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Al üt tefi k haVa kllvvetleriyle Alman 
releri arasında müthiş ·hava 
Hitleı bugün 
"-:_:__- --

cephes~ne gitti 
Saat 18 ... -
lsviçrede 

" 

' ~YJ~v~o t l"iitı·erın .. 11 

Almanyadan, açık şe- ::~ı:~:~n~ .. ~I 
umumı 

seferberlik edilmemesini istedi ''Alman milletinin 
te~:_nı , 1:> (.\. A·) - Resmi bir 

c/Cdc §öyle denilmektedir: 
~~b cephesinde pek büyük de
raı 1ikler husule geldiği için fede
her ln~clis, nereden gelirse gelsin 
Çi?ı tUrıu tehdide kar§ı koymak i
bUc CUnıartesi gi.inU ııaat 9 da tat
liJt .~dilnıek üzere umumi seferber-n n etmiştir· 
tetı ~b hali geceyarısmdan itiba
!lı.ecus atbik edilecektir· Federal 
~re ecnebi memleketlerdeki ts-
1~ b k~nsoloslan tarafından veri-
2'ar Utun vizeleri iptal etmeğe ka-

A.ı"erınl§ur. 
tıaıtu~an ve Fransız hudutlarmda 
tir. ~at kontrolu takviye edilmi~-

'-------------------~ 
Norveç 
kralı 
Az kalsın Alman
lara sir düşüyordu 

Brüksel, 10 (A.A.) - Röyter· ajansı bildiri-
yor : 

İngiliz ve Fr.ansız kıtaatınm Belçikanın mü
racaati üzerine yürüyüşe geçtikleri h.aber veril· 
inektedir. 

· (Devamı 2 lncl uyfada) 

I ngiliz /ı(ı,rp 
kabiiıesi

içtima halinde 
Paris, 10 (A.A.) - Harp kabinesi, bu sabah 

saat 8 de toplanmıştır. Bütün nazırlarla milli 
müdafaanın üç servisinin §efleri bu toplantıda 
hazır bulunmuşlardır. 

(Devamı 2 Jnd •yfada) ......____ (Yazısı 2 ncide) 

-----------~--------~----~----------~-------------

Taarruz Italyada . 
heyecan uyandırdı 
Kont Çiyano, Amerika 

~lçisini çağırarak görüştü 
CYazm 2 inci .. yfada) 

atisi için kat'ı · ı 
savaş saati geldi,,I 
Berlin, 10 ( A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Führer garp cephesi askerlerine 

hitaben şu tebliği neşretmiştir: 
· "Atman milletinin atisi için kati 
5av"a_ş saati gelmi~tir. 300 seneden. 
beri, lngiliz ve Fransız reiskarları. 
nın Avrupayı fakat bilhassa Al -
manyarı hakiki şekilde km·vctlcn· 
mekten menetmek gayeleri daima 
mevcut olmuş ve Avrupayı, bil . 
hassa Almanyayı, zaaf içinde, kud 
retsizlik içnide bırakmıştır. Bu he.. 
defe varmak için, yalnız Fransa 
200 sene içinde Almanyaya 31 de· 
fa harp ilan etmiştir. Onlarca se· 
nedenberi, Britanya dünyasına ha 
kim olanların hedefi de yine, Al -
manyanın ittihadına mani olmak 
80 milyonluk bir milletin ihtiyaç. 
lan için elzem olan hayati nimet· 
leri Almanyaadn esirmemektir. ln· 
giltere ve Fransa, kendilerine mal 
edindikleri bu siyaseti, Almanyada 
mevcut rejim!e meşgul olmadan 
tatbik etmişlerdir. Hedefleri daima 
Almanya idi. Mesul şahsiyetleri 
bugün, bu hedefi açıkça itiraf edi. 

Beltika vo Ilolandayı ı;österen harit&-.. 

Felemenk 
yorlar. Bu hedef, Almanyanın, H • d • t d 
mağlOp edildikten sonra, parçala - 1 n 1 s a n ) n •..l\ 
nıp küçük devletler haline getiril· t.: U 
mesidir. O zaman, Almanya siya· 

si kudretini ve dolayısile, Alman - ha r 'p ha~ ı ı· 
tarın bu toprak üstündeki hakla • ... 
nru tem.in imkanını kaybedecekti. 
Bu sel::eple, bütün sulh teşebbüs · 
!erim reddedildi ve geçen sene ey· [.ondra, lOJ R_adyo, saat 18) - sulhu ve emniyeti muhafaza için 
lülünde bize harp ilan olundu. J Fe.emenk Hındıst:mında? aldığı tedbirler alacağını bildirmiştir. 

Alman milletinin, tngiliz ve Fran yolcularla h~rekct. ed;n bır ~~man HOLANDA HARIG!YE VE 
sız mil!etlerine karşı hiçbir kini vapuru tevkıf edılmış ve musa - ~IÜSTEMLEKE NAZIRLAHI 
hiçbir düşmanlığı yoktur. Fakat dere olunmuştur. LO~DRADA 
Alman milleti, bugün, vaşamag-;a 1 k 11- T.e!r.dra, 10 Radyn. saat 18) -

J Diğer taraftan, Fe emen ın · 1 d · · · de\'am etmek mi, '-·oksa ölmek mi ed"l · Ho an a nancıve ve :nüstemleke .; distanmda harp hali ilan ı mış - t · 
istediği suali karşısında bulunu _ nazırları, mdliı hlıkürr.ctil~ harp 
ror. Birkaç hafta içinde kahraman mişti r. harekatı hakkıııda daiıa sıb te -
kıtaatınuz, İngiltere ve Fransa ta. Japon hariciye nezareti neşret mas ve mü~a\·~:-elerdc bulunmak 
rafından ileri sürülen Polonyalı tiği bir tebliğde Felemenk Hindis • üzere bugün Londraya gelmi~Jer • 

(Devaruı 2 ıncı sayfada) tam ve Bü~ ük Okyanus sularında, dir. 
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EN SON DAKll<A 

Alman şehirleri bom
bardıman edilecek , 

Jı.ındro. 10 (Radyo, saat 18) - İngiliz ve Fransız hükümctleri 
ayni zamanda neşrettikleri birer tebliğle, açık şehirlerin bombardıma
ıu baklanda Alıntuıyaya ihtarda bulwımu§lardır. Bunda, harb hatladı
ğı zamıuı, Amerikan Cumhurrcisinin ah1l halkın bombardmıan edilme
mesi hBkkındıı. muharlblere müracaatta bulunduğu, bunun Uzerlne 
İngiltere ve Fransanm, buna dair teminat verdikleri, fakat d~man 
gerek Fransa ve lngilteredc, gerek bu iki devletin teminat vennlı ol
duğu memleketlerde sivil halkt bombardrman ettiği takdirde, buna 
mukabeleden geri kalmıyncaklan ve Alman şehirlerini bombardrman 
edecekleri bildirilmektedir· İngiliz ve Fransız hUkumeUeri bunu bütün 
dilnyııya ilan etmektedirler. 

DJğcr taraftan, Belçika hükumeti, Amcriknnın Brllksel safiri va
sıt.asiyle Amerikan hUkfuncUne, Almanyanm BrUkaeU bombe.rdnnan 
ettiğlnl.'halbuki BrUksolln nsker! bir hedef sayılanuyacağmı, binaena
leyh bu hususla Almanyayn ihtarda bulunmaemı bildirm.iştir· Ameri
kan hUkCımcti Berllndekl elçisi vasrtuiyle Alman hariciyesine ihtarda 
bulunmuııtur. 

ŞiDDETLİ ÇARPIŞ~IALAR 
Londra, 10 (Radyo, saat 18) - Holanda ve Bclçika.dnki hnrekflt 

hakkında en son alınan haberlere göre, Alman krtalarına k:ıruı her iki 
memleket de şiddetle mukavemet etmekte ve Naz! kuvvetleri ilerle
mekte mUşkUlatla karşılaşmaktadırlar· 

Brüksel radyosunun verdiği bir haberde, hudud clvarındnki Eks 
şehri yakmlarmdn şiddetli çarpışmalar olduğu bildirilmektedir· Holnn
da ikinci fırkasının neşrettiği resmt tebliğe göre de, Holanda kıtalan 
Ezel ve Mas civarında dilşmana şlddeUi mukavemet göstennekt~r 
ve Almıı.n krtnlarmm, bu mukavemet ka~l9mda ilerlemeleri durdu
rulmuştur. 

j GA!\II,ENİN ORDUYA ,EMRİ \'J<:\'Mlst 
Londm, 10 (Rrulyo, saat 18) - Fransrz ordusu başkumandanı ge. 

neral Gamlen bugUn mUttefik orduya hitaben bir emri yevmi neşret
miştir. Bunda czcUmle şöyle denilmektedir: 

''DU'"1J!.llm uzun zamsr.clıı.nberi bcldediğlmbı taıı.rnı:ıu bu sabah
tan ittbarcn başlamı \'e harb daha gcn1s bir ~abaya intikal etmiştir· 
Almıa.nya milin knstı ile btr harbe glrl5m15 bulunuyor· Biz de buna 
kal'fjı bUtün kU'wctlrdmi7Je çarpı~· Jleplnlzo cesaret ,.c itimat 
t.cmennl etlerim·,, 

INOtı.tz llALI\'.IXA llAZm OL EMRİ VERİLDİ 
J..ondrn, 10 (Rndyo, saat 18) - İngiliz dahili emniyet nezareti 

bugün halka bir beynnname n~retml§tır. Bunda, halkın dü3111an hü
cmnuna knr§I hazır bulunmruıı, tehlike ifiareti Uıerine gaz maskelerini 
derhal tnkması ve sığınaklara ko§m8BI lUzumu bildirilmektedir· 

Belçika Almanyayı 
protesto etti 

r- lA)ndra, 10 (&.clyo, ııoat 17) - Belçika. Bqveklli Spaak bu u, .. 

balı Almanynnın Brüksel elçisini kabul ef.mi3 vo kendisine, Belçikıı
nm fflddetli protesto notasını vermiGtir· Ba.avckil, elçiyle g5rUvmeR 
istememiş ve Belçlkanm bütün söyliyeceklerinin bu notada yazılı ol
duğunu bildlrmiştJr. 

Diğer taraftan Belçiknnm Londrn elçisi lord Halif a.k!la görU§tÜ
ğU esnada, Belçikanın Almanlara k32'1jt oiddeUc mukavemet edeceğini 
söylemi§, ' 'bu sefer Almanyıı.nm topraklamnm çiğnemesine mQsaade 
etmiycceğiz ve düı;manln kaplanlar fibi çarpl§acağız,. deınl§Ur. 

RtBF,,.'\"TROPlN DE\"AN'ATI 
Ilerlln, 10 (A· A·) - n. N. B- ajansı bildiriyor: 
Alman Hariciye Nazın fon Ribentrop bu aabah Alman ve ecnebi 

matbuatına §U beyanatta bulunmuatur: 
"- Büyük Brltıınyo. ve Fransa, nihayet, ınaakelerini dü.şürdiller. 

Skandlnavyndaki istila, muvaf!akıyet.sizllğe uğradıktan sonra Akde
nizdt:ı harckôtc geçtller. Bu bUyUlt sapma hareketi, BUyUk Brianya.
nm hakiki hedefini yani Holanda ve BelçUcadan geçerek, Ruhr mtn
tnku.'Jmm i§gali maksadını gi.ılemeğe m&tuftu· Bu taarruz Soktanberl 
hazırlanmıştı ve Almnn hilkfuneti bunu biliyordu· 

Son günlerde gelen ve Holandf. ve Belçlka limanlarına lngiUz 
kıtalarının ihracını bildiren haberler, vaziyeti aydınlatmağa fazlasi.Ie 
kilidir· BUyük Brltanynnm, yakmda .Belçika ve Holanda topraklan
na İngiliz kıtııııtı ihraç edileceğini Belçika. vo Hola.nda hUkfimeUorine 
bildirdiği, dün Almnn hükfimetlnce baber alınmıştır. Bu tebliğ, Alman 
hUkUnıetlnin Fransız ve lngillzz ordusu bıwrlıklarma dair olarak Al
man hUkfimetlnin elimle mevcut delillerle, inkll.r kabul etmez bir 5e
kildc snbit olmuştur. 

Belçika ve Holanda arazisinden geçmek suretile Ruhr iatika.me-
1 inde )'akında ynpılacnk olan taarruı dolaymlle F-Uhrer, Almanya için 
iktısadl baknndan c;;ok ehemmiyetli olan bu arazinin, yeni Fransız -
lngiliz taarruzuna hedef olmasına mil!amahn edemezdi· Binaenaleyh 
B<'lçiknnın ve Holnndnnm bitaraflıkla.rmı himayesi .Utma almağa. ka
rar vcrml§tir. Bu andıın itibaren Alman ordtlflu, BUyUk Brltanyaya 
ve !1'rıınsayn zlmamdarlannın nnlar göründUkleri yegine lL9anla hitab 
edecektir.,, 

* :ı: * Lonclrn. 10 rn.ooyo) - Holandıı. nın dliıımana kaıııı şiddetle muka-
ve Belçika cl~ilerl bugUn Iord Ha- vemet etmekte olduklarmt blldir
li.o.kn tarafından kabul edilmişler mi5f.ir· 
ve bu iki memleket.in Almanyıı ta- . ~ • 
rafından işgali Uzerine hasıl olan BELÇİKA KABl~F~t TOPLA .. "'\DI 
vaziyet hnkkında görüşmüşlerdir· Ilrük&cl, 10 (A· A·) - Nazırlar 

BE'lçika ve Hollıındnnm Paris el- meclisi, b:ışvckll B. Picrlot'nun bu
çilcri de vaziyet ha.kkmdn Fransız cün öğleden ııonrn mebUMn mee
hükUnıetlne maliimnt vermişler. !isinde yapacağı beyanatı dinlemek 
kral Leopoldün baRkumandanhğı Uıerc bugUn saat 13 de toplanmış
Uzerine aldığını, Belçika kıtaları- tır. 

Norveç krah Almanlara esir düşüyordu 
Stokholm, 10 (A.A.) - Norveç Kralı Haa-

•kon ile Norvec hükumeHnin Almanların ileri 
hareketi esnas;nda Guldbrand vadisinde az kal
sın Almanların eline dü:melc tehlikesine maruz 
kaldılCiarı öğrenilmiştir. Almanların ileri hare
ketleri pek süratli olmuş ve Norveçliler mühim
mat fıkdanından dolayı mukavemette buluna
mamışlardır. Fakat birdenbire İngiliz kıtaatı 
işe karışmış ve Kral ile hüh:umet erknnını kur
tarmıstır. 

K~nl ve hükumet c:-lcanı bir İngiliz hnrp ge· 
misine binerek Norveç;n bJ~ka b:r m~n~:ıkn:nada 
karaya çıkmışlardı!". 

, .· • t....,.ı:ıı.. -"'• ~ 

................................................. : 

lngiltere 
izlandaya niçin 

asker çıkardığını1 
izah ediyor ! 

Taarauz ltalyada 
heyecan uyandırdı 
Roma, 10 (A.A.) - Röyter a· 

j ansı bil diriyor: 
Holanda ile Belçikanın istilaıı 

neticeıinde, ltalya için zuhur ede· 
bilecek akibetler, İtalyan milletini 
umumi bir enditeye düşünnekte
dir. Roma sokaklarında, gazeteler 
kapııılıyor. 

Resmi mahafil, hadisat hakkın 
da, sükUtu muhafaza etmektedir· 
ler. . 

Londra, 10 (A.A.) - Hariciye 
nezareti, aşağıdaki tebliği neşret· 
miştir: 

' R;,~a, 10 (A.A.) - Birletik A· 
merikanın Roma elçisi Philipı Aci
len hariciye nezaretine çağırılmış, 
Kont Ciyano ile görüşmÜ§tÜr. 

Almanlann Danimarkayı işga· 
lindenberi İzlandanın Almanya 
tarafından işgali ihtimalini naza• 
rı itibara almak 1 ir zaruretti. 
Böyle bir taarruz vukuuncJa, 
hatta bu taarruz ufak bir mfkyasta 
da olsa, İılanda hükumeti bu 
mıntakanın Almanların eline düş" 
mesine mani olamazdı. 

ingiliz kabinesi içtima halinde 1 
(Ba§tarafı 1 incl sayfada) 

BinneticC, İngiltere hükumeti, 
İzlandayı istiklalinden mahrum 
edecek olan böyle bir ihtimalin 
önilne geçmek i~in adaya 1ngiliı 
kıtaatmı ihraç etmcğe karar ver
miştir. 

Londra, 10 (Radyo) - İngiliz Erkanıharbi
yesi ve harp kabinesi bugün, saat 11.30 da tekrar 
bir içtima akdetmit ve vaziyetigözden geçirmiş
tir. 

Bu ihraç hareketi bu sabah ya· 
prlmıştır. 

Çorçilin beyanata 
İngiltere hükumeti, İngiliz l:ı· 

taatınrn adaya sadece İzlandanın 
emniyetini zaman altına almak 
için sıkarı1n:ış olduğu ve bundan 
böyle ittihaz edilecek bütün ted· 
birlerin aynı gayeye matuf olaca· 
ğı hakkında İzlanda hükOmetine 
teminat vermiştir. 

Lontlra, 10 (A.A.) - Röyter aajnsı bildiri
yor: 
, Londradaki harp kabinesi içtimama, bahri
ye, ordu ve ha va kurmay başkanları iştirak et
mişlerdir. 

Genelkurmay Ba§kanı General İronsand, 
içtima esnasında başvekaletten çıkarak harbiye 
nezaretine gitmİ§tİr. içtimadan sonra, Çörçil, 
matbuat mümessillerine şu beyanatta bulun
muştur: 

Muhasamat biter bitmez İzlan
da adasına çıkarılmış olan kuv· 
vetler geri alınacaktır. 

İngiltere hükttmeti, !zlanda hü· 
kumctine kat'iyen tzlandanm ha
lihazırdaki idaresine karışmak ar· 
zu ve tuavvurunda olmadığını 
bildirmiştir. Diğer taraf tan İngil
tere hükfuneti, İzlanda ile onun 
menafiine muvafık bir ticaret iti· 
lafı akdi..için müzakerelerde bu • 
Junmağa amadedir. 

"Dün gece birtakım hadiseler cereyan etti
ğini niliyorsunuz. Bugün de cereyan edecek bir 
şey vardır." 

Çemberlayrun bugiin Buckingham sarayın
da kralı ziyaret edece!i zannedilmektedir. 

"Çok Ala, nihayet başladı !,, 
İz1anda adasının müdafaasına 

memur olan müfreze, ancak '/O 
polis memurundan ibarettir. 
Harpten evvel Almanya, ilmt 
heyetler veya tayyare heyetleri 
namr altında birçok heyetler 
göndermişti. 

Londra, 10 (A.A.) - Kabinenin 35 dakika 
süren içtimaında, bütün harp kabinesi azası ha-
zır bulunmutlardır. .~ · " ' · 

Sir Dudley, başvekalete avdet ettiği sırada: 
"Çok ala. Nihayet başladı" demiştir. 

Alman taarruzu durduruldu 
(Baftuall 1 in.el •J'fada) 

· Paris, 10 (A.A.) - Belçika elçisinin, hükU
meti namına vaki olanı müracaati üzerine askeri 
makamat, Belçikaya yardım edecek olan ordu
ya, derhal hareket emri vermitşir. 

Londra, 19 - Röyter ajansının bildirdiğine 
göre, Hilversun radyosu, Holanda üzerinde 
Fransız ve tngiliz ve Belçika tayyareleri görül· 
düğünü saat 8,15 de haber vermi,tir. ··.!.-~ ~ 

Spiker şu sözleri ilave etmiştir: ı.ıa 
"Bu tayyareler, müttefiklerimizin hava 

kuvvetler.ine mensuptur. Bunlar heyecanla kar· 
şılanmışlardır. Zira bizi mütteifklerimize bağ. 
layan dostluğun niıanesidirler." 

Müttefik hava kuvvetlerile Alman tayyare
leri arasında müthit hava muharebeleri olmak· 
tadır. 

Almanlar Belçikada durduruldu 
Londra, 10 (Radyo, saat 17) - Bugün öğle

den sonra Belçika başkumandanlığı ilk reami 
tebliği neşretmiştir. Bunda, Almanların bütün 
taarruz hatlarında durdurulmuş olduiu ve mu
harebeye şiddetle devam edildiği bildirilmek· 
tedir. 

Yine Brilkseldcn verilen bir habere göre, 
Almanlar Holandadıı 80 kilometre kadar ilerle
mişlerdir. 

ALMAN TEBU~l: 
Berlin, 10 (Radyo, saat 17) - Başkuınan· 

danlığın tebliği: 
Alman ha va kuvve~lcri ve diğer kıtalarımız 

Holi.nda ve Belçikaya karşı müştereken hare
ketlerine devam etmekte ve ilerlemektedirler. 
Holandadaki birçok ha va meydanlarına inen 
Alman tayyarecileri ve sevko~:m:ı.n kıtalar bu 
meydanları ve civarını işgal c~m!şlerdir. . 

Londra, 10 (A· A·) - Rtsyter 
ajansının bildirdiğine göl'I'. lııgiU.z 
gazetelerine gelen haberler, Alman 
kuvvetlerinin, ileri harckP.Uerlndc, 
Belç!kayla Fransa arumdaki mu
vasalayı kesmeğe teşebbUıı ettikle
rini göstermektedirler. Alman a.cı
kerleri paraşütle yere iniyorlar· 

H.ola.nda.nm Schifol, Am.sterdauı 
ve Valhaven tayyare istasyonları 
Almanlar ta.re..fmdan bombardnnan 
e<tilııUş tir· 

Brüksel tayyare isı..tyonlann • 
dan birine yapılan hava hücumu 
eşnumda, birçok tayyare harab 
olmuştur· Ölenler ve yaralananlar 
vardır-

BE~lKAYA iNECEK ,\iMAN 
PAJt.\ŞtlTÇ()LERt 

Brüksel, ıo (A· A.) - Brüksel 
radyosu, teker vo gnıp halinde 
paratUtçillerin yere inmesine ve 
ıabotaj lıareketlerlne teşebbUs e -
dilnıeıılne Belçika .milletinin mA.ni 
olmasmı eöylemiştlr· 

Halit zabıtayı derhal haberdar 
ederek bu gibi paraaUtçiilerin tcv
kifinde zabıtaya yardıma davet e
dilmiştir· 

ALMAN HÜKOllETtNl 
PROTESTO 

Londra. 10 (A· A.) - Röyter ~ 
jal'\&ı bildiriyor: 

Brüksel radyosu, Belçika ınille
tlne hitaben aşağrdaki beyanname
yi neıretıniştir: 

"Belçika hükümctinin, Fransa i
le İngıltereye müracaat ederek 
Belçikanın istilası üzerine garanti
lerini yerine getirmelerini istediği 
haber verilmektedir· 

ICral LeopoJdiln, Berlindekl dip
lomatik müme.siline, Alrnan htikt\
meti nezdinde protestodn. bulun
mak üzere talimat verdiği bildirili
yor. Millet, sükunete davet edil -
mif tir. Dil§man hududu dört yer
den tec:ıvUz etmitlir· BütUn Belçt. 
kada örft idare ilftn edilrnl~tir· 

lltTLER G.\RB CEPHESiNDE 
Il~rlln, 10 (Radyo) - Hitler, 

Hitlerin emri 
• • 

yovmısı 
(Ba:ttaratı l lncl tayfada.) 

düşmanları mağlQp ve bu suretle 
§arktaki tehlikeyi bertaraf etmiı -
terdir. Bunun üzerine İngiltere ve 
Fransa, Almanyara oimalden ta· 
arruza karar yermişlerdir. Alman 
ordusu 9 nisandanberi, bu teşeb .. 
büsij, rü~ym halinde iken boğ~U· 
Aylardanberi, tehditkar bir tehl~C: 
gibi beklenen ~Y gelmi,tir. tngıl· 
tere ile Fransa, Avrupa oenubU 
şarkisinde büyük bir manevra ya: 
par gi:bi görünmek, lfolandadan ve 
Belçikadan geçmek euretlle R~r 
arazisinde bize taarruza teşebbU;S 
ediyorlar. Garp cephesi askerlerı. 
kendinizi göstermek zamanı gel • 
ıniştir. Bugün .başlıyan harp, Al .. 
man milletinin mukadderatını, ge
lecek bin sene için tayin edecektir. 
Şimdi vaıif enizi yapımı. AJmafl 
milleti sizinle beraberdir ve mu • 
vaffakıyetinizi temenni ediyor. __. 

Bombalanan 
Şehirler 

Paris, 10 (A· A·) - Br!lkselO 
bomb&)ar atılmıtlır· Birçok cvter 
ha.rnb olmuı;tur· 

Namur'iln 40 kilometre cenubu 
ııarkisinde kain Jemcllt"S garınnı 
bu sabah Alm&nlar , t.ı.f.ı!md~ıJ. 
bombardnnan edildiği haber \•eJ'il· 

1 
mektedir. Gar alevler iı;indedir· 
ANVERS ASKERi HASTANESt 

HARAB OLDU 
Pari-;, 10 (A· A·) - BelçUcs.

dan telefonla alman bir haber~ 
göre 37 Alman tayyaresi Anver.ıı 
bombardıman etmiştir· Asker! bnJI• 
tane harab olmuştur. 

Lüksernburr eyaleti dahi!inc1° 
bir istasyon ol1m Jengelle'de ~1. -
man tayyareleri tarafından te.ıırıb 
edthnJe tir· 

RUZVELTtN' HITLERE 
MF.SA.Jl 

Vqlngb>n, 10 (A· A·) - l3lrla• 
1Jlk Amerika hükumeti ,h.bnanyarıı. 
bir me3aj ıöndererek acık eehirlf* 
ri bombardım.&n etmoı:ne11lni ı,,te " 
miatir. -
Sudan 
çıkan 
sevgllll 

Birkaç gün devam cdecelC 
zabıta nuveli. 

Y ann "HABER" de batJayor• , 
·1e 

Alman orduları başkumandanı . s 
birlikte garb cephesine gitmiştir· 

ALM&'\"LA R\' ALll.A. \'Y,Nf; 
VARDILAR 

J..ondra, 10 CA· A·) - Anıster· 
dam rad''OSU Almanlarrn Valh3-

~ ' }ttC• 
vene vardıklanm haber verme 
dil'· 

tSVİÇRE VZERtNDE 1'.,\.Bı\r-'CJ 
TAl'YARELER 

geco 
Bl'm, 10 (A· A·) - Diln & 

yabancı tayyareler Gourresalin 00" 
varmdıı. bombalar atını:şJariirr· ,.
mlryolu hasara \Jğramııtır· 1311 il' 
hah yabancı tayyareler tsvi~ ei
rnz~i üzerinde uçnıuŞm, BaJe 
varından geçmişlerdir. ___.-

Fransa topraklarındn b::-çol: hava meydan-: 
ları bombardıman edilmi~, abl~ıı bombs.larla 1 
yanğınlal" çıkmıfjtır. Sent Om~r, Vitri, De Sove, i 
l\o7etz hava meydanları tahrip cdilmi(tir. Anvers 
ve Brüksel hava meyd~nları c.b. ağır ha~ara uü-

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinde11: ı<~ 
Acık ekslltmc ile bfr adet mUst.ımıel mat.ör maklı\ulle iki§•r adet ıat~crıti• 

\'1.11 pervane mUbaya:ı olunaca.J;t1r. Ta!ımln bedeli 1800 lira yUzde 7,IS ~· 
nalı nıuvakkatoai ı::ıs llr4wr. T::ı.lip' ~rın ttll'll:ıat makbuz veya 'bAJll{a ı:ıı· 
tupl.ı-Ue 24-.IJ-ll!O r. ·rnıt ca t ıı <:~ naı~tada nıht;Jm eaddosln~ 11 ıc 
b11l Mmtnkıı L'mnıı r.eMl'ıi a.'\tınaln ı konıi.5yonunıt vt ~artnıuneyi aıııı 
tsliy~nlcrin idare şu bcııınc mll racaatı ıı ı ll~n olunur. t3S64 ı . ratılmıştır. 



- - -------·-

M !lll~MJ,cmı~mt~i 
Rmerika harbe 

müdahale edecek 
~ Va§ington, 10 (Radyo) - Bu sabah şafakla 
tlıyan yeni Alman istilası üzerine Amerikan 

~dusunda bütün izinler kaldırılmış, zabitan 
t'argahlarında toplanmıştır. 

hal Ruzvelte bildirilmiştir. Amerikanın bugün 
öğleden sonra umumi seferberlik için karar ver· 
mesi muhtemeldir. 

• 
Moskova, 10 - Holandanın taarruza uğra-

ması üzerine Holanda müstemlekelerini himaye 
maksadile Amerikanın Uzak Şarkta derhal fa
aliyete geçeceği bildirilmeldedir. 

l" Sabah saat sekizde Reisicumhur Ruzveltin 
~'~asetinde yapılan bir toplantıyı müteakip ka· 
~&., ha va ve deniz kumandanları da başvekilin 
~na gitmi§lcr ve alınan mühim kararlar der· 

Hoıandci Veeelçika-
• 

da ş ı 
Almanlar Belç:ka ve Holanda sahiller'ne mayn döktüler 

~ınnm lJl}üttejikler yardıma 
~ifil OUQCd. e • 

~~:~:=:.~~=:;.:~=:::.~: /(.a ar verdıler 
~~~tllran amel• Wıbmet, lmyınpccl rl 
~ Mebmcdl bıçakla bo:azındnn 

, llı.ı1' nurolUe öldUrınUıtUr. 
~Uı:Un ıtoat ve ıııUtteı lk Roınnny~ 

:ı;ı ~amını kutJeyıı.cnktır. Bu ve
~· B:lkl"(l~to Kral Kat'Qlun huzu. 

elli bin kl§lnln l§Uraklle bUyUk 
ıı,_._ ttıımı •eçlt ynpılacııktır. Şehri -
. "((lekı Homcn konsolosluğunda da 

lıe.buı rııaml t.erUp ıdUmi§Ur. 
ııı~ liüknmct k!l:'ıt ıııır!lyatını azalt 
~ lllzum görmıı, ve ınllll l(orun· 
ı.; kanunu d&l~alnd~ t>azı tedbirler 
ı ~ğa kuar vcrmtşUr. lJUtUn mem. 

, ~t gC\Zcıtcılerl " l<A~t sarfiyatında 
k l"rııta moQtur ecıııaoel<tlr. 

"<atarnıı.mc tı~ından be;, gUn son· 
ar tııet"l olacak ve o tuihten ıonrt\ 
~ Dakika" kıtasındakl gazeteler 

!\ ll\l $, dah~ bU)'tlk lntadakUer 6 
~ldaıı fazla <;ıkanuya.c:aktır. 

li'rıı.ıuıaya ihrao edecıcğlmlz tll· 

~,:1ere mukabil alaoağrmız clı:ara 
~dı, av barutu, çelik ve eııir in
'.::ı.. : nıalsomasi hakkında Parlste 
•b;8larda bulunan inhisnr 81lU6 
ta 8i müdürü Kenan Ynlte r bu • 
~ltu ekıpreılrı ıclmi:ıtlr· Abna-
~b hıaddel~rin miktar ve fiaUım 
~it olunmuııtur· Hu P.Htlara ia· 
~c d~n yakmda ıiparişlere bntla-

llttır. 
'-~lındilik iki buçuk milyon liralık 
~"1e alınacaktır· 
tı l>oıııı tzmlrll snbıkıı.lılarılan mu_ 

ı,~:liı lınıirll anbıkahlarda.ıı mll
~ •h dört klıılllk bir hınuı çete
' . l'akalamağa muvaffak olmu§-

\ 
l~ 1\eeep ve rtUateın adlan.nd& 1l • 
~l'l~l,rı.nda Ud çocull dUn Yedi
~~ l.ramvıu·uun Baha.ıılığuıda sc
~at ~den belediye tahslldarlanıı 
~htıılıe}ımet Allnin pantalonunun 
~t. den para ı:antaaını çalmı§lar-

' lQl'lcl'ııutedııltl beynelmilel sıırgld~ 
' Pavyonunun açılıfmda lıuır 
ı 1~an heyetlmWu rclııl ve tıcn-
' ıtı"'6lttıet1 dıt ticaret dalrcel re-

llavını CflAl Ycrman bugUnkU 
~lon ebprtsJle döıımUetUr· 
~ 1/ hUkO.metlle iki memlekete 

1 C<lret işlerine dair yaptığı le· 
~~ lr ve ecrsi lntibııla.rı hakkm
~ rar>orla.nnı vekalete vermek 
. ~ bu akımın Ankarayn gidecek 
\ 
'«ı l'u.naolatanıo memlckctlmlzdcn 
~ ' 2CO bln ton kaOar buğdliy al· 
\ kararln§tırılmı~ ve ilk p•ırtı olıı· 
~~, llatılan (0 bin ton buğdayın ıe\'. 
, batıe.nm1:ıtır. 

lottt0~lrtdc Ramnn da~ındo. bulunan 
ı 'ttı- l'ncntakaaınuıı 20 kuyu açılma. 
"l 8.rlaısmııtır. 

~lnaı:ı, ınaıoınat.a :öre, Haman dn. 
~ı •çıl&ll ilk aondaj kuyuaund11 
~ tnubafaıa eden kum tAtı t.ıı 
~ • &ncak bir metre nUfuz ccltı· 

~lir, Kum taıı tabal~alaq ne luı 
lfbı •ıı:ı olul"l!a, mubııfaza etUğl pct, 
ır. V l:ıılktArı da o nlsbet!• fazla o • 
~ erııcn lzabnta naı.<lran, f lmd 
~ ~kuyunun pctroıu mutınıazn e • 
~ n:ı taşı tabııkaıı dııha !aıııı 

~t:ı tk suretllc bu ırtınkü verim ar· 
&..tcelklr 

~"CU!ıku . petrol ııahuı Blleydlreder 
~t11 : lctdar UPJıınmakt& olup uzun . 
~ll'(ı O - l.iO, genltlltl 10 • 111 kilo· 

İngiliz rasınl tebliğinde, Almanyanın bu defa da 
sevkulceyş üstünlüüü elde ettiöi bildiriliyor 

Parls, ıo (lfac;u i) - Almanyanın Hola.nda, Belçika ve LQkısem
burga karadan ve havadan turru zu aynl daldkalarda olmu§tUr· Bu 
eıralarda Alman tayyareleri Parlı ve Londra Uıerine de akırıtarda 
bulunmu§lardır· Akmlıı.r Taymis hallcl Uzerinde teksif edilme)(te. 
dlr. 

JIİTDERİN GARB ORDUSUNA El\IRİ l"EVMISt· .. 
Bcrlin, 10 (Radyo, saat lS) _.. Hitler bugün garb ordusuna hl. 

tabc.o h~ 'l\QY9\'.Ji f1C§:qt:W\~ ·e kqrlcrl b3rekcto ~f!Ştmtı§tır· Bu 
emirde, "Gnrb nş'kerlerU Slıln de vazife alacağınız ve dU:manıı k:\rıı 
eldtl«ıUe harekete scçeccğ!Aiz saat ge~tir! İngiltere .Almanyaya 
sekıen sekiz defa hcı.rb lliin ct.rni5 bulunuyor- Bu sefer artık ona kar
~ı mukabil harekete geçeceğiz ve hiçbir suretle arna.n demiyeeccğial,. 
denilmektedir· 

Paris, 10 - Alman ordusunun 
Holanda V(; Belçikaya beklenwn 
taarruzu bu sabah saat Uçte f eçır 
\•aktl vaki olmuştur. Alman kıta 
lan Holanda hududunu geçmış 
ve Hobnda tayyare karargtıhla
nnı eiddetle bombardıman C't.. 
ntlştir. DUvman ayni harekat "'ıl
n::ı.sında Bclgikaya da taıırru21 el 
miş; Belçika Uz rinde yüılerce 
Alman tayynre i uçarak Brük
sel hava meydanma bombalar at 
roıgtır. Müteaddld Alman tllyya. 
releri düşürUlmUşt.Ur. 
BELCIKA MÜTTEFIKLEROEI~ 

YARDIM iSTEDi 
Brüksel, 10 (a. a.) - aelçika 

nın Ever limanı Uıerine bombı-.• 
hır atıldııh öğr nilmrktcdir. Alp 
man-Belçika hududu üıerinde 
topçu mania ııtc i inkitıııf ctm~l• 
tedir. Kendini taarruza usrnmı~ 
addeden Belsikn Fransa ve Tn. 
giltereden imdad istemietir. 

LOKSEMBURC iSTiLA 
OLUNDU 

Brlikael, 10-Küçük LHk&omburg 
istila edilmiştir. Hükfımct erkanı 
şehri terkttmişlerdir. 

TAARRUZ NASIL YAPILOl 1 
Brüksel, 10- Holandnya bu sJ. 
bah aant üçdcn itibaren ynpılnn 
taarruz şöyle vaki olmuştur: 

Evvela 6&.D.t Ucte Alman kara 
ortlu~u Holanda hududunu gcl(
miş ve saat 4.20 ye doğru mü . 
him mik<larda tayyar~ filolan 
Holandıı tayyare karnrgii.hlıınnı 
bombalamıştır. Bu sırada bir ~')k 
Alman askeri Holanda askeri 
kıyafetinde havadan muhtelif 
mıntakalara. indirilmi§ bulunu. 
yorla-rdı. Bu paraoutçıılar Holan 
da askerleri tarafından esir tt

lınmı§tır. 

IZLANDA ISOAL EDILOI 
Londra. 10- lngiltere hükfım<'ti 
Danimarka.ya tfıbl Iılandnya as. 
ker çıkararak bu nuntakayı i§
gal etmi§tir. 

ALMAN KITALARI HOLANDA 
VE BELCIKAYA NICIN 
TAA~RUZ ETMI$ 

telmih edilmekde ve gerek Ho. 
landa ve gerekse Belçikada bir 
çok lngiliz asker ve znbitlerinin 
bulunduğu, bu sureUo Almnn. 
yaya karşı blr taarruz emeli bes
lendiği tebarüz ettirilmektedir. 
Diğer taraftan Alman radyofu 
Holanda. vı· Belçikn. hnlluna hl
tab ederek Alman kıtalanna kat 
oı mukavemet ~östcrmemclerınl 
aksi takdirde bu memleketle:'in 
feci sahnelere şahid olacağını 
şöyliyerek tehdfdde bulunmuf
tur. 
KRALiÇE MiLLETE HITAB 

ETTi 
Nev. York, 10 (a, a.) - lyi o'r 
nıenbadan bildirildiğine göt'~ 
Amsterdamdan alınmış olıın h~r 
habere aazaran Holtı.nda kro.lı
çesi Vilhelmin, millete hitab·~m 
bir beyanname neşrederek: 

''Hükumetim, '·nzifesini göte. 
cektir." demiştir. 

BELÇİKA \'E JIOLANDA 
MUKA \'f;~mT J"4Dt1'0lt 

Londra. 10 (Ratlyo, p;.ıı,ıı.t 13) -
Almanya bu ebah erkonden J-Io. 
landa Belçika ve Lüksr •~"'urgn tn
arruıı et.mi.~tir· Taarruz 1 uğnyan 
mcml~ketler eiddeUc mukavemet 
göstermekte, muharebeler devam 
etmektedir· 

Belçika üzerine yapılş,n taarruz 
eınıuımda, Brliksel bava meydanı 
boml>nrdmıan edilmiştir. Krrk tay. 
y4reyle yapılan bu bombardıJ!lnn 
neticcıinde birçok ölü ve yaralı 
vardtr ve Brültşel askeri hnııtan~ 
si tahrib olunmuııtur· 

Alman tayyareleri, ayni ı:ı.mım
da, Fran:ııdakl İngiliz hava ka -
rargA.hına taarnız ctmtaler, bom -
bardrman akim bırakılmış ve bir 
tayyare düşlirlllmU§tUr· 

.Paristen verilen bir habere gö
re, Fransada birçok &ehfrlerde Al
man tayyareleri tarafından taar -
?ıJza uğrıunış, bu arada IJI, Gol
mar, Pontuaz eehirlcri bombardı
man edilmiştir· 

FraMAnm şimal sahillerinde 
Almr.n tayyareleri gemilere taar
ruz etm~lcrdJr. Bir buçuk saat ev
vel İngilterenin §ark ısahlllcrinde 
bir gem[nin infiliıkla bnttığı haber 
verilmektedir· 

"lngillı: ve Fraruıız hilkümetıerf, 
ttolandayla. llelç!kanm uğradı!lı 
tecavüz karşıırnda, ellerindeki bil· 
tUn kuvvetlerle derhal yvdnna ka
nr venn~lerdir· Almanya bunda 
da, evvell harekete kendiei gf)çe
rtk, hirçok l'IOvkUlceyşi üstünlUk -
ler elde etıniı bulunmaktadır- Al
manya, bu ietillsına1 mUttefiklerin 
bu memleketleri işgale k8rar vc:r· 
miş olmalarını behal\e etmektedir· 
Halbuki bunun aslı yoktur. Ma
lümdur ki Belçika ile Holnnda bi
taraflıklannı ttuna.miylo muhafa .. 
7.aya karar vermişlerdi ve mUtte
fiklertn bu aratllerde harekete geç 
mclerine tamamiylo munnzdıJar.,, 

Holanda memleketi 
suya boğdu 

ı\'etıyork, 10 (Saat 13) - Brük· 
seldeki Amerikan elçisinin bildirdi 
ğine göre, Lüksemburğ hUkQmeti 
ve hanedan erkAnı Almanyanın 
taarruzu üzerine, bu sabah Fran· 
saya kaçmı,lardır. 

Difer taraftan. Amsterdamda 
bu sabah saat ikide hava tehlike·i 
i~retl \-Crilmis ve halk sığmaklara 
iltica etmi~t!r. Holandada bütün 
kanallar ar;ılmıı: ve arazi su altın· 
da bırakılmıştır. 

Holonda rady0lan faaliyetlerini 
tatil ttmbler. l(raliça Vilhelmina 
millete ve orduya hitaben blr be
yanmıme ·necıretmi13 ve herkesi va. 
zifesini ifayn çağınmetır. 

Frans.1 ii~rinc yapılan h:ı\'a ta· 
arruılannda, B Jçika hududurıa 
giden bir de.miryolu hattı tahrip 
edilmi~tir • 

Holanda ve Belçika 
sahillerine mayn 

döküldü 
Londra, 10 (Radyo, saat 18) -

Alman mdyosu taraf mdan bugUn 
gemlere ne~redilen bir tebliğde 
IIolanda \'e Belçika sahilleri~ 
mayn dökillmilş olduğu ve bu mm· 
takaların gemiler için tehlikeli bir 
hale gelmiş bulunduğu bildirilmek~ 
tedir. 

lngilterede kabine 
takviye ediliyor 

I..ondra, 10 (R,Myo, ıııaat JS) -
Harb kabinesi bu ııı.bah ısaat 8 de 
toplanmış ve yarım saat mUmke
rcl arde bulunmuııtur • 

Kııbtnenin takviyesi için tcmns
lar dev:ım et.mekted'r. Bu sabah 
bB.§Vtlkil, muhalefet liderleri AtlJ 
ve Grlnvut ile rörUı;;mUştUr. 

ıxotJ,TF.RE 2,5 J\IİJ,\'O~ GENCİ 
SIL.\H ALTlN A ÇAGmm 

l.Aındm. - 19 yaşl:ı 86 Yll.O 
arasında erkeklerin silah ltınn 
çaföıılm11.sı ihtimali l\ıı.rrsısınJa 
a!kcrlik dai~lerinde knyıd mua. 
meleıi başlr.mıştır. Bu takdirde 
2.5 milylln gene dalı::: askerlik 

No. ,o.ı Yırın ı Orhan Rahmi Gökçe 

Keza bir çok ellerden c;ec;mc: 
diği de ne malilmdu?. Gerc;i, ken· 
dr babasının ve annesinin ınalikA· 
nelerine saldıranların kumanda· 
nı. $telanın babasıydı. Fakat ka· 
tilin o olduğunu kirn temin edebi· 
lirdi?. • 

Delikanlının alnından iri iri 
ter damlaları yuvarlanıyordu. 

- Beni affedin 'dedi.. evet, 
hakkınız var. Delicesine hareket 
ediyorum. 

Ayak sesleri kapıya gelmişti. 
Muhafızlar b!r omuz; vuruıla kap. 
yı devirip dalkılıç içeriye girince 
delikanlı pencereye doğru f ırJa .. 
dı ve şırtını duvara dayıyarak 
müdafaaya hazırlandı. 

Stela ona dikkatle bakıyordu. 
Kılıçlar çarpıtır çarpıtmaz, deli' 
kanh sür'atle bir istavroı srkar· 
dt ve sıkı bir mücadele basladı . 
Yedi kişi durmadan hamle yapı -
yorlardı. Bir tanesi bQrnunun di· 
binden ağır surette yaralandı. Bir 
dakika sonra bir ikincisi de göğ• 
sündcn vuru!muştu. Fakat aksi' 
li:ı:; kılıcı tam ortasından kıvrııı· 
verin:e kalakalmıştı. Delikanlı 
kollarını kavuşturdu ve muhafız• 
lar bir hamlede onu yakaladılar. 

- Seni h~ydut seni!.. Seni hır· 
sız kerata seni!. 

Genç, artık ses çıkarmıyordu. 
çehresi hafifçe sararmıştı . 

Muhafızlar reisi; Prensese 
döndü: 

- Emriniz hammef endi t. 
Genç kız, gözlerini delikanlının 

gözlerine dikerek yürüdü, yanına 
yaklaştı. Elini omuzuna koydu. 
Sonra muhafızlar reisine döndU: 

- Kendisini ıserbcat bırakmıt ! 
Muhafızlar ~şmp biribirine 

baktılar: 
- Anlamadım muhterem 

Prensesim! . 
- Kollarını çözünüz. O, bir 

haydut değUdir. Yanlışlıkla an· 
nesinin intikamını almak istedi. 

- İntikam mı?. 
Muhafızlar Mla birşey anlam2l

mışlardı. Prenses de iıahat ver· 
mcğe lüzum görmedi. 

- Siz dciiiğimi yapınız. O •fa 
bir asilzadedir. 

Delikanlı, genç kızın bu son 
hareketi karıııında hayretten 
hayrete dUıüvermlıti. Demek ki 
onun mert ve iyi tarafları da 
vardı • 

Birdenbire Stelaya döndü: 
- Bu karar. · 1ıdan bilahare 

pişman olmayınız? 
Stela başını dikti. Bu esnada 

o kadar gUzcldi ki, delikanlının 

kalbi şiddetle çarptı: 
- Ni!(in pİ§mlln olacağım? 

Harel:etimden kimseye hesap ver 
ınck mecburiyetinde değilim ld .. 

Delikanlı cebinden ipekli bir 
mendil çrkararak alnrnın terini 
sildi: 

- Çilnkil bence mesele henÜ% 
halledilmlş değildir. Emir huyu· 
run da muhafızlarmız \)id biraz 
yalnız bır:ak~ınlar. 

Stela tereddilt etmeden muha· 
fızlara başiylc i~rct yaptı. Muha· 
fızlar b!ribirinin ensesine baka 
baka1 hıldisenin içinde afallamış 
olarak ~ıkıp gidince, delikanlı o· 
danın içinde Uç dört adım attr, 

- Stclal. Muhahdannızın be· 
nl öldürmcılnc müsaade otmcliy· 

diniz, ÇUnkü aşkımı hor YI hakir 
gördünüz, eonra bana hakaret 
ettiniz. Bundan başka, babanızı11, 
annemin katili olmadığı hakkul· 
da henilz elimde hiçbir delilim 
yoktur. Bence en feci olan nokta, 
bundan aonra size kargı •§k ve 
borçlu oltllak gibi iki derin ye 
kuvvetli hissin eşJri otarak yap· 
yaeağım .. 

Şayet bir gün, sizin, annetıün 
katilinin kızı olduğunuzu anlar
sam, dü§ününüı, ne fec;i ui~tte 
kalacağım? 

Keşke beni öldürtseydinil ! 
Genç kıı, gözlerini odan hi~ 

ayırmıyordu. Kollarını aKlıUn
de çaprar:ladı. 

- Hayır, böyle bir vaziyette 
kalırsanız saniye geçirmeden beni 
öldürünüz. Şunu lyl biliniııı ki, 
ne ah;den korkacağ~. ne de ö· 
lütnden.. Aşkınıza gelince; itiraf 
edcylm ki, ben timdi ye kadar 
böyle bir his tatmadım ve tatmak 
da istemem .. Sen beni öldüreec· 
ğin sıradcı bir ııözliın Uzcrınc vu 
geçtin. Ben de buna mukabele et
tim. Bu ıurctle aramızda bir h~ ••P muamelesi kapanmıt oluyor. 
Tekrar karşılaşırsak gene konu· 
1uruz delikanlı .. 

- Şu halde Allah;ı ısmarladık 
.Prenıesl. 

- Güle güle delikanlı t. 
Genç kız bu sözünden JOnra. 

sırtını delikanlıya çevirdi. O da 
sert ve seri adımlarla. kapıdan 
çıktı, kendişine bakan muhafız· 
tarın yan yan bakı,ıarrna biç al• 
dırmıyarak saraydan çılctr. 

tyidep iyiye dalgındı.. Eftt 
ba§ını kaldmp da banaydı arka· 
da kalan aarayın penceresinden, 
o altın başlı kmn kendisini eey· 
retmekte olduğunu görecekti .• 
Aynı ıaınanda, bir ba~ka ıcye 

de §ahit olacaktı: 
Sarayın diğer Jcöşt!inden uzan· 

mış d8rt baş! •• 
Çok muztaripti. Hayat, hiç bek 

lemediği bUyUk bir ııUrprlde kar· 
şısına sıkmı~tı. Ansızı11 ha~li 
g8ı:lerinin i~inde canlanıyori:iu: 

Kalbi de Stelanın &Jkiyle •$8r 
pıyoı-du. 

Dört gölge de takip ediyordu. 
Artık tenha bir yere gelmi~tl. 
Ba§ınt kaldınp g6kyUzüne1 uzak 
yıldızlara baktı ve içini çekti. 

- Zavallı •nneclğim 1. 
Birdenbire arkasından bir ayak 

scşi duyarak ~urdu ve geriye 
d6ndU. Kar~ısında, topuklanna 
kadar pelerin unnmli bir gölge 
vardı. Ba~ınr çevirmek istedi. Pa· 
kat meçhul adam: 

- Delikanlı -dedi• nereye bay• 
le? 

O, aldırmadı, omuslarmt ıdllrtit 
- Nereye mi?. Bilmem ki 

vallahi!. 
- Yani, söylemek lıtemlyor 

musun~ 
Delikanlı ilk defa ()'!ara1ıc bu •u· 

atde bir ~lddiyet ee~di: 
- Söyleyip göylememek mU. 

Anladım, atz ldmsinlz, bana ne 
diye sual şoruyorsunuz?. Tanı· 
madığınız üısana aq~l aoı-mak 
hakkını kcndlnlrde nereden bul' 
dunuz?. 

Meçhul adam, pelerinin altmda 
uzun bir kılıç taııyordu. 

(Denmı .ar) 

Secçn1e, fııkratair 
Budala parayı gerl getirirse nı ya~. 

Nasrcddin Hoc~ bir gün Bur- ıın ?.. . 
sn. eer:ıfınd&n zengin Hoca .Ali - Onu geç. Fakat geti.rirso on 
Efendinin yanındaymış, dan kolay ne var, seni siler onu 

lçcriye bir adam girmio: yaz:ınm ! .. 
- Efendim, demie. i'lerim bo. 

r;uldu. Muhtaç knld1m. Bana. yüz 
lira veriniz, çah:ıır, kuanır, ge. 
ri veririm. 

Hoca Ali Efendi kahyasına 
emretınie: 

- Ver bu adama yüz lira. 
Nasreddin Hoca hemen cebin

den deft~r kıı.lcm çıkarmış, bir 
ı;ıcyler yazmış: 

- Ne y11.zıy~rJ>un, hocam! de.. 
miş. Ali efendi: ... 

- Adetiındir, de.mi~. memle
kette ne kadar budala v~rsa, i
simlerini yazıyorum. Seni de yaz 
dım, 

- .Aca:\'iP ne<len? 
- Nea~n olacak, senetsiz se-

petsiz borç par;ı verdin de on. 
dap. 

- Acele ctth~ Hoe.ım, herif 

Neler çekiyorum 
Hoça Nasrettin blrgUn Jliz&ra, 

merkeplerinden hirlslnl götUı-Ur. 
Hocayı görcnh:r merkebi ıatıyor 
zanniyle biri merkebinin yagını 
anlamak için dişlerine bakacak o· 
lur. Merkep adamcaltzın elini 
ıaınr. 

Diğer müıteri şakatlık olııaaın 
diye hayvanın ayağmı muayene 
edecek olur, bu defa hayvan çtt· 
mc atar. Mü;teriler hocaya: 

- Hocam bu ne huysuz hay· 
vandır, sen by huysuz: bayv1nt 
kimııelere şatamazsın, bunu ki~ 
seter almaz. derler. 

- Zaten maksadım mtrkebl 
satmak değildir. Do&tlar, ben bu 
eşekten neler çektiğimi anlasan 
diye Retirdim, der. 

~it t1lr .ı,te bu .aharlt, ylı mi kuyu 
tıı.1<tır . 

Paris - Alman radyolnnndım 
bu lllba.h öğrenildiğine göre Al. 
man hUkfımcU Holanda taamı. 
zunu haklı ~ıknrmak mnksadivle 
Holandaya bir muhtarıı vermiş. 
tir. Bu muhtarndn Hnlnndanın 
bugüne kadar yaptığı hnzırlıkl:ır 

tngiUıı hükfımetl tara!uıdan v~
zlyet hakkında bir resmt tebliğ 
nıııredllmiıJfir. Bunda ezcUml~ 
8ylo denilmektedir : 

vuifelerine baslamış bnlunncak. ______ 
1 
__ ... ___ .::1 _____ 111[11 ______ _. 

\ardır. 
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Ge,,_e!eri centilmen, 
gündüzler! dilenci 

I' arıs na kalan miras1
, 

karısı kızılh~ça verdi 

- SEKtZtNCI KISIM -

AC iÇiNDE BiR iSTİCVAP 

- Kımıldama! ..• 
Elinde lamba olduğu halde o· 

danın kapısını örtmek üzere olan 
Sabahattin arkasında bir gölge 
gördü. Başını çevirince Abbası 
tanıdı. Elindeki rovelveri ateş et• 
mek üzereydi. 

Nazmi efendinin Arap uşağı, 
yüzü gözü çamur içinde, bilek· 
terinden kanlar akarak sık sık 
nefes alarak bekliyordu ve anla· 
şdıyordu ki bir yılan vücuduna 
benziyen kıvrak ve çevik vücudu 
bağlardan kurtulmak için şiddet. 
li bir mücadele geçirmişti. 

Sabahattin artık vaziyetin ta· 
mamiyle istediği gibi inkişaf et" 
tiğini sanarak emin ve rahat malı. 
zenin kapısını kapamak üzerey· 
ken işin tersine döndüğünü görü· 
yordu. Olduğu yerde donup kaı· 
mıştı. Burhan Şefik ise bulundu· 
ğu vaziyette hiç birşey yapmaya 
muktedir olamayara-:C, herşeye 
hazır bekliyor; iki adamı sakina· 
ne seyrediyordu. 

Abbas, gözlerini hasmına di· 
kerek ve silfilıını kımıldatmaya. 
rak: 

- Lambayı yere bırak ve elle· 
rini yukarı kaldır! 

Diye emretti. Gözleri Abbasm 
gözlerine takılı kalan Sabahattin 
kımıldanamayordu. 

- Çabu ol, yoksa ateş ediyo· 
rum! ... 

Tehdidini işitince itaat etti. 
Abbas, elleri havada olan düş" 

manını aralıkta duran lambanın 
ı~ığiyle yarı aydınlık odanın bir 
köşesine kadar gitti, silahiyle onu 
titreterek bir köşeye sanki mıh· 
ladı. Sonra kapısı açık duran do· 
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laptan şamdanı alarak bütün vü· 
cudu bir ağ içinde mahpus duran 
Burhana ve Sabahattine bir kah· 
kaha fırlattı: 

- Abbas memlekete yalnız ha· 
şma dönecek ve defineye sahip 
olacak! ... Bu defineyi onlara ben 
göstermiştim. Bu şamdanları on· 
)ara ben vermiştim ... 

Sabahattin sapsarı kesilmişti. 
Birden bir hamle ile Abbasın üs· 
tüne atıldı. İki dakika bütün ze· 
minde müthiş bir yılan mücade· 
lesi geçti. Sonra iki el silah pat· 
ladı ve Abbasın gırtlağına sarıla· 
rak onu yere sermiş olan Saba· 
hattin, kanlar içinde yuvarlandı. 
Abbas ayağa kalkarak silkindi, 
gerindi. Sonra Burhana dönerek: 

- Memur bey, işte size bir 
yol arkadaşı daha... öteki 
dünyayı yalnız boylamayacak · 
sın!. .. Fakat sanıl? Şu seni nasıl 
atlattığımı, nasıl faka bastırdığı
mı anladın mı? Hani senin şöhre· 
tin, marifetlerin? 

- Edepsiz herif!.. 
Abbas bir kahkaha fırlattı: 
- Galiba huyumu biliyorsun: 

Kapana tutulmuş farelerle kavga 
etmek hoşuma gitmez. Is · 
tediğini söyliyebilirsin; hatta 
durmadan dinlenmeden söyliyebi· 
lirsin!. 

- Fahireyi ne yaptın? 

Nakleden: 

- Nazmi efendinin bu biricik 
elmas parçasını da öteki mücev
herlerile ve şu üç şamdanla birlik· 
te Arabistana götüreceğim. Ora· 
da Hüveyt makamının hazineleri· 
ne sahip olunca bütün o tarafla· 
rın en zengin şeyhlerinden biri 
olacağım ve Fahire de benim ka
rım olacak. 

- Alçak herif 1 Madem ki 
bu üç şamdanda ve türbenin ha· 
zinelerinde gözün vardı. Neden 
bu şamdanları üç kişiye dağıttın 
ve bu üç kişiyi biribirinin düşma· 
nı yaptın? ... 

- Orasını sorma. Gıiya benim 
hayatımı kurtaranlara karşı co· 
mertlik ettim, fedakarlığımı gö:;· 
terdim. Sonra bu heriflerin, hele 
Mustafa Nazminin benim iyiliği
mi bileceğini, servetinden beni de 
istifade ettireceğini umdum. Hiç 
birşey yapmadı. Onun indinde 
ben sadık, vefakar, emektar bir 
köpekten başka birşey değildim. 
Yaptığım iyiliğe pişman oldum: 
Üç şamdanı elde etmeye karar 
verdim. Bu suretle hepsinden de 
intikam alıyordum 1 Maksadıma 
nail oldum artık ... 

- Yani, bugün senin hayatını 
kurtaran bu adamların elinden 
verdiğin hediye ile birlikte can· 
}arını almakta da tereddüt etmi
yorsun!... 

1 
Abbas mel'un bir lakayt ile 

Paris, acaip vak'alarla dolu, Tesadüfe bakın ki, Lettenin \ / dudaklarını büktü . 
garip br şehirdir. canı kilisede bir mum yakmak - Umurumda değil... Bunlar 

Roman ve/ hikare yazıcıları, ister ve Sen J ermen kilisesine yabancıdır. Şeyhin hazinelerinde 
hayallerini beslemek için, Paris gider. ne hakları vardı? Zaten ben sana 
gündelik gazetelerinin şehir ha- Dilençilerden birine para ver· birşey söyliyeyim mi? Eğer Mus· 
vadislcrini ka~ırmazlar. mek için cantasını açarken, kör tafa Nazmi benim neden şeyhin 

Sen nehri kıyılarında, akıl ve ve topal dilençi olduğu yerden türbesinde kurban edilmek üzere 
hayalden gcçiremiyeceğimiz her fırlar ve kaçar. Tam o esnada. oldu.Cumu öfrenseydi şamdanlar 
türlü hadisenin geçtiğini görü· oradan geçen bir taksi otomobili üzerindeki ihtirasıım daha çabu& 
rüz. nin altında kalarak sağlam gözle· anlardı. 

Geçenlerde, ama ve topal bir ri bir daha açılmamak üzere ka· _Neden? 
dilenci Sen Jcnmen kilisesinin pamr. 

olamaz. 
- Neme lazım? Güzel ya ... J3e· 

nim de hoşuma gidiyor ya, ye· 
ter!.. 

Bu sözlerden sonra Abbas •t 
kasına bile bakmaksızın kapt}1 

Sabahattinin cesedile Burhanııt 
üstüne kapadı, gitti. 

• * • 
Taharri memuru vaziyetinin rıe: 

zaketine rağmen gizli bir rnetı1 
nuniyet duydu: Abbas giderkt~ 
Lambayı almamıştı. Etrafına b8 
kındı, inceden inceye her tara~ 
gözden geçirdi. İşine yaraya~. 
hiçbir şey yoktu. Aklına pardesU(. 
sünün cebine koyduğu kama gt 
di. 

Abbasın yolda fırlattığı b~ 
kamayı ihtiyatan cebine koyınuşt 
Son derece müşkül ve uzun süre~ 
bir gayretten sonra sağ elinin ile~ 
parmağiyle pardesüsündeki ~ 
maya temas edebildi. .. 

Ellerini sıkı sıkıya tutan bu 1~ 
terden, bu kuvvetli ağlardan ~r 
küçük bir hareket temin edebi 
mek s a a t 1 e r e mütevakkı~~: 
Bu uzun gayretten sonra ceb1 ıe 
deki kamayı tutabilecek .h• , 
gelince ümidi arttı. Kamanın k~~ 
kin tarafını vücudundan dışatır. 
çevirerek duvara dayandı. Y~. 
rıdan aşağıya doğru hafif bJ

1311 katler yapmağa başladı. tt 
hareket, belki yarım s~t 
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ancak p a r d e s ü s ü n il r' 
cep kısmını kesebildi. Sonra •1 e 
kalın ipe gelmişti. Aynı basit ;. 
küçük hareketle ipin bir nokta , 
nı da kesince vücudunu sararı ~r 
ğın gevşediğini hissetti. Genit b• 
nefes aldı. ,. 

Artık bıçağı cebinden ç!~ar ( 
bilecek kadar hareket edebıhY~ 
<lu. Bütün ağdan kurtulmak g ?ı 
olmadı ve bundan sonra bu ta • 
telarz mahpustan nasıl kurtll 
labileceğini düşünmeye koyııJdll· 

(Devamı~) 
merdivenlerı·ndAn fırlayarak bir - Çünkü türbenin şeyhi benim 

'"' Lctte, siyah gözlükleri düşen bab d b b "']"" k h ·· --------------taksinin tekerlekleri altında can am 1 ve a am 0 ur en azı verdı·. dilcnçiyi tanır ve yolun ortasın- nenin ilk kapısına şamdanların 
da, polislerin hayreti önünde, he- b ı d v k · h b 

Sahneyi görmek i,.in toplar.an 1 k u un ugu ısrna aıt ana tan a-
:ı: nün ö en ocasının yanına diz na vermişti. Bu anahtarı ben ye· 

ahali, beyaz bir can kurtaran oto· çökerek ağlar. 
miSl:mine bindirilen ve son seya· ni şeyhe teslim etmedim; sakla· 

Oyun 
**>:< dım ..• Benim bütün esrara sahip 

batini yapan adamın uzaklaştığı· Turakyanın, geceleri silahlı ı kl w d n1 d Oç KIZ KARDEŞ 
ru gördü. İşin içyüzünü Fransız 0 ma ıgım, şam a arı, sonra a r1 

k gündüzleri külahlı olduğunu öğ· hazineyi elegeçirmek istemekJi· B d . J ıe ııÇ gazetecileri büyük başlıklarla a- · · G d e rıye, Reyhan ve a 
renmıştır. ün üzleri dilençilik ğim kurban edilmekliğime sebep k d . 

rilerine nydınlattılar. yapan bu adam karısına Lci mit· 1 d Anl d k d ' ar eşlerdır. ıı• 
Hikaye, İsveçli Madam Molle 0 uyor u. a ın mı ar a aş. Bedriye ve Reyhanın yaıia~~,. 

Yon frank bırakır. Lakin Lette Dalzm koca (kansmA) Yazma Jutfen: "Göoderml• olducro. T !:.fı uzatmayalım· geç kalıyo· .. "' Bang ve kızının Lette ile, Stok· .. ~ ,. ı..a ' cem ederseniz 47 bulursu•· ... hepsini Kızılhara verir. nur. mektuba karşılık olarak·~ rum eli' ' 
holmclan Monte Karloya gelme- ı: •• halbuki Reyhanla ]alenin ya~& 
]erile ~~a~ Bay Bang illdüğü~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•60 tutar Bedriye ve Jak~n 1~ 
için, matemlerini hafifletmek için Nakleden: lan ise 53 tür. , 
seyahate çıkmışlardı. Lette 21 H i k uy e Bı"' r d t BURHAN BURÇAK Bu kardeşlerin her biri kaÇ Y' 
yaşlarında bir sarışın güzeliydi. ~dd e • • • şındadır? 

Kumarhanelere girip çıkarlar, ; 
iflas eden milyonerleri, milyoner Dünkü intihapta ka~ Jıc:J. 
olan müflisleri gördüler. Nakleden: Burhan Burçak kanabilirler. Böyle olursa aramızda arka· Misk sokağı diyorum. Bununla birşey namzed 1870 rey aldı; zıra 1,.. Bir gün, Mosyö Turakya is· Salonun yavaş yavaş lo~laşmaya baş· daşlık ve dostluk kalabilir mi? kasdetmek istemedim. Bunun yerine her- zanan na012edin 440 reyi. rtl'I , 
minde genç yakrşıklı ve çok zen· layan yarı karanlığı arc::sında tebessüm Bu cevabı o dere<:e safvet ve samimi· hangi bir sokak adı da kullanabilirdim. rin yüzde sekizini teıkil edfl 
gin bir Fransız Lctteye izdivaç eden Neclaya hayırhah arkadaşı sordu- yetle vermişti ki Sıdika bu yolda devam Meseıa: Sıraservilcr diyelim... Hesabı kolay. 
teklif eder. Turnkya çok kibar ve - Daima mes'utsun değil mi Necla? etmeyi muvafık bulmadı: - Yani Nebahatın evinden mi bahsedi- ___________ __.,/_ 
asil hareketlcrile, Madam Bang'ın - Daima Sıdika.. Hatta bu saadet - Arkadaşlarının seni çok sevdikleri, yorsun. Fak~t bundan emin misin? 
taktirini cclbetmiş ve kızınm Tu· her gün bir parça daha artıyor. Sami bana seni müteessir edebilec;ek hiçbir §CY yap· Sıdika, bu suali sormakla sırrını an· 
rakya ile evlenmesinde mahzu:- o derece müşfik ve samimi davranıyor ki.. mak istcmiye<:ekleri muhakkak.. Fakat latmış oluyordu. Artık hiç birşeyi sakla· 
görmemiş. Tural:yanın aynı za· Nectanın bu cevabını, kocası hakkında başı bu kadar boş bırakılan bir kocanın maya lüzum yoktu: 
manda mükellef bir köş:cü ve lüks verdiği uzun bir methüsena silsilesi takip da serbestliğini suiistimal edebileceği - Alçak • dedi. 
otomobili de vardır. Kadınlar etti. Dünyada biri birinden bu kadar ayrı akıldan çıkarılmamalı. Erkekleri sen de Necla, aynı safiyetle sordu: 
böyle şeylere zaaf göı:terdikleri )'aratılışta iki insanın insanların bu dere· benim kadar bilirsin. - Kimden bahsediyorsun? 
için nikfıh iki hafta içinde olur ce ahenkli bir aile teşkil etmeleri bütün Neclanm kirpikleri biribirine çarptı: Şimdi ayağa kalkışmışlardı. Odanın 
biter ve Madam Bang 1sveçe muhiti derin bir hayrete düşürüyordu. - Ben, dedi, kocamdan eminim. Ve karanlığında, yalnız nefesler çarpışıyor· 
döner. Netekim konuştuğu arkadaşı da Neclanın MUn arkadaşlarımdan hiçbirinde gözü du. Necla arkadaşını en can alacak yerin· 

Lette. Madam Turakya olur ve bu sözlerini tuhaf bir eda ile dinliyordu. olmadığını bilirim. den yakaladığı için memnundu: 
kocasiyle, geceleri, Monte Karlo· Hakikatte Sami düpedüz terbiyesi ek- - İşte. Bunda haklısın. Hepimizden - Bu yaşta bu derece saf olabileceği-
nun aristo!hat muhitine sokulur. güzel olduğunu inkar edecek değiliz. ni zannetmezdim. Sıdika • dedi. sik, hissiz, nezaketten nasipsiz önüne gc-

Bay Turakya. her sabah işine len kadına sataşır, sırnaşık bir adamdı. Sonra hepimizden de safsın. Dünyada en Sıdika, yerinden bir tokat yemiş gibi 
gider ve akşam olunca döner. Bu ince ve güzel kadının, böyle bir herifi büyük kuvvet bunu bilirim ki saflıktır.. sıçradı. 
Kansı onun ne iş yaptığını bit· Sıdika, !bunu gülerek ve biraz yüksek Bu sırada dışarıdan bir ayak sesi du· 

nasıl sevebildiği hayretle soruşturuluyor· 
mez. Bir gün sorduğu zaman du. Genç kadını seven arkadaşları: söylemişti: Bunda, biraz da tariz manası yuldu ve akabinde kapı açıldı. 
"ticaret" diye cevabını alır. _ Olamaz • diyorlardı; bu derece a· gizliydi. N eclanın kocası gelmişti. Karanlık o· 

Maamafih kadınlar muhteris Sıdika devam etti: da da birşeyler geçtiğini hissetmişti. 
oldukları kadar mütececsistirlcr likasızlık olamaz. Neclaya koeasının ah· - En iyi şey, daima mütereddit dav- Elektrik düğmesini çevirdi. İkisini de 

laksızlığını bildirmek lazım. 
de. Tecessüsleri ihtirastan do ranmak, herkesten şüphelenmektir. Zan- ayakta ve yanyana gördü. Renkleri sarar· 
ğar. Hatta genç kadının Neclaya bugün nedersem evleneli beş sene oldu. Bir er· mıştı. Necla: 

Kocasının ona yaşattığı mükel· sorduğu sual de işte bu izahatın bir mu· kek için bu uzun bir zamandır. sözlerimin - Arkadaşım gitmek üzereydi, dedi. 
lef hayat Letteyi, her kadında kaddemesi sayılabilirdi. Sayılabilir değil, bir dost nasihati olduğunda fÜphe etmiye· Lutfen kapıya kadar kendisini teşyi et, 
olduğu gibi, tatmin etmez. hakikat buydu. Neclfımn arkadaşları, ceğini sanırım Necla!. Sami! 

Üzilmünü yemekle kalmıyarak onu kocasının hareketlerine kar~ı müte- Necla sabırsızlanmıştı. Ters bir şekil· Sami, bilmecburiye itaat etti. 
bağını da meral: eder. yakkız bulunması için güya murahhas de cevap verdi: Misafir kapıdan çıkarken kendisine 

Tecessüsü lehine mi, aleyhine olarak göndermişlerdi. Vazifesi. her ka· - Evet, onun içindir ki hayret ediyo· sadece: 
mi? Onu karılerimizin reyine d•nın, l·örü körüne, kocasının sadakatine rum. Bana karşı dost olduğunuzu· bahse· - Alçak· dedi. 
bırakırız. inanmamasını Neclaya aş•Iamaktı. Onun derken, kocama olan emniyetimi gider- Sami, şimdi müthiş fırtınanın kopma-

Bir gün, Lette, kocasını takip içindir ki Necla, kocasiyle geçen müşte· meye çalışmanız, manasız 'birşey olur. Bi· sını bekliyebilirdi. Başı önünde odaya 
eder. rek hayattnn duyduğu saadeti anlatırken Iiyor:;unuz ki saadet, ele geçirilmesi çok döndü. Her an bir infilak bekliyordu. 

Kocası bir taksi arabasına at- 0 baJinı önüne eğmiş, yarı müteessir, güçtür. Onu elde edebilmek için önce o· Halbuki Necla: 
lar ve - (Lette ve kocası Parise yarı mahzun dinlcyor<lu. na inanmak lazımdır. Hakikatte inanmaz· - Affet beni, dedi. Çok başım ağrı· 
göçmüşlerdi ve kendi apartman· Genç kadın, içinden: sanız bile, inandığınızı göıterccek kadar yor. Ben yemek yemeyeceğim. Müsaade 
larınd:ı oturuyorlardı.) - Dar "- Ammada budala şey, diyordu. 1n· medeni cesaret sahibi olmalısınız. Belki et te gidip yatayım. 
bir ·sokağın içinde, eski bir bina· sanın kocasına bu derece bağlı olabilmesi • bu sözlerim de seni hayrete dü§ürüyor Sami, her~eyi anlamıştı, böyle müthiş 
ya girer. için behemehal sersem olması lazımdır. Sıdika.. bir vaziyette bile hata gülmeye ve r:ıtıra· 

Kendisinin ayrıca bir ortağı Hatta Ncclanın bu inanışı, genç kadının Fakat düşün bir kere: Söyledilin gibi bını göstermemeye çalışan yük.sek kalpli 
vardır. biraz da sinirine <lokunmayor değildi. aaadetime gözdiken arkadaşarımm kimler kadının hareketini derin bir takdirle sez· 
Yarım sa.at so:ıra, binadan, to· Sureti haktan görünerek: olduğunu anlamak istesem ve anlasam di. Önünde dizçökmek, afdilemek istedi. 

pal ve .. iyah gözlüklü i~i kör di· - Ben senin yerin-le olsam. biraz da· netice nereye varır. Yoksa Misk sokağr· Karısı eliyle işaret ederek lüzumsuz bul· 
lençi çıkar Lette bu vaziyetten ha ihtiyatlı hareket ederim. Bu derece nın köşesine saklanıp ta ötekini, berikini duğunu anlatmak istedi. Sonra odasına 
l>ir §ey anlamaz"; kocasının yeri:ıi pürüzsüz bir saadetin hazan insanın mi tarassut deyim?.. girerek sürmeyi çekti. O anda yastığına 
öğrenmiş ve ibiı;ıaya bnşka bir gü-:ı kendi aı k.adaı:ılarını bile kıskandırabite· Nectann , Misk sokağından bahsediti başını koymuş hıçkıra hıçkıra, ağlamaya 
girmeyi ta~ rlamıştır. eeğini biliyor. musun? Onun için ihtiyatlı Sıdika.nın rengini deği§tirdi. Bunu Necla ba§latnıştı, Her hıç.kırığı müteakip: 

Dil3n~iler Sen Jcrmen kilisesi- olmak lazım. bilerek aöylcmitti ve rakibinin çektiği - Zavallı! Zavallı saadetim, diyor ve 
nin merdnenlerine gider ve avuç Genç kadın hayretle sordu: babı haz duyarak seyretti. Sonra ilave tnlcyordu. Bu, bir dostun eceri, bu bir 
açarlar. · .-- Arkadaşlarım benim saadetimi kıs- etti: doetun itiydi ..• 

Günlük bulmaca 
o , 2 ~ 4 s " 7 8 9 '

0 

1 

2 
3 ı--ı--t-1--+--

.. 
s ı--ı--'t-

' 7 

8 
9 
10 

t-T--+--+-+-

..._.._.....__..__.._..__.___._ ___ 
SOLD.\.N' SAC.A: ~ 

ı - lstanbulun köprübn§J ııı~lri' 
nı. 2 - Senup vll~yetıeriml..zden (Y) 

Tayyare. 3 - Koruma _ sonun• 11· 
gelime ba~takl kıllar olur. • - 6 "' 
tacak yer temin etme _ Her1<e!· lt ıı' 
Hamamda kullanılan su kabl • J3 11 / 

Ao\L i 
vi §eker. 6 - Yad edilen • :M..... jV• 

Adam - Nida. 8 - Beyaz. 9 - ~ t• 
yan - Şart edatı. ıo - osuzıl l 
den. 

1 
YUKARDAN AŞAGI: vıJ)" 
ı Payta.ht. 2 - Edlbceııne .. :f'l'ı.. 

yet. 3 - İçinde mayası yok .. ,0J<ul~ 
( - KötU bir huy - Dil. 15 - ~ıı il' 
bir ot - Güzel sanat Dlvaneıı .... ıt· - ew 
şr. 6 - LAhza - Sevinmekten 

1 
(il 

1 11' 
7 - Hitabe _ Ekleyle. 8 - B r ,ıJJıı 
ha _ Konuk. 9 - Rahat - şart 
10 - Bir yerde sakin otan. 

bSıtl: 
15 numaralı bulmacaınıı.ın 

SOLDAN SAC.A: f~ı!1 

l - aMcariata.n, 2 - uzun. )M./; 
3 - Hamaratlık, 4 - Apaçı~ 1 
5 - Avad, 6 - Eleman, Em~· !) 

Baca.. İftar, 8 - Etek, Mi, ?" ' 
lsabet, 10 - Enis, Tilki. 

Q 
s 
s 
u 
li 


