafızasını top -
lamıya çalışarak bir saat evvel 
geçen şeyleri düşünmeye baş1adı 

saatin birkaç darbesi işitildi. ve: 
Burhan Şefik, "'arip bir ürper- - Beni bayılttılar! Diye mı • 

dolayı Mehmet Selanun bayıltıcı 
bir mayile dolu bir ampülü si~İfl 
odaya döktüğünü tabii görmemıŞ· 
Bu hareketi, sizi kontrol etmelcı 
uyanık olup olmadığınızı anla • 
mak istediğine hamletmiş. 

"Ondan sonra Selam bu odaya 
gelmiş, vitrin kilitli olduğu içiıı 
camını kırmış. Bir çıt bile çıkar· 
madan yapılan bu hareketi ı\b" 
bas önlemek üzere hemen bir kip· 
rit çakmış ve derhal lambayı yalc• 
mış. Evvela şaşıran Selam, kır
dığı camdan çekip aldığı şamdanı 
yerine koymakla beraber henıe11 

silahına davranmak istemiş. />." 
ma Abbas daha çabuk hareket 
ederek onu vurmuş... . 

i 
Ante\kyada (Demirlcapı) boğazı •.• 
Burada eski sur bakiyyeleri vardır 

me duydu. Pek yakınında yumu· rıldandı. 
şak, sanki bir kumaş sesi var··ı. - Evet... Sizden 

"Ben silah sesini işitince giyı· 
nerek hadiseden pek az sonra 

kurtulmak buraya indim. Abbas bana kısaca 
meseleyi anlattı. Ben sizin o arıe 
kadar ortada görünmemenizdeıt 
hayrete düşerek odanıza geldirtl· 
Sizi odanın ortasında yere uzan·. 
mış bir ha]de buldum. Kendi~iı~ 
kaybetmiştiniz. Odada şiddetll 
bir kloroform kokusu vardı. Yer" 
de cam parçaları görünce mesele
yi anlamakta tabil güçlük sele• 
medik. 

~ntakyanın Asi nehri kenanndan alınan bir manzarası 1 

Nefes bile almadan, alıştığı ka - için bayılttı. 
ral Ali Fuat Cebesoy, Diyarba- ranlığı delmek isteyerek kapıya - Tabii Mehmet Selam, değil 
kır _ İran ve Irak hatları hakkın· ve etrafına bakındı; hiç bir şey mi? 

H ATAYIN bugünkü ik. can vesaire gibi, mevcuttur; yal· da kendisine sorduğum suale: farkedemedi. Bununla beraber - Evet, Mehmet Selam ... 
trnadi bünyesini tet" nız uskumru yoktur. Fakat, buna "- Burada müşterek istika· yanındaki odada gayri tabii hare- Sonra ev sahibi, taharri memu. 
kik edecek olursak, en mukabil de is takoz kadar büyük mette ve Diyarbakır ile 159 uncu ketler olduğuna kail olar"k: runa doğru eğilerek: 
eski medeniyet tarih" ve çok lezzetli karidesler vardır. kilometredeki Kurtalan arasında· - Vakıt geliyor 1 diye mırıl - - Burhan bey, dedi. Kendinizi 

lerinin kuruluşiyle beraber muta- Hulasa Süveydiye ve İskenderun ki kısımlarda faa]iyetle çalışılmak dandı. nasıl buluyorsunuz? Benimle be-
lea edilen bir gıda maddesinin limanları bir balık antreposundan tadır. Ray ferşiyatı 50 kilometre- Tam ayağa kalkıp kapıya doğ· raber biraz gelir misiniz? Gayet 
muvaceiıesinde bulunacağız: farksızdır diyebiliriz. ye kadar ikmal edilmiştir. 940 ru ~ideceği sırada hışırtı teker - vehim bir vaziyetin tesbiti lazım 

Zeytin ve zeytincilik. Deniz mahsülleri, bu sene ta- senesinde ise, İran hattının EJa- rür etti. Fakat bu sefer hışırtının da! .. 
ilhaktan sonra gerek büyük bir kas yolile Lübnana, Beruta, Ha· zığ _ Palo - Genç • Muş _ Tunç nereden geldiğini tayin edebili - Genç adam bir hamlede ayağa 

zeytin fidanlığının, gerekse zeytin lehe gönderilmiştir. Fakat balık- (Tatvan yakınında) kısmının yordu. Gözlerini kapıya dikti. kalktı. Vücudundaki kırıklık gc-
cilikle al~k,,dar sanayiin küçüle çılığın tam bir inkişafa mazhar inşası iha]e edilecek ve hattaki Esrarengiz bir el tarafından i- çiyordu. Ve artık kendini tutabi
:nukyasta da olsa llemen kurul- olabilmesi için, bunların ya kon· inşaat faaliyotine hız verilecek· tiliyormuş gibi kapının ağır ağır leceğini anladı: 
ması, bir prensip halinde kabul serve halinde, ya tuzlanarak ih· tir. Aynı zamanda Van gölünde açıldığını hissetti: - Buyurunuz, gidelim!.. 
edilmiştir. raç edilebilmesi imkanları aran - arabalı vapur işletilmesi etüdü Daha ko1tuğa gömülürken diz- Koridora çıktılar. Abbas ve 

Eskidenberi, Hatayın sab~u malıdır. tamamlanacaktır." terinin üstüne koyduğu silahını Fahire önde gidiyorlardı. En 
........ c::hurdur. T t::kın· , .. .,.bunun kıy. Bu meyanda Hatayın transit C b d·~· hc.zırlıyarak sessizce ayağa kalk· kıymetli ve antika eserlerin top-
"""ıı: ı..a ..... 1 eva ını ver ıgıne nazaran, 1 d v d' ki d · d'kl • metlenmesi bahsinde, zeytinin yo u olmak bakımından çok mü- k kı d İ d k Jk b' tl. an ıgı ıpte o aya gır ı erı 

Yanıbac::ında defne yag~ını görü- him olan vaziyetini de tetkik et- pe _Yİa kn da radn at?. a v~ dır Şimdi kapının bir kanadı, bir zaman Mustafa Nazmi efendi mi-

yoruz. :ı meliyiz. trenı s en erun a gorecegız e· <'damın geçebileceği kadar açıl • safirine yol vererek geri çekildi. 
mektir. · · Defne yağının adeta merkezi Ticareti geminin icadı, şimcn· mıştı. Burhan silahınt kapıya Taharrı memuru, odaya gırince 

olan Hatayda, sabunculuk sana- diferin işlemesi, Süveyş kanalının Hatay için büyük ehemmiyeti tevcih etti. Kapıda bir karartı gö- dehşetle bir adım geri çekildi. 
yü inkişaf ettiği takdirde, Antak- açılması İskenderun limanının olan yol meselelerinden biri de rür görmez harekete geçti. Şamdanın bulunduğu vitrin kınl
ya damgasını taşıyan bu temizlik tarihin.deki şaşaasını söndür· Antep · Hatay yolunun seyrisefe- Fakat bir kol uzandı; bu kol mıştı. önünde elleri göğsünde bir 
ve tuvalet maddesinin dünya pi· müştür. Limana, bugünkü hayat re müsait bir hale getirilmesidir. garip ve esrarengiz bir rakkas ceset yatıyordu. 
yaı:alannda yer bulacağına ka- problemleri muvacehesinde bir Esasen eski hududa yakın Akte. hareketile sallandıktan sonra İlk şaşkınlığı geçince Genç a-
nii:ı:. canlılık verebilmek için dış ve iç pe nahiyesine kadar şose mevcut· sanki yere bir şeyler attı. Bu a- dam bir adım ilerliyerek: 

Ha tayda, zeytincilik kadar e- pi ya salan bu istikamet üzerine tur. Bu yolun Islahiyeye bağlan- tılan şeyin ne olduğunu anlamak - Mehmet Selam! diye ses -
hemmiyetle yer tutan bir san'at çevirmeliyiz. Mesela Antep, Di- ması kalmıştır. Bu iş de bittiği kabil değildi. Yalnız kalın hah lendi. 
daha vardır: Ko:ı:acrlık. yarbakır ve Urfayı içine alan bir takdirde Antep İskenderuna üstüne sanki kırık camlar düş • Bir kurşun bu adamın beynini 

hinterlandın ticaret yolunu İs- mahreç bulmuş olacaktır. müştü. parçalamıştı. Yüzü gözü kan için-
Osmanlı imparatorluğu dev- kenderuna vermeliyiz. Aynı za· Nafia Vekaleti, 940 senesi Sonra kapı pek ziyade ihtimam deydi. Burhan Şefik, derhal vit-

rhıdc Düyunu umumiyece; bu manda Diyarbakır _ Irak hattının programına bu yolun ısliih edil· la ve açılışındakinin tamamile rine yakl~r. Şamdan hafifçe 
husus i~in 20,000 altın lira aşar oynayacağı mühim rolü de nazarı mesini koymuştur ve pek yakın- aksi olaİak çok çabuk kapatıldr. yerini değiştirmi§ ve cam yukarı. 

"Ondan sonra hemen, derin bir 
uykuya dalmış olan Fahireyi u· 
yandırdık. 

"İşte mesele bu Burhan bey! .. 
Taharri memuru neticeyi huU• 

sa ederek: 
- Yani Mehmet Selim böyle"' 

ce şamdanı elegeçirmek istiyordıtı 
öyle mi? 

- Muhakkak!. .• 
- Peki maksadı ne? Bu şarıı· 

dan için böyle bir tehlike ncde.11 
göze almıyor? _.. 

alındığı nnlaşılıyor. Demek ki 0 dikkate almalıyız. Nafia Vekale- da da faaliyete geçecektir. Böy. Burhan Şefik artık bir dakika y adoğru kmlmışh. 
zamanlar, Hatayda bir sene için- tinin 940 senesi programındaki lece Antep • Hatay biribirlerine bile kaybetmeden ileri atildı. Bu Mustafa Nazmi efendi, bu bir İki makas darbesile resimde 
de ZOO,OOO altın lira kıymetinde mutasavver işlerin en başında ge- bağlandıkları takdirde general meçhul zairi koridorda yakala - saniyelik tetkikten sonra ona iza- parçalanan deveyi meydana geti~ 
koza elde ediliyormuş. Bu yekun, len bu mühim mesele tamamen Ali Fuat Cebesoy, memlekete en mak lazımdı. hat verdi: rebilir misiniz? Makas darbelet'l 
bugünkü rayice göre hesap edil- fiil Eahasına girdiği takdirde, Ha· hayırlı eserlerinden birini daha Fakat tam kapıya yaklaşacağı - Bir kurşunla bu adamı öl- düz hat halinde ve meydana gel;· 
diği takdirde mıktan ne kadar tay, bütün cenubi !rarun mahre· vermi.§ olacaktır. sırada, ileri bir adım daha atmak düren bizim Abbastır. Size de cck 3 parça birleştirilince tam ~ır 
azamiyetli bir rakama baliğ oldu· ci olacaktır. iktidarından mahrum bir halde, söylediğim gibi Abbasa uyuma- murabba vücuda gelerek resırtl 
ğu bellidir. Muhterem Nafia Vekili gene- Sabih ALAÇAM olduğu yerde mıhlanıp kaldı. masmı ve bu gece misafirimizi ortaya çıkmış olacaktır. 

Fakat maalese~ istihsal, halen.-.......................... l!!'lm .................................................................................... 11111 
10 000 altın lira kıymetir . ..ı kadar :J 
düşmüştür. H •k """ 

Kozactlığtn ihyası, memleketin l Q g e 
eski zengin hayatının yeniden 
uyanması demektir. Yalnız atıla_ ......... 

Meş'um köşk 
Nakleden: 

BURHAN BURÇAK 

cak olan adımların ttknik lbir ka.. 
ral..~er taşıması ve büyük mıkyas
ta olması lazımdır. Bu himmeti, 
Zir:ıat Vek5l~ti esirgememi~. 
koza tohum istasyonu tesis et
meği üzerine almıştır. 

I~ozacılığın ihyası ile sanayi 
hayatına kavuşmak imkaru da ha" 
stl olacaktır ki bu da ayrı bir re 
ialı vasıt<ısı teşkil etmektedir. 

Hataydaki iktısadi inkişaf un
surları mutalea olunurken seb
zeciliği, meyvacılığı hatırlamamak 
mümkün değildir. Vilayetin her 
yerinde yaz kış sebulerinin en 
mükemmeli, bademin, şeftalinin, 
kayısının en nefisi, incirin en 
tatlısı ve narenciyenin en makbulü 
yetiF-lektedir. Halen, eski Ha
tay hudutları içinde 30,000,000 
adet, Dörtyol mıntakasmda da 
40,000,000 adet ki ceman 70 mil· 
yon adet narenciye mahsulü alın· 
mr.ktadır. 

Bütün bu meyva yığınlarının 
çürlim•mesi, elde kalmaması icin 
iki tedbire başvurmak lazımdı;: 

I - Yaş meyva veya konserve 
halinde ihraç, 

II - Mann:ı1at halinde ihraç. 
Mevzuu bahs meseled~ yine 

Ziraat Vekaletinin himmetini gö· 
rüyoruz. Sayın Muhlis Erk-men, 
İskenderunda büyük bir narenci
ye fidanlığının tesis olunabilmesi 
için icabeden tetkiklc:ri yaptır
mış. u lı '"USU ehemmiyetle vekfi 
letin i' programı a:-:ısın:ı ith51 
etmişlerdir. 

Hatayın tabii servetlerini tet' 
kik ederken Amik gölünün ve 
körfezin tatlı su 00.lıklarını karşı· 
mu:da göreceğiz. Amik gölünde 
senevi yüz yirmi bin kik-ya ya
kın yılan balığiyle bazı muhitler
de makbul addedilen kara ve be
yaz renkli muntelü cins balığm 
yeti§tiği anlaşılnuktadır. 

Körfeıde i!le, hemen hemen 
İstanbul boğazını aratmayacak 
kadar her cins balık, lüfer, mer· 

Sağda, solda, karşıda yeşillik... Çat
lak kabuklu meşeler, gövdesi cilalı kayın· 
lar, iri kestane ağaçları. En yakın komşu 
<lemiryolunun beş yüz adım ötesinde is
tasyon müdürü. Oh 1 Yeşil pancurları, 
salkım salkım güllerle dolu çardakları, 
yemyeşil bahçesıle bu köşkün guzel olma
dığını iddia edecek değilim. Ne kadar da 
ismine uygun bir yer: "Uzlet" 

İlk ziyaretimde, tuhaf bir his kablel
vulcule, kalbimi bir demir pençe sıktı. 

Koruları severim. Fakat buraları içim
de bir korku yaratır. Burada da ilk görüş
t e,vahşi, yabani bir mana buldum. Hem 
ağaçlar niçin bize karşı yakınlık göster
sinler? Dallarında yuva yapan kuşlara 
çalılarının arasında saklanan keyiklere ya
kınlık göstermelerine aklım erer 1 Fakat 
insan onların en zalim düşmanı değil mi? 
Onlar çok iyi bilirler ki "insan" kendileri 
için bir tehlikedir. İşte bunun için 
yavaş yavaş ve büyük bir sabır gös
tererek, biribirlerine geçmiş sık dalları 
topraklardan fırlamış kökleriyle evleri
mizin temellerini harap eder, çatılarını 
çökertirler. 

Ehli hayvan1arı vahşete sürükleyen de 
ormanların bu esrarengiz kuvvetidir. 

Evet, birdenbire korudan korktum ve 
eğer intihapta serbest olsaydım, hem hoş 
hem de meş'um görünen bu kö~ten kaça-

• caktım. 
Fakat Leman, sevgili Leman, ellerini 

çırpara~: 
''Ne güzel bir yer 1 İsmi de ne hoş 1 

Oh t Hemen kiralayalım! Buracl'l ne kıı. 
1.1ar mes"ut olacağı~ bils::n .. " dedi. 

Parlak bir güne~in ışıkları h4lreket· 
11iz yaprakların arasından sızı yer; !:ayır· 
larda parlıyordu. Leman bir aydanberi 
hastahanedeydi ve bu ilk dışarı çıkı~ıyd•. 

Arkasında mavi krepdüşindenbir el
bise vardı. Bu renk gözlerinin rengine o 
kadar uyuyordu ki... Tekrar hayata ka
vuştuğu için içi sevinç ve neş'e doluydu: 
hayat ona göre çiçeklerini beyaz eUeriyle 
topladığı büyük. ucu bucağı gelmez bir 
b:ıh~eden ibaretti. 

Doktor birkaç ay için kırfarcla, ya
~amasını tavsiye etmişti. O yüzden, mü-

nasıp bir yer bulmak için köşkten köşke 
geziyorduk. 

Lemanı, o kadar sevinçli gördüm ki 
hissi kablelvukuumu söylemcğe cesaret e. 
demedim. Yalnız bu ağas;ların ortasındaki 
evin rutubetli o]acağma işaret ettim. Bize 
rehberlik eden köylü duvarları gösterdi, 
kupkuru idi. 

Korka korka ba~ka bir sebep buldum. 
Lemanın burada yalnız başına korkacağı
nı ileri sürdüm. 

Hemen cevap verdi: 
- Şimdi yaz, geç vakte kadar ortalık 

aydınlık... Karanlık ancak sen geldikten 
saatler sonra basar. Hizmetçiyi unutuyor 
musun? 

Köylü ilave etti: 
- Sonra burada komşular da var : Dok

tor Lami ile hastaları... Hem öyle hasta
lar ki. .. 

Köylü gülmeğe başladı. 
- Nasıl? dedim. Burada hastahane 

mi var? Halbuki ağaçlardan başka birşey 
görünmüyor. 

- Küçük küçük kulübeler orada bak
tığı hastalar da pek beceremiyeceğim 
neydi o ... Nov, Novra ... 

- N evrastenikler mi? 
- öyleymiş. 
Söyliyecek bir şey yoktu. Konturatı 

imzalamağa mecbur kaldım. 
Sekiz gün s.onra köşke yerleşmiş bu. 

lunuyorduk. Ben küçük otomobilimle her 
sabah 1stanbula iniyor.. Akşama ciönü· 
yordum. 

tı~, ay istediğimiz oldu. Leman ku'l-
vetlcndiğir.i hissedircrdu. Artı!: yanaklarr 
•kızarmıştı; Boyaya ihtiyai göst~rmiye:e:; 
bir şekilde ... Birkai tavukla iki çift de 
tavşan almı§hk. Bunlar Lemanın boş sa. 
atlerini doldurmaya kafi geliyordu. 

Bir akşa:n onu değişi!: buldum. Sinir
liydi. Derin süi:utu bozaı;ı her gürültiyl~ 
tirtir titriyordu. 

- Nen var, yavrum? diye sordum. 
- Hiç. dedi. 

Nihayet ısrarla heyecanının selıei.inl 
8ğrenmeğc muvaffak oldum. Yemekten 
sonra gezmeğe sıktığı vakıt koruluğun 

içlerine kadar uzanmış. Birdenbire içine 
biri kendini takip ediyor gibi bir his gel
miş, bir dörtyol ağzında birdenbire arkaya 
dönmüş gözlerine çalıların arasına sakla. 
nan bir mahllık ilişmiş. Gördüğü şey o 
kadar korkunçmuş ki vücudwıa bakmak 
aklına gelmemiş. 

- Hem insan hem de hayvan kafalı 
b~r. mahlük, diyordu. Kuı:Qlağa kafasl 
gıbı ... 

Kulaklara kadar genişleyen kocaman 
bir ağız ... Çene yok, burun yok, sonra iki 
tane kocaman, çipil, fırlak göz ... 

Gece Leman rahat uyku uyuyamadı. 
Sabahleyin de bana kurbağa kılıklı ada
mın rüyasına bile girdiğini itiraf etti. Bir 
kaç gün sonra bahçede dolaşıyorduk. Le
man müthiş bir feryat kopardı: 

- Burada, işte burada. 
Köşkün etrafını çeviren çitin arkasın. 

dan bir saniyeden az bir zaman içinde 
.iki siyah gözle iı!ren; bir yüz görünüp 
kayboldu. 

Orman bekçisine haber verdim. Şaş
kın bir tavırla. kasketini parmaklarının 
arasında dlırup biikerck sustu. Sonra 
doktor La:nia gitmemi tavsiye etti. 

Do~~tor Lami beni dikkatle dinleclik
tcn sonra tarif ettiğim kimsenin hastala. 
rından Süleym:ı.na benzediğini söyledi. 
nu zaval!nm irsi bir met:zupluğu varmq. 
Fal::ıt tclılikzsizm:§. Yemek zrm;:ı.nJarın
ch gelmek şartiyle kcruda gezmesine mii· 
saaclc ediliyormuş. 

Mutmain olarak döndüm ve Lcmanın 
ı~orlmsilc liitife ettim. Falmt o iri gözleri
ni bJıı;ı çcv;rdi; kirpi!d::rlnin iizerind:ı 
iki iri yaa damlil 'H in!:i gibi parlıyordu. 

- Korkuyorum, korkuyorum... dedi. 
işte azabım b·ı anda ba~ladı. Çünkü 

alttarafmı anladınız değil mi? 
Bir alqıır.ı Leı-ını ı~öş~~~e bul!U':'!atlır.ı. 

Ort:ılığı karanlı'~ l:aplaymcaya kadar 
teElendim. Fakat zalir.ı bir istihza ile sesi
mi aksettiren koru onu hana ancak er· 
teti günii iade e~i. Boğazı sıkılara~ 
öldi:rülmüştü ve Süleyman, kurbağa kı. 
lıkh Cldam iğrcng tavırla ceı::edin etrafında 
oynıyordu. 

Dünkl! kibrit oyununun halli. 

Günlük bulmaca 
2 ~ 4 ~ ~ ' 8 9 tO 
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Soldan s:ı~: 
1 - Dalkavuk, 2 - Mecbur olaJl • 

Tab'.lllCI\ sesi, 3 ..:... YandI~ zaı:ıl,.ıı 
hasıl olur, Madalya, ' - Bir cll111' 
B.l~§lıı.m:ı, 5 - HO.dlsc, Arabça (tıe%1) 
6 - Erkelc, Ynpmnlc, 7 - ArapÇ• 
(su), Utta 8 - Fran.sızc:ı bir hllr!ftl 
okunuşu, Cir hayvan, 9 - At yo.vruSll 
quzeı bir koku. ıo - Bir t:ı.Uı. 

1."uluı.rdan n~~ı: t. 
1 - Karşı koymak, 2 - Bir ııe ... 

T:ıharri etmek, 3 - \'U~udun bir u .. 
vu, Bir nlch, 1 - Valtit, E~cııYe11• w ::i - Ii:\', Cemi e<lı\tr, G - Bir gaze l 

, nln ııclcrcteri, 7 - Tllrk~enin 22 ırıc 
hıırfl Bir n~hlr, 8 - Tavtr, tstanbul"I' 

• dt' 
civar bir yer. 9 - Sevgili. Terstıı sJI 
okunur.:a bir rak:ım, 10 - Sığtnıl 
;"Cr, GUzzl değll, nır noL'\. 

1 Xo. h tnılın:ıc:ımo:m halllı 
Sold:m 11tğ:ı: t 
1 - Hac·vn+, Ya, ~ - Adak, ı..ugllll 

3 - l!o.nllcr, GI, • - Aş, &ımtıll• 
- K, Sel, !•an~. O - Ac!avc~. ?.il. 'i _.. 
T, Ad, At, Mi, 8 - ttnemrl, ı.J, !l _.. 
Ad, No.lma, 10 - Bednam, ı\l:ı., 


