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K ahire, 30 (A.A.) - Röyter: 
1ngilterenin Orta Şark ordusu 

yeni bir unsurla kuvvetlenmiş bu· 
1unmaktadır. Rodezya Teritoryal 
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1 
ordusuna mensup yeni kıtaat bu
gün Süveyş'e gelmektedir. Bu kı
taların büyük bir kısmı Orta Şark 
ordusuna iltihak edecektir. 

KURUŞ 

• 

.. ,, 

• 

~itlerin muavini 
krup silah fabri
kalarından Alman 
milletine hitap 

edecek 
~e~lin, 30 (Radyo) - Hitlerin 
~\'ini Rudolf Hess yarın Es
~i Krup silah fabrikasından 
tijW milletine hitaben bir nutuk 
liiıı 2'ecektir. Hessin nutkunu bü • 

2 Norveç hasta 
gemisi bombalandı: 

' .. ...... . . .... ....... ..... 111111111111111111111111111111ıı11111111111 11 111 lttlllll I ..... • • .... • .. Müttefikler 
.-ılman radyoları nakledecektir. 

""-----~~~~~~-

as. o o o tonluk 
İtalyan zırhlısı ı 

t . ı 

.A merikadan 1,5 
milyon dolarlık 
tayyare aldık 

Norveçin iki mın~ 
takasına yeniden 
asker çıkardılar 

q tıyestede merasimle 
0llanınaya iltihak etti 
~ 
~ 'd ı 30 (A·A·) - 35.000 ton-
\t~e 0rt ciizUta.m birincisi Nittorio 
'btue 1 zırhlısı Triyestede mern
t~ıı~ talyan deniz makamla.ruıa 

'<ll edilıniştir. 

""---------~~~~~ 

1-i Ribenlrop 
.J ~tkunda Danimarka
~at\ • • 

llıçın bahsetmemiş? 
~ V0?Tı, 30 (A.A.) - Havas: 

ttııcb~ ~ibbcntrop'un nutkunun 
l4-diğ~ !11Cnüeketlerde husule ge
lıfta~ 1ntibadan dolayı inkisara 
•i~i n Alman propagandası 
..,.~ tlıa e<:ncbi efkan umumiyesinin 
~b ,. tbuatınrn tenkidlerine ce-

vcrnı ~ llq ege çalışmaktadır. 

lllıı ~eler Nachrichten gazetesi
t~c C~lin tnuhabirinin bildirdi
t~ gore Alman Hariciye neza: 
~ bblcıknr nutukta Danibarka' 
!ı }ta ahaedilmerniş olmasına kar
tt~ t>ılan tenkidlcre telmih ede
~llta banirnarka'nın işgalinden 
t~li ~u.n_-ıem~eketin Almanya lie 
11~ " r ıtıtar ımıa etmiş olduğu
~~ be banimarka'nın vaziyetin-
1Çiıı V'U Bebcble bahsedilemiyeceği 
~ hi 0 n Ribbentrop'un bu husus 
~kttıicy söylemediğini beyan et-

l!dır 
'·'-....____· 

--~~~~~~~ 

1\ ~acar kabinesi 
~,:l"J>atiaraltı Rusyası • 

tltuhtariyeti meselesi
tıi tetkik ed iyor 

~C>\.~01kova, 30 (A.A.) - Mos
b~ti radyosu dün akşam şu ha-
~ "crnıiıtir: 

~bııt~r Nazırlar meclisi dün 
lollla 'rclek'inin başkanlığında 
'lııı ~ar.ık Karpatlaraltı Rusyası
t~İ•t~htariycti meselcsile i~tis:al 

:ı ır. 

Vaşington, 30 (A.A.) - 1940 yılının ilk üç 
ayı zarfında Amerikanın tayyare ihracatı 67 
milyon dolara baliğ olmuştur. Bu rakkam 1939 
yılının aynı devresine nazaran yüzde 225 bir art
ma göstermektedir. Bu müddet zarfında Fran
saya 33, Avustralyaya 18, İngiltereye 17, Kana
daya 4 buçuk, Finlandiyaya 3, lsveçe 2 milyon 

1

357 bin, Norveçe 1 buçuk, Türkiyeye bir buçuk,, 
Çine 1 milyon ve Felemenk Hindistanına da 750 
bin dola r kıymetinde tayyare aatılmışbr. 

ı 
Mart ayı zarfındaki ihracat 21 milyon doları 

?.~:~~.;~.:~.~.:~.~:~~::~:..?.~~~~~'.~:.~~~~~~. 
Yugoslavya üzerinde Alman 

keşif tayyareleri ! 
Yugoslav hükOmeti, hudutlarında 

uçacak yabancı tayyare-
lere eteş açmağa karar verdi 

• A,ağıda göreceğiniz ajans t.elgrafı, Yugosla\·yanın, bitaraflığı

n ı bozacak Alman tayyarelerine karşı ate~ ~mağa karar n r
dlğl yolundaki radyo haberle rini teyid e tmektedir: 

Belı;rad, SO (A· A·) - Röyter: 

Londra, SO (A· A·) - Buglin 
öğleden sonra askert mahafilde a
lınmış olan haberlerin en mUhfmle
ri Stoeren istasyonuna ait olan 
haberlerdir. Stoeren, cenubdan 
Trondhaym ile olan demiryolu mu. 
nakalatma hakimdir ve bu istas
yonun mlittefikler tarafından kat'l 
olarak işgali, Alınan kumanda he· 
yetinin Osloya çıkarılmış olan tak
viye kıtaatmı Trondhayma doğru 
sevketmesine imkan bırakmıyacak
tır. Halbuki İngiliz kıtaatı, ilerll. 
yebileceklerdir· 

Ayni ma.hafil, bundan böyle bü
tün dik.katin Stoeren üzerinde te
merküz edeceği mUtaleasmda bu
lunmaktadır· 
Diğer taraftan İngiliz radyosu, 

bu sabah Londraya gelen haberle
re nazaran Norveçte ehemmiyete 
şayan hiçbir tebeddül vukua gel
memiş olduğunu bildirmektedir. 

Müttefikler Gudbransdal ve Os
terdal vadilerinde düşmana yolu 
kapatmaktadırlar. 

İngiliz tayyareleri Almanların 
elindeki tayyare 'meydanlarını 
bombardıman etmektedirler. 

İsveç menabiinden alınan haber
lere göre müttefikler yeniden iki 

(De\'amı 2 inci sayfada) 

Sovyet-Fin hududu 
anlaşması 

Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet
ler Birliği ile Finlandiya arasın
da hududunl2 Mart tarihli mu
ahedeye göre tahdidi hakkında 
Protokol B. Molotofla Finlandi
ya mümessili B. Paasikivi arasın
da Moskova'da imza edilmiştir. 

HUkumct Yugoslav hudutlarında uçacak yabancı tayyarelere da
fi toplamım atee açma!lna karar vermiştir. Bu ka.rarm lmlli, son 1 
yedi hafta zarfında Yugoslav hudutlan üzerinde mükerrer aurctte ·ı kı• 
Alman tayYarelerlnin uçmasıdır· İngiliz denizal

tısı battı 
Bugün öğrenildiğine göre, Alman, İtalyan ve Macar hükO.metleri 

bu karardan geçen pereembe günü haberdar edilmişlerdir· 
. Daha Bon zamanlarda bir günde 8 Alman tayYaresi hududu gcç

IJU§tir. Bunların iatikııa.t vazifesile miikellef oldu.klan tahmin edili-
yor. 

Alman uçuşlnnnın ekserui Alman ekalliyetinin meskun ve Nazi 
propagnndnsınm cari olduğu Marribor mmtakası ilzerinde vukubul-

(Del·amı 2 lad sayfada ) 

Lnndra, 30 ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre Torpon ve 
Sterlet adındaki Jngiliz tahtelb:ı_ 
hirlerinden uzun müddettenberi ha· 
ber a1marnamıştır. Bunlara kaybol. 
mu~ nazarile bakılmak icap eder. 

.. .. 
• 

1 
~on·cçlile;, ne~ı~'eıindeld kiiı>rülerl yıkarak Almanlatm IJM'- ı 
I<·~ l~ine mani olmaktadırlar. üı.tte ),lulmı' hlr J.:öprü. altta hir 
ba,ka köprü)ü dinamitle u~unna,'11 giJ<'n ild gönüllü görülii)"or· ....................... 

HiTLERiN ODA HiZMETÇi 
KADINI iOiM 

Cumartesi günü Haberde başlıyor.' 
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2 - SON DAKİKA - 30 NiSAN 1940 SAL-

HütO<e1rön 
Harp planı 

orveçe vurulan darbe, çok 
daha geniş mikyas a yapılacak 
ola Uir hareketin hazırlığıdır 

Yazan: HERfflAN ROŞiNG 
Hıtler, uzun znnfandanberi hu- r muvaffak olamadıklnrını tnarruz

susı görU§mclcrinde siynsi tccrii- dnn evvel hissetmemiş bUlunuyor
belerini §U şekilde huliienyı itiyat du. Bu onun için donanmasının yu
ctmişti: rı. mı kaybetmekten dnha büyük 

''Jlcr ferdin 'C'ya lwr zümrenin bir mağlubiyet oldu· 
tlü ünü5lcri ltendllcrinc h:ıs bir ~·ol Bu karakteristik hata, bence o
ıl:ılıilindc inld nf cdC'r; fikirleri ~a- nun aleyhine müstakbel bir taar
) et 'n.zıh bir fjrkihlc tayin olun- ruz hazırlanması imkiınlarını do -
mu bir i m.nınct takip eder· nu ğurnbilir. fakat ben bılrada bu hu
yolu Jarlmtmc ini 'e bu hatln.rı susu fnzla nçmnk istemiyorum. 
kıın5trnnamağı bllln; dnima tnlmd- Hitlerln Norveç mosolcsi ilzerin
,mm etmcğe \C rnldblnlzl ycnme;;e de hatayn dll§mU§ olması onun u
mm nffnk olursunuz.,, mumi plii.nını ortadan kaldırmak 

Hiç fiÜphcsiz, mUkemmcl mil§n- neticesini doğurmaz. Bunu iyice 
hedclerc istinnt eden bu düstur, anlamak l1:ln Bitlerin mctodlarının 
Hit.lcırc karısı kullanılabilir· Hem yalnız ordunun b:ısit bir hareke -
do bUyUk bir mUesslrlyetle· ÇünkU tindC'n ibaret olmndığım bilmek 
siyasi zihniyeti ve ayni zamanda Hlzımdır. Hitlcr hareketlerini s.f
:muhnkkak olem hııtalan, şimdiye yasi, lktısndi, strateji bakrmından 
kadar trunnmen vazıh bir hnt §Ck- birçok esaslar dahilinde hnzırlar· 
llnde tecelli etml§tir· Hareketleri dnlına ayni zamanda 

HiUerln Norveçte takip etmek- birçok noktalar üzerinde menfaat
te olduğu gayeleri birknç kelime ler elde etmek c.sasma istinat c
içinde hulAsn oluno.bllir: İngiltere der· 
ile harbetmck için clveriell olan Bitler strntcjl esaslarına daya
Norvcg dcnlıaltı gemilerini ve ha- naralı: hareket etmez, neteklın do
va üslerini elde etmek; lsveç de- narunasmın zayıf olduğunu bildiği 
mhinc malik olmak· (Almanyanın hnldo Norveçc tnnrruz et.mi& ol
yalun ıamıındn lsvcçe de taarruz ması bunu teyid ediyor· Fakat Hit
edeccğinden n.ııla uUphe olunmama~ lcr strateji kııidelerlne uymak 
lrdır.) değil, o kaideleri yıkmak ister. 

Fakat ben ycgano ve hakiki Norveç hnrckltilc do ihtimal ki 
gayelerin bunlar olduğunu zannet- himayeye malik olmıyan baaka 
mlyonım. Şunu da farkctmek Jl - bir cepheye cenahtan taarruz et-
2nndır ki Norvcçe vurulan darbe meği dUşUnmelttedir· 
çok do.ha genle mikyastn yapıla. - Bitler Rusya ile İtalyayı kendi 
cak olan bir hareket hazırlığını gayeslno sUrUklemeğe bir kere 
teşkil eder· Mesele bu kadarla da daha teuebbUs edecektir· Brenner
kalmaz. Norve~ harekatı, "Harbin de elde edemediğini mUnasib bir 
ikinci Jh:ıı;nri kIJSmı tesmiye edebi- zamanda yapılacak olan mUeaslr 
lcceiilniııı -Olr .lıar&ketin pek mUhim bir nnlqma teklinde. kazasunağa 
olmıy~ .. ilK~WlJlldır; bunu, nihai GBII§ncnğı mµhnkkaktır. 
mUcadele için son mevkileri i~gal Bitlerin askeri bakımdan çok 
etmek ıeklinde de tarif cdcblllrlz. fhtiyatsızcıı görUlecck yeni bir te-

Bu vaılyete göre yakın bir Js- eebbU.Sc ntılnuuıı beklenebllir. Fil
tikbalde bUtUn hat üze.rinde kat'i hakikıı bu ntılııı ihtiyatsızhktır· 
blr tanrnız, fnknt, mnlıdut ve mu- Fakat diğer devletleri de ker.di 
nyycn noktalarda. muhtelif tnar - yo.nmda. görmek neticelerini do -
ruzlnr bckllyebiliriz. SUrprlz avnn- ğurnbillr· lııte bu sebebledir ki bU
tajından istifade edilmek istenen tUn dilnyanm naıarla.rı Balkanlar 
bu hareketlerin ~oğu muvaffakı- ve Holandn Uzcrine çevrilmiştir. 
yetsızlJğc varabilir, ve bahsettiği- Faknt Hltıer elmdiki halde ce-
mlz stratejik plUn sarsılabilir· nub 6lll'kt Avrupaıımda elde cdile-

Almanlarm yarı donanmalarının cek topraklan ltalyn, Rusya ve 
tahribi neticesini doğuran mUtte- Macııriatan arasmda takslıne mcc
filtlerin Norveçtckl muzafferiyet - 'bur kalacaktır. 
leri bir ba§langıç hlldlsesl olarak Fakat Almanya, mUtteiikleri 
kabul olunabilir· mağlflb ctt.lği takdirde İtalya ve 

HJtler bu def& neyo te§ebbfuı c- Rusyadan çok daha bilyUk lokma
decektir? Muazzam stratejik plfı- ya konacağun dUııUnmektedir· 
nr nedir? Böyle bir plan var mı- 1933 senesinde Danzig liyan re
dır? Vıırsa nerede huduUarunakta. isi mfatlyle ilk defa olmak üzere 
dır? Milletler Cemiyetinde bulunduğum 

Müttefiklerin llAnı harb etmele- zaman, lıviçredekl kanaat Alman
ri, Almanyanm cenub ve cenubu yanın lsvicrcli çlğnlyerek Cenev -
H<U'ki Avrupadaki mcınlekeUere te- reye kndnr geleceği idi· Berline 
kcr teker taamızla tahakkuk et- avdet ettiğim zaman bu kanaatten 
tlrmek istediği dünya hegemonya- Bitlere bn.hscttfm. GUldU ve bana 
st plAnını sıfıra indinncmie midir? hiçbir izahat vermedi· Sonradan 

Bunun cevabı "hayır" dır. Hit- yUksek askeri konseyde bulunan 
ler pllnı dolma bakidir· Bunun i- ikl kili bu hareketin Fransayt ce
~in HiUerln 5u sözlerini hatırlamak nuptan çevirmek pli.nile alakadar 
k!fidlr: "Rakibin fikrini anlamak olduğunu söylediler· Bugün mu
:vaptığı hataların nereden neşet et~ hakkak olan bir §ey varsa. o da ö
:Uğint farketmck., nümllzdcld haftalar fçlndo yeni 

HiUerln karakteristik hataları aUrprizler bekUyeceğiniızd.ir. 
nelerdir? H.ftıer birçok hata i le- HfUerln vaziyeti iııklpf ettlr
JlÜitlr. Fakat onun hnyranlan hii- me zamanı, alakalı mıntnkalarda 
lft. hakiki bir hııtn lglemcml5 oldu- yaratınnğıı çalıııt.ığı dahili karga
ğunu aöylUyorlnr· 5alıklann muvaffakıyet dcrccelcri-

Şuna da i arct edeyim ki, Nor- ne bağlıdır· 
vece taarruz projesi bütün tefer- F..ğcr bunlarda muvaffak olursa, 
rUatiyle daha 1934 senesinde ha- kat'i ve nihai taarruzu ~bda 
zırdı· liftler bunu bizzat bana har- yapacak ve belki do bundan evvel 
fi harfine izah etml5 ve ben de bir kere daha sulh tanrruzunda 
"HiUcır b:ıntı dedi ki" isimli kitabı bulunacaktır. 
ve bunln.rı nynen yazmıetun· Bu plln garlb fakat teh<litkar 

Bu hııreket eweıa lsveçe karşı bir plandır· Bu plan azami derece
dü3UnUlmektoycli ve bu fikir o kn- dn ihtiyatla harekete sevkeden bir 
dnr ileri gitti ki, Hitlere muhasım iılıi.ndır. Onun için dalma hazır ol
oln.n hUkümetin devrilmesi ve ye- mak liızımdır. 

(Parisuar) 

Cemil Süley
man vefat 

etti 
"F ccriati" edebi teşek- 1 
külünün l>u değerli uz
vu yarın toprağa tevdi 

olunacak 
·• en etlfilnun" erlebi)·ahnılan 

sonra ''l\lilli cıleblyat" rereyanma 
lılr g~it rnzifcsini giircn ' 'Ferria
ti" tesckl.iilün\in en kıymetli uzuv-

' 

lnnnıJıuı biris1 olan Dr· C<'mll Sü
lc~"Dlanm 'cfat <'Ui~ini tecsslirlc 
Öbrrrndik. 

Merhum otuz be liımeyr yakm 
bir zamaııılanheri 1'ürk edebiyatı
na hizmet etmiş hslyctlcrdendir· 
Mc_şrutlyct IJ.Anını mUtcaklp ''Ta
nin" gazetesinde ncşrcjtlği maka
leler Ye romanlar Cemil Siilrym:ı.m 
o denin en beğenil<•n kalem Nı
hibleri arasına ~ıkannısh· Roman
larmm arnsmda "Si) ııh gözler'' YC 

''Ukde" mcşhurlandır· 
Üç diirt gUnliik bir hastalığı 

miiteaklp dün akpm Oerrahp:ı~ 
hast:ıneslnclc ölen muharririn cc
nnzc,,i ~·ann öğle ilzeri kaldırıla
cak n aile mıılcbc~slne dcfn('{)i. 
lecektir· 

Basın Birliği 
arkadaşlarına 

B:~"iın Rlrliğl htnnbul mmtalıa~r 
reislij:rindcn: 

Arkada§larımızdan Cemil Süley
man Alyanağı dUn sabah kaybet
tik. Otuz yıldır Türk gıızetclerinln 
edebiyat sayfalarını zenginleştiren 
Cemil Silleymanla fikir alem.imiz 
değerli bir uzvunun daha matemi
ni tutacaktır· 

Cenazesi ynnn (bugün) öğleye 
doğ'ru Cerrahpaşa hastanesinden 
kaldrnlarak Topkapı dışındaki aile 
mezarlığınn nakil ve defnolunacak
tır. 

Arkada§lanmızın cenaze töre
ninde bulunmalarını rica eder, ken
disine rahmet dileriz. 

Bir taraftan da Çin- , 
Japon boğuşması 
Tok~o. 30 (A· A·) - Japon 

kaynaklarından gelen son haber
lere göre, Japon kıtaları Hunıın ve 
mangsi vilayetlerini ihtiva eden 
bölgedo temizleme harekatma mu
vaffakıyetle devam etmektedirler. 

Bu kaynaklara göre, Japon kuv
vetleri bütUn gece muharebcdtn 
sonra Uhu ile Kiu - Kiang ara.sın
da yarı yoldn stratejik büyük bir 
ehemmiyeti halı: olan Çung -
Yang ııehrini işgal etınielerdir. 

İsveç-Alman ticaret 
müzakereleri 

Stokholm, 30 (A· A·) - Gcı;en 
hafta başlarında burada başltya.n 
lsveç - Alman ticaret mllza.kerelc
ri bitmiştir· Milznkerelere yakmda 
Berlinde tekrar ba.~lanacaktır. 

Slovak profesör
leri Moskovada 
l\loskou, 80 (A· A·) - Slovak 

profooörlerinden mUre.kkeb bir he
yet Moskovaya gelmiş ve .Mosko
va üniversitc.sl rektörü ile maarif 
komiserliğinin bir mUmossili tara
fmdan karşılanmııtır. 

Letonya - Finlandiya 
ticaret görüşmeleri 

il clsinki, .10 ( A.ıU - U:tonya 
ticaret ve sanayi nazırı bir ticaret 
muahedesi için miızakerelerde bu -
lunm:ık üzere buraya gelmiştir. 

rlnc Almanya. ile bir anlaşma ya
pacak olan yeni hükfımetin kunıl
ma.sı bile plana dahil oldu· 

-~-.~~~~~~~~~~~~---

Bitlerin fikrinde deği miycn 
knı-a.ltteristikler bunlardır. Bitle -
tin, dnhıı iktidar mevkünc gelme
dC'n dUşUndUCU plAnlnr ve tatbik 
olunacak usuller arasında, gizlen-
me, sürpriz, r.· ddetli tr.arruz 'C' 

bilhassa dUsman memlekC'ttc rnPv-
cut ihtiliilci kuvvetlerden istifndC' 
etmek şe'killed mevcuttur. 

Danimarka ve Norvcçte karşıla
şılmış olan ''aziyetıer nazi ajan!a
rmm hnzırlndıklnrı yıkıeı kuvvC!tin 
müesstrlyetınl göstcrme•";e k ıfid r. 

Hitler Norver, Uzerinde F'Sif \'C 

knt'i bir kapitllliu;~on eh r ınU\ or 
"i e NorvC'çlcki ajanlrırının hakl:ik ı 

Yugoslavya üzerind.e Alman 
keşif tayyareleri 

ı Bn§arafı 1 iıı«:i saavfacfo) 
mu tur. Yur;o lUV) anın Rlagcnfort'daki konsolosu rnnhnllf maknmlar 
n z ... ındP. protcstod:ı bulunduğu zaman, bu ınakıunlar pilotl:ırın talim 
yaparken yollarım şaşırdıkları cevabmı vermiı;lerdir· 

Beler ddn s:ılıihiyotli bir memur bugün Höytcr ajansına beya
nalta bulunarnk bu şartlar dahilindo Belclka. Holanda ve l:ıvcç gibi 
diğM bit.ıraf memlrıkt>llerde olduğu veçhlle Yugoslav hllkumcll tara-
fınd ııı nlııı:ın l( dbirin de pek tnbii olduğunu bildlrmi~tfr. 

EN . SON DA K 1 K A 

Gutfras vadisinde Alman 
taarruzu püskürtüldü 

• 
T rondhaym' dan cenuba ınen ve 

çıkan Aln1an 
birleşmiş 

Oslodan Şimale 
kuvvetleri 

Londra, 30 (Radyo, saat 18) - Son alman haberlere göre, N'or. 
\'er;teki harp Yaziyeti dündenberi değişmiş değildir. Trondhcym ci· 
Yarında kun-ctlermiz Almanlara karşı bilhassa iki noktada şiddetle• 
mukavemet etmektedir. Almanların Gutfras vadi!linde taarruzları ge. 
ri pli kürtülmü~tür \·e son haberler de bunu teyit etmektedir. 

Diğer taraftan, Alman başkumandanlığı bugün öğleden sonra 
ne~rettiği bir tebliğde, Trondheymden cenuba inen kuv\'etlerle Oslo 
dan ~ima!e çıkan kuvvetlerin birleştiği bildirilmekte ise de, bunu te
yit eden mahiyette baska kaynaktan hiçbir haber alınamamıştır. 
Bilakis Norveç kuvvetlerinin bu mmtakada mukavemete devam et. 
tikleri ve Almanların iddia ettikleri gibi bu havalide demiryolu bulun
madığı. Alman kuvvetlerinin kolaylıkla birlbirine mülM<i olamaya. 
cakları bildirilmektedir. 

Tombos civarındaki muharebeler devam etmektedir. Bu arada. Al
manların şiddetli bir hücumu İngiliz kuvvetleri tarafından geri püc; -
kürtülmü5tür. Kıtalar.mız diğer iki noktada Almanların tank kuv
vetlerini tahrip etmiştir. 

Milli · Mudaf aa Kanada 
garp 

Nazırı 
cephesinde 

Londra, 30 (Radyo, ı-aat 18) - Kanada milli müdafaa nazın ilo 
Londradaki Kanada yüksek komiaeri Fransaya giderek garb cephesi

ni ziyaret etmişlerdir· 

Hava ve deniz faaliyeti 
J,om]ra, 30 (Radyo, saat 18) - İngiliz deniz kuvvetleri Norveç 

sahilleri açıklarında ve Skajerakdakl faaliyetlerlno devam etmekte
dırler. Bugün öğleden sonra amirallik tara.fmdan neıredilen bir teb
liğde tahtelbnlıirlerimizin faaliyeti kaydedilmektedir. 

ArniJ'allik tarafından neşredilen diğer bir ebliide de iki ımuhri .. 
bin Alman tayyarelerinin bombardrmanı neticesinde battığı bildiril

mektedir. 
Norvcçtc Trondhaymın şimalinde de Alman tayyarelerinin faa

liyeti kaydedilıni§tir. Hava mildafaa toplan bunlara derhal ateş aça
rak ikisini düşürmü5tür. 

Universitenin not derdi 
yine bir mesele oldu 
imtihan yaklaştığı için 

talebeler Rektörlüğe 
şikayette bulundular 

Yanlış kitap davası mevıuubahs 
olduğu zamanlarda İstanbul üni
versitesinin kitap-sızlık derdi de 
dikkate alınmış, talebeyi bu \'azi. 
yetten kurtarmak üzere üniversite
de bir büro kurulmuştu. 

Faaliyete geçen bu büronun m~. 
sai programına göre üniversitedeki 
profesörler ders notiannı kısa 
bir zamanda ikmal edertk büroya 
tevdi edecekler, büro da hunları 
teksir ederek yalnız tab ücreti mu
kabilinde talebeye dağıtacaktı. 
Ders yılının sonu gelditıi ve irnti. 
ban yakınlaştığı halde henüz pro-

f esörlerin mühim bir kısmı notla. 
nm vennemişler; tal~ de det'!ıe 
çalışmak için mü~kül mevkie dü~
müştür. Bazı profesörler i~lt'rinin 
çokluğunu ileriye. sürerek notlannı 
hazırlamamışlardır. 

Mayısın 25 inden itibaren ders.. 
ler kesilecek ve bir huirandan iti
baren de imtihanlara ba~lanacak.. 
tır. üniversite talebeleri notsuzluk 
yüzünden müşkül mevkie düşdük
lerini üniversite rektörlüğüne mü.. 
racaatla bildirmi,Ierdir. Rektör. 
lük \'aziyeti tetkik etmektedir. 

Milli Korunma kanununa 
karşı geldiği için 

Alman-Macar iktı
sadi konuşmaları 
Berlitı, 30 (Radyo) - Buda· 

peştede üç gün süren Alman • Ma· 
car iktısadi konuşmaları, müsbet 
bir neticeye bağlanarak sona er: 
miştir. Alınan iktısat heyeti reisı 
Dr. Klodius dün Macar Kral Na
ibi Horti tarafından kabul edil· 
mi5tir. 

Amerika.da iki tayyare 
çarpı§tı 

/\'orfoıuk, - Birleşik Amerika, 30. 
( A.A.) - Iki donanma tayyaresi 
bir uçuş esna;.ında çarpı~ıruş. 
tayyarelerden biri alevler içinde 
dü~müştür. Radyo rn~uru ö!· 
mü~. pilot paraşütle kurtulmu~ • 
tur. 

ı Macaristanda yeni 
bir partı 

Budapeşte, 30 (A. A·) - Bir 
''Macari:ltan Hristiyan Slovak halk• 
çı partişi,, nin teşkil cclildlği bildi· 
rilmekıedir· 

Partinin programı Ma.ce.r yurdu· 

1 

na karşı kat'i surette dürüst da\"• 
ranmak ve Slovak menfaat ve hııl<· 
larma milznlıeret etmektir. 

ingilterede büyük 
bir yangın 

Londn, 30 (A· A.) - Dilll 
Dublindeki muazzam kereste depO' 
larmd:ı yangnı çıkml§tır- YangJJ1 
civardaki fabrikalara sirayet teb· 
tikesi göstermektedir. İtfaiye bil' 
tUn lruvvetile çalışmaktadır. 

Amiral Bird kaza 
geçirdi : ::." 

Santiago • Şl11I, 30 (A· A·) .....
Amiral Bird'in otomobili Anto<-' 
gastadan ıeçerken diğer bir oto • 
uıobille çarpl§mqttr· Çarp11m&ll~ 
çok şiddetli olmamıa rağmen arı'l' 
ral kazadan sağ saliııı kurtulınuf• 
tur. 

Polonyanm en esk~ 
üniversitesi 

Paris, 30 ( A.A.) - Polonya11~ 
1364 yılında açrlmı, en etı!d il~ 
versitesi ve J\vrupanm da en e:' 
kilerinden biri olan Krakovi il~ 
versitesi Almanlar tarafın~ 
"Alman Şark iş enstitüsü" h:ılıf,e 
konulmuştur. 

iki Norveç 
hastahane ge

misi bombalandı 
(Baprafı 1 i.Dc:i pyf•"~ 

noktayıı uker çıkannlll~ 
Nord.sfjord, Sundallfjord· ~-

Norda[jord. iyi bir yoll~ ;.c1 
baa.s'a merbuttur· DiGer ~I• / 
da. Sudalfjordu Stoercne bıı.ıo 
maktadır· rJf; 
BiR NORVEÇ HASTAtlApl 

GEMiSi BOMBALAN , ft.& 
Londra, 30 ( A.A.) - !'0 

Telgraf ajansı bildiriyor: a.Jı~ 

Söat vapuru sahi
bi mahktim oldu 

Norveçin Brand 4 h:ı.st tf' 
gemisi dtin Bergen'in 25 ktlon:.ı\ı 
~imalinde Aalesund açıkları~dcıet 
man tayyare!eri tarahnd~. ~ 13iı1 
le bombardıman edilmı~t~r l;ııııO; 
doktor olmak üzere beş kişı ~::d 
Ye bir çok kim~er yaralanıtP.1~ / 

Milli Korunma Kanununa göro 
I~oordinasyon heyetinin kararlle 
tayin ve teslıit edilen kömür nav
lununu sebebsiz olarak yüksclt:n<lk 
istedJği iddiasile altıncı ceza mah
kemesine verilen Suııd Vapuru 
sahibi Nazını $-ıdıkoğlu dünkü 
muhakemesi neticesinde Milli Ko
runma Kanununun 36 ııır.ı madcle-

Non·cç hududu, 30 (A· ~·>et ' 
Norst Telegram Bu~au, ~ ıe' 
''c Bethcl a.dmdaki iki bastall t~' 
misinin Alınan tayyareleri ıoıt~' 

edllmittlr· fından bombardnnan cdilınlş 0 

l si dP.lilletilt' 51 üncü maddesine 
t;ikc ağn· 'Par.ı ccz.tımın mahltiım 

Na.zun Sa.dıkoğlu Silmerbank 1s- lnrını hnbor vermektedir· I' a 
tanbul ı.ıubeainin 2 bin ton kömli- ı Birinci gem.ide bir dok«> L~ 
rUnü Er~ğliye, koor<Uncsyon he - i!ü har;tabakıcı ve. milrette~ ~ 
yetinin listesinde ta) in edilen ton 

1 

bir kişi telef otmuşla.rdır- Bit t 4' 
başına 250 kuruştan n:ı.kli k:ıhut ta yaralı vardır· Her iki ..,•aP~4tı 
etmiş. ancak nakil mliddeti 15 gU. bcyazıı boyanmr~tl ve uzcrle ı~G 
nü geçerse. her gUn ic:in 250 lira göze çarpacak bUyUklUkto ıttıl~ 
tazminat istemişti. Malıkt•mc 1.ıunu Jsarctleri 1.ıulunmakta idi· '1'•5

.,911 
navlun fi.ıtına zam şekli.1de knbul j gilpegilncIUz \'C ~ok al~aktarı} 
rtmL~tir· mışlıı·. 
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Deli gibi masaya doğru koştu 
ve ç.r.kici kaparak altrn zile 
vurdu. 

İçeriye giren hademeye: 

Ü tefi k 1 er yen i hava r"':""""""'""'""""":'"'~"""l 
. . 1 . . d ki , lfalyada ıkı I a~Meae: US erı tesıs e ece er 1 f "I 

- Korsanlık değil, bu kahra • 
man!ıkla:- niçin. diye sormal-Jr. 
ğınız lazım. Onunla uğraşmak 
hiç bir zaman menfaatinize uy
gun düşmez. Kiyarnyı hntmndan 
cıkarmalı:;ın .. 
- - Ya sen?.. SCn ne olacak· 
sın? •• 

- Benim için de biraz sabır 1 
Duka, irininin çıplak göğüsle· 

rine, beyaz omuzlarına bir azgın 
kurt gibi bakıyordu: 

- Çabuk -dedi· bana Viryoni.. 
yi ç:~·nnız. 

- Şimdi haşmetpenah, hemen 
şimdi!. Esasen koridorda emrini• 
zi bekliyorlar .. 

Hademe çıktı. O hal& homur. 
danıyordu: 

~· ~~~";!'"!.1'~;· '.;:,·~;: i f 01' e ç! iler, neh İrlerin köprü 1 erini İ O ffi ay U j 
~;.,~;~:~::: l~-:::;:·::~ ha ay uçurar I_< ltlm n ilerleyişine 1 Ç 3rp1Ş1 Y O r l. 

le tlçtsını kabili etml~Ur. ! l 

.::ı:,::,.::::.""" V•klllmlz •· ı ı ' athuat harbe 1 

- Sabır, scı.bır, ne vakte kadar 
sabır?. 

- Çok değil, az kaldı. Anladı· 
nız mı Duka hazretleri, bu sulh 
teklifine muvafakat ediniz. Ve 
onu artık UT'utunuz. 

- Ben unutabilirim, ra·~at Ve· 
netlik tarihi unutmaz bunu. 

- Muahede öyle mi?. Hiç bir 
Duka, bir serseri ile mukavele 
akteder mi?. Ve böyle bir mua· 
hede muteber olabilir mi?. Hangi 
mantık bunu kabul eder?. 

Viryoni onun mahremi esrarı 
idi. Hassa alnyınn yeni gelmi§, 
dnhn doğrusu Duka tar:ıfından 
getlrilmi~ koyu siyah gödü, ça
tık, kalın kaşlı, tıknazca, siyah 
sivri sakallı bir zahitti. Aynı za
manda Dorotanrn da teyzezadesi 
oluyordu. 

rr..• l>osta., tclgrnt ,.e teıcton umum Londr.ı, 30 (A.A.) - Norvc~- dün ~u tebliği ne~retmiştir: gı·rmeg..,,e taraftar .j ı4 tldtır:u.,~ te:ltl!Atı Juıdrosunıı. n1t tc yapılıın harekat hakkında neş· "Gudberandsdal vadisinde va- 1f 
ı:ıı. ?ı!ecııs nu:na.mestne nlmmı~tır. redi!en son tebliğlerin müttefik· ziyet, değişmemiş olarak kalmak· f k t J ı ~he.Ya söre, 10, ıT,5, 45 ve tı5 lerin lehinde olduğu lngiliz mah· tadır. a a i 

- Ne ise, Ben simdi kendisini 
çağırıyorum. O:ıa ·göre konU§U -
nuzf .. 

İrini seslendi: 

,~~ nıaa,, dereceleri r;rrııs!le 20, 50 fellerinde müşahade edilmekte - Düşman hava kuvvetleri An- • • • 
~ lJra oJmıılctndır. dir. Bu mahfellerdc Almanların dalnes ve Molde şehirlerine mü. 

- Doğan, biraz gel!. 
Ve Doğan çıkınca: 

Viryoni Dukayı selamladı ve 
her zaman yaptığı gibi kapıyı sı. 
kı sıkı kapadı. ~ .\ınt tebligat tçln ıuzumu lt~dar faik kuvvctl:re malik bulunmala. him hUcumlarda bulunmuştur. 

't,~ur konmaktadır. Posta, teı~af nna rağmen §imdi her tarafta Namsos vadisinde ve Narvik 
te teıeton lşlertnde iyi tahıı!lll memur durdurulmuş oldukları kaydedil· mıntakasında iş'are değer yeni 1 
1ıı:lnt için 2:5 llro.lık memur kadro:ıu mektedir. bir şey yoktur." f 
t 01t ~edine lbltLğ edllmelttedir. Tele· Diğer taraftan Almanlar kuv. · İngiliz Röyter ajansının Nor • 

Musolini karar vermez
den evvel yüz defa 

dlisünmek itiyadındadır 

- Tamam .dedi· Duka hazret
lerile artık aranızda hiçbir şey 
kalmamıştır. Bundan sonra yek· 
diğerinizi tanımamııı olacaksınız .• 

Duka ha.Ja somurtuyordu: 
- Evet!. 

- Şöyle, yakın gel Viryoni. 
İki kulağını, dört yap ta öyle 
dinle .. EvveHt, çok soğukkanlı o
lacaksın, saniyen kendini dilsiz 
farzedeceksin. Sana vereceğim 
vazifede yanına alacağın neferle
ri iyice seçeceksin ve onlar da 
keza, hem kör, hem dilsiz olacak· 
lar. En küçük bir ıey sırnuya. 
cak. Çüqkü bu, hem Dukalığın, 
hem de ailemizin şerefi ile alıika· 
dardır. Küçük bir hata İ!le~eniz, 
:;izi mahvederim. 

f~e. ltaaroıımnd:ı. ve lGtanbul telefon vetlerini yeni hatlara dağıtmak veçten aldığı haberlere göre ise 
l'ıı teıı1tı11c çalı§Rlllarıı. §abıslıı.rma mecburiyetinde bulunmaktadır - son vaziyet şudur: 
~~· olnuı.lt Uzere almakta olduk· lar. Bütün Norveçte en çetin mu· 
ılı:ıın Ucreuerln vcrllmes!nc devam o- Bu mahfellerdc beyan edildi • harebeler bilhassa Trondheym 

llar ınuva!ık g6rUlmUştUr. ğine göre müttefikler yakında mıntakasında cereyan etmekte -
' l:ı1r yeni üsler tesis edecekler ve bu dir. Burada Alman kuvvetleri 

t'l tnUddct evvel hUktımeUmlz ta. sayede Alman hııva kuvvetleri • şimdilik adetçe üstündür. Buna l;ı 1!111 <tan ltııpatılmış olıın tıchr1ml%de- · ı· · u · b' t rag-men muharebe ıııiddetle de. l~· lıııanca. TUrld§~ Post gazetesinin nın faa ıyetıne m essır ır sure • vam etmektcdı'r v• "'Trondheym ~ lld' te karşı koyacaklardır. ... ~ tıltarıımııamn. mUıaadc ed ·• cenubundaki dağltk bölgede in· 
dlln \'flAyete bJldirllml:;tlr. iHRAÇ DEVAM EDiYOR giliz ve Norveç kıtalan muhtelif 

ı~_!lu!tre~ • İstanbul tayyare seter. istikametten yapılan Alman hü· 
·o.ııe Asker ve malzeme nakline · k" Ü ı d" ttıt 3 oıayıs cuma gUnUnden JUbn· cumlarınr pus tirtm ş er ır. 

t..1 ~lıınıı.caktır. llk yolcu Uıyyıı· mAni olmak için Alman hava Diğer taraftan Röros•un 8 ki-
... cu kuvvetleri tarafından yapılan bil· 

0 
. ltıı ita rna gUnU s:ıat 8,35 de BUkrcıı- tün hücumlar def edilmiştir. Her lometre şimalindeki rvros a 

\~ .... ll:ncak ve 9,60 de Yc11lk6y ha· karşı olan Alman ileri hareketi 
·"e"d giln muntazaman nakliye vapur-~ :ınına vasıl olacalttır. Norveçliler tarafından durdurul. ~ lan gelmektedir. Halen Norveçte h lıı <lan 'tıa§l:ıı. pa.z:ırteal ve çarşam· mühim mıl:tard.-ı milttefik kıtaatı muştur. Norveçliler Golma ne -ı~~ıu rt .<le BUltrcııtcn tııyyıırc ge- ve malzeme bulunmaktadır. rinin köprülerini havaya atmak 

tı lr. Mütte!iklecin HCcr ihraçtan suretile Stöı.-en'e giden hattı kes· 4ı Urll.daıı cumartesi, salı ve perşcm· daha seri bir. ahenkle devam et· mişlerdir. 
l r, ~lcrt :SUk~c;e t.nyyare sldccek· mektedir. 
ı ·bı , tlccck tayyareler Yeı;llköyden 
t r, • •:ııı.t dokuzdıı h:ırekct edecek· İngiliz sahil karakol deniz tay· 

yareleri filosu rüesasından biri, 
l'al'Yıı. şu beyanatta bulunmuştur: 4 ı.._ l'elcre po ta ve ticari cıtya 
~b "- Halihazırda bizim harp 1.11 oıuuacaktır. • 1 k ·· • be gemilcrimız müstesna o ma u:;e-

1.:ı ~"o~lunea c.Kdımehmet mahalle· re Norveç sahili boyunca seyri
( :ı~ b~~e nrkaaı Araplık soluı· sefain yapılmaktadır. Almanların 
ı lıı 12 nuınıı.rııdıı. otunı.n Ferldln takviye kıtalannı Norveç'e hava 
t ~t 116

rt Ya~ndıı. Erdoğan dUn al:~m yoliyle göndermekte oldukları 
l~ lG d;ı cıvtn zemin katında. oynıır· muhakkaktır. Almanl:ır herhalde 
tııırıı:~d~kı l:uyııyn ı.ıu~muş ve bo- Skajerak boğazında bazı nakliyat 
t~~d ,tur. Gelen ıttntS•c yavrunun yapmaktadırlar, fakat i~ler hiç 
• 4ıt <.: karınıı;tır. te Almnnlann arzu ettikleri gibi 
~ı gitm~mektedir. 11 ıı_lt~oeaoıı mebusu Sırrı ı::eıııo: Tayyarelerin refa:kat etmekte 

ıtll'ıtkt r!ald ııııım1 taklbııt devam olduğu hiçbir İngiliz kafilesi, Al. 
~t ~l!~d r. Ucaela henUz mahkeme- man tayyarelerinin hücumların· 
~Q leı 111 

ctml,§ değildir. :.tumallcy• dan müteessir olmamıştır." ~'l ~·~ee.ı i auçtan dolıı.yı nem tak!· 
1 tlcııı Ilılıp l'apılmıync:nğı eyrı tir 
t~ töhlııvzuucıur. Adll takibata IU· 
"ılıb,lt rtllac htlc wcrt taldb!lt \'t' 1 '4lt~ ~e hlttncdlkçe buna kruıunı 
I ı-,;,İlltı )°Olttur. Btnııcmş°ıeyh Srm Bel· 

~ ~\ı\Jn· .hllGilnlerdo lırtıınbul mUd· 

1 ~~
1•tın oelb dilcceaı. tsttcvap 

lııUtı • eVra'kınm ndU eoıı;u M· 
~ "tıne \'etllecoıtı vcı mubalcemesl· 
t•tı et>ı:.-ı: Zil rnııbkemeıln11~ f:"Örtllo-
' flM 

111dekı bııb rlcr nıe\·ııma!z 
"tihJ el "'ildi r ti r. 

~n~t~: 
l?aıg0 '1-;ı.J~ r hıırıctyc nazırı Popof, bu. 

'..._ t>~ bir ~ltınatta. dcml~tlr kt: 
ıı lı 011'\tıuıarnruzı tehdit eden ya.. 

ALMAN OSSONO 
DOMBARDIMAN 

Evvelki gece İngiliz hava kuv· 
vetlerine mensup tayyarelerin 
Almanların Fornebu hava üssli
ne muvaffakıyetle bomb:ırdımıın 
ettikleri hava nezaretince bildi • 
rilmektcdir. 

KARA HAREKATI 

mıra hzıreklitınıı gelince; bu 
hususta İngiliz harbiye nezareti 

ALllAN' '.l'ABll'ESt 

Alınanlar, §imdi Norveçte, Po
lonya seferinde kendilerine muvnf
fnkıyet getiren teknlği ta.kip et
mekte ve demiryolu iltisak nokt.n
larmı ve Jimanlan bombı:ırdımnn 
etmek euretıle mUtte!i.klerln mü -
nakalclcrinJ kesmek Umldinde bu
lunmaktadır. Bunun için, Almanlar 
alçaktan uçan bombardıman tny
rnreleri do kullanmaktadır. Bu 
tnyyarcler, levazmıın ve tnkviyo 
kıtnlarmm mahallerine vasıl olma
sına mdni olmak Uzcre baraj ha
linde bomba atmaktadır. Alman
lar. her ııeyden evvel, hedeflerini 
bul'nak Uzerc alçaktan ııçm:ılannı 
imkansız bir hale koyan ha \"a dafi 
toplarının ihracına mani olmak is
temektedir. Fakat alman ıson hıı~ 
berler şu ciheti gösteriyor ki, 
miltteffkler Norveç sahillerinin 
muhtelif noktalarmd!l blr,:ok ba -
tarynlar yerleştirmeye muvaffak 
olmu§lardır. Bu batarynlnr. mütte
fil! üıılerinin \"tlz.İyetini gittikçe da 
ha ziyade takviye etmektedir· 
Namııos mıntak::uımca. Almnn 

takviyelcı i, lcvazunı \'e mühimma
tı c:ok yavaş ''c pahalı bir va.sıla 
olan hava yolu ilo gitDle>kte oldu
ğundan bu cephede yeni bir Alman 
taıyiki, pek az muhtemeldir· 

'ı::ı~, tc1ı1ı•tQ görmUyorum, fakat, 
t._, ~ ~ bir tchllko k~r.disı.nl sös. I 
• ~ cıu ' ı::uıgo.rlıtruı Ualknn nlle· 
...ı~l'tıı •1lst bir ('.z:ısı olarak, ltom. 
t f.!~~ '"~lyeunı vohtmıe Urccelt 
; k1ı 1 llnların refnhmn IUzıımlu knr _ 
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ebus ar resmi oıomobillerin 
tılUnznnyacaktır." -

~--.------
4skerı 
kamus 

. 

tahdidini isf ediler 
Büyük Millet Meclisi dün toplanarak matbuat kanununa- bazı 

fıkralar ilavesine ait kanunun ikinci müzakeresini yapmxştır. 
Müteakiben muzakere:erine geçilen ve remli daireler \'C müesse· 

!erle de\lete ait idare \"C §İrketlerle, menafii umun:ıiyeye hadim müessc. 
selerde bu:~.macak na!dl va ıtalanr.a mütedair kanuna ek layiha üze
rinde -bir çok hatipler söz almışlardır. 

Bu münasebetle söz alan Izmir mebusu Mehmet Aldemir şunları 
Sôylemi~tir: 

~ .,_:Yüksek meclisiniz bu mfmlekette birçÖk saltanatları devirdi. 

Paris, SO - Övr ga~etcsi İtalya. 
nm vaziyeti hakkında diyor ki: 
"ltalyada Ud temayül çarpıeıyor. 
Bunlarm birincisi Almanyanm ya
nında harbe girmek temaytilildür. 
Bir kısım gazeteler bunu hararet
le istiyor. Stampa gazetesinin diln
kU makalesi buna de)ildir· Bu fi
kirde olanlar eliyorlar ki: "ltalya
nm yeri Almıinyanm yanındadır· 
İtalya genlşlem~k için bunu yap
ma.hdır. Bitaraflık büyUk taribt 
vazlfemizden vazgeçmek demek
tir.,. 

Siya.st mahalli bu kadar ate:,lf 
değildir. Bu mahafil eakin hareket 
etmekte ve şimelilik ttalyanm va
ziyetin! değiştirmesine taraftar gö
rilnmemekteelir.,, 

Orclr gazetesi de diyor ki: "İtaJ. 
yanın Bcrlin sefirini dcğ~tlrmesi 
dlkkıı.tc ı;:ıyandır. Eski -şefir""ttlut~ 
elil, ihtiyatlı bir diplomattı. Yeri
ne kyin edilen Alflcri Almn.n - ı .. 
talya.n paktını ynpanlardnndır. Fa
kat ltıılyanm politlltıuıı vaknylin 
nlacnğı 5eklo bağlıdır. Norveç va
kayü bu hususta mühim rol oynı
yacakhr·,. 

Diye homurdandı. Doğan ise 
omuzlarını silkti ve güldü: 

- Öyle olsun f. 
Duka ayağa kalktı. Prentıes 

İrini ye yaklaştı: 
- Sizinle ne vakit görüşebili

rim Prenses? 
- Ziyaretinize geleceğim muh· 

terem Duka!. 
Duka, bu sözleri müteakip ba. 

şiyle hepsine sert bir seHim 
verdi: 

- Mutabıkız. D06t değiliz, 
fakat düşman da değiliz .. 
Doğan lakaydanc bir hareketle 

cevap verdi: 
- Nasıl isterseniz muhterem, 

Duka!. 
Duka, gizli yoldan mı, yoksa 

kapıdan mı çıkacağını tayinde 
küçük bir tereddüt gösterir gibi 
oldu. Ve sonra kapıya doğru yü
rüöü. Kapıyı açtı ve sert kapadı. 

Mehlika atıldı: 
- Hi~ tc itimat edilemez ona. 
Hepsi birden cevap verdiler: 
- Eveti. 
Doğan ilave etti: 
- Fakat hiç bir şey de yapa -

maz. 

- Müsterih olun hA§metpc
nahf. 

- Basacağınız evde tiç kadın 
var, bir de erkek .. Bu kadınların 
ikisi, bizim ailedendir. 

Viryoni hayretle: 
- Bizim aileden mi? 
Diye bağırdı. 
- Sus!.. Sakin ol!.. Evet, bi· 

zim aileden: Birisi teyzezadcn 
Dorota, birisi de Kiyara 1 

Viryoni donakalmıştı. : 
- Dorota mı, Kiyata 'mı?.' PL 

kat yanlıR işitmiş olmıyayım? 
- Hayır, ne yanlı! ne de bir 

şey 1. Erkek te Me~ul Korsanın 
ta kendisi. işitiyor musun, düt· 
mnnrmız olan Meçhul Korsan .• 
Daha doğrusu eski Kiyaranın ve 
yeni .Mehlika hanımın kocası 
Meçhul Korsan ..• 

Viryoni Dukayı dikkatle süı:dü l'llUSOLtı\1 l\:ARAR VEmlE7.D•~~ • • .. kendi kendine: 
OXC.E DÜŞÜX{İYOR Dukasarayına varır vannaz. - Eyvah .diye mırıldandı· 

uşaklarına hemen şu emri verdi: Duka sapıttı galiba 1. 
Sofy:ı., 80 - Slovo gazetesi İtal- - Beni kimse rahatsız etme • Viryoninin kafasından ge~n-

yanm vaziyetini tetkik ederek dl- sin.. leri Duka iyice anlamıştı. Biru 
yor ki: "ltalyan gazetelerinin gU- Odasına çekildi. Kılıcım be • yaklaştı, elile onun omuzuna do
rültülü neşriyatilo Musolininin sil- tinden çıkardı. Çeketinin düğme· kundu: 
kütu arasında bUyük bir zıddiyet terini açtı. Odada sert, iri adrm- - Aklımdan şüphe ediyorswı 
vardır· Musolinl maceraya atılmak tarla duvardan duvara dolaşma· galiba zavallı Viryoni!. Halbuki. 
meyli olmadığrnı. karar vermezden ğa b:ışladı. Müthiş bir şekilde aklımın, kafatasımın içinde bu 
evvel yüz defa dU§UndUğünü ispat soluyordu. Sanki kesilmekte olan kadar kuvvetlendiği bir günil hiç 
etıni§tir.,, bir mahluku andınyordu. görmemiştim. Kiyara, beraberce 
lUISffiDAKt lNGIIJZ ORDUSU- - Ne yapacağım §İmdi? Rezil kaçıp evlendiği o denizler haydu-

1''"UN TAKYİYESt oldum .. O Kiynra denilen orospu, diyle beraber, hem de yanında 
bütün ailemizin haysiyetini, ta. Prenses İrini olduğu halde bura-

Kahlre, SO - İngilterenin yakın rih muvacehesinde berbat etti. ya gehniştir ve teyzeı:adcn Prcn-
§arktaki ordusu yeniden takviye e- Maskara; ~imdi de hanım olmuş, ses Dorota da onlann yakın, en 
eliJmişfü. Dün Rodezyadan Slivcy- tsıam hanımı olmuş. Ya o serse- samimi dostlarıdır. Hatıl, §İmdi 
şc mtihlm kuvvetler gclmi§Ur· ri, 0 serseri? Kendisine asil silsü dördü de beraber, teyzezadenin 
sovn~ ~ t1'"Gll,iZ TfCARI vermek için neler yapıycr? .. Az §U uşaklar için satın aldığını 

t~ Tl kalsın beni bile kandırıyordu?. söylediği evde bulunuyorlar. İş· M ıNASEUA k h 
Muahede akdettik, düşmanlığı te, vµifen, bu evi basma ve c. ı•arı , '30 - Soyyct Rusyanın bir tarafa bıraktık. Hah hah pisini yakalamaktır. Dikkat ede-

Londra sefiri Mniski dün, İngiliz hahaaaaa!... ceğin nokta şu olm~hdır: 
hnlciye nazm lord Hallfakst ziya- (Devamı var) 

ret ederek yeniden ticari mUza -~-------------------------·---, kereye başlanması hakkında hUkü-
metlnin fikrini bildirmi~tir. Sovyet 
Rusya Almanyaya ihracatmı asga
ri haddo inctinneği kebul etmemek
le beraber, İngiltere ile ticari mU
nasebetlerl nrttınnak için mfizake
royc hazır oldu:';unu blldirmektc
dlr· 

YUGOSL.\ Vl'ANJS V.\Zl\'ETt 

Lon<lra, 29 - Yugoslnvyanm 
Alman~ııya karşı vaziyetinde bir 
sertlik mUşahede c-ctilmektedir. 
Belgr:ıd hükumeti, Alman tayynr<'
lerinln Yugoslavya üzerinde uı;:ma
lannı, Yugoslav a.t1kori vaziyetini 
ta.ras!ut mahiyetinde telakki et
mektedir. Yugoslav hUkfımeli bun
dan böyle topraklan üzerinde u
ı;:ac k herhangi bir ynbmıcı tnyyn
reye karşı ate., açılacağını Berlln, 
Roma ve Budııpe§tc hllkümetleri
ne bildirmiştir. 

Secçnıe fııkraıar 
Ananı ne zaman 

Kızdırdın! 
yorum ama bizim zamanımıza te
sadüf etmemeliydi demi§ • 

Aradan birkaç gün geçince ye-
Nasrettin hoca eşeğini yedeği· n!den bir eşek almak _için ~a~ 

ne almış, gayet dalgın giderken, 1 ~~d~n hoc~, bakını§ la kendı ;; 
bunu gören iki açıkgöz hırsızdan gını sa~ılıga ç:karmı!l.ar. Y~ t
hiri sokağın ha§mda durmuş, 1 ça cşeğın ku~~gma egılerek. 
diğeri yavaşca hocanın dalgınh·ı - Ulan koftehor, ananı ne 
ğmdan istifade ederek eşesin yu- çabuk gUce.ndirdin de gene e§Ck 
!arını çıkarıp başına geçirmiş oldun, demı§. 
diğeri de boşta kalan eşeği ku· M d ki b ok 
!aklarından çekip kaçırmış, eşe a em ya ancı Y 
ğin yerine yularla yürüyen başını İlk defa nöbet bekliyen acemi 
gerince, hoca dönmüş, eşeğin ye- bir neler kendisine verilen taU-
rinde bir adam var: matn göro gcı;cnlerc: 

- Hayrola yahu! _Kim o?· 

1 

~erk ese ıaıım olan 
t'hUhım eser 

.. Yeni cıktı 

I·aka! yıl!ardanberi üzerinde çırpındığı, titrediği halde deviremediği 
~e - bır s~ltanat varır. o da otomobil saltanatıdır." Mehmet Aldcmir, 
ı~raf rolun_:ı gitmenin hele bu zıımandı hiç doğru olamayarağmı sö~·· ' 
lırerck lfiyıhanın muhtelit bir encümene verilmesini teklif etmiştir. Alnıanca ders er 
• . Müteaki-l::~ı Afron mc-busu Cemal Akçın, Eski~hir mebusu 
T~mın Sazak. Çnnakl.o:ate mebusu Gevher Et;li bu m_ \'ZU üzerinde fi_ 

Demi§! Diye sorar ve bUtün geçcnler-
Hırsrz: den de: 
- Hocam, füarihtc anamı gU· - Ynb::ı.ncı dcğiJ! .. 

cendirdim. Bana betdua etmişti. Cevabını aliyormu§· Bu i~kildo 
Cenabı hnk ta beni e;ek şeklinc l cevap \'<lrcnlor bo;,, altı, olunca: 

~ ~" \'Al<I' •Kil•""•' 
w ·ı 

kirlerini söylemic:lcr, projeyi tenkit ctmi.,~erdir. • Seri ,.e asri .. IIABEH" Meta. sokmuştu. Şimdi ise affetti. lnsnn - Madem ki bumda yabancı a.. 
oldum. Allahın bUyüklüğU. <1nm yolc, nafile yere ne bekliye. 

Hocn: ıyJm .. 
- Allahın büyüklüğünii bili· Diye koğuşa dönmUş. 

Müzake:cler netice inde re.>ıni otom~blllerd' ta5:-ırnıfu temin cde-ı diylc ,.e mutedil ücretle ders al· 
cek scldld<'. otom'>bil. kamu~unda dcği~iklik yapılmasını:ı daır. Refi!: mak jr:ti:rcnlcrin "J\lm"nca ö~rct 
1nce (!\fa'1ı 1) ııın hır ta'mri oku'l:ır:ı!, 1,nbul cdilmis ,.e l ... riha böyle- m~ıi'' jrminc mektupla gazctcmi·~-----------------------------ce bütçe cncün~cninc iade edılmiJir. , ze miirac:ıati. • 



mın ?iribir~?c. karşı vaziyeti bir-
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Bundan 30 sene evvel infilaktan birkaç 
gördüklerini iddia 

Bunun üzerine 
ma mahkum edildi. 

dakika önce 
ediyorlardı. 
İrlandalı ida· 

lemle ve son derece hafif, okunur 
okunmaz bir halde yazrlan, bi~ 

ı 
iki saat içinde uçup gidecek gibi 
duran satırlara bir kere daha göı 

Bir telgraf direğinin gölgesi Fakat sonradan bu hüküm, 
müebbed küreğe çevrildi. ndZJ~t 

~ezdirdi; Kağıdı Nazmi efendiye 
. ıade etti. 

~t.S::r;-E.. - - Burhan timdi, Fahireyi de teb· 

Bir, kürek mah
kUmunu hapis
ten kurtarmıştı 

Genç İrlandah, kendisinin hiç 
bir suçu olmadığını iddia etmişse 
de isbata muvaffak olamamıştı. 
Ve böylece, bu mesele de sona 
ermiş sanılıyordu. 

Aradan bir sene geçti. 

MASUMiYETE DOORU 

9 
Nakledt"n• dit etmekte oldukİarını anlaya. 

D iL ILJI ~ ~ D 5· AF A. rak b~r~en.bire bozu1mu,tu. şat-
r11 ~ uwu ~ kın gıbı hır halde: · 

- Bu satırları kimin yazdığı• 
nı biliyor musunuz? Mehmet Sel~mın cesedi hala mak sırası geldi: Evinizde garip 

kanapenin üzerindeydi ve üstü bir surette, esrarengiz şerait al· 
beyaz bir örtü ile kapatılmıştı. tında bir adam öldürülüyor. Si· 
Burhan, buna dikkat bile etmiye· ze kemali esefle beyan etmeliyim 

Bir küçük birahanede, üç adam rek doğru vitrine gitti. İçinden ki bu cinayet karşısında sizin ba· 
cturuyorlardı. Bir tanesinin elin- kıymettar şamdanı aldı. Elinde· na bütün sırlarınızı tevdi etme· 

- Hayır f ••• Yalnız bir ıüphe··· 
..;... Bu iıi bitirmek lazım Naı"' 

mi efendi ... Şimdi bana bütün bil
diklerinizi söyleyin bakalım. .• 

de bir albüm vardr. lçerisinden ki bohçaya itina ile yerleştirdi. niz bizzat kendi menfaatiniz ica· BEŞINC( KISIM 
resimler gösteriyordu. Deri üstündeki izlere tatbik ede· bındandır. Hem resmi vazifem, - -

Bundan otuz sene evvel tem- ler dolaşryordu: Nihayet bir resim 1"'.ıkararak rek ve ağzrnı kapayarak evirdi, hem de sizin evinizdeki vaziyeti:n I" 
mu: ,yınm ikinci hatta~ında bir DINAMiTÇlLER GELDl' ~ MAKAMI HOVEYTTE B ~ - · yanındakilere hitaben: çevirdi. Bohça tam şamdanın ka· itibarile sizin itirafatta bulunabi· KURBAN 
pazar günü Amerikanın Nebras- Nebraskanın bütün maden - Muhterem profesör, dedi. lrbında idi ve sanki antika şam· leceğiniz, daha doğrusu hiçbir 
ka şehrinde, zahiren biribirile mıntakalarında iı hadiseleri baş· Bu resme bilhassa dikkat etme. dan henüz bu bohçadan çıkarıl· hakikati gizlememeniz lazrm ge· -Burhan Şefik bey; beniı:ll 
hiçbir münasebeti olmadığı gö· gösterdi. İ§çiler arasında gayri nizi rica ederim. Zira tarihi bir mıştı. Eliyle deri üstündeki izle· len yegane adam benim. size söyliyeceklerim pek acıklı' 
rülen birtakım hadiseler oluyor- memnunlar, istediklerini elde vakayla münasebettardır. le bastığı zaman bu izlerin şam· - Aklınızdan neler geçtiğini dır. Belki bir müddettenberi, ba' 
du edemedikleri vakıt dinamite mü· d b · · ·1 · ı B h ş f.k b k 1 • d · · kl dı"' · Profesör diye hitap ettiği a· anın ütün gırıntı erıne ve çı· an ayorum ur an e ı ey... zı no ta arı sız en nıçın sa a 

Bu hadiselerden birincisi §U ra::aat ederek etrafı infilaklarla dam bir heyetşinastr. kıntılarına intibak ettiğini göre· Ben Abbasın bana söylediklerine ğımı anlamışsınızdır. 
idi: tehdit ederdi. - Ne gibi? diye sord:.ı. rek hafifçe güldü. Yalnrz bir nok· kanaat ederek bunları size nak · Belki de size uzun zamandan· 

Eufot!>uz bir gökyüzüne par. Saat on ikiyi elli dakik:. geçe, - Ben bu resmi meşhur köp· ta, şamdanın tutulacak kısmında !ettim. Fakat siz Mehmet Sela· beri n a m u • 1 u , faziletli. 
la yan 'ilıneşten bunaltıcı bir sı· tahrip edilmiş olan köprünün rünün berhava edildiği gün çek- bir nokta deri bohça üstünde baş· mın bu tarzda katledilmediğine bütün bayatı tertemiz geÇ • 
cak vuruyor ve demiryoluna ya- etrafı halkla dolmuştu. Bu kala- tim. ka bir iz brrakıyordu. kanisiniz, belki... Olabilir .. , Yal - mit gibi görünen adamın büyüle 
kın bir ahşap mahalle kilisesinin balık arasında en son beliren bi. Profesör: O zaman Mustafa Nazmi efen· nız şu şekilde emin olunuz ki servetini bazı dolambaçlı yollar" 
serin Çltısı altına toplanan halk zim fotoğrafçı ile arkadaşı idi. - Pekgüzel, decli. Hem o kadar dinin bir sözü hatırına geldi: benim bu cinayetle hiç bir ata kam dan temin ettiğinden şüphelen-
ib:ıdct l"dıyordu. İşte bu esnada fotoğrafçı. gü· güzel ki, müsaade e<!erseniz bir Yeryüzünde bu şamdanın iki eşi yoktur ve ikinci §amdanın kay· miye bile başladınız. Benim bU 

İkinci hadise, şehrin en ucuz rültüyü işiterek gayet tabii bir kopyesini de ben çıkartıp sakla. daha var ki, bunların yalnız tu· boluşundan da, hatta mevcudiye· serveti temin için diğer bir~ 
t'tell rirıocn birinde genç bir ir- insiyakla hadise mahalline dönen yayım. tutacak kısımlarında hafif fark · tinden de kat'iyen haberdar servetlere kıydığımı ve aerP. 
landalının çantasır.ı hazırlayarak genç İrlandalıyı gördü. _ Hay hay. lar vardır!..." değilim. zeştçi olduğumu öğrendiğinı• 
yola crkmasıydı. Bu genç İrlan. Üc gün sonra da, fotoğrafçı Heyetşinas, köprünün her- Her şeyi yerli yerine bırakarak - Sizin bu teminatınıza inan· zaman benim hakkımdaki kaıtaa· 
dalı, Nebraskanın maden mınta· müthiş bir hakikat keşfettiğine hava edilişine dair gazetelerde düşünmek üzere odasına çekildi. marn lazımdır. Fakat bir isticvap· tinizi değiştireceğinize şüphef!' 
kasında iş aramakla me~guldü. inanarak karakola gitti ve ''Köp. çık:ın tafsilatı o!cumuştu. Ve içi· Birbuçuk saat sonra Mehmet Se· ta bu sözlerin kafi gelmiyeceğini yok. Fakat bu kanaatin bcndetı 

On ikiye çeyrek kala, genç rüyü kimin berhava ettiğini bul- ne öyle geliyordu ki, hapsedilen lamın cesedi köşkten çıkarılırken kabul edersiniz ya... başkasına teşmilini hiç isteme~ 
İrlandalı eşyasını toplamış ve yo· dum, dedi. Gene b:r İrlandalıdır. İrlandalı, bu hadisenin mesulü Burhan Şefik alakadarlardan tah· - Evet, mallım !... Bundan do· Çünkü bu suretle yeniden bı~ 
la çıkmıştı. Demiryolunun köp- Şu otelde otun;yordu ... " değildi. Şimdi bunıı isbat edebil- kikatın neticesini soruyordu. layı da ben sizi bütün vekayi fenalığa sebep olacağım. HalbU~ 
rülerinden birinin altından geçe. Fotoğrafçı bundan ba~ka tafsi. mek imkanını c-Jde etmiş olduğu. Ceset uzaklaştıktan sonra Bur· hakkında haberdar etmiye karar ben artık dünyadan elimi eteğiflll 
rek tam yakınında iki adama 15t da vererek genç İrlandalının na kaniydi. Zira resimde, hariku· han Şefik ,Mustafa Nazmi efendi' verdim. Zaten bıı esrarı size cektim ve bütün ömrümü hayır• 
rastladr. Bu adamlardan birinin infilaktiln az evvel köprü civarın· lade birşey görmüştü. yi odasında ziyarete gitti. İhtiyar faş etmedikçe sizin bana yardımı· hasretmek isterim. Bana en ya· 
elinde fotograf makinesi vardı. da görüldüğünü ve bunun infi- Resim, bir pazar günü bir kili· ev sahibi geniş bir kadife koltuğa nızı temin edemiyeceğimi de an - kın olanlara değil, hiç tanımadılc• 
İki adam ona tenbel tenbel bak· lak hadisesiyle olabilecek müna- se önünde toplanıp resim çıkart- gömülmüş, ba~ını parmakları a - !adım. larıma, düşmanlarıma bile fert•' 
tılar ve yollarına devam ettiler. scbetlerini anlattı. mış bir aile grupunu gösteriyor. rasına almış, derin bir düşünceye - O halde anlatınız bakalım. lık etmek artık benim ölürnilı:ll 

KORKUNÇ INFIL • K Zaman, hafızadan çok şeyler du. Profesör kütüphanesine gel· dalmıştı. odadan içeriye b:ri· - Maamafih şunu da ilave e· demektir. 
A siler. Hakikatleri de tahrif eder. diği zaman bu resmi iyice tetkik sinin girdiğini, yanı başına deyim ki beni bu esrarı size faş Burhan Şefik, ihtiyarın ııe 

~ Saat on iki buçukta küçük ma· insanlar, inanmak istedikleri şey. etti. kadar geldiğini bile görmemişti. etmiye mecbur eden zan ve şüp. demek istediğini anlayarak onıJ 
halle kilisesinin önünde bir aile lere inanmağa çok müstaittirler. ''Evet, dedi, Tam benim dil· Burhan Şefik, her zamanki hür _ he edeceğiniz gibi adli tahkika· ciddi bir sesle temin etti: 
grup:.ı topl;-nmı~; resim !Sekiyor- Bundan başka, insanlar sarahatle şündüğüm gibi ı ... " metkar vaziyetini bırakarak onun ta maruz kalmak, sizin şüphe· - Bir zaman işlediğini% blll 
lard • düşünmeksizin kararlar da verir Çünkü o resimde hakikaten karşısına oturdu ve birdenbire nizden kurtulmak endişesi, kor günahlardan bu.gün belki kanuıı 

Rc::.mi çe'ken fotoğrafçıyı tanı. ler. Fotoğrafçı ile genç İrlanda· İrlandalının masumiy 1üni orta- baskın vermiş gibi: kusu değildir. Artık kızım Ayşe sizi bile mesul tutmaz. Vicd111 

yabılirsiruz: Köprü yakınında lının karşılaştıkları zaman ara- ya koyacak bir emare vardı. - Mustafa Nazmi efendi: de· Fahircde bu işlere, bu kirli esra. ise sizin günahınızdan sizin Yd: 
genç İrlandalıya yarım saat ev- sından yarım saat geçmişti. Fa. Şöyle ki, resimde görülen aile di. Mehmet Selamın yanında ge· ra karışmış, merak ve endişeye kınlarınrzı neden günagkar a 
vel tesadüf eden iki adamdan kat fotoğrafçı ,aradaki mesafeyi grupunun gülümseyen yüzlerinin tirdiği şamdanı nereye koydunuz: düşmüş bulunmaktadır. Onu da detsin. Bütün hakikatleri öğre
biri.., unutarak, suçlu zannettikleri tr- ardında, kilisenin ahşap duvarı ve ne yaptınrz? kurtarmam lazımdır. Benim en- nerek ben size ve belki kızınııl 

Bu küçük aite grupunun resmi landalryı, infilaktan birkaç daki· üzerine bir telgraf dir:ğinin göl- İhtiyar şaşkın bir halde başını dişem bu 1.. Evvela siz banJ. ge- daha kat'i ve emin bir surette 
çekilmelcteyl:en, genç İrlandalı ka sonra vaka mahallinde gör- gesi vurmuştu. kaldırdı: len şu mektubu okuyunuz. hizmet edebilC(:eğimi zannediYO"' 
köprUyü çoktan geçerek bir hay· düklerini iddia etmişlerdi. O günü:ı tarihi öğrenildikten - Ne dediniz? Mehmet Se· Mustafa Nazmi efendi cebin- rum. Hele bu mektuptan &C'.1.r' 
1i yol almıştr. Islık çalarak iler- Omuzunda şişkin bir çanta sonra, fotcğrafrn çekildiği saatin lamda da bizim şamdanın eşi mi den dörde bükülmüş bir mektup artık hayatınıza ait bilmediJııı' 
!iyonlu. bulunan, ve bir köprünün berha. kaç olduğu, ıüne~ altında bu tel· varmr§? Buraya mı ~etirmi,ş?... çıkararak Burhan Şefiğe uzattı. bir nokta bulunmamak )~~ırn~C· 

'fam onLlkiyl otuz ikt dakika va edilmesl esnasında o civarda graf direğinin gölgesinin isabet Bu suali o kadar soğuk ve hay· Genç taharri memuru kurşun çünkü görüyorum ki, masum;. 
ge901o.ekaprcs treni geçtikten he- görülen bir adam, - az sonra da ettiği yerden anlaşılabilirdi. retle sormuştu ki Burhan durak· kalemle yazılmış bu kısa mektu. .zınıza da yakından tehdit e 
men biraz sonra demiryolu köp· köprü berhava edilince - belki Bu şayanı hayret ahval saye- !adı: bu acele okudu: mektedir. 
rüsü, müthiş bir infilak netice· şüphe altına alınabilir. Netekim sinde heyetşinas profesör, fotoğ· - Evet!.. Bavulundaki deri "Anadoluhisarında Tülbentçi Mustafa Nazmi efendi otu~: 
sinde parça parça oldu. bütün bu vaziyetler genç İrlanda raf~ının genç İrlandalıyı köprü . bohçada sizin şamdanın eşi bu· Mustafa Nazmi efendiye: duğu koltuğa biraz daha görıı 

Havaya fırlayan taş ve toprak lınrn aleyhine birer delil oluyor· civarında gördüğü saatin yanlış luncluğunu şaşmaz bir tetkikle Bu geceyarrsından evvel, tam lerek: r 
parçalarından birçoğu, civar ev- du. İrlandalının görüldüğü yer, tesbit edildiğini meydana koydu. kesfettim. saat onda sağ t:ırafınızdaki Ali - Ben Arabistan yolunu tıı 
lerin damlarına düştü, pencere- köprü, sonra sırtındaki şişkin Hakikaten fotoğrafçı yarım sa· Mustafa Nazmi efendinin hay • paşa bağının arkasında ceviz a- tıığum zaman henüz otuz yaf~ 
lerine isabet ederek camlarını çanta onu dinamitçilerin başı o- at farkla ifade vermişti. reti devam ediyordu. Bu hayret ğacının dibine Selamdan aşırdı· da idim. O zaman vaziyetim 9~, 
kırdı. larak göstcrmcğe kafiydi. Bunun üzerine İrlandalı yeni- içinde birşey söyliyemedi. Ve ğın şamclım yerlcştirmiyecek o· derece bozuktu. Çarşı içnde le~ 

Kilisentn önünde toplanan kü- Genç İrlandalının muhakemesi den muhakeme edilerek beraet bir dakikalık sükutu, ihJ;H eden !ursan kızın Ay§e Fahirenin ba. çük bir Tülbcntcinin yanın 
çük grup derhal dağıldı. Herkes, esnasında yegane ş:ı.hitler, fo_ kazandr. Bu beraet kararında he· gene Burhan oldu: şına bir felaket gelecektir. Habe- tezgahtarlık yapıyordum. Karı::, 
felaket sahasına doğru koşuyor· toğrafçı ile arkadaşr idi. Her iki· yetşinas profesörle güneşli yaz - Şimdi size, sizin de bilı.Hği· rin olsun ... " ve yeni doğan kızım Ayıe ~a ( 
du. Herkesin cığzında şu kelime- si de, (hüsnüniyetle) İrlandalıyı gününün rolü inkar edilemez. niz hadiselerin bir tahlilini yap· Taharri memur.u kurşun ka· reyi müşkülatla besliyebilıY0 c --------------=-------------ml!!'ml _______ ,. _____________ . _______ -:;ıı-------------... dum. Çok haris idim, aza ka?.are 

:J 1 
edecek takımdan değildim. BoL,.. 
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Hikaye Hayat ne kadar tatlı ve güzeldir .. _s_v __ R:A~d;uRÇAK :~~ir~:z:.t~:,~:~~~ •·---• ·----ıı manda çok kazanmak üını e· 
senelerce çırpındım; para eıı:, • .. s ı-..;.-_______ _ 
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Sol<lan l!lğa: 
ı - Hiçbir gey bilmlyenler, mahsus 

Uılnrdı (iki kcllme). 2 - En ve boy, 
bir zararı ortadan kaldırma. 3 -
Vakit, akan su, 4 - Bir emir, yUz 
tu\·aıeu yapma sanaU, 5 - Afrika· 
dald İspanyol mü.stemlekelerlnden, 
Yu:ıanlstandıı b!r liman. 6 - Yaban 
CJlar (cemi). terynt, 7 - Bir clns pa· 
ralar (cemi), ncbatm bir kısmı. 8 -
GeUren, nota. 9 - Salatası yapılır, 

lullt s.nıfma yanlııı olarak verilen i· 
slm. 10 - Fikir soranı bir harcın o· 
kunuı,ıu. 11 - lsmln tersi, dayawklı. 

l'uloırdan &pgı: 

ı - Adalar lccml). 2 - Eskiden 
ba:a sarılan ııeylcrdcn birini &atan. 
evin Lir kıs:ııı. 3 - HenU:ı: kemale • 
ermemi§, lılr şeyin d ğerlerlndcn nyırl 
cdilmeıılnc scbeb altın. 4 - Vücudunu 
ortadan ltaldırm:ı, ağlayan. 5 - Bo· 
§Una, sahip, 6 - Bir luY\·an. 1stnn
buldıı. bir scmL7 - Muayyen bir de· 
\1rdc yeUş n insanlar, rağbette olma. 
8 -· Kalb rdan geçiren, kokulu bir 
ot. 9 - Hücum cdcrclt. 10 - Canı sı· 

kılan bir adamın ııikılyetlerlnden, bir 
cins çamur, fiyatın kısaltılmışı. 11 -
Çağırma vıısıtalo.rmdan, ihtiraz eden. 

6 No. lı bulnıacanıız.ın Juılledllmlş 

tekli: 
1 - Kuztkacılar, 2 - Atol, Zira, E, 

1 - T&mamolan, H, • - Em Nara, 
.!!da, 1 - J.Itb, L, La.le, 6 - Eşik, 

Talebe_ 'I - C, CUrllm, Rnf, 8 - · ı. 
cııp, Taç, Me, 1 - R:ı.b, DUkkln, Sr 

10 - Evereıı, ICötU, 11 - Natal, Kı· 
)'&I, 

Selma, Bayan Haticeye sordu: 
- Benim için mektup yok mu? 
- Hayır .. Müvezzi şimdi uğradı git. 

ti. Fakat sizin için birşey bırakmadı. 
Selma içini çekti. Daimi bir yalnızlı· 

ğın acılığı biçarenin üzerine ağır bir 
yük gibi çökmüştü. Evvelce, kocası mu· 
vakkat Lir zaman için kendisinden uzak· 
laştrğı sıralarda yine burada... Bu apart. 
manda Bayan Hatice ile vakıt geçirir ve 
gelecek sevgilisini beklerdi. İkindi vakıt
lerini o hep Bayan Haticeye yardım et· 
mek, fasulya ayıklamak ve sonra da Ba· 
yan Haticenin rahmetlik kocası İbrahi. 
min duvarda asılı duran ağrandisman fo
toğrafında parlayan tatlı bakışları altında 
laf etmekle geçirirdi. 

Ancak bu suretledir ki geçen zamanın 
ağırlığı ve beklemenin verdiği azap biraz 
hafiflemiş olurdu. 

Fakat bu sefer.. Vaziyet o vaziyet 
değildi. Giden artık gelmiyecekti. Acı ol· 
sa da beklemenin bir neticesi artık yoktu. 

Bayan Hatice, Selmanın teessürüne 
hak veriyordu. Maamafih: 

- Ne yaparsın yavrum, dedi. Kat· 
lanmak .. Tahammül etmek lazım. Kocan 
seni bırakıp gideli üç ay oldu. Bu o ka. 
dar üzülecek bir şey değil. Bunun için 
gencliğini harap mı edeceksin? 

Selma hıçkırıklarını güç zaptetti: 
-Hakl sın, dedi. Fakat bilsen onu 

ne kadar çok seviyordum .• 
Hfila da seviyorum .. 

- Ben senin yerinde olsam onu çok
tan unuturdum. Kimbilir hayat senin 
için neler hazırlamıştır. 

- Hayat! .. Ah .. Evet... Hayat.. Bu 
öyle iğrene; birşey ki.. 

Bu kelime şimdi Selmanın kafasında 
mühim bir tesir yapmıştı. Hayat .. Zaval
lı kadın hayatı şimdi artık bütün acıklı· 
ğiyle anlarnırıtı. Hayat, tıpkı vahşi bir 
hayvanı zapteden clemir rarmaldı Ç!n. 
herdi. 

Hayat; o şimdiden sonra zavallıya 
yeni yeni hüsranlar ha.zırlayordu. Selma 

havattan korktuğu kadac nefret· de his
sediyordu. Erkeklerin icat ettikleri ka· 
nunların elinde tamamen esir olan bu 
vahşi hayattan nefret etmemek nasıl 

kabildi? 
• • • 

İnsan taliine hükmetmek kudretini 
elde edince her şey düzelir. İşte Selma da 
artık müteessir değildi. Üzerine tabii bir 
sükılnet gelmişti. 

Odasına çıktı: ötesini berisini biraz 
düzeltti. Pencerenin camlarını, gardiro· 
pun aynasını evının intizamına düşkün 
bir kadın merakile sildi. Scnra iki mek. 
tup yazdı. 

B~rdan birisi ~öyle başlayordu: 
''Biricik sevgilim.. Sensiz hayat be· 

nim için artık mümkün değildir ... " Baş· 
}angıcı şöyleydi: 

''Polise 1 bu ümitsiz hayattan kur 
tutmak için ... " Mektupların ikisini de im. 
zaladı. Sakin adımlarla odasından çıktı, 
Aşağı indi. Sokağa çıktı. Hafif bir yağ
mur yağıyordu. 

İstanbulun, insanlarla alay eder gibi 
ara sıra çiseleyen ince ve seyrek bir yağ. 
muru ... 

Hayat .. Bütün bütün nefret edemedi· 
ği bu hayatın safası az sonra artık hiç 
kalmıyacaktı. Selmanın ıztırapları bir göz 
yaşı cereyanı gibi akıp giden nehre ben. 
ziyordu. Selma kendisini kurtaracak son 

• melcei orada, biraı uzaklarda bir kurşun 
ağırlığiyle, bir kurşun rengine bürünmüş 
katı bir cismi andıran denizde görüyordu. 

Artık asabı gevşemişti. Hiç bir tees
sür hissetmiyordu. Az sonra tamamen is· 
tirahate kavuşacaktr. 

Yağmur dinmişti. 
Uzaktan bir romorkörün tiz düdüğü 

acı acı öttü. 
Artık denize ulaşmak için şu caddeyi 

g«'çmekten başka birşey kalmamıştr. On· 
dan sonra ise hayat .. Bir hiç olacaktr .. 

Tereddüt etmeden caddeye doğru 
atıldı. 

Soğuğun ve fırtın:ının tesirile etrafını 
görmiyerek sür'ati-: giden otomobilin ca. 
mına çarpan zavallı bir krrlangıç şuförde 
nasıl bir tesir uyandırdıyn Sf\lmaya çar
pıp düşüren ta.ksının şoförü ele aynı 
teessürü duydu. 

Derhal zav:ıllıyı en yakın bir hasta· 
haneye ~ötürdü. 

Nöbetçi doktoru Selmayı muayene 
ettikten sonra bir ayağınrn kesilmesi lü· 
zumunu önüne sürdü. 

Ert:!si günü Selma kendisine geldiği 
zaman her tarafı bembeyaz bir salonun 
dar bir karyolasında buldu. 

Yaralar içinde!d ba~ını oldukça büyük 
ve şiş.kin pam;ım<?n bezleri kaplamıştı. 
Karyolanın ayak ucuna doğru sol ayağı. 
nın yeri bir bc§luk gösteriyordu. 

Karvolanın ba~ı ucunda Selmanın 
tanımadrğr ~çhul bir adam vardı. Bu, 
"poEse ! Hayatta;ı kurtulmak için ... " 
Mektubunun muhatabı idi . 

- Krzım, <lcdi. Otomobilin altına is
tiyerek ve kendi arzunla mı atıldın? 

Selma bu zannı silmek istemedi. Ba
şiyle (evet) dedi. 

- Çok fena ettin yavrum, sen yaşta 
ı;enç bir kızın böyle birşey yapması ... Hiç 
de iyi birşey değil... Bana vaadet. Bir da
ha böyle çocukluk etmiyeceksin değil mi? 

Selma gözlerini, hastahanenin geniı ko 
ğuşunda dolaştırdı. 

Pencereden güneşin ılık ışığı giri
yordu. 

Yanındaki yatağın baJjı ucunda, kü· 
çük masa üstünde, ufak bir vazodaki çi
çekler solmağa yüztutmuş. Bahçede .. 
Leylakların üzerinde aerçeler cıvıldaşı. 
yor. 

Selma .. Yaralı.. Yüzü sargılar içinde .. 
Sol ayağı keıik.. Selma, içinde, dirsek
leri üzerinde doğrulmak kudretini buldu 
ve mırıldandı: 

- Hayır .. Dedi.. Hayır .. Bir daha ha· 
yatıma kasdetmiyeceğim .. Hayat .. Ne ka· 
dar güzel ve ne kadar tatlı ..• 

di. Fakat ne olursa olsun 1;ıl.1 t.. 
ziyetten kurtulmaya da a~ı:;;,. 
miştim. Birgün mektep arka .,,. 
tarımdan biri bana Hicaz alt ...il
linden, Arabistandaki bazı şer,, 
terin servetinden ve saffet~t,,ıı 
bahsetmişti. Paranın kıymetııoıe• 
miyen bu adamlara nüfuz e 0 
çok kolay olduğunu anlayara~, 
tarafa gitmeyi aklıma koyd'fl-' 
tum. İhtiyar bir halam vardı.~ 
ca gitmeyi özler, dururdu. ~ g'6· 
vardı. Fakat yalnız gitrne}'l ııe' 
züne alamıyordu. Ona ~e.~a dil• 
gitmeyi teklif ettim. Diıtiitl 
taşrndr, kabul etti. d~ 

Hemen dükkandan ayrı.ı ti' 
Ayrı bir iş görmek üzere b~r ıff' 
rafa koyduğum üç beş l~fl 
Fatih yangın yerinde baba~ 
kalma küçük bir arsanın ae~·tuı' 
karıma bıraktım.. Halam bU ııdi' 
masraflarımı çekeceği için ke~ 
mi düşünmeden vapura atla .-r> 

(Devaınt ________________ __.,/' 

Oyun 
ZIY AFETTE KAÇ gtŞI 

VARDI? ıs' 
Bir çay ı:iyatttinde ma~ ~ 

pasta var. Ziyafette buluı--~ 
safirlerden bir kıamı bir~;.rl~ 
yerler; geriye kalan mi~' diY 
yarısı ikişer tane yerler, Jsof ' 
kalan misafirler pastadan. ,'of 
lanmadıkları için ellerin1 

mezler. ,,.,,r 
Ziyafette kaç kiti bulut' 

du? ·~~ Di.Uıkü oyunda, men~lı 
auduna 2 numaradan 
eden eriıir. 


