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Yunanistanda harp 
endişeleri arttı 

İngiliz hükômeti, İtalyan sularında bu
l~nan ticaret gemilerine derhal geri dönmele
ı-ıni bildirdi. Mısırda müdafaa tedbirleri aza
mi derecede sıklaştırıldı. Bir lngiliz gazete 
muhabirinin aşağıda göreceğiniz telgrafı, Ak
~enizde müttefikler tarafından alınan askeri 
edbirlerin sebebini daha açık anlafıyor. 

Paris, 3 - Niyuz Kronik! muhabirinin ga
deteaine yolladığı bir telgrafa göre, Yunanistan
Z_ harb endişeleri artmış bulunmaktadır. Buna 

Alınanların son sistem demiryolu toplarından biri 

Zırhlı trenler ve 
demiryolu topları 

Ugo Maraldi' nin bu enteresan askeri 
makalesi 2 inci sayfadadır 

sebeb, birçtk ltalyan motörlü kıtasının A'rnavut
luk yoluyla Yunan hududuna yığılmış olması
dır. AmavutlüKtaki İtalyan kuvvetleri korkunç 
bir şekilde arttınlmıştır. 

Almanya Macaristan ve Romanyayn taar
ruz ederken ltalyanın da Selaniğe bir darbe 
vurmasından korkulmaktadır. 

(Devamı 2 inci sayfada) Se)anik şehrinin limandan g~Mmlltft 

N©rveç Or<dluı~uı 
muık.c§lvemet 
Norveç Kralının mem • 

leketini terkedeceği 
doğru değil 

Almanların 
Danimarkadaki 

en mühim hava 
üssü dün: gece 
sabaha kadar 
bombalandı 

lngiliz donan· 
ması tebrik 

edildi 
Londra, 3 (Radyo, saat 18) -

Hava kuvvetlerimiz Almanyanın 
Danimarka ve Norveçteki hava 
üslerini tekrar \'e muvaffakıyetlt: 
bombardıman etmişlerdir. Hava 
nezaretinin .bugün öğleden sonra 
neşrettiği bir tebliğde ezcümle şun 
ları bildirmektedir: 

Danimarkada, Gutlanclın şarkın 
daki Rut hava üssünün bombardı
manına dün akşam başlanmış ve 
gece sabaha kadar devam etmiştir. 
Burası, Almanların Norveçe karşı 
hareketlerinde kullandıkları mü -
him hava üslerinden biridir ve şim 
diye kadar tayyarelerimiz tarafın· 

.{Devama 2 inci aa)'facla) 

·Romen Kralına 
suikast haberi . 

~ekzip ediliyor ! 
Romen propağanda nezareti, Kral Karol ile 

Prens Pulun da görüşmediklerini bildirdi 

Romen Kralı Karol 

Bükreş, 3 (A.A.) - Propaganda nezareti. paskalya milnasebetf. 
le Kral Karol'ün b!.r av partisine iştirak etmek Uzere hareketini 
müteakip meydana. bir komplo çıktığına ve bazı tevkifat yapıldı· 
ğına dair verilen haberi katiyetl~ tekzip etnıekedir. 

Bu uydurma haber, Bükre§te bir infial uyandırmıştır. Kral Ka· 
rol'ün bugünlerde prens Pol ile görüştüğii de tekzip edilı&ekte
dir. Altı aydanberi Romanyada örfi idare tatbik edildiği ve bu 
müddet zarfında askeri kıtalann umumi binalar önUnde nöoet 
beklediği kaydedilmektedir. Son haftalar içinde siya.S eebaptan 
dolayı yalnız bir kişi tevkif edilmiştir. O da risaleler dağıtmak
ta olan bir komünisttir ki bu hi.dise kimseye bir komplodan bah
setmek salahiye:tini veremez. 

Propaganda nezateti, polis ile beraber bu haberi uyduranlan 
meydana çıkarmak için tahkikata başlamıştır. Mücrimler hak
kında şiddeli tedbirler ittihaz edilecektir. 

-:; ROMEN HARICIYE NAZIRININ BEYANATI 

,.,, Roma, 3 (Radyo) - Romanya hariciye nazın Gafenko bir 
,(Devamı 2 i.nô aa:rfada) 



.Askett Ba~cmdan ; ........................... ~ 

Zırhlı tı~enler 

ve demiryolu 
topları 

Yazan : UGO MARALDI 
Çeviren: MECDi ENÖN 

F ELD MAREŞAL MOLTEKE 
lSSô da zırhlı lrcnlc.rin bU

yUk !aydalnrmt kabul ve taad1k et
~ bulunuyordu. Harbl umumtde he
men bUtUn ordular zırhlı trenlerden 
istifade etmişler n bu &ahııda birçok 
inkl:afla.r kaydedilerek mUhlm mik
tarda dcmlryolu toplan kullenılmağa 
ba§laml§U. 
Fraıuuzlarm harbi umumide kullıın 

mi§ oldukları meahur crm aanUmet
rcllk oblls topu (bu~e kadar 1np 
edilen en bllyUk toptur) b1r demlryo
ıu topuydu. 

DugUn 38,1 8&.DUmetrellk demlryo
ıu toplan ao kilometreden fıWa me
mıtelere çok Lsa.beW endahUar yapa
bllmoktedirler. Bu Up toplar tam )rlr
m1 ekiz tekerlekli ve ceman 212 ton 
l·ı"~ bir ağrrlılt tlı~ryan vagonlar Uze· 
tine )'el'le~Urilmlf bulunmaktadtr. U· 
111,,. .,,c-Je atıuıar dehıleyolu 1.IUka.
ıneUndo ynprlmakta takat tcabmda 
20 dereceye yaran zaviyelerle de atsa· 
ıara 1mkAn bulunmakta.dır. Her topun 
pe~inde cephııne ve mcrmt ~ıyan 

1k1 vagon bulunmam icap etmektedir. 
BUtUn demlryollannda 1§ görebilen 

Ye icabında muvakkat ve UAve haUa
ra nakledilebilen bu toplar sevkulccy§1 
bUyUk bir ehemmiyeti haiz bulunmnk
tlı.dır. ÇUnkU bu sayede gıı.yet aort bir 
surette bllyllk çapbı.kl toplann nakU 
temin edllı:ıi§ olmaktadır. Demlryolu 
bulunnuynn noktıı.ıarda ve O.dl yollar· 
da bcJlzl.n ve elektrikle l!Jllyen ve ağır 
çaplı topları t~ıyan kanı. trenlerin· 
dc:ı de lsU!nde edllebllmektcdlr. 

Bu novl trenlerin moUlrlerl, ka!llo
llln ~mda bulunnn ve benzinle ı~u
)'erek elel:trlk husule getiren jenera· 
t6rlerden clcktrlğlnl alnrak çnlı§malt· 
tadır. 

Fn.knt jcneraUSrU ve topu aynı va· 
gon 1latUncle bulnnnan 
trenlerde mevcuttur. Bunlar da 6tekf. 
Jcr glbl yumu~ak arnzlde de )1lrUye
bDmckte va haltD. su seviyesi mnt6r· 
Jerine kadar yUkaclmlyen akar suları 
da geçmeklecllrler. Bu trenlerin t.. 
kerleklcri pmendlfer tekerlekltrlnill 
aynıdır. Bu aureUt icabmda memleket 
demlryolu oebekclerlnde do yUrUmesJ 
kabil olabllmektedlr. Bu vagonlarm 
ağırlığı takriben 40 tonu bulmaktadır. 
SAATTE 180 KlLOlIETRE SOR.AT 
nugUJı Ulm, fen ve sanayide kay· 

dedllen tcrakkilcr a:ıycsinde birçok 
yeni tip zırhlı trenler vücuda getiril• 
mıa bulunmaktadır. Bu trenlerde CD 

evvel nazar riUbara alınacak unır..ır 

.Urnttlr. An1 ve sert blr mUdnhale lm· 
Mm temin c;Iebllınck iı:tn bu trenle· 
rin çolt sUrnW olmnlan lcap etmekte· 
cllr. Bu ytık.ııck aurau temin edebil
mek lçln de trenlerin mUmltün oldu· 
Ctı lw.dar hıı.fl! olmnla.rı gercltUr. 

Son harplerde Alman ve LehUler 
ınUtcl:abllcn zırhlı trenler bombardı
tnruı etllltlerlnl resmen tebliğ etmiş· 

lcrd!. nunııırm nasıl tcchlz cd11ml~ 
oldukları hakkında katı malQmatımu 

cıltiılnmakla beraber harpten evvel re' 
mı organların n~lrl efkD.n pzeleler• 
d~ cdlndlğimlz mnlQmata nazarnn 
bu husu.."1& tılr knnnıı.t hıı.sıl etmemiz 
kablldlr. 

• Leh mUhendls1 Grlsllk Grontovsld' 
ııln hnrbe tı:ı.kaddUm eden z:ımı:uılrır· 
da ortaya altığı proje bütUn A vnıpa.
nm siyad gazete ve mccmualarmm 
ıı;ıza.rı dlll:katinf çckmlzU. Bu Up 
trenlerin en mllhlm vnsfı d!l2: yolda 
a:ıatte 120-130 kilometreye vo meyil• 
ıı arazide 60-70 kilometreye vıı.raıı 

.Ur:ı.Uerl bulunmasıdır. 

Bu trenler ya elektrikle veya
hut beher ton siklet llll!1ına. 4 bey
sir kuvvetinde dizel motörlerile 

hareket etmektedir· 5 vngondo.n 
milrckkep olan kafilenin iki vago. 
nu techiznt ve yük aksum, diğer 
üç vagon ise silah ve a.;'I( ıleri ta.. 
fmıaktadır· KUçUk hede! tcı,kll et· 
mek için vagonlar çok v.lçnk bu -
lunmakta. ve boyları 30 metre ve 
ağırlıklnn da 2 O~er tonu geçme • 
mektedir. 

Ağırlığı asgnıiye indirmek için 
yalnn: en bayatı kısımlan zırhlı ve 
dJğer nksamı sert allmUnyomdan 
yapılmış bulunmaktndır-

Vagon1ar, ancak bir tele klşlnln 
geçebileceği genişlikte zrrlılı ge • 
çitlerle blribirlerlne merbut birçok 
kompa.rtmıanlardnn mUrekkepUr. 
Bu suretle bir kompartımanda in. 
tilllk 'edecek bir merminin diğer 
kompartımanlara sirayet etmeme-
111 temin edilmiş bulunmaktadır· 

Uzun menzUll ve orta çaptaki 
toplar mUtehnrrlk zırh kuleler il -
zerine mevzu olup her tarafa ate§ 
açal:lllrler. Diğer kuleler mitral -
yözcUleri ve diğer piyade efradını 
barmdınrJo.r. Trende takriben yUz 
kişi bulunur. Bunların arasında 
radyo ve demlryollıın ist.nsyonlnn 
lle mUtemadi irtibat halinde bulu • 
nan telslzciler vardır. 

Bütün trenin uzunluğu 150 met. 
re ve mecmu ağırlığı 100 tondur. 
Bugün bu zırhlı trenlere, demiryol· 
larmdan çıkıp fi.dJ ı;oselerde de yü
rllmek imkfınnn vermeğc çalı~ıyor
lar. Bunun çin de mUm.kUn olduğu 
kadar hnfit vagonlar yapılmak i _ 
cap ediyor. Bu nevi zırhlı trenler. 
de sarsıntıyı azaltmak ve sUrnti 
artırmak için delinmez ve sert lüs· 
tikler de kullanılabileceği ,.e bu 
suretle şose ve diğer yollarda dn 
gitmek imktuıı temin edileceği U .. 
mit edilmektedir. Geçen seneki ma 
nevralardn ltnlyan ordusunda de • 
linmez IAstikli bir zırhlur otomobil 
nümunesi gösterilmiş olduğunu 
6öylersek bu farazlyelerlmizin 
baki.kat olabileceğini do bclirtmJıı 
oluruz. 

Demlr tekerlekler llzerine geçi. 
rllebllecck lft.stlkler, demlryolları .. 
nm düşman tarafından bozulması 
halinde, zırhlı trenleri kullnnılmaz 
ve Atıl bir hnle gelmekten kurta -
rabiIJr. Trenlerin bUyilk sUratl bom 
b:ı ve mernıllere kolay kolay he -
de! teşkil etmesine mfi.nf olabilirse 
de demiryollnnnm bozulmam bU • 
yük bir tehlike ve trenin hareketi. 
nl felce uğratacak bir sebep ola _ 
hltlr· Fakat bugün henilz tatbik 
sahnsmn girmemiş bulunan las • 
Uk tekerlek hususunu bir tnrnfa 
bırakarak zırhlı trenlerin tayyare 
dafi toplarile mUcehhcz oldukları 
gibi sun'l sl.s eUınzlarile tcchlz e -
dJlmlş bulunduklarını söyllyeblli -
rfz. Bu mUhim iki silüh zırhlı tren 
!erin tayyare lıUcumundn.n korun. 
malarma yardım etmektedir. 

Umumt Harpte zırhlı trenlorin 
bilhassa sahil mUdafansmda bUyilk 
faydalan görUlmU~tU· 

Bu trenlerln çok olmnsıno. dn flı .. 
tiyaç yoktur. Gerek seri yer dc3"fıı· 
melerini icap ettiren harplerde, ge
rek s:ı.hil mlidafaas.mdn sUrntle yer 
değiştirmeleri he?n fütrsncll bakını· 
dan, hem tabiyevi bakundan ehem 
miyctlidir· Çünkü bu suretle birçok 
taret batnrynfarına her icap eden 
yere yct!ı;mcye hazır vo vazifesi • 
nl bitirdikten :;::>nra dUıJmnnın tu .. 
za.E;"Inıl. veya mukabU ateşine he -
def olmadan sUrntlo yer de>ği .tir -
mek imkllnıru haiz bulunan birkaç 
tano gnyet seri ve mUtehnrrik ba
taryaya. sahip olmnk krui &-elebilir· 

Bir şayia 
ingilterede kabine 

değişikliği ·dun 
bahsalunuior 

Roma, 3 '(Radyo) - Çemb~. 
oyn'in dünkü nutku Londrn si 

yasi mahafilinde büyük bir ııki~ 
uyandırmıştır. Bu arada, muhte 
mel bir kabine değh~ikliğindel' 
bile bahsolunmaktu'1ır. 

Ameril{a 
Nazırının 

·H re ye 
beyanata 

"Bize otorite ile konuşmak i {an nı vernce't 
ımvvetli bir askeri teşkil8tımız o malıd r." 

Yugoslavya 
Yaşingt.-n, 3 (.\· A·} - Harbiye nazırı Vu. 

ding, beyanatta bulunarak deml~tir kj: 
malik bu:unm:ı.sı lüzumunda ısrar etmi5Ur. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Amerikan ticaret 
odası, bütün Amerikan partileri azasının iştıra· 
kile aktettit;ri bir içimn csnasınd::ı. 24 maddelik 
bir program kabul ederek bilhasS& Amerikan si
lfıhlnrının nrtmlmnsını ve millet bir tehlike kar 
şısında kalmadıkça Amerikayı harpten uzak bu
lundurmak hususundaki azmini teyit etmesini 
kongreden istemeğc karar V,flrmiııtir. 

En büyük vapurunu 
Fransaya sattı 

UcJgr:uJ, S (Hususi) - Zağrep

le çıkan "Yutani Lisl'1 gazetesinin 
bildirdiğiııe göre. bir Yugoslav şir
ketine ait ve Yugoslavyanm en 
IUks ve en bllyUk vapuru olan 
"Kraliçe Marla" (10-382 ton) 
Fransnya s:ıtılmış ve Fransaya git
mek llzere Split limanından ayrıl
mıştır. Bir milddet evvel Yugos -
Iavyanın "Olgn" vapuru da bir 
Portekiz şirketine sntılmL~tır. 

"- Amerikanın her tUrlü tecavüz emel
lerine karşı koyacak mUdafaıı. tesisaUarına malik 
bulunması lazımdır. Bize otorite ile konuşmak 
imkanını verecek kuvvetll bir askeıi tetkilatımız 
olmalıdrr. Haritaları değiştirenlerin ve parçnlı

yanların bizim garb Alemimize frınliyetlerini te~

mıl etmelerine mUsando edilmiyecektir.,. 
Voodring, son dört hafta zarfında dünyanın 

Danlmarkanın ve Norveçin lstiJft.sına şahid olduğu
nu kaydetmiştir· Yedi ay evvel Dnnlmarkanın 

• 

lçtima esnasında eski bütçe direktörü Le
vis Duglas, infirat siyasetini tenkit etmiştir. 
Mumaileyh Amerikanın harbin neicesi ile ya
kından alakadar olduğunu ve Fransa ile tngil· 
ere mağliip oldukları takdirde bir sulh dünyası 
kurmanın imkansız olacağını söylemiştir. 

Almanya ile imza ettiği ademi tecavüz paktınm 
kıymeti nedir? 

Nazır Amerikanın hakiki ve fiili bir orduya 

Norveç orçJusu 
mukavemet ediyor 

(Bn~tarafı 1 inci snyfada) 
dan ilk defa bombardıman edilmiş 
tir. 
Bombardıman edilen diğer üs. 

Norveçteki Stravenger üssüdür. 
Burası iki defa bombardıman c
dilmi5 ve tayyarelerimizin son 
bombardımanları yanın saat sür
müştür. Hava meydanında iki mü 
hirn isabet~kaydeclilmiş ve meyda
nın şimal garbinde mühim tahri • 
bat husule gelmiştir. 
Bombardımanlara iştirak eden 

tayyarc!erimizin hepsi geri dön -
müşler ve bombardıman esnasında 
hiçbir Alman taYV•aresi kendilerine 
karst çrkmaınıştır. 

tNGILIZ DONANMASI TEBRlK 
• EDiLDi 

Londra, 3 (Radyo, saat 18) -
Amirallik tarafından bugün öğle -

den sonra neşredilen bir tebli~le, 
donanmamızın Norveç hareka
tındaki faal rolleri iftiharla kay -

dolunmakta ve deniz kuvvetle· 
rimiz, geçen bir hnfta zarfında
ki faaliyetlerinden dolayı tebrik 
edilmektedir. 
Nor:.vı:ç ımALI )1El\II,1'~Klı;Tt 

TERKETl\llŞ nEGlf,DfR. 
Londro, 8 (Radyo, &a.at lt}) -

Stokholmdeki Norveç mahafilinin 
resmen bildirdiğine g6re, kral 
Ha.kon, ailesi ve hilkllinet halen 
Non.·eçtedir vo memleketi tcrket
mek niyetinde bulunmamaktadır
lar. Bu tebliğe, kral ve hUkCımctin 
Norveçi terkettiğine dair çrlronlan 
haberler Uzerinc IUzum görUlmli§. 
tür. 

NORVEÇLiLER MUKA VE· 
MET EDiYOR 

Stokholm, 3 (A.A.) - Alman
ların Tuns ve Tolgaya doğru iler .. 
lemcle.J:inc: roani olmak için Rö· 
ros'un cenubunda mevzi almış 
olan NorveçlCıtaatr, Alman keşif 
kollarını püskürtmüşler ve bir 
mıktaresir almışlardır. 

Umumi vaziyette tebeddlil yok· 
tur. Şiddetle mukavemete azmet
miş olan Norveç kıta:ıtının kuv. 
vei maneviyesi fevkalSde yerin· 
c1edir. 

ANDALSNES'E NAZI 
BA YRACI ÇEKtLDt 

Londt-a, 3 (A.A.) - Röyter: 
İngiliz kıtalarının Anclalsnes 

bölgesinden çekilmesi üzerine bu 
· sabah Andalsnes şehri tiz erinde 
Nazi bayrağı dalgalc:ınmzktadır. 
Fakat diğer cephelerde vaziyet 
değişmemiştir. ,111111111 11111 1111ııuuıı11111111 .... tt 

I HiTLEHiN 
! Dün akşam Stokholm'a gelen I 
: haberlere göre, çarşamba gilnü 
• Röros'u işgal eden Norveç kıta- [ 
! tarı §imdi Almanların Tolga ile 1oda 

j ll'iıD aıı: m ete ı 
ı ~a:..~.::. ~~:,m 
i Pc.af:ıc [(ohler 
t 

: Tinset arasındaki ileri hareketle. 
: rini durdurmak için Röroı'un ce· 
J nubunda vaziyet almışlardır. Bu 
i kıtalar Alman devriyeleriyle te· 
l masa girmiş ve bir miktar esir al-
• mağa da muvaffak olmuşlardır. 
İ Eu esirler arasında bir Alman 
ı subayı da bulunmaktadır. 
i • Nevyok'a çekilen bir telgrafta, 1 
: halen öster vadisinde Ros ile Tol· i ga arasında bir muharebe ecre· 
• yan ettiği bildiriliyor. 

Ç.:MnERLA YNIN NUTICU VE 
NORVEÇLiLER 

1 Stokholm, 3 (A.A.) - Norveç 
f Telgraf ajansı, Norveç mahafili-
i nin B. Çember!aynm vaziyetin 
!: . bil:ln;osunu yapmak zamanının 

: 1 henüz gelmemi2 olduğu suretin .. 
: ! deki mutaleasın;ı icıtiraı:e etmekte i ; ve Norveç'in tali bir harp hare· 
i : katı sc:hnesi clamıyacağı fikrinde 
i ~ bulunm1kt:ı oltluklannı \:ildir· 
ı ! mektedir. 
~ :: Salahiyettar Norveç rnnhaf!li, 
ı ·· . : · :"r i Norveçlilerin mücadele etmek a. 

I
• i zimlcrinc v~ Norveç milletinin 
Hatırai:-.:·~~?1 b:i· :caç sa'ıri 'istikb:ıı hakkındaki ümitlerine i· 

İ timı:.tl:ırını izhar etmektedirler. 
• -

0

ne~ı c;,.cıa p~lls 
0

Jmr~l:oiu- ı · Yni mahafil, B. Çemberlaynın 
i na gütürClUler· nurada bir sn:ıt i nut 

1mnı·n müttefiklerin mlidaha· 

i
• bcldcdlm· Sonra bUyük bir oılayıı i 1::: iç'n haz:r bulunduklrrı Norveç 
: aldılar· Orndn iynh blr mnsnrln i h:ırbinin men:-eleri baklanda Fon 
i sol'.;"Uk yiizlU bir ndnm oturuyor i nibentrop tarafından yapılnn be
! du· Du, Alm:ı.nyııdıı herlı" i en ı y<matın en mükemmel cevabını 
ıi çok lrorktuf:u edam: Getibpo f te~kil etme!:t~ olduğunu bey<ın 

i 
şefi lllmlım!i.-· ı. ctcıckted:.rler 

• • • • • • • Gene b:.ı m:ı.hafil, rıulsling'in 
y : Ç'U'ç.abuk ortacc.n knlkm.,.smm 

i 0 r I n j m~mcilcy!ı:n Norvce rr.illeti nez .. 
i l}=:J !lA ~ ~ ~D ©'] ~ i ci!lde zerre k~dar itib::.ra mazhar f __ ....._ .• __. •• _ .. , .................. ! olmadığına delil olC::t::'.;unu l::ıy· 

tletmel:!edirler. 

Romanya Kralına 
suikast haberi 
tekzip ediliyor ! 

- • · " (Baştorafı 1 inci sayfada) 
It:aJyan gazetesine beyn- ~., bulunarak, ezcümle şöyl!: demi§tir: 

''- Romanya ve b. Balkan memleke:tlcri, ltalyanın B:ıi-
kanlara ve Tuna memleketlerine k~§ı olan siyasetL"li 'memnuni
yetle takip etmektedirler. Zira, Ialyanın, Tuna ve Balkanlarda 
sulhu muhafazadan başka bir aey dügUnmediğini biliyoruz. 

Diğer arafüın, 'i'wıadaki D.:mirkapı meselesinde ihtilafı Ma-
caristanın çıkarmış olduğunu da işaret etmeJ: lazımdır.,, 

ltalyan ınSelan iğe taar
ruzundan korkuluyor 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
I-latırlardadır ki, bundan bir müpdet evvel 

İtalyan gazeteleri Selaniğe asker ihracı teşeb
büsünün İtalyayı harbe sokacağı yolunda neşri
yat yapmışlardı. Gazeteleı· Selaniğin İtalya 
için fevkalade ehemmiyeti haiz askeri bir nok
ta olduğunu ileri sürerek müttefikler tarafından 
bu Yunan şehrinin İsgaline göz yumulamıyaca
ğını yazmışlardı. Şimdi, o zamanki neşriyatın 
hazırlanan bir istila planına zemin hazırlanma!< 
maksadına matuf olduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan öğı-enildiğine göre, Yunan 
hükiimeti on sınıf ihtiyatı silah altına çağırmış
tır. 

Atina, 3 (A. A.) - Estia gazetesinin salahi
yettar mahafilden istihbar ettiğine göre 10 sıruf 
ihtiyat zabitinin silah altına cağrılması, beynel
milel vaziyetle alakadar deii'ildir. Sadece bazı 
ihtiyat zabiti sınıfları kısa bir müddet için tali
me davet edilmiş bulunmaktadır. 

Maltada ısıl< söndürn1e n1scburiveti .. 
Londra~ 3 (Radyo, :=aat 18) - Bir İngiliz -

Fransız filosu bugün İı;kenderiyeye vasıl olmuş
tur. Çemberlaynın dünkü nutkunda, Yakın Şark 
sahillerine hareket etmiş olduğunu bildirdiği de
niz kuvvetlerimizdir ve fngilterenin Akdenizde 
aldığı tedbirler cümlesindendir. 

Diğer taraftan, Akdenizde alınan en soil tcd 
bir, Malta hakkında verilen bir karardır. Bu ko.· 
rara göre, Maltada, güneş battıktan sonra sab"1· 
ha kadar her tarafta ışıkları:ı sön?ürülmc:;i rnc~ 
buriyeti konulmuştur. 

Ankara Caddesinin en işle~ vvri·ıj:; 
Kara li. ~ 

Vakit l\/atbaası ıdaresine mürac~at 



.r 

~ ı ~ın~rntr?r:rr.mr 
ltalyan sularındaki Ingiliz 
vapurları geri çağırıldı 

fı!f.Ji1~ ingilterenin Şarki Akdeniz 
filosu iskenderiyeye gitti 

Mısır HükOmeti, Mıs~rdaki İngiliz 
kuvvetleri Başkumandanile birlikte 

ahnması icabeden müdafaa 
tedbirlerini kararlaştırdılar 

* İspanyanın yeni Ankara clçisi 
Don Pedro dö Pmt bu sabah Ro -
manyn vapurlle Köstenccden mcm 
Ieketlmize gelınlştlr· 

* Cumhuriyet Halk Partisi, Hal 
lcevlerlnin musiki çıılışmalnrma ye 
ıtl bir hız vcrmeği karnrla.ştırmııı
•.rr. oro ve ses faaliyetine esaslı 
bir surette başlamn.k iç!n bir "ses 
ve koro pepertuvarı" meydana ge
tirmek lazım olduğuna göre cum -
huriyet halk partici, kompozitörle
rin bu neviden eserlerini, te~kll et
~ olduğu jüride tetkik ettirerek 
mu~ık olanlnn, telif hakkını ve
rerek alacaktır· 

• Tahtakalede Balkapam caddesin 
deki dükkfulın kirasını 20 liradan 27 
liraya çıluırmak ııureWc mllll korun.. 
nıa kanununa muhnllt hnreketinden 
dolııyı mahkemeye verilen Bulgar te
baa.ısından Dragoınlr Koma.ndaref 
~Un aıllyc dördUncll ceza mahkeme_ 
.ııinde bir ııcncllk kJrn tutnn olan 240 
lira para ccznsı ödcmcğe mahkOm e· 
dllml§tır. Cezanm tecll cdllmcmcsl 
do karar altına nlmmı§tır. 

* Diyarı bakırdan 1ran vo 
Irak hududlarma girecek olan de
mtryolunun d:.ıhA mUnblt ve iktıs:ıdl 

sahal:ırdıı.n geçirilmesi knrarla§ml§tı. 

Buna ıı.lt lô.yihn meclis cncUmcnıe _ 
rlnden geçerek nızruı.n:ıcye alınmıştır 
*Ünivortitcde birçok talebenin pal 
to ve c,yasını çanln Hntnylı HUsnU • 
nUn diln lklncl sulh ce:ı:n mahkeme _ 
Sinde muhakemesine bnııtıınmı~ ve 2G 
'üniversite Uılebcsl dnvneı \•e ııahlt O· 

larak dinlcıımlştlr. Mnznun yalnız Uç 
Palto çnldığmı lUrnt ctml", diğerle _ 
rlnln fnlll kendisi olmadığml s6yle -
mt,. tir. Mubalceme dosynnm tetkiki 
lc:in başka. gtlne kalmı;ıtır. 

* Romnnyadıın kereste taşıynn 
f'irketihayriycnln Erol şilebi son 
f.ı:!ferinde Zonguldağıı uf;radııYı ''n
kit sUmrük muhafaza te§kiliıtı ta
rar: ıdan muayene edilmiş ve ııile
hin içinde sureti malu:usada hazır
hnnn bölmeler altındıı yilzlercc 
S:ift ipekli kadın çorabı, ipekli Ro
tnen blüzları, lmmnş1"r ve Ea1r 
l:a--<tl• c1ıya meydana ·ılrorıtmıştır. 

.., Maarif Vekaleti lise, orta mek 
tepJerde tedrisatın 23 mayısta. ke • 
ıııtı:n~ıne, 2, mayısta ilse b!Urmo ve 
2S ınayuta ortaokul devlet eleme im_ 
Uhantnrmm yapılmasına karar ver _ 
rntştır, Muallim mekteplerinin lmtl • 
lıantnrı 7 lıazirand:ı b:ı.§lıynC!lk, ao 
l'!a..":Jrancı:ı. meltteplcr Jmp:ı.nacalctır. 

ral Karni ve -
Göring mülakatı 
ı UUkre,, (lluııusl) - Romen Kralı 

Ocno,a, s (A· A·) - Ceno•;ada bulunan lnı;iliz vapurlarmn dcı
hnl mensub oldukları limanlara. dönmeleri için Londrndan emir gel
miştir. 

Diğer taraf~n Vangarn adındakJ Holanda torpito m~hrlbine tls
sillharekesine avdet etmerJ emri verilmiştir· 
Londra , f. - - Çember:aynın A

vam kamarasmda beyanatını mU
tealtip anla;iıldığı üzere ha.rb kru
Ynzörlerinden ,.e d,.. 'z tayyarole
rinden mürekkeb bir İngiliz filosu 
Akdcnizin şark havzasından lskon. 
deri.reye doğru yol clmaktadır· Bu 
suretle bir milddettenberi Şimal 

dcnizi:ıde mevcut lhtiv11t'~rm bu 
havnliyc alınma.sile bUtUn ~özler 
Akden'ze çevrilmiştir· Bu harel:e
tin manıısı her ne K:ı.dar r;Jzli tu
tulmamaktaysa 'do ttalyı:. ..ın ron 
haftalar za!'l'ında aldığı vaziyet ve 
bilhıu:sa hnrb taraftım ohn Alfi· 
erinin Berlin ciı::ılftiue tayinı Ak· 
denizde bazı hAdiSclcrin vukuun 
ihtimal dnh!llnde göııtemıf'ktedir. 
·nsm JIAnton-ı; NEZATIE'l'İN· 

DEiil l\ltlntM tÇTf:,JA 
Kahire, 3 (A. A·) - DUn hari

ciye nezaretinde lillfl'Vekil Ali Ma
hir pa§anın riyaseti altında bir iç· 
Uma akdetmlş ve bu iç•i.-nn~a Mı
sırdakJ lngUU! k•ıwetleri b~ku . 
nınndanı Sir Mile La.mpson ile Mı
or milli mildafaa nazırı ,.e Mısır 
hül:\uneti erkfuımdrn bir zat hazır 
bulunmuştur. 

Milli müdafaa nazırı, bu ·koııfe
rnnsta memleketin emniyetini zfı. 
man altm1 almak için ittihım la
zım olan tedbirlerin mtlzakere e
dilmiş olduğunu beyan etmiştir. 

n:on!orans nihayete erdikten 
sonra Başvekil, dahJiyo nezareti 
erkanını knbul ederek kendileri ile 
ecnebilerin neZ!l.l'et a!trnda bulun
durulmnlarmı temine matuf tedbir. 
ler hakkında görüşmliştlir· 

Hükfunet bir Mısır fırkasının 
Kahirede bUlunmnsma knrnr ver . 
miştir· 
Diğer tar:ı!tan bnş·JckU:.ıı 1tnly~n 

sefüi kont Tsuclinh·i kabul e~•iş 
olduğu haber nlırunışt.r. 

İtalyan sefiri, gazetecilere be
yanatta bulunarak yakında hcrhan 
gi bir bu;rnn çıkacağı hakkmda 
hUkfurıetinden bir glltıa mallımnt 
almamış oldu&'Unu ve §imdiki va
ziyet kar§!Sındn mbin b'ı·! ·nduğu
nu söylemiştlr-

Mi!U mlldnfaa nıu:m t .')plan tı 
lıakkmda demiştir ki: 

"· - Diltiln c:r.ni::et te..ıbirlcri 
a"·.tr r ::. Vaziy ... ! :.a11 tehlike
ler vardır· Fakat bunlar enclişea
vor dcğildlr·,, 

TUNA \'E AKDENlZ SULIIO 
BlRtnlRlXE B.\GLIDIR 

Madrjd, 2 (A.A.) - Gntcnko, ls -
panyol ajansı muhabirine §U beya _ 
natta bulunmuştur: 

Tuna S'.ılhU ne Akdeniz sulhU aıkı 

surette blrlblrine bağlıdır. Cenup Av· 
rup:ıSl milletleri, b!rlblrlndcn ne ka _ 
da: uzakta oıurl:ı.rsa olsunlar, bugün 
aynı mul<adderatn snhlpUrler ve hep 
sinin arzusu ntz:ım ve hUrrlycttlr. 

l TALYA TElılN.\T \'EI!lYOr. 

r.onu, 3 - Amcril•anm Roma 
sefiri Filips evvelki giln Musollni 
ile yaptığı mlllfı.kattnn sonra kont 
Çiano ile de görUşmU!:jtilr· Bu gö
rU§meyi Fransız elçtsi Ponse'nln 
Amerika sefiri Ue yaptığı bir ko
nu~ma takip etmiş. müteakiben 
d:ğer memleketler maslnha.tgüuır
ları da seflrle konuşmuşlardır. A
merika hariciye mnhafillnde bu te
maslara ait hiçbir haber mevcut 
olmadığı s<5ylenlyor!a da. ttaJyanın 
umumi siyaseti hakkında nokt.aina
zarlar teati edildiği muhakkaktır· 

Haber verildiğine göre, Musoll
ni Birleşik Amerika elçisine İtal
yanın §imdilik gnyrlmuharibllk 
vaziyetini değiftirmek niyetinde 
bulunmadığına dair teminat ver
miştir. 

Maamafib, asker! ve siyasi ma
hnfil, İtaly-ı:uı siyaseti hnkkmda 
tahmin yUrUlU!emlyeceğini ve bu 
siyasetin lni surette dcği3ebUece -
ğini söylemektedirler. 
Ayrıca Roma.da.ki Amerika elçi

liği maha.fili, Filips'in ziyareti ile 
Akdenlzdeld lngillz tedbirleri ara
ısında bir mUnae:ebet bulunmadıE;'lilı 
söylemektedirler. 

Nevyork Taymis gazetesi, Va
şingtonla Roma arasında, mUnaae
batm dUzeltllmesi hakkında diplo -
matilc bir noktain:wı.r teatisi yapıl. 
dığmı söylemektedir· 

Bu gazeteye gö:-e, bazı diploma
tik mnhafil, yeni bir ticaret anl~
ması nktedilebilcccği zannındai!rr
lnr· 

~ orveç Krc lı 
. memleketinden 

ayulıyor 
Andalsnesdek i 
müttetik kıtalar 
Başka cepheye sevk için 
Vapurlara bındiritdi 

Londra, 3 - Norveçteki aske
n vaziyet dündcnberi daha vahim 
bir manzara arzetmeğc başlarnıı· 
tır. Müttefik kuvvetler tabiye 
plfınlarını değiştirdikten sonra 
Tronhaym mmtakasından geri 
çekilmişler; buna mukabil bura • 
daki kuvvetlerini tamamile §i· 
mali Norveçc almışlardır. Bu su. 
retle şimali Norveçteki demir ma
denleri sahası daha kolaylıkla 
ve sıkı bir sekilde muhafaza olu· 
nacaktır. Dfğer taraftan Ameril:a 
radyosunun verdiği bir habere 
göre Kral Hakon lngiltereye r,el. 
mek üzere vapura binmiştir. 
Veliaht Norvcçte bulunmaktadır. 

Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Ordu başkumandanlığı tc'bliğ 
ediyor: 

İngiliz filosuna.mensup, tayya· 
re nakliye gemilerinin de dahil 
bulunduğu, oldukça kuvvetli bir 
grup mayısın birinci günü, Nor. 
vcçin garp sahiline yaklaşmıştır. 
Bu haber alınır alınmaz, Alman 
harp tayyarclcrinden mürekkep 
bir fillotilla, N orveçteki üssün
den hareket etmiştir. 
Düşman avcı tayyarelerinin 

~ok faal müdafaası ve bütün harp 
gemilerinin to1tsif edilen ateşine 
rağmen, Almanlar vazifelerini 
yapmışlar ve düşmanın iki avcı 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Or
ta çapta bir bomba, bir tayyare 
nakliye gemisinin baştarafına or· 
talama isabet etmiştir. Gemiden 
alevler ve dumanlar yükselmiştir. 
Diğer bir tayyare nakliye gemi. 
sine de muvaffakiyetli bomba isa
betleri olmuştur. Maamafih bu 
taarruzun tesiri sis yüzünden gö· 
rülmemiştir. Bundan başka, bir 
torpido muhribinin pupasına orta 
çapta bir bomba isabet etmiş ve 
derhal durmaya mecb1Jr olmuş -
tur. 
Düşman gemi kafilesi dağıtıl. 

mıştır. Harp gemilerinden ekse
risi müsademeden sonra bütün 
süratlerile garbe doğru uzaklaş
mışlardır. 

Bir Alman tayyaresi üssüne 
dönmemiştir. 
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Doğan bağırdı: 
- Kararını ver delikanlı? 
Viryoni, bu sözler izzeti netsi· 

ne ağır gelmiş gibi hiddetlenerek 
cevap verdi: 

- Sana cevap vermeğe tenez
zül edecek değilim .. 

- Ya, öyle mi; tetik dur öy • 
leyse!. 

Kılı~lar gene çarpışmağa baş -
Jadı. Doğan, sert ve yandan bir 
hamle yaptı. Viryoni şagırır gibi 
oldu ve koluna bir kılıcın saplan· 
dığını duydu. Derin bir inilti çı
kardı. Tam bu sırada ikinci bir 
darbe, kılıcını tutan sağ elinin 
tam bileğine yapıştı. 

- Bu da ikincisi maskara e. 
fendi. 

Viryoni kılıcını dü~Urüvermiş· 
ti. Doğan: 

- Prenses ·diye bağırdı- L 
damlarını yolla, şu herifin yarası· 
nı sarsınlar .. 

Virycni bilyük bir ıztırap için. 
de olduğu halde yere yığılmıştı. 

Doğan, bunu söyler eöylemez, 
ilk defa geldiği istikamete doğru 
koştu ve bir merdiven başına 1:c
lir gelmez seslen<li: 

- Mehlika!... . 
Cevap alamadı .• 
- Mehlika! ... Sev-gillml. · 
Gene cevap yoktu. Hayret, a· 

sabiyet ve heyecanla merdivenle· 
ri dörder dörder fırladı. Ve ara 
kattaki odanın kapısına bir tek. 
me vurarak içeriye girdi. Burada 
kimse yoktu.. D o ğ a n ı n 
gözleri evinden fırlamı§tı. Şaıınr 
gibi oldu. Sonra &fllı hızla Erinci 
l:at merdivenlerine atıldı. Gene 
onun adını çağtnyordu: 

- Mehlika! •. Mehlika! .. 
Korktuğu yegane ıey, bqına 

gclmi§, yani Mehlika kaçınlmıt 
olacaktr. Pencerelerden birine 
doğru atıldı ve denize baktı: 

Ta ileride, bir gondol aUratle 
uzaklaşıp gidiyordu. v~ bunun 
içinde iki siyahlı erkekle bir be
yazlı hayalet vardı. 

- Mehlika! .. Mehlika r •• 
Diye son kuvvetilo bağırdı. ~· 

yaz hayalet kımıldar. ayağa kal· 
kar gibi oldu. 

- Eyvah .dedi- ta kendisi l. 
Kaçırdılar onu ... Lanet olsun, 14· 
net olsun ... 

Ve §UUrsuz bir vaziyetle mer· 
divenlerden indi, onun feryadını 
İrini duymuştu. Ko~rak geliyor
du: 

- Doğan ,ne oldu? " 
- Ne mi oldu; yok? 
Prenses bembeyaz kesildi: 
- Mehlika mı yok!. Nasıl o. 

l.ır ?. 
- Nasıl olacak, biz burada 

çarprıırken, iki haydut o taama 
girerek onu kaçırdılar. Sana bir 
§CY söyliyeyJm mi? 

-Eveti .• 
- Bu ak§am, V enediği yakma· 

ğa hazırım .. 
Ve bunu söyliyere'k, yaralı 

-Viryoninin bulunduğu yere koş
tu. Viryoninin yarasını yeni sar· 
mışiardı. Diğer Yunanlılara: 

- Siz çekiliniz!. 

Dedi ve sonra Viryoniye dön. 
dü: 

- Zabit efendi!. Söyliyecck· 
lerime iyi dikkat ediniz: 

Ben, sizin zannettiğiniz gibi en 
küç:.ik şakaya gelebilecek bir in
san değilim. Eu ak~i küstah· 
lığınızın cezasını umduğunuzdan 
çok fazla olarak vermek kudre. 
tindeyim. Hatta, size şunu ıöyli
yeyim ki, şu kaq~ıda gördüğünüz 
engini üçyüz parça gemi lie 
doldurur, bütün Venediği, sizin 
es!d Sezarınız Romayı nasıl yak· 
mı§sa, öyle yakarım ve taş üstün. 
de taş bırakmam. Söylediklerimin 
ciddiyetinden emin olunuz. Gene 
gözlerinizle gördünüz ki, sizin 
saray asilz~deleri gibi esck ve ka
ba bfr mahluk da de~ilim. Size 
nezaketle bur<ldan uzaklaşmaktı· 
ğır.ızı tavsiye ettim. Dinlemedi • 
niz. Fakat buna rağmen sizi öl
dürmedim. Ancak yaralamakla 
iktifa ettim. Çünkü verilen bir 
emri yerbe getiriyordunuz. İyi 
ki, sizi öld"rmemişim. Çünkü gi· 

ze tevdi ed·ı .. ~c': b'r vıızifcm var. 
Zevcem Mehl:Jravı, cfradmız 

kaçırdı. 
Viryoni: 
- Mehlika mı~ 
Diye sordu. 
- Evet, Mehlika.. Sizin eski 

Prenses Ki yarar. O §imdi, bir 
Türk Müslümanın karısıdır ve 
bir Türk, zevcesine el uzatanları 
kolay kolay affetmez. Dukaya 
söyliyeceksiniz ki: 
Me~hul Korı:an, zevcesinin ia. 

de .. ini istiyor. Aksi takdirde, on 
muhnsara hattı te~kil etse ve hat
tA bulunduğu yerden bir adım bi• 
le atmasa, onu sarayının içinde 
öldürüp kafasını keseceğim. E. 
vct, kafasını keseceğim ve bu 
kanlı kelleyi, V enedilc sokakların
da köpeklere sürüteceğim. İcap 
ederse, Venediği yakacağnn ve 
bu Mdise, bir Tilrk dersi olarak 
bütün Avrupanın kafasmı tutut· 
turaca.ktır. Haydi bakalım deli. 
kanlı, bunlan harfiyen efendin 
Dukaya söylet.. -
Doğan bunu müteakip sert a

dımlarla salona doğru yürüdü 
ve bir kapıyı açıp kayboldu. Vir
yoni de kendini toplıyarak bir 
an e·..vcl kurtulmak endi~siylc 
cilmle kapısına doğru yilrüdü. 
Tam bu sırada karanlrkta bir el, 
kendisini tuttu: 

- Gel Viryoni, gct r .. Bir de 
beni dinliyeccksin.. ~ 

Viryoni titredi. Fakat bapnı 
çevirince Prenses İriniyi gördü. 

- Şu odaya girelim Viryoni, 
sana bir mektup vereceğim, onu 
Dukaya götilreceksin. 

- Emredersiniz Prenses .. Fa. 
kat ben sizi tevkif etmekle mu
vazzafnn. 

- Bu emelden vazgeç Viryonl. 
Çünkü buradan sağ çıkmanın. 

Prenses derhal masaya oturup 
bir mektup yazdı ve Virymiye 
verdi. 

- Hnydi selametle l. 
Ve cevap beklemeden o da sa· 

londa kayboldu. 
(Devamı 'Ylll') 

lo.je3te mı.rol ile .Almıın Mıırc;alı 
G6rfng krasmdıı. blr mUitıkntn her aıı 
1'lUzar -edilmektedir. Bu mUllı.knt Al. 
tnnnya ile Bn.llmnınr arruımda öteden 
1l<'rl, ınevcut birtakım nnıaı nmamaz. 

''Bu içtima, pek ya.km bir teh
like yUzUnden aktedilmemi§tlr· 
Fnknt memleketin C'nır·;Y• :. için 
lcab eden tedlıirleri :ıldık.,, 

Bu mnhıı.fil, böyle bir anlaşma 
akdinden evvel, ltalya Habeşistan 
hakimiyetinin tasclikmı iste3iği tak 
dirde Birleşik Amcrlknnm bu ta -
lebi reddetmiyeceğini tahmin cdi
~·orlar. 

Berlin, 2 (A.A.) - 1 Mayıs ge·.-------------------------.. 
cesi, Mören ve Romsdedeki 
Norveç kuvvetlerinin kumandanı 
general Haug, teslim olmak is. 
tediğini bildirmiş ve kıtalarma 
muhasamatı kesmek emrini ver
miştir. General Haugdan kayıtsız 
ve şartsız teslim olmlsı istenmiı· 
tir . 

lıkı • 
nrın lz::ılcııl bakımmdnn chemınl 

'eu -• 1 tcIAkki olunmakta.dır. Diğer tn-
tattan yine Majeste l~nrol ile Yu _ 
~~31av Kral Nnlbl Prens Po!Un yaltm 
ll zamanda bul~nlnn da lhUm.ııl 

ah!llnde g15rUlmektcdlr. 

Ayrıca J{e.hiredekl İtalyan sefiri 
~nriciye nezaretine dnvet edilmiş 
ve kendi&Ie konuşulmuatur. Sefir 
mül;\kattan sonra ga:- • ~d!cre !iU 
beyanatta bulunmu~ :ur: 
"- Hükfıll!r.llmd<"r. Lir ?uhranın 

arefesinde bulunulduğunu zannet· 
tirccek hiçbir fş'nr almadım· Hti
diselerin inkişafı nlkblnllkle k~r-

R J lnnnbileceğindcn eminim.,, 
&i\ Mısır bllŞVekill de gazetecilere 

+w şu beyanntta bulunmuştur: 

Petrol sahasında 10 
kuyu daha açılacak 

br~ı~;Üta., 2 <A· A·) - Başvekil 1 rol sahasında ya;-•·-t teUtiklerder. 
lktıs:ıt v k~~ydıım beraberlerinde sonra yeniden nn k"','U dnhıı açı]. 
~nstitUsU e ~d~lcil maden nrnf:itınna mns·na karar verllmi,tır. Açılan 
rıı ld - m r ve mnlycU erl•ü- kuyulcrdan petrolün fısktl'Il'~-nas· 
de ~ ugu halde bugUn saat 10·15 ı('·n rm"~"i ~ ... Ailik du~·ırulmu§-
vaıı, ~:~;; .. gclm~ ve h~~~~ndıı tur. Hor kuyudan gUnde 30 ton 
kanlar 1'e par ~e e ~· hesnbilo on kuyudan gUnde 300 
l'afnıd ile villi.yet erkam ve halk ~- ton petrol alınabilecektir· Yeni 
tn.iz tr an karşılı;ınınıştJr. Ba.5VC~ıll- sondaj ycrlerile mut~h·:a . 
v .. ı: enin tevakkufu müddetınce sıs UEta V" ı~çıı f • ı1 k 

"-U bclcd' U . 1 ·1 b • • "ll er çm yap aca 
g" ~ • ıye ve par reıs en l' inalann movldlcri tesb't dilml • 
rno:UşnıUş ve ıo.30 da Erzincana Ur. 1 e ş 
1 Utcveccihen hareket buyurmuş • Dlyarbakırdan lr<ı'lr \'e lran hu
fl rdrr. 11 hf!at vekili Hfuınü Çakır duduna dofra ur.alıln:akta olan 
t~ .nıaden totkik ve nra.mn cnstl- tren hattının aılratle Bı ~rlye u _ 
ı .. ;~ır~UdUril ıı"hrlm!zde kalmış laşmruu için icao eden tedLirlerin 

n alrnmMI 1 ~·'"t demlryol!an uııınm 
estrf, S - BaşYekilinılzin pct- mtıdürlUğtıne blldJri1.miaUr. 

Diplomatik mah! llerd<> sefirl1. 
İtalyanın gnyrimuhariblik vaziye -
tinde hiçbir doğişikllk vukubulmı
yacağma dclr Musolini •arafmdan 
verilen teminatı I!uzvelte blldırdi 
ği l!Öy;cnınekt+·ılJr. 

Aynl mahfellerde, Amerika • ·:. 
• kumetlnin Akdenlzdekl kıırarsız 
vnziyotln ıslahını c:-zu r • ti":ri"' ~ 

• dair 1 mayısta Amerika sefiri Fi
lips tarafından &~ıııı':>tu.w yapılan 
beyanat fizerine bu teminatın ve. 
rildiği tasrih edilmekt~·"r. 

Bu ma.hfellerde ilave edildiğine 
göre, Philips, Musoliniye Akde 
nizdeki kararsız vaziyet devam 
ettiği takdirde Amerika hüklıme
tinin bazı emniyet tedbirleri ata· 
rak Amerikan vapurlarının Akde. 
nizc geçml!lerini menedeccğini 
ve bu tedbirin de esasen Akdeni
zi kendi ticaret gemilerine kapa· 
yan lngiltcrenin bu kararı dola. 
yısile mutazarrır olan İtalyan 
deniz hattan için ciddi bir darbe 
tegkil edeceğini bildirmiştir. 

Siyasi mahfellcrde Ruzvclt'e 
bildirilen talimat ile Philips'e ve
rilen teminatı yaklaştınlmakta ve 
Akdcnizdeki gerginlik biraz zail 
olmuşsa da bu vaziyetin Vaşing· 
ton tarafmdan büyük bir alaka 
ile takip edilmekte olduğu netice. 
cine varılmaktadır, 

Oslodan şimali Garbi istikame· 
tinde ilerliyen Alman kuvvetleri 
veniden arazi kazanmı~lar ve 
Sognc Fyorduna varmışlardır. 

Valdres mıntakasında evvelce 
teslim olduğu bildirilen dördüncü 
Norveç fırkasından alınan esirle. 
rin mıktari 300 subay ve 3200 
erdir. 290 at, 3 dağ topu ve 58 
makinalı tüfek ganaim alınmıştır. 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz 
•harbiye nezaretinin tebliği: 

Bir kaç günd~nberi Trond 
heym'in cenubunda harekatta bu. 
lunan müttefik kuvvetleri, birçok 
düşman hücumlarını geri püs
kürttükten sonra, dü~man kuv · 
vetlerinin gittikçe daha fazlala -
şan adedi sebcbile geri çekilmiş 
lerdir. 

Müttefik kıtalan, Andalsnesde 
ve Andalsnes civarındaki diğer 
limanlarda tekrar gemilere irkap 
edilmişlerdir. 

Narvik mıntakasında harekat 
devam etmektedir. M üfrezcleri • 
miz düşmanla temasa gelmiştir. 

Secçn1e fıkıraıaır 
Ben ehli kuburdanım 
Sutan Mahmut devrinde rakı 

içmek yasak edilir. Meşhur Bekri 
Mustafa Topkapı mezarlıklarından 
birinin içine girer ve içmeğe baslar 
bu ,arada oradan geçen zaptiyeler 
Bekriyi görürler ve sorarlar: 

- Sen rakı içmenin yasak oldu
ğunu bilmiyor musun?. 

Bekri cevap verir: 

Reis sormuş: 
- Kimlerdir! 
- SütçüL 
- Sütçillükle kuyunun mllna· 

sebcti nedir? der demez, avukat 
tebessüm ederek: 

- Aman efendim, .demiş· 
bunların sermayeltri bu kuyudan 
ibarettir. 

ikindi namazında 
- Biliyorum amma benim dün-

ya ile ala.kam yok. Ben ehli kubur. Camiin birinde namaz kıldık-
danım, der. tan ıonra sıra duaya gelince, ce· 

maatten biri yüksek sesle: Alla· 
Tam avukat 1 rum bana iman ihsan eyle diye 

Vaktiyle bir mahkemede bir ellerini açar. 
kuyu davası görülüyormuş. Ta- Az öteden Bcktqi kılıklı bir 
rafeyn avukatları san'atlarında adam da, Allahım bana rakı ih. 
ınahir, çalçene ndamtarmı~. S'a· san eyle diye yilzlinil sıvar. Bu 
atlerce söylemişler. Artık reisin duayı duyan cemaatten sinirli bir 
canı sıkılıp: 1 phıs, kızıp kalkar ve Bekta,t-

- Canım, efenaim demiı, e. nf n yanına giderek: •'Behey 
hemmiyetsiz bir kuyu için dava· imansız adam, böyle dua etmek
yı bu kadar uzatmanın minaaı ten utanmıyor musun?" der. So.. 
\'ar mı? İddianızın neticesi neyse ğukkanlıhğmı bozmıyan hazır 
söyleyiniz. cevap Bektaşi de: ''Ne yapayım. 

Avukatın biri atılmış: o imanından şllphe edip Allahtan 
- Muhterem reis, demiş, mü- iman istiyor. Bense imanıma emı

ekkillcrimizin kimler olduğunu nim. yalnız btt akşamlık ralrun 
unutuyorsunuz!.. yok, onu istiyorum, der. 

Nam5osda kayde değer yeni __________________ .. _________ ıl 

birıey yoktur, 



L!.Ilyi 
gz 

de, 
rli.."l 
a i 

r, b 
rinİ 
ltü 

4 - SON DAKİKA - 3 MAYIS 1940 CUMA: 

ne derece merout olduğunu ve 

1940 k ~ 
~e~esin~e. aç vasınua ~ ~ 

asla yalan söylemediğini bildiğim 

1 

için ... Mehmet Selamın, şamdanı 
almak üzereyken öldürüldüğüne 
ı:erre kadar şüphem yok ..• 

abıde!e ımrz "' 
- Biraz evvel, §U doktor Ah. n _d Y fi.. t_ met Şemsottinin ka•ı•amdaki hil - 12 . Nakleden: 

Semti izdeki abidenin kaç yaşında olduğunu 
Dik.HAMI SAFA 

\ 
- B u karanlıkta mı? 
- Bu karanlık sizin gibi şe. 

Bu hazineyi herşeyi haber almış
tı. Servetin mıktarını bile bili
yordu. Hatta bazı kıymettar eş· 
yamı ve bunların yerlerini de ..• 
Beni mes'ut ve rahat gördüğü i. 
çin pek memnun olduğunu söyle
di, tebrik etti. Kendisinin pek 
sıkıntı içinde olduğunu ilave ede
rek Arabistanda, Elciyat baskını 
üzerine elinde avucunda birşey. 
ler kalmadığını anlattı. Maama
fih büyük bir hülya ve ümit ola
rak şamdanı muhafaza ediyordu. 
Ve bana bunları hamilen Elciyat 
yolunu tutup büyük defineye sa· 
bip olmak istediğini söyledi. 

b: iyorm sunuz? 1910 ııcncslndr~IT. Acab:ı lıJç merak edip de bugünde Abldclerfmlz.ln ka.. 
c:ır yn,ında oldııl,"Wlu öl"•renruPk l!tedlk mi!' Gazctanız, Abldelerlml:r. hak
kında şimdiye kadar lntı,ar etmiş eserlere ba.ş vurarak, b~mba,tı libldele. 
rlmlzln kntar yasında olduJdnrmı tesbit ettf. Gördük Jd bugün, en eekl 
escrlmh: klllscden ramle ~enllnıl ler lstı<ıına ~ıllllrse, Eyüp cıı.mllıllr. lkl üç 
glln dcuı.m ~ecel• vlan bu hulılıııılar umarı;r. ki okuyucul3rımllm hoı.ıuna 

hirliler için perdedir. Bizim için 
değil... 

"Abbas bizi acele harekete sev
ketti. Hemen develerimize atla
dık. Ganimetleri h erkes kendi 
heğbesine yükletti ve Abbas be. 
nimle beraber, tesadüfen benim 
deveye atladı. Yolu o bildiği için 
biz önde gidiyorduk. ötekiler ar
kada kalmıştı. Abbas, develeri
mizi bağlamak için fena bir yer 
intihap ettiğimizi, bu yolun El. 
ciyada çıktığını, oraya yakın ol
duğunu söyledi. Aksi istikamete 
yollandığımız halde arkamızdan 
işittiğimiz sesler Abbası telaşa 
düşürdü. Biraz sonra basılmış -
tı1:. Fakat en önde olduğumuz 
için Abbasın da mahirane idare. 
sile bu baskından yakayı kurtar
dık. Arkamızda silahlar patladı
ğım, feryatlar koptuğunu, ateş.. 
ler yakıldığını görüyorduk. Bir 
müddet karışık, girintili, çıkıntı· 
Jı yollara dalarak izimizi kaybet
tik. Sonra şiddetli bir fırtınadan 
istifade ettik ve bin müşkülatla 
Elciyat kabilesinin elinden kur. 
tulıluk. i yi ki şamdanın birim 
almı§tık: ötekiler ne oldu? bil· 
mi yorduk ... 

1 
ACA CAMI 1 - 343 yaıında 

(Beyoğltlnda anacaddededir. Ga
lauısaray ağalarından Hüseyin a-

gld!!ccktJr. 

... I' 

ğa tarafından yaptırılmıştır. Bah
çedeki aSdırvan Mimar Büyük j 
Sinanın eseridir .) t 

ALA YKöŞKO - 462 yaımda 
(Bu tarih tahminidir. Yeni sara
yın kar~ .. ulan bu tarihte ve Fa
tih zamanında yapıldığı için, ta. 
rihçilerimiz köşkün de bu tarihte 
yap•ldığını kabul ediyorlar. Alay· 
köşkü, Gülhaneparkmın kapısı
köşesindeve Adli tıp müessesesi
nin karşrsmdadır.) 

ATIKALI PAŞA CAMii 
443 y .. ~mda (Çenberlitaşın biraz 
ilerisindedir. ikinci Beyazıdın 
sadrazamlarından Tavaşi Ali Pa. 
§a yaptırmıştır.) 

AYAZMA CAMıt - 180 yn· 
ımda (Üçüncü Mustafa tarafın
dan yapttnlmışhr. Üsküdardadır.), 

AY AZMA ÇEŞMESi - 180 
yaıında (Üsküdarda Ayazma ca
miinin avlusundadır. Uçüncü 
Mustafa tarafından yaptırılmış.. 
tır.) 

AZAPKAPI CAMlt - 363 
y&§ında (Tersane kapısının ileri· 
sindedir. Sokullu Mehmet Paşa 
tarafından yaphnlınıştır. Mimarı 
l{o:a Sinandır.) 

AZAPKAPI ÇEŞME VE SE
Bl LI - 208 yaımda (Unkapanı 
köprüsüniln Beyoğlu tarafındaki 
başında ve Sokullu Camiinin ar. 
!:asındadır. Birinci Sultan Mah
mudun anası Saliha Sultan yap. 
tmnıştır.) 

BABIA.LtKIPISI - 97 ya~ın'" 
da (Alayköşt·ünün karşısındaki 
l.apı.) 

BABIHOMA YON - 462 ya· 
~ında (Ayasofya müzesinin arka
sında ve Uçüncü Ahmet türbesi
nin kar§ısmdadır. Fatih İkinci 
?! • met tarafından yaptırılmış.. 
tır.) 

BALI PAŞA CAMii - 436 
ynımda (Hrrkaişerifte Hüsrev 
Paş;: t ürbesi caddesindedir. İkinci 
Beyazxdın 'damadı Bali Paşayap
tırmıştır.) 

BAMYA ABiDESi - 759 ya· 
şmda (Topkapı sarayından Gül· 
hane hastahanesine inen yolun 
solundadır. Eskiden burada A· 
masya Yeniçerilerinin Bamya oca 
ğı vardı. Abidenin tepesinde bir 
bamyası vardr.) 

BEREKET ZADE ÇEŞMESI 
- 208 yaıında ( Galata'kulesinin 
önündeki sokağın içinde ve Bere
ketzade camiinin yanındadır. Bi. 
rinci Mahmudun Şıkkı evvel def· 
terdan Mehmet efendi yaptırmış· 
tır.) 

DAVUT PAŞA CAMii -
455 yaşında (Silivrikapısı cadde· 
si üzerindedir. Fatih Mehmedin 
vezirlerinden ve ikinci Beyazıdın 
sadrazamlarından Deravi~ Davut 
paşa yaptırmıştır.) 

DOLMABAHÇE CAMlt -
87 ya~ıııda (Bezm Alim Sultan 
yaptırmıştır.) 

ESKi VALDE CAMii - 357 
yaıında (Osküdarda Toptaşında· 
dır. Nurbano Sultan yaptırmıştır. 
"Hadikatülcemi" ile Mösyö Mam
borun istanbula ait eserlerinde, 
ve Halil Ethem bey "Camiler. 
miz" kitabında camiin mimarınm 
Davut Ağa olduğunu söylüyor· 
lar. Fakat bu iddia yanlıştır. Eski 
Valde camiinin mimarr Koca 
Sinandır. Saiye dikte ettirdiğ i 
"Tezkeretübbünyan" adlı eserin 
de tasrih ediyor. (Sayfa: 35, 36, 
39 ve 44). 

' 
-ı 

FATiH CAMii - 169 yaşmda 
(Bugün mevcut olan cami Fatih 
Mehmedin yaptırdığı bina değil' 
dir. İlk Fatih camii 1766 zelzele
sinde yıkılmıştır. Bu camiin inşa 
tarihi 1463 tür. Mimarı Sirıanet. 
tin Yusuftur. Mimar Ayas da 
yardım etmiştir. Bugünkü camiin 
inşaatı üç yıl onbir ayda bitmiş 
1771 de açılma töreni yapılmış· 
tır. O tarihlerde mimarbaşı Meh· 
met Tahir olduğu için camiin 
planını onun yapmış olması en 
kuvvetli ihtimallerdendir.) 

FEYZULLAH EFENDi MED
RESESi - 240 yaşın.da (Fatihte 
tramvay durağında şimdiki Mil. 
let kütüphanesinin bulunduğu 
bina. Dördüncü Mehmet, ikinci 
Süleyman, İkinci Mustafa zaman. 
lannda Şeyhülislamlık yapan Er· 
zurumlu Feyzullah efendi yaptır-
mıştır.) (Devamı var) 

"Abbasla günlerce ve geceler
ce yolculuktan sonra ve birçok 
ölüm tehlikeleri geçirerek Kızıl 
denizde bir sahile geldik. Bura. 
dan bir yelkenli ile bir limana 
:!eldik. Vapura bindik; İstanbu
la geldik. 

''Abbas artık bana bağhydı. 
Hayıtını blna borçlu olduğu· 
nu söylüyordu. Arabistandan bir· 
çok kıymettar eserler, mevzuat 
getirmiştim. · Hele elimde küçük 
bir define vardı. Bu definenin 
bir kısmını bizim paraya çevire. 
rek çarşı içinde bir dükkan aç
tım; bu zahiri kurtarmak içindi. 
Nişantaşında bir konak aldım. 
Karım çoktan ölmüş, kızım kol
kjde leyli okuyordu. Onu şaha· 
detname alıncaya kadar mektep. 
te bıraktım. Abbası bütün işle
rimde vekil gibi kullanarak mü· 
kellef biı: Jıayat sürmeye başla
dım. Hisardaki bu köşkü satın 
alınca bazı kıymetli eşvamı btıra. 
ya nakledip başına muhafız ola -
rak Abbası koymayı münasip 
gördüm. Kızım mektebi evvelki 
sene bitirdi ve onunla başbaşa 
yaşamaya başladım. Artık bütün 
ümidim, gayem, saadetim o idi. 

Mehmet Selamla Sabahattine 
gelince bunların da bin müşkülat
la kurtulup İstanbula geldiklerini 
duymuştum. Fakat ellerinde vuç· 
larında bir şey kalmamıştı. Bü. 
tün ganimetleri haydutlara ver
mişler; canlarını zor kurtarmış
lardı. Yalnız şamdanları kurtara· 
bildiklerini işitmiştim. 

Kızımın yanında asüde , 
hayırperver, sakin bir hayat 
yaşarken İmam Hüveytin define
sini hiç düşünmüyordum. Bir da
ha Arab:stana gitmek, elimde h' 
lan üç beş günlük ömrü tehlikeye 
düşürmek manasızdı. Derken bir 
giin, bundan altı ay evvel birden. 
bire Mehmet Selam çıkageldi. 

- Ya öteki şamdan ? 
''Diye sordum. Sabahattindeki 

şamdandan bahsediyordum. Se
lam, Sabahattinin yerini bildiği
ni ve şamdanı evinden aşırmak 
kolay olduğunu bu suretle üç 
şamdana sahip olunca iki kişilik 
bir şirket vücuda getireceğimizi, 
hazineyi ikimiz paylaşacağımızı 
anlattı. Hemen Selamın planını 
anladım . Eğer ona yardım edecek 
olursam bu sefer de Sabahattinin 
başına gelecek darbe bana tevcih 
edilecekti. Yani Selam, şamdanla
rı alıp hazineye yalnız başına sa· 
bip olmak üzere yola çıkacaktı. 

"Tabii bu teklifi şiddetle red. 
dettim. Selam, diğer taraftan Sa
bahattinin de aynı maksatla çalış
tığını ve bir gün benim bir tehJi· 
keye maruz kalacağımı tehdit o. 
larak ileri sürdü. Dinlemedim. 
O zaman hiddetlenerek: 

- Ben, dedi. Şamdanın nerede 
olduğunu biliyorum. Anadoluhi
sarmdaki köşkün ne maksatla a· 
lındığını da biliyorum. Abbası 
onun başına muhafız olarak koy
dun, değil mi? Eğer teklifi kabul 
etmiyorsan ben sendeki şamdanı 
almasm: da b!lirim. 

"Bu adamın tehlikeli ve teh· 
dini ifaya kadir olduğunu biliyor· 
dum. Yalnız kendimi değil, kı. 
zımı da düşünüyordum. Bunun 
için zabıtamızın en zeki bir me
murundan yardım istedim. Te· 
sadüf karşıma sizi çıkardı ve 
gene o tesadüf sizinle kızım ara
sında bir yakınlık vücuda getir. 
di ... 

Burhan Şefik biitün bu mace
rayı dinledikten sonra bir saniye 
hiç cevap vermedi. Sonra: 

- Artık siz Arabistandaki 
ınaceranızdan dolayı endişe ede· 
cek bir vaziyette değilsiniz. geç
miş gitmiş... Delaili sübutiyeden 
eser kalmamış, oradaki cürümle
riniz kapanmıştır. Buradaki iti
raflarınızda da bir şahit olmadı· 
ğı için benden çekinmenize ma· 
hal yoktur. Şimdi bana, gerek 
sizi, gerek kızınızı muhafaza ede. 
bilmek üzere bu Mehmet Sela
mın ölümü hakkında tafsilat ve· 
rir ve bu hususta da itira!atta 
bulunursanız müteşekkir olurum. 

- Ne biliyorsam söyledim. 
Gece bir silah sesile odadan fır· 
ladım. Silahın sizin odanızdan 
geldiğini a:ılayarak doğru dipte. 
ki odaya koştum. Orada Abbası, 
kapı önünde ve elinde silah oldu
ğu halde buldum. Size anlattıkia· 
rımı ondan işittim; Abbasın bana 

BEYAZIT C"..AMlt - 440 ya- ~ı 
ımda (Halil Ttiıem bey "Camileri H •k A 

mi7" :ıdlı '.kitabında camiin mim:l- .. _ ___ l a g e 
nnın Hayrettin olduğunu söylü-
yor. ''İstanbul abidelerinde" ise 
buna dair bir knyıt yoktur.) 

.! .............................................................. ... 

Kadınların feragati 
(l ·yfren: 

C. E. 

BEYAZIT KULESi - 112 
ynıında (İkinci Manmut zama· 
nında yaptırılmıştır. ) 

BİRiNCi MAHMUT ÇEŞ· 
MESI - 192 yaşında (Fatihte 
tskender Pa§a camiinin kar;ısın
dadıt'. Birinci Mahmut yaptırmı§. 
tır.) 

CERRAH PAŞA CAMlt -
347 yaşındn (Aksaraydan kendi 
adıyla .:nılan mahalleye giclerken 
sol ııraftadrr. Üçüncü Mehmedin 
s.:.dr~zaml:mndan Cerrah Meh
met Pa~ } ;:ıptmnıştır. Mimarı 
Da'1iıt ağadır.) 

CiHANGiR Cl .. vtll - 381 
ya§md:ı (Kanuni Sultan Süley· 
man yaptlrnl'l§tır. Miır.arx Koca 
Sinandır.) 

CtNILi CAMlt - 300 yaıın· 
da -(UtkUdarda ~1d Vı:ılde camii
nin yukarısındadır. Mahpeyker 
yani Kösem Sultan yapttrmı§tır.) 

ÇJNILl KöŞK - 468 ynşınJ...,, 
(7'opkapt !nrnyında eski eserler 
müzesinin br~u:ındadır. Kö~kün 
pl~r.1111 bizzat Fatıh i kinci Meb. 
met hanrlarn·~ ve Tiirk san'at 
ktirları yapmıştır.) 

Termometre tahtessıfır 68 dereceyi 
gösteriyordu. Çadırın içindekiler için ate
şin başından ayrılmak çiğerlerindeki ha" 
vayı dondurmakla müsaviydi. 

Çadırın ortasına, çam dallarından ka
lm bir zemin hazırlanmış; ve dalların 
üstüne hayvan postları serilmişti. 

Ocak kıpkızıl olduğu halde üç karıj 
ötede sivri buz parçaları olduğu gibi du. 
ruyordu. ' 

Ocağın etrafındakiler kürklerinin içi· 
ne gömülerek kadından, aşktan. fedakar· 
Irktan bahseden hikayeler anlattılar. 

Bu. beyaz derili insanların arasında 
(Sitka) isminde bir de Hintli vardı ki, 
onun anlattığı hikayeyi yazmadan geçc
miyeceğim. 

''... Kabilemizin adeti iktızası ben ka. 
rımı anasından babasından birçok kıymet
tar eşya vererek satın aldım. 

Onu sevmiş değildim. Fakat, uzun birse 
yahata çıkacağım için b:ına yollarda can
dan arkadaşlık edecek bir kimseye iht i. 
yacım vardı. 

Köpeklerimizi kızağımızı hazırladık. 
Yola çıktık. 

Şim:ıle, Behrenk denizine doğru iler· 
liyorduk. 

Yolculuk gittikçe gücleşiyor: soğuk, 
karanlık, açlık belimizi fena halde bükü" 
yordu. 

Midelerimiz çukurlaşmağa, derimiz 
kemiklerimize yapışmağa başlamıştı. 

Geceler o kadar uzundu ki güneş an
cak öğle vakti cenup ufuklarında belirip 
kayboluyordu. 

Ayaklarımızın sızısından uyuyamıyor. 
duk. 

Bütün bunlara rağmen karım ağzını 
açıp ta en ufak bir şikayette bile bulun· 
muyor; pek büyük bir ihtiyatla kullandı· 
ğımız erzağı idareye çalışıyor; sabahleyin 
köpekleri kızağa koşup kşamları çözü. 
yordu. 

Köpekler bitkin bir hale gelmitlerdi. 
Halbuki konak yerine 500 mil mesafe 
vardı. Konağa varmadan erzak bulmamız 
ise imkansızdı. • 

•Her sabah o günkü tayırumızı yarı 
yarıya paylaşıyorduk. 

Vakıa bu bir iki lokmalık bir şeydi. 
Fakat paha fazla da yiyemezdik. 

Her gün, hesapladığımız miktardan 
birazcık fazla yemiş olsak konak yerine 
varmadan açlıktan öleceğimiz yüzde 
yüzdü. 

Yollarda hiç kimseye rast gelmiyorduk. 
Bir gün, açlıktan ve soğuktan yüzü· 

miiz simsiyah kesilmi~ bir halde inliye 
in liye ilerlerken, yolumuzun üstünde bir 
Hintli gördük. 

Bu a<lam insanlıktan çıkmıı. bin 
zahmetle kımıldayan bir hayalet olmuştu. 

Çarıklarrnı çoktan kaynatıp yediği 

için ayaklarında yırtık paçavralar sarılı 

idi. 
Karım bu adamı görünce birdenbire 

şaşırdı. Yavruları tehlikeye maruz kalan 
bir keklik gibi, ani bir tereddüt geçirdi: 

- Bu adamcağıza bir lokma birşey 
ver~ek? dedi. 

Karımın gözleri ilkin kısa bir sevinçle 
parladı. 

Fakat,bir saniye sonra, taş gibi bir 
sesle cevap verdi: 

- Hayır 1 O lokmayı da sen ye ... Sen 
ölmiyeceksin ... Sen benim kocamsın ... tca· 
hında benim payımı da alarak behemehal 
yaşamalı, konak yerine ölmeden varmalı
sın!. 

.. . 
O gece karım ağladı. Göz yaşlarını 

ilk defa görüyorum. V e sebebini benden 
5akladı ... 

Bunun sebebini, daha sonra kabilemi. 
ze döndüğümüz zaman öğrenebildim. 

Yıldızlı bir geceydi. Karım bana JU 
sözleri söyledi : 

- Yolculuk ederken önümüze çıkan o 
aç Hintli benim kardeşimdi. Sağ elinden 
tanıdım. Küçükken ormanda bir ayı üs
tünle saldırdığı zaman kardeşim yetişmit 
ayıyı öldürmüştü. 

Boğuşurlarken ayının dişleri kardeşi· 
min sağ elini kopardrydı ! ... '' 

Sitka h ikayenin burasında sustu ve 
düşüncelerine daldı. 

ve hareketinizden sizin ondan 
§Üphelendiğinizi anladım. Neden 
şüphelendiniz? · 

- Pek emin değilim ama Ah. 
met Şemsettin ismindeki bu zat 
belki de Sabahattindir. 

- Acaba biraz evvel gösterdi
ğiniz tehdit mektubunu da yazan 
bu zat mıdır? 

- Pek mümkün ve muhtemel· 
dir. Bu tehdide kartı ne y apaca
ğız? 

- Kızınıza karşı hazırlanan 
suikastı karşılamak üzere ne ya. 
pacağımızı bu akşam, vaktinden 
evvel size haber veririm. Düşü· 
neyim de ... 

Osırada telefon çalryordu. 
Mustafa Nazmi efendi telefonu 
açtı; sonra Burhana uzatarak: 

- Sizi istiyorlar, Burhan bey 1 
dedi. 

Müdüriyetten Burhan Şefiğe 
istediği malılmatı veriyorlardı. 

Fakat bu malCimat pek zayıftı : 
Mehmet Selam, İstanbul tarafın· 
da fakir bir hayat sürüyor, hiç 
bir işi yok. Maamafih kötülüğil 
de görülmemiştir. Yalnız son 
aylarda borsa oyunlarına gırış
miş ve beş on kuruş kazanmış. 
tır. 

Doktor şemsettine gelince sıh
hıye müdüriyetinde böyle bir 
doktorun ismi mukayyetti. Fakat 
bu kayt çoktan silinmişti. Birçok 
seneler evvel doktor Ahmet Şem. 
settin ortadan kaybolmuştu. 

Bir müddet sonrada Burhan 
Şefik maktülün cesedi ilstünde 
tıbbı adlinin raporuna muttali 
oldu. Bu raporda Ahmet Şemset
tinin iddialarını teyit ediyordu. 

(Devamı var) 

Oyun 

20 saniye zarfında resim~ gö· 
rülen kalemlerin hangisinin daha 
uzun olduğunu ıöyliyeıbilir misi. 
niz? 

Dünkü birleıtirme oyunu: , 
1 - Evet 
2- Evet 
3 - Hayır. 
4 - Evet 
S -A ve C. 

Günlük bulmaca 
' 2 l • 9 4 ' l 9 •o 1 • 
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SOLDAN SAÖA : 
1 - Hacı olan {fkt kellme) , 2 -

Tele!on makineelnln kısmılarmdan, 

garibe. 3 - Tenı çevtrlraenlz "adale_ 
te uygumuz" olur, yanp.n. ' - "Te
sis eden" fn teral, hel'leY onun içine 
konur, nota. 5 - Deta, doktorluk. 
6 - Bir hayvan, eskt Çek CUmhur 
reisinin yarıst. 7 - Yeıilırmağa ka.. 
rışan bir ıu, yükseklik. 8 - Kur'an· 
da iaml geçen bir kuı, blrıeyin de. 
rlnliğinln nlhayetı. 9 - Zamanın bir 
kısmının tersi, yadedilen. 10 - Zor. 
la alman vergi, praUk. 11 - Bir oe
yfn üzerinde boydan boya keallml' 
bir yer açılarak. 

YUKARIDAN AŞAOlı 

1 - Yalandan olmıyarak. 2 - HJ. 
yanet, peder. 3 - Alet, uzaktaki bir 
şeyi göatermek için kullanılır, güzel 
san'at. ' - Blr c;eıld eziyet, bir ıınt
ma vasıtam mUteha.ıısııı. 5 - Kadın, 

uğurlu. 6 - Açık değil. 7 - Acalpllk, 
cemi edatı. 8 - Bir davet.1 kabul, blr 
oyun. 9 - Dllz .ve yukanya doğru 

gergin, blr kUc;Uk hayvan. 10 - Mu. 
hammed Peygamberin amcuı. 11 -
Otlar (cemi), Yugoalavyada blr ıehlr. 

8 Numaralı bul.macanm balledllmJ' 
tekli: 

Soldan Np: 
1 - Kerem eden, T. 2 - lcap etıen, 

ba. a - Rey, Sakiler. ' - Alevi, Sa_ 
da.. 5 - G, Tarifeler. 6 - Ey, Hela, 
El!. 7 - Tuiyet, L. 8 - lko.me, 11.

cemL 9 - Raf, R&n, Rab. 10 - Ele 
giren, La. 11 - N t.ra, İtiyat. 


