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ita/yan veliahdi 
Papayı zi.1Jaret etti 

Akdeniz vaziyetin in konuşma 
mevzuu olması muhtemel 

l\1ilandan verileı 
haberler lta!yan 
gençlik teşkılfıtı
na ait bazı genç· 
!erin lngiliz \e 
Fransız elçilikleri 
iinünde nümayiş 
yaptıklarım bil· 
dirirken, diğer ta· 
.raftan lta,lyanın 
.. "\kdeniz Ye Bal
kanlar ha\'alisin· 
de harbe ilk a
dımı atmıyacağı
nı bildirmektedir. 
Bütün bu arada 

1-.Iusolininin meç
hOl bir istikamete 
doğru hareket et
tiği şayi olmuşsa 
da hadiseyi teyit 
edici bir haber a
lmamamı~; ayrıca 
İtalyan veliahti 
karısı ile beraber 
papayı ziyaret et
mistir. Bu milla
lakatta konuc:u -
lan meselele/ her 
ne kadar gizli ise 
de siyasi me~ele
lerin müzakere e
dıldiği şüphesiz
dir. Bu hususta a
jansın verdiği ma-

~:ij!FJ~I lfunat şudur: 
Vatikan, 6 (A. 

A.) - ltalya ve
liahti ile kaıısmın 

. . .. bugün papaya 
~a~tıkları ziyaret halyada büyük bir alfilca uyandmnıcştır. Bu ziya
;etı~ tamamen bir cemile ziyaretin mahiyetinde olmadığı hildirilmek· 
~- Resimde veliaht Musolini ile beraber görülmektedir. 

••• ' 
il 

s 

Almanlar aynı noktaya 
üç gün arka arkaya 

taarru.z ettiler 
Paris, 6 (A.A.) - Salahiyetmr 

askeri mahfillerde beyan edildiğine 
göre Almanlar üç gündenberi garp 
cephesinde ayni noktaya biribirini 
ni takib baskınlar yapmaktadırlar. 
Bu baskınların tekerrürüne hususi 
bir mana atfedilmemektedir. Bu 
baskınlardan evYel topçu şiddetli 
müteakip ba~kmlar yapmaktadırla· 
Dün Alman kollan refakat ateşi 
himayesinde ilerlemişlerdir. Bu 
sabah ~lıyan hare.katıp netice>.i 
hakkında ısalahi}'·ettar mahfillerde 

tafsilat mevcut değildir. Harekil 
tınşiddetine ra~men Fransızların 
zayiatı pek a7.dır. Almanlar geri 
çekilirken ölüleri ve yaralıları da 
beraber götürdükleri için Almanla
nn zayiatının miktarı malUm değil 
dir. Hava faaliyeti mahdut olmuş· 
tur. Birkaç Fransız tayyaresi hat
lann üzerinde keşif uçuşları y:ıp· 
mıştır. Fransanm şark mıntakasr 
üzerinde de derinliğine bir Alman 
keşif uçuşu yapılmıştır . 

Harp Narvik mıntaka
sında şiddetlendi 

Namsostan çekilirken bir 
lngiliz muhribi battı 

Almanların şimal mıntakasına 
ani taarruz ihtimali var 

Uındra, 6 ( A.A.) - Amirallik 
makamı, Namsostaki kıtaların ge
ri çekilme hareketlerini müteakip 
Afridi muhribinin battığını tees· 
sürle bildirmektedir. 

Afridi, kaptan Viamn kumanda
sında, diğer İngiliz harp gemileri 
ile birlikte askeri kıtaları ta~ıyan 
vapur kafilesini düşman tayyare-

KURUi 

.as 
Lürkive 

"Balkanlarda herhangi 
birkarışı.klığa mani ola· 
oak yegane kuvvettir,, 
. ..,.. ---- - .... -~-- ( ... . -. 

• 

l\lcmlekctimlz 'e Balkan sil·ascU hakkm<ln. şayanı dikkat mUtalcıılar) 
serdeden İngiliz uıecmuasmdaki resmllerden: 

lUİLLI ŞEF VE BAŞVEKİi. 

lngilterenin en çok satılan ve 
bütün dünyada okunan İngiliz 
haftalık mecmualarından "lllust
raded., en son çıkan sayısında 
memleketimizi ala.kadar eden bir 
yazı 11eşretmiştir. 

Türkiye neden bizimle beraber· 
dir,. başlığı altında ikinci bir ba~
hk koyarak şunlan iHlve ediyor: 

"Türkler Balkan milletlerinin 
statükosunun bozulmamac:ına can
la ba~la çalışıyor, lakin Almanya
nın Balkanlarda giriştiği ekonomik 
faaliyet, Türkiyenin biran evvel 

müttefiklerin yanında cephe alma
~ma, sebcb olacaktır.,. 

Bulgaristandan Meriç nehri ile 
ayrılan, Ye şarkta karlarla kaplı 
lran dağlan arasındaki arazide 
ya51yan 18 milyon Türk, müttefik
erin giriştikleri medeniyet müca
delesine i§tirak etmek için sabu-
ızlarunaktadırlar. 

Bir zamanlar, Çanakkale, Filis
tin, Arabistan ve diğer cephelerde 
bize zorlu günler geçirten bu mil
let bugün neden bizim dostwnuz 
oldu? (Dovamı 2 inci sayfada) 

Danimarka'da Alman 
askeri makamları 

ha.ika göz açtırmıyor 

)erine ve thatelbahirlerine kar~ı 
müdafaa etmekteydi. Gün ağarır· 
ken Alman tayyareleri biribirini 
takiben dalgalar halinde ka{ileyc 
taarruz etmeğe başlamr~lar fakat 
kafileye refakat eden harp gemileri
nin mania ateşi o kadar müessir ol· 
muştur ki tayyareler nakliye va· 
purlanndan hiçbirine mermi i~a· 
bet ettirememışlerdir. Harekat es
nasında Afridiye birkaç bomba 
isabet etmiş ve gemi bir müddet 
sonra batmıştır. lki dü~rnan tay
yaresi düşürülmüştür. 

BiR ALMAN HAVA F i LOSU 
ŞiMALi NORVEÇ'E GiTTi 

Stokholm, 6 (A.A.) - Emin 
bir menbadan haber verildiğine 
göre kuvvetli bir Alman hava fi
losu N orveç'in şimal mıntakası 
üzerinden uçarak . Narvik istika. 
metine gitmiştir. 

İsveç gazete muhabirlerinin 
bildirdiğine göre Almanlar Nar· 
vik mıntakasına ani bir taarruzda 
bulunmak tasavvurundadırlar. 

Akdenizde gerginlik 

Siiveyşte barp 
te~birlerl alınıyor 

K ahire, 6 (A· A·) - Akdenizde 
ki gerginlik dolayı.sile eksperler, 
ihtilif halinde Süveyş limanının 
kespedeceği ehemmiyeti nazarı iti
bara alarak bu limanda bazı fenni 
tadilA.t yapılması imkanını tetkik 
etmektedirler. 

l'arls, 6 - Ziiribtekl Deyli Eks
pres muhabirine göre müttefikle
rin cenubi Norveçten çekilmeleri 
Almr.nlarla İtalyanların müşterek 
taarruz planını suya dilşürmügtlir· 
Almanlarla İtalya, müttefikleri, 
muhtelif cephelerde meşgul et -
mek istiyorlardı- Eğer bu plan'ann 
da muvaffak olsaydılar, Almanya -
ltalya müştereken harekete geçe
rek İsviçre işgal edilecek ve Ma. 
jino şimalden ve cenuptan hUcuma 
uğrıyacaktı· Bu büyük taarruz es
nasrnda İspanyol kıtaatı da Pire
ne dağlıınndan taarnıza geçecek 
ve Fransanın Tulon, Tuluz gibi 
cenup şehirlerinin işgaline teşeb
büs edilecekti. Fakat müttefikle -
rin cenubt Norveçi tahliye et.mele. 
ri ve esa.s cepheyi zayıflatmama
luı:, bu plinı suya düşilnnUştilr· 

Birçok gıda maddeleri vesikaya tabi 

Konuşmak ve h§diseler hakkın
da münakaşa etmek yasak . 

d Brüksel 6 ( A .A.) - Stokholm 
dfry1.Nasyon Belge gazetesine bil-

ıı ıyor: 

tal Kopenhagın çehresi Alman kı· 
defnn~n . muvasalatındanberi çok 
~ ı~ıştır. Şehrin dıvarları Al
ar~n ~skerl makamlarının sayısız 
saışlerıyle örtülüdür. Bu afişlerde 

~·ılan bir çok yasaklar arasında 

sokaklarda toplanmak ve Mdiseler 
hakkında münaka~alarda bulun
mak vardır. Parola herkesin valnız 
şahsi işleriyle meşgul omalandır. 
Vesika usulü ihdas edilmiştir. Kah 
ve, çay, benzin ve diğer bazı mad
deler ortadan kalkmıştır. Caddeler 
de otomobiller çok seyrek görül
mektedir. Yalnız Alman otomobil-

!eri, tanklar ve asker nakleden 
kamyonlar gelip geçiyor. Binlerce 
amele işsiulir. işsizliğin ~beblerin
den biri evvelce lngiltereden gelen 
ham maddelerin yokluğudur. Fab
rika işçileri ziraatte çalışmak üzere 
köylere gönderilmekte ve resmi 
makamlar mümkün olan her nsı
ta ile zeriyatı arttırmağa çalışmak 
tadırlar. 

Muhabirlerin kanaatine göre, 
yedinci Norveç frrknsı heni.iz har 
be iştirak etmiş oln.adığı ve Nar
vikte mühim müttefik kuvvetleri 
bulunduğu için vaziyet böyle bir 
harekete müsait değildir. 

Hükumet makam.lan Kahireden 
Süveyşe giden demiryolunun çift 
hat olarak inşasını düşünmekte. 

dirler. 

ŞiMALDE SEVKOLÇEYŞ * * * 
HAREKETi iNKiŞAF EDiYOR Roma, G (A· A·) - Havas: 

Milan'dan haber verildiğine gö-
Pariı, 6 (A.A. ) - Salahiyettar re, 3 mayıs akşamı 100 kadar ta

Fransız mahfellerinde sihhati ta. lehe Fransa ve İngiltere aleyhin. 
hakkuk etmiş malumata istina· 1 de nümayişte bulunmuştur. Tale
den bu sabah şöyle denilmekte beler Fransa v.e İngiltere aleyhln
idi : de bağırıp çağırarak ve bu ikl mcm-

Narvik mıntakasında müttefik" leket aleyhinde hasmane hisler iz
lerin hava ve deniz kuvvetleriyle har ederek sokaklardan geçmiş • 

(De'-amı 2 lncl sayfada) terdir. (De\."Ulll 2 lnd sayfada) 



' 
• t 

l 

2 - SON DAKtKA - 6 MAYIS 1940 PAZARTESt 

Balkanlarda herhangı b • d .. ••l' J •• · Kemik hastalığında 
birkarışıklığa mani ola- ~r a aya saru uu yeni __ bir tedavi 

cak yegane kuvvettir,, Altı komünistin idamı isteniyor ~:,~!~A.A~~~~~urtta 
(Bn~tanfı l inci sayfada) 

Zira Türkün ''Osmanlı görüşü,, 
kalmadı. 

Türkiye bugünkü halde istikba· 
linden ba,.ıca hiçbir şey düşünme
mektedir. Dünya hukukuna hür
met, beynelmilel adalet, Türkiye
nin maziye sırtını çevirmesi ve 
müttefiklerle teşriki mesai etmesi 
bugün üzerinde yürüdüğü başlıca 
prensiplerdendir. 

lngilterenin Türkiye ile dost ol· 
ması çok akıllı bir harekettir! Zira 
Türkiye, Balkan ve yakın şark İn
giliz stratejisinin anahtarıdır. 

Romanya, Yunanistan ve Yu· 
gosla\ ya ile beraber Türkiye Bal
kan antantına dahildir. Bu mem· 
leketlerden herhangi birine yapı· 
lacak taarruzda Türkiyenin mü
him bir rol oynayacağı muhakkak· 
tır. 

Türkiye boğazlan kontrol edi
yor ve muharip vaziyete girdi~ 
zaman da müttefik donanması 
buradan geçebilecektir! 
Eğer boğazlar, müttefik donan· 

maya açılmazsa, İtalya ve Alınan
ya Balkanlarda istedikleri gibi ha
reket edebileceklerdir. 

Türkiyenin aynı zamanda Yu
nanistanla dai.mt bir yardım pak
tı da vardır! Yugoslavya taarru· 
za uğardığı takdirde Y unanistanın 
limanlarından ve bilhassa SelAnik· 
ten, taarruza uğnyan memlekete 
süratle yardım göndermek rnüm
kiln olacaktır. 

Diğer taraftan Türkiyenin Bul
garistan ve Romanya ile olan hu· 
dutları, muhtemel bir Balkan har
binde katı bir rol oynıyacak vazi· 
yettedir. 

Romanya .nazi istil!sma uğrarsa 
Bulgar arazisi, yardnn gBndermek 
için müsait bir yoldur. Boğaz ta
rikiyle Romanyaya giden deniz 
yolu ise U%U11 silrer. 

Türkiyenin, Rusya ile olan hu
dutları. Rusyayı herhangi bir ser
güzeşte atılmaktan meneder. Zira 
BakQ ve Batum karadan tehlikeye 
maruz olduktan başka. grozni ve 
Markop petrol kuyuları denizden 
bombardıman tehlikesine maruz
durlar. 

lngiliı siyasetinin son seneler 
zarfında en büyük muvaffakiyeti, 

Türkiye ile karşılıklı yardım pak
tı imzalaması olmu~tur. Bu pakt, 
Berlin - Bağdat, Roma - Irak ve 
Moskova - Hindistan hiilyalarım 
suya düşürdü. 

Halihazırda Balkan devletleri. 
yani Romanya, Yugoslavya, Yu
nanistan ve Türkiye, ancak Maca
ristan ve Bulgaristan tarafından 
taarruza uğradıkları takdirde biri
birlerine yardım etmeyi taahhüt 
etmişlerdir. 

Herhangi büyük bir devletin ta
arruzuna uğrndddan zaman, elbir· 
liği edecekleri de muhakkaktır. Al· 
manya, Yugoslavya , ·eya Roman· 
yaya taarruz ederse, Türkiye har
be gimıiş olur. Romanya, Almanya 
tarafından taarruza uğrarsa, Yu
goslavya ne şekilde hareket edece· 
ğine dair mütereddit bir vaziyette
dir. 

İtalya, Arnavutluğu işgal etmek 
le Yugoslavyanm hudutları 250 
mil uzamış oldu! Onun için de 
Yugoslavya, herhangi bir Balkan 
devletinden fazla hudut müdafaa 
etmek mecburiyetindedir. 

Yugoslavyanının Musolininin 
arzularına mümaşatı bu sebebten
dir. Yunanistan, ltalyanın kendisi· 
ne fazla yakın olmasından dolayı 
endişededir; aynı zamanda oniki 
adalar Italyanlar tarafından tah· 
kim edilmiştir. Ve Yunanistan Ak· 
deniz devletlerinden herhangi biri
ne karşı bombardıman üssü olarak 
kUllarulabilir. 

Romanyanın Yugoslavyaya yar· 
dnnı ise daima müşkül olacaktır.! 
Zira kendisi Almanya ve Rusyaya 
karşı nazik bir vaziyettedir. 

Türkiyenin müttefiklerle bera· 
ber olmasr, Balkanlarda herhangi 
bir kargaşalığı ön!iyecek Amiller· 
den biridir. 

Almanca dersler 
Seri ve asri ''HABER" Meto. 

diyle ve mutedil ücretle der! al· 
mak istiyenlerin •·Almanca öğret 
meni" ismine mektupla gazetemi· 
ze mfiracaati. 

Bülı1n domtnyonlardan yolun ~arka asker tahşidi lzartkeli ~evam .e~
mektcdir. Resimde bu mıntakaya gönderilen Arızak aslıerlerınden bırı
nin tıpakkuf Jıareketitıi beklemeden kam>1ondan atladığı görülüyor • 

İçlerinde sabık mebus ve bele· 
diye azaları bulunan 125 Fransız 
komunisti Fromentin limanından 
bir gemiye bindirilerek Vonde de 
bulunan Yen adasına sevkedil. 
mişlerdir. Bunlar burada menfi 
ve mahpus kalacaklardır. Diğer 

taraftan diğer 80 komunist yine 
Vonde de bulunan bir adanın 
Terol şatosuna gönderilmişlerdir. 

Bütün bu terure rağmen Fran· 
sadaki komunistlerin faaliyetleri· 

ne nihayet veremedikleri görUl· 
mektedir. Komunist hareketini 
önlemek için büyük bir şiddet 
gösteren Fransız polisi yine gizli 
Komunist te§ekküllerine mensup 
27 komunisti tevkif eylemiştir. 

Diğer taraftan birkaç gün ev· 
vel komunist propagandası yap· 
tıklan için tevkif edilmiş olan 
altı komunistin de ceza kanunu· 
nun 76 ncı maddesile askeri mah. 
kemeye sevkedileeekleri bildiri!· 
mektedir. 

1940 senesi ı O nisanında çıkan 
yeni kanunla bu madde "m:ahiye· 
tini bilerek Fransız ordusunun 
veya milletinin kuvveimaneviye· 
sini bozmağa çalıp.n ve gayesi 
milli müdafaaya sekte vermek 
olan herhangi bir tcıekküle gir • 
mi§ buluruı.n her Fransız" ın ida· 
mını istemektedir. 

Pariste bu gibi işlerle meşgul 
olmak üzere dördüncü bir askeri 
mahkeme açılını~ bulunuyor. 

PARt SUVAR'DAN 

kemik hastalığı ile mücadele için 
yeni bir usul bulunduğu bildiril
mektedir. Kemik hastalığına müp 
tela olnn çocuklara verilecek süt 
hcrgün Ültra - Violet şualara gös· 
t erilmektedir. Doktorlar bu siitü i
çen hasta çocukların birkaç hafta 
zarfında ivi olduklarını ve hasta
lığın mündefi olduğunu müşahede 
etmiş1erdir. 

Ültra - Violct §ualara gösterilen 
süt, kokusunu ve lezzetini muhafa
za etmektedir. 

Harp Narvik mıntaka- lngiliz-Fransız dostlu-
sında şiddetlendi ğu hakkında bir nutuk 

(~tarafı 1 lncl sayfada) 
kara bataryalarının şiddetli bom· 
bardrmanlarına maruz kalan AL 
man kıt'aları daha müsait şartlar 
altında mukavemet etmek üzere 
dağılan müfrezelerini toplamağ::ı 
teşebbüs etmişlerdir. Müttefikle 
rin sevkülçeyş hareketleri en 
müsaait şerait altında inkişaf et· 
mektcdir. 

Norveç'in cenubunda muhare· 
beler cereyan etmektedir. Norveç 
kıt'aları bilhassa österdal vadi • 
sinde Almanlara kahramanca mu· 
kavemete devam etmektedirler. 
DU:ı Röros ve Störende muhare· 
beler ·cereyan etmiştir. 

Alıl\1.AN ASKERi TEBLIGINE 
GöRE VAZIYET 

Alman hududu, 6 (A.A. -
"Havas" 
"Hava" yüksek Alınan kumanda 
heyetinin tebliği: 

Narvik mıntakasrnda dün mü· 
him muharebeler olmamıştır. 
Düşman şimalden topçu takviye 
kuvvetleri getirmektedir. 

Alman hava kuvvetleri bir 
harp gemisine bir bomba isabet 
ettinneğe ve bir asken kampa 
taarruz ederek bir cephane depo
sunu infilfi.k ettirmeğe muvaffak 
olmu!lardır. 

Alman kıt'atarı Gron'dan pma. 
le doğru ilerlemektedirler. Nor· 
veç'in cenup ve merkez kısımla· 
rında temizleme hareketleri' umu
miyetle bitirilmiştir. 

Hegra kalesi Alman himaye 
kıt'alanna teslim olmuştur. Bu 
kıt'alar şimdi Röros'un §arkında 
İsveç hududu civarında bulun. 
maktadır. 

Norveç'in şimalinde Norveç ka· 
ra sulannda demirli bulunan iki 

.... -

EN SON 

İngiliz deniz tayyaresi ha!ara uğ· 
rat1lmıştır. 

Bir mayna çarparak hasara uğ· 
rayan bir İngiliz tahtelbahiri S 
mayısta Kattegat'da iki Alman 
tayyaresi tarafından zaptedilerek 
bir Alman limanına götürülmüı
tür. Tahtelbahirlerin kumandanı 
ile bir küçük zJ.bit esir edilmiş
tir. 

Terschelling civarında iki tn· 
giliz tayyaresi dilşürülmüştür. 
Garp cephesinde kayda değer bir 
şey yoktur. 

FRANSIZ ASKERLER1N1N 
GOSTERDtGt CESARET 

Stokholm, 6 (A.A.) - Isveç ga
zeteleri, Fransız ktıalarından sita· 
yişle bahsetmekte ve Fransız kıta
lannın mfuntaz bir ordu teşkil ey
lediğini Sö}'lemektedir. 

1 sveç gazetelerinin yazdıklarına 
göre, Fransız askerleri, geri çekil· 
rneğe ve Norveç arazisinde başka 
bir yere ihraç edilmeğe mecbur kal 
dıklarmdan dolayı derin surette 
müteessir bulunuyorlardı. 

Fransız askerleri, mücade1e et
mek mecburiyetinde kaldıkları güç 
lüklere rağmen, tamamile nümune 
teşkil edecek bir cesaret ve ta\1r 
göstermiklerdir. 

lsveçli muhabirlerden biri, as
kerlerin kendi alaylarının sandık
dıklanm şiddefi bombardıman al
tında nasıl kurtarma~a çah~tıkla· 
nm hayranlıkla hikaye etmekte 
ve bütün muhabirler, bu sandık
ları kurtarırken askerlerin göster· 
dikleri cesareti teba:-üz ettirmekte· 
dir. 

Diğer taraftan Norveç devleti
nin altın ihtiyatlannın Londraya 
nakledi1ımi-: bulunduğu da haber 
verilmektedir. 

DAKiKA 

Norveç hariciye 
nazırı 

Halifaks ve Çemberlaynle görüştü 
Londra. 6 (Radyo, saııt 18) - Londr:ı.da bulunan Norveç hıırici

ye nazın Dr· Koht bugUn öğleden sonra hariciye nazırı lord Halifaks
la görilşmUş, sonra b:ıevekil Çembcrl:ıynı ziyaret etmiştir· 

Mlittcfik devletler hükiımetlcrile görU5mek Uzc re Londra. ve Pa
rlse gelmesi daha evvelden karn.rlaştırılmış olan Dr. Koht bugtinler_ 
de Parae gidecek ve Fransız hUkClmet erkanile de mlilnkatta. bulu
nacaktır. Bu tema.star, Norveçtckl harb vaziyeti ve bundan sonral:.1 
harekA.t hakkmda yapılmaktadır. 

Avani· kamarasında 
münakaşası 

Norveç 
• 

J,oındra, G (fötdyo, saat 18) - Norveç harbi hakkmdnkl mUnak&
§alara avam knmarasmda yarın başlaruı.enktır, başvekil ÇemberJa.yn 
tekrar izahatta bulunacaktır· Muhalefet lideri Atli'nin söz alması 

beklenmektedir· 
Bundan sonraki gUnlerdc avam kamarasındaki bu milnakaşalar 

una.cıında bahriye nazın Çörc;il, hııva nıızın Sn.mucl Hor ve hn.rb!ye 
nurn Ollver Stanll izahat vereceklerdir· 

Dostluk harpten sonra da 
devam edecek 

Londra, 6 ( A.A.) - Aşibald 
Sinkler, dün ak~am ratlyoda bir 
nutuk söylemiştir. 

Hatip Fransa ile lngilterenin 
ba5lanan harpte derin dostlukları
nı sena ile kaydeyledikten sonra 
ezcümle d<'miştir ki: 

lki memleket, medeniyetin harp 
ten sonra da yıkılmıyacak bastion-

landır. Bu iki kaleyi askert saha· 
daki müşterek icraatlarla yaklaş
tınnaklığlmı:ı; icabcder. Bir fede
rasvondan bahsetmek için henüı 
erkendir. Fakat dostluk sahasm
da iki milleti ve bilhassa iki mil
letin çocuklarını .bütünlüklerinde 
birleştirmek ·hazımdır. 

Akdeniz·de 
gerginlik 

(Başt.arafı 1 inci sayfa.da) 
Londra, 6 - İngiliz eiyasf ma

bafili Roma radyosunun bugünkU 
neşriyatını memnuniyetle karşıla
mıştır· Roma radyosu Akdenizdeki 
ıon vaziyete temas ederek İtal. 
yanın hiçbir askeri harekette ilk 
adımı atmıyacağmı bildirmiştir· 

Distcr taraftan İngiliz slyasf 
mahfillerine göre, Akdcnlzde eon 
günlerde müttefikler tarafından 

alman tedbirlerin sa.dece emniyet 
tedbirleri mahiyetini haiz olduğu. 
nu ve bunlnrın hiçbir devlete kar
şı bir hazırlılc- olmadığım söyle -
ınektedirler. 

FRANSA GAZETELERtNIN 
ITALYAYA tHTRI 

Pariı, G (A.A.) - Havas: 
Gazete!e:de, Aktüalite'nin bi· 

rinci planında h5.lfi Balkan ,.e 
Tuna memleketleri hakkında ken 
disini gösteren endişe gelme1<te. 
dir. Gazeteler, Narvik civannda· 
ki muharebelere ve Norveç na· 
zırlarınrn Lon<lraya geliıine de 
geniş yerler tahsis etmekte. di· 
ğer taraftan Papamn sulh lehin. 
del:i sözlerini de ayrıca kaydet· 
mektedir. 

Ordre gazetesinde Pcrtinax, 
Akdeniz meselesinin bugünkü va· 
ziyetini şöyle hutaı;a ediycr: 

Akdenizde yeni bir hadise vu
kua gelmemiştir. En dikkatli mü. 
şahidlerin söylediklerine göre, 
İtalyan gazetelerinin ve radyola· 
rının bağırmalarına, mlihim as
keri hcızırhklar refakat etmemek· 
tcdir. Bundcın başka. 2 mayısta, 
Rcma hükumeti, kendilerini tch. 
dit altında görmekten fariğ o1mı· 
yan Yunanistana ve Yugoslavya· 
ya niyetleri ha~kmda teminat ver 
miştir. 

Bayan Tabu, öuvr gazetesinde 
diyor ki: 

İtalya, hattı hareketini kat'i 
surette tayin etmekten ve bunun 
hakkında tam kararım vermeden 
evvel, bilyük bir metlibat prG>. 
pagandasına girişecektir. Bu pro· 

paganda, Almanyarun yanı batı.-ı· 
da harbe girmek fikrine hala zi
yadesile muhalif olan İtalyan ~f: 
kan üzerinde tesir icrası hedefını 
güdecektir. İtalyanın metaUbatı 
bittabi çok geni~ ve binnetice ka· 
bul edilmez bir mahiyette olacak· 
tır. Bunların müttefikler tarafın· 
dan reddedilmesi üzerine, İtalyan 
hükumeti, İtalyan efkanna §U ci. 
beti inandırmak imkaruru bula -
caktır ki eğer İtalya harbe giri • 
yor h:: bu sırf, plutokrasi devl7t· 
terinin doymamazlığı aebebıle 
mecbur olduğunda., dolayıdır. 

Jur ga~atesinde Ternand Tau
rent diyor ki: 

Bundan 25 sene evvel, tam bu· 
gün, ltalya, 1914 harbine mütte-
fiklerin yanı başında girmiş bu'otJ
nuyordu. ltalyanın Hitler ile bir 
lik olması neticesinde, yalnız düş· 
man adedi bir fazla olmakla kal· 
mıyacak, fakat bütün bir kültür. 
bütün bir medeniyet yıkılacaktır. 
Fakat ltalya şurasını iyice bilme" 
lidir ki eğer. son kararlar arifesin· 
de, Musolini Rulıiconu geçm~c 
karar verirse. Italya, kar§t sahıl· 
de müteessir fakat azim.'<llr olar~ 
ce~·ap vcrmeğe hazır müttehit bır 
halde müttefikleri kar§ısmda bula· 
caktır. İtalyayı bumlan haberdar 
etmek, kendisini bu ana kadar an· 
iıyanlar ve sevenler için, .bir dosta 
yapılacak en mühim hizmettir .. 

Eıx>k gazetesinin diplomatık_ 
muharriri ise. bir kaç haftaya ka 
dar, İsviçre, Isv~. Finlandir~· 
Portekiz ye ispanya hariç, bütutl 
diğ~r Avrupa milletlerinin harbe 
gim1esinin mümkün bulrunasındaıt 
korlan~1ct.adır. 

Kutup kaşifi Kut ağır 
hasta 

• ·\ ' ) K,utuP ~ework, . (ı .t,. -
kaşifi ·Frederik Kut Niyu Jersef 
deki bir hastanede ümitsiz bır 
vaziyettedir. 74 yaşındadır. 

•••• ~ 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkan 
Vakıt Matbaası ıdaresine müracaat 



~'1fffli} 
~&hllae: 
~ ~eıce memleketımizde bulunmug 
'lYıuıaıı bir Alman kadm artısU 
llııttır.kü konvansiyonel trenllo gel· 

~ bile ıöylemek tııtemlyen, bu 
~ Yolcu muharrfr1m.lzln diğer 

" erfne ıöyle cevap vermlotlr: 
' ilen eskiden arUsUlk yapıyor
,~k bu çağı geçlrml§ bulunu· 
o~ Şin:ıdl bqka l§lCrle meşgul 
~ tlzere geldim. Bunlar husust 
~)'o Jette Olduğundan alSylemek iste-
' t l'Unı.,. 

i3 ~08la.vyalı Tllrklerden mtıre.kkep 
t11ıı« lUk btr muhacir kafil~ bu· 
• ~.~on~ansfyonelle gelml§tlr. 
)~ -~ bol yoğUrt gell§l de 
lıeııe ecıtyor. BugtlnkU konvanslyo
&tırc de bir vagon dolu.su, Sllfvrl yo
~~ teUrııtn!§ur. FlyaUarm daha. 
• '1'tı 'Ucuzlamaaı beklenJyor. 

<l!\'anı rlt bum birliği ylliıek haysiyet 
lııer1t Birliğin ınus Basımevindeld 
it ltu tıinde Denizli mcbuau Necip A-
t~anın reisliğinde toplanarak 
~ lfakkı Konyalı hakkında 
1:~~ VekAleUnden ve CUmburlyet 
~Pla ba§ınubarrlrllğtnden aldığı 
' rı tetkik etml§tlr. Divan, lb
l~t liakıa. Konyalıya, kendisine 
'!lıı ~ltıııan e!al baklanda mUdafaa.· 
l!t; ltb<1irıneaını tebliğe karar vermJı 
' llt&naıne !brab1m Hakla Kon
ht c1t tllnderıımı, ve yüksek hayaf-
ııtıı:ı, ~ topla.ntıaı 16 mayıs gU-
• lı kılllll§tır. 

ıı1ııı ~et rnıııı korunma kanunu 
l\ıbtıtıtlrıı.ı hUkümlerlnOOı bazılarmm 
~lln lçLn hazırlıklar yapmaktacln'. 
l"lpllan 11.n zıraı hUkümlerlne Te 
& ttra. lıaztrııkıara göre, memlekette 
~, t ınnıtakaaı tes1a edllmelttedlr. 
cJaıı\ İataı:ıbul, Ankara, Konya., A· 
ter lkt l!:rzurum, İzmir ve Sıvaaıa dl· 
bu ~ V11ayet1ml%d1r. Ziraat vekAleU 
~ laknıara evvelce Amerlkadan 
' kü!Uyeuı miktardaki trakWr, 
lr ~~ lllak!nes1, orak ve biçki veaa
' r1u veaaıu ıevkedecektlr. 
'1~ baıka bu defa bUkt\metçe 
't--uan alman 2,6 milyon liralık 
'ile .:ı ve edevatı ne lngillz kredl
llıtıı~ lleak ztral ala.t tamamile bu 
lıı.ı""'- ara gönderilecek ve böylece 
l:e~ bir Zlrat çah§m& hareketme 

• ll Ur. 
le~ 'U •Ytn on Udslndo lnönU ıehlt· 
~ ~n~~t merasimi yapılacakbr. 
lıeht --aebeue Bilecik beledlyesl bir 
l'~d lllndertımesbıl latanbul beledJ· 

• 'l.e etJ. late~ur. 
~Jtate ~e aahaamda Romanya kralı 
b,U~un emirlerlle Romen 
~l'tı "karoı t&ratmcıan yaptırılacak mo
tr hı köyü,, hakkmdakl tetkik 
ele llıa~llr. Romanyada.n bugUnlcr
ltr. nıe, nıhnar vo usta gelecek· 

• liı.r ltaı 
tlltalGrtı Yan p&muklu meuucat ta.b 
~it ~ Pln.aamızda tcmaalar yap-

a11 re gelınigtlr. 
~eJlsucata mukabil memleke
<11~ Pamuk almak mümkün olup 
~~au tetktk edeceğini bir mu-

ltaı aöyleml~Ur. 
~111~ hUkQmeU taratmdan gön
lla~ aöyllyen bir İtalyan ikU· 
' da ckspresın yolcuları arasm-

IJct ~dan 'ba§ka Paruten dönen 
1t~ te~' bJlbaaaa ziraat maklne
~ll, rtlnek huswıunda Fraıwz 
1l\a11 et lerue mutabık kaldıklarını 

lXll§lCrdtr. 

"---------

Bulgaristan 
bitaraf 

8.ıı1a, 8 
lııı Olan (A.A.) - Ordunun bayra. 
'e!ıeuı11 Saıı:ıt • Georıea ııtlnU mUna
l:ıııllııar reneraı Daakalof beyanatta 

•• _ alc demı,Ur ki: 
~ 1 :ıtara.t, tamamllc bitaraf kal
~ ç ellınizden no gelirse yapa
~u Buısar ınuıeu 13Uk1Alln1 ve 
Cb?>.,. llllldaiaa etmeğe bo.zır olmalı-

~eraı k 
lllesaııı • raım va bUlcQmctln mU-
llUııcıe eı-ı Uc asker ve nlvU erkllrı Ö· 

~.rpta ölenlerden aftaYifle bab-

• 
verıyor 

Norveçte Alman 

Sof yada 
yapılan 

müzakereler 
Alman ajansına göre 
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No. 101 Ya:z:an: Orhan Rahmi Gökçe 

Venediğin meşhur ailelerinden du ve bir reverans yaparak ~c. 
. sevmişti. Fa· kildi. 

kat genç kızla hiç tamşmamıştı. Delikanlı k:ıpıd:i bir anahtarın 
O sabah, her şeyi göze alarak kı· döndüğünü duydu. 
za bir mektup yazmış ve geceya· Genç kadın tam yanına kadar 
nsma doğru, sarayın dibinde şar. gelmişti: 
kı söyliyecek ses sahibinin, ken· - Siz burada ne arıyorsunuz? 
disini seven genç olacağını yaz · Bu seste bile bir başka müzik 
mıştı. bir başka nağme vardı. 

Kendisi de Yunan asilzadele· - Ben mi? lliç tesadüfen gcl-
rindendi. ·Fakat kız Venedikliy· dim ... 

zayiatı çok fazla ~~rp halindeBulga 
. .. . rıstandan geçecek 

di. Kız, onu ne görmü~, ne de is. Genç kadın çıplak kolunu deli_ 
mini işitmişti. Fakat delikanlı onu kanlının omuzuna dayadı. Diğ~r 
çok defalar, gondolunun içinde eli ile çenesini tutup ba§ını biraz 
emsalsiz bir ihtişamla geçerken, kaldırdı. Onun yüzünü iyice ted
yeşil, iri ve harikulade gözlerini kik eti ve bırdenbire dudaklarına 
tatlı bir gururla etrafta dola§tr. doğru eğildi. Delikanlı kendini 
ken görmüş ve sevmişti. O gün· toplıyamadan genç kadının koku 
denberidir ki, içi yamyordu. Kız sunun bütün vUcudüne yayıldı
sülfile isimile anıldığı için baba· ğını ve dudaklarının alevlerle hı. 
sınm ismini de öğrenmemişti. E· tu§luğunu duydu. 

Bır Norveç mudaf~a kuvvetı kuvvetler meselesi 
Almanlara teslım oldu konuşuluyor 

sasen buna biç te lüzum duymu- - Iyi ettin de geldin ... Gel de-
yordu. Herkesi kör ve sersem ya· likanlı, gel!.. 
pan aşk, onu da yakasından tutup - Fakat siz kim.siniz? 

Paris, 6 - Londradan bildiriL- kaybedilmekte olduğu suretinde 
eliğine göre Norveçte müttefi. yapılmakta olan tenkicller neti-
kin kıtaatının bazı yerleri tahli. cesiclir. 
ye etmesi, lngilteredeve parla- Gazeteler, Çörçile verilmiş o
mento mahafilindc inkisari ha.. lan salahiyetlerin yakında parla_ 
yal doğurmuştur. Parlamento mentoda yapılacak müzakereler 
mahafill, hUkO.meti, uzun zaman. esnasında. ilan edileceğini yaz_ 
danberi hazırlanmış olan Nor- maktadırlar. 
veçteki Alman taarruzunu vak_ 
tinde öğrenerek tedbir almamış NOR\'EÇ MVDAFAA Km'VEtt 
olmakla itham ediyorlar. Parli.. TESLİM OLDU 

mento mahafilinde, liberal ve a
mele partilerinin tle iştirakiyle 
harbi azami enerji ile idare ede. 
cek bir milli birlik kabinesi te~ 
kili ileri sürülmektedir. Bu se
bebden dolayı, Ingillz kabinesin. 
de değişiklik yapılması kuvvetle 
muhtemeldir. Bu dcfaki tadilA.t, 
geçen defaki gibi bazı nazırla.nn 
yer değiştirmesinden ibaret kal
mıyacak, çok esaslı olacaktır. 

FRANSIZ PARLAMENTOSU-
NUN IÇTIMAI ISTENIYOR 

P.aris 6. (a. ıa.) - Sen.deparlı. 
manı S. F. L O. sosyallSt fede. 
rasyonu meclisi, dtli:ı bir toplan
tı yapmıştır. Bütün gUn devam 
etmiş olan müzaker<?ler, Pol Fo. 
run siyaseti 4200 ve Leon m0-
mun siyaseti 1600 rey ile tasvib 

lmek suretiyle nihayete er
miştir. 

Meclis, Norveç vakayii mUna... 
scbetiyle parlamentonun derhal 
içtimaa davetine 600 rey ile ka.. 
rar vermiştir. 

ÇE>RÇILtN SALAlllYETLERl 

Londra 6, (a. a.) - Deyli Te
legraf ile N evs Kronicl, harbin l 
daresine müteallik kararlan tan 
zim ve tatbik etmesi için Çörçile 
daha geniş salahiyetler verilmiş 
olduğunu bildirmektedirler. 

Deyli Telegraf, Ingiliz erkanı 
harbiyesi rliC!asının askeri hare
katı tanzim hususunda yegane 
salahiyettar olacaklannı ve bun 
1arın komitesine Çörçilin riyaset 
edeceğini tasrih etmektedir. 
Kararlann hükfunetçe tasvibi i
cab ettiği baman kabl ne nezdin. 
de söz söylemeye ancak Çörçil 
mezun olacaktır. 

Bu reform, harekat pliııının 
tanzimi ile icrası arasında \'akit 

Alman hocludo, 6 (A..A.) - Bava..: 
Alman Jstlhbarat bürosunun bUdJr· 

dlğine göre Almanlar tarafmdan mu
hasara edilmekte olan Norveçte Heg
ra dağındaki lsUhka.m 115 zabit ve 180 
neferden ibaret olan müdafiler ile 
dUn teslim olmUJtur. 

NAB\'1KTE VAZtn:r 

Partıı, 8 - Stokholmdan blldlrlldt
ğine göre Almanlar. Norveçe uker ve 
harp malzemesi gılndermege devam 
ediyorlar. Maksauarı, Narvikte malı· 
ııur bulunan 3000 Alman askerlDi kur 
tarmak ve otmaıı Norveç! de tfgal et. 
mekUr. ~ 

Şimdiki halde Alman kumandanlığı, 
hava hUcumıarı ile mfltteflldn latala,.. 
rmm Narvik etrafmdakt aıla çemberi· 
n1 gev,etmefe u#r&§ıyor, mUtte.clkler 
devamlı bir ııurette Narviktekl Alman 
mevzllerlnl bombardıman edlyorl&r. 
Bu haberi veren Ordn gazetesi Hlt
lerlıı S-4. g1ln evvel Olloya gltm~ ol
duğunu yazıyor. 

AUtA.."'l ZAYlATININ çoıu.uou 

Londra, 5 - Cothenhourgdan alı
nan haberlere g!Sre Almanların No~ 
veç harbindeki zayiatı tahm1nlıı fev-
kindedir. Osloda bütün hastaneler 
dolmtı§tur. HergUn yeni yaralılar 

gelmektedir. Şehir haricinde iki atper 
kazma makinesi ne mezarlar k8.%11-
maktadır. Kamyonlarla !SlWer bu me· 
zarlara tqmmaktadır. 

NOR\'EQ BABlctYE NAZIBININ 
ZlYABETLERt 

Lonclra., 8 (A.A.) - Haber alm· 
dığma göre Norveç hariciye nazırı 

Kobt ile mtraıay Ljuııberg bugün 
Lort Hall!aka ve daha bazı nazırlarla 
görU§eceklerdir. Bunların gcll§l &1zll 
tutulmU§ ve ancak lngtltercde karaya 
çıktıklarmdan birkaç saat sonra ttııa 
edllmtgUr. 

Yunan hududunda 
tahşidat yapmadık 

Yabancı memleketlerde çıkan haberleri . 

Anadolu ve Bulgar Ajansı 
tarafından tekzip ediliyor 

Yunan hududunda tahşidat yap· 
tığnnrza dair D.N.B. ajansının 
Sofya mahreçli ve mayıs tarihli 
bir telgrafile Havas ajansının gene 
Sofya mahreçli bir telgrafı Ana
dolu ajansı tarafından tekzip edil
mekte ve şöyle denilmektedir: 

"Havas,, ve "D.N.8.,, a .. 
janılarınm vermİ§ ol .. 
dukları bu ha vadia bat
tan aıağı uydurmadır. 
Bilakis terhis vakti ge
len efrat tehir olunmak
sızın muntazaman ter· 
hia edilmektedir.,. 

Diğer taraf tan Bulgar ajansı da 
Atina mahrecile bugün şu haberi 
vermiştir: 

Atina 6, (a. a.) - Bulgar a
jansı bildiriyor: 

Yunan hududunda Türk kıta. 
!arının toplandığına ve bunun 
Sofyada endişe uyandırdığına 
dair olarak yabancı memleket
lerde çıkan haberler mUnasebe
tiyle Bulgar ajansı Sofyanın böy 
le bir tah§idattan hiç bir malü· 
matı olmadığını ve buna bina
en bu §ayialarla milnasebattnr 
olarak yapı!an her türlü tahmin 
lerin asıl ve esastan an olduğu
nu bildirmeye mezundur. 

B\lkree, 6 - Sofyadan gelen ve 
resnıen teyid olunamıyan bazı ha. 
bcrlere göre Sofyada bulunmakta 
olan !ngilterenin Ankara elçisi 
Bulga.rlstana İngilterenln bazı tek
liflerini götilrmilatUr. Balkanlarda 
sulhUn muhafazası gayeeinl gUden 
bu tekliflerle Bıı.lkı:uılılarm mütte
hit bir cephe te§kil etmeleri ar
zu olunuyor· 

ALMAN AJANSININ 
TEFS1BLEBt ' 

Sofya, 6 (A· A·) - D. N. B· 
bildiriyor: 

İngilterenin Ankara BUyU.k El
çisi Sir Hughe Knatchbull Huges-
8e!l, Bulgar Kralı tarafmdan ka.. 
bul edllm1' vo İngilterenln Sofya 
elçl&ııJn tertib ettiği kabul rea
mlnde Bulgar Ba§Vekill, Hariciye 
ve Harbiye naznolarile göril§meler
do bulun.mU§tur· 

Siyasi mahfillor, bu münasebet
le !ngiliz veyahut !ngUterenin 
müttefiki kıtalarmm Bulgaristan. 
dan muhtemel mUrunı mcselcslle 
alakadar sondajlar yapılmıı ol. 
masmı mtlstabad görmemektedir. 

Vaziyetin bu inkiı;ıafı karşısında, 
efkarı umumiye sakin kalmakta 
devam eylemektedir· 

sonu meçhul bir gönül mecara· Genç kadın başını çevirdi ve o-
sına sürüklemişti. nu kolundan tutarak bir sedire 

Güzel ve asildi. Bu itibarla. doğru çekti. Delikanlı §uursuz 
dır ki, Venedikli k1Zın kendisini gibi onu tnkib etti. 
seveceğini katiyetle yakın bir de - Benim kim olduğumu sor-
rccede umuyordu. mayın. . 

Halbuki Venedikll kız, taş - Nasıl olur? Sizin kadar 
kalblilikte, bütün Venedik diL müstesna. bir mahlfıku ... 
berleri arasında rekorlar kirmış Genç kadın ellerini birbirine 
müslehzi, zalim bir ruh ~ıyor- vurunca. kapının kilidi tekrar gı. 
du. O, aşkı ne anlamış, ne de an- cırdadı. Deminki kadın yine gö
lamak istemişti. Adeta aşka düş ründü, onu ellerinde büyük altın 
man denecek bir hali vardı. tepsilerde §arapla.r, kadehler ta
Eğer talih fevkalade bir rol şıyan iki genç kız takib etti. 

oynamazsa., o gencin kalbi de, Ne oluyordu? 
bu sert kayaya çarparak, diğerle- Sessiz, gürültüsUzce girdiler, 
ri gibi lonlıb gidecekti. çıL.1:.ılar ve yine iki kişi kaldılar. 

Genç, bahçedeki ağaçlıkları - IÇ delikanlı. 
sUr'atle geçerek binanın bir ka· Yunanlı asilzade emre itaat e-
pısına geldi. Kılıcının kabzasını der gibi kadehi yuvarladı. 
tuttutktan sonra kapıya hafit - Haydi bir daha delikanlı. 
bir emuz verdi. Kapı küçUk bir lkinci kadehden biraz sonra, 
gıcırtı ile açıldı. Dar, fakat temiz delikanlı, beyninin tutu§luğunu, 
bir koku ile dolu bir koridordan damarlarındaki kanın ısınıb 
geçti. Karanlık kesifti. Diğer bir yüksek ve havalı bir sarhoşlu. 
kapıya geldiğini anladı ve içeri. ğun kendisini kapıb götürdüğnü 
ye baktı. Bir şey göremedi. duydu. Meçhul kadının gözlerine 

Verilmiş bir karan, hazırlan. baktı. O gözler ki siyah alev gi.. 
mış bir plaru da olmııdığı için o- bi esiyordu. Ve bembeyaz di§le
d:ıya girmekte beis görmedi. o. rinin altında üstünde iki çizgisiz 
danın tam ortasına gelmişti ki, muntazam ve haris dudağın açıl_ 
birdenbire, girdiği kapı taraf m. dığını da gördü. Sanki rüya L 
dan gelen bir meşale aydınlı· çinde yaşıyordu. Uçüncü kadeh
ğı, geniş, mükellef odanın ortası_ tc kendini kaybeder gibi oldu. 

Lo .ld Corc na döküldü. Zevkin, aşkın, ihtirasın en son 
Meşalenin önünde yan çıplak noktasında artık hiç bir §eY bit. 

uzun boylu, güzel, genç ve biL mez olmuştu. K 

h U 
.. k u" m eıı· hassa simsiyah gözleri insan kat. -Sen kimsin? .. Kimsin sen! .. 

bini durduracak kadar kuvvetli - Sorma, ısrar etme. Bu ge.. 
ve füsunldl.r bir kadın yürüyor. ceyi iyi geçirmene bak. 
du. Kendisi, manyatize edilmiş - Hayır, öğrenmek istiyorum. 

tenk'ıt ed ı'yor gibi idi. Put gibi olduğu yerdo Tekrar içiyorlardı. Delikanlı 
duruyordu. Kımıldıyamıyor, bir hala o zevkin tesiri altında ona 
şey söyliyemiyordu: bakıyordu. 

"Bütün i•ler salahiyetsiz Yalnız, kalb çarpıntısı ve hay- Söyle, seni bırakmıyacağım. 
:ıc- ranlık içinde, bu muhteşem gtl- - Demek beni takib edecek-

insanlarm yaptığı zel kadına bakıyordu.. sin. . 
müessif bir hikayedir.,, Yaşı muhakkak ki, yirmiyi - Evet, hiç şüphesiz ... Bırak-

geçmemişti... Meçhul kadının mıyacağım seni ... 
Londra, 5 ( A.A.) - Reuter a- kıpkırmızı dudaklannda esrarlı Kadın doğruldu, odanın orta-

jansı bildiriyor: ve bUyülll bir tebessüm vardı. sına kadar gitti, arkasını ona çe-
Loid Çorç, Londrada çıkan Arkadan gelen kadın, mC§aleyi virmişti. Kaşlannı hafifce çat&

Sunday Pictoral gazetesinde neş. kapının aağ tarafında duvar içi- rak dü§ündü. Sonra döndü: 
rettiği bir makalede, hükö.metin ne doğru h:ızırlanllll§ yerine koy_ (Onama nr) 
siyasetine ve harbin sevk ve i·-=--------------ıııııı1ıı'------·----~ 
dare tarzına şiddetle hUcum et.'= 
mektedir. 

Loid Çorç, bu makalesinde di
yor ki: · Sec;n11e f11kıratar 

Norveç fiyaskosu başmııza, ak 
la gelmedik Uzüntiller açacaktır. 
Norveç karasularına mayn dök. Annem değil babam Yaşasın cahalet 
meye karar vermeden evvel, gelı.rdi Tilki, kurt,_ at seyahate çıkmış 
Norveçde Almanlara takaddüm y 
etmemiz lazımdı. Halbuki Al- Napolyon Bonaparta askerleri lar. ollan öyle .taş~, sarp yer· 
mantar mukabil taarruza geç. içinde kendisine pek benziyen lere rastlamış ki yıyecek bula.. 
dikleri zeman, bu mukabil darbe- bir asker bulunduğu, yanlışlıkla mamışl~, ~ç kalmışlar, ne .yap. 
~ karşılamaya hazır bile de- daima kendisine sellm durdukl:ı sınlar, ~çı~den en.genci ldm.c;e 
gildik. rını söyliyerck şikayette bulu. onu yıyelim, dem.işler, kurda 

Norveçe gönderdiğimiz kuvvei nurlar. Napolyon merak eder. sormuBiar: 
seferiyenin efradı alelacele top- Şikayet edilen askeri çağırtır - Sen k~ç. yaşındasın? 
lanmıştı ve en lüzumlu techizat. Bakar ki hakikat... - Vallahi bilmem. ~m vbenl 
tan mahrumdu. Bunun mukad- Sonra: ~~h ~manında. doğurduguııu 
der neticesini gördük. Bütiln - Sen nerelisin? soyledı. , 
bunlar, selihiyetsiz ve sersem - Parisin bir köyünden... :-- Ya!. .. O?le ise ihtiyarsın, de 
insanlar tarafından yapılan le. -Annen Parise gelir miydi? nuşler. Tılkı de: 
raatın müessif hikfı.yesidir. Mil- - Annem gelmezdi. Lakin ba:_ -: Ben _Hazreti A~emden ild 
let her fedaklrlığa katlanmaya bam sık sık gelirdi. yıl once dt\nyaya geldim diyerek 
hazırdır. Fakat muvaffakiyet ka A "' ·b • postu kurtarmış. 
zanacak vaziyette değildir. ÇUn~ gam gı ı Sıra ata gelince: 
kü, Resik~a bulunanlar yalnız Vaktiyle köy delikanlısının -Vallalıl ben ne zaman doğdu 
memleketin mukadderatını ida- biri anasının, babasının karşı- ğumu bilmiyorum. Amma anam 
reden aciz değiJ, aynı zamanda smda gerinmeye başlamış. Karı doğduğum tarihin ard ayağımda 
zayıf ve mecnundurlar. Resikar. koca görüşmüşler: yazılı olduğunu söylerdi. Oku-
da bulunanların, harbi daha e- - Bu oğlan artık evlenme ?.a- mak bilirseniz bakın. 
nerjik bir şekilde sevk ve ida.. manı geldi, şunu everelim, de. Kurt atılmış: 
re etmek üzere sarfettikleri gay rnişler. - Ben okumak bilirim, ba-
ret akim kalmıştır. Parlamento- Delikanlının düğünü olmu§, kayım. 
nun müdahale etmesi ve zimam. eradan bir milddet geçtikten At dönmilş, kurt eğilmiş, at 
darların basaramadıklan bu va- sonra kızlan da oğullan gibi ge- bUtiln hıziyle bir tekme indirin. 
zifeyi onun ·deruhte eylemesi Hl. rinmeye başlamış. Anası sor. ce kurdun kafası parçalanmış ö-
zımdır. ~er parlamento mü - muş: lilsU serilmiş. · 
dahale etmiyecek olursa, mille. - Ne oluyon gız? Bu h'lli haşyetle gören Wki 
te karşı ihaneti vataniye irtikap Kız manalı m!nalı gülerek r.e. postu kurtardığına memnun 
etmiş olacaktır. Harbi se'•k ve vap vcrmi§: . . hem zıplar ve hem eöylen1rm'9; 
idare ile mükellef teşekkül ve - Ben de ağam gıbı oluyon - Ama.n cehalet ne iyi şeymiş 
memurlar, enerjik bir surette ana!.. cehalet ne iyi şeymiş. değtftirilmelidir. ____________ ıııiıım ____ .... ________________ __ 
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Semtinizdeki abidenin kaç yaşında olduğunu 
biliyor musunuz? 

4 
RUSTEM PAŞA CAMlt -

380 ya~mc!a (mabedin hiç bir ye. 
rinde yapıldığı tarihi gösteren 
bir kitabe olmadığı için' tarihçi· 
!erim.iz bu tahmini tarihi kayde· · 
diyorlar.) 

(Yemiştedir. Ranuni Sü!eymd
nın damadı ve sadrazamı Rüstem 
paşa yaptırmrştır. Mimarı Koca 
Sinandır.) 

ROSTEM PAŞA MEDRES~· 
Si - 3JO yatında (Kanuninin 
damadı ve sadrazamı Rüstem pa. 
§a yaptırnu~tır. Cağaloğlunda 

Cumhuriyet matbaasının karşısın· 
dnki dar sokaktadır. Koca Sina · 
nın eseridir.) 

SINAN PAŞA CAMH - 385 
ya!ında (Kanuni devrinin Derya 
kaptanlarından Sinan pa§a camii 
yaptırmaya başla:nış, fakat ömrü 
vefa etmediği için tamamlanma
dan iki yıl evvel ölmüştür. Sonra
dan onun adına ikmal edilmiştir. 
Beşiktaşta karakolun karşısında. 
dır. Mimarı Koca Sinandır.) 

SlPAH AGASI ÇEŞME VE 
SEBiLl - 200 ya§rnda (Dolma 
hah;~ ~m.iinhı kar~ısındadır. Si
pahi ağalarından Mehmet Emin 
ağa yaptırmıştır.) 

SiY A VUŞ PAŞA KASRI -
364 ya!ında, tahmini (Bakırkö• 
vünde Akıl hastahanesinin-arka. 
ındadır. Halk arasında "Çavuş 

başı köşkü" adıyla maruftur. O· 
çüncU Mura'11.1 damadı ve sadra
zamı S.iyavuş paşa yaptırmıştır. 
Mimarı Koca Sinandır. Kasrın 
karşısındaki çeşme de Sinanın 
eseridir.) 
SIYAVUŞ PAŞA TURBESl-

356 - 357 ya§nıd:ı tahmini (Eyüp 
Sult2.n caıniine giderken sağda, 
Sot.uııu tUrbe ve medresesinin 
ka'"ş•sındaclıı'. Siyavuş paşa sağ
lrğmda, kendi:ıinden daha evvel 
ölen çocuklan için yaptırmıştır. 
Bazı tarihciler mimar Davudun 
e!:eri oldufrunu söylüyorlarsa da, 
bu y~nllşor. Türbe Koca Sinanm 
eseridir.) 

SOKULLU MEHMET PAŞA 
CAMI VE TÜRBESi - 369 
yaıında (Mimar Sinamn eseridir. 
Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa. 
nislh.--t edilen bu cami, karısı 
İkinci Selimin kTzı Esma Sultan 
yaptırmı§tır. Kadırga yokuşunun 
sonundadır. ) 

SULTANAHMET CAMiI -
323 !'a!U".d:ı (Birinci Sultanah· 
met yapnrm·~tır. Mimarı Sadef· 
kar Mehmet ağadır. Halil Ethem 
bey "C:ımilerm.iz'' ndlı eserinde 
inşa tarihini 1616 olarak gösteri
yor.) Maamafih, temelatma tari· 
hi nazarı itibara alınır ve bunun 
1609 olduğu gözönünde tutulur, 
sa Sultanahmot camii 331 yaşın. 
da demektir.) 

VALDK 
SOLEYMANlYE CAMU -

390 yqında (Kanuni Süleyman 
yaptırmıştır. Koea Sinanın eseri. 
dir. 6 yılda tamamlanmış, inş~at 
masrafı olarak 597 yük ve 60 yüz 
seksen akçe sarfedilmiştir.) 

ŞEYHZADE CAMll - 392 
yaıında (Mimar Koca Sinamn 
eseridir. Kanuni Süleyman oğlu 
Şeyhzade Mehmet adına yaptır· 
mıştır. Temelatma töreni 1544 
te yaprlmıştır.) 
ŞEMSi PAŞA CAMll - 360 

yaımda (Üsküdarda Şemsi paşa· 
ya giden rıhtım üzerinde ve deniz 
kenarındadır. Mimar Koca Sina· 
mn eseridir. Yaptıran ikinci Se· 
lim ve üçüncü Murat zamanlan 
vezirlerinden Şemsi Ahmet paşa. 
dır.) 

OÇUNCO AHMET ÇE~e\1ESI 
- 212 yaıında (Ayasofya müze· 
sile "Babhümayun" arasmdadır. 
Üçüncü Ahmedin damadı büyük 
inkılapçı Ne.vşehirli İbrahim pa· 
şanın teşvikiyle üçüncü Ahmet 
tarafından yaptmlmı§tır. Mimarı 

maıam değildir.) 

CAMii 1' 

UÇONCO AHMET ~ŞMESt 
-2~ ,Y.•tJnd.t, (Usküdarda iske· 

le meydanındadır. Yaptıran O· 
çüncü Ahmettir. Mimarı malüm 
değildir.) 

YENi CAMI - 277 yaıında 
(Eminönü köprü başındadır. A. 
sıl adı "Valde cami" dir. Planla· 
rını mimar Davut ağa hazırladı. 
Onun ölümünden sonra da mimar 
ba~ı Dalgıç Ahmet, ondan sonra 
da Hassa Miman Mustafa ağa 
tamamladı. Yaptıranlar Üçüncü 
Mchmedin Safiye Sultanla Dör
düncii Mehmedin anası Hatice 
Sultandır. İlk temelatma merasi· 
mi 1007 hicret yılında yapılmış. 
tır. Mabet, ölüm, ihtilal ve yan· 
gın dolayısiyle teahhürlerle inşa 
idilmiştir.) 

YENi V ALO ECAMlt - 230 
yaşında (tlçüncü Ahmet anası 
Gülsüm Emetüllah namına yap· 
tırmıştır. Üs.küdarda çarşı içinde· 
dir.) 

(Devamı var) 

- fyf ama 'Deni bir tek ueıı.ğnn 
dan mahııı.m ediyorsunuz. Bana 
kim hizmet edecek? 

- Çok uzun sürmez; uşağınız 
geriye gelir doktor bey ... 

YEDlNct KISIM 

BIÇAK SA VURAN OÖLGE 

Öğleye doğnı Burhan Şefik ve 
bir arkadaşı İstanbuldan Anado
luhisarma döndiller. Burhan, dok. 
tor Şemsettinin yalısından aldrğı 
Abidi evvela merkeze, sonra mü
düriyete götürmüş, oradaki ilk is
ticvapla.rında söyletmeye mukte -
dir olamamıştı. 
Köşkte Abbası bir çocuğun ge. 

tirdiği mektubu efendisine vermiş 
ti. Bu mektubun üstündeki yazı 

daha evvel aldığı tehdit mektu -
buna benzediği için Mustafa Naz_ 
mi Efendi titriyerek zarfı açtı vo 
okur okumaz mektubu Burhana.: 

- Bakınız, gene ne diyor? .. 
Diye uzattı. Mektup kısa ve 

tehditldl.r idi: 
''İbadı hemen geri gönder. Yok

sa bu kötülüğünün cezasını kızın 
çekecektir.,, 

Burhan Şefik tereddüt etme. 
den: 

- Ala dedi. demek ki biz dok
tor bevln

1 

emirlerine itaat etmez. 
sek F~hirenln havatı tehlikeye 
düşecek, öyle mi?· Peki·· $imdi 
müdUriyete gideceğim ve thadi 
oradan nlacağmı... Anlaşılan krzı -
nıT. bu zatın elinde bulundukr,a biz 
ona karşı en kliçük bir harekette 
buhınamryacağız. 

Burhan yeni bir plan hazırlava. 
rak durmadan sehre indi ve itha
mı icin hiç bir dP!il bulunmadığı. 
nı ileri sürerek !batlı tahliye et
tirdi· 

Dilsiz bir memurun refakatinde 
müdüriyetin bahçesine çıkanldığı 
zaman sevincinden deli olacaktı. 

Fakat bu sevinci çok silrmedi· Ka. 
pmrn önünde Burhan Şefik ken -
disini bekliyordu. Kulağına eğile. 
rek Şii wzleri fmldadı: 

- Haydi. tahliye olundun. E
fend:n seni bekliyor! .. Beraber gl. 
deceğiz ... 

Fakat tam igkeleye çrktıklan 
zrunan gen<; taharri memuru ya
nm:ı sokuldu. Elini arka cebine n_ 
tarak: 

- Düş ön Um~! dedi· Kac::maya 
teşebbüs etme, be:vnini patlatrnm. 

Bir arabaya rruıtladılar ve Bur
han, tbadı kolundan tutup araba. 
ya eotnn-ak anı.bacıya : 

......,..,ıDoirn wrü ! Dedi. tbad ha
la nercve gideceklerini anlıyam:ı. _ 
mrştr. Fakat doktorun yalrsını ge
çince t.ı.hmin etmekte güçlilk c::ek. 
mC'di. Nazmi Efendinin köşküne 
giriyorlardı. 

Burhan kapıda. kendilerini bek
liyen Abhasa seslendi: 

- Abbas. bak dikkat et. Diln 
~ece sana hücum eden adam bu 
mudur? 

Arap hizm~tçl gözlerini kmıtı 
ve İbadın yürüvüşüne dikkat etti. 
Yıınma geldikleri zaman Burhana 
dönerP.k: 

- Evet, dedi. Bu idi· 
Dilııiz uşağın gözlerinde müthiş 

bir kin ve gazap ateşi parladı; 
fakat itidalin! <;abuk topladı. 

Bundan sonra taharrı memuru 
Mustafa Nazmi Efendiye: 

- Köşkün bodr11munda prncc • 
resiz ve kapısı sağl<>m, kilitlene -
bilir bir oda var mr '! 

Diye .sordu. Nazmi Efendi bir 
müddet düşün dil: Abbasa döndü, 

Nakleden: 15 DLHAMI SAFA 
I 

mamaafih birden hatrrla.yarak: 
- Tamam, dedi, mUkem.mel 

bir tavan ara.ar odası var, ki ze. 
mini ve duvarları sağlamdır· İcap 
ederse bazı kıymetli eşyayi bu
raya kilitlemek istiyorum. Bir tek 
de emin anahtarı vardır. 

- tbadi oraya kilitliycceğiz ! .. 
On dakika sonra doktor Şem

settinin uşağı kendisini iki saat 
evvel çıktığı mahpustan daha 
müthiş bir delikte buldu. Bura· 
dan ne gök, ne de yer görünüyor· 
du. 

Mustafa Nazmi efendiyi oda· 
sında bulan Burhan hemen ona 
şu sa tırlarr dikte ettirdi: 

''Cürüm ortağın müdüriyette 
tahliye edildi. Şimdi Nazmi efen· 
dinin köşküne getirildi. Fahireyi 
serbest brrakmcaya kadar onu 
rehin olarak alıkoyacağız!.." 

* * * 
Taharri memuru günün büyük 

bir kısmını odasında geçirdi. 
Gece saat ona doğru, bu müthiş 
mahpusta artık yola gelmeye baş. 
layacağını tahmin ettiği İbadin 
yanma gitmek üzere anahtarı ce· 
binden çıkardı. Kilidi, açtı. Bir e· 
tinde lamba öteki elinde silahı ot· 
duğu halde odaya girdi. 

Odanın tam ortasında, yere se
rilmiş yatan dilsizin omuzuna bir 
kama saplanmıştı. Manzaradan 
birden bir dehşet duyan ve bir 
saniye kapının önünde mıhlanıp 
kalan Burhan kendini toplayarak 
İbadin üstüne iğildi: 

Çoktan, belki birkaç saat evvel 
ölmüştü; vücudu buz kesilmişti. 

Burhan Şefik Mustafa Nazmi 
efendiyi oturma odasında bularak 
sordu: 

- İbadi kilitlediğimiz yerin 
bir tane anahtarı olduğunu söy -
lemiştiniz. 

- Evet bir tane ... 
- Bu anahtara benzer baırka 

bir anahtar hatırlayor musunuz? 
Başka odalara ait bir anahtar ... 

- Hayır. Çünkü bu Yale ma.r 
kaltdır ve siz de bitlriiniz ki ban• 
lar başka kapıyı açınular. Her 
anahtar yalnız kendi kilidini açar. 
Neden sordunuz? 

- !badiyi kilitli olduğu yerde 
öldürmüşler ve kilidi bıraktığım 
halde buldum. 

- Öldürülmüş mü? Hayret ... 
Halbuki bugün köşke kim girdi? 
Kim girebilir? 

- Bu cinayet beni çok düşün· 
dürüyor: 

- Bu da gösteriyor ki İbad 
ve tabiatiyle efendisi bu şamdan 
işinde ve bütün esrarengiz terti· 
batta methaldardır. 

- Evet.. Artık bu meselede 
hiçbir şüphem kalmadı. 

- Halbuki ben de bu herif va. 
srtasiyle kızın sakit olduğu yeri 
bulacağımızı umuyordum. 

- Yarın Fahire hanım hakkın· 
da bütün malllmatı elde edeceği· 
mi ümit ederim. 

- Ne suretle? Kimden? 

düğümü size izah etmekte mU" • 
rum. Artık kimseye hiç bir ~1 
söylemiyeceğim. Pllnmıı kendiıd 
tatbik edeceğim. ,_;, 

- Burhan bey, bu sözlenı-
beni müteessir etti. . 

- Bu kararı yalnız sizin ~! 
verdiğime hükmetmeyiniz. ~ 
derece basiretli hareket etmek ' 
cap ettiğini muhtelif vesileleri' 
siz de gördünü.z. 

- Peki, ısrar etmiyorum. •• 
- Nazmi efendi hazretler'' 

tbadi merkeze götürürken ~ 
dikkatinizi gayet mühim bir JWP" 

taya celbcttiğimi hatırlayor tıı!JI 
sunuz? 

- Hangisi? 
- Bu adamın ayakkabı~dl 

hiçbir çamur lekesi yoktu. :sut: 
kis tozluydu. Binaenaleyh o ıe. 
ceyi saat onla on iki arasında ~ 
pede ~eviz ve fındık ağaçlar~ '...ı. 
srnda, çamlar altında geçıl'P"' 
olması müsteb'attır, demiıtitn· 

- Hiçbir şey anlamadım .• ~ 
- Daha doğrusu anıa:mu-~ 

korkuyorsunuz efendi hazretle~ 
Kendinize çok dikkat etme 
lazım geldiğini ilave edeyim . 

Ev sahibi merak ve endişe ~ 
çinde genç taharri memuruna 1", 
karak izahat beklerken o müt" 
de istedi: . 

- Bu gece köıtkünüzde yıtl 
mayacağım; dedi. Gidiyorısısı: 
Yalnız aklınızda olsun, eğer 'f' 
rın öğleye kadar geri getcıniY': 
cekolursam müdüriyete haber "'· 
rirainiz, baıtka bir taharri medl11 

ru ararsınız. ) 
(Devamı~ 

Oyun 

GöZLERINIZE GOVENtYO~ 
MUSUNUZ? . e' 

20 saniye zarfında dahili daı~. 
terin hangisinin daha büyük 
duğunu söyliyebilir misiniz? 

Dünkü tünel oyununda anJ•ll' 
lan her ,ey battan bap yanlat,!": 
Aldandınızaa, bizi mazur ıcı:iiıP' 
kabahat ıizin. _./ 

Günlük bulmaca 
. ._ __ _ 
,ı--__ 
,ı--__ 
• 1-+-+-'f'-'f'-T-" 

~ !--+-+-+-
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SULTANSELIMCAMll~~------------------~----------·-------------............................................ ~ ...... .., 

418 y&§mda (Kanuni Süleyman, :J - Neler yapacağımı, ne düşün· 

' 8 

babası Birinci Selimin adına yap· H ikage lm. ~r kadıft kalbı· 
tırmıştır. Evliya Çelebi, camiin ~ J1. & A 
mi.nan Sinandır, diyor. Eski mü· .. ---• 

Nakleden: 

BURHAN BURÇAK 
zeler müdürü Halil Ethem bey 
de bunu kabul ediyor. ''Camiler
miz, sayfa: 49) Mösyö Mamburi, 
Acem Ali olduğunu söylüyor. 
Bunları ihtiyat kaydile kabul et· 
mek lanmdır. Sultan Selim camL 
in mimarının kim olduğu matum 
değildir. Yalnız medrese ve mek· 
tebin planlarını yapan Koca Si· 
nandrr.) 

SULTAN SELiM TÜRBESi 
- 418 yn~rnda (Sultan Selim ca
münin kıble tarafındaki bahçenin 
ortar>rndaclır. Miman malfun de· 
ğildir.) 
·~ ......... -

Odanın iç ısıtan ve sıcaklık ve sessiz· 
liğini oda hizmetçisinin kapıyı açması 
bozdu. Karıkocarun ayrı, fakat yan, yana 
duran karyolalarının baş uçlarındaki müŞ
tcre k masaya sabah kahvaltısını bıraktı. 
Tepsinin üstünde, bir yığın da kuşaklan 
açılmamış gazeteler vardı. 

Bay henüz, uykunun mahmurluğiylc 
kırpışan gözlerini oğuşturarak elini uzattı, 
gazetelere iltifat etmeden kahvaltıya baş
ladı. 

Bıçağiyle küçük çörekleri yararak ara
lanna tereyağı sürüp arka, arkaya atıştır· 
masından son derece acıktığını anlamak 
güç bir şey değildi. Bu sırada, olgun ve 
kıvrak vücudunu kımıldatan Bayanın ya· 
tağında hafif kımıldama görüldü. 

Kadın genç ve çok güzeldi. Kocası o. 
nu çıldırasıya seviyordu ve Jalcnin sevgi· 
sine mukabele etmediğini, onun bir ba!f 
kasını sevdiğini biliyordu. Genç kadın e
lini tepsiye uzattı. Kocası, ondan evvel 
davrandı bir hamlede ileri doğru sarkarak 
tırnaklarının ucunu öptü: 

- Bonjur Jale ... 
- Bonjur azizim. 
- Rica ederim. Bana "azizim" deme, 

biliyorsun ki bu .kelime sinirime dokunu· 
yor. 

Kadın omuzlarını silkti ve cevap 
verdi: 

- Bonjur Fikret. 
- Ekmeğine yağ sUreylm mi? 
- Hayır. teşekkür ederim. Eğer bir 

§ey yapmak istiyorsan bir parça ıazete 
oku. 

Fikret, tepsideki gazetekrden birini 
açtı 'Ve te~ bir kelime söylemeden sapsarı 
oldu. 

Gazetenin birinci sayfasında §()yle bir 
serlevha altında şu fıkra vardı: 

Doktor Ferruhun ini ölümü. 
"Meşhur doktorlarımızdan Ferruh dün 

akşam, davetli bulunduğu ziyafette bir· 
denbire yüzükoyun düşmüştür. O sırada 
davetliler arasında bulunan bir doktor 
her ne kadar tedaviye tcıcbbüs etmiŞse 
de ..... " 

Fikret yazının sonunu getiremedi. De. 
mek karısının sevdiği adam birdenbire 
ölüvermişti. 

Fikret karısına baktı. Başka yere ba
kıyordu. 

Ne kocasının birden'bire su su suna dik· 
kat etmiş, ne de renginin aarard;ğını gör
müştü: -Büyük bir itina ile elindeki dilimi 
yağla yordu. 

Bağırmak istedi. Bunun bir delilik ota· 
• cağını düşünerek vazgeçti. Ne söyliyece. 

ğini, ne yapacağını §!ltırmıştı. 
Karısına, aşıkının öldüğünü nasıl söy

liyecekti? Bunu söylerken acıyan bir ifa· 
de mi, yoksa müstehzi dil mi kullanma· 
lıydı? 1 • 

Nihayet. Karısının daha şimdilik key· 
fini bozmamanın daha münaaıp olacağına 
hükmetti. 

Kadın, kocasının mücadelelerinden 
habersiz mütemadiyen yemekle uğraşı· 
yordu. 

Nihayet yemeğini bitirdi. Uzanarak 
su~ aldı ve .açtı. Şimdi chlıri abit 

bir şekil almıştı. 
Fikret mırıldandı: 
- Biçare Jale. 
- Brrak beni, git buradan. 
- Rica ederim .. 
- Git, git diyorum. 
Kadın, bu iki kelimeyi o derece de· 

rin bir nefret ve gayızla söylem.işti ki 
adeta korktu, bir yere kımıldamadı. Jale 
kocasının gitmediğini görünce kendisi 
doğruldu ve doğruca tuvalet odasına ge· 
çerek kapıyı kapadı. Fikret, §imdi daha 
rahattı. Her halde karısı inceden inceye 
düşünecek ve hareketinden dolayı kendi. 
sine tarziye verecekti. Biraz evvel ken
disini, sanki sevgilisini öldüren kendisiy. 
miş gibi, bir köpek gibi koğmuştu. 

Fikret bunları düşünürken tuvalet 
odasında daha su şakırtılan işitmediğine 
de dikkat ediyordu. 

Acaba intihar mı etmiıtti? Bu fikir, 
onu çrldırttı. Acaba kendisini zehirlemiı 
miydi? 

Bu sırada içeriden gelen bir tabanca 
sesi biçareyi büsbütün çıldırttı. Ve der
hal kapıya koştu. • 

Bu sırada Jale hiçbir şey olmaınq gibi 
dışarı çrktı. Kocasının perişan halini, a. 
lay ederek süzdü. Sonra da: 

- Bu ne korkaklık dedi. Beni intihar 
edecek kadar hisaiz mi zannettiniz?. 

Fikret kansının çıldınp çıldmnadığınr 
anlamasına vakıt kalma<ian Jale öteki o· 
daya geçti. 

Anlaplan karısı ,onunla. bir defa da· 
ha eilemnek ütemifti. 

9 

Soldan sap: ~ 
ı - Bir eve malik olan (iki °' ı-' 

me). 2 - Daim& bUcll§ten e~, 
lir, bir çeııt ,ekerleDM. 3 -

6 
/ 

dan bir kwm, aaçlarmı düzelten. _;,yf' 

llıyınmtı, Anlbalin yapbfı ~ 
den biri. 15 - Çok lAkırdr aöY • 
budala. 6 - Tera çevlrlrsen!z JtO:;, 
lan orada otlatabiliralnlz, vUcU ,
au akıtma, aıtat edatı. 7 - ceaıl ~ 
tı, yUrUyerek, 8 - Bir renk, rJ1 
glyilenlerden bir ırk. 9 - AilalıJO ,ıl 
tamı, evin kıamılarmdan. ıo --

1
,.. 

clnı ,ekerleme. 11 - Eaki devit~ 
alt yer ~bakalarmdan blr!DI 
eden bir toprak, bir erkek tanıL 

Yukardan apfı: S / 
1 - Korkunç hayaller (cenıl)o y 

Merhamet ederek, parçanın terli-t41" 
Buraadan geçen nehir. Kum&flll Jf' 
( - Arkadq, bir mem.lekeUD Jll~ 
zf, avukatların cemiyeti. 15. - ~; 
fln tadını verenlerden, oturW-~, 
yer. 6 - İllfltl bulunan. 7 - ~ 
için (lkl kellme), 8 - Uya!S ' / 
meıgullyeUn tersi, mWcemnıeL 

10 
/ 

Beyni INlanmıı, acemi yardu:n~ 
Tespihte bulunan bir kı9\JDl 
(cemi). 11 - lılWmemlf. 

11 No. lı llaJnwwnnm Jlalllı 
8olclan uta: _. 

~1, ır 1 - Sayısıçok, Ç, 9 -
11

,,. 
lupa, a - Le, Isıran, Jıl,, ' - f / 
Kegir, 15 - Kem, K, La, ıcet. 

9 
/ 

Acibe, ıı:n. HJ. 1 - Pt.raler, Kat• 
0 t. ı.,. P1b, 1 - ?Akap, ]IM9L, ı: 

·~:ZJ:: b 1ı- ıı.-114:191 
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