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dS Nevyork, 16 (A.A.) - Nevyork Herald Tribüne gazetesi yazıyor: Birleşik Amerika· 
i~· nın mevcudiyeti ve huzuru bakımından en ucuza malolacak hal çaresinin derhal 

Almanyaya harp fan etmek olması pek muhtemeldir. Alman harp makinesi kuv· 
Vetli olduğu kadar çirkin birşeydir. Birleşik Ameri~a, bu hale artık göz yumamaz. 

Amerikalılar Almanya ile mü-1 

:~ nasebatın kesilmesini istiyor 
lırontevideo, 18 (A·A·) - Eski Unıruay Cumhur reisi Serra.. 

to· lltıJı riyuetl altında nufuzlu f&]ıaiyetlerden mUrekkeb bir zümre 

~Ull'elai Baldomiye bir a.rıuhal vererek, bütün Aemerika Cum
''""1ht.Jerimn Almanya ile mtınuebatı kesmek U&ere ted~ir alına· 

ntanva · 
Mısırdaki ltalgan• 
ları feri çağırdı 

larmı istemiftir· · 
Mon~evideo, ıa (A·A·) - Birl~ik Amerika dahil olmak Uzere 

H Amerika Cumhuriyeti, Belc:ika'ya, Hollanda,ya ve Lükscmburg'a 
yapılan Nazi taarruzunun protetıto edilmesi için Uruguay tarafın_ 
dan vaki olan teklifi kahuletmi~fü. 

jt 
,ıı· fi Roma 16 (Hususi) - Müttefiklerin Akdeni:.. 
~ u:olannın lskenderiyeden açılmaları münasebe

.~ ltalya Mısırda oturan tekmil ltalyanlan 
~lekete dönmeie davet etmiıtir. 1 

Almanlu taP&fmdan hadatlanacJa 
Memleketleri Alman htllbJD& manenoa yapılan ' "'if!reyl, lllgfrW 
a~yan Llibembarıt Dtik ve \'e Ma.ilno Jtat1anaı 

DU,esi Partste karfılaaırken gösterir harita- · 

Fransız mukabil hücumu 
Sedan' da vazivefi düzeltti 

l\oamur0un şüMc§lUüncdle Dlkü taraf 
i{QıUDii lkuvvcetD~rö t~masa gördn 

t..ltotteflk menbalar-ından gelen haberler Alman menbalarından gelen haberler 

Belçika hükômeti Almanlar Brüksel'i 
llrükselden ayrılmadı tahrip edecekler 

j. -üttefikler Alman znhll kıtalannın taarruzunu Fransızlar Sedan muharebelerin· 
knmak için tertibat aldılar de en ağır tanklarını kullanıyorlar 

.<Yama Z ad u J'facla). (Y.-ı Z MI _,...) 
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~mm.ı~ımıJ_ımıR't! m-n ~ 
Saat 18,~0 a kadar gelen 

1 na 1,5 sene sonra 
Almanya petrol-

• 

suz ·kalacak ! harp haberler: 
• - •• '"J, ... ) ..... ..... • .~. • • ............ ____ .. _ ..... ___._....., ___ _ 

MOtteflk merıbalan~~~n ~elen haberler 

1 

. " . . . . ., . - . 
Almarı. ~e:r_ıb~·':"r:"!1~a~ ~~len_: ~abQrle~ ı 

Almanyanın Sovyetler Birliği ile Roman- f 
yadan ithal ettiği petrol 3 milyon, kendi i 
istihsali 3-3,5 milyon tondur. Bugünkü pet- i 
rol istihlaki 8 milyonu bulduğuna göre, 2-3 l 
milyon ton açığın, mevcut 5 milyon stoktan s 
kapatılması zaruridir. ~ 

Ssdan' da vaziyet düzeldi Berlin, 16 (Radyo) -Alman baskumandan· 
lıiuıdan ıaat 17 de tebliğ edilmiştir. ~ 

..... _ _ ...... ..---................................. . 

Paris, 16 (A.A. Saat 17,35) - Bu sabahki 
resmi tebliğ hak/unda izahat veren Fransız. erka
nı harbiyesinin bfr miimessili, bunun başkuman
danlığın bir sükute daveti değil, bütün millete hi
taben bir emri olduğunu bildirmiıtir. 

Belçikada, dü~manımız Antverperi kalesi -ve 
Daile mevkilerinde yeni bir muharebeye hazır· 
lanmışbr. Namur kalesinin cenubu garbisinde fır 
kalanınız faaliyetlerini genişlettiler ve Möz neh· 
rinin garp sahilinde tekrar Fransız tanlC kuvvet• 
lerile §İddetli bir muharebeye tutuıtular. 

Harp içinde bulunan Almanya 
nın petrol ihtiyacı için yapılan 
tahn\İnler biribirinden pek farklı· 
dır. Bu tahminler senede on iki 
milyon tonluk bir asgari ile otuz 
yedi milyon tonluk bir azami ara-
mda oyna.maktadır. Fakat bütün 

bu tahminlere esas olarak alınan 
'Ş3rt, tam hakiki bir harbin mev. 
cudiyetidir. Halbuki §imdi böyle 
bir harp yoktur. Bunun içindir ki, 
muharrirler Alman}-arun bugilnkii 
petrol ihtiyacım, sivil sarfiyatın 
büyük ölçüde tahdid edilmiş oldu
ğunu nazarı itibara alarak sulh za 
manındaki ihtiya,tan u bir şey 
farklı kabul etmektedirler. Hatta 
bugünkü petrol ihtiyacının sulh 
zamanındakinden yüzde otuı nis -
belinden daha aşağı olduğunu id. 
dia edenler bile varsa da bunu doğ 
ru olduğunu kabul etrneğe imkin 
yoktur. Harp harekatının Skandi
navyaya da sirayet etmiş bulun • 
maSJ muhakkak ki petrol ihtiyacı. 
nı daha da arttımu~tır. 

YERLi lSTIHSALDEN 
TEMiN EDİLEN MiKTAR 
Almanyanm 1938 yılındaki is • 

tihsali 2,45 mil}·on tona varmıştı. 
Bu miktar 3l1 §'kilde toplanmakta
dır. 

Tabii petrol 600.000 Ton 
Sun't benzin 1.200.000 .. 
Benzin 450.000 " 
lspirto 200.000 ,, 
O vakıttanberi şu değişiklikler 

vukua gelmiştir: 
Yeni istil~lar dolayısile tabii 

~trol istihsali senevi 800.000 tona 
baliğ• olmuştur: 1940 senesi için 
bir milyon to.QJ..JJk bfr istihsal, elde 
edilecek miktann azami had • 
di olarak kabtil edilebilir. LehLta· 
nm yuvarlak bir hesapla senede 
370.000 ton petrol istihsal edilebi. 
len arazi parçası Sovyetler Birli • 
•ine düşmüştür. Almanyanın bu -
radan da bir §eyler temin edebile
ce-~ farzıolunursa tabii petrol mik. 
tan irin 1,4 milyon ton azami had 
tesbit edilir. 

Sentetik benzinin istihsali, mu -
harrirlere göre, 939 yılında 1,7 
milyon tona çıkmıştır; 1940 ,,ım .. 
da 2 milyon tona iblağ edilecektir. 
Icap eden in~ levazunının büyük 
mikyasta tedarikinde,. bilhassa çe
lik vesaire gibi maddelerin temi -
ninde büyük engellerle karşılana -
cağı için yeni herhangi bir fabrika.. 
nın kurulamsı muhtemel görülme· 
mektedir. 

Sentetik benzin yerine kalın ol • 
mak üzere istihsal edilen mayi gaz 
odun gazi, vesaire gibi maddele -
rin istihsalile senede- azami Uçyüı 
bin ton benzinin yeri doldurulmak 
tadır. 

Ona mukabil ispirto ve benıo -
lün harp ~raitinde muharrik mad· 
de olarak kullanılmasına hemen 
hemen imkfin yOk gibidir. Zira bu 
her iki maddede cephane imalinde 
ktillanılmaktadır. 

Netice itibarile şu hükme gelebi. 
liriz: Almanya ihtiyacının 3 • 3,5 
milyon tonunu kendi istihsalatile 
t:.tınin edebilir. 4,5 - 5 milyon ton 
itik a,ık ya idhal edilmeli veyahut 
da mevcut stoktan idare edilmeli
dir. 

iTHALATLA TEMiN 
Denizaşırı memleketlerden it -

hal~t (hattti bitaranar vasıtasile 
de) tamamen imkansız farzedilebi · 
lir. ltha!Atm yapılabileceği mem .. 
leketler sadece Homanya ve Rus ' 
yadır. Romanya birinci mühim 
mevkii i~al eder. 

ROMANYA 
Romanyanın petrol istihsali 936 

yılında 7, 8 milvon tonu bulmakla 
azami haddine ulaşmıştı. Bu mik. 
tar 1939 da 5, 6 milyon tona düş· 
milştür. Bu >•üzden ihracat mik -
tan 36 senesinde 6, 9 milyon ton 
iken yuvarlak hesap1a 4 milyon to
na sukut etmiştir. 1939 da bu mik 
l3nn ancak dörtte biri (yani 960 
bin tonu) Avusturya ve Ç'.ekoslo -
v~kya da dahil olduğu halde Al 
manyanm hiS!C.sine isabet etmiş • 
tir. 

MQteha!!ı!larm harp patlama
lan evvel de söyledikleri gibi Al • 
manyı için petrol ve maden temini 

gıda maddeleri mese:esinden dah;ı 
mühim bir hal almaktadır. Birincı 
emper)"aiist harbine nazaran va:i 
yet şimdi başka türlüdür. Cihan 
harbinin daha başlangıcında Al . 
manlar .Fransanın zengin madenle
rine sahip olmuşlardı. Petrol Yari. 
yeti de böyle değildi, çünkü mo • 
törleşme neticesinde mayi mahru
kata ihtiyaç muazzam bir ölçüde 
artmıştır. • 

Onümilzdtki sene için Roman • 
yadan Alman}-aya 2 milyon ton 
petrol ihraç edilmesi her ne kadaı 
yapılan anlaşma ıcabından ise de 
nakliyat güçlüklerini gözönünde 
bulundurmak lazımdır. 

Möz. mul1a.rebesi, deTinliğine devam etmek
tedir. Müttefikler Alman zırhlı fırkalarının taar
ruz.unu kırmak İçin tertibat almı~lardır. Alman
lar yalnız Sedanın batı - şimalinde Sedanla Na
mur a•asında zırlıl! ll!ta•ar sevkine muvaflak o
labilmiılerdir. Nefsi Sedan bölgesinde Franaı: 
mukabil hücumları dün ak§am üzeri vaziyeti tek
rar tesia et mi§ tir. 

Sedan ile lsviçre araaında !A ajino fıattı ta
mamen masundur. 

N amurun şimalinde Escunt' da iki taraf külli 
kuvvetleri temasa girmiı ferdir. Bütün Alman hü
cumları püskürtülmüştür. 

FRANSIZ HARtCIYE NEZARETiNDE MOHIM BiR 
TOPLANTI 

Romanra ihracatının yüzde sek. 
sen beşi normal olarak deniz ycfr 
le yapılır! Bu yol ~imdi abluka 
yüzünden Almanya için kapalıdır. 
Demiryollarının nakil kabiliyeti Paria, 16 ( A.A. Saat 18) - Bugiln öğle <Vaktt haTiciye neı:a-
ise çok azdır. Bu yol en fazla umu. retinde mühim bir toplantı }apılmı~tır. Toplantıya Reyno, Jeanne· 
mt harp zamanında kullanılmıştı. :.ey. Herriot, Chautf'mps. Baıvekil muavini Daladye, dahiliye na· 
O vakıt bile harice ancak senede ım Roy, nafia nazın da Monzie, denir. ticareti nazın Rio, Paris 
375.000 ton nakledilebilmişti. 1918 asl:eri valisi Reging ve umumi kalibi Berthoin ictirak etmi~lerdir. 
yrlındanberi bu miktar hiç bir za- :ır 
man senede 200.000 tonu aşama _ NAMUR DA TEKBAŞINA MUKAVEMET EDiYOR 
mıştır. Romanya demiryollanmn Londra, 16 (A.A. Sıuıt 18) - Röyter ajanıı hareklt hakkında 
her biri on beşef tonluk olmak ü- saat 15 ~e a~ğıdaki malümatr vcnni~tir: 
sere ancak 8 bin sarnıçlı vagonu Alman ilerleyişinin Şarki Se<lan bölgesinde durdurulduğu an· 
vardır. Bunlar da esas itibarile 
dahili istihllk için kullanılmakta _ taıılıyor. Bu bölgede \•aziyet ağırdır fakat tehlikeli değildir. 
dır. Almanya ile irtibatı temin e - Almanlar dün öğleden sonra Namur'un şimalindekl müttefik 
debilecek yeg1ne yol Tunadır. kıtal:ıra kan hücumlar yapmışlardır. DU§marun bu hücumlan dUn 

Tuna yolile son },llarda senevi gece 'durdurulmuli ve bazı noktalarda Meuse - Möz: boyunca Fran· 
800.000 ton petrol sevkedilmiştir. sızlar· hafif bir terakki kaydetmişlerdir. Namurdan Sedan'ı kadar 
220.000 tonilfitoluk 385 sarnıçlı 
gemi vardır. Bunların 36 bin toni. uz:anan bölgede vaziyet çok mübhemdir. 
litosu lngiliz ve Fransız bayrağı Liege • Liyej tecrit edilmiş vaziyette, fakat mukavemete de' 
ta~ımaktadır. E\be ve hattA H~n ,,.am edilmektedir. Namur da bByledir. Bi:i 'lehrin de tecrit edilmi" 
nehirlerinde kullanılan gemiler de· vaziyette oldufu anla~ıhyor, fakat muka\'ernet etmektedir. 
rinlik vesaire gibi sebepler tesirile Zelandada, Waliherende ve Vatiheren'in prkmdaki adada 
Tuna için elverisli değillerdir. Bu.. milttefik ve Alman kıtaatı arasında mübarezeler cereyan ediyor. 
günkü halile Almanyanın istifade 
edebilec.eği petrol gemileri ancak Amaterdam ve Rotterdamdaki bütün petrol ihtiyatları imha 

Sedan kalesinin cenubunda Fransız kuvvet
leri mukabil taarruza geçmiş ve bu taarruzda eıı 
ağır büyük tankları kullanmıştır. Fransız taarru• 
'zu geri püskürtülmü~h bu arada düşmanın ağır 
tanklanndan birçoğu imha edilmiştir. 

Alman tayyareleri, dün de düşmanın nakli· 
yat, irtibat kollanna, yürüyü§te bulunan latala• 
nan taarruz ebnittir. Taarruzda sayısız tD.nk im• 
ha olunmuştur. 

Ha va kuvvetlerimiz dün 98 düşman tayyare
si düşürmüılerdir. Bizim tayyare kayıbımız t& 
dir. 

Bcrlln, Hl (A·A· Rsat, Hl,:!0)
A iman başltumandanlığı bUtUn Bel 
çil•a payta.htmda, &On gtl.'11Crde 
askeri h:ırckfı.~ yapıl:lığını iddia e
derek diyor ti: 

BtR TEHDİDi 
"Eğ'er Belçika hükumetl, Brillt· 

~eli harbin fecayllnden masun b~ 
1undurma.k lstiyor.5&, bütUn aske 
~ıı:tllyetlere ve istihk!m ~ıcriJll! 
derhal nlh~yct vc::ilınclld.ir· 

,111111111 ı ııeıııııııı ırrıııııtrıtırııııııııııııııııııııııııııııırııııı ı ıı 

Haber gazetesinde 
Cumartesi gününden itibaren lıarp sonu edebiya· 

tının en meraklı hikayelerinden biri 
tefrika ediliyor: 

Son .. ,,. 
opuş 

Dttytik bir dikkat ve itina Do ~-arılmı' olan bu eserde, edebf ı;c1"' 
kinf;:,. <'~np "nrilcll~ ka.dar bir romanda hekl<'dlğlnlz n.~ıar ,·e 
hankdlcrle de kendlntıl tatn-Jn edllml11 balaabmız. 

YAZAN: Kenan 
160 • 180 bin ton haaninde olabi. edilmit ve Almanlar bu Stoklan ele geçirememiılerdir. 
lir. Bu gemiler senede en fazla Parll', JR CA·A· Saat, 18> - Hava.ti ajanaı hareklt hakkmda eaat __, 
1,3 - l,4 mil)'On ton petrol nakle. 14 de apğıdakl maliımatı vermiştir: ~ 
debilirler. Zira Tuna senenin an - Bu sabah Parlste toplanan malilmata nazaran dUn giln batarken şiddetli taarruza ait tafsillt öğre· ALMANLAR 4 SEYYAR ffi\.Sr 
cak dokuz ayında seyriscfaine mü- ,·aziyet töyle idl: nilmiştir. TAHANE KOLUNU T.\tJRl 
saittir. Şimalde Anverateltl mQtteflk ltıtalan ZelAndı mndataa eden mı.ıh· Blenheim tayyarelerindcn mütc- . ETTiLER d:r 

Su halde gerek Tuna ve gerekse telif kuvvetlerle temu halindedir· şekki! kuvvetli bir filo bu molörlü Paru, 16 ( A-4.) - Fransa ·si 
demiryolu vasıtasile Romanyadan Anvere lle Na.ınur araamda Alman k\lllt kuvvetleri müttefik klll· ko!u aramağa menur Jdmis ve o- ki Amerika scyy::ır hastanesi "f1ı1 
Almanyaya en fazla senevi 1.8 mil li kuvvetleri ile temasa girmiştir· nun Mastrihct - ·, v,ı,:-er~ y0lu üz'!· J. V. Johmon, dü~man tayyare.e

3
_ 

yon ton petrol sevkedilebilir. Merkezde, Namurdan Sedana kadar Möz nehrinin eol kı(ynn Uze. rinde ilerlediğini gö.ın" iltü. Zırhlı nin garp cep'.1esinde yaptı~daıı t 5" 
SOVYET RUSYA rine uz:ıuıan umumi bir muharebe mevcuttur· Burada piyade ile irtl- ufak arabalar ve efrnt naklediyor- arruz neticesinde dört se\·yar hıt • 

Sovyet Rµsyanm petrol istihsa- batı olmıyan zırhlı fııkalar ileri 11UrUlmüştUr· Fransız kumandşnlığı du. Arabalar, sık ~ •ralar halinde tane kolunun tahrip edildiğini }lt 
li senden seneye arttığı halde da· durdurma tertibatı almaktadır· ile:liyor:ar \"e kafi!enin ~onunda ..>er vermekteiir. 
bili istihl!k miktarı da mütema - Sedan bölgesinde Almanlar şehrin prkında çıluf ya.pmağa mu· ö:1<le!dlerdan 20 m~tre daha baş· Bl!ı l!'\GiLlZ MliHRIBI 
diyen çoğaldığı için ihracatı azdır. vaffak olamamıolardır· Fransızların buradaki mu.kabil hllcuınlan M6z ka a:-abalar geliyordu. HASA~ UGRADI al'" 
Bu ihracatın tanzimi de nakil me- boyunca ilerlemektedir· • Blenheim tanarcleri. biriliirini Londra, 16 ( A.A.) - DU.-ı tr 
selesinin halline vabestedir. Deniz. Sedandan İsviçre hududuna kadar v:Wyette hiç bir deği,Jk1iı. yok takiben ve ~üratie inere.:, rüksel' ~.-ım amirallik tara.&m<lan tU te 
den irtibat abluka rüzünden kesil- tur. Ve yalnıı mevzii hAdiceJer vul:ubulmu§tur. infi12.."<h bombalar attılar. Bu bom- 1 !iğ neşrecffmi~tir: "bİ· 
miş bulunmaktadır. Tuna Roman.. * · * ı) balar. yollarda ger.i' çukurlar aça· 1 lngilterenin \'alenti~e muhrı :Jt'I 
yanın bile ihracatına Jçifi gele • VUJ MJNTAKASINDA MAJl- !ar bütün ~ü·tahkmı mev2ilerini rak zırhlı aracalara a~r tahribat ı Holanc!a sahili <!~ığtnd:ı cere:Y.

3 mezken buradan istifade mevzu - Nü BOMBARDIMAN EDİLDİ ve Monmedıden Sedana kadar • ,·erdirirken, daha ufak çapta bom· eden bir ha\'3 taamızu e5Il~sırı0 r 
bahs olamaz. Sovyetlerle Almanya p . 

6 
(A lS) Ha· ~lehn~umuzu sağla~ b!r $cl<i9e balar efrat arasında biıyük zayiat ha~ara uğrar.1ış \'C karara ottJ 

arasında bir petrol yolu henüz ya· ar.ıs, 1 .. A. saat " - _ muha.aıa etmekteaırler. Bu genı' rapmaktaydı. muştur. •ati' 
pılını§ değildir ve bu zamana mü- va; aıans~ a keri har~1;at hakkın cephe üzerinde sadece Vos~es • B~ taamıt netice-inde biitiin Hasarat dc.-ec:!3İ henüz ın:ıı ıP 
tevakkıftır. YegAne yasıta demir. d~ ~~t 10 te fiU malumatı ver- nunta!rnsıncla Alman ağır topçu~u kafile durmnğa mecbur oldu. Zira değil::e de ehemmiyetli oınıı:ıd 
yolu kalıyor. Bu da geniş nakliya mışt~.r · " 

1 
tarafından Majino hattının bir· yol tahrip ed!len tank~arın. Ye kam tal·min edilme!:tedir. ___./ 

ta pek müsait ~ildir. Sovyetler. Dun billun gün Alman ar Se- k bil "le • t'hk~ bomh rdıman )'"Onlann 8 kı!ometrelık hır s:thayı -
den Almanyaya senede azami 1 d

1 
an b<?lgdesinh?,e Şimali •. C

1 
endt~p isti· c~~mi.,'Jr ıs 1 1 

a l:aplryan enkazile tıkar.mr5 bulu-
milyon ton petrol ihraç edilebilir rnmetın c ucum c mı~ er ır. • .. · . nu,·ordu. ~·~~ 
Şu halde Almanlar Romanya ve Sedanın tazyikin daha. ~iddetli R~n t:"C:1nde Frn., T'!. ton"u;u DALADYE KADINE tÇTlMı\-

~~ 

KIZIL SAÇLI 
1
1

1 I{ A O 1 N 

Sovyetler Birliğinden ancak 3 mil olduğu bu böl~esinde Fransız ~ıta nehn~ ~b~ır ~~rm~dsı1<ı_ Al~<·~ lNDA iZAHAT YERDİ 
yon tona yakın petrol ithal edebi· ları Alman hüet··m~~u durdurm~ş n-~~ı!erı u~enne ~:ddetlı ve tesı;ıı Pari.$, 16 ( A.A.) _ Nazırlar he-
füler . .Alman!arm istihsal ettikleri ,.e ~a~t~ S:_:Janın Hoz boy·~~n~~ h!r ta :r~p at .... ~' ?;mt'\ ve; malzeme ce- yeti. dün akşam saat 13 de El}•. ee 
3 _ 3,5 milyon tonla beraber bu mu:"aoıl. hl;lcumu .da. mt~ at bır po.a. ını ımlıa etm ştır. ~aıaymda, cumhurreisi Lcbrünün 
miktar 6 - 6 5 mılron tona baliğ şekılde ınJcışaf cltmnışlerdır. Fran LtYEJ KALE' fIB1 MUKAVEMET riyasetinde top'anmıştır. Daladye 
olur. Büyük ~skeri harekAt olmasa sız müdaf~a tertib~tın~~ t~şek~ül EDtı·on as.1<erl harek~t hakkında heyete i-
bile bugünkü istihlfil< semi 8 mil-

1 
eden 7·8 kılom~trelık gınntı dcrın· Briik.ıw!I. 16 CA·A· s~"t. ıe.so>- za'.ıat ,·ermirtir. imzaya arze:iilen 

yonu bulduğundan 2 • 3 milyon leşmem'5tir. 11> Ha:rıs, n!;ş:ım tebliği: kararnameler ara~ m<la harpte ö-
tonluk bir açık kalıyor demektir. B:ına muk:ı:ıi1, S~:.lanın batı-şi· DUşmanın hnfif kıı,....,·f!tlcrl kıta. len a-.1ce::-lerin ailelerine yapılacak 
Bunun da mevcut stoktan kapatıl. malind~ vaziyet daha ciddi görün Rll!l1ızla tcmnsa gcı;Ukr· Vukua acil yardım karan da vardır. 
masına , ı.aruret vardır. BU stok mekte:lir. Almanlar burada Mözü "'elen mUsadcmclerde askerlerlmit AL~LAR ntR lTALYAN 

BOY OK 
ESRAR miktarı hakkında kati malCımat ~c~eğe mu\'afafk olarak zırhlı tlüc:manın yaklaşma teşebbüslerini ,.APURUNU BO:\JB.\l,ADII,AR 

olmamakla beralx-r Alm:ınyanm ku\·\'~tlcr ileri sürmüşlerdir. müteaddit defa akamete u~athlar. Londra. 18 (A·A·) - l!anuı n· 1 

eylül nihayetindeki stok miktarı Daha şimalde Namurla An\"crs Düşman, muvaffaklyetlc tahribata jansı blldlrt:10r: 
1 

ı 
VE 

ZABITA 
ROMANI 

aza.mi 5 milyon ton kabul edilmek· 1rasmda ~;ddc~li hir muha!"eme bas u l?ratıldı. fütaatrmt7. dU~mı>., harn- ltalyan bandıralı Koskoto vapu. 
teydi ki, şimdi bu her halde daha lamaktadır. • katını ciddi surette ~kft.I e!tl· Hava nı, 15 ma~-:s gUnU, bir Almc.n tı:y-
azalmış bulunmaktadır. Müttefik kuwetler Zelandda dafi topc:umuz dUı;man tnyytırr1 " • yareni tarafından ~i<'dclle bcm -

NETiCE Ren·\'al·Möz· E kot ağzındaki rlnln faaliyetine mUcı\Sir şekilde bardunan odilmlştfr. Vapur, bat -
Açılını bu stokuın kapamak alaçk ada'arda. Esko üzerinde, An mukabelede bu1undll· MntP.!\ddlt makta olduğunu bildirerek 11Unıtıe 

şartile Almanya ancak 8 milyon ver!, hö1~csinde ve Brilkselin şar- AL'Tlan tayyaresi dU•llrllldll· Llyej lmdad g!Snderllmeelnl lstemt,.ur. 
tonluk isfıh!Akine daha bir buçtik kında iki mÜhare1Jc bölgesi arac:ın kalnlerl mukavemP.te de\·am etmek Koskolo vapurunun ton uğraya_ 
sene devam cde~ilir. Bundan son - da bir menteşe teşkil eden An\"ers tedir· cağı lim:ın Anvcrs idi· Taarru%, 
ra i-tihlakin dörtte bir nisbetindf'. bölgesinde dirsek dirseğedir. Bura- lOTORLÜ ALMAN KOLLARI· Hol!nda sahili açıkla.rmda vuku-
azaltılrnasına zaruret \'ardır. De - da Almanlar tank. tayyare ve top· bulmU§tur 
mek ki Alrnanymn petrol ihtiya çu himayesinde bazı büyük hüo.ım NA YAPILAN TAARRUZUN BEL{:tK.A RVKnnJT.11 
anın tatmini meselesi göründüğün lar yaptılar. Bütün hu hücumlar TAFSILATI nnVKSEIDEN A1'1tJJ..l\L~DI 
den daha fena ve daha netice-iz - pü<;kiirtülmüştür. Londra, 16 (A.A.) ~at 16,30 Brü.ta.el, 16 (A·A·) SMt. 16,30) 
dir. B~ünkQ va~iyetin devamı ha Sedanın şarkmda varlyette - Rövter ajansı bildiriyor: Resmbrılkamattan P.tman malü -
!inde Almanya 12 • 18 ey !Ollra Monrnediden Longveve kadar ve fr.'?;iliı hava kuwetleıinln Ma- mııt.a göre. Bel~llöa hil?;t\metl bU • 
ehemmiyetli bir buhran~ dli,mek daha ,a~ta bütün Ren boyunc.n a tric'lt ch·arında hu1un!n motör j tUn erklnı ile e1a11 t y;t .. lılts J,u. 
tehlike"ilc karşı k3r~ıyadır. hiçhir dtzi~iklik yoklt1r. Fran11ız· Iu Alm:m kollarına ka~r y~ptıtr lunnıaktıı.dır. 
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Dilimin nakledenl 

mutza,()lu lselV 
Cuma gUnU 

son qJDaKtl,EJ, 
===s~~Unl~ 
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i #ir~u~~lölli~/t!'fimn]i 
~lrrıan taarruzu Se-
dan'da. du·rduruldu '---- . . 

t!Bnmı 'lngiliz taqgareieri1 

~hııae ~ b •• •• 
''t uy J'{_ 

>\ "'1ını:ıaıt nehrt t&§ml§ ve Amaa- , r 
IJaptılar 

Almanların ileri kıtalara mühim
n1at· yetiştiren kar~ va dem=ryoUarı 

~atındaki ba%I k6ylert .u bas· 

~ ~ Şetaret lnninde, umumt ev taarruz 
ıı. l' hır kadın dUn gece saat 21 
'llt.tlllde Kacar caddealnde taar· 
'Ilı 112'rarnı§tır. MUtccavlzler, kadı· 
h lloıtuıdakJ 200 liralık allın bilezi· 
~Çahtıak l:ıtemi§lcrdlr. Şetaretln 
~ 'dıııa çabuk yeU§Uml§, lkl hınnz
' bırı Yakalanml§tır. 

Şiddetle bombalandı !'(~ ~ giyim .. yaaı tıyaUarmın 
~~· lil.ırett. yUkaolUldlg'i anlatıl 

\• . . 
~ ~n riyaaeUndekl föUkA.r ko 
~ °'1u paz:ırtcsl gUnU tekrar topla
~ Yapılan tetkikler netJcclerını 
~l ge.r;lrecek vo kararlarını ve· 
~ lır. 
~ tııoYnnd& bu ıene hariçten 'c; 
"'! i:lj'tm e~yııırı ı;elmcdJ,:t ve mcv 
't ~l:ınn lıap.'Jlnin gct"n r,.n,..r~ 

Oldu~ 
~n .,'U hnlde fiya.tlıınn oayaru 
~ ~t <lc:·ccetle yUkacJUJmlıı o .. nıı
~! t §lkCLye.ler ve tetkikler v'l.r'.llr 
4:ı~et tl~·atı 71'.> kuruş olan ve h· 
~ laa lCO kuruşa aııtılan bir mı· 
it 1flt~o~:11 mnğıızıılarından hem d< 
~~tle Lilyük tcnzllAt llruı eden bl
'i\t l7l; ku~a IJlllıldı:ı memurlaı 
~tlıın u.suıu dairesinde tesptt ~
• 11 bulunmaktadır. 
'eYbeu dcııJz usesını tııuren Mı 
~~ tliln meraa1mle diplomaları ve
' ıUr, 

~~ Geııo eV".-el KanUırcılarda bekç 
ft:.'tl )1 ipte boğduktan aonra Mbun 
~ ~.ı.ını Mbun kazanma atıp eri· 
'~~ıurun muhakemesi blUrilml~. 
~ Yaşınm kUçUk olugu nuan 1ll· 
' 'lıııara.ıt 80 sene agır hapse mah 

' ta11ın1,ur. 

Londra, ıo (A·A·) - Almanlann 
Sedan mıntakaamda yapmış olduk· 
lan umuml taarnız hnkkmda Lond 
raya gelm'ıs olan son haberler, dilf 
mruıın bir köpr Uytl gcctlkt n sonra 
Möz nehrinin cenubunda 10 millik 
bir ~ıkmtı vUcude gcUrmiş olduğu· 
nu göstermektedir· Fransalar, mu. 
knbll tanrruza geçerek bu çıkıntıyı 
4 mile incllrmlşlctdlr· , 

Sedan Ynkmmdak! muharebcl~r. 
M"jino hattınm ~arkında cereyan 
etmektedir· Dilşman Franswarın 
başlıca ;sı ıı. · - · -.ınrıntn bulunmak
la olduğu mmtaka hnricfnde ta· 
h~Ut etmiştir .• 

I.ondra, 16 (A·A·) - Ha\'& işle· 
rJ ne zareti tebliğ tdlyor: 

15 Mayıs gece&l, f nr,Illz tayya • 
releri. Renin şarkında Hol!nda ve 
LUksemburgdakl Alman kuvvetle -
rine milhlmmat yetiştiren dUşman 
yollarlle demlryollanna karşı mu • 
azzam bir taarruz yapmı§ltr. Bin • 
terce bomba atılmıa ve w•r yer 
yangınlar etkanhnıı:ıtır- Bu taarruz 
ngiliz tayyarelerinin harbin bq • 
langıcındanbcrl yapmış olduldan 
en -bUyUk taarruzdur. 

BAŞLA.BiNA GELEOZGI 
IIESAPLIYORLA.B 

Alman hududu, 18 (A.A.) - Ha.-
~ boıınabnh:;ıcdoki izdiham. hAdlııest 
'ltıubaıcemeslne dUn tmııtte de
~ ~11Jlınl§tlr. MUddclumuınl §&b6t- vaa ajansından: 
~ ~ ttacıeıerine ıst.naden, Salih Kı- Alman efkAnumwntyulnl garp cep 
~ l;:~rana nizamsızlık ve dik- heaindekJ harekat mumda teaadut 
lıorill ile tcrettUb edemlyeceğlnl, ra- edllmeaı ı:nelhu& mU,kWlta 1!,Uırla· 
' ~ btuılaenin halkın heyecan: mak znrureU Berllnde hiaeedllmefe 
'ı ~cı:ı VUkua geldlf;1nln yazıldığı- bql&llllf gtbldir. Filhakika Boenıen 
~ •llrenık auçlulann beraetinl Zaitung, §Öyle yu.ıyot: 
~ı::. "Tepeden tırnağa kadar ıdlAhlan-

' 'teme karar için ayın yirmi ml§ olan iki demokrui~ ve onların 
' ~ bıraJuJml§tır. peykierine k&rJI gtriıllmlf olan muca
' büyük millet. mecn.ıı:ıde örfi dele esnıısınd& çok fena günlere fahit 
'lctııun llylhamım ikinci mtıza- oluraak d&hl Alman ordwıwıun rüe· 
'~ )apılmıştır. asma itimat etmekte devam eylemek 
~libı .. lc.ı latanbul vali ve belediye reisi lA.zımdır.,. 
~ ~ OatUndat hakkında Aari ALMANLAR AMSTERDAMDA 
~~ı.- rneııeles!nden Temyiz dör· Alman bududu, 18 (A.A.) - Uavu 
~ ~a dairesince verilen beraet ajanıtmdan: 
~ llclnet <1e:a olarak nakzedl?ml~ Yüksek Alınan kumanda heyeU 

' tobllğ ediyor: 
~ .\nkıırada nakzen balulan l>u ıs mayısta aaat ıı de Holanda or-
\t le •ını neUculnde mahkeme oe dı:sunun teııUmlyeU, Alman orduau 

Moz nehrlnJ geçmekte buhınduklan 
RTrada vukubulmuş ve dört J-ö,.,rU 
tııhr'p eclllmlştlr. Bu ı:tddel'l taar
ruzla Almanlnrm f°"',şn., ti•"rl"" 
;1irUytls1erl durdunılmush•r. Blltuıı 
gün göğüa g5ğUse c;:ok r:iddetll mu • 
11:-.rebe cereyan e~tfr. 

Hava hsrckAtmda rnfi .. · "";lder 35 
tayyare kaybetm!şlcrse de bunun 
harekitm themmlyetl karşı!mdıı 
hiçbir kt)'ll"eU yoktur. · 

~mvn nt.:mt YERİNE 
HAREJCAT HAP.Dl 

Yeni \'azJ··et kan!!rsmda Fr""'""' 
kumandanhğı mevzi harbi wıu!UnU 
terkederek ar.ıktıı hıırekA.t harbine 
h:ı.§lamıetır. Toplu kumanda tertl -
bine tevessill e<lilr.ıiş ve halen ee · 
reyan etmekte olan mukabil ta • 
arruzlara girişilmt,tır-
JJJ'"EJ MlJDA FtJ,f.:RtNE MESAJ 

Belçlkada Llyej lstihkAmlan mu 
kavcmete devam etmektedir· Betçi· 
ka krah Leooold dUn gece radyo 
ile Llyej mUdafile.rlne bir hitabede 
bulu,,muştur. Kral czeUmle demlg· 
tir ki: 

"Llyej istliıkll.mlan ·kumandanı 
miralay Modar, zabitler, kUçUk za 
bltler, ~erler! Llyejl son .. na ka. 
dar mllda!aa edin, vat.an için mu -
kavemet. edin· Sizinle iftihar edl· 
yorum·" 

100 BiN ASKER OLDC 
Holanda hariciye nazmnm verdiğf 

tuhata göre Holandanm '.UAh altm· 
da •oo bin aakert vardı. Bunun yüz 
blnl b8f gtlnlUk muharebe eanaımıda 

OlmUotUr. Holanda bomba alayların

dan bazılaJIJ meveutıarmm yül!de IM!k· 
eeninl kaybetmişlerdir. 

Almanlar 
İsviçre hududunda 
manevra yapıyor! 

Ru velt 
l'lta U y~©l lrl1o 

$ t:!l ! ırıı ~ o o ını ©l 
~aDmasonu 

ıs"edı 
• 

Amarika cun1hur-
reisinden ~1usolini' 

~IJ gönderilen 
. . 
lll3SaJ 

Amerika hükfuneti, Av
rupa cenubu §arkisinde
ki tebaasını geri çağırdı 

?\cvyork, 18 (A.A.) - Ncvyork 
:mea, ga.utuinln Yaşinglondakl mu

habiri, RuzvelUn rlyaacUcumhur 63· I 
rayında yapılan bir top!antı sonunda 
"İUılyanm harbe gtrme.ıd muhtemel 
olduğuna dair ortalıkta tell§ uyandı· 
ran blr rapor,. Uzerlne Muaollnlye blı 
mesaj göndermiş olduğunu haber al· 

mıştır. 

liıı.zete muhabiri diyor ki: 
··nuzvelt, bu Mesajında Avrupıı-

da harbin etrafa sirayet etmesi endi· 
..,esini l%har etmlgtlt. ÇUnkU, ltalya
nm harbe iştiraki böyle bir neUee tev 
Ut edecektir ve Romaya "gönderilen I 
mesaj, ttalyayı sulh halinde kalmata 
davet etmek den:ekUr. 

Gazete, RuzvelUn bu karan ttaıya
nm harbe gtrmeai tehllkeslnin artmı~ 
olduğuna dair olan haberler üzerine 
lttllı&z etmJ§ olduğunu yazmaktadır. 

Resmi mah&!ll, Comte di Savole 
\

0-purunun 1:5 mayısta Necyorka mU
tevecclhen hareket etmemden dolayı 
bUyük bir memnuniyet lzhıı.r etme~

tedirler. 
Diploması mahalli, barlclye ne:za 

nılliıin ıUkOtuna tağmen NeVY.P.J'I\ 
ıımea gazetesinin vermio oldu#µ ha· 
bert doğru addetmeğe mütemayil bu· 
ıunmaktadır. 

CENUBU l!!IAKKI MEMLEKET· 
LERINDEKI AMERtl{ALILAB 
\'Aflng-tou, 16 (A..A..) - Hariciye 

neaareU, cenubu ıarkl A vnıpa mem· 
leketlertndekl Amerikan mUmeasUte· 
riııln Amerikan tebaasını memleket
lerine dönmeğe davet etm~ oldukla· 
nnı haber vermektedir. 

Fratı.ın% ve lngUiz dlplomul mU
mess111erl de yeniden Amertkahlan 
bu memleketlerden çıkarak Bordo 
mıotnkasma lsp:ı.nya veyahut Portekl 
ze gltmcğe· dıı.vet etmişlerdir. Harici 
ye neza.rcU, bu takdirde bu Amerika
lıların Amerikan gemllcrile memleket 

No. 110 Yazan: Orhan Rahmı <.iök-- .. 

Ş!mcli &arayımda )'<l!)<:yalnzzım. 
Şunları ca !15.vc cclcyim: 

A:cş:ımki yar:ıiı ile' konuştum. 
Kendisi ele, b:zim meyhı:neci de 
v.ıziycti iyi g-örü:rorl:ır. B r müd · 
det yerınden l:ımıldıy<:.mı} z.caktır. 
Tahminim gnyct doğruyrn.t~. Ha· 
d1 c, şu eski generallerdc.1 birini ;ı 
k• 'ı olan St ela y Uzilnd :n dc>ğmuş. 
l"Jkat feci o lan cihet, bu gencin 
;:nasının , Stelanın babası tarafm 
C:an öldürülmüş ve gencin de ya 
bizzat katili, yahut da o:ıun en 
ya'unını, en aevaiğini öldürmek 
için yemin etmiş bulunmasıdır. 
Ben o hiidiscyi gayet iyi bilirim. 

Gencin anasının katili, Stc!amn 
babasıdır. 

Bu general ise ölmü~tür ve 'li 
n:ıenalcyh, Stela, mahklımdur. 
Onu ölümden, ancak yaralı gen· 
cin ölümü kurtarabilir. Ben, de· 
likanhnın hem ıztırabına, hem de 
k:ılbinc hürmet ederek, fikirleri· 
min yanlı§ olduğunu söyledim: 

-Senin ananın Utili o değil" 
dir. 

Dedim.• Gerçi bu genç kızın 
taş kalbinde bir yumuşaklık ota· 
cağına kani · değilsem de, nihayet 
yaralı bir genci büsbütün meyus 
ve böyle fena vaziyette bırakmak 
ta doğru değildir. Bu ciheti ayrı· 
ea kararlaştıralım. Canım çok aı· 
kıldığı i~n. bu hadise ile de 
me~~ul olmak ve imkan bulun.am 
pu iki genci biribirine yaklaştır· 
m:]k istiyorum .. Seni de bu ak§am 
r.arayda bekliyeceğim, gelir mi 
sin?" 
Mektubo.ı okuduktan sonra, Do· 
ğan . bir koltuğa oturdu. Kafası 
karmakarışık olmuştu. Kansının 
hamileliğini hiç ummadığı u· 
manda haber almıştı. Biliyordu 
ki, Mehlikayı kurtaramazsa, bu 
çocuğun baş:na da bir felak.:t 
gelmC!i muhakkak ve. mukadder· 
di. Duka denilen btiyük cant, 
zorla herhangi bir ilaç içirtip 
yavruyu düşürebilir ve belki da' 
ha ileri gidebilirdi. 

Bu fikir, onu çıldırtmak için 
kafi geldi. Derhal yerinden fırla· 
dr. Gerilmiş bir 'yay gibiydl Do· 
ğan şu dakikada her §eyi yapabi" 
lccek kudrettcydi. 

Mektubu ~ctiren adam, kapıtıa 
duruyordu. Ona: 

- Akşam geleceğimi söyler. 
Dedi ve sür'atle yürüdil. 
O gün akşama kadar epeyce 

işler gördü. Evvela Cezayirli ge· 
mi kaptanile uzun uzadıya konur 
tu. Kaptan, bu tehlikeli teşebbti· 
sü sezdirmemek için o gece, bü" 
tün tayfaları Venedik meyhaneıe· 
rine göndermeği kararlaştırmış 
tı .. Doğan da derhal, mahut mey 
haneyi tavsiye etti ve kendi paro· 
!asının verilmeı.ini bildirdi. Bu 
suretle Doğan tayfava bir ziyafet 
vermi§ oluyorc1u. Evveli bunu, 

yani yangın pomp:ı.sını tecrübe 
ed:: cekti. 

Bunun muvaffak olmaması 
ta'·oırindc ele ... 

Doı';ıın, di.ı.4n~c"infu bür ükHi' 
ğunü anla:m~tı. B.lşmı talhya 
rak yutkundu: 

- O tnkdi:-de de herifi. şu 
meşhur ve man:f V encdik D:.ıka · 
Gını ka~rracabım. 

K a ran !;arardı. ' Belki dilnya. 
bu hadisenin akislcrilc çınJıya· 
caktı. Belki Venedik donanmast 
ortalığı altilst edeccl:ti. Fakat he:
ne olursa olsun, hiçbir kimae Du· 
kayı bulamıyaca!:tı. 
Dc~an bunu mfüeakit>. beyaz 

gcm~ye hab:r gönclerdi. Beyaz: 
gemi, Venedik sc:hillerinde bir 
köy önünde demirlemi~ti. Glıya 
bazı sakatlıkları vardı ve onu ta· 
mir ediyorlardı. 

Geminin sür'~tlc liman ağzına 
gelmesi için, bir Yunanlı kayıkçı 
ile haber gönderdi. Doğan tchrin 
ancak muayyen noktalarında do
laşıyordu. 

Kansı ikri sabit halinde kafa· 
sının içinde yaı;ıyordu ve zaman 
zaman, asabiyetinden yumrukla 
nnı o katlar sıkıyordu ki, tırnak 
!arı avuçlannın etlerini yırtıyor
du. 

Doğan, hayatında hiç bir z&m4n 
bu kac.!ar sinirlcnmcmitti. 

Mahut meyhaneye girdiği va· 
kit, yalnız meyha:1eciyi buldu. 
Bu eski haydut onu görünce bü· 
tün· ~itmanlı~ına ve iriliğine 
rağmen yirmi yaşında bir deli • 
kanlı gibi sıçradı ve koştu: 

- Kahramanım, siz mi geldi -
niz? 

Doğan, parmağiyle ıusmaıını 
işaret etti Meyhaneci güldü: 

- Kimsecikler yok. Hepsi d: 
çıktilar gittiler. 

- aYralı nasıl? 
- Uyuyor .. 
- Şimdi de ıöyle ikimiz için 

bol bol pirzola hazırla, beralberce 
yiyelim, içelim .• 

Meyhanecinin saadeti, 1i;man 
yanaklarını bir tarafından öbür 
tarafına kadar katedilen· ağrında 
vazıh şekilde gözüküyordu: · 

- Se o iti başanncıya kadar 
ben de ıu yaralıyı göreyim. 

Defan böyle söyliyerek, ayak 
ucuna b:ısa basa, yaralının oda· 
sına girdi. Fakat birdenbire aa· 
yıklamıya başladı: 

- Ne feci hakikat!.. O, benbn 
ammın katilinin kızı ol&un hat .. 
Fakat Prenses niçin yanıldıltmı 
söyledi. Acaba aldandım mı? .. Ah 
öyle bir saati ele geçirsem.. irini 
bilir .. O, her§eyi bilir ... O, bliyük 
bir kadındır .. Ne kadar ıeviyo • 
rum Stelayı .. _ Su herifi gebert
sem kafi... Beni kurtaran da Meç· 
hul Korsanını§ ha!... Tuhaf ıey ! .. 

· (Devamı var) 'b •rarında ıarara karar verm\~u· yüksek kumandıı.nlığı lle Holanda or-
,ııı~erattede yabancı dil lmUhan dusu ve donanmam yüksek kumandan 

Loudnı, 18 (A.A..) - lnglıiz rad.)'O
au, lavlçreden alman haberlere rö:e, 
Alman kıtaatuım ac.n Uç &Un zarfmda 
lsvtçre hududu yakmmda Const1Lnce 
soıu sahilinde manevralar yapmıo ol
duklarmı blldlrmektedlr. BAie etrafm . 
dakl demlryolu mUnakal1tı hemtn 
hemen tamamlyle inkıta& uğramı§tır. 

nakledllmelerlnl derplo edecektir. la-~-----·-----------------------
' lıugijııden lUbaren ba§lanmıştır. ııgı arumda tına edllmlfUr. 
~ ~Utereye lklncl parU olarak iLK GiRE.~ KUYVJ:.TLEB 
. ~landık yumurta gönderllecek- Londra, ı n (A·A·) - "Röyter 
'g 

1~r huırlıınmaktadır. ajansı" ıllt Alman mU!rezelerlnln 
' :tlar idaresi meellal idare azalı· dUn saat 13 de AmaterdP.ma varmış 
~&l:t r<Jlla mUdllrü Arml taym olduklarını bildirmektedir· 
ı \' ttr. Bu mtlfrezeler motorize kollar-
~lttek l~<t.ısııt ve Uearet mektebi dı· Almanlar, tclı~e cenuptan gır • 

\ ltı 1 •anatlar akademlııinde dUn· rnl!Jlerdfr. Almanlar, başlarında 
'it 'bal"cn derR!er kes1lml1Jtlr. tktı· belediye rc111l bulunan belediye mec 
'1ııı ticaret mektebinde yann ele· llsl az:ısı tnrn!mdan karcıılanmış • 
'1. tlbıınıa.nna ba.:ıanacakt.ır. !ardır. Ahnnn'nrrn gclcrP' <.'rlnl bL 
~latıbuı liman r!yaaeU emrtndc len ve bC'kllycn hnlk, snlrln ve eid-

ldı.LETLER CEMn"E'l1NIN 
• EVIL\KI 

(."encvrP, 18 - Vekayiln aldığı ıeldl 
llzerlne Milletler cemlY,ell. beynelml· 
lel iş bürosu al"llvlerlni merkezt Frar 
aadakt oehlrlere nalt'etme~e karnı 

vermlııtır. lcnp ederse memurlar d 
Frans:ıya ı;ldcceklerdlr. 

~ lıııı lkt Alman mUteh:wııııın dt fdJ. 
\~eteıcrt : 4 dit edllmemlf ve bun (lAilPIŞAN r " · "Yt;TJ.ER V!'llU!lft SEFI:mumı.tK 
L.. hırt memleketine dönınuıtur. · ~öz nehri boyunca yı>"ılon J'l"Uha- TAM.\1111.ANDI 
:ıa. rebeye iki t.arııftan 20 şer fırka Bern, 16 - 1avlçrede aeterberllk 
~' : ; ete : U\'ftruı. 1 300 • er bin kişi iştirak et.mir ııüraUe ve muvalfaklyeUe tamamlan· 

~ mıştır. DUn İsviçre bqkumandanlıfl 

~? rtıebustan ve matbuat er- 1 tM TAY l' ARENt.~ n1•rr0 u taratmdan nC§redllen bir tebliğde 
..:~dan Ut <rekk'l bir TUr~ 15:> tayyarcdt?n mtırckcp bir mOt· bUtUn huduuarm muhafaza altında 

' ttı, df!l e I d vac.- 1 teflk filo Sedan ecoh~!ntle Alman bulunduğu, tavıçrenin 11Ukl4.llni aU!h-
lı.'1 un ..on raya 1 krtalarma şlddctll taarnı~·~rtıa bu_ la ınUda!aa etmete umetmı, oldu-

~~l'll IJr: Heyet azam, Brltanva hıruntı$tur· Taamız > ,.., .. .,, .. ~ ıu blldlrilmektedlr. 
">iıı e.tının mls~firi sıfatile, ----------------------------

~ 1--u~zede on P.lin kah~raktır. 
ıı' ı~a ~nzetecilerlnin Londra 
~~hı:-et edecekleri gUnler icln 

•t ıı~~ nezareti. amirallik. ha. 
SAAT: 13.40 

k.lı!~ reti, istihbn.rat nezareti 
'J~toçkya nezareti taraf ındnn 
'ı-ı • ._t' en bir program hazır 1 ır 

·~t\b. ı kl"b" .. u spor u unun 
t. ı.._ kongresi 
°' :,lwı>or IUUbO idare Heyetin· 
it,, 
~.;a•o Cuınartcli ınnıı Japılaca. 
~ •k •dlıeıı rnutAd Mnellk kollgrt'

l ~ .... '8ertYet nlSl'bı olmadığından 
~"'•<1"'1 gUnO ... , 1" 1' 

t...: 1e ern!Jda madde& mabm• 
~~ \'ttlcaıı ınevcuUa lkt!ta edllece. 
'lle11 a.Ynl lzamııım behemehal teı-

thenııntyetıe rtca olunur. 

Macar seferberliğinin 
gayesi nedir 

Alman hadada. 18 <A·A·) - Havaa ajansından: 
Alman istihbarat bUroıau, Budapeıteden latihbar ~yor: 
Resmen blldlrlldfğlııe göre, Sselteatehrvar ve Kusa kolordulan 

seferber eclllmlftir. Bu lki kolordu mevcudunun ytlzde altm11ı aon 
zamanlarda Macarlstana ilhak edilmit olan &ra%l &halisindendlr- Bu ıe· 
ferberllk bu ahalinin talim ve terbiyesi makaacllle yapılm11trr. Aynı 
ıamanda' birçok motorize Uvalarla ıUvart llvalan da aeterber edilmietir'. 

Huduttaki arul cilztltamlatı seferber edilmi§Ur· Maca.r telgraf 
ajanlll, bu hareketi Macarlstanrn ,l!\Usllhaıte emelltrrinln bir nipneti 
addetmektedir. 

vic;rede bulunan Amerikalılara da ay-
nı oekUde tebligat yapılmıştır. 

Bem, 16 ( • \.) - Havas ajan. 
smdan: 

Romadan b!lclirildiğine göre, diln 
sabah İtalyan milli terbiye nazırı 
talebeyi nUmnx'~· · r yanmakta-: vu 
geçmeğc da\ et etm.lştir· 

Nl!MA Yt~U:R NEREl..ERDE 
YAPILDU 

Roma.. tG UV\.) - Dl1n b'r~o'k 
!lirlcrdt'. l-i1'1 r.r~a ccnubt T'csa

r o, Potenza. fül:ıda mllttefiklcrln 
bahri l:ontro'lcrl nlcyhinrl blrtnlmn 
pro~csto nUmnyişlcri y:ıpılmıntır· 

RO:'ıIAnr rtt YUGOSLAV 
SEFAR~"TI 

Roma, 16 (A·A·) - Yugoslav 
sefarethanesi önUne ikn.me edilmiş 
olan askerl mUfrezeler geri alm · 
mıştır-

Gecc, sOkfin içinde gcçml.şUr. 

* * * TRABLUSGARP • MISIR 
HUDUDUNDA HADİSE 

Kahircden gelen haberlere gö 
re, İtalyanlar Libya· Mısır budu 
dunda tahşidat yapmaktadırla1·, 
Mısır hükf1mcti de İngilizlerle 
beraber aynı hudutta mukabil 
tcdb!rler almaktadırlar. 

İskenderiyedeki müttefik do
nanma evvelce tesbit edilen prog 
ram mucibince manevralar yap· 
mak üzere Akdenize açılmı1tır. 
YUNANiSTAN ARNAVUT • 

• LUK HUDUDUNU TAKViYE 
ETMiŞ 

Londı-a. 16 - Alınan haberlere 
göre Yunanlılar geeeyarısı Arna· 
vutluk hududuna takviye kıtaatı 
göndermişlerdir. Gece Budapegte 
ile Atina arasmda telefon muha 
veresi kesilmiştir. 

(Bu haber Atinadan teyi tedll' 
mit defildir.) 

Seçn1e fıkraıar 
l şine karı§mam 

Bektaşinin biri hamamda, ha· 
mamböceklerini görerek: 

- Yarabbi §U faydasız hay· 
vanları ne diye yarattın, demiş .. 

Aradan b!r müclclct geçmi~. 
D ::ktaşinin yüzün.:e bir çıban 
çıkmı;, ne !:adar ilaç yaptıy!:a bir 
t lirlü iyi olmamı~. tam dokuz se
ne geçmiş. 

Blr gün b!risi: 
- Dedem, bu yaranın üstüne, 

hamam böceğini ez de koy, geçer, 
demi! ve hakikaten de gcçmi~ .. 

Bir fırtınalı günde vapurda ra· 
kı sofrasını kurmu~ içerken, ahali 
Bektaşiye: 

- Yahu bak batacağız, herkes 
Jua ediyor, sen oturmuş rakı içi· 
yorsun, ayıp ve günah delil mi? 
c.lemi~ler. 

Bekta§i cevaben: 
- Ben onun işine bir kere ka • 

rı§trm, tam dokuz sene çektim, 
demi~. 

Mübalağa 
Ayn ayrı memleketten iki ar

kada§ yolda giderken biri: 
:-- Bizim memleket~ öyle tih· 

na yetişir ki her bjrinin Uzerine 
100 leylek yuva yapar. 

Bu yalanı işiten arkada~ı: 
- Biz de öyle mahsul olmaz a· 

ma, uatalr.mnız ünlüdür. Geçen· 
lerde lir bakırcı usta bir kazan 
yaptı, içinde yilz usta çali~ır, bir· 
ribirinin sesini işitmezler. 

- Öyle büyük kazan olur mu?. 
- Ya sizin lahnalar neyin İ!;in 

de piıecek? 

H esaplamamq 
Genç ve toy, bir Yeniçerinin 

önüne, bir gün gayet bir genç 
kadın çıkar. İnce yaşmak altında 
bir kat daha cazip görünen, dal" 
ğın dalgın al alyanaklann marua· 
rası kafi değilmi' gibi çapkın 
gamzeler de Yeniçeriyi bagtan 
çıkarır. 

Birı.lenbire kadının üstüne !al" 
dı:-arak yana~ıı:dan öper, kadın 
feryada ba:tlar, etraftan kop.rlar 
ve Yeniçeriyi sırtladıkları gibi a· 
ğanın huzuruna götürürler. Ağa 
kızgtn bir tavırla der ki: 

- Gel bakalım, sen benim kim 
olduğumu biliyor muaun ?. 

- Biliyorum ağam. 
- Peki biliyorsun da, yediğin 

bu halt nedir?. 
- Ne yapalım ağam kör ne!ıe 

uvdum .. 
• - S~ni 2incfana atacağımı dU· 

ıünmedin mi ?. 
- He::apladım ağ<'.lm .. 
- Diri diri yüzeceğim?. 
- Hesapladım ağam .. 
Velhasıl Yeniçeri ağası eoraraa 

delikanlı (hesapladım afam) diye 
cevap vermiş. Büt~ ceza liıt~· 
sini heaaplamı' olan genç Yem· 
çerinin bu hali ağayı kızc:hQr ve 
adamlarına dönerek: 

- Şu herifi alın, sarayın cer
rahbaşısına götürüp ameliyat et· 
tirin, eonra haremağalannın ara· 
sına salıverin. 

Yeniçer i hayret ve deh§etle eı· 
lcrini biribirlerine vurur: 

-Bak ağam, İ!te bu hesapta 
yoktu, der. 
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Bir aşç ! kıziyle evlenmek 
isteyen milyonP.r oğlu 

Bu memur yolda Abbasın al· 
dattığı polis olduğu için derin bir 
kin ve intikam hırsiyle haydudu 
bulmak ümidiyle tanıdığı otomo· 
bile yaklaıtı. Henüz vaziyeti kav· 
rayamamııtı. Tanımadığı, fakat 
tanınmrı bir memur olduğunu 
işittiği Burhan Şefiğin neden elin· 
de silahla gözü bir noktaya takı· 
1ı beklediğini, öteki otomobilden 
ni'iin yalnız şoförü istediğini an· 
layamamıştı. Maamafih emre ita· 
at etti. Çukur etrafındaki yolu 
geçerek metruk otomobile gitti. 
Evet ,otomobil metruktü. Polis 
otomobilin altını üstünü, i'iini, 
dışını aracı. Hiç kimse yoktu. 
Karşıdan bağırdı: 

'da daha mühim işler beklir°'' 
İşte mesel!... ~lı' 

"''~:ıı...:ı~.J 1 - Ne demek istediğinizi;;. 
G '. '9 ~ 'I ~t f ~~:ı ~;~;~~r~ku:.akat ı.J "' · ~.,.-~I ~ - Başkomiser hayretle göılefll"' 

- 25 - aç~ Hayrola ... Korktun nıo? 
Kızın atlesınden red cevabı almıştı "Bütün bu cinayetlerin faili - O kadar ki, eğer müsaade Bu~ank bir ~ahr: dirdu~ ~ 

olarak da Arabistanın Ekiyat ka- ederseniz ve izin verirseniz Elci· - or ma mı. apo ı,eoclC 

Gencin avukatlığı işe yaradı 
bilesinden 312 tevellütıu·· Abbas d k d ·d mel f katle okudunursa artık ~ .. ıa· ya a a ar gı er: şa an e sa· kcrkudan eser kalmadığını ~· 
görünüyor!.. nesini daha yakından takip eder· m.ışsınızdır. Korkmadım. •Ji' 

- Evet... dim ve. memlekete belki büyük u 1. N · 9't'lef":.. nız .... ma um ya, azını .Co& (f 
- Cinayetlerin sebebi olan üç bir servet kazandırırdım. nin kızı Fahire ile nişantıyıııı·ılil· 

tane pmdana·sahip olmak hırsını - Yani bütün bu efsaneyi tah- nunla bugünlerde evleneC!~ 
gösteriyorsun... kik etmek ha!... İzmirde biraz arazi ve eııılP"" 

- Evet, o da doğru!.. - Ben Tülbentçi Mustafa var. Oraya çekilip... ~ 
Başkomiser bir iki dakika dü· Nazmi Efendi denilen zattan ba - Bırak bunları... Mesl~ıif - Burada J<>för falan, kimseler 

yokl ... ıünerek: hususta bütün teferrüatına kadar ayrılmak için bunlar sebep~? 
- Hakikaten Burhan Şefik, mahlmat sahibi oldum. Onun için dir. Emlikin evvelce yok nıur 

Yavaş yavaş cesaretlenerek o· 
turduğu yerden doğrulan Fahire 
ve bindikleri otomobilin şoförü 
hayretle bir karşıya, bir de Bur· 
hana baktılar. Burhan bir 
ümitsizlik ve can sıkıntısı içinde: 

bu iddianda sebat ediyor mu· aldanmadığıma kaniim. - Vardı. e'I' 
sun? - Onu geç ... Şimdi seni bura- - O zaman neden ~ .. ıif 

Etelka Pcterdiyi Belçika mil· Çalışmak ayrp bir ~ey değildi .. 
yonerlerinden Leon Kerlenk Etclkayı yetiştirirken ona aynı 
ltÇı olarak angaje edilmişti. Mil· zamanda yemek pişirmesini ve ev 
yonerin ailesi, kendisile karısı idaresini öğretmişlerdi. 
ve bir de oğlW1dan ibaretti. Fernand kızın ailesine mektup 

Bayan Kerlenk, güzel, genç yazarak vaziyeti meseleyi anlattı. 
zeki aynı zamanda temiz olan ve "Krzımzı sevdim, müsaade eder" 
mükemmel fransızca konu~an seniz onunla evlenmek istiY.crum" 
Etelkadan çok hoşlanmıştı. dedi, Bu mektuba Etelka da bir 

Belçika Kongosundan yeni dön kaç kelime ilave ederek aynı mü· 
mil§lerdi. ve nihayet senelerden saadeyi istedi. Gelen cevapta şun· 
beri hasret kaldıkları Avrupa ye· lar yazılıydı: "Etelka!" Evlene· 
meklerinc kavuşmuşlardı. rek soyumuzu kirletirsen seni 

Etelka. bir Macar kızıydı; ara· reddederiz!.'' 

- Kimse yok mu? diye tekrar 
etti. 

- Hayır! ..• .. 
Ve sonra kendi kendine söyle· 

niyormuı gibi: 
- O halde şoför aşağıda, daha 

evvel vurulmuş, üstüne Abbasın 
paltosu giydirilmiş olarak yatı· 
yor. Abbas ise çoktan dağ yoluqu 
tutarak savuşmuştu. 

Motosikletli polis hakikati öğ· 
rendiği zaman derhal atılmak 
kırları tarama!< istedi. Burhan Şe· 
fik ümitsizdi: 

- İstersen git, dedi. Bulabilir· 
sen sana mükafat da var ... 

Sonra araba va binerek şoföre: 
- Bizi Üsküdar iskelesine in· 

dir t dedi. 

*** 
İki gün sonra Burhan, şefinin 

masası başında bekliyordu. Baş
komiser gülerek: 

- Otur bakalım! ... 
D~yince koltuğa hafifçe yer· 

leşti. Başkomiser: 
-Raporunu okudum azizim ... 

Demek şu birkaç gün içinde A · 
nadoluhisarında beş cinayet iş" 
lendi: Mehmet Selam, Mustafa 
Nazmi Efendi, Doktor Şemsettin 
ve u,ağı İbat bir de ~för ... 

........ , 

·1·1 ' .. ", ; ..... , 
•-;);: . , 1 .·_,~l- ~ r 

- Eleh-trlği ntşanlon söndürdü baba· Pa.c;,lf korunma tccrübclcrl 
için karanlıkta kalmağa alışmak l~idlr, diyor· 

da srr•da leziz Macar yemekleri Fernand ve Etelka hususi bir 
pitirir ve ailenin sevincini arttı· tayyareye atlayarak derhal Maca· 
nrclı. Bu Macar kızının yaptığı ristana gittiler. Avukatlık tahsil tZlı'ııı'Lt ASKER 

girdin? Evlenmeye gelince P""" 
memuru evli olmaz mı? J"'. 

Burhan cevap vermedi ve,_1,JO' 
komiser ona bir iki gün d~ _x 
mesini, sonra gene kendiainı F 
mesini söyledi. -a • ..Jt:O· 

Hafta tatilinden sonra s:-r 
mi ser Burhana sordu: ti' 

- Ey, ne haber? ..• Hakik' 
istifa etmek istiyor musun? 6" 

- Evet, Fahire de ıöyle" ır 
bir hayat yaşamak, çekilme~ 
tiyor. . _ .. rt* 

- Hakkı da var. Fahire lıaP'" 
gibi sakin tabiatli, bir ev ~ 

Burhan hayretle gözlerinı ~~ 
- &şkomiserim, siz Fahıt 

tanıyor musunuz? ~ 
- Tabit. .. Evvelki gün, seı(I 

evde bulunmadığın bir sırada &( 
şantaşına kadar giderek onu ;,.ı,· 
düm. Konuştuk. O zaman ~ 
dım ki bu kadın hakikaten 1 ,,r 
bir ev kadınıdır. Bir hanın'l 

mmcık ... 
- Nereden anladınız? • ~ 
- Senin meslekten çekıııııe 

manasız bulmasından!... el'·" 
- Nasıl olur? Bana söyleY .• ~· 
- Evet, vakıa evvela sana ~ 

fa etmeni söyleyen oydu atııa tJtli 
kendisine senin istifan ile !11e ocıa 
ketin mühim bir zabıta riıkJ1 adtı 
kaybedeceğini anlattım. ~nl bi' 
kabul etti... Gidip kendisifte W 
kere daha sorarsan fikrini açı 
söyliyecektir. ~ 

- O halde gene emrinizde~ 
- Şimdi git, bir iki gün -~...si 

istirahat et. Fakat kaçırdı~d' 
kudreti ele geçirecek tuta•• 
hazırla ..• 

SON putalar kısa bir zaman da bu· etmiı olan Femand o kadar çene iatil! ederken evlenen aşçı ve 'ÜÇ'ÜZLER - Srrtnna. ,ışe çel<enln bir hu. 
lunılukları §ehirde kendisine ş<>h· çaldı ki, asalet meraklısı aileyi milyoner balaylarmı geçirmek i· - Ya kÖcan ne dedi! tabalocı kadın olduğuna nereden __________ __/_ 
ret temin et:mlşti. kandırınağa muvaffak oldu. çin Cenubi Amerikaya gittiler. - Henüz bilmiyorum· Daha bay- de bildin! 1 

Bayan Kerlenk Etelkayı koca· peçenlerde, Almanlar Norveçi Darısı bizim a~ılarnnızrn başmal gmhğı g~medı. - Fr~sız karikatilril - Gu··nklU bulma"8 
aile oğluna methede ede bitiremi·p--------------.--------------------··------•-------------• U 
yordu. Baba oğul, bir gün, Eteı· • 
ka mutfakta çalışırken seyre H ,·k aA g e 
daldılar. • 

Macar kmnm biçimli vücüdü, 
narin elleri delikanlının nazarı r----• Antikacınin hediyesi 

Nakleden: 

BURHAN BURÇAK 

dikkatini celbetti. 
Yine bir gUn delikanlı otomo· 

bilile gezerken yolda evlerinde 
•!çılık yapan Etelkaya rastlıya· 
uk araba.ama alclı. 

Kız, aol;ağa kliseye gitmek için 
çdaruşh. 

Yolda havadan sudan bahse· 
derken mevzu san'ata intikal 
etti. 

Etelka meşhur ressamlar ve mu· 
aikitinaslar hakkında umulrnadrk 
mutalealar ve tenkitler yürüttü. 
Delikanlı o günden itibaren mut· 
fağm etrafından ayrılmadı. Mü· 
tema<iiyen Macar yemekleri isti
yordu. Etelka, hiç bir resim ser· 
giaini ve piyano konserini kaçır· 
mıyordu. Garip bir tesadüf ( 1) 
eseri milyoner delikanlı ona dai· 
ma böyle yerlerde rastlıyordu. 

Fernand -delikanlının adı· aşçı· 
ya aıık olmuştu. Hem de adama· 
kıllı iıık. Babasından, Etelka ile 
evlenmek için nasıl izin alabile<:e" 
fini bir türlü kestiremiyordu. 

Fcnand, daha anasına babasına 
damşn-.adan, Etelkaya, fırından 
bir pasta çıkarırken evlenme tek
lifinde bulundu. 

Etelkanm yüzü bir an sevinç· 
ten parladı ve biraz sonra derin 
bir yeise düştü. 
"- Teklifinizi kabul etmek is· 

terdim, fakat .. Sonra devam etti: 
- Ebeveynimin bir milyoner 

ile evlenmene müsaade edecekle· 
rinl uınnetmiyorum. Onlara l:ar
fl o kadar çok bağlıyım ki. ... 
Kalplerini hiç bir zaman kırmak 
istemem.'' 

Fenand bu cevaba hayret etti 1 
Kızlarının bir milyonerle evlen 
memesini istiyecek bir ana baba 
olur muydu? 

Maamafih mesele anl<ı§ıldı. 
F.telkanm ailesi, xıv ür.cü a· 

aırda yapyan b::- a~ılzadeye men· 
ıuptu. 

Bu a.sılıade ail~i. iki Macar 
viltyetini idare ediyorlardı. Pe
t erdiler timdi fakir düt--nüşlerdi; 
paraya kat'iy"'n kıymet ·ermiyor· 
Iırdı. 
Kıymet Tcrdikleri yeı;:ane ıey 

iiıealettit 

Doktorun muayenehanesine sarı be· 
nizli, sıska bir 'iocuk girdi. Besim Alan; 
Antikacı Faikın üzerine titrediği biricik 
çocuğu. Elinde ince uzun bir paket vardı. 

Sabah şerifler hayrolsun doktor. 
- 00 gel !bakalım. Hayrola.. Hasta 

mısın yine Besim? 
- Aah.. Babam gönderdi. Selam edi

yor. Dedi ki: "Doktorun bize birçok iyi· 
likleri var. Daha ge'ien gün seni ölümden 
kurtardı. İçimde hicrandır, ona karşılık 
yapamayoruz. Eh biz fakir insanlarız. Ba· 
ri §U hediyemizi kabul etsin" dedi. 

- Nedir o? 
- Antika bir şamdan. 

- Canım oğlum ne lüzumu var böyle 
şeylerin? Ben hediye falan istemem. 

- Babam bunu da düşündü. "Eğer ki 
doktor kabul etmiyecek olursa" dedi. 
''ona de ki" dedi. "Ben de, annem de gü
ceniriz" de dedi. 

Besim Alan sözünü bitirdikten sonra 
kolunda taşıdığı paketin kağıdını sıyırma· 
ya baıladı ve doktorun itirazına vakıt 
bırakmadan antika §Clmdanı masanın üze· 
rine bıraktı. 

Her§eyden evvel §unu söylemek llmn 
ki Antikacı Bayan Nesime Alanın hedi
yesi öyle çamsakızı, çoban armağar.ı cin· 
ıinden değil, bilakis su içinde birkaç yüz 
lira edecek kadar değerli bir san'at eseriy· 
di. Yalnız san'atte taassup olmaz kaidesi
ni kabul edenler için mahzur sayılmaz 
ama bu antika ~mdanı masası üzerine a· 
lıp koymak her babayiğitin karı değildi. 
sebebi de basit: Şamdanın kollarını iki çıp· 
lak kadın heykeli teJ}ci1 ediyordu. Ama 
nasıl heykeller. Ununu eleyip duvara as
mış adamlann bile yüzlerini kızartacak 
kadar ·açık saçık. 

• Ne diyeyim sana.. Sen akıllı ve düşünceli 
bir çocuksun. Seni bilirim. Bazan bir bü
yük adamdan daha iyi anlar ve düşünür· 
sün. Bak düşün hele. Ben bir aile babası· 
yım, çocuklarım burada oynarlar, k.arnn 
girer, çıkar hepsi onu burada görecekler. 
Yakışık almaz ... 

- Ne olur, Doktor Bey, siz de onlara 
bu antikacı Faikın hediyesi demeniniz. 
Çarşıda gördüm beğendim; ,paramla aldım 
dersiniz. 

- Anlaşıldı.. Oğlum babana de ki 
Doktor hediyeden çok memnun kaldı. 
teşekkür ediyor. Onu daima muhafaza 
edecekmi.§ de anladın mı, haydi. 

- Demek kabul ettiniz ha .. Oh ne iyi .. 
Annem bu ıamdanın bir eşini daha bula· 
ynn cla doktora çift vereyim diye çok a· 
raştırdı durdu. Fakat bulamadı. İki tane 
olsaydı bunlar, ne iyi olacaktı, oeğil mi? 
Allaha ısmarladık Doktor Bey. 

* * * 
Besim gittiken sonra doktor yine elile 

kulağının . arkasını kaşıyarak düşünceye 
daldı: 

. - Bu cenabeti kaldırıp atmak ta 01· 
maz. Hakikaten bir san'at eseri.. Fakat 
ne yapmalı Allahım... Onu evimde alıko
yamayacağına göre. Hah bulOum, birisine 
hediye edeyim. tyi ama kime hediye et" 
meli... Adam sende Avukat tbrahime veri 
veririm. Zaten o bana fisebilillah bir hayli 
iş yaptı. Tamam tamam. Ondan münasibi 
yok. Hem o kalender müşrik birisidir, 
böyle §eylere aldırmaz." 

* * * On dakika sonra d~lctor avukatın yazı· 
haneıindeydi : 

- Alayı bırak biraz ciddi görüşelim. 

Doktor hediyeyi gördükten sonra ha· 
fifçe kulağının arkasını kaşıyarak dütün· 
ceye daldı, sonra öksürdü. Nihayet lüzu
mu olmadığı halde bir kaç kere bumunu • 
silerek kekeleli: 

Biliyorsun ki sana şimdiye kadar birçok 
işim düştü. Para kabul etmedin. Ne de ol
sa dostuz moıtuz ama ben de minnet aı· 
tında kalmak istemem. Sana bir hediye 
aldım bakalım beğenecek misin? Artık 
bunu da kıs.bt.ıl etmem demezsin ya. 

- Filhakika hayli san'atldrane yapıt· 
mış bir ~mdan .. Fakat .. Nasrl söylemeli 
bilmem ki pek açıl: saçık değil mi Besim? 
Hoı bunlar da sana söylenecek lakırdılar 
değil ya ... 

- D<:ktor Bey' düpedüz hediyenizi be· 
ğcnmedim desenize... Eh fakirlik... Ne 
ya.paraırur. 

- Canım oğlum 9Öylediğin gibi değil. 

- Nedir, o görelim bakalım. Oooo .. 
Bu hakikaten değerli bir hediye.. Hah 
hah hah hay Allah mütahakkını vermesin .• 
Yahu bunu kim görse baıtan çıkar. Bu n~ 
vaziyet.. Fa.kat doktor latife bertaraf .. 
Sen bu hediyeni buraya getirdiğin gibi 
yine al götür. Benim işime gelmez bu. 

- Niçin? 
- Geçtim.. Hır çıkar, buraya annem 

geliyor, müşteriler geliyor, sonra biliyor· 
sun genç bir hizmetçi kız da var. 

- iyi ama hediyemi kabul etmemekle 
beni gücendireceksin. 

- Ah iki gözümün nuru, doktorum, 
ne olur bu dilberler bari birer asma yap· 
nğı ile örtünselerdi. Ne yapalım. Yapa
cak bir şey var mı? Mersi.. Dinlerce 
teşekkür .. " 

* * * Doktor gittikten sonra avukat sıvrı 
sakalını karıştırarak bir hayli düıündü 

durdu: 
-Hiç yoktan başıma dert açıldı be. 

Ne diyeyim doktor sana bilmem ki... Fa· 
kat ne yapacağım ben bunu. Başka birisi· 
ne hediye etmeli.. öyle ya niçin olmasın. 
Mesela Komik Naşide veririm. Sahi bu 
akşam evde kendi menfeatine bir oyun ve· 
riyor. Tam sırası. O pişkindir. Kulak as
maz böyle şeylere." 

* * * Avukat ge<:e oyun başalmadan şamda· 
nı Komik Naşide verdi ve oyun devam 
ettiği müddetçe Naşidin makyaj odası bu 
antikayı görmek istiyen kadın erkek genç 
artisterle dolup boşaldı. 

:(c ıW: :(: 

Oyun bittikten sonra Naşit odasında 
hem giyiniyor, hem de eski bir çocukluk 
arlc.adaşile konuşuyordu: 

- Olmaz azizim, olmaz vakıa ben 
böyle şeylere aldırmam ama .. E .. Düşün· 
sene bir kere ağır yaşlı insanların evinde 
oturuyorum. Sonra beni yalnız aktörler 
de ziyarete gelmez. Bu mendebur bir fo· 
toğraf değil ki birisi geldi mi rap çekme
cenin içine atasın. Ne yapsam dersin 
bunu. 

- Vallahi bana kalsa ben bunu sata· 
rmı. Şurada sokağın kö~esinde ufak bir 
antikacı dükkanı var. götürüver ona ... 

• * * 
Aradan iki gün geçti geçmedi bir sa· 

hah antikacının san benizli, sıska çocuğu 
doktorun muayenehanesine yine damladı: 

-Oo gel bakalım Besim. Ne var 
hasta mısın? 

- Aah .. Babam selam ediyor Dedi ki 
"Doktora geçen gün verdiğimiz §amdanın 
eıini buldum götür bunu da onun yanına 
koysun" dedi. Nasıl doktor bey, iyi oldu 
değil mi? 
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