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Mustafa Nazmi efendi. O sene •' :nın biribirine ltar§ı vaziyeti bir-

2 - SON DAKIKA - 28 NISAN 1940 PAZAR 

Millt kümenin dördüncü haftasında 
2 ci gün karşılaşmaları 

lstanbulda: 

Galatasaray: 5 Gençlerbirliği: O 
Fenerbahçe : 3 Muhat ızgücü : 1 

lunirde: • 

Altınordu : 
Beşiktaş: 

l stanbulda: 
Galata.saray • Q. birliği: 5---0 
Bugün Fenerhahçe stadında 

10.000 ni ~bir seyirci kalaba-
lığı önünde millt kilıne maçlarına 
Galatasaray • GenÇlerbirliği, Fe
neroahçe • MuhaI~cü takımla
rı arasında devam edildi. 

Günün ilk müsabakası Galata
sarayla Gençlerbirliği arasında i
di. Ankarada rakibini penaltıdan 
yaptığı bir golle yenen Galatasa.
raylllamı Gençlerbirlili karşısm· 
da bugün ne yapacaiı merakla bek 
leni yordu. 

San - Knmınlılar bu müsaba· 
kada yaptıkları 5 golle ve su gö
türmez bir farlda birincisinin re
vanp mahiyetinde olan mOsaMka· 
yı 5-0 kaJanchlar. 

Maom taflllltu 
Hakem Ahmet Ademin idaresin 

de başlayan oyünun ilk devresin
de Galatasaray SaWıaddin ve Gün 
dilz vasrtasile yapblt 3 golle dev
reyi 3-0 galip bitirince, Gençlett>ir 
lilinin mall~biyetten kurtulamıya 
cağı ibelli oldu. Galatasarayın bu 
devre ~ Ustün ve hakim oyunile 
elde ettiii bU dereceyi ikinci dev
rede devam ett.irmtle ~ 
şilphesi:.di. Bununla beraber Genç 
lerbirliğinin de bir ,ey yaprnaia 
çal~cağı bekleniyordu. 

Fakat ikinci devre Galatasaray 
Gündüz vasıtasile iki gol daha ya
parak netioeyi beşe çıkarınca, G. 
Birliği mtihacimleri, çok güzel oy· 
nayan Galatasaraym haf ve mü· 
dafaa hallan karşismda bir gol 
bile yapamadan müsabakadan 5-0 
gibi CQk açic bir mağl~biyetle ay
rıldı. 

Fcaerlıahçe. M· gtictt: S - 1 

Gilniln ildncl mllaabaka.sı Fener. 
le MuhafızgUcU arasında. cereyan 
etti. DUn Galatuaray karşJBmda 
4 - O gibi farltlı bir mağlübiyete 
uğrayan Muhafızın bugiln Fene
rin karııısında ala.cağı netice me. 
rakla. bekleniyordu· 

Hakem Nuri Bosutun idaresin • 
de oyuna 'Muhıı!ızgUcU başladı· 

İlk anlardı!. her iki takmıda da,. 
çok sil.ralli bir oyuna şahit oluyo
ruz. Bu anlarda MuhafızgilcU nls.. 
beten hlklın bir oyun tutturmua 
vaziyette devam ediyor· 

Oyun bu eekilde devam eder. 
ken, 10 uncu dakikada Muhafız. 
gUcU sol açığı Turgut, çok g{l%el 
bir §iltle Cihadın plbjonuna ra.ğ. 
men ilk golU Fener ağlanna. tak. 
tJ. 

Derhal toparlanan Fener, sol
dan hUcum te§ebbUsilne girişiyor, 
nihayet 15 inci dakikada. Rebllden 
gilzel bir pas alan Melih, seri bir 
hllcumla bUtlln Muhafız mlldafile. 
rini atlattıktan sonra aağ saviye • 
ye çektiği yerden. bir oilUe Fene
rin ilk ve beraberlik golllııJl yap. 
tı. 

1 - l berabere vuiyete girin. 
ce oyun bll8bütU.ıı aerl bir ıek.le 
dökllldil· Fakat hiçbir tarafta katJ 
hfıldmlyet yok· Oyun mütevazin .. 

30 uncu dakikaya kadar, bu şe. 
kilde devam eden oyunda Dd ta • 
raf .da birçok Ayt fırsatları kaçır. 
dılar. 

3' UncU d•kfkııda yine Melih, 
eeri bir hUcumda. yine MUhafız 
mUdafilftini atlatarak takımmm 
2 f.nı:i golllıin yaptı· 

Bu golden aonra Yuhafızlılar 
tekrar beraberliği temin uğrunda 
ç-0k çalılblana da Fener haf bat. 
ü ve mUdafaaaı rakiplerine gol 
frr.satI •e:rmecU. Ve birinci devre 
2 - 1 i'enerba.hçenln callbJyetl 
ile nctlcclcnd} 

3 Vefa: 2 
1 Altay: 1 

İkinci devrede Muhafrzlllar her 
ne kadar beraberlik teminine uğ -
raştıla.rsa da Fenerbahçe 15 inci 
dakikada Naci vaartulle bir gol 
daha yaparak mUsabakaji 3 - 1 
kazandılar. 

lzmirde: · 
Beşlktq ,. efa )ine mağlô.p. 

tzmır, (Husmıl mahablrimizclen 
telefonla) - Milli kUme maçla. • 
rma buglln lımlrde Vefa • Altm
ordu ve Beıfkt:q _ Altay takımla
" araamda devam edildi· Gllnlln 
Uk mUaa.bakaaı Vefa ile Altmordu 
arumda idi· 

Çok çetin ve heyecaDlı geçen 
bu mUaabakada Altmordu rakiblıü 
3 - 2 ycmneğe muvaffak oldu· 

GtlnUıı ikinci mtı.sabab.aı Betik. 
tq - Altay talmnlan arumıda ce. 
reyan etil ve bu ma~ hmırde haf 
tanın en heyecanlı karttllfDlası. 
m te&ıkll etti. 

Bqtanbap canlı geçen bu mlL 
u.baJ..aC"a Be111ttq!tlar mütaba • 
ikayı ancak 1-1 be•abere bitirdi. 
1..r. ' 

Bu haftaki maçlara bir 
bakıı 

Şehrimiıde Galatasaray ve Fe
nerbahçe takımlarile karşı]~ An 
kara taknnlan, her iki rakibi kar 
şısmda da müsabakalarını kati ne 
ticclerle kaybettiler. 

Fenerbahçe iki müsabakayı 3· 1 
kazandı. Galatasaray ise, yaptığı 
iki müsabakada Ankaralılardan 
hiç gol yemeden 9 gol attı. 

Bu vaziyete göre Ankaralılar 
yaptıkları 2 gole mukabil tam 15 
gol yemiş olarak ~hrirnizıden ayrı· 
lacaklar. 

lstanbul takımları lehine pek 
mühim bir fark .. 

lzrnirde Beşiktaş iki maçım da 
kazandı: tik gün Altınorduyu 3-2 
bugün de Altayı 1-0 yenerek. 

HalbUki, milli küme başlanndan 
beri iyi bir manzara arzetmiyen 
Beşiktaşm lzmirde muvaffak ola
bilec.eğini şüpheli görüyordu. Bu· 
na mukabil Vef anm iyi dereceler
le döneceğini zannedenler de al· 
dandılar. Vefa her ild müsabaka), 
da kay'betti. 

Istanbtil talnmlan bmirden 7 
gol atınıı buna mu.kabil 7 gol ye
miş olarak dönüyorlar. 

Buna da bakarak şehrimizde bu 
iki takımile İzmirliler arasında çok 
az bir farkın mevcudiyetine mi i· 
ruınmak lA.zımdır dersiniz? 

Serbest güreşler 
; 

tık müsabaka: Celfille Mehmet 
arasında. Cclfil 3 dakikada tuşla 
galip. 

ikinci müsabaka: Ali Ahmetle 
Ömer arasında : Ömer yorularak 
minderi terketti. 

Üçüncü müsabakada Mustafa 
ile Hüseyin berabere kaldılar. 

DördUncli: Hamdi ve Kaaım 
Tafari. Tafari yimıi ilimci dakL 
kada tuşla galip. 

Beşinci: Manisalı Halidle Leh 
Villimar berabere kaldılar. 

Son güreş: Tekirdağlı Hr.se
yinle Kara Ali arasında. Kara 
Ali tu~la mağlQp olunca minderi 
terketti. Hakem heyeti tuıu say
madı. Tekirdağlı Hineyin de Ka
ra Ali sahadan çekildiği için bük 
men 1:alip ilfuı edildi. 

Stokholm, 28 (A·A·) - lsveç radyosu dlln a.Jterunki ncıırlyatm. 
da göyle demiştir: 

.. lsveı;in bitaraflık taahhiltlerinc ciddiyetle sadık kaldığına dair 
von Ribbentrop tarafından yapılan beyanat Stokholmde hayret u. 
yandırmıştır. Bu beyanat tabii olan bir vaziyetin mliiahedesinden 
ibaret tclAkki edilmektedir· Bununla beraber siyasi İsveç mahfille
rinde von Ribbcntropun bu noktaya işaret etmiş olması memnuniyet 
uyandırmıştır. 

İsveç hükflmetl bltarnfhk siyasetini her fBtı1tamettc aynı ıı.~· 
le tatbik etmeye karar vermiştir. . 

İsveç radyosu bundan BOnra lsvec;:in milda!aa tefkilatmı j}erı 
götUrmck hususundaki faaliyetine devam edeceğine dair bazı bB· 
herler neşretmlitir· 

lsveç siya.si partilerini birleştirecek olan bir mayıs şenlikleri bil· 
tün milletin, memleketin sulhperverane münasebetlerinin ihlali te. 
şebbüslerini mllttefikan takbih ettiğini isbat edecektir·,, 

Yüksek harp meclisinde 
,. verilen kararlar 

} 

Londra, 23 (A·A·) - İyi haber alan mahfillerde söylendiğine 
göre, 27 nİBanda toplanan yüksek milttefikler mecliainin müzakere. 
leri esnasında bilhaasa Norveçteki vaziyet tetkik cdJ..l.mi§tir· Norveç 
cephe.inin bıw noktalarında son iki gün zarfında kaydedilen mu
v&ffaloyetaizliklerin sebebi, meclisçe araşbnlmıştır· BilhaM& ''Dom. 
baaa,, m cenubunda (Oester) vadisl uzunluğunda gayri Wi olan 
Norveç kuvvetleri Alman lrumtlerinln Tronheyme doğru geçme. 
sine mani olamamışlardır· 

Ayni mahfillerde beyan edildiğine göre, müttefikler mnmkün 
olduğu kadar stlratle Norveçe asker ihraç etmektedirler· Asıl me
sele aVCI tayyareleri meselesidir· ÇUnkü Almanlar bombardıman 
tayyareleri sayesinde taa.mızlannda bir 11.stünlUk temin etmektedir. 
ler. Avcı tayyareleri Alman bombardıman tayyarelerlnln faaliyeti. 
110 mani olmaya çal.ıiacaklardır· 

lngills mahfillerinde hlkim olan kanaate göre, avC? tayyarele
rinln Norveçte bulundunılmuı meselesi de yüksek meeliate götil. 
.uımu. ve Norv~ yapılan aevlrlyatm billıaıısa malseme 11evkiyatı.. 
nm taclll ~çin tedbirler almmıştır. Meclis Norveçin muhtelif nokta
lannda mnttefiklerln ha.rekettnl tanzim meselesi hakkında da karar. 
lar ittihaz etm.lı.Jtir· Asıl meselenJn mnttef'ıklerin Norveçe ayak bu. 
mıı olmalan olduiu ve ma.halU muvaffa.kıyetsizliklere rağmen baş
lanan bareklta '!Ühal zaferden emin olarak devam edileceği ayni 
mahfillerde Ulve edilmektedir· 

Kitap severler 
kurumu 

Ankara, 28 (A.A..) - Haber 
verildiğine göre Adliye Vekili 
Fethi Okyann himayesinde te -
ıekkül etmit olan kitap severnler 
kurumu heyeti umumiyesi dünkü 
toplantısında Halkevine iltihak 
etmeğe karar \ı'ermiıtlr. 

19 39 ilkteırlninde teıekkül et
miş olan kurum bugüne kadar de 
vam eden mesai devre11i ı:arfında 
Ziya Gökalpm "Türkçülüğün e -
sasları" ve Ahmet Hikmetin ''Çağ 
hyanlar" adlı eserlerini basrruı 
ve yaymııtır. 

Berlin radyosunun 
bir yalanı daha 
Kudüs, 28 (A.A.) - Filistin 

makamlarının Nedi Musa.da 
"mevludU nebevi" nin tcsidini 
menettikleri hakkında Bertin 
radyosu tarafından n~en 
yalanların tersine olarak Omer 
camiinde btiyük mevlıit okun
muş ve Elankar camilndc oku· 
nan mevlfit de radyo ile neşre
dilmiştir. 

Beyoğlu halkevinin 

Kır koşusu 
Beyoğlu Halkcvinin 6.000 met 

re üzerinden tertip ettiği kır ko
§USU bugün yapılmıştır. 

Alınan neticeler şunlardır : 
Birinci Kale11pordan Takfor 

der~ce 20,35 
ikinci Kalespordan Yorgo dere. 
ce 20.53 

Üçüncü Muzaffer Beyoğlu 
Halkevi 21,10 

• 
Basketbol maçları 
Basketbol maçlarına bugün Be 

yoğlu Halkevi salonunda devam 
edildi. Kurtuıu, ve Beyoğlu spor 
birinci takımları arasında yapılan 
ilk müsabakada Kurtuluş yetmiş 
dokuza kar,ı 19 la galip geldi. 

Galatasaray • Kartal takımları 
arasındaki ikinci müsabakada 
Galatasaray 4!> a karşı 34 le mü.. 
ubakayı kazandı . , 

Feci bir 
kaza 

Bir tayyara 
nehre gömüldü 

3 kişi öldü 
Nevyorlı, 28 (A.A.) - Man -

hasset körlerinde vukubulan bir 
kan neticesinde üç tayyareci öl
mii§tür. Tayyarenin kontrolü.nü 
kay'beden pilot dikine inmeğe 
mecbur kalmış ve nehrin sularına 
batmıştır. Kazanrn sebebi meç · 
huldür. 

Hamiyet Yüceses ve 
Naşit Ozcanın İştirakile 

müsamere 
Çocuk esirgeme kurumu Alemdar 

nahiyesi, hasılatı anası babası işe git
tiği için sefil kalan veya onların ça
ll§ma.sma engel olan yavruları barın· 
dırmak için açılması mukarrer "'çc>
cuk bakrm evl,, mentaatıne 80 ot.an 
94-0 salı akşanu .saat 9 dıı. ÇemberlJ
ta,, s1neınasmda bir mllsamere tartıp 
etmiştir. Hamiyet Yılceae. ve Naflt 
ö:ı:can gibl sanatkArlann l§Uraklerlni 
temin ıruretlle programm mUkemmell
yetine illna eden kurum. aynca genç
ler ta.ratmdıuı mmt oyunlar, ıarkılar 
takalmlnl ve film göstermeyi de prog 
ramma eklemiştir. FiyaUarm mutedil 
tutulmnsına bllhnssa dikkat edilmlg
Ur. Biletler Çcınberlltaş ılnemaaı gi§e
slnua de saWmnktadır. 

Yeni ekmek çe§nİıi 
yarın tatbik edilecek 
Belediye ilttısat mUdUrlUğll yeni 

ekmek çe:ln!s"ni daimt encUmene 
vermiş, encfimcn bunu kabul et
miştir· Yeni çeljni bugllnden ilan 
edilecek ve yarından itibaren ek
mekler yilzde ylrmi beşten yUzde 
otUT.a kadar sert bu~dayla öğüdlll. 
müş un kııl'Ifltırilara.k yapılacaktır· 

Yeni çoı,ni ekmekler timdik.lne 
nazaran biru daha sarımtnı.lı: ola-. 

OSLO HAVA MEYDANI 
BOMBALANDI 

Stokholm, 28 (A.A.) - İngiliz 
tayyareleri Oslo hava meydanını 
şiddetli bombardıman ederek talı 
rip etmişlerdir. Birçok Alman tay 
yareleri hasara uğramış, bazı tay 
yareler de ağaçlara çarparak hiz
met haricine çıkarılmışlardır. 

Alman kumandanları hava mey 
danını ı:cn~letmek ve Skeje, Ber. 
z:fiord ve Fredikatad mmtakala· 
rında yeni hava meydanları tesL 
si için Oalonun bütün belediye 
amelesini seferber etmişlerdir. 

Norveçtc4ri Alman komiseri ia· 
şe vaziyetinin Norveçte pek va
him olduğunu beyan ctmişt:r. 

NORVEÇTE OÇ CEPHE 
TE.şEKKOL ETTl 

Stokholm, 28 (A.A.) - Milt· 
tefiklerin Norveçteki mufavvakı
yetleri, genil mi!tresta yapılacak 
birço1t hareketlerin mukaddime
sini teşkil etmektedir. Norveçte 
faaliyet bir plan dairesinde ecre· 
yan ederken müttefik hava kuv -
vetlerinin ve harp gemilerinin 
himayesinde karaya yeni kıtalar 
ihraç eailmektedir. 

Halen Norvcçte üç cephe teşek 
kül etmektedir. Şimal NarVik cep 
besinde Alman kıtalan muhasara 
edilmiştir. Bunlara yiyecek ve 
silfilı göndermek imkinı kalma • 
mıştır. Buna mukabil müttefik pi 

Kuleli Askeri 
Lisesini bitirenler 

yade kıtalarının faaliyetine do • 
nanma da iştirak etmektedir. 

Merkez: iki mıntakaya ayrılr.:ııf 
tır. En karışık ve mühim hareklt 
Namsoı mıntakası ve T+orıdbayıs' 
fiyordu mıntakasında yapıtrnal'' 
tadır. Burada müttefikler A~ 
larla irtibatı temin etmişlerd:i1: 
Bu sonuncu mıntakada müttcfı1' 
ler Namsos ile Trondhaym ar~ : 
mnda Stenkjaere kadar ilerletrU' 
lerdir. 

23 nisanda Alman hava ktı"V 
vetleri bu §Chri tahrip etmiıler ' 
d~ ~ 

Müttefikler şimal ve şark ie~ 
kametinde taha§§üd etmektedir· 
24 nisanda karaya çıkan Alıııall 
kuvvetleri bu şehri zaptettnk.~et'• 
dir. 

Cenup mmtMlkasında Lillehatı': 
mcr müttefiklerin kontrolü alt!11 

dadlt'. Müttefikler Almanların 1~ 
dialarına rağmen cenuba doğ. 
ilerlemektedirler. Bu teıebbÜ5uı; 
muvaffakıyeti iki tarafın buraYf 
getireceği takviye kıtaatrna l>' 
lıdır. 

Havas ajansının muhabiri ~l : 
rr:ın kumandanlığının müttefi1' i' 
lerin kontrolüne rağmen Oslo f ti 
yorduna iki \ı'apur Alman a~e il 
çıkarmağa muvaffak oldugu~, 
hatırlatmaktadır. Bu vapur 1' 
kullanılmayan hatlardan ge~ 
suretile Osloya gelebilmiıle~ 

Bir deniz motörU 
kazaya uğradı 

Bugün merasimle dip- Makinist ağır ıurett' 
lomalarını aldılar yaralanarak hastane1' 

Kuleli askeri liscRini bitiren 500 kaldırıldı ,,;r 
talebenin ?arblyeye uğurlanması Bugün Beeiktnş önle~de ~ 
milnasobetile bugün saat 15 de deniz kazası olmuş, bu crv&.rduıs 
Çengelköyilndeki mektep binasın • creçmekte olan 1zmir matör-00 · 
da b?~:nıc merulm ):~pılmış. me~- birdenbire eksöz borusu pstl~. 
tebi ırı derece ile ~ıtı~enlcre mil. mıştır. 0 sırada. makinede b~;t' 
Ufatlar tevzi edilmıştır·. nan makinist Nuri muhtelif r .. 

Merasimdo, vali Lflt!ı Kırdar, l lerlne isabet eden demir ~. 
İstanbul kumandanı general İs. 1 .1 - tt alan~ 
h~ ~ vni ve kalabalık bir davetli ~~~ :!;'~ir ~it~~ BeYO}! 
kutlesı hazır bulunmuştur. hast h · k ld.ı 1 a JıY 

Vali vo İstanbul kumandanı a anesıne a n mı..,, ~ 
ınektep avlusunda dizilen talebe • s<ı sebebinin araştınımasna . 
leri teftiş etmlşler ve bunu mlite lanmıştır. · ti 
akip okul atrekt6rll kurmay alba; Motörün makine daireSI tel" 
Ekrem Atuel tilr nutuk söyliyc_ mamc~ parçalanmış, fakat 
rek merasimi açmt1tır· neye bırşey olmamıştır. ,/ 

Mektep mUdlltil nutkunda me. 
zun talebeleri tebrik etmiş, bwın. 
mezun talebelerden blri cevap ver
miştir. 

Bundan aonra İstanbul kuman. 
dam mektebin blrlncl, ikinci ve lL 
çUncüsllne mUkafatlar tevzi et.mlş
tir· Birinc'ye bir altın eaat, ikin. 
clye bir gU.mUış eaat, UçUncUye 
de bir kol eaaU veril1llİ3Ur· 

Bundan sonra talebeler bir ge
çit resmi ile, muhtelif spor gös -
terileri ve müsabakaları yapmış· 
tardır. Daha sonra davetliler bli
fede izu edilmişler ve askeri li
selerin kara ve deniz ıporlarına 
ait bir film gösterildikten 10J1ra 

Yugoslav maliY8 
nazırı Atinada ,, 
Atina, 28 (A.A.) - Yuf':~· 

ya maliye narm "ChutaY . 1"' 
naya gelmi§tir. Mumailcylı~11 , 
seyahati hususi: mahiyettp· 

Bir italyan Nat'~ 
Macaristana 

me~.;me ·ti" veribniflir. gidiyor 1"' 
ır 1 a yan mu- nuc!ape,te, 28 (A.A.) -: u% • • "ld"" ret nazırı Vargasuı davcU ve# 
gannıyesı ö u n~ ~talyan münakalat nuır~ıeı:: 

Turı yarın Budape~tcye g r• ~ 
Mitıııno, 28 (A.A.) - Meşhur ı birkaç gün kalacaktır . .Na1\e'~1 

Italyan Muganniyesi Luiza Tet· riciye nezareti 1ube müd(iftit• 
razzini ölmUşt.Ur. den Ginnini refakat edece~ 
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Londra, 28 - Deniz hüimi. 
yetini ellerinde bulundurmalann. 
dan istifade etmekte olan müt -
tefikler Norveçe tnütemadiyen 
takviye kıtaları ihraç etmektedir 
ler. 

Müttefikler ayni zamanda Nor. 
veçe ağır toplar, dolğ topları, 
tayyare dafi toplan ve mühim 
mikdarda bombardıman ve avcı 
tayyareleri de çıkartnıf bulun. 
maktadırlar. 

Son gelen haberlere göre, 
Trondheymdeki garnizonlannı 
kurtarmak maksadile şimale 
do~ru ilerlemeğe çalıpn Alman. 
lara müttefikler gittikçe kuvvet 
bulan bir mukavemet göstermek· 
tedirler. 

RESMi TEBLtC 
İngiliz harbiye nezareti Nor. 

vcçteki harp harekatı hak:kında 
dün §U tebliği ne1retmiştir: 

.. St.onbıkjaer mmtaka..ı:nda. •ul-
yet defi§IDem!ı olarak kalmaktadır. 
Ke§if !kollanmıa, birkaç dUpD&Jl aete 
rin1 ealr alm:qfbr. 

Gudbrandadal vad.Lshıde, Kvamd& 
mUtt.flk kuvvetlere Jtarfı dQpıuı.m 

yaptJtı ciddi hOcıım pUakUrtWm~ 

mtlftOr. DOşman, b\lytlk ıtaylata utr&· 
tılmI§tır. OOpnaıı, bu m.mtakada t.az. 
yildnl devam ettlnnektedl.r • .Almanlar 
mUilakale hatlarma •e müttetik U..le
rüı.e k&rp !han. taallyetine devam et
mektedir. 

Narvik mmt.akumda kQd& ,.,.an 
blr teY ;yoktur.,. 
tNGtı.tz iUANSININ vuoıoı 

llAL'OJIA.T 

Diğer t&ra.ttan tnıUI:& R81tft &jan· 
u LOndradakl ..ıw,..uı makamlar
dıı?ı DU maıamatı atmJıtır~ 

'•Nıunsoa cepbumde devrl;reler ara 
amda çeUn tı:uihar'etıeler wkulnılmuJ 
ve dll§rnand&D bir Miktar Mir aım-
mıııtu. 

• Domba.u bölge.inde, dllp:nan dUn 
Oomb&aımı doğu - cenubun4akl demir 
yolu üzerinde kA1n Kvam yakmmd& 
mllfrez.elerlDilze taarruz etmif ~ fid 
deUl blı' muharebeden aonra. dllfman 
ağır zayfat vererek çekilmeğe mec· 
bur olmuııtur. 

.Almanlar mUteakibeD k:ıtal&nmız 

llZerfne flddeW topçu ateat açımııar
dır. ln&illSler bwıun Qzerfne daha u 
hedef tefkll eden ~vzUere çekllmefe 
mecbur kalallfla.rdır. 

Bergen böl&'uinde Norveç kıtalan 
IJmanlarm Voosa dojTu IJerlemealnl 
durdurmuolardır. Bununla beraber .Al
manlar Bergen demlryolu bo)'Ulle& l· 
lerlemektedirler. Alm&nlar bundan 
başka H&nd&ngere de kıta.at çıkar· 

mıoıar ve bu kıtaat vadlde lledeınak-
tedir. ı 

Norveçlllerln Bergnlıı 160 kilometre 
kadar prkmd&k.l Nea civarında mu-

lcavemet etmektıe oldukları. bununla 
beraber Almanıann Nala 80 kllomet 
re batı • oenubwlda U1a Tlry koyu.
na gfdeıı demlr)'olu Qaerfnde N .. ütf. 
lmıetiııde ilerlemekte olduklan bildi-
rlllyor .. , 

FRANSIZ AJANSININ 
VERDICI MALOMA T 

Paria, 28 - Norveç muhare. 
beteri etrafmda Fransız Havas 
ajanaı fu malQmatı vermektedir: 

"Trondheymiıı 50 kilometre 
cenubunda kli.n demiryolu mer. 
kezi •e pelerin iltisak noktası 
olan Stören. balgetinde nziyet 
kararaı.z olmalı:t. berdenmdır. 

Burada milttefik , mllfrueleri
le Trondheymden relen Alman 
kıtaları arasında milsademeler 
vukuu bildirilmektedir. 

Almanlar österd&l ·vadisi bo. 
yunca RlSrose kadar, Gudbrandı. 
dal vadisi boyunca da Gulnike 
kadar iledemitlerdir. Bununla 
beraber R8roee relen Alman la.. 
taatınııı bir mot&lil lı::ıta ehem • 
mlyetlnl teca.U. etmedili bil4iril 
mektedir.,, 

GAZETELERİN 
MOTALEALARI 

Fransız gazeteleri de N orve~ 
harbi hakkmaa mUhim mütaleL 
lar kaydediyorlar. 

Epogue euetellnde Kerilia, 
harbin bu alda relmiyen '" .._ 
him devresinde, balkm l&bır 
g&termesini ve her ıUn bir sa • 
fer bUlteni beldememealni iste
rnekteclir. 

JCerllla. diyor ki: BUtn.& Nor. 
veçin, birden dilfman ellr.e seç. 
me.lne remak bldıfmı r&zhlln 
ıetiritttk. pnaiye kadar elde 
edilen neticelerin umulmu pyJıer 
olduğunu takdir ederiz. Fa.kat, 
eğer müttefikler Trondheymi it
ğal ve bu timal Selanigini mu
hafaza ile iktifa edip tsvcçle 
muvasalayı temin emler gene 
Alman hezimetinden bahsedilc.. 
bilir . ., 

Müttefikler Amerika ile 
anlaştılar 

Londra, 27 (A.A.} - Stefani 
harbin iktısadt meseleleri hak· 
kında Inpttere, Fra.n8a ve A • 
merlka hü~meUerlnin mnmes· 
Sileri arasında cereyan eden 
milzakffJ e'er aşa.fıdatd baghca. ild 
nokta etrafında bir anlaşmaya 
mtıncer olmuştur: 
1 - Bazı maddelerin ve bilhas

sa yedek parçaların Almanya.dan 
Amerikaya. ihracına mUttefikler 
muvafakat etmişlerdir. 

2 - Mtlttefiklerle Amerikanın 
noktair.azarlan arasında mtıte · 
kabil bir anlaşmaya vanlmı;tır. 

IDAHiLDEI 

Darüşşataka'nm 67 nci 
yıldönümü kullandı 

DartlAefakaıı.tn kurulQIUDUD 
67 inci yıldönUmUnU kutlamak U
tere huı11o okulun Fatihteki blna· 
eında bir merulm yapılmJftır- lıle. 
rasimde okulun eeki ve yeni blro<>k 
mezunlarile maarif meuuplan ha
zır huluıımuıtur. 

DaıilMefaka lieeaindeo yet.Jıeıı. 
lcr kurumwıwı huuladıft pro. 
gram mucibince, meraaime aut ıı 
de hep bir afıadan aC>yluen iatik
IA! Dlal'llyla baflnmııtır. MUtea • 
ltlbcn okulun en eakl memnu tara 
fmdan Daıi1Mef&kannı 67 yıllık Ju
sa. bir tarihçeal yapılm.q, metı:ıleke
te bu irfan yuvaamm yaptıfı de .. 
ğerll hizmetler tebarU& etUrilmla. 
tir· 

Okulu..u bu eski mezununun ııöy
levine k&l'fılık olmak Usere, halen 
okulda bulunan en kıdemsiz bir ta
lebe kariılık vermif ve davetWere 
yuvalarmm toplanbamda bulunma. 
Jarmdan dolayı teoekkilr etmiatlr· 

Bundan ıonra okul talebeleri ta
rafından bir konaer verilmiıJ ve li
aenin ııon smı:t talebelerinden bir 
grup da divan edebiyatı pirlerin. 
den birkaç tablo yapDllŞlardJr. 

Bunu müteakip davetliler yeme
ğe çağmlmışlar ve kendilerine Da. 
rilKefekamn meşhur pilA.vı. fuul 
ye ve hoşafı ikram edilmJştlr. 

Yemekten sonra davetlilere okul 
gezcliribnit, talebeler tarafmdan 
bahçede spor gösterileri yaptlmıt 
Ye zeybek oyunu o~. 

Ribentrop'un 
vesikaları 

lngiliz hava na~ırına 
göre uydurmadır 1 

Londra. 28 - Alman hariciye 
nazın· Von Ribentropun dünkU 
beyanatında hakikatleri tahrif 
etmesi, Naz! propaganda usUUe· 
rini pek iyi bilen Londra ve P& 
riste h1'yret uyandırmam.ıştır. 
Alman nazı.nnııı iddialan baş • 
tan başa uydurma olduğu blldirl· 
Uyor. Diğer taraftan nazınn b& 
yanatmda Danimarkanm istila: 
smı haklı göstermeğe çalışması 
pyanı dikkat görillUyor. Dani· 
marka Von Ribentrop tarafın· 
dan bahsedllmeğe bile layık gö· 
rUlmemiftir. 

tnıiliz hava nuın dün ıece 
söylediği bir nutukta Alman na. 
nnnııı iddialarını çüriltmilttUr. 

Müttefiklerin yük
sek harp konseyi 

Başvekillerin ve 
kumandanların iştirakile 

Londrada toplandı 
Loedre,.:l7 (A.A.) - tn~ili.z 

bqvektlet binasında toplanan 
yüksek harp konseyinin içtimaı. 
nı müteakip, bu akşam aşağıdaki 
tebliğ netrcdilmiıtir: 

"Yüksek harp konseyi, bugün 
Londrada dokuzuncu içtimaını 
akdetmiıtir. 

Bu konsey içtimaında, Fransa
yı bqvekil ve hariciye num 
Reyno ile Campinchl ve Lorent 
Eynac temsil eylemif ve bu mU. 
mnsillere Fransanın Londra 
büyük el,iai Corbin, cenual GL 
melin. amiral Darlan ve general 
Villemen refakat eylemiıtir. 

ln&iltereyi, Çcmbcrlayn. Hali
faks, Çörçil, Sta.nley, Hore tem
sil etmit ve kendilerine Sir A. 
teltaandr Cadogan, Sir Cyril 
Neval, amiral Dudley Pound, 
Sir Edmund tronside refakat ey
lemiştir. 

Mankerelere ayni zamanda 
Norveç ve Polonya hUkftmetlerL 
nin Londradaki mümessilleri de 
ittink eylemiştir. 

Bu haf ta başında Parlste vu. 
kuagelen içtimam devamını teş • 
Jul eden bu toplantı, bugün aa • 
at 14,SO da İngiliz başvektlet 
dalresinae yapılriu1trr. 
Kısa bir toplantıda, kon1ey, 

1. . ~ va.tlyetinin aoğurduğu bir 
çok meaeleleri ittifakla hallet. 
miştir. Konsey, yakın bir istik • 
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No.94 Yaun: Orhan Rahmı Gök('e 

Mehlika, ona bUtün yüreğini 
ebediyete kadar vermi§ti. Şimdi, 
şu dakikadaki hali bunu s.:rahat· 
le gösteriyordu. Dcm<:k ki, o 
vahimeler hep nafileydi.. Kendi 
kendine: 

- Senin aptal tarafların da var 
mıt Doğan ·dedi- bu hakikati 
anlıyamamıı, botuna üzülm~, 
durmuııun. 

Dorota ıüldü: 
- A .dedi· Türkçe de öğren· 

mlpin .• 
-Evet.. 
- Kocanın ismi?. 
-D?ğ~t. 
-Aileaı .. 
- Onu ıöyliyemem Dorota. 

Değil mi Doğan, söyliycıneyiz 
değil ml? 
Doğan bir reverans yaptı: 
- Premesi.n milaaadelerile bu 

kısma cevap vereyim. 
Dorota çok naıik davrandı: 
- Zaten buna hacet yok • de. 

fil • inaanm ualeU çehresinden ve 
hareketlerinden belli oluyor- Şlın. 
dl, beni dinlemekUğf.nlzi rica ede. 
eıeiim· 

Kalacağınız mUddetçe, burada 
benim misafirim olacaksınız. An
cak; fazla kalmamak eartile··· ÇUn
kU alze ıunu da eöyllyeyim ki, Dil.. 
ka, bu meeeleyi hlll unutmamıo • 
tır. Tahkikat hlll devam ediyor-· 
Sarayın avlusunda ve içinde gizli 
yollar anyor· Geliba, kendi fabaı. 
ıım bqma da bir il gelmesinden 
korkuyor· 

lıinl, Mehlika, Doğan blrlblrine 
b&kWar· 

Dorota devam etti: 
- Yoba, al.11 ilelebet yanımda 

gtSnnek beni çok mesut edecekti· 
Hepsi de koltuklara otumu111.ar

dı· Dolan, etrafı tetkik ediyordu· 
Bu odada blr gecelik macerası var. 
dı· 
Artık rahatla oturmuel&rdı· Bi • 

ru eonra dilsis bir hlmıetçl im 
gelmlf, ortada zengin bir maaa 
kürmuetu· Dorota, tamam.ne sam1.. 
mI ve gftvenllebilecek bir alma ta. 
&I}'OrdU• Hiçbirinin aklına, en kil. 
çilk bir ıüphe gelmiyordu· 

Gece yanmıa doğru, lılehlika. 
aandalla blr gezinti teklif etti· 

- Her ta.rafmı uzaktan ve ka. 
ranlıkt.a olauıı görmek istiyorum· 
ÇUnktl burada fazla kalınaltl$mıl 
dofru delildlr-

Dedl· Doiaıı.m aaadetbıe n •e.. 
vincine payan yoktu· 

Geceyi burada reçirdlkleri ıibl, 
ertesi gUn akpma kaaar orada. 
kaldılar· Vakit şöyle b<Syle saat be
ti bulmuştu. Dorota da giiliırlŞU· 
Fakat onda bir garip hal gözilkil.. 
yordu· lrlniyi çağırdı. Glz&e ko. 
nuştular· Sonra lıinJ geldi, telA§ı. 
nı mUmkUn olduğu kadar gizllye
rek: 

- Altll bir teeadilf • dedi • 
Duka.. gizil yol bulm\lf galiba!·· 
Dorotaya böyle bir haber gelm.11, 
hemen buradan uzaklaşmiıJtlığmıl • 
sı ve gemiye dönerek derhru Ve
nedikteıi aynlmaklığmıw söy'llL 
yor· 

Dorota: 
- Evet • dedi _ Myle llznn" 
Salonda oturuyorlardı· Doğan . 

Mehllkaya baktı: 
- Sen ne dermn ! 
- Ben de a.yni flkirdeylın Do • 

fan· Mademki tehlike baş g~ter. 
miııtir, gi tmeliyiz. 

Tam bu s.ırad:ı, karşıkl koridor. 
da blr ayak ses duyuldu· Hepsi 
birden sıçradılar. Doğ-an klhcmı 
çekti -vo koridora do;nı atıJdz, 

Koridorun köşesinden biri gö. 
zilkmüştU. Hep birden: 

-Duka! 
Diye bağırdılar- Duka, sapsan 

çchresı lle, yerinden fırlam13 göz. 
lerl ile, evvel! bUytit bir hayret i. 
c;inde susa kaldı- Sonra, bir yaralı 
hayvan gibi: 

- Siz _ dJye bağırdı • siı hepi
n.iz.. •• füyara, !rlnı, Dorota ve ... Bu 
adam da-

Kıltcmı hiddetle sıyırdı: 
- Şu serseri korsan da··· 
Vaziyet çok nazik ve tehlikeli L 

di· Kaçmak değil, kmuldamalc im
kanı bile Yoktu· Hepsi de susmuş_ 
lardı-

Duka bile olduğu yerde sanki 
put gibi dunıyordu. 

Sonra derin derin, gırtlağından 
hırıltı Çlkanr gibi tekrar baaladı : 

- Alçaklar ... Nihayet, işte kar_ 
şı karşıyayız ... Ve, bunun hesabı. 
nı çok feci eekilde Meyeceksiniz... 

Vaziyeti, en evvel kavrayan Do
ğan olmuştu- ve Dukanın bulınala 
muvaffak olduğu gizli yoldan bu. 
raya kadar çıkıp geldiğirıl a.rila. 
nuetı. 

Dorotadan oüphe edilemezdi. 
Çığlığı en evı.-el atan, hatta ba. 

yılmak derecesine gelen O OlmWJ
tu. Mehlika titriyerek ve ytıziln\1 
avuçlann.m içinde aa.klayarak 1ri. 
nlnin arka.sına çeldlınişti. 
T~dU!, kendilerine mUUU,., bir 

oyun O) "D.amlljU· 
Doğan, Dukaya doğru yilrlldU.: 
- Muhtereın Duka • dedi _ kul

landığum tabirler QOk a.ğırdır
Dikkat ediniz, size karlı htlrınet. 
Bizlik göstermek mecburiyetinde 
kalnuyaymı mı? 

Bu ııarJer. Dukayı çilede çıkar
mağa klfl gelmlftl· Kudurmut gL 
bi bağırdı: 

- Sen!- Sen bana, ihtaratta 
bulunuyorsun ha? 
Doğan mQstehziyane gUlüıue. 

di: 
- Ona ne cUphe, ona ne ttlphe T 
Duka, Kiyaraya doğru yUrUmek 

istedi: 
- Rezil ma.hUUt; görU.yw mu • 

sun. hep .enın )'UzUnden ohlyor 
bunlar? 

Duka iki a4mı at&r &tmu kar. 
§ISDlda Doğannı kılıcmı buldu, 
Doğan hlddetlemnlftl. Xellkln, ma. 
dent bir Belle: 

- Bana bak • dedi _ m.ukara 
herif, barsa.klarnır çıbnıım Senin· 
Onun aonlnle hiçbir alA1tut kal.. 
m~tır· O, benim zevcemcllr ve 
o eimdi, bir Müslüman kadındır. 

Dtika a.psan teeildl: 
- Bana hakaret ha!" Bana ha. 

bret ha!" 
Doğan bqmı ll&llad.ı: 
- Ona ne fllphe ! Da, •ana 

değil, ne hilkUmda.rlara hakaret 
ederim· LA.tırdıyı kes, Dfika.! 

Fa.kat Duka., bu ~zler tızerlne 
derhal :geriye döndll. ve koridorıııı 
kii§eslne dofrıı rırıaaı. noıan. o -
uun maksadını a.ulamıtlı· 

Duka, gizli :yola ıglrıııek ve ora. 
dan adamlarmr çafırma.k istlyor. 
du· 

(Deftllll var) 

balde, çıkabilecek muhtelif me.tİllll------------------------. 
seleleri de tetkik; eylemit ve bu 
meselelere karşı koymak için ta. 
aavvur edilen tedbirlerden kay -
dnnatQmat etmittir.,, 

italyada halk 
bitaraf gazete 

arıyor 
Roma, 27 (A..A.) - Havas a. 

jansı bildiriyor: 
İtalyanın okliyucusu en fazla 

gazetelerinden biri olan "Osser • 
Vatore Romana,, gazetesinin, 
baskı sayısı günden güne artmak· 
ta ve bu hAdise Faşist mahafili. 
ni hoşnutsuzluğa sevketmekte. 
dir. 

Bu mahfiller papalık makamı • 
nın organı olan mezkur gazete • 
ye hücum ederek, yalnız İtalyan 
ve Alman kaynaklarından gelen 
haberleri dtğil, Fransız ve İngi. 
liz membalarından aldığı haber. 
teri de neşrettiğinden dolayı 
muahezede bulunmaktadırlar. 

(Bu gazete Papalık makamı
nın gazetcatdir. Satışı 25 bin i. 
ken harpten sonra beş y\U bin 
nüshaya kadar yUkselmi§tir.) 

Se(me fıkraıar 
Sağır duymaz uydurur 
Sağır adamın biri hastanede, 

hasta olan bir arkadaşına. gider. 
Yolda giderken başka bir arkada
ama. re.at gelir· 

- Yahu, der, ben falanı %1yare
te gidiyorum· Fa.kat nuıl anla. 
şacağız. MalQm ya, kulaklarım 1-
§itmez. Nll8ll konuşabilirim.?· 

- Canım ondan kolayı ne var? 
Hastaya soranın! "Naaılsm? lyi 
mlsln ?,. diye. O da tabU "Eh iyi
yim.!,, diyecektir. " Ne ilaçlar a
lıyorsun? Hangi doktor bakıyor? .. 
gibi BUallerin cevaplarına karşılık 
verir ve ılfal&r temenni edip çı
karsm. 
Sağrr hastay~ gider: 
- Nasılsm ya hu, iyi mlsln? 
- Çok fenayım. 
- Oh, oh, oh,, Ne llAçlar içiyor. 

sun? 
- Zehir içiyorum, zehir!., 
- Şitadır, el!a! Ha.ngi doktor 

bakıyor?. 
- Bugilnlerde Azrail bakıyor .. 
- '08tat doktordur, der ve çı-

kar· 

Pazarlık 
Adamın biri, başka bir maııaıteye 

nakledecefinden eeyalarmı t&§rt
mak için çarşıdan bir hamal &e
tirmiş. • Eşyaları göstererek lcac; 
kurup tafıyacağuu eormue-

Hamal - Si.Un için Uç liraya 
t&.'.'}ırım . 

- Ca.ıum tafryaca.ğm ne kadar 
eşya ki bu kadar pa.ra istiyomun? 

- Dah:ı ne olsun, baynn· San
dık mandık, dolap, baktt malar, 
kan:ıpe manape ... 

Adı:un, hamalın bu kalabalık 
sözlerine karşı: 

- Peki öylcse, sandığı bırak 
m'.lndığı götür. Dolap kalsm mo. 
labr götUr- Ba.kµ-ı bırak maltın 
götilr. Kanape)i bırak manapeyi 
gl>tilr, deml.ş-

Şerbet 
Bir toplantıda a.cemln btrlne ıer. 

bet ikram etml§ler: 
- Men şerbet içmeneı:n, diye 

reddotmie· Seooblnl eormuşla.r: 
-Anın evvelt (ger) aha.n (bet). 

men anı içmenem, denilş. · 
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Çocuğu olunca, torununa kavuşunca 

Jsim deili~tiıren babalaır di rı 
Nakledeoı D ostla.rnndan birisi: , 

"- Darlak yayl.Asmda bu .. 
lwın.n Radhesler Hindi Çininin pek 
garip adetlerine, an'anelerine el' .. 

7 DiL.HAMi SAFA 
an riayet ederler dedi, ve il8.ve - Size merak ettiğiniz her rece kıymetli olduğunu öğrenin" 
ttl: şeyi derhal anlatmak isterdim: ceye kadar bu esrarın düğümünü 
"- Radhcsler çok sakin, çok Fakat maalesef benim de sizden çözemiyeceğim. 

muti ve çok vefakardırlar· Bunla. ~azla beklediğim pek cüz'idir. - DÖRDVNCC KISIM -
rı görmiye giderseniz boşuna va... Yalmz size şunu bildireyim: Ba- CESEDİN BAŞINDA 
kit kaybetmiş olmazsınız. Çok .isti. hanız zabıtaya hayatının ve ser· ŞÜPHELER 
fada edersiniz. Yalnız Pirinç içki. vctinin tehdit edildiğini, tehlike· Doktor Ahmet Şemsettin köşke 
sinden sakınınız· İçerseniz bile faz de olduğunu haber verdi. Hatta geldiği zaman ortalık iyice aydın-
la kaçxrmaymız .. ,, yakında kendisine verilecek emir- lanmıştı. Doktoru el ara.basını müŞ 

Darlak yaylasmda Radheslerin leri yerine getirmiyecek olursa kül§.tla iterek köşke araba yolun.. 
ancak otuz köyil vardır. Köylerin öldürüleceğini bildirdi. Bu emir- dan çıkarmışlardı ve bu işi dok .. 
bazıları dört beş kulilbeden ibaret. ler nelerdir? Bugün hala ben torun kuvvetli uşağına Abbas da 
tir. Fakat, bilmem neden boyları den pek bilmiyorum. Çünkü o, yardım ederek yapmıştı. 
o kadar uzun kj ... Ek.serisi direk- hala zabıtadan bunları sakladığı Doktorun gen.iş omuzlu, koc& 
ler fizerlnde. Vahşi hayvanlardan gibi bana da söylemedi. Yalnız gövdeli uşağı köıskün kapısında &-

kendilerini muhafaza için... bana söylediğine göre Arabistan- rabayı durdurarak efendisini ku .. 
Evlerin zemini bambu ağacın.. da elde ettiği servet ve bazı kıy. cakladı. Belli kl o da Abbas gibi 

dan, ahırlar da altlarırida· Koyun.. metli eserler onun aleyhine derin efendisinin sadık bir hendesi idi· 
lar, mandalar, beygirler ve domuz bir kin ve intikam hırsı uyandır· Abbas, mefluç doktoru taJ1ıyan 
lar geceleri buraya kapatılrr. mıştır. Fakat ben Mustafa Nazmi uşağın önünde yürliyerek onları 

Bu ilzerleri samanla örtUlU kulü efendinin endişesinde daha bazr arkadaki odaya götürdü· Sonra. 
belerden §arkı hiç eksik olmaz. amiller bulunduğuna kaniim. İş.. Burhan Şefik ve Mmtafa Nazıni 
Ne zamruı önlerinden geçseniz te babanızı muhafaza etmek işini efendiye haber verdi· 
gilzel bU- kadm sesi işitirsiniz. ben deruhte ettim. Beş aydanberi Doktor Şemsettin elli yaşında 

Otomobil, düz bir yoldan ilerli- bu vazifeyi uzaktan ve esrara nü- kadar vardı. Sık bir saç ve sakal 
yordu. Hehberim başını çevirdi; fuz etmiye çalışarak ifa ettim. yığını yilzünU çepeçevre sarıyor .. 

- Fil avcıları neredeyse döner. Derken buraya davet olundum; du. Koyu siyah gözleri, karanJı1' 
ler. Onlar gelinceye kadar kadın.. şimdi facianın içinde bulunuyo • bir çift gözün camı arkatımda do-
lar da §arkı söyler, eğlenirler· nuk iki taş gibi duruyordu. Kısa. ruz. 

Köye girince otomobil durdu. boylu ve cılız bir adam ... İri göv-
Yere atladun· Biran tereddütten - Bu facianın düğümünü keş- deli uşagıv nın kucagmv da her tUrlil 

fedebildiniz mi? sonra en yakın kulübeye doğru hareketten mahrum olan bacakla.. 
yilrUdüm. Şarkılarını kesmeden, Burhan Şefik bu safiyane sua- n iki tarafa sallandıkc;a insan bu.. 
kahkahalarına nihayet vermeden le kar~ı güldü: nun bir kukla olduğuna da bilk -
kapının önilne inmi~lerdi· Bir sU. - Şimdilik ben yalnrz cinaye· medebilirdi· 
rU kalabalık···· tin etrafınr aramakla meşgulüm; Odaya girdiği zaman bir ceset 

Kafunlar, merak ve tecessüsle içine nüfuz edemedim. Etrafta önünde bulunduğundan dolayı biç 
bize bakıyorlardı· İçlerinden biri - bulunduğum ve gördüğüm şun· bir hayret ve §aşkınlık alameti 
si, yanlarına yaklaşmamızı işaret !ardır: Babanızın maktül }14eh- göstermedi· Yüzünde hiç bir çiz-
ettf. met Selam tarafından tehdidi, A • gi değişmedi· 

Yukan nasıl çıkacaktım? Merdi. rabistanlı uşak Abbas, maktülün Lakayt, soğuk, manasız bir ses .. 
veni a.nyor, bulamıyordum. Reh_ babanızla Arabistanda tanışmış le şu emri verdi: 
berim güldü ve bir dişli çarka olması, bir de cinayete sebep - Cesedi pencere önUndekl fU 
benzlyen kocaman tahtayı göster. gibi görülen şamdan ... İşte elim- kanapeye uzatınız! .. 
di· Hala tereddüt ediyordum. Bir deki vesaik ve de!ail... Burhan Şefik ve Abbas dokto • 
ıruıymun çevikliğile tahtayı tır- _ Bununla beraber babanmın run emrini yerine getirmek üze .. 
mandı ve yolu gösterdi· Ben de, cinayet hakkında ve uşak Abba- re cesedi biri ba.ş tarafından öte-
onu taklit ettfm. Fakat bin müşkü... sın hareketine dair verdiği malfı· ki ayaklarından tutarak kanapcya 
Ultla yukarı çıktım. yatırdılar. 
Yukarıda bütün kapılardan her mat pek bariz ve sarihtir, değil Doktor sonra da bir koltuğu 

mi? 
yn.~ta kadm kafaları uzanıyor, bL göstererek: 
ze b:ı.kıp gülilyorlardı· Bunlardan - Pek doğru! .. Yalnız bir nok· - Şu koltuğu da rica edriJll• 
'">irisi, bana toprak bir kupa uzat. ta bence çok karanlıkta kalıyor: kanapeyo yaklaştırınız? .. 
tı: Mehmet Seliimın takip edilmek· Ve gene uşağının yardmıI ile 

- lç! dedi· 'Memnun kalacaksm. te olduğundan emin olduğu hal- koltuğa yerleşen doktor, a.rtı1' 
Hat.mnı kırmak istemedim, al... ken fillerin ayak sesleri lşltilmtyc tarı nhırn bağladılar. Yemlr>rinl de şamdanı aşırmak üzere gös- cesetle yanyana bulunuyordu· Ba.. 

lım ve bir Y.!J.dum içtim. Sonra ku... ba§ladı. Avcılar geliyordu· Kadm. verrliler. Sonra kulübeye girdiler. terdiği istical ve tedbirsizlik... ıımı uşağına çevirerek: 
ibcye girdik. lar kalktılar, kapıya koştular, ko. Toprak kupalar meydana çıktr. Diğer taraftan Abbasın merha· _ Abbas, çantamı ver! 
Köytin şefi, bu ~ kocakarı calarını §arkılarla karşılıyorlardı. Kadın, erkek içmiyo baçladılnr. metşizce hareketi... Bir adam vit- Dedi; küçük me§in çantayı aça.-

imiş. Burada kadmlar çok tembel· Hindi Çini Radhesleri fil avcı. ~aydım: Tamam otuz yedi kişi i... rinin önünde ve elinde ~amdanla rak muayeno aletlerini çıkardı· 
Biltiln işleri kocaları görliyor· Fa.. lığı ile meşhurdur. Bunlar avladık. eli. Çocuklar hariç... görüldüğü için öldürülebilir mi? Kısa bir muayeneden sonra: 
kat, karısı ölünce varlfes.i nihayet !arı filleri öldürmezler, terbiye e. (Pirinç ispirtosu) ismi verilen Maamafih Abbasın meşr<l bir mü- _ Çoktan ölmliş, dedi. ölilJJ' 
buluyor. Adetleri çok garip·" derler, çiftleştirirler, üretirler. CL bu içkiyi içm<'k Radhcsler için bir dafaa vaziyetinde kalmış olması sebebi, izleri görilndüğü veçhile 

Er:<ck, anasının lsınini taşıyor. var memleketlere, bilhassa Siya_ ihtiyaç. Her fırsatta kupa kupa i. da mümkündür. Bu ciheti derin- cepheden giren kurşundur· J3tl 
Fakat evlendi, çocuğu oldu mu .is. ma, Brmaniye gönderir, satarlar. çiyorlar· leştireceğim. Hadise iyice esra- kurşun kubbei krhfiyeyi delerc1' 
min1 dcğigtiriyor ve çocuğunun Avcılnr boş dönmemişlerdi. 40 Kulübelerde, kaba hasırlar ilze. rengizdir ve tamika muhtaçtır. ilk fıkra.i unkiyeden çıkmış. Kut• 
ismini alıyor: ••. nin babası diye saatte gayet uzun dişli iki fil. bir rinde yanyann. yatıyorlar, borlu- Şu şamdanın babanız ve maktül eunun seyri vaziyetine göre ınak· 

~~~~$W~~~~~~~yn~~~~ı·~~~H~~~.· .. -----~=~~=~===~==~=~~M•e•h•m-~~S•e•~•m-i~ç.~-n•e•d•en-b•u~d•e•·•wiln~~~~~~~ 
di, bir do çocuğu oldu mu, yine .. -------------ı!ım-------• ziyette bulunarak cinayete ıcuru 
isim değ~yor: ... nin bliyilk ba. :J i ban gitmiş olmast laznndır. çu.nıc~ 
bası oluyor· H •k A R t Nakleden: kurşun girdiği noktadan çıktığı 

Aile efradmm ayn yaşaması··--- l age u~ azı~ıı BURHAN BURÇAK noktaya kadar yukarıdan aşağıY& 
memnu. Kan ve koca, amca, dayı ~ ~ .ill doğru meyilli bir seyir ta.kip et" 
ve çoluk çocuk hep bir dam. aı. m.işUr. 
tında yaşamak mecburiyetinde. Burhan Şefik hayretle gözleriıJ 
Tevekkeli kulilbelerin boyu alL Köpeği Talatlara satan Ragıpbaba ha - met veren bütün vasıflarını kaybediyordu. Pazar günleri de dostlarını kabul için açtı: 
nuş, yetmiş kişiyi barındıracak de. lis Rus tazısı olduğunu namusu üzerine ye- Nazlı, nazik bir hayvanken daha kö~kün ayırdıkları gündü. _ Bu tcşhisinizden emin nıJı51• 
recede uzun değil... rnin ederek temin etmi~ti. Yeni sahipleri kapısından çıkar çıkmaz bambaşka bir • • • niz doktor? 

Rehberim bu malftmatı verlr... de ona derhal ve hiç zahmet çekmeden hayvan oluyor: deliye dönüyordu. Nihayet, bir gün - efendilerini uzun - Eminim ve sözlerime fstL 
güzel bir Rus ismi buluvermişlerdi: Hav. Dışarıya ilk çıkışı hemen hemen fcta- seneler esaret altında yaşattıktan sonra - yen inanır, istemiyen ~· 
yar. ket oldu, adeta çığırından çıkmış, tavuk. Havyarın başına bir kaza geldi: Köşkün !sterseniz bilyurun, siz de bııJtıilti 

Havyar sadece halis bir Rus tazısı de. lan tüylerini yolarak kovalıyor; bisikletle. açık kalan kapısından dışarı fırladı. Sürat. Genç tabani memuru bu daVt 

1 t--t-t-1--1 
ğildi. Ayni zamanda ev köpeklerine model rin peşinden koşuyor; kedileri ağaçların le geçen bir otomobilin altında ezildi. kabulde tereddüt etmedi ve Dl~ 
olabilecek bir hayvandr. O kadar hoş bir tepesine kaçırıyor; evlerin iç ersine kadar Tatatlar hassas insanlardı; arkasından lfıç doktorun iddialarnu detb 
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Günlük bulmaca 
Soldan 11ap: 
ı - Bir millet, Blr har!ln okunuşu. 

2 - Çiftçiler kullanır, Bir rakam, 
S - SemUcrln kuımıları, 4 - Bir 
renk, Bir nota, Meııhur bir §8.lr, 15 -
Bir 1slm, 6 - Acele, Blr gıda, 7 -
Eğlence, Uye, 8 - Fransızca •'nrı,, 

ıte~hur bir bağ, 9 - Ok sporu ynpan, 
Blr nota, 10 - Bir nota, Nemli, 

Yukardan a,uğı: 
l - Uzun hlkQye, Bir nida, 2 -

Ekl.:ıler biçilir, rabıt, 3 - Ay, Sual 
1!.ıdd eden kelime, 4 - .Azlık, 5 -
Kırmızr, Kenar, 6 - Üzerinden gidilir, 
Sual, 7 - lptaı bl&sl, 8 - öteberi, 
satm:ı.k, 9 - Kendtal, Bir gözUn ren
gi, 10 - Yemek, Kanmak, 

3 No. 1ı btılmaeamızın halli: 
Soldan sa~: 
l - Kaamıpaşa, 2 - Ahır, Av, 

Ya, 8 - V, K.nlmak, S, 4 - Alık, 

Un, :W, G - Kal, Akaret. G - Hırı, 
Ki, B, 7 - Sak, An, K, O, 8 - On, 
Ay, Akar, 9 - Yıı.s, lbnml, 10 - A.. I 
l!şa, Tak, • 

duruşu, hali, hareketi vardı ki yalnız bu girerek herkese korku salıyor. Her tarafı epeyce ağladılar. Fakat tesellisini bulmak.. kabule mecbur olarak sordu: 
bile ona en üstün kıymeti vermeye kafi altüst ediyordu. Küçük köpekleri haklı. ta da gecikmediler: - Nazarı dikkatinizi ceıbedeıı. 
gelirdi. yor, büyüklerine kafa tutuyor; fakat kav- - Elhamdülillah, dediler, artık gez başka bir nokta var mı muhteretıl 

Yürüyüşünde, yemek yeyişinde, uyu • ga, aleyhine döner dönmez kuyruğunu kı- meğe beraber çıkabileceğiz. doktor? dJ111' 
yuşunda da bir başkalık göze çarpıyor; sarak efendisinin bacakları arasına gelip Bu hazin vakanın ertesi günü salıya Doktor hafif omuzlarmı kal 
yathğı vakıt beyaz dişlerinin arasında in- saklamyordu. tesadüf ediyordu. Talat, bugünü balık tut- dudaklarmx bükerek: il' 
ce, mukavves dilini gösterir; esnerken tat Hele Bay Talat balık tutmağa gider. mağa ayırmıştı. Yine bermutat takımını - Hayır! Cevabmı verdi ve~: 
lı, yumuşak sesler çıkarırdı. ken beraber götürmek akıllılığında bulu. toplayıp çıkarken Bayan Feride: llhza durduktan sonra illve et ) 

Bazan basını efendisinin dizine dayar, nursa büsbütün çıldırırdı. Suların içine - Bir parça beni -bekle, dedi. Beraber (Devam~ 
uzun zaman hareketsiz kalır, alelade kö _ atlar; yemleri altüst eder, oltaları ayak- geleceğim. Ne 'kadar zamandanberi bera .. 
pekler gibi rast geldiği yeri salya içinde lanna dolaştırırdı. Üstelik ne başına tas- her sokağa çıkmaktan mahrum kaldık!.. 
bırakmazdı. ma taktırıyor; ne de zincire tahammül e. Vakıa Talat balık tutarken yalnız bu.. 

Ragıpbaba: diyordu. Nihayet efendilerinin canına yet. lunmağı tercih ederdi. Fakat bu teklifi 
_ Böyle bir köpek, tabana kuvvet ka. ti. Köpeği dı§<lrı çıkarmamağa karar ver- inkar edilmez bir memnuniyetle karşıladı. 

diler: Kan, koca beraber çıktılar. 
çan bir kurdu enseler de bir hamlede ge. M d k. d d'l ıı..... w h Ertesi günü, Bayan Feride büyük ma. tiriverir, demişti. - a em ı, e ı er, •uu ugursuz ay. 

van böyle haltediyor, eve kapatalım da ak. ğazalardan birinde bir beyaz takımlar ser-
Doğrusu aranırsa o civarlarda ne za· lı başına gelsin. gisi açıldığını haber aldı. Sergiyi ziyaret. 

mandanberi kurt yüzü gören yoktu, fakat Artık "Havyar,, uzun zaman evde ka. te gecikmeğe gelmezdi. Hemen gitmeğc 
bir i~in çoğunu başaran azının hakkından palı kalıyor; eski asil tavırlannı tekrar karar verdi. Bay Talat lCarısının bir gün 
haydi haydi, gelirdi. Havyar da madem ki göstermeye başlıyordu. Fakat yalnız kal- evvelki nazikane hareketine mukabele et -
bir kurtu boğuverecek kadar kuvvetli idi, mamak şartilc.... mek için fevl--.alade bir fırsat çıktığına 
elbette ki hırsızlara aman vermezdi. Yalnız kalınca içine derin bir ümit. kanaat getirdi: 

Bundan başka Bay Talli.tla karısı Fe. sizlik çöküyor; bu ümitsizlik harice müt.. - Beraber gidelim, olmaz nıı, dedi. İn.. 
ride bir hayvana, yaptığı işlere göre kıy. hiş bir uluma halinde aksediyordu. san bir mağazaya girdi mi, öteberi alma -
met Vl'recek kadar hodgam insanlardan Bu feci konserin üçüncü dinlenişinden dan çıkmaz. Paketlerini falan taşırım. 
değildi. Çocukları olmadığı icin bütün sonra civar halkı mahkemeye müracaat e. üçüncü gün ... Fakat bunu anlatmak 
muhabbetlerini bu köpeğe verdiler. ' deceklerini bildirdiler. Havyan bu tehli- zahmete değmez. Havyarın ölümünü takip 

Bay Talat: keli can sıkıntısından kurtarmak H1zrm eden sekizinci güne geçelim. 
- Ben onu balık tutmağa giderken geldi; işte bunun için, o zamana kadar bir O sabah, Bay Talat esnedi, uzun uzun 

beraber götüreceğim. Bana arkadaş olur birinden hiç ayrılmayan Bay Talatla karı. gerindi. Odanın içinde bir aşağı bir yu.. 
dedi. sı Feride ayn ayrı sokağa çıkmağa başla.. karı gezindi. Sonra karısına birdenbire: 

Bayan Feride: dılar. - Bir köpek daha alsak nasıl olur? 
- Hayır gezmeğe çıkarken ben götü- Her ikisi de tam manasile hakkı göze. Dedi. Sen ne dersin? 

receğim. ten cinsten oldukları için nöbet usulünü Bayan Feride büyük bir arzuyla: 
Dedi. ihdas ettiler. - Ben de sana onu söyliyccektim. 
Fakat, maalesef, Havyar ev k8pektert. Bayan Feride pazartesi, çarşamba ve Cevabını verdi. Anlaşılan, karı koca soka.. 

ne nümune olmağa layık bir hayvan ol. cuma günleri dışarı çd .. ""!tlak hakkını haiz - ğa yalnız çıkmayı, beraber çıkmaya tercih 
makta beraber, acık havada kendisine kıy. di. Di.eer ı:::ünlerde de Talut çıl:abilccel.:ti. cdiyorlarC:ı. 
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Sahrada gezinen dört bedetf,e' 
zerinde elmaslar bulunan "'' aıi< 
simde gördüğünüz ıekilde ~ 
madalyon buluyorlar. Adet1141~ 
bunu oymalı bir şekilde ff1"."' 
parçaya kesiyorlar ve her. ~· 
ilzerinde üç t:ış kalıyor. 
Bunu nasıl yaptılar? ,,,,, 

0 Be, tane 2 ile" oyununırt' 
ledilmiı şekli. 
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