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Alnıanya Norveçte nıühirn 
vesikalar geçirnıiş ele ' • 

~IFDGiıüsaurlar 
Umum müdürlük, bölü 

teşkilatile hazlr&ndan evvel 
Ankaraya iaŞm8Cak 

lıisar~im<liye kadar .birçok kere Ankaraya nakli ınevzuubahs olan tn· 
h(iko ar umum müdürlüğünün bütün teşkilAtile beraber katı surette 
kaıet;rıet merkezine gitmesi takarrür etmiştir. Haber aldığımıza göre ve 
but e.r bütçesinde yapılan tasarrufa rağmen inhisarlar vekaleti kendi
~sınc nakil masrafı karşılığı olarak koyduğu tahsisatı bütçe encü· 
haıi: de kabul ettirmiştir. Nakil keyfiyetinin mali sene başı olan 
~n daha evvel vukuu muhtemeldir. 

"DUÇEYE KATI SADAKAT,, 
.Roma 2 

Dino • 7 ( A.A.) - Havas: 
~ek ltafrandi bir nutuk irat ede
~u h Yanın gayri muharip oldu· 
~1 k atırlatnuş, ve Avrupa ihti
kaıaın ~Sında İ talyanın lfili:ayt 
~nt SÖylemiştir. 

Hatip Musoliniye dönerek mu· 
maileyhin eserinden ve faşizmden 
heyecanla bahsetmiş ve netic.e ola
rak şöyle demiştir: 

"İtalyanın vecizesi Duçeye kati 
sadakattir.,, 

~ııı:-u 
1tıu11 n, l'ıJalfep~ askeri lisesi memn1annm 1Jarp nlmluna ~eı:l&l 
~~la~ el.ıct ııc ınehteııto b l r merasim yapıldı· Talebcl e dlplo. 
~Ut h!\'7.l cıllldl· l\fonı.simde n li Lfıtrl Kırdar , .e • htanbul 

aııı da h a z ı r bulundu· Resimde, \'allnhı \"e İstanbul 
komutawwo talebeyi tettııl görlilü.> or· 

Danimarkayı istila ve Norveçe ta
arruzdan sonra, Alman hariciye 
nazırı Ribentrop, hiikumeti11in bu 
iilke/eri hima>'esi altıtıa aldığını 
yabancı gazete muhabirlerine an· 
!atmıştı. Bu resim, o tarihi am 
tespjt cd~yor. 

Rü lb>~ntrr©IPJ 
Ele geçirilen· vesikaları Elçilere 

ve gazetecilere gösterdi 
ı 11111ıı11ttu ı ı 111111ı111111111uuuıı1111111111ıı1111111111111111111ıuu1111u1111ıı111ıu1111ı111111111111u11111uı111u111ıu1111111111111111111111 

f"Müttefikler Norveçi işgal için çoktan hazırlanmışlardı. Norveç sahilleri-İ 
ne dökülen maynlar, lng iliz kıta/arının karaya ihracını emniyet altına al
mak maksadına matuftu. Almanyanın zamanında müdahalesi, müttefik
lerin bu emellerine mani oldu.,, 

Norveçteki harp 
Çarpışmalarda Alman

lar ağır zayiat verdi 
Londra, 27 (Radyo saat 18) -

Harbiye nezareti tarafından bu· 
gün neşredilen tebliğde Norveçte
ki harp vaziyeti hakkında şu rna· 
lfunat verilmekterlir: 

Son yapılan çarpışmalarda düs
rruın ağır zayiat vermiştir. Bunun
la beraber Almanlar şiddetli taarruz 
farla müttefik ordunun elindeki 
birçok demiryolu ve üsleri almaya 
gayret sa.rfetmektedirler. 
Diğer taraftan, Trondhaymm 

şimalinde askerlerimiz birçok düş
man esiri almı,Ştır. 

(ilk grlen telkroflar 3 üııca say
[amızdadır.). 

Alman hariciye nazırı fon Ribentrop, bugün 
saat 14,30 da Berlinde başvekalet binasında Al
manyadaki bütün ecnebi devlet elçilerini ve ga
zetecileri kabul etti ve kendilerine hitaben bir nu
tuk verdi. Ribentropun nutku bütün Alman rad
yo istasyonları tarafından dünyaya duyuruldu. 
Nazır 20 dakika süren nutkunu bitirdikten sonra, 
Norveçte ele geçen ve sözlerini teyit eden bir çok 
vesikayı da davetlilerine gösterdi. 

Rihentbropun radyodan zaptedebildiğimiz 
nutku şudur: 

Muhterem elçiler Ye gazeteciler: 
Sizi bugün buraya da\'ct erlişi· 

min sebebi, siyasi vesikalara istina
den Alrnanyamn siyasetine \"e va· 
ziyctine dair izahat vermektir. 
Bu izahatı bilhassa bütün bitaraf 
hükfunetleri aydınlatmak için ve
riyorum. 

fngiltere ile Fransa 3 eylfıl 193_9 
dan itibaren Alrnanyaya harp ı · 
Hin etmiş bulunuyorlar. Ben hari
ciye nazırı bulunduğum 1933 sene· 
sindenbcri bu de\'letlerle anlasmak 
ve aramızda rnlh tesis etmek için 
uğraştım. Fakat, onlar bütün tc· 

(Devamı 2 nci sayfada) 

logonun borcu 
Bir terzihane, 
sabık Arnavut 

krahndan 
20 milyon 

frank istivor J .. 
Paris, 27 Hususi) - Pariste bir 

terzihane tarafından sabık Arna
vut kralı Ahmet Zogo aleyhine açıl 
mış o:an 20 milyon franklık ala
cak davasına mayısın 8 inde baş· 
)anacaktır. 

Terzihane bu borcun, kral Zo· 
gonun zevcesi ve kralın hemşire· 
leri için terzihaneden kredi ile al
mış olduğu ziynet ve tuvalet eşya
sının bedeli olduğunu iddia etmek 
tedir. 

Kral Zogo dava istidasına ver
diği cevapta mahkemenin bu da
vara bakmak salahiyetini haiz ol· 
madığıru bildimıiştfr. 

Romanyada yeni 
tedbirler 

Muharip memleketlere 
ait propaganda neşriya

tı yasak edildi 
Bükreı, 27 (A.A.) - Romen 

ajansı bildiriyor: 
Bitaraflığın muhafazası için 

zaruri bütün tedbirlerin ittiha _ 
zına dair, nazırlar heyeti tara -
fından verilen karar mucibince, 
dahiliye nezareti halihazır mü • 
sellah ihtilafında muharip mem
leketler için propaganda yarısı 
taşıyan neşriyatı bir tebliğ ıle ya
sak etmiştir. 

Yine dahiliye nezaretinin di -
ğer bir tebliği mucibince, mim 
kalkmma c-ephesi organiza;;yon· 
l;m çerçi!vesi dahilinde yapıl:ın 
propagandadan maada her türltı 
siyasi propaganda memnudur. 

Bulgaristan 
Askeri talim görmemi§ 
olanları silah altına 

alıyor 

Sofya, 27 (A.A.) - D. N. B. 
a jcınsr bildiriyor: 

Bulgar harbiye nezareti şimdi
ıe kadar askeri talim görmemi~ 
ola.I'lan mayıstan itibaren 60 gii ı 
lük tir askeri talim devresi ge· 
çirme~c dcıvet etmektedir. 
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Norveç, bitaraflığının 
cezasını çekiyor! 

ilüyük mikyasta harp harekatının daha 
geniş sahalara ve büsbütün başka 

yerlere sıçraması tehlikesi 
hiç te az değildir 

Bütün dünya efkarıumumiyesi. harbin Maji
no - Zigfrid istihkamlarında muattal kaldığı gün
denberi, müttefiklerin Almanyayı taarruza mec
bur edip edemiyecekleri noktasında tereddüde 
düşüyordu. Norveç hadisesini doğuran abluka 
sıklaştırılmasının sebebini bunda aramak lazım
dır. Zira bütün dünya emindi ki sadece abluka 
beklenilen muvaffakiyeti temin edemez. Bunun 
gayesi Almanyayı askeri bir te~ebbüse girişme
ğe mecbur etmek olabilir ve bu suretle de vaziye-
tin cebir ve şiddet yoluyla halline ıebeb ve im
kan hazırlayabilir. 

İngiliz umumi erkfuuharbiye re
isi lronside, bundan bir müddet 
evvel .umumi merak uyandıran bir 
söz söyledi. Hitlerin fırsatı kaçrr
dığmı ve nutku söylediği tarihten 
iki hafta evveline kadar İngiltere
nin tamamen hazır olmadıfını ile· 
ri sürdü. Bu sözler, isterse diplo
matça söylenmesi l!zımgelen sözler 
olarak sarf edilmiş olsun, isterse 
lngilizlerin şimdiye kadar birçok 
işlerde gecikmiş olmalarını m:ızur 
göstermek için söylerunjş bulun
sun, doğrudur. 

Fransa hazırdı. A vrupanm son 
zamanlardaki umwni vaziyeti ve 
bilhassa son senelerde lmanya
nın tam hareketi karşısında Fran
sanın gö.:.terdiği itimatsızlık ile a
lay eden birçok kimseler bugün ka
bul etmek mecburiyetindedirler ki 
Majino hattı olmasaydı Fransa 
şimdi işgal ooilmiş olurdu. Fran· 
sa, donarunasını gayet sistemli bri 
şekilde- lnıvvetlendinneseydi sahil
lerini .şimdiki.. gibi emniyetle müda
faa edemezdi. 

Müttefiklerin yüksek harp şili-a
smın son toplantılarından birisin
de, elde mevcut kuvvetlerin kafi 
olduğuna ve büyük harbin yapıla
bileceğine karar verdiği anlaşılıyor. 
Askeri kuvvetler .bakımından bir 
faiki}•et temin edilmemi§ olsaydı 
İngilizler tarafından Norveç sahil
leıine maynlar dökülrniyecekti. 
(,..uıU<u askerıık bakımından göz· 
den uzak tutmamak icap ederdi ki 
böyle bir hareket Alınan harbiye
sinde İsveç madenlerinin mutlak 
ihracına mani olunmak istendiği 
ve bu yüzden de İskandinavya dev 
Jetlerini iki şıktan birini tercihe 
mecbur eden yeni siyasi vaziyetle
rin hadis olacağı fikrini uyandırır
dı. Bu işte gecikmemek Aimanya 
için sadece madenler bakımından 
değil şimale ve menabiye olan irti 
batlannm tam manasile kesilmesi 
bakımından çok büyük bir ehem
miyeti haizdi. 
İşte böylece Almanya 9 nisan sa

bahı erkenden Norveç sahillerine 
saldırdı ve muayyen noktalan ken 
di e!ine aldıktan sonra Norveç hü
kOmetine ültimatum verdi. Alman 
ordusu bu hareketi haftalarca ev
vel hazırlamıştı. Bunun için ilk 
darbeyi indirmeğe muvaffak oldu. 
Birkaç saat içinde Narvik de da
hil olduğu halde Norveçin en mü· 
him sahil ~irleri, Alman kıtalan 
tarafından işgal edilmiş bulunu
yordu. İngiliz donanmasının Ska
jerakta ve Norveç sahilleri önünde 
bekçilik yapan kuvvetleri bu te
şebbüse karşı ciddi bir mukavemet 
göstermiyecek kadar zayıftı. Bun· 
dan başka Alman gemilerinin gün
lerdenberi Norveç koylarında sak
lı bir halde bulundukları anlaşr:ı
yor. Galiba bu tedabir daha henüz 
Norveç tarafından bitaraflığına 
uygun telakki edilmediği sıralarda 
alınmıştı. Norveç bitaraflık hare· 
ketinin hesabıru şimdi vermiş bu
lunuyor. Bu kabil mesele!erde 
muhtemel tehlikeleri pek düşünme
mek Alman askerlik tarzına tam 
manasile uygun dü~n bir hareket· 
tir. Birçok nakliye gemileri ve ge
len haberlere nazaran onlara refa
kat eden zırhlılardan bazdan batı· 
nldr. Yüzlerce Alman askeri kay
boldu. Fakat bütün bunlara ehem
miyet verilmez. Harpte de esasen 
Uöyle §eyler sorulmaz. Harp bir si
gorta işi, ölüm ve hayat üzerine 
yapılan bir harekettir. 
HMisatın da bize gösterdiği gi· 

bi Norveç sahillerinin en mühim 
noktalarının Aimanlar elinde bu· 

Junması müttefiklerin Norveçe ih
raç hareketini güçlC§tirmiştir. 

Fakat diğer taraftan Almanya 
için büyük mesele fark denizinde 
uzun zamandanberi toplanmış olan 
askerlerini Almanların Norveçi iş
gal eden öncü kıtalarrnı takviye 
maksadile oraya göndermeğe mu
vaffak olup o!anuyacağı noktasın
da tekasüf etmektedir. Bunun için 
de sadece Isveçin vaziyeti değil Da
nimarkarun vaziyetinin de mühim 
bir rolü vardır ve Almanlar bu 
noktayı ihmal etmemişler ve bu 
yüzden Danimarkayı işgal etmiş
lerdir. Almanyarun Danimarkayı 
işgali Alman askeri menaatleri 
noktai nazarından hakikaten bir 
zaruretti. Zira Almanlar için mese· 
le Norveçte ihraç edilecek müttefik 
kıtalanna karşı da mevzilerini sağ
lamlaştırmak keyfiyetidir. Sonra 
da Danimarkaya mUttefik kuvvet
lerinin ihracı Norveçte hareket ha
linde bulunan Alman kıtalan için 
öldürücü bir tesir yapabilirdi. Bu 
da Alrnanyanın Danimarkayı işga
lini bir zaruret yapan ikinci sebeb 
tir. 

Yüzlerce nakliye gemisile de 
gönderilmiş olsa kemiyet itibarile 
pek fazla olmaması icap eden Al
man müstevlilerine karşı müdafaa 
evve·a. sadece Norveçlilere terettüp 
etmektedir. 

Norveç üzerinde birdenbire kop 
muş olan fırtına .Fransanın şimali
ne düşen bitaraf memleketleri için 
karanlık bul.utlar toplamaktadır. 
ister İngiliz kuvvetlerine mani ol· 
mak için, isterse umumi bir taar· 
ruzun başlangıcı olarak Belçikanın 
ve Holandanın emniyetlerini ihlal 
edilmesi askerlik bakımından mev 
cut ihtimallerin dışında değildir. 
Hatta söylenilenlere göre Alman
ya Belçika ve Holandanın da Da
nimarka gibi hareket etmelerini 
yani memleketlerinin işgal edilme
sine müsaade etmelerini kendilerin 
den istemiştir. 

Bu iki memleket tamamen mü
sellah ve bu ihtimali gözönünde 
tutarak ona göre hazırlanmış bu
lunmaktadır. Halbuki bunlar Da· 
nimarka gibi tecrit edilmiş bir va· 
ziyette değildir. Onlar arkaların
da veya daha doğru bir tabirle sağ 
cenahında harekata hazır Fransız 
\'e İngiliz ordularının bulundubru
nu bilmektedir. Bu vaziyette bura
da harpsiz bir işgal mevzuubahs o
lamaz. 

Büyük mikyasta harp hareka
tının daha geniş sahalara ve büs
bütün başka bir yere sıçraması leh 
likesi hiç de az değildir. Bugün 
Avrupanın her tarafında bir harp 
patlayabilmesi icap eden askeri 
imkfu1lardan pek çoğunun hüküm 
sürdüğünü kabul etmek lazımdır. 
Bu hakikati gönniyenler infilfil<.a 
maruz kalmak tehliı!tesi kar~ısında 
dırlar. Herhangi bir hareketin doğ 
ru, mu, yanlış mı, yahut mantıki 
mi, değil mi? diye bugün artık so
rulmuyor. Genişliyen harp bu gibi 
suallerle uğra~maz. O sadece nıhai 
zaferi dü!'ünür ve bu maksatla da 
muasır i~sanlar ve gelecekteki ta· 
rih nasıl bir hüküm verirse \'er· 
sin her türlü vasıtalara başvurur. 

Hakikatte İtalyanın "harp ha· 
linde olmayışı,, ve fakat kendi 
menfaat!erinin icap ettirdiği her 
türlü hareketi yapmak için elini 
serbest bir halde bulunduru'}u da 
umumt askert vaziyeti bulandır
maktadır. Alman ordusunun kati 
surette şimale çıkışından pek çok 
~Y beklenilebilir. 

Alman hariciye nazırının 
bugünkü mühim beyanatı 

(Baıaruı 1 inci sayfada) 
şecbüslerimi akamete uğrattrlar ve 
bütün te!diflerimi raddettiler. 

Almanyayı garp ecphesinde 
mağlup cdc.>mireceklerini görünce 
İngiltere ile Fransa harbi bitaral 
mem1eketlerc sirayet ettirdiler w 
harbin bilhassa kuçük devletler a· 
razisine geçmesine muvaffak oldu
lar. Maksatları harhi bitaraf dev
letler arasına yaymak ve bu suret
le kendi topraklarından mümkün 
olduğu kadar uzak tutmaktır. ln
~iliz ba~vekili bitaraf devletlerin 
hukukuna riayet ettik1erini söyle
mektedir. Halbuki "Altmark., hfı· 
lisesi, lngiltercnin, bitaraf devlet· 

!er hukukunu ihlal ettiğinin ilk ve 
en bariz bir delilidir. İngiltere. 
hadisede Norvcçin bitarafhğım ih
lal etmiş ve Alman gemisine Nor
veç su!annda tecavüze geçmi,.ti. 

O hadiseden sonra Çörçilin, 
Çemberlaynın hatta Lord Halifak
sın söylediği nutuklarda küçiik 
devletlerin bitaraflık haklarına ar· 
tık riayet edemiyecekleri de açık
ça ilan edilmiştir. Bununla maksat 
lan. bitaraflan tehdit etmekti. 

Fransız başve.1<ili Daladye 12 
martta, İngiliz başvekili de 19 
martta söyledikleri nutuklarla, Fin 
18.ndiyaya yardım için Norveç top 
raklarından geçmek istediklerini de 
bildirmişlerdi. IIattıl lsveçle Nor
\'cçe birer nota vererek memleket· 
!erinden ordu geçirmek müsaadesi
ni istediler. Buna muvaffak olama 
ddar ve Fin harbinin sona erip 
sulh yapılma~ı onları büsbütün su
kutuhayale uğrattı. 

İngiliz istihbarat ~rvisi derhal 
harekete geçti ve Norveç ile Isve-
çin i~ali için ne lazımsa bütün 
hazırlıkları ikmal ettiler. 

Muhterem efer.diler, ben bütün 
bunları mevcut olan vesikalara is
tinaden söylüyorum. Bundan alı
nabilecek neticeler şunlardır. 

1) İsveç hükfuneti, bitaraflığı ih 
ifil edildiği halde, portestodan baş
ka hiçbir şey yapmamıştır. 

2) Sabık Norveç hükfuneti, Nor 
veçin bitarafhğı ihlfil edildiği za
man müessir ted!>irler alacağı yer
de, müttefiklere yardım etmiş ve 
müttefikler taraf mdan hazırlanan 
işgal için her kolaylığı göstermiş
tir. Buna dair vesikalar Oslo şehri 
işgal edildikten sonra elimize geç
mi§tir.' 

Fin - Rus harbi bittikten sonra, 
müttefikler harekete geçerek yeni 
bir harp sahası aradılar ve istihba 
rat büroları vasıtasile Balaknlarda 
faaliyete geçtiler. 

O günlerde ''Tan,, gazetesinin 
bir ba~akalesi <le nazan dikkati 

celbetmiştir. Bu makalede şunlar 
yazılıydı: ").1üttefikleıin !\orveç 
ve hveç bitarallığına nayet etme
lerine lüzum kalmamıştır.,. 

Fransız ba~vekilı de 13 martta 
görüştüğü ecr.ebi bir diplomata 
şunları söylemiştir: 

l\lüttefikler içın artık hiç bir 
tehlike mevcut değildir. Yakında 
Şimalde öyle hMiseler vukubula· 
ca!rtır ki, rr.evcut olan tehlikeyi ta· 
mmniyle izale edecektir ... 

lşte Hit'er. bu şerait altında Al
man donanmasına harekete geç· 
mek emrini vermiştir. 

Malumunuzdur ki. 8 ni anda 
müttefikler tarafından şimal de· 
nizinde yeni marn tarlaları vücu· 
da getirilmiştir. Bu maynlara za
hiren bitaraflığın ihlalıne mani ol
mak içindi. Fakat hakikatten, 8 
nisanda l3ergen, Trondhaym ve 
Stavangere yapılacak olan asker 
ihracını emniyete almak maksadı
na matuftu. 

Bu arada Alman Wosu görün· 
düğü \'akit yoldaki gc.>miıerinin 
derhal geri çekmek istemişlerse de 
tamamiyle muvaffak olamamışlar
dır. Çarpı~mada bu gemilerden 
mühim bir kısım batırılmıştır. Al
man kuvvetleri o sabah tam zama
nında yetismişti. 

:Muhterem elçiler, Alman hüku 
meti namına, daha doğıusu hak ve 
ada~et namına ve ibraz ettiğim \'e· 
sikalara istinaden söyliyeoilirim 
ki, İngiliz hükOmetinin NorYeç ha
disesine dair Almanyaya yükledi
ği kabahatlar uydurma ve yalan
dır. 

Alman işgalinden sonra Trond
havmda bulunan vesikalar, mütte 
fik.lerin Norveçi işgal etmek iste
diklerini iSbat ediyor. Bu hamlık
lar çoktan ikmal edilmiş ve işgal 
hareketi için sna 9 mart tespit e
dilmiştir. İngilterenin Glazgov 
harp gemisi de bu tarihte Norveç
teki Stavanga limanına asker çı
karmak için emir almıştır. Nitekim 
Glazgov gemisi asker dolu olarak 
o tarihte yolda bul.unuyordu. Bu
nu ibraz ettiğim vesikalar da açık
ça göstermektedir. 

Gösterdiğim vesikalara istinaden 
şu noktalara varılmaktadır: 

1) İngiltere ile Frama hükfune
ti Norveç!n. işgali için çoktan ha· 
zırlanmı'Şffirflt!' . . -

2) Norveç hükOmeti bunlarla 
teşriki meşai etti; bütün bu hazır
lıklardan haberdardı. 

3) Norveç hükfuneti müttefikle-
re yardım etme~e karar verdi. 

4) Almanya tam zamanında bu 
teşebbüse mani oldu . ., 

EN SON DA K 1 K A 

Garp cephesinde agu 
topcu ateşi oldu 

Londra. 27 (Radyo saat 18) -
Garp cephesinde Alman tayyarele
ri, ağır bir topçu ateşinden sonra, 
Fransız mevzileri üzerinde uçmuş 
ve bomba atmıştır. Fransız hava 
müdafaa toplan mukabelede bu
lunrnu~. Fransızlar zayiat vermek
le beraber mevzileri muhafaza et
mişlerdir. 

Diğer taraftan, Sar mıntakasın
da her iki taraf m ağır topçu at~i 
kaydedilmiştir. 

İngiliz kral ve kraliçesi
nin Kanad~ kıtaları 

kumandanına 
telgrafları 

Londra 27 (Radyo saat 18) 
Kral ve kraliçe Kanada kıtalan 
kumandam ~lak ~ordene bir tel
~raf göndererek kendisini orduya 
iltihak eden Kanada kuvvetlerin
den dolayı tebrik etmişlerdir. 

Yugoslav Hariciye Sokakta 3 ayhk 
Nazırının beyanatı çocuk 

Dün gece Kasımpaşa Bedrettin 
"Harbe müdahale etmi- mahallesinde Sal5.hi uşağı soka-

ğında 5 nwnaraıı evde oturan 

Y
eceg"' iz: büyük devlet- ·ı ürkiye matbaası sennüretf~i A-

, 1i Gerali. ailesi ile e\inde oturduğu 

lerle iyi geçineceğiz!,, 

I stanbulda: 

Galatasar üy : 
Fenerbahr;~ 
iz.mirde: 

Beşiktaş 
Altay 
lstanbulda: 

• 

• 
r 

• 
il 
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G. SARAY 4. M. GOCO O 
Bugün tstanbuldaki milli kiL 

me maçlarına Şeref atadinda de
vam edilmiştir. ilk maç Galata -
sarayla 1Muhafızgücü arasında sa 
at üçü beş geçe başlamıştır. 

Muhafızgücü takımı tam kad -
rosile sahaya çıkmış, Galatasa -
ray ise şu kadro ile oynamıştır: 
Osman _ Faruk, Adnan - Musa, 
Enver, Eşfak • Salim, Salahaddin 
Gündüz, Boduri, Eülend. • 

Hakem Saminin idaresinde 
başlıyan oyunun ilk dakikaları 
iki taknnrn biribirini denemele -
rile heyecansız bir şekilde geçti. 

BiRİNCi GOL 
Nihayet 18 inci dakikada Ga

latasaray lehine bir korner oldu. 
Bülendin attığı top kale önünde 
havalandıktan sonra Sa15haddinc 
geldi. Salahaddin de sol bir vo· 
le ile topu ağlara taktı. 

IKINCl GOL 
Yedikleri goliln teıirile biraz 

canlanan Muhafızhlar biraz son. 
ra hakimiyet ele aldılar. Fakat 
35 inci dakikada Gündüz iki mü· 
dafii atlatarak Galatasarayın i -
kinci golünü kaydetti. Bu an -
dan itibaren Muhafızlılar sert bir 
tabiye kullnamağa başladrlar. Fa. 
ruk yaralanmış ve kısa bir teda· 
viden sonra sağaçığa geçmişti. 

Biraz sonra hakemin düdüğü 
birinci devreyi Galatasarayın Z·O 
lehine bittikini b!ldiriyordu. 
iKiNCi DEVRE: 

ikinci devre başlar batlamaz 
Muhafızlılar canlı hücumlarla 
rakip 1falcyı telidide baş'Iaclı. ' 

Galatasaray mildafaası boca • 
lar gibi oldu. Fakat mildafaaya 
geçmiş olan Salimin gayretli ça· 
lısması neticesi bu tehlikeler berl 
taraf ediliyordu. 26 ıncı dakika
da t:akem Muhafız lehine olan bir 
penaltıyı görmedi. 31 inci daki. 
kada Galatasaravlıların bir akını 
esnasmda Faruk.bo~ kalan kaleye 
üçüncü golü attı. Fakat hakem 
bunu saymadı. Hakem kararların 
da ekseriyetle miltereddid görü. 
nüyordu 

OÇONCO GOL 
36 ın~ı d?kikada Gündüz, sol· 

dan yakaladığı topu iki müdafii 

Bir delikanlı 
kayıplara karıştı 
Bir haft~ e~-1vel evinden 

çıktı; çıkı~ o ç:kış ... 

Muhaf ızgücü : O 
Gençlerb~rHği: 1 

Altınordu : 
Vefa • 

2 
1 

atlatarak ve kaleciyi aldat:?rak 
üçüncü golü yap~ı-

DöRDONCO GOL 
Dakika kırk: Galatasaray le ~ 

hine bir frikik oldu. Bu frikikı 
çeken Musa güzel bir §andelle 
topu kale önüne düşürdü. Gün • 
düz de yetişerek gilzel bir kafa 
vuruşile topu dördüncü defa o -
larak Muhafız ağlarına taktı. Ga 
latasaray dört sıfır galip vaziyet· 
te Muhafızlılar büsbütün aert 
bir oyuna başlıyarak oyunu çığ -
rından çıkaracak bir hal ibda• 
ediyorlardı. Bu esnada Salim de 
yaralanarak oyundan çıktı. Bi : 
raz sonra tekrar girdi. Ve bir ik• 
akından sonra da oyun dört aıfır 
Galatasarayın galibiyetile neti • 
celendi. 

M uhafızlıların bu derece sert 
oynamaları her zamanki güzel 
oyunlarını çok bozdu. Oyunun 
kırasıya bir şekle dökülmesind~ 
hakemin mtitereddid oluıu çok 
büyük rol oynadı. 

FENER 3 - G. BlRU~I 1 

ŞereJ stadında ikinci mUsabakB 
geçen hafta Aııkarada Gençlerbit 
liğine 2 - 1 yenilen Fenerbahçe 
ile Gençlerbirl!ği arasında idi· . 

hlJsabakanm revanş mahiyctliıl 
ta§ıması maça ayn bir heyecan 
veriyordu· Bu ytlzrlen oyun ~o)( 
canlı geçti· 

Fenerbahçeliler birinci devrede 
daha hftkim ve rakiplerine n!sbet· 
le çok daha 8ağlam bir oyun tut .. 
turarak maçın birinci devl'ft.d.Jli 
1 - O galip bitirdiler· 

ikinci devre neticeyi lehine çe·• 
virebilmek için çok çalışan Gençle! 
birliği, güzel bir oyun çıkaran fe" 
ner haf hattını zaafa dü~ürüp l~ 
!erine sayı kaydetmeğe muvaf fa.ı 
olamadılar. . 

Oyun bu şekilde Fenerin gal.ibl. 
yeti altmcla devam ederken, 8 ıncı 
dalcikada Meiih kornerden gzıeıı 
topu kaleye havale ederek takI1111 

na ikinci golü kazandırdı. __ 
1 

30 uncu dakikada Esat pcwutl 
dan 3 üncii golü yapınca Gençle:. 
birligvi canlandı. Fakat ancak 40 •

1 

·ıe eakikada sohçıkları vasıtas~ 
bir gol yaparak maçtan 3-1 fil 
lü.p ayrıldılar. 

lzmirde m'illi küme 
maçları 

İzmir (Hususi muhabirimizıd~ 
telefonla) - İzmirdeki milli ]cii 
me maçları ıhugün İstanbul~ 
gelen Beşikta~se Vefa takı.rnlaril. 
lzmirden Altıoordu ve AltaY ~
kımlan arasında oynandı. llk ınr'. 
sabaka Beşikt.::Ja Altmordu 8 

sındaydı. ii' 
Çok çetin ve heyecanlı bir ın 

sabakadan sonra Beşiktaş Altı11°~ 
duyu 3-2 yenerek müsabakayı 1' 
zandı. 

Gibün ikinci müsabakası V~ 
fa - Altay takımları arasınd' 
yapıldı. ~ 

.. 1 cıa.lılar bir~i devre ~ .ti 
bir oyun oynıyara.k netıot1~ 
1-0 lehlerine çevirmeğe ıxıu 
vaffak oldular. 

Belgrad, 27 (A.A.) - Yu,gos
la'I Hariciye Nazırı Markoviç Po
litika gazetesine verdiği beya • 
natta demiştir l:i: 

sırada karanlı':\: bir sokağa bakar 
mutıak kapBI önünde bir çocuk 
ağlaması işitmiş Ye dıc::arı Çikmca, 
bunun üç aylık bir erkek çccUc,~ 
oldu~unu gö·mü~tür. Dcmal işe 
vaziyet etlen opil:; şahitlerin ifa
desini almış ve çocuğu ıbir otomo
bil ile Darül~cczeye göndermiştir. 

İkinci devre başlar başls.JllJlf 
hakimiyeti ellerine alan Al~ , 
lıla.r, birinci devredeld ağır~ 
yunla mikyas kabul etıniY ti· 
bir süratle oynamağa. ba.şl~t 
Nihayet 7 inci dakikada d' 

ı:;ı:.t:ı • - go~~ •. 29. unc~ dakikad&tJ 
Kasnnpa~a.ıın Kü;ill~piyale ma V~ap iki~cı golü y~parak tJ ttl 

halle:.i, so';>acı sokağı numara 19 sa~1adan ..,._ı galip vaz.ıye 

''- İktısadi hayatımızı ve mu
hariplerle aramızdaki il:tısadi 
milnasebetl~ri miltees:::ir eden 
müşkilatı izaleye durmadan çalı
şıyoruz. Harici siyasetimizin har 
be mUdahale etmemek ve büyük 
devletlerle dürüst ve hafü:ane 
münasebetler idame etmekten i -
baret bulun:ın başlıca hedefimizi 
aslA gözden uzak tutmuyoruz. tk
tısadi münasebetler sahasında bi· 
taraflık vaziyetimizi keza muha
fazaya ve aynı zamanda iç iktı -
sadnruzın inkişafı bahsinde fazlı 
büyük güçllikler v~ratm:ıma~a 
Çalıil}'Oru;,'• 

da oturan seyyar manav Şükrü, çıktı. 
geçen pazar sabahı e\inden çık
mış ve bir daha dönmmıiştir. Dc
ıl:Aanıının kansı, annesi ve kız kar 
de~i. kay.bo.u~un i.ıçilncü günü. me
ra!< ve endişelerini yenememi~ 
ler, zabıtaya ba~vurarak hMiseyi 

Temiz bir kundağa san'mrş 01an 
bu giirbüz çocuğ'Jn kimin tarafın
dan bıra!nldığı t<t.'1kik c.dilme!ct~
dir. 

4 
-· - .... -t -. r~ütün araştırma

lara rağmen Şükrünün izini ele ge-lf zun :: .... ruı .. aa:ı.beri çelrnıel{te 
olduğum emoroitle:im:len, Trp fa
külte3i ikinci cerrahi ktir.i&rimle gt· ~ Ailesinin ifadesine göre, 23 yaş
re1~ amelb·atım1 yapan doktor ,_ ~--· .._ııJAl u ciddiyet ve 
operaötr Halit Ziya, Hayri ve Ze- temiz ahlakile kendisini muhitine 
kıye, gerekse tedavım esnasır.da el· sevdiren bir gençtir. HiçJ.ir mace-
lerinden ge!en ihtim:ı.mı esiI'bemi~ l rac::ı, düc;manı yoktur. Binaenaleyh, 
yen hcrn~ire ve hasta.bakıcılara a- bir cinayete kurban gitmesine ihti-
lcnen t~ekkürü bir borç bilirim. m::tl verilmemektedir. Zabtıa, ara~-

!ıfi!nfr D;zer trrmalarına de,·am ediyor. 

Beyoğlu halkevinJ6 

Voleybol maçla~' 
Galatasaray künıeııi" 

şampiyonu oldu . 
Bu.gün Beyoğlu Halkevf .-JO.,oı 

nunda kırnuzı ve beyaz •O~~yl' 
final müsabakalan Galata .... -1 • 
Eo~aziçi takımları arasında Y 
pıldı. . o • 

Galatasaraylılar üstün b1'15.1• 
vundan sonra. müsabakayı 0ıe1 lS-4 kazanarak mektept<:r ., 
bol ıampiyonasınr k:ızandıJa!· 



H·tıerle ! rnus~ 
~ras istiş~ 

ı-llm 
~ınouae; 
'SUrtteki petrol mcnbaını t etkllt 
~'ta k Olan Başvekil Refik Saydam, 
bt"l'l~Undeki zcvaUa birlikte diln 
ıltıı• ı;e varmı~tır; bug1.l:ı demir mıı
~tt•erını gezecek ve Mıılatyaya harc-

O tt!eccıttır. 
~ ~encııgımı.ze göre, Silrtte bulu 
''cı lletroı mcnb:ı.mı işletmek Uzcro t\'l(:t 
~ Petrol i;ılelmesl,. ndı altında 
' b;.r ıılrket kurulmıu;ı mevzuu

ltr, 
•c 

l'l!ıı ~leci arkadaşlıınmızdnn ve tn-
tıı, ~!ar mUelllfi Kemalettin ŞUk 
Ct l Vi g6rdUğU Gurcba hastn.ncsln 
• erat etmışur. 

l'ıe ~ korwıma kanunu hUkUmlerl· 
~kırı olarak dUkkAnının ltlrıuıını 
' 

1tnıek surctllc lhtlkCı.r yapmalt 
Ilı!, l"la bir Bulgar mahkemeye verll
d-.~~e &ıahrımizde llk defa bu suı;tan 
' l?u l'nllhııkcme yapılmıetır. 

loııı Wlt Millet Meclisinin dtınkü 
be1tı~l4Jlllda, grneral Kdzım I\:ara.
~tıı il bir tekli.:! müzakere olunur· 
leı ~ aıa.n Mlllt mUdafaa vekili S:ı.t 

., ·azı denıJ§tır ld : 

~r.ı'd Askerlik kanununda i3. cü 
laJıa ede derpış edilen. tnhtı sı. 
~ap11 alınan efradın ailelerine 
IÜıiıu~ Yardım meselesidir. M.a.. 
ı:.\'\·e.ıa ıniı bundan bir mıiddet 
t:edi1nı~.ı efrat silah altına cel
dıı. Ce~~ı. Biliı.hara terhis olun_ 
li1te IJ{!dilen bu efradın ailele
da Dibllı.!an yardımltr hnkkrn
~lltik iliye Vekili arkadaşım 
~tice at Yaptırdılar. Aldıkları 
er aıYe göre icap eden tedbir. 

ı ki11 llı_aca k t ır. 
}'ftı ~e cı tnühim mesele şimdi sa
tı tne tteralin bahis buvurdukla. 
P~şatı \'Zudur. O da cephede çar
"1de k efradın vakti seferde ge. 
hrcı1j1~ ailelerine ynpılacak 
~et eh nıe~Iesidir. Bunu, hfik_ô._ 
~~!'· 'l'etk~ıyetıe derpiş etmı§· 
1 Un ~Ph at yapmaktadır. Bü • 
~ efr e efradının geride ka -

11~e ve aciı. ailesinin tam mana
li~ tabıf bUtçemizin ve taka. 
~e \'e ~:al~ıracağı nisbette, ia· 
t~ lekı~n ı ~çin 18.zım gelen ka
"<ldır '1 1 erı tetkik olunmak -
f]· • ak· 1lecckti tı geldiği zaman arzeli . r.,. 
h• . il 1Zah 111..,.. attan sonra Meclis da-
,,.. J-. ene" 
,
1l> eyıeıni U~eni mazbatasını tas. 

1 ır~tif §tır. 
,aıı ~tlıııta;ok~ett tarntmdan yaptm 
Uat ~tc nctıceılnde bir kısım hu· 

~~llzıııkıa Pleruı lıntıh:ı.nlnnnd:ı. b:ı.zı 
• "'IJ:ll~ r Olduğu anla§ılmıg ve lm
' ıı.ra lilkt bir kontrole t.D.bl tutuı
lç ~enıa tIA§nıl§trr. 
t.e ~ '2 bUtUıı hususı mektepler 
l l"et1erı ~ekteplcrden ayrı imtihan 
.,,ebı.:ı tııııuu!U edUecek ve her mck· 
~lııt 'il ıncıa muhakkak surette 
~ ..... _~uırıı rnurcttlşlcrlnden biri • ı ~ .... r. 

tıııı.~llere 
~ ~t!a l'u ırıeınıeketırnlzden nıühlm 
, t etnıl§ ırıurta. almak için mUra
~<!a vap::ı bunun lçliı •ııreti mah
bQPııt'11n y 1 ar &önderııcceğt ve ilk 

'1lrurıı1 to a çıkarıJınııı bulunduğu \'u o ir, 
>uıı lllurta, lac 
111 hır alıcı lriert birdenbire bU-
~llererıııı ı:arıık rneydana çıkan 
ııı 1re dUll iktı taleblnı ka!"§ılamak 
t r U~de bt sat VckAJctı ba§kontro. 
ıı.~tcetı: v r toplantı Yal".nıaıar ve 
~ npurıarıı Y\I 1 Uıc11nd murta. hazırıan. 
tıh.~ı,~k e corn,muıııerdtr 
b~ l'Ulcı~apurıar rnUnhaaı~ yu. 
)"<llıcta n Yecekterdir lnglilz piyasa.. 

~tı-ııu Yu- anırnarka Y\lmurtalııruıın 
. .,Urtaıan 

k•- mızın tutncnğı an-\'u "'1dır. 
lıt toaıav &dl! 
'l>ı.~ ltıeıuk YCcllcrlnden mllrckkep 
~Yoııcı i'r katile bugUnkU kon

k llu laba, l'Cn{)e §Chrlmlzc gclmi~llr. 
~Ucı...rda J{ h sıınt dokuza doğnı tıs
% e.~ btr ~Ptıın Paşa 50kağında Mıı
l"t: ~ 3 il ııcıının kiracı olarak otur-

llııar ~~arah evtn bacasındaki ku 
bu1tte.ın ~~rak Yangın çıkmıııtır. 
cı l"tıııı~ raue yetıııml§ ve ateşin 
~~tuna nıeydan vermeden sön-r. 

~D"ftct~ : -: 
• 

'l'eıgr 
birUı1• at gıızetcaının Bcrlln muha-
t • n hild' d' • 
1
1
1t doğ ır ığıne göre Hitle· 

11rı. •e M_rrıu yıldönilmünde Sta.. 
}·tı tön~lotofu~ tebrik telgraL 
llıtıan 

1
. errrıemış bulunmaları, 

r~t teş~rıast m~hf~lleri için sür. 
Oskov etmıştır. Berlin ile 

Alman • Sovyet 
işbirliği gevşedi 

Bal!<anlarda İtalyan va Sovyet 
eın lUerinin telif edilemeyeceği 

arlık &ıilaşıldı 

ı 
: .. ""'"""""'""'"""'~""""""""i 

i merıka 1 

j Bitaraf değil, l 
i har~ haricidir l 
Amrikanın harbe girme
si ihtimalleri günden 
güne kuvvetleniyor 

Ne~·yorlt, 2'7, (A.A.) - Nevyork 
r.oma, 27 (.\ A.) - Havas a- Son zam&nlarda natl matbu~~ Post gazetcsinJn Vaşington muhabiri 

jansı bildiriyor: Sovvet yardımı hakkında bUy Jay Franklln, \'aşlngtonun slyııs1 
Dola!jan b::m şa~ia'r ra r!Öre !.1u- limitler izhar etmekten vazgeçmİ§· mahfcl!erlnde Ameriknnın müttefik· 

so~ini P.omadaki Almanya sefiri tir· . 'erle yanyan{' harbe girmesi ihtimali 
Afoke nzenl kabul etmiçtir· Sefir "l{ölnişe Çaytung" Rusların ışga.- nin kuvvetlendiğini çünkü olmdlkı 
l:end·sine Hltlerln bir mesajını tev- ı lı altm:la bulunan petrol . merkezi- lhtı!Atta Amerikanın müttefikleri 
di Ptmlştlr. Berlinle Roma arasın- n' n işletilmesinde tesadilf edilen mevzuubaha olduğunu kaydeylemekte 
dn balen istişareler yapıldığı söy- ı mUşkUIAttan bile bahsetmektedir· _.e şöyle yazmaktadır: 
le.,rrıektedlr· Muhtelif Alınan firmaları Sov- ''Diz artık bltarat değiliz. Sadece 

Yon Makenzenin ge"enlerde yet scvkiyatmm ağırlığından şika- gayri mulıaribl.z. Dlr nazı muzaf:ert-
Bt>rlinc davet edildiği ve Romaya vet etmektedirler. Bazr Alman yeti yalnız Fransa ve tngııtcre için 
dönmeden ev\•el Hltlerle uzun hlr aıah(ellerlnde hUkUm ıııUrcn kansa- siya& bir hezimet olmakla ko.lmaz 
mülal:at yaptığı hatırlardadır· Bu- te görP. Sovyctlcr istihııal!tı ve aynı zamanda vaterlodanberl devam 
nmıl:ı beraber yl'k:ır,ıa r.lkrl'dilen , nakliyatı rPlah etmeğe ?1~mur 0 • eden dilnya medeniyetinin inhlzammı 
şayialar iyi haber alan mahfe lter- lan . ~iman teknlkçilennın yerle, da mucip olur. Bizim medeniyetimiz 
dP şüphevte ka!"!jılanmaktadır. megıru ko!ayln.ştırmamaktadır· ve milessesclerlmlz de Vaterlodan son 

Matbuat mahfe ilerinde boyar" e- MUSOLl.'.Jt BERL!NE Mi ra inkl;ıaf etmiştir. Bir giln kuvveti· 
dildfğfne göre Göring ynl:ında Euk- GİDECEU ~ ınizin ağırlıfını intibak e~tlğlmiz dün 
reşi \'e Belgr:ıdı zi: nret ettikten Bertin 21 _ Burada dolaşan ya şartlarını doğrudan doğruya tehdıt 
sonra noma yoluylll Berlint> döne- bir rfva;.ete göre Musolini, 6 ma- edenlere kar~ı bize azamı emniyeti 
cektir· yısla Berlinl ziyaret edecektir· temin edenlerin yanma koymnğR ka-
ALMAX • SOY'\'ET tşntRLfGt Bu rivayeti te~;d edici maliımat rar vereblllrlz. Birçok Amerikalılar 

GE\'ŞEDt yoktur. Yalnız Bcrlin operasında gittikte bu karuınte lşUrnk etmekte

Amsterdıım. 27 <A· A.) - Ec
nebi müşahitler Alman harici si
yasetinin mUşkUI bir mevkide bu -
lunduğunu beynn etmektedirler· 
Çünkli Almnnyanın İtalya ile ara
sındaki işbirliğini muhafaza ve 
tak,;ye etmek için Sovyetler Bir
liği ile yapmak istediği işbirliğin
den geniş mikyaıııta ted:ık6.ı·Iık 
y~pması lizmıgelmektedir· 

Ayni mUşahiUerln kanaatine, gö
re Alınan zimamdıırlart §lmdl(lı;ın 
bu iki şlkian &trinl tercih ctriı!ş1er
dir. ÇilnkU Balkanlarda ltalyıı.n e
melleri ile Sovyet temayülleri te -
lif edilemiyeceği artık anlqılm?§
tir· 

Alman alyast ve lktrsadf mahfeJ
lerinde Almanya)ı her tllrlü 18.§e 
endiııetcrinden kurtaracak olan Al
man - Sovyet işbirliğinin gevgedi
ği müşahede edilmiştir· 

Con te dl C'.a vur pi:·cs.inin t emsili dirler . ., 
için tıüyük hazırlıklar yapılmakta Muhabir bundan sonra Amcrfkanm 
\·e bu temsil Musollnlnln ziynreU harbe sllrUklenmesine mani o:ae:ı.k 
ile o.lflkadar görülmektedir· Berlin uımırları saymakta ve D')yle dc\'nm 
gazeteleri İtalya ile Almanya ara- etmektedir: 
s10da teşriki mesai JUzumunu te - "Bugün kongrede ekeertyetı kazan. 
barilz ettirmektedfr. mıyacak olan DU Uç teklifi derpl~ et-

... A ._.., .. ""l\lAT YOU mekllğimiz IA.znndır. RO!'ılAJ,, y AD "u1LAJ• ,, . ., j 1 - MUtteflldcre kredi açılrnııs:na 
. n~~. 27 (A· A·.~ -.- HavM mani olan Johnlon kanununun Ugaaı. 

Göringın Kral Karolu zıyaret ede- 1 2 - Totaliter devletlere mensup 
;~ğine . dalr ecnebi memlef ev erde !ilolann faaliyetini azaltmak Uzere 
bır şayıa çıkmlŞ8a da r~~. ix\lih- Atlan tikte ve bUyUk Okyanusta bir 
fellerde bu hususta malwaat mev-

1 1 
lhA•• 

t d ğil. dir · karakol ıerv s .....,ı. 
l'U e · harp mmtakalnn· Büktt' 27 - Resmf Romen 3 - Avrupanm 

haf'U. ~ mar al Görlngin ya- na tayyare ve pilot gönderilmesi . ., 
~ada ko nın eş 1 1'-l"e dair Muhabir relılcwnhur ıntihabt mU· 
ın • ~nyaya ge ceeb... cadelcsl Ue siyaset adamlarmm çe-

malumatı ~oktur. Kral Karo!, bu- , Aınerlkanm tıcrlde nazan 
giln Macar hududundan birkaç ki- klngen.Jğl lm IA.nmgelen birçok 
lometre uzakta bulunan Arad ıeh- Jtıbara a maaı 
rine hareket edecek ve paskalyayı ıeylcrln meydana çıkarılmasına mani 

. ktlr olduğunu UAve eylemektedir. orada geçırece · 

Norveçe yeniden asker çıkarıldı 
Almanlar Tronhaymde mevki!erini sağlam
ı aşdırırlarsa müttefikler müşk~I vaziyet~ 
d •• k f ~ııında şehri tahliye etmek mec- 1 re keti Jendsvold ve Tyvold da U ŞeCe ,er buriyetinde kalmışlardı. durdurulmuştur. • 

Alman kumandanı sivil ma Alman hava kuvvetlerı Gub· 
Londra. 27 (A.A.) - Norveç. 

te cereyan eden harekat haklan. 
da emin bir membadan alınan 
malfımata göre müttefik kıtalc:r 
şimdi Trondheim'den gelen de · 
miryolunun büyük bir krs:ııını 
işgal etmekte ve mühim hir iltL 
sak noktası olan Stören'i ellerin. 
de bulundıırmaktadrrlar. 

Diğer ci]ıeten perşembe günü 
neşredilen tebliğdeh müttefikle . 
rin Lillehammer'in şimalinde ye 
ni mevzilere çel:ildikleri öğre 
nilmiştir. 

Almanlar, Oslo mıntakasında. 
ki kısmı külli ve Trondhdm'i iş. 
gal eden garnizon ile temas ede. 
bilmek ümidile şimal istikame · 
t:nde demiryolunu takiben iter 
lemi"lerdir. 

Müşahitler, şimdiki halde kuv. 
vetleri Alman kuvvetlerinden da
ha az olan müttefiklerin düşma 
nrn bu tesebbüsüne m!lni olmak 
ıçin siddetli bir mücadeleye gL 
rişmeleri tazım geldiğini söyle. 
mektedir. Fakat Almanlar, 
Trondheim'de mevkilerini sağ • 
larnlaştırma~a muvaffak olduk 
lan takdirde müttefikler müşklil 
b!r vaziyetle karşılaşacaklar, bel 
kı de şimdilik harekatı Norve • 
çin şimalinde teksif etmek mec • 
buriyetinde katacaklardır. 

ELDEN ELE GEÇEN ŞEHiR 

kanılara bir ultimatom göndere. brausdal vadisinde ka}n D~m
rek mukavemet kar~ısında kaldı. baas'ı bombardıman etmışlcrdır. 

ğı takdirde şehrin bombardıman TA yy ARE F AALlYETI 
edileceğini bildirmiştir. Eşraftan 
bir kaç kişi rehine olarak alıko · 
nulmuştur. 

INGILIZLER YENiDEN AS. 
KER iHRAÇ ETTiLER 

Amıterdam, 27 (A.A.) -
Tromsoe Norveç radyosu dün 
akşam halkı sükunete davet et 
miş ve Almanların kontrolü al • 
tında bulunan Norveç radyoları. 
nın ne~riyatına inanmamak la • 
zım geldiğini bildir??iştir. 

Spiker, Narvik ve civarında 
bir kac münferit mUfreu kaldı • 
ğını, -bunların da her taraftan 
Norveç kuvvı:tlerile müttefik kı . 
talar tarafından muhasara edildi· 
ğini ilave etmiştir. 

Spiker, Norveçe yeniden İngi. 
tiz kuvvetleri ihraç edilmiş oldu. 
ğunu ve bunların ar~sında ~in.· 
distanda hi-.met et!!lt1 olan ıhtı. 
yat ordusunun dağ krtaları da bu. 
lunduğunu söylemiştir. 

ALMAN II.ERLEYIŞI DUR 
DURULDU 

Helıinki. 27 (A.A.) - Finlan 
diya radyosu Norveçte bulunan 
Fin muharipJerinin Norveç cep -
besindeki vaziyeti şu suretle hu 
tasa ettiklerini blldinnektedir. 

İngiliz hava nezareti de clün §ll 
tebliği neşretmiştir: 

"Dün gündüz ve gece bir çok 
İngiliz tayyareleri Norveç ve 
Danimarkadaki düşman üstlerine 
karşı şid:letli taarruzlarıı.a de. 
vam etı;nişlerdir.Diğer hedefler a. 
rasında Oslo koyundaki Vallo'da 
benzin depolarına hücum edilmi~ 
ve bu depoların ateş aldığı gö 
rülmiiştilr. Ayni koyda büyük bir 
Alman nakliye gemisi de bomba. 
lanmıştır. Stavangerin şimalinde 
bazı mevkiler alevler icindcdir. 

Hava meydanma yakın bir fer· 
de demirli bulunan dört biiyük 
vapur c!a bombalanmıştır. , 

Röyter ajansının öğrendiğine 
~öre dün Norvece tnı::dfü avcı 
tayyareleri gelmiştir. Bun!arı~ 
Alman b~m9ardn::an tayyarelcn. 
:ıin devamlı hücumunu def için 
müttefik kıtalara kıymetli yar -
dımda b-.Jlunacaklan bildiriliycr. 

Bu İnS!iliz tayy.-releri d üsma 
nm bankınlarma rağmen bir Nor 
veç gölünün üzerine inerek mu 
vakkat bir hava iissü tesisine mu 
vaffak olmuslardır. 

fSYEÇ l'ıfENBU.AfU~DAN 
GET,EN HAREP.. 

No 9J Yazan: Orhan Rahmı Göhrc 
- Ben se:~inle sadece Türkçe 

konuşacağım. 
- Nasıl istersen Mehlika. 
- Dizler:m titriyor Doğan. 
Mehlil:a, bunları söylemekle b~

raber. ikide b:r, Doğanın ellerini 
sıltıyordu . Nihayet gemi clemirle. 
miş, cn!ar da ~andalla ayrılmış· 
lardı .. Gemi kaptanı, Dl'ğanı ta
nıyordu ve bir köle gibi, her em4 
rini yerine getiriyordu. Kaptan 
da eski ocaklılardandı. 

Sandal, ağır ağır, Dorotanın 
sarayının iskelesine yanaştı ve 
İrini sıçradı : 

- Yarım saat sonra orada bu
lununuz, o eski evin kapısı ö
nünde. 

İrini bunu söyler söylemez, se· 
ri hatvclerle merdivenlere doğru 
ilerledi. Sandal da yoluna devam 
etti. Mehlika, heyecandan konu· 
şamıyordu. Doğan da içini sıkan 
ve yalnız başına boğuşmağa mce· 
bur olduğu şüphe ve ıztıraplarm 
içine gömülerek etrafa bakıyordu. 

Onu Venedikten almıştı. Aca· 
ba Ven edik, onu tekrar elinden 
alacak mıydı? 
Yarım saat geçmişti. Sandalı, 

rıhtımın kendince eskidenberi 
mah1m bir yerine bağlandı ve 
çıktılar. 

- Kolumu iyi tut Doğan, çUn
kü heyecandayım .. 

- Tutuyorum Mehlika .. Fakat 
bu kadar heyecana sebep ne? .. 

- Eski hatıralar Doğan ... Sen 
de öyle olmaz mısın? 

- Bilmem .• 
Mehlika, karanlıkta, Doğanın 

gözlerine bclnnak istedi. Fakat 
Doğan başını çevirmişti. Tam ka. 
pıya varmışlardı ki, kıtpı aralan· 
dı. Birer hayalet gibi süzülüp 
girdiler .. 
Kapıda İrini .duruyordu. ·· • 
- O da geldı? 
Dedi. Doğan sordu: 
- O kim? 
- Dorota.. İşte fU odada. 

sor.ıra vürüdü. Dorota onu görün· 
ce kolİannı açtı ve koştu: 

- Kiyara!... Kiyaral ... Ne ka· 
dar da güzel olmuşsun. 

Mehlika da onun kollarına a· 
tıldı: 

- F akat Prenses, ben şimdi 
artık Kiyara değilim. Benim a 
dım Mehlikadır. Kocam da işte 
burada ..• 

Dorota gözlerini kaldırıp Do.. 
ğana c!ikkatle baktr. Doğan, kiba· 
rane bir sel~ verdi ve Dorota· 
nın uzattığı eli hürmetle öptü .. 
Dorota, muhakkak ki Meçhul 
Korsanı bu kadar gilzel, bu ka · 
dar asil ve fevkalade, aynr ı:a· 
manda bu kadar ce~tilmen tahay
yül etmemişti. içinden: 

- Hayreti. 
Diye mırıldandı. Kendini bir 

mUddet Doğanın tesirine kap
tırdı .. Sonra Mehlika ya döndü: 

- Zevcin bizim lisanı bilir mi? 
Buna Doğan cevap verdi: 
- Maksatlarını ifade edecek 

kadar. 
Mehlika güldü ve ilave etti: 
- Zevcim, lisanımızı bizden 

iyi bilir. Zevcim Türkçe, Yunan· 
ca, Arapça, İspanyolca, Fransız· 
ca, İngilizce de bilir. Zevcimle 
iftihar ediyorum .Zevcim iyi bir 
"'airdir, zevcim çok güzel teganni 
~der, zevcim muhtelif musiki a · 
!etleri kullanır, zevcim bugün 
emsali az bulunur bir münevver
dir. 

Dorota hayretle dinliyordu. 
Doğan, karısının aözUnü kesti. 

Türkçe: 
- Mehlika, yapma, beni §ı

ma.rtıyoraun? 
Dedi. Doğanın içinde biiyük 

bir saadet canlanmıştı. Artık şüp. 
he denilen bulut, ruhunun ufuk· 
lannda parçalanmıştı. Kansının 
gözlerinde, gene eeki tertemiz ve 
co,kun muhabbeti görUnüyordu. 
Seıi, derin bir samimiyetle titri· 
yordu. 

Mehlika tereddüt etti. Fakat (Devaını var) 

..-----------------------~ .. ---~ 
( VAKiT) okuyucularına müjd-a-!· 

Ölmez Eserler Külliyah olan 
(Dün ve Varın) 
kitap serisini 

Yüzde 50 tenzil 
ile alabileceksiniz, bir kaç güne 

kadar tafsilat. .. 
Yakıt gazetesinin okuyucularına ucuz flatle kltab te

min etmek s u retlndekl hizmeti her yerden takdir ve teşvik 
cctbetmekto dernm ediyor. Hemen kft.ğıdı parasının Uc
te birine ,·erilmekto olan bu kltnbları edinmek için o ka
dnr bUyUk bir ala.ka görUldU kt, tahminden cok fazla zuhur 
eden bu rağbet neticesinde, kltablarm bazılarının mevcudu 
talepleri karşrtayama.dı ; buıılnrclan vaktinde mUracaat eden 
birtakım okuyuculara, Va.kıt başka kltablar teklif etmek 
zaruretinde kaldı. 

Bu arada. blrcok okuyucular da bu tcrtlblero <Dun ve 

Ya.rm) tercUme ktilllyatmdan ela eser konulması arzusunu 

gösterdiler. 

(Dün ve Yarın) tercüme külliyab şimdilik 
67 sayısına varmış başlı b41şına bir kütüphane 
teşkil eder. 

4 Snyısmın mevcudu hic kalmamıştır. En salft.hlyetU 
kalemlerle fikir dUnyasımn şaheserlerinden secUlp TUrk 
l{Uturıhaneslne mal edilen bu kltablar, bu vadide yalnız ~c
şebhUs birinciliğini değil, kıymetleri bakımından da bJrın
cliklerinl muhafaza etmektedir. 

(DUn ve Yarın) tercüme kUlllyatınm mevcudu azalmış 
olmakla beraber okuyuculnrının arzusunu :rerlne getir-
mek tçln bu kltnblara da Yakıt gazetesi.. 

Müteakip seri kuponlarımızla yüzde 50 
tenzilat temin etmiş bulunuyor. 

ÜçUncU seri kftab kuponlarının yarın sonuncusu Vakıt 

gazctcsin<le ncşredllecektfr. Bu serinin ldtablarını Çarşan
ba. glinti öğle sonundan itibaren tcvzlo başlanılacağı gibi 
1 Mayıstıı.n itibaren de dördUncU ve bu gUzcl ve ölmez 
eserler külliyatına ait tertibin kuponları Yerllmeye başla-
nacaktır. _ 

Bu serilerin kuponları daha. kısa mUddetierle tcrtlb 
edilecek, buna mukabil kitnblnrrn tedariki için tayin edilen 
mUddet te - okuyuculara kolaylık olarak - daha uzun 
tutulacnktır. 

Tafsilat birkaç güne kadar ..• 

tı~ı!J ~1~r:sında yeni güçlükler 
ugu ıanılmaktadır. _ 

Stolcholm. 27 (A.A.) - Al • 
man kıtaları Rösos'u istirdat et 
mişlcrdiı:. Şimdi Rösos ile la • 
veç - Norveç hududunda biı 
muharebe cereyan etmektedir. 
Alman kıtaları evvelce bu şehrı 
işgal etmiş fakat Norveç gönül. 
Hilerinin ıiddetli mukavemeti kar 

Müttefik kıtalar Trondheim'in 
60 kilometre cenubunda kain 
Stören'e kadar ilerliyerek Alman 
motörlil kıtalarının Stören'e gi -
den yoldan ilerl.emelerine mani 
olmuşlardır. 
Diğer cihetten Alman ileri ha. 

Paris, 27 - Norveç hnrckô.tına 
dair İsveç menhalarmdan gelen 
haberlere göre, Sterdolcndekl Al· 
man kuvvetl,.rinin piştnrlnrı Rö
rosdan birdenbire 25 kilome tre 
geriyo ~ekilmiş. Os'dn Ye Tolgada 
siper kazmnkla meşgul bulunuyor
Inr. 

VAKiT kuponlarım kesip saklaymız 

'-----------------~ 



l'.fostafa Nazmi efendi. O sene 
• ""' 'j n ~-ı-n-•.-- ~rftnRWJ an-• a 

mın biribirine karşı vaziyeti bir -
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j~_H_a_ta_ydan3 Röp_o_rt_ai __ ı 
stadyumlar, forumlar meydana çı 
karılmasa bile beldeye ne bir şey 
kaybetmiş telakki edilemez 1 Bu
gün, Antakyanın eski eserler m~ 
zesinin mevcut bulunan mozayık. 
lar hisse ve fikre hayranlık, hat. 
ta durgunluk vermek için kafi. 
diri 

Abbas çıktr, gitti. Burhan C:a bil 
fasıladan istifade ederek Nazrııi; 

fJJ 1/1 ~ fendiden ayrıldı. Filhakik~ . 
1/ ı U ı kanlı hadisede biraz da kendı ~ 

~~'-"""""'~""" t şma araştırmada bulunmaya ınu.; 
'. ... ~ 'I ~ taçtı. Bir kere kendi odasına Ç.1 

: 

.'-6=.,_W,,L.l _C'_ mek istedi. Tam kapısının önlil1ç 

HATAY 
de nişanlısı Fahireyi buldu. c;eıı 

Nakleden: kız, mahcup ve utangaç: . 
n lb. IHI~ M D ~ A !fi'~ - Affedersiniz, dedi. Size ~: 6 

1 uristler için 
bir cennettir 

Hatayda, eski eserden, plaj. 
dan, tabii dekordan başka bir de 
av vardır. Dünyanın en güzel çam 
crmanları içinde nadicle av hay
vanları bulabilirsiniz. Bir seyyah, 
İskenderundan kalksa, 40 dakika 
sonra Antakya çağlayanlarını gö. 
rehilir, bir saatte Süveydiyı kum 
Jarına uzanabilir .. Ertesi günü or 
mantarda ava çıkabilir ve Bursa 
kaplıcalarını aratmıyacak olan 
kükürtlü su banyosunu da yapa. 
bilir ... 

- Size daha evvel de söyledim 
ya; bu şamdan büyük bir kıymeti 
haizdir. son derece mahirane iş · 
lenmiş ve madeni, maddei esasi
yesi altın olduğu halde içine ka
nştmlan ve ona gece aydınlık 
yapmak hassasını veren maddeyi 
kimse anlayamamıştır. Diğer ta· 
raftan bunun iki eşi daha olduğu
nu söylemi~tim; bu üç şamdan 
bir araya gelirse dünyanın en 
büyük servetini teşkil tdecek ... 
Belki de Mehmet Selam bu şanı.. 
danın bir eşine veya iki eşine 
birden sahiptir. Bendeki ile ta
mamlamak istiyordu. 

kloroform idi. Sonra maden ku
tuyu ·kısa bir tetkikten geçirdi. 
Kutu altı ampül için yapılmıştı. 
Altıncı ampülün yeri boştu. 

Mustafa Nazmi efendi taharri 
memurunun hi~ bir hareketini 
kaçırmadığı için bu tetkikatın 
neticesini hulasa etmekte gecik
medi: 

Kanaatimizce Hatayı her Türk 
çocuğu, yeni evlenen her Türk 
genci ve kızı görmelidir. Antak
yaya gelmeyen Türk vatandaşı, 
miföalağasız, Türkiyenin yaban. 
cısı kalmış demektir. Atatürkün, 
dört bin yıllık Türk memleketi 
diye tavsif ettiği Hatay, bugün. 
kü medeniyetin bütün icaplarını 
sinesinde topladığı halde bile, 
yine efsanevi bir diyardır ... 

Dünya seyyahlarınrı gelince: 

- Siz bu zatı yakından tanır 
mısınız efendi hazretleri? 

- Hicazda rastlaşmıştık. Oralar 
da bir ara beraber bulunduk. 
Selam bu şamdanın bende oldu
ğunu ve iki eşi daha olduğunu 
pek iyi biliyordu. 

- Sizi altı ay evvel tehdit et
tiğinden bahsetmiştiniz. Bu tch. 
didin mevzuu bu şamdan mıydı? 

- Boş olan ampül Mehmet 
Selamın sizi bayıltmak için kul· 
!andığı ampüldür. Değil mi? 

- Pek mümkün... Herhalde 
öyle olacak. Ama beni en ziyade 
meraklandıran şu çantaya ben
ziyen deri bohçanın içinde ne 
olduğudur. 

Bunu söyliyerek Burhan Şefik 
bavulun dibinden uzun bir siyah 
deri çıkardı. Ağzı katlanarak 
kapanması Iazımgelen bu deri 
çanta, yahut bohca apaçıktı. Boh
çanın ağzını iyice açarak lamba· 
ya yaklaştırdı. Kokladı ve içini 
iyice tetkik etti. 

J\takyncla Asi nehri kıyılan 

Avrupadan, Amerikaclan yola 
çıkan bir turist, şayet Hindista
na, İrana, Iraka, Afrikaya gide. 
cekse mutlaka Hataya uğraya. 
cek; şimdiye kadar görmediği, 
tanımadığı, bilmediği bu diyar
dansa ayrılmak istemiyecektir. 

- Hayır... O zaman benclen 
yüksek bir para istemişti. Bu 
hayatının büyük bir kısmını, u
zun senelerini Arabistanda ge
çirmiş olduğu halde para kazana. 
mamıştı. Benim servet sahibi ol
mama dehşetli içerliyordu. Beni 
kıskadığını söylemekten bile geri 
kalmamıştı. Zannederim ki bu 
serveti ne yapıp yapıp elimden 
almaya ela göz koymuştur. 

Derinin üstünde sert bir cis
min uzun müddet bu bohçada 
muhafaza edilmiş olduğunu gös
teren bazı izler vardı. 

Bütün bunlara ~ndisi de bir 
cevap bulamamış olacak ki, Bur· 
han hepsini bavula koydu ve ö~ 
tekilerle birlikte odadan dışarıya 
çıktı. H ATAY bir turizm 

mıntakasıdır ve tu. 
ristl~r için bir' cen
nettır. 

Hatayda geniş bir sayfiye sa. 
hası, güzel hava ve harikulade 
m:ınZJra vardır. İsl:enderunu An
takyaya bağlayan 58 kilometre
lik asfalt yolda otomobille bir se
yahat yapınız: Geniş geniş viraj. 
}arda yükı:ele yüksele, adeta esa. 
tiri yedi kat semanın müntehası. 
na çıkmış olursunuz. Başınızı ar
kaya çevirdiğiniz takdirde sakin 
ve berrak İskenderun limanını 
panl parıl yanan bir ayna gibi 
seyredersiniz. Önünüz, sağ ve so. 
!unuz bin bir renkli, ağaçlr, ekin
li tepeler, vadiler ve dağlarla çev
rilidir. Daha arkada ise güneşin 
ziyal~rı altında gözlerinizi alan 
!:"'.arlı zirveler görünmektedir. 
Toprağın bzıl renginden beyaza 
kadar tenevvü eden bu harikulii. 
de desenli peysaj muhakkak ki 
seyyahı büyüleyccektir. 

Mesela, balayı seyahatine çık. 
mı§ bir çift Hataya gelse ve Kı. 
zrl clağcla bir tepeye -mehtaplı 
bir gecede- çıksa, ufukta Toros. 
J;:ı..-ı, bir yanda İskenderun körfe. 
zi:ıi, S<ığda Amil: gölünü göre. 
cektir . 
• Antakya kalesine tırmanırsa. 
nız Süveydiye körfesi, Asi vadi. 
si, Amik gölü, Avanos dağlan ve 
ta karşıda da meşhur Musa dağı 

tıyor. Bu, meydan:ı çıkarıldığı 
takdirde binlerce senelik tarih 
canlanacak demektir 1 

Fakat, yalnız bu kadar mı? 
Hayır! 

Antakya, dünyanın en kıymet
li mozayıklarına sahiptir. Asi ke
narında üç büyük holden ibaret 
olan eski eserler müzesi, milat. 
tan 1300 sene evveline ait levha. 
larla doludur l Şehir, eski eser iti
barile o kadar zengindir ki Eti 
devrine ait diğer bedialar bulun. 
masa, Antioche toprağın altında
ki uykustından uyandırılmasa, 
Romadan daha zengin saraylar, 

• 

Fakat, seyyah akınını temin 
edebilmek için Münakalat Veka. 
Jetinin teshilat göstermesi, seya
hat mevsimi için şimendiferler. 
de, Hataya mahsus olmak üzere, 
tenzilatlı bir tarife tatbik etmesi 
lazımdır. Nasıl İzmir Fuarı gö. 
zetiliyorsa, Hatay da aynı kolay
lığa kavuşmalıdır. 

O zaman Türkiyeye namütena. 
hi döviz girecek, İstanbul ile İs. 
kenderun arasında işleyen tren. 
!er beynelmilel bir pasaport meş. 
heri olacaktır!. 

Sabih ALAÇAM 
---~----

Antakyanın, Antakya camii mrnareıinJen alınan umumi 
manza~·a resmi. ' 

Bundan sonra taharri memuru 
Abbası isticvap etti. Fakat ondan 
da pek fazla malUmat elde edeme· 
yince tekrar Nazmi Efendiye 
döndü: 

- Selamın yattığı odayı göz
den geçirdiniz mi? 

- Hayır ... Henüz giremedik. 
Sizin vaziyetiniz, baygınlığınız 
bizi yanınızdan ayrılmamaya 
mecbur etti. 

- Pekala... Öyleyle birlikte 
gidelim. 

Mehmet Selamın yatmasına 
tahsis edilen odada tıpkı Burhan 
Şefiğin yattığı oda gibiydi, ta
harri memuru Abbilsın elindeki 
petrol l~mbasını kenardaki masa. 
nın üstüne bırakarak teferruatlc 
meşgul olmaksızın hemen maktü
le ait ağır bir bavulu açtı. Bu 
bavulda bazı küçük kumaş parça
lan ve iç çamaşırı vardı. Hemen 
bunları kaldırdı. Altından bir 
maden kutu çıktı. Kutuyu açın· 
ca beş tane ince cam, ampül gö. 
riindü. Bu ampüller renksiz bir 
mayile doluydu. Pencereye gide
rek camı açtt ve ampüllerden bi. 
rini kırdı. Hiç şüpheye mahal 
yoktu. Ampüllerin içindeki mayi· 

Yavaş y::ıv:ış ortalık ağarıyor -
du. Birkaç dakika sonra bulut
ların arkasından kış güneşi soluk 
rengini gösterecekti. 

Öndeki salond<l Burhan Şefik 
ev sahibine: 

- Hemen hükumet doktorunu 
çağırmalıyız. Gelinceye kadar va. 
kıt geçer. Fakat acele bir doktor 
bulsak fena olmaz. Çünkü ölü
münü tesbit etmeliyiz. 

- Evet, derhal... Abbas hemen 
iskeleye kadar git; bir araba bul.. 

Abbas bir iki adım atarak: 
- Arabaya lüzum yok Seydi... 

Şimdi hemen doktor Ahmet 
Şemsettini alır; getiririm. Size 
bahsettiğim doktoru... O mefluç 
tür, yerinden kımıldanamaz ama 
kendisini yolda taşıyan bir ara. 
bası var. Belki de reddetmez, 
araba ile uşağına ben de yar
dım ederim, getiririz. 
Bir meflüç adamın muayenesin

den fayda memul olup olmadı
ğında Nazmi efendi mütereddit 
olduğu için istifsarkfir Burhanın 
yüzüne baktı. Burhan: 

- Olsun, dedi. Çabuk olsu:ı 
da ... Çünkü bazı hadiselerde biz 
yabancılar aldanıyoruz. Ölüm 
zannediyoruz, mecruh canlanı

yor ... 
Nazmi efendinin bir işaretile 

gözlerinizin önüne serilecektir. ..-------------1!111-------.---------------------.,--------------. 
Hikaye Modern 2etin 

Ya Antakyanın ''Çağlayan -
tar,, ı? .• 

Şehirden Harbiye nahiyc:sine 
giden asfalt yolun müntehasında .. ---• 

Nakleden: , 

BURHAN BURÇAK 

kayalardan kayalara atlayarak a
kan bu suları, gümrah ağaçların 
gCilge::i altında sc:atlcrce seyret
seniz doyamazsınız ... 

Kuş crırıltılan altında, efsanevi 
bir dekor icinde, in~na düşün. 
mel:; tabiatın harikulade sanat. 
kar kudretine hayran kalmak duy 
gulannı aşılıyan "Çağlayanlar,, 
muhayyileyi genişletiyor, hatta 
derinleştiriyor ve fikre ciyadet 
veriyor ..• 

Romantik bir artist, realist bir 
sanatkar, yaratıcı bir muhayyile 
herhangi bir eserinde ne kadar 
muvaffak olursa olsun; bir keli. 
me ile, insan, l:endi hüviyetinin, 
varlığının şaheserini vermiş bu
lunsun; bu ibda, "Çağlayanlar,, 
yanında, tabiatın bu şaheseri kar
şıs.nd:ı mutlak surette sönük ka. 
I.r ... 

Bizzat Antakya, çarşısının ori
jinal dekoru; şehrin eski mahal
lelerinin iki metre genişliğinde
ki ort;ıları çukur ve paket taşlar. 
la döşenmiş sokak1an ile ckzotik 
bir çehre t<ışımaktadır. Asfalt 
yol, Asi vadisinin yemye~il deko. 
ru yan nd~ bu dar sokaklar; sey
yah , garip bir ha} ret, giderilmez 
bir meraka düşürecekti:-. Bir şe. 
;ııir ki içinde hem 20 nci asır, 
hem de Kurunuvusta yaşamakta. 
dır. 

Bu bakımdan, Antakya Ameri
kadan bile turist getirtebilir. Fa· 
kat, bizce, Hatayın asıl hususiye. 
ti yalnız mr.zi değildir; orada bil. 
tün havat t zJ:bürlerinin kaynaş
masıdır. Hc:n de naı:ıl bir kay
naşma? Namütenahi arkeolojik 
b;r serv~tlc ... 

AntC1kya, !::arı ~tikası itibarile 
Ro~~yı bile aratmaz! Yer altın. 
a~, eski Antioche olduğu gibi ya. 

Melek hanımefendi hizmetçisini oğlu
na göndererek kendisini odasında bekle· 
diğini bildirdi. O, yaş itibarile ailenin 
reisiydi. Fakat kıyafetine bakanlar buna 
inanmakta hayli müşkülat ~kerlerdi. 
Elli sekizini dolduran Melek hanımefendi
nin tn büyük zevkı genç kızlara yakışa
cak renkte şapka giymesiydi. Binbir mah
lüle batırılmış açık sarı ve muntazam 
kesilmiş saçlarile onu arkasır.dan gören· 
ler ancak yirmi yaşında zannederlerdi. 

Oğlunu odasına çağıran Melek hanı
mefendi. İşte böyle bir kadındı. 

Gene adam annesini fazla be~letmedi. 
SorJu: ~ 

Beni görmek istemişsin anne? 
Eğer poker için para istiyeceksen beş 
param yok. Dün akşam ne varsa verdim. 

- Şakanı,1 sırası değil Nebil.. Seni 
dah:ı. çok c::ddi şeyler konuşmak için 
çağırdım. Şöyle gel bakayım. Hiç arasıra 
evlenmeyi aklından geçirmedin mi? 

- Öyley;ıe ciddi birşey değilmi§. 
- Bilakis ' 
- Hayır anne, sen de peA:ala biliyor-

sun ki bugünün evlenmesi daimi bir ev
lenme sıyılamaz. O halde? 

- Ne fi1ci .. , ne fikir. Saçmayı bırak 
Nei:ıil Mualla ile evlenmeye karar verdin 
mi, sen onu t.Ciyle' 

- Sureti kat'iyede. 
Onunla mes'ut clacağına kani 

misin? 
- Kaniim. 
- Bu kızcağızı ne zamandanberi ta-

nıyorsun? 
- Beş aydanb~ri .. 
- Oğlum, bu gibi vaziyetlerde bir 

ananın vazifesi oğlunun saadetini ara· 
maktır. Demin bu genç kız hakkında bir 
mektup aldım. Bunda, onun hakkında 
garip şeyler var. 

- Bu terbiyesizliği kim yar>:nış? 
- Mektupta m-ıale~cf imza yok. 
- İmzasız mektup, demek bu gitıl 

paçavralara hala inanacak kadar safsrn 
anne, eğer merhum babam hakkında da 

sana gönderilen mektuplara ehemmiyet 
vermiş olsaydın, her halde bugün ben 
dünyada bulunmazdım. 

- Biliyorum yavrum, biliyorum. Fa
kat bu mektup hakkında sana izahat ver
mek te vazifem. Bunu yapmalıyım. Şimdi 
beni dinle, mektup şu: 

"Bayan, iyiliğinizden başka temen· 
nisi olmayan bir hayırhahınız, müs
takbel gelninizin nasıl vakıt geçirdiği 
hakkında sizi tenvir etmek için vicdani 
bir vazife duymuştur. Bayan Mu.aIIa. 
Haftad<]. üç gün saat beşten yediye kadar 
Tarla başında ( ... ) numaraya devam et
mektedir. Eğer oğlunuzun şimdiden fin
katan bir kızla evlenmesini muvafık bu
luyorsanız, ne filfi de~ilseniz icabina ba
kınız. Selam ve ihtiram ... " 

Nebil gülerek omuzlarını silkti: 
- Bundan daha feci bir muziplik ola

maz. 
-Öyle oğlum. Yalnız mektupta sara

hat var. Zannedersem ilk işin bir de bu 
cihetini tahkik etmek olmalıdır. 

Muallatlan şüphe etmek hiç bir zaman 
aklımdnn gecmez. 

- Pekfila oğlum. Madem ki böyle 
düşünüyorsun. Bu mevzu üzerinde ko
nuşma:n'ız artık lüzumsuzdur. 

Nebil ocladan çıktı. Annesi bir mücldet 
düsündü. Kendi kendine: 

• "Mualladan şüphe etmel: hiç bir za
man aklımdan geçmez." Demek ıyı ama 
hakikat böyleyse. Fakat ben bu işin iç 
yüzünü öğreneceğim. 

. . . 
~aat akşamın altısıydı. Melek hanı

mefendi otomobilini Tarlabaşm:n kö~e
sinde durdurdu. Biraz b:kledi. İmzasız 
mektup meselesini tahkikn memur ettiği 
hususi adamının haber getirmesini bekli
yordu. 

Bir miiddet sonra bu adam,kar~ıılaki 
<:.pzrtrr.an<l:ın çı1:tı. 

Ve nefes ,nef~e: 
-Buldum, hanı:nc!endi, dedi. 

- Ne var yavrum? 

- Kuş kafeste. 
- Yani? 
- Yani genç kız bir sattenberi söyle-

nen apartmanda. Kapıcıdan öğrendim. 

Burasını Naci adında birisi tutuyormuş. 
Genç kız ela haftada üç gün buraya gelir-
mi~ . 

- Ya!.. 
- Evet hanımefendi.. Apartmanın a. 

nahtan da kapıcı kadındaymış.. Çünkü 
Bay Naci bu ay sonunda bırakıyor· 
muş. İstiyen kiracı olursa gezdirebilece· 
ğini de söylemiş. Şimdi sizinle birlikte 
apartmanı gezer ve kızl cürmümeşhut 
halinde yakalarız. 

Bu fikir çok muvcıfrktı. Melek hanı· 
mefendi herifin pe§ine düştii. Kapıcı, bol 
hahsis alacağından emin, ellerini c6ruştu
rarakkarşılarına çıkmıştı: 

- Yolu göstereyim _ dedi ve yürüdü. 
Şimdi, malini metheden bir satıcı gi!.:i 
anlatıyordu: 

- Burası abdesthane, şu koridordar. 
mutfağa gidilir. Yanda kilerdir. 

Burada bir ltap:y1 tıkırtatt. Cevap 
alamayınca ac:tı: Burası kilci.ik bir odadır 
ki buradan da salona geçilir. Kapıcı o 
kapıyı ela tıkı rtattt. Bir ses sordu: 

- Ne var? 
- Ben, kapıcı. Bir kiracı geldi de gez-

diriyorum. Mü.,aade etmenizi rica ederim. 
Ve ceva'nı bcklem:.den kapıyı ar!:asına 
kadar açtı. , 

Melek hanrmefendi e~iğin iizerinde şa
şırmış, kalmıştı. 

İçeride oğlu Nebil, pijama ile k:ıt'!ape· 
ye uzanmı~, yanın:ı da Munllfiyı a'mıştı. 
Genç adam. annesinin b5yl~ birder.bire 
baskın vermesine mütehayyir olmuş gö· 
rünmedi: 

Sad~ce : 
- Olur~ey değil!lin 2nne, dedi. Niha

yet dayanamadın da bizzat tal-Jcik etmeye 
karar verdin öyle mi? Fakat hosur.::ı zah· 
mete girmiş oldun. Cünkü görüyorsun 
ni§anhmın aşıkı b:nden başkası değil. 

şey sormak istiyorum; musaa 
eder misiniz Burhan bey? 

- Hay hay ... Emredersiniz ... 1• Burhan, oda kapısını açrnı~ ~ 
duğu için ikisi birden, gayri ~ 
tiyari içeriye girdiler. Genç.1',s 
çok ciddi idi. Nişanlısından bır 
uzakta durarak: S . 

- Siz, dedi. Bu Mehmet e. 
tamın dediği gibi hakikaten; 
bıta memuru ve meşhur Bur 
değil misiniz? .. 

Genç adam sakin bir sesle: t 
- Evet, dedi. Benim ta~ 

yaptığımı ve bir cinayet had~ 
sile bu derece satahiyettar ~.ur~. 
te alakadar olduğumu gördüJ1 ... 
Sizden zabıtaya mensup oıduğıl 
mu artık gizleyemem. Is" 

- Fakat bugüne kadar bu 
kikati benden saklamanızın ~ 
bi neydi? Anlaşılmayan ve ~· 
acı bir endişeye düşüren bir n 
tadır. 

- Bunun sebebi babanız~ 
Mustafa Nazmi efendi hazret:;e. 
yanındakilerin bir taharri 
murile birlikte bulundukı.ar;Z 
bilmemelerini istedi. Beni · 
ahbap gibi tanıttı ve siz de dı: 
nimle bu yüzden alakadar ol 
nuz. Anlaşılan hüviyetimi ö~re: 
mek sizde derin bir i~ 
sebep oldu. Küçük bir . JsO" 
memurile nişanlanmak belki :__.t 
şunuza gitmiyor, Benim için i.:J 
ağır bir darbe teşkil edecek,~; 
tahammül etmiye mecbu f 
isterseniz aramızdaki hususi b' 
koparalım. 

Genç kız sap:o;arı kesilerek~ 
- Burhan 1 •. ·ı ben bir d.a .,e 

bile böyle bi• ~ düşünmedııtı. · 
sizede kararımaan dönmek fi~ 
de olduğumu söylemedim. Be et' 
yalnız anlayamadığ:m nokt~. ~· 
rafındaki esrann düğümünil · 
zin de benden gizlemek iste~: 
nizdir. Siz ne olursanız ol~ tlİ• 
bence sizin şahsınız ehemrnır:,e~ 
dir. Mesleğiniz değil. Söyle r•' 
istediğim şudur ki benim e~c· 
fımda bir esrar perdesi var. )Jt' 
piniz bu esrarda vakıfsınız ~ _:.~ 
piniz bunu benden sak~ 
lstiyorsunuz. (Devariii ~ 

Oyun 
ıd' Beş tane ı rakamı ile 28 e ~ 

edebilir misiniz? Otuz saniyede 
vap vermeğe çalışınız. 
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