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tnilleti 
Gestapo 
Yuqoslavyada 
faalıyetteymiş ı 

İ\" • 
!~d~goslavya hükUmeti 

etle harekete geçti 

b. llcıgrgı 16 
Ucı:~ . .' (A·A·) - Röyter 
~ ~or. 
~oııa 

teıiltıtı tara!mdıın. Alman ajanı 
ı:l'iııde e:uen bazı kimselerin ev. 
8iııde b~ pılan tahaniyat netice. 
e~ çOk mUhim tevküat icra 
bıı. tc\'kif. Zannolunduğuna göre 

~~la~ ~~?;11 g~staposunun 
~~1118.k 1 ~ındeki fnallyctinl 
~eke~ln hazırlanan alddetll bir 
et.ı:ııektedir. ancak mebdelni teşkil 

~ 

· Fi.lomuz 
Teklrdağrnda 

lt~~ .. 
~Ye g, 16 (A·A·) - Ya~ 
~tlreltlı:e' Adat.epe ve Zafer'de~ 
hOıııdaıı ~ filomuz saat 17 de GeU.. 
~lll şllkruekirdağına gelmlştir . .A.. 
l'e~ tiya_~t Ok~ vilAyeti, beledi.. 
~~edJye reısıetnıış, vali vekill ve 
1~ler ve bu .tlyarcU iade et-
~ltcn nıe""~ gemisine çıkar. 

· -~ıe scl~lannu~Iar. 

/Jefiktaş 
/(zspeşt 

n ~açı~m ~afsi14tr ve 
etıcesı 2 ınci sayfada 

Balkanlar 1 

Londradaki görüşmeler 
etrafında bir tebliğ 

neşrolunacak 
IAındm, 16 (A·A.) - Lord Hali

fnks, Balknnlardnki İngiliz elı:llcri
le diln öğleden sonrn son bir mil. 
lfl.knt yapmıtır. Bu konfenasa Ro 
ma ve Moskovndaki İngiliz elçilerl 
de davet cdilıniştir. 

Bu görüşmeler hakkındaki teb 
liğ pek yakında ne.srcdllecektir. B~ 
tebUğc intizaren resmt mahfillerde 
görüşmelerin neticesi hakkında. 
bUyUk bir ketumiyet gösterilmek
tcd!r· ~u mahfillerde sadece kay. 
dodildi&uıc göre bu görüşmeler 
bilyUk bir ehemmtyeU hııizd.ir ve 
g~en hafta cereyana başlayan hA.. 
dısolerlc bu htı~elerin mevzuu 
b:ı.h!s sefirle.rin bulunduklah nı.em.. 
leketler U:ı:erinde husule getirdiği 
akisler bu ehemmiyeti blr kat da. 
h:ı arttrmn.ktndır. Mezunen fngU
trrede kalmaktn olıı.n Sir VJiyaın 
S d mUs~sna olmak il.zere diple. 
;nn.tla.ruı (lk!Jerisi iıu fiafi:a. \~e •w... ~ .. ~mu. .. 

ov 
•• 

··re, hiçbir Avrupa 
ici kalamayacak ! 

teki Alman 
o 

T ezgAhta bulunan 
4 zırhhnın inşası 
süratlendır ildi 

Roma, 16 (A.A.) -
Röyter bildiriyor: 
İtalyan birinci ve ikin. 

' ci filolannm dün ilkba .. 
har manevralarına baş
ladıklarına dair burada 
ba~ §ayia.lar deveran 
etmektedir. Fakat harp 
gemilerinin muhtelif ha
rekatı hakkında hiçbir 
malômat almamadığ·ını 
resmi mahafil temin et
mektedir. Bu iki filo za ... 
ten 15 marttanberi kıs
men manevralar yap. 
makla meıguldüler. Bun 
lardan :Torento üssüne 
merbut bulunan birinci 
filonun Draç' a kadar 
bir cevelan yapacağı ve 
İspeçyaya merbut bulu
nan ikinci filonun Gae· 
taya doğru ve Sicilyl\ 
etrafında harekatta bu
lunacağı zannolunmak -
tadır. 

u rne baskın! 

Diplomatik mahfiller 
bu hareketleri ltalyanın 
Almanyaya bir müza .. 
hereti şeklinde telakki 
etmektedirler. ll:alya bu 
suretle müttefik filolar 
ba§kumandanlığına Ak
denizden cüzüamlar çe .. 
kerek Şimal denizine 
götürmemesi için ihtar· 
da bulunmak istemiıtir. 

italyada söylendiğine 
göre asıl büyük bahri 
manevralar temmuz a• 
yında yani İtalya tara .. 

rıka 

(Yazısı 2 inci sayfada) 

• 

Almanlar İngiltere 
tarafından yapılan 
asker ihracının 

müessir olamıya-
, cağı kanaatindedir 
f l,ondra., 16 <A·A·) - Deyll Tc
leımı.f gazetesi yazıyor: 

.'lorvrçe İngiliz kıtaatınm ihracı 
ıı~ "d Norvcçte olduğu kadar ln. 

l 
gılt re ve Fransada da. büyük bir 
ovinçle knrştlnnmlŞUr. Vat.anlan. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

· hndan İn§aab sür'atle 
ilerletilmekte bulunan 
dört safh harp gemisi .. 
nin hitamında İrca edi .. 
lecektir. 
Faşist hükUmeti §İm• 

diki halde radyosiyle ve 
bütün matbuatiyle aha. 
liyi bu fikre İmaleye 
gayret etmektedir. 

"Avrupada hiçbir mil
let bu harpten hari_ç k • 
lantll'Z .. "' 
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Dan:ıdg kcmnsernnnn neşre
dllen ra~orunda neler vaır 

Hitler 
Sovyetlerin taarruz kuvvetine 

• 

malik olmadıklarını söylemiş 
Cenevre, 16 (A·A·) - :S. Karl Burckhard'm 27 tıkkAnunda Dan

z.lg Ali komiserliğinden çekildiğine dair olan istlfnnamesi ile birlikte 
Milletler Cemiyetine göndermiş olduğu rapor, neşred~tir· 

B· Burckhard, bu raporunda 18 eubat 1937 tarihinden 27 ilkkL 
nun 1939 tarihine kadar Danzigte üa etmiş olduğu vazife hakkında 
uzun uzadıya maluma.t vermektedir· Mumaileyh, son dakikaya kadar 
Almanlarla. Polonyalılar arasında. bir mukarenet tesisine ne suretle 
!;alı§mış olduğunu UUl\ir etmektedir· . 

Bu münasebetle neşredilmiş olan vesikalar arnsmda B· 06rlng 
tarafından 1937 haziranında ve bizzat HiUer tarafından aynı sene. 
n1n eylCHünde verilmiş olo.n tcminatl gösteren vesikalar vardır· 

:S. Göring, kaU bir ifade ile Danzlg'de beynelmilel mUmessUlerin 
bulunmasına pek büyUk bir kıymet atfetmekte olduğunu beyan edi
yor ve gUniln birinde Almanya ile Polonya arasında dostça.sına bir iti. 
lif ile hal ve fnslcdilmesi lazım gelen bugünkü karışık vaziyette Dan
%lng'in stalUaUnde vUcude getirilecek her tUrlil tadilatın tehlikeli ola. 
cağını sliylilyordU• 

:S. Burckhardt, ilAve ediyor: 1 
Eylrıl ayında B· Hitler, Polonya 

ile iyi mUnasebetler idame etmek 
arzusunda bulunduğunu, Dıınz.igte 
11Uk{Uı hUküm sürmekte olduğunu 
içtinabı gayrikabil bir §ekllde Ko
ridor meseleslnl, Baltık mesclcslni 
:ve biltıhara SüdeUer ve Avusturya 
meselesin ortaya atacak olan Dan. 
zig meseleslnf kurcalamak isteme. 
mekte olduğunu beyan etmişti· 

En mUhlm. vesika, B· Burck
hardt'm 11 ağustos 1939 tarihinde 
HlUer ile yapmış olduğu mUIAkat
tan habis olan vcsikadar· Bu mn.. 
lAkat emıasmda Hitler, tayle de. 
~U: 

"Polonyalılar, Danzigde ufak bir 
harekete kalkışacak olurlarsa elde 

5 bulunan ve ne kıymette olduğu Po
lonyalılarm akıl ve hayallerine bile 
gclm.iyen kuvvetlerle onlarm D.ze.. 
rine yilklcneccğim.,, 

Ben, böyle bir hare'ketbı, umum! 
!ili bir niza tevlit edeğinl a6yledim· 
Bunun Uzerino Hitler, harbi ya. 
nna bırakmaktn.n.sa bugün yapma
fı tercih etmekte olduğunu, iklnd 
Vllhclın'ln Almanyam gibi bir ta
knn kuyudatn tnbi olınıyarak har. 
bi .ınerhametslzce.sine 110nuna ka.. 
dar idamcı edeceğini aöyleml§tir· 

HIU~r, lt!fra ve Japonyanın lt
titakma gUvcneblleceğinl ve Rus. 
l&rm hiç bir taamıs ku\fVetfna ma. 
llk olmadıklarmı beyan etml§tir· 

HiUer, her adını altştnda karşt. 
smda İngiltere ile Fransayı bul -
makta olduğundan tlkAyet etm.ff 
ve Polonyadııld Alman ekalliyet -
lerine fena muamt:ıle edildiği tak _ 
dirde Dandg işlerine mUd&haledeıı 
vazgeçemiyeceğini sqyle~tır. 

Fransız harp 
komitesi toplandı 

Paris, 16 ( A.A.) - Harp ko
mitesi saat 12,15 te Albert Leb
run'un riyasetinde toplanmıştır. 

Kopenhauda 
dehşet hüküm 

sürüyor ! 
Birçok Danimarkalı, 
hapishaneye tıkılmış! 

Parl So\'ar gaz.etealne Amster. 
danu'la.n blldlrlllyor: 

Alman propaganda servisleri 
Berlinden Kopenhağa tayyare ile 
bir çok ecnebi gazeteciler getire. 
rek onlara buz çanlr, yqU damlı 
5ehri gezdirip Danimarka payitah
:tnda allkftnet hUkUm aUrmekte ol
duğunu göstermek lstenıielerdlr
Dlğer taraftan general Kauplııch 
onlara Danimarka işgalini mazur 
gl5stermek içln eu beyanatta bulun. 
m~tur: 

"Almanya mllttefiklerln maksat. 
larmı daha evvelden öğre~tı. 
Danimarkaya n.sker yollamakta 
yine daha stıratll dııvrandı ve ln. 
gillzlerle Franaızlan geçtı.,. 

Nerede 1se bir ka~ zaman sonra, 
lç Danlmarkanm haklkt bir cenne
te döndllğünU de iddia edecek, hal
buki Alınan askerleri adım attı. 

ğmdanberi bu memlekette dlltUn. 
mek, yazmak ve konuemak hllrrl.. 
yeti kalkmıetır· 

Halbuki Danlmarkadan balıket 
kayıldarile kaçıp hayatlarmr kur
taran Danhnarkalr mfiltecller bu 
memleektte tam bir te?T6r yapıl
dığını ~YlllYorlar· 

Bir çok Danimarka vatandaşlan 
Kopenhag haplsaneftfne, belediye 
sanı.yma ve eatonun u.lonlarma 
tllnlmrşlardır. 

Kopenbag Na.zllerl eehirde aul. 
tan gibi dolqmaktadırlar· 

Gazeteler general KaupJach lle 
gestapo kontrolu altmda çıkmak.. 
tadır-

Bugün yapllan Beşiktaş 
Kispeşt karşılaşmasında 

Macarlar 4 - 2 
maçı kazandılar 

Bugün oehrlmlzde bulunan K~. l rm gtlzel bir oUtUnU görüyoruz. 
peşt Macar tal:ımr son mUsabakası. Nihayet 21 inci dakikada. soldan 
m Takshn stadında. Beşikta§la aldığı bir pıı.sı iyi kullnruın Macar 
yaptı· Havanm gllul olması, haf- merkez ınuhacimi takımının ilk sa. 
ta anıaı olına.snıa rağmen, Tnk.Bl.nı yııımr kaydetti. 
ala.elma üç binden fazla bir 8eyfr.., 
ci toplamıştı. Müsabakaya saat 17 
ye 10 kala başlruıdı· Hakem Ta. 
nğm idaresinde oyna.na musaba. 
kaya Macarlar mutat kadtosuyla 
Beşiktao ta eu vekilde çıkmıştı: 

Hüaamettfıı - Taci, İbrahim -
Rlfat, Muhterem, Feyzi - llala
tt, Hakkı, Şeref, Tank, ~rd· 

Oyuna Macarlar başladılar· İlk 
dakikalarda mütemadiyen Macar
lan hilcumda görllyoru:r;. Dördün. 
cU dakikada bir Macar akınını Ta. 
C'i konı~rle k~mek mecburlyc>tln. 
de kaldı· Fa.kat Macarlar bundan 
S.'Jti!ado edemediler· 

!Jd ta.raf ta kale &ıUnde mUe.cısir 

26 net dakikada Macar kalesinin 
önündeki bir knnşıklıktnn istifade 
ederek Şere! Beşiktaşm ilk golUnU 
~'nptı· 32 inci dakida Tnnk Şeref. 
ten aldığı bir ara pasıyla Beşikln. 
em lklncl golUnU de yaptı. 

Devrenin bundan sonraki kısmı 
karşılıklr nkmlarla geçti vo netı. 

co deE;~mcd"n birinci de\-re Be
~ikt:ışm 2-1 galibiyctilc bitti. 

lKlNCl 

lkınci de\ rede oyuna Be ktac:. 
lılar bac: adı. Be i!"ci d.,1-'ka·la 
Macar santrforµ il ıncı oiü at.ı. 
Oyun mute\•azin .. · 

değil. 8 incl dakikada Macar sağ 39 uncu'" 13 iı•ı•'i cbkik::ı':l-d3 
açlğmm gtlsel tı1r eUtUnU Htis'l- ı Macarl::ır 2 ~ol dala attıla" 
nıettfn kornere atmakla kurt.ardı· Ve mu .. :ıb:ı:,ayı 1 • 2 ~:ılif) bitirdi. 

18 hıcl dakikada yine Macar la- lcr. 

Norveçteki Alman 
üslerine baskın · Nevyork, 16 (A.A.) - Nevyork Post gazetr 

sinin Vaıington muhabiri yazıyor: • 
(Ba§tal"nfı 1 inci aayfada) 

nı istila edenlere karşı takdir ve 
hayranlığa değer bir cesaretle dö
vüşen Norveç krtalan bu haberi 
busust bir aevim;le karşılamışlar
dır-

Daha bir hafta evvel Fon RL 
benttop Berlindeld yabancı gazete. 

1 cllere tayle diyordu: "Alman kuv
vetleri bundan sonra Norveçte hiç 
bir lnglliz ve Fransızm gözükmek 
cesaretini gösterememesi için icap 
eden tedbrileri alacaklardır·,, 

İngilizlerin yaptığı ihraç hare
ketleri ŞJınal Denizine htıkin:ı hale 
geldiklerln.1 iddia eden Almanlan 
gWUn_ç mevlde dilşilrmektedir· 

Deyll Kronlkl gazetesinden: 
Bahrl ve a.skerl makamların 

Norveçe kuvvet ihrncmdn göster. 
dikleri sürat ve mUcssiriyet kayda 
lAyıktır ve mademki Norveçe bir 
kaç alay ihraç edebildik daha bir 
~ alaylar da ihrn.ç edebileceğiz 
demektir- Norveç şimdi vaiUeri.mL 
d tuttuğumuzu biliyor ve bltara.f
lar .da bunu kaydedeceklerdir.,, 

Taymls gazetesi yazıyor: 
1'Almanlann Norveçe aaldmna

larmdan '1 gUn BOnra 1n.gUi.z kıta. 
atmm ihracı dikkate lAyıktlr· ZJ.. 
n. bunun için muğlflk hazırlıklar 
icap ettiğini ve katedilecek mesa
fenin bUyüklUğUnU göz önüne al
mak lAmndır. Sovyetler Birliii 
Almanyaya oldukça fena bir oyun 
oyn&dr. Filhakika, Sovyetler Bir. 
Ui1 Almanyanm kolaylqtırmaaı 
aayeeinde Finlandiyaya taarruz et. 
meaeydi, bi.z 6 hafta evvel Finlan
diyaya göndermek makaadile bir 
leler kıta.sı teokll etmıe olmaya
eaktık· BugUn Norveçln yardımın& 
toemak için fevkalA.de u bir .zaman 
Wi gelmiltir·,, 

Londra. 16 (A..A..) - Hava ne
zareti tebliğ ediyor: 

Kraliyet hava kuvvetleri tara.. 
fmdan dü~n Stavanjer hava 
ilssilnekaI'§I yapılan harekat ev
velki gece de muvaf fak,yetle de • 
vam etmi§tir· Bombardıman tay
yareleri hava meydanına ve ci~ 
nndaki binalara taarruz ederek 
infilAk maddeleri kuvvetli birçok 
ağu bombalar atmıslardır. Yan
gın bombalan da büyük bir mu. 
vaffakıyetle kullanılmı§tır. lki yan
gın çıkmıştır. Bütün lngiliı tay. 
yareleri salimen üslerine dönmü~ 
lerdir. 

Harbin bidayetindenberi lngi-
1.is tayyarelerinin bu hava üssüne 
kar}ı yedi kere hücum ettikleri 
kaydolunınu11tur. lngilii tayycıre. 
leri her defasında Alınan bombar
dmıan tayyarelerine ve hangarla -
ra bombalar atarak ve mitralyöz 
ateşi açarak bunlan tahrip etmir 
ler veya hasara uğratmıc:lardır. 

Norveç'e sevkedilen f ngiliz se. 
fert kuvvetlerine Kanada müfreze
lerinin de dahil olduğu zannedil -
mektedir. 

:bIRAÇ NOKTALARI lFŞA 
EDlLMİYOB 

Londra. 18 (A·A·) - R6yter: 
hveçten gelen son haberlere g6. 

re, Almanlar Norveçltı. batı cenu. 
bunda Norveçlilerin kahramanca 
mukavemetine rağmen bazı mevzi! 
muvaffakıyetler kazanmışlardır· 

Söylendiğine göre İngiliz deniz 
müfrezeleri çok büyilk toplarla 
Narvik'in 100 mil ~imalinde Trom
tıö ilo Narvik'ln 90 mil cenubunda 
Foldenfjord arasında muhtelif nok
talara ihraçta bulundukl:ırmı bil _ 
diriyor· 

Bununla beraber Londrada ih -
raç noktalan ifşa edilmemektedir. 

tSTtLA~~ BAŞINDA CBREYAN 
EDEN JrADtSELER 

cevabı vermlştlr: "Mukavemet 
mUmkiln olduğu müddetçe evet.,, 

Kral, Norveçi Norveçlllere tek.. 
rar kazandıracağmı kuvvetle Umit 
etmekte olduğunu blldirmtştlr· 

Cç 1SKANJ>1NAVYA DEVLE. 
TİNİN ALTINLARlt 

Londradan blldlrflfyorı 
Deyll Meyl gazeteat töyle yaa-

yor: 
"Eğer Hitler Norveç ve Dani

marka altınlarmı ele geçirebilece. 
ğinl zannedlyorea büyük bir sukutu 
hayale uğranul demektir· 

Bu altınlar son haftalarda tay. 
yarelerle lnglltereye gizli olarak 
taşınmış ve elmdi Londra bankast. 
nm kaMlarmda mahfuz bulunuyor. 

Danlmarkadan iki milyarlıktan 
!azla altm gelmiştir· Norveçten ise 
dört milyarlık altm naklcdilmi§ bu
lunuyor. 

Norveç bir buçuk milyar altım 
da Amerikaya yollamI§tır- Bu al
tınlar glmdi Nevyorkta Federal 
Reseve Bank bulunmaktadir-

tsveçe gelince, o da Ug m.llyan 
bulan altmlanıu tahtı emniyeti 
koymuştur. 

llmAOIN ASKERi BAKIMDAN 
·MANASI l."OKMUŞl 

Berlin, 16 (A~.) - Simalt 
Norveçte birkaç noktaya lngilis 
kuvvetleri ihracı hakkında salAhi
yettar mahfellerin ne dil§ündük.. 
terini bildiren D. N. B. Ajansı 
şimdiye kadar teeyyüt etmiyen 
bu haberin ancak propaganda ba· 
kınımdan faydası olabilecıeğini 
bildirmekte ve ıunlan ilAve et
mekttdir: 

Haliçlerde birkaç yere herhanai 
bir ihraçta bulunmak tabii mUm.. 
kilndür. Fakat bunun asker! ba· 
kımdan man~sı yoktur. 

Aralannda demiryolu bulun
mayan Drondheimle Narvik ara. 
smda 600 kilometre' imtidadıııda 
dağlık bir arazi mevcuttur. lngi· 
liz kıtaatı burada Alman harp 
harekAtına kar§ı bir icraatta bu
lunamazlar. Zira Norveçin mer 
kez ve cenup kısımlan Almanla.. 
nn eli~ bulwunaktadrr. 

Bnlin. 16 (A.A.) - D· N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

lngiliz bahriye nezareti Hol· 
landadan Norveçe giden bir hattın 
şarkındaki biltün sulara-.mayn 
döküldüğünü bildirmistir. Salfilıi
yettar beyanata nazaran, Şimal de
nizinin yansını ~ eden §ark 
kısmının da daha evvel maynlar. 
la örtüldüğü hakkındaki lngiliz 
ickliası miltahassıslar üzerinde hiç 
bir intiba hasıl edemez. 

Keza İngiltere bahriyesinin Ki· 
el'e ve BaltJk denizinde daha uzak.. 
lara kad,_ r mayn döküldüğü hak
kında.ki beyanatı da blöf olarak 
tel!kkt edilmektedir. Berlinde, ln.. 
gilizlerin bu suretle gülünç vaziye
te düştükleri beyan ediliyor. 
Inkiliıler, Norveçteki muvaffakı. 
yetsizliklerini örtmek için Şimal 
denizinden Baltık denizine ıor
luksuz geçebileceklerini isbata ça.. 
lışıyorlar. Son hareketler hakı'kati 
göstermiştir. lngilizler kutup mın· 
takasına yakın lngiltercnin karşı. 
sında bulunan bir yere dahi Al
man ihracına mftni olamamışlardı. 
Şimdi bu kadar uzak mesafeleri 
maynlarla kestiklerine nasıl ina. 
nılır? Bu blöfün hedefi bitarafla
r. Baltık denizinde sergüzeşte atıl. 
maıanna mani olmak için korkut· 
maktır. Mevzuu bahsolan sahalar 
muazzam mmtakalardır· Bitaraf 
vapurlann İngiliz iddialan önün. 
d... korkuya kapılmalanna yer 
yoktur. 

Amerika askeri mütahaaııslannın zannetti• 
ğine göre, intihabatta hangi parti kazanırsa ıc.· 
zanaın Amerika birbuçuk seneye ·kalmaz bari>' 
girecektir. 

Mütahassıslar geçen yedi ay harpten sont• 
Amerikamn ittirakinin ıalanılmaaı imkansız ol• 
duğuna her zamandan ziyade kanidirler. 

Memlekette müdahale havası esiyor. Bu 1-• 
va ve fikir Norveçle Daimarkanın Hiler tarafıll" 
dan istilası üzerine vücut bulan akaüli.melİJI 
mahsulüdr. 

Vaşington, 16 (A.A.) - 8. Ruzvelt'in nut· 
kunu söylediği Panameriken birliği ictimaınd!, 
Almanya, İtalya, Japonya ve Sovyetler ~i~~ 
sefirlerinin hazır bulunmayı§ı nazan dİ.kP"" 
celbetmiıtir • . (RurcJelt'in bu nutku 3 üncü •ayftt-
dadır.) ..-""' 

,, 

EN SON DAKiKA 

lngiliz Başvekilinin 
zafere dair sözleri 
Londra. 18 (Radyo, uat 18) - HUk6ınetin, kaU zaferi mU~ 

ordularmm lrazanacağma dair olan itimadı buıUn Bqvekll Çelll 
layn tarafından tekrar teyit olunm~tur· • 

Çemberlayn, na.syonal cemiyetindeki toplantıda bir hitabede 1J'l 
Iumnuo ve ezcllmle eöyle deroiltlr: , 

"'Bundan çok kısa bir zaman evvel, nlhal zaferi bi.zlm ~ 
calmııza dair tam itlmadımu olduğunu söylemi§Um. Dugtln, soD >" 
ferlerlmWe bu a6zleriınl ruen teyit edebilecek vaziyette bulunu~ 
Alma.nyanm eiddet slynsetl. merhametııizUği ve adAletslzUği haa-ıı
da her gUn yeni deliller glSrUyoruz. Bu §iddet siyasetine yakında ısı 
hakkak bir BOn verilecektir.,, 

Fransız Başvekilinin bugUnkU beyarıab 
Londn, 18 (Radyo, saat 18) - Fransıs Bqvekili Re)'DO ~ 

sUn Franmz mecllainin toplantıısmd& müttefiklerin eon ıtınıe 
muu!!eriyetleri hn.kkmda izahat vermiştir· "' 

Reyno beyanatmda müttefik ordularının Norveçe ~Jktık].arıOI ~ 
Norveç werlerl ile temasa geldiklerin söylemiş, yeıı.l ku~_!,.,_ 
de yolda olduğunu illve etmiştir· Fraıun.z B&.§Veklli nutkunda "~•· 
larla müttefik devlet ordulan araamdald ilk mlihlm muharebenfJl ,,.s 
ni.zde olduğunu T6 bunu müttefiklerin k&zandığmt,,, söylemlş "~ 
muzaffcrlyetin neticelerine geçerek fU üç noktayı l§aret etm.1ıt1t· 

Müttefik devletlerin denizdeki miizafferiyeti il.zerine: 
1 - Bitaraflarm müttefiklere karşı emniyetleri artmıf, -ı-1' 
2 - Almanya ahnal harbinde mUhim sevkülceytl noktalarf 

~~ -3 - Almanya yeni bir harp sahası aramak mecburlyeüıı• 

~tnr. -·• 
Diğer taraftan, Norveçe ~an lngilü: kuvvetleri arumda ~ 

dalı askerlerin do bulunduğu ve Flnlandiyaya gitmek Uzere hatJt' 
bir çok gönUllUlcrin de bunlar araamda olduğu bildirilmektedir· 

Belçika, yabancılan memleketten çıkarı>'°' 
Brttbel, 16 CA·A·) - HUktmet, gayrlkanun! olarak~ 

ikamet eden ecncbllcri hududa aevketmeğe karar vennlotir· ~.A
leri eüphell görlllen kim8eler ise hu.sW'I! blr naza.rele tAbl tutullD""" 
tardır· _.,/ 

Saat 18 de 
Alman haberler 

Almanlar muvaff a
kiyetsizliği itıraf a 

başladılar 
Paris. 16 ( A.A·) - Havas: 

Amerikadan 
alınacak tayyare18~ 
Sahşı giiçle§tİren ~ 

ler ortadan kaldırı- "-

Stokholm, 16 (A·A·) - Hakiki 
Norveç hükumeti tarafından dün 
akşam rnd~,oda ne3rcdilcn bir tcb. R 0 nag""' a da Uğde Alma·n istllı\smm başlangıcın- ı on1en ~ r :l n 
danberi cereyan C'den bUtiln hll.di. 

Almanya. müttefikler tarafından 
ihraç hareketi yaptld~ğmı ancak 
bugün itiraf etmektedır. Şurasını 
tesbit ve müşahede etmek eğlen· 
ccli oluyor ki, Almanya daha 
dün Narvik'in zaptcdilmez; bir 
kale. fevkalade mühim bir iktısadi 
merkez ve hayati chc.mmiteti ha
iz bir stratejik liman oldu~nu 
iddia ediyordu. Bugün aynı radyo 
Narvik'i kutup dairesinden uzak 
küçük bir şehir olarak göstermek
tedir. 

Vqington, 16 (A.A.) ___.. 1" 
rine nazırı B. Morgen&.4~A 
merikan tayyarelerinin ~lfll 
lere satılmasını,., ıU.Ct~ti~ 
olan bütün engellerin orv-;,.tf 
kaldtrılrruı olduğunu bildi~ 
İngiliz • Fransız heyeti, ~ 
ton'u.n en son model U~u# 
mak bahsinde koyduğu b .,ıol' 
ıartları kabul etmiıtir. :S~ 
gcnthau, bu prtlar ha e1t" 
iznhat vermekten içtinaP ~ 
mişt1r. Fakat öğrenildiğine f~ 
bu ıartlann birisini, ınUtte. _, 

seıcr iza. edilmektedir· Na zır ı 
Tebliğe nazaran Oslodnki Alman 

orta elçisi Braucr kraldan yeni hü. 
kumctin teşkiline l\isling'in memur 
edilmesini istemiştir· Kral bunu 
reddetti-inden Brnuer, krn.lın n:ı. 
zırlnrı t:n1n cd bilcc,..;;·nı fakat 
Klslin~ 1 'zz t bitlrr t arc fı11d.1n 
iraıı edılmi oldu :unrları bu husus 
t:ı hic bir tnxiz le bulu 111l"mıva
ca ·l'l'ıı hil..ıin""'i tir· J\ral rrdn('t. 
nır1:•r !!'t~r nc);r r l". DrauPr krnlın 
.ı\ iman rtnhlcrinr kuvvet(' mUrn. 
cant sıırC'tllc mu•·.,vrrnrt nh·etlndr 
olup olınadıc1mı ı:ormuş, kral §U 

Vatikanda Papa tara· 
fından kabul olundu 
, . Alman rady..oru, küçük Alman 

ı atıkarı, 16 f A.A.) - Hom~n· ı destroverlerinin hakkından gelmek 
ya prop~"'ania .n:ım.ı. h"·abe:-ı!~- 1 için btitün Jngiliz filosunun müda. 
d~ .. Pap~1 ~k ~e~ınd~ı ... Ro;n~~ b~· 1 halesine lüzum has1l olduğunu ilfı
) ~ı \ .e çı ı o.dug ı h .. ld~ \atı kana 

1

,.e e0iyor. 
gıtmı~ 'e Papa tarafından kabul 
E"Ji'mi~tir. Alman radyosu bu suretle din. 

Bu mu fıkatt::m sonra Romen leyicilerini Şimali Norveçteki Al· 
p'"op,g,n-ı'.'l nazın, Kardinal Mag. ı man rnuvaffakıyetsizliğini öğren. 
lıo=ıc tarafından kabul edilmi~tir. meğe hazırlamaktadır. 

rin en mükemmel ve ~ ~ iJJ,, 
yareler vücudo getir~~ 
ieab:den ilmt tetkiklere 1 .,, 
lu masrafların hiç olmaz9' ıtl' 
kısmmı verm~i teJkil e1 
ti~ ~ 

Müttefiklere verilmesin~~ 
saade edilen tayyare f1' ~ 
aracında, Martim 4 hafif ~ ı 
bardıma:1 tayyareleri. LOC 41~ 
p, bcll p. 39 ,.e Curtiss j• ır~ 
modellerinde üç en yeı» 
9ouglas bo:nbardrman "e 1' 
tayyareleri vudır. 
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Kadehi yuvarladı, bir daha, bir 
daha içti: 

- Evet, nefis şarap hakikaten. 
- Size daha fada bir şey ha-

zırlıyama<lım, beni affediniz. 
- Ben tıcni, hayabm pahasına 

giden bir hadisede affederim de 
bunda mı affetmem? Kaldı ki, 
karnımı doyurduğun için sana te
şekküre bile borçluyum. §imdi, 
gelelim me11eleyc !. 

K.ıı: titredi: 
- Ne o, gcrte bir §ey ml var?. 
- Evet, ba§ka şeyler, bir ar. 

yan mahkQma benziyordu. Bu 
muhte§Cm duvarlar, bu lOf, bil· 
yük salonlar, bu geniş ve cmsaL 
Üz bahçeler onu çıldırtıyordu. 

Mütemadiyen onu c!ügündilrlL 
yordu. Şu ıı:tıraplı dakikalar l~ln· 
de, hiç olmaı:sa, kendi sarayında, 
yalnız başına kalıp onu dilf Un• 
mek istiyordu. 
Kapı vuruldu. Rozita DplJ'I 

açtı ve yerlere kadar lğilerek çe. 
kildi. Duka, mütebessim görllıı • 
meğe çalışıyordu. tide.- c.ııl4ııınıı Uzıırine lngll torcye 1 tLI! 

Ulr. Buko11vanaıyo11el t.renııe dtlıımUş 1 
tıııwz 1'. ta.c1rtn verdiği l.zıı.hata ı;öre, 
'·ı>:ırt 

1 
•brikalıın, manıtnturaya nlt 

\'ıı.,.ı •• ~ er1ınizı derhal )'crino g Urccek 

'lte m ıe~ o rnne saıranp [Q> 

o ~ E. k o ç ~ n :', Ü 

sum var .. Fakat dur, bana ne olu· 
yor? Kendimde bir tuhaflık his. 
oedivorum. Derin, damarlanmı 
yerinden oynatan, ba~nnı tutuş· 
turan bir çcy .. 

- Sevgili yeğenim, aenl rahat• 
sı.z etmedim ya ı. 

Kiyarn, her .zamanki gibi efd. 
di bir hürmetle onu aellimladı: , 

- Estağfurullah, buyurunus. ' 
--,,ttetıirler. 

ı~irlnııztıı t.eoebb~leri ıyı ka.rzı· 
"~lır. Yalnız flyatın.r luupten ev 

• >..:Jo l1Uanuı biraz )'ÜksekUr. 

tın. C'~dıın bir gazeteye blldlrtldl. 
ttaı ' d1l tarih ve COğratyu fakül 
~l'Ofesörlcrtnden bayo.n Afet lle 

merika ve Japonya lsadık Böyle aöylerken kafaGına ilk 
saplanan fey, şu oldu: 

Şarap namı altında ı:ehir içirll. 
m'kk .. 

- Fakat siı:i bira:r; dü§Uncelf.. 
yorgun ve müteessir görüyof'lllD4 

Duka bunu söylerken bir kol. 
tuğa dn gömülmüştü: 

- Hiç ;Upheaiz değil m! ya 
muhterem Duka!. Burada ~ 
mahpus gibiyim .. 

"'·-· anın t&nınmıa doktorıarm .. ft·· 
--ı,>cct Rif · ~ 
~ do:ı atuı ~an rncraalmı lkl 

,. ... r: Uarınzn htızurtle yapı.lmı"tır 
.... ev t ~ ' 

"-- cu flk ledrtaat ınUtetu·lertn -a t<lğuıı ö ~ . 
<>ldııtN un ğretınen okulu mezunu 
l'ııek ve nıUtetUşllk kursu geçir. 
ı~. &Urot!yte ilk tedrisat mUtcttf§. 
~o::klert 8fclllerlnln tet-

VeklUn §lltnl§ bulunınaktadır. 
bu.ııda.ıı verdiği son bir karar1a 
rıı4-n d:nra rnUtettişllk hakkı dOğ· 
ttıau l> ltruya Gazı Terbiye Eıı8tt
OlacaJt~oJI §Ubeııl mezuntıı.nna ait 

!devcut Ut 
81ler1tı1 rn etUDlcrtıı nıeslekt bil· 
~I T lakvtye etmek Uzere An.kara 

erblye ..,.__ 
de1tt d ....ıustllüsüııde önUnıQ.z.. 
~nu e.~~ Yih bir mUtctUşllk aekal 
\"ektnda :::;na kanır vern~ttr. 
lacaktq., ettlglere tebllgat yapı-

• nır ınUdde 
lta<ını ttcnbcn kesilen Mil.car 

&rtfatıert a.kıru 
lll"tır. Altı Yeııidcn ba§la· 
taUl'ekk genç Macar kadnıından 
•· ep bir a t•~ "<>:ı"anııı on r ..,~ kafl!esı bu:ttnkU 

f.lırrı Y el trenııe gclmloıtır 
ı._. .. ar §ebrt ,_.. " • 
-.ıdık•-- mu.uo bir ay kadar 
•• wı.a ııanra §a k 
""Ylenıtşıerdl r a gideceklerini 
• r. 

noıınabaJı 
ı>ar ltaıya çe ııtac1yum projeslnl ya 
)l.<.ıı.n oeıı~ mtına.n Vlycttt vıyect ıtaı 
~U "allnı.n mlze gelınltıUr. Pe11eınbe 
Ve tınar lnUd:Ytl3ettnde belediye fen 
"•ga~ı ~rk U rlertıe Dolma bah1:e ha· 
~lı )'O.par:k mUmeMtııerı bir top. 
ltıı.dYUın lab OirkeUn testııatmdo.n 
tt~ıtı etra aaına giren kıaııntnrm el-
• PIYazıa tında ctsnıeuıecekUr. 

tf.ıı b_ Ya çıka.nıan aahte ''Aapt 
~Yer" • llilı:rıektecU tahkikatına devam e-

altnıcıa r. PiY8Sada bu mnrka 
fllrtıı1e~ulunan heın~ bUtiln aa. 
~~Urnış~lld ve sahte olduklan 
T;tnıız gibi & Geçen gUn de Yazdı
bau.jtıu, d Yer asplrinlerlnin am. 
laıtlid edil a ayıı~ ve tamamen 
tiıı.ler zni§Ur. Bu salıte l
da en~~ auda ancak 45 dnkS:a. 
l>ltirıı .. rin mektedir. Eu ısahte na. 
~bıt'" edil hnaı edildi~ Yer henUr 
bllyetı ı-~ınenıi~tır. Zabıta ~he a e ~kikat m-

n'\'aln etınektedlr~e nra~tınnaıara 

k lngıı~ -0l1lıoıoaıutu Danıınarka. elçtılğt :n kal>enhag ıneınurıarue, lngllterc. 
1'>,_ avdet e~ dllıı gece lngu. 
• Ştnı ~erdir, 

~l:ı ::: Yuğoaıavyada mUhlm blr 
l:tlc~ııxuı~ualuk te~kllatı meydana 
l' . 

lı Utoıııav b1~--
U <>Itnak za '4ıll ka.dnıtu da da.. 

lallıt:tır, üzere pek çak C8aUa Yaka. 

IDııniLDEl 

harbe tutuşacak ? 
Anma na-ırnf)) rı<ra~ asına g~re 
............... .w;ı:-=-- _,..._., - ... ._ ............ ...,...__ .______. ._ - tıo:S ---

ü U e f ıkler Hola nda, Belçıka ve Hal-
kanlara aaı ruz için p:an hazırlamışlar 

\'aşlngton, 1~ - CuınhurroisJ Ruzvelt, Pa.namerikan Birliğinde
ki hitabes nde, Avrupa harbinden bahsederek Amerikanın her ihti
male karşı tedbirli bulunduğunu 6Öylemietir· 

Amerlknnm Grocnland idaresini deruhte edeceği ve orada aske
rl Usler vı.ıcuda gctlrecer.'1 s:ınIIm:ı.ktadır. Digcr tanı.ftnn Holandanın 
Avrupa ihtılô.fına girmcı:ı t.akd"rlnde Holandanın müstemlekesi olan 
Felemenk Hindistanı Japon) a ve Amerlkanm müdahalesini lcab etti
recektir. Japon gazeteleri, Holanda nnzi istilasına uğradığı gün Ja
pon hükQmeti tara!mdan bu adalarda himaye tes's edileceğini yaz. 
maktadırlar. Amerikan mahafiliyse, Felemenk Hindistanının Japon 
himayesi altına girmesi kııreısmda Amerikanm seyirci kalamıyacnğı 
kanaalindedir· Japonya. milhlın petrol ve kauçuk menbalanndan 
mahrumdur, fnknt Felemenk Hfnd'stanı adalarının i11gall, vaziyeti 
tamamile değiştirecek ve istikbalde Amerikan tllosunun Japon filosu 
ile hnrbe tut~ası takdirinde Japon filosu, halihazırda ecnebi men
balardan ve bllha!Sa Amerikan menablinden tedarik etmekte oldu
ğu nuızotu bu adalnrdan tedarik edecektir. 

Japon hariciye nazın Arlta, Japon hUkCımetinin, earktaki Ho
landa toprnklıırmm mukadderatını hiçbir A vnıpah devlet ellne bırak
mıyaca~'nu söylemiştir· 

llOLA1'"DA VE DIGER BİTARAFLAR DA 1'..NDİŞEDE 

Amsterdam. 15 (A· A·) - Röyter ajaıuıı blldirlyor: 
Berlln slynsl mahafillnde bita.ra.flar hakkmdald muhavereler git

gide daha endişeli mahiyet almaktadır. 
Bcrlindeki bitaraf gazete muhabirleri, mUtteflltlerde, bitaruflara 

ka?'§ı en ufak bir teeavlli: fikri mevcutM, Nazilerin mUttefiklerden 
da.ha evvel devrnnacaklarmı söylemektedirler. 

Şimdlllk, Alman slyuf mahtellerl, ve Alınan matbuatı, BUy{lk 
Britanya.nın HQllanda ile, Belçikaya ve Balkanlara taarruz tçln bir 
plft.n hazırladığı fikrini gitgide daha fazla telkine ~a.ktadırlar· 

Amsterdamda. çıkan Volk gazetesi, bugUnkU bir yazmmdo. diyor 
ki: "Pünıtltıh bulunan Hollanda1 bitaraflığını srkı surette muhafaza 
ctınektedir.,, 

rvi k 
araya ç kan lngiliz kıt aıarı 

fa af ndan geri t lmdı 
Norveç hUkQmeU tarafından dı.lo 

ge::e Londrıı rı:dyosu vaaıtaslle ocş:-e· 
dilen bir tebliğ §Unlan bildirmekle· 
dJr: 

"lnglltcre ile Fransa, blz;c y .. rdım· 
da bulunınaıa" b.wnuuı:ıcıa yaptığımız 
müracaatı kabul ederek, bugün Nor· 
veçe ı:ı.skcr çıkarmaya ~laml§lar· 
drr. Nanik ile clv:ın ~mdlden Alm&ıı 
l&rdan lııUrdııt edllml~Ur. Mlltte!lklo
rin Y&rdıını, Narvcc;ln muhtelit nok· 
talannda -atıe inkl"a! etı:ıektcd!r. 

Narvec; h3.hrlyel lert her taratta 

lnı:Uiz donanm:ıııuı:ı ıll1hak etmiş bu 
.unmaktadırla.r. Ayrıca, lnı;lliz ma
kıımaWc temaat& ve te~rlkl mesaide 
J• Junmnk u:;,rııı .,crveç uıı>ıtıenı: .. en 
..ıllrekkcp b<r heyet de lıı.gun LonC!nı 
ya muvasalat etmiştir. 

Bugtindcıı ltl't:aren Norvec;te lnglllz 
.o lo ra.nsu: p~alan lı:ılıul edilecektir. 
Norveçtcld asker ve sivil makama· 
tm İngiliz ve Fransız mUtte.likleriml% 
ı temasa girerek her tUrlU kolnylık 

g6stermelert lft.zımdır. Ayrıca her 
Norve<;ll, müttefiklere ynrdıml& mU
kellcft:Sr.,, 

Tunca ~e rı eriç ,ene taştı, 
Edırneyi su bastı 

tıU LIMA...~A DAHA ASXJCR 
ÇIKARILDI 

Narvlk i;ga.11 etn.tmda lneç men· 
balarından .-eıen haberlere g6re ~elırt 
kIM bir bombardımanı nıUtealdp, ln 
gllz: bahriye aakert lıJ!;'Bl etml§tlr. 
Bombardımandan b&ı:ı blıııılar, czcUm 
le saray hasara utra.nu~tu. Alman· 
lar Nan1k • 'nrona otıncndJ!er hat
~ı boyu:ıca ~e:.:umı:ıerdlr. Fakat b\I 
hnalld• cok mtlbJm Norveç kuvveUı 

~e b'ruıı.ca \>e Merlç nehirleri dU 
~ae ll§laınl§tardır. Eclirnenın kn aa.ba.htan itibaren tekrar yük5elme
~ \'e denıiryolu ınezbah enar mahalleleri, Edirne - Karaağaç 
botu:;!rarnıştır. Edlıııe cı:a:!d~e:rlk fa.brikruıı yine eularm lsWA-

ll§tur. mwsevt kndın ııulara kaptlarnk 
~ ~irnenln cenubunda 1400 nllf 
teUJt :ır vllAyetınco verilen tahsfıı ~slu Bosna köyUnde geçen eene 
dc.ııblr kı&nı eulann tazyikine da yapılan büyUk 8cddin 50 met. 

e k5ye hUcum etm~tır. aya.namıy&ra.k Yıkılınıe ve Rlu blr-
~iUzı !llUhl.nı bir b 
) ti için Edirnrıden ka~~ l&t151!d eden ııulardıuı köylüleriıı kurla. 
1 ere naJcledllmietır r g n erl~ ve halk bunlarla yUb k 
~.arı da boğulmuştur .. s:irçok evler yık~ ve hayvanlardan ba:ı. 
ur!::e vali.si. Emniyet ın~r1:.!5yOne ..:m~kmck ve ot gönderilmJ~tir· 

to ~an ~ er~erJ ;oıuar~ ..... ı. ~ ""'öt.J:ı .. •Jlkada.rlar ııu baakmına 
- ~ ..... ., '1Yt1' "ı.ı ... ,..leıi almattad.ırlat-

bulunduğundan Alnı.anle.r mUııkW 

vaziycıtt.edlrler v tam&nı~ n:ıulıua· 

nı. altına alnıı:nak tehllko.sine marU%· 
durlar. 

Son haberlere ı6re Ne.rvtkten ba§ka 
ka daha lkt ııthre uker çıkanln:ı~ 
t.ır. 

İngUttler Narviklıı bir" caubunda 
Bodo llma.nma d& uker çıkuml§lar 
dır. Bu Uman lavet; hududuna y&km
dır. Bu kıtaat. ı.~ hududwıa doğru 
nerliyecek otursa Narvtkten ~ektlen 
Alman kıtalıı.nnm ~tıya dOSTu rl· 
cat :,yaıu kapaanuı elacaktır •• 

Londrada ,ıı.r.n Dcyll Ucyl go.zete· 
sinin A.nkarada bulun.ım siyut muh&· 
biri M. Vard Prlce, gts:ıterd.lğl arzu 
Ozcrlııo rcl:ılcumb.urumuz lamet InöııU 
tara!mdan ka1>ul buyrulmu§tur. M1lll 
Şet muhabire, Deyll Meyi gnzetestııın 
İngiliz halkınıı bir mesaj mahiyetin· 
da teıtıkkl etUtli beyanatta bulunmu: 
vo dcıntotır ltt: 

''Türkiye, tn;Utcre ve Fnma Ue 
ıtwwuna • 1J1. wya fena :ıamıııı nyırl 
otmcl'ah:ln • Wum aadık lmlacaktır. 
Gayenl.ı.e yUkaek vo llLl'allm:ıs lttma-

Mııhteill harplerde carpqmış bir 
ııllkcr olarnk, denlzl re b.1klml.> etin 
s1uı ne mwız.mm b1r 15t:Ulldc tcmıu 
ettfflıü bUlrlm." 

Re181cumhurwnU%, A vrup& harbi· 
nlD fima1 memlekeUerinde gösterdlft 
tnld§a!lan, birçok kanoık ve tehlike· 
ll meaelelerle knr§tlB§mıı ve bUUlıı 
bu meseleleri muvıı.ffaldyeUe hallet
mi§ b1r ı.naanm !3kin emnlyetlle tel&k 
k1 eylemelı:tedlr. ıııııı Şe!l.m.lz a6tle
rin• o!Syle devam etml1Ur: 

"Ben, tnı;:Ulz lmnı.kterlnl lılllrtm, 
deml&tlr. Ne lm4nr mkln, cesur w 
sadık olduğunu blllrlm. O karnkt.er, 
bu ycn1 bAdlselerln muclp olablleoetl 
her tUrlU m~tc göğtl,t gercoek• 
Ur. 

•"O'mlt "edelim ld hayatımm lıU ka
dar lllk lllk ve bo ka4ar mmı mad
clet ı.anırtınıı olan harp utırabı, ook 
ııtırmcden ıılllnaln ve Avrupa yeniden 
sulha ım-.-u,sua." Slr.e ve ~mlelteU
alu iyi tnllh temenni ederlm.,. 

Romanya 
Petrol ve zahire 

ihrac1111 yasak etti 
Tuna .üzerınde askeri 
kontrol tesis olunacak 

Londr:ı. 1G - Romnnyadnn ge
len hnbcrlcre gore P..omanya iktı~ 
sadi konseyi dün Bnş,·eldl Tat.ares
konwı riyasetinde toplanaral:, Ro
manyanın mUdnfnası bakDnmdan 
çok .mUhim karnrl:ır w~rmi~fü· 
Ve>il!'n karar !arın b:ıştn .; "lC'nlcrl 
6Unl&rdır: 

1 - Ordu ile vesaiti ı.akli~ enin 

Fakat hizmetçi ku gü1Uyordu. 
- Niçin glilüyorsun ?. Her 

halde şarapta bir ıey vardı. 
Ve Doğan yerinden kalkarak 

sürahiyi kaptı, bardağı doldurdu, 
genç kıza w:attı: 

- Haydi. tç bakalım, iç L 
Genç kız, tereddüt eder gibi 

oldu: 
- tç, diyorum. ~Unldl aklıma 

çok fena ıeyler geliyor. 
Bu IÖ.ı Uı:erine genç kız kade

hi aldı ve bir hamlede yuvarladı. 
- İ§te, gördiln mil? Evet, 

bunda bir ıey var, lakat senin 
korktuğun değil, ba§ka bir ıey 
var .. 

- Anlamadun .. 
.. 

- Binu: aonra anlarsın 1. 
Pilhakika prabın içinde, o ta. 

rihte bUtUn sarayların keneli 
zevk &lemlerlnde "agk iksiri" de
dikleri bir nesne vardı. Venedikll 
bir hekim de yeni bir iksir icat 
etml~ti ve bu iksirin hiç bir iksire 
benzemediği s8yleniyordu. Bunu 
içenler, aşkın, ihtirasın en ıtddet
lisine tutulurlarmıı. 

Nitekim, Doğan da. kendi da· 
marlannda ve ıinirlerinde böyle 
bir alev parlaması hisseder gibi 
oldu. Genç ku, onu kolundan tut. 
muştu: 

- Gel -diyordu.. gel 1. 
Ve bir kapı açıldı, dar bir 

merdivenden küçük bir aralığa 
çıktılar. Burada alçak tavanlı, 
fakat gayet iyi dö~ennıiı, genlı 
ve giı:li bir yatak odası vardı. 

- 1ıte, burası benim .. AnhyM 
musun? 

Genç kızın dudaktan, iki atq 
parçası gibi Doğanın dudaklarına 
yapl§tı .• Birer çılgın gibiydiler. 

Saatler geçiyordu. Ortalık ka. 
rarmııtı. Doğan, Mla oradaydı. 
Ve, §&tabı tazelemiılerdi. Doğan, 
arasıra kendine sahip oluyor: 

- Ne yapıyorum -diyordu- ne 
yapıyor ve ne oluyorum? 

Fakat çok düşünmeden gene 
zevkine dalıp gidiyordu. 

* * * Rozita içeriye girdi, R'iyarayı 
selamladı: 

- Duka hazretleri geliyorlar 
Sinorinal. 

Ki yara kendini toparladı. Ve 
düşilndü: 

Acaba bu ziyaret ne içindi? 
Maamnfih. artık kendi sabn da 
taşmıştı. Blitiin hUrriycti elden 
gitmişti. Sarayın bir köşesinde, 

- Oooo, yok yavrum yo1i. 
bilAl:is benim misafirimsiniz, be.. 
nim kızımsınız. Dü§ününilz, ba• 
tınızın Uatünde felaket kartalları 
uçuyordu. O menhus mel'un he
rifin birşcy yapmı.f olması ihtL 
mali vardı. Sırf buna kar§ı tcdbtr 
aldnn. Halbuki ~imdi, yeni h&.! 
berlerle geliyonım. Ben hep lf· 
dn saadetinizi dfi§Undüm gUse1 
kumı. tıte aize bir mUjde •erlyo-
rum: 

DUğUnDnfiz yakmda olacak. 
Ki yara gayri ihtiyari: 
- Kimınle? 
Dedi. D·..;ka bundaki manAyt 

farketmcmiştf: 
- Korkma yavrum, bittabi re. 

ne nişanlırılL. Gene onunla.. Hat. 
tl nikAh ı.:craaimii bugtl yaptır· 
mağ- dUşUrıU§tilm. Pakat bek!et
mefU tercih etthn. 

Duka, '-<rinden kalktı. Çok nt. 
teli görünüyordu: 

- Biliyor musun -diye deıram 
etti- neden geri bıraktım? O hain 
henllz §Chirde .• Bir tUrUl Vene· 
dikten unkla§mıyor. Fakat Du. 
kahğın pençesi onun da yakasına 
yapıgacacur. Benim kuvvetlerim, 
onu aaklanJrğı delikten muhak· 
kag çıkarıp ıtetfrcceklerdr ve ben 
~nilnde asacağım. 

Kiyara pyri ihtiyart: 
- Demek ki aağ? 
Dedi. 
- Evet, öyle anlaşılıyor .• Ear 

111J1 olsaydı haber alırdık. Sen 
mUsterih ol yavrum.. Şey, nn· 
nedf yorum, bir saat sonra nipn
lm da seni r:iyarcte gelccektir4 

Kiyara, hafifçe titredi. Nipn.. 
lısının yilzilnQ görmek istemiyor. 
du. imdi içinde nihayetais bir 
ıevinç esiyordu. ÇUniü Doğanın 
sağ olduğunu ve yakalanmadtimz 
anlamış bulunuyordu. 

Duka iKyaraya yaklaıtı, onu 
alnından öptü: 

- Gördün mil, sana fyf haber .. 
terle geldim kıznn.. Haydi Atla. 
ha ısmjlrladık. 

Dtdi ve od dan çıktı .. lKyara. 
doğruca Me11ihin heykeline dotnı 
koJtU ve bir istavroz çıkardı: 

- Allahım, Allalıım, sana çok 
şüklir!. 

Duka salondan geçerken Pren· 
ses trinile kar§ıla§tı ve Adeta ko
p.rak ona yaklaştı: 

(Deftlm ftl') 
ihtiyaçları tamamen temin edil!n- rcs .. ı:::ı;ı..aıım-... mıı:ı-ım:ı::a;;:;samiia..~~IUil .. ~-mn-ısm ___ .., 
ceye kadar bil\iınum ecnebt "m· 
lekctlcro pC'trol ihr.ı.cı yasnklır· 

2 - Kaçakçılığa mani olınnlt fi. 
zere Tuna üzerinde askeri kon
trol tesis edilecektir· 

3 - Bu seneki mahsul, tahmin 
edilen neticeleri vermediğinden, 
hububat ihracı ya.saktır· 

Bu kararlar karşısmdn Alman-
yanm ne hale geleceği Londrada 
pek merak ediliyor· 

Paranızı veririm Dalgın 
A... Beyin kamı ev erı:akıru Görüyorsun ya.. Artık 

daima çarşıdan kendi alır. ve çe· dalgınlığı ve unutkanhl1 bırak. 
ki§e çekişe pazarlık eder. Geçen tırn. Bak elimde §eımiyemle 
ı:iln gene erzak nlmak için puara geldim. 

. ~ıkmı§tı. Çingenenin birinin man- -Öyle ama eabahleyin çıkar-
REDDF..DİLEN AJ,MAN tar sattığını gördU. Paı:nrbğınt ken bastonunu almıştın. 

yaptılttan sonra aordu: t 
TEKI .. tFLERl - Sakın mantarlar .zehirli ol· Kedi yutunuz • 

Londnı, 15 - Bllkr~teb gelen masm? Herifin biri teli la doktora 
haberler Dr· Klodıus idaresindeki Çingene §U cevabı verdi: &iderek: 
Alm3n heyetinin Romen merkezin. - Ben hergün buradayım. E· - Fcl!ket ..der- fındık aıç&nJ 
de muv3f!ak olıunadığmı göster- ğer zehirlcnirseniz gelin, paranı· yuttum. 
m~ktedfr. zı \•eririm. Doktor, istifini bormıyaral:: ee· 

Dr· Klodius lda.reslndckl heyet Bir balo dönilşUnde otomobi· vap verl:-: 
Rom.anyadan petrol ve buğday it- Bendeniz Jel - :bir de kedi yutunur:, kur-
hal!tmı artbrmnk isti'-"ordu. Bu tulttnıunuı:. 

.r tine binmek üı:cre bulunau eki· J k l J -' nd 
anl&.§manm yapılmam için doktor birden birine ı:Uğürd davetlile~ § a ma 1 aa O an 
Klodluııı lkJ eey tekli! etmıştl: Ro- den biri yanqır: Lokantacı - (Yeni çırağa) 
men ı:ıara.sı le~in ~-metini Al- _ Müsaade buyurulur mu der, daha evvel sen nerede çahpyor. 
man nıarkma g8re dll;JUrmek ve- paltomu otonuu koyayım. dun? 
yahut derhal yU% ta.ne Mes~t _ Peki efendi ama paltonU%U - Bay Ahmedin lokarınamdl 
markalı Alman tayyaresi fllPflri§f 1 nereye bırakac.ağız? tam altı ay tabak yıkadım. 
vermek· _ Orasmı dU§linmeyil"l.iz be· - Oradan niçin ~ktUl? 

Romen hUkömeU bu iki teklifi yim. Çilnkü paltomun içinde - Tabaklann hepsi Jıcm1dılr 
de reddetmig ve doktor Klodiusun bendcnlı:dc bulunacağım!. için g6recek {~ kalmadı. muavini raporunu vermek üzere; ___________________________ • 
BerUnt lurcket etm!ftir· '• 



4 - SON DAKİKA:- '11:> NfSAN 1940 SALI 
~~-~=aı.---------.---..::ııı-..... ----.-. ------------• r-::illll.:--t:~= ı~==~~::s"'Jl'""~:;:iiiiiiii:::::-~:-i'~- gelip 6eniınie gSrllpneiere giri

Yazan: 

Dovere vardığımız zaman Al. 
, man propagandasınm beni bile 
boş 11iflfrla korkutmuş olduğunu 
gördüm. 

Britanyanın h~ln denizler ha
kimi olduğuna tekrar kanaat 

KARL PANEK getirdim. 
Derlinden firar etmeden birkaç 

- -
Israr ederek daireden daireye 

bn~rdum ve her defasında Na. 
zilerin hakiki niyetlerini daha faz;· 
la :ı:ı:.,,.-nrııl,. korkuyordum. 

u;hnyct, Almanyayı bir 1artla 
ter de bileceğimi eöyleclilcr: Bi· 
taraf bir memlekette film için bir 
l-cııtrat1m olursa ı. 

eynhat, bu curetle, memleket 
m nfeatine olacaktı. Hariçte ka· 
.zanae&ğnn p rayı Ray~bank kul
lanabilecekti ve devlete bu suret
ı. hlı:mct etmi~ bulunacak ve bu 
lıare~etim vatan! bir te§ebbüs o. 
lauktı. 

Ror!lııya başvurdum ve orada 
film çevirmem için angaje olun· 
dum. Rayı • Kültür vekaleti bu 
te§ebbllsUmU tasdik etti; ttalyada 
ku c ğrm parayı Ranbank ta. 
nfı:ıdazı ;lt.bllec ktim bu işlerine 

ldi ve biltrın mil1küllt ortadan 
1kmJ1 bulunuyordu. 

Berllnde oturduğum apartman .. 
dan aynldım. Alman bankasında 
bulumn panı.lnnmı hazin hazin 
hatrrle.dırn ve FZlaker gölü kıyı
larında, bir daha ıöremiyece
ğim köP:ilmil düşünerek mütees .. 
•ir oldum. 

Alnrmın teri ile kazandıklannu 
:terkediyordum; Naziler benim 
pakild niyetimi öğrendikten son· 
ra malımı zaptedcceklerdi. Ken· 
dimi kurtarabilmek için bunları 
feda ediyordum. 

Diğer mraltan Alman Nazi 
propagc:.ndr.sına con çevirdiğim 

•uk renkli ve göstermiyecekleri 
filmle dört milyon mark zarara 
sokmu~ bulunuyor, ve bunu dil .. 
t}Unerek mütcaelll oluyordum. 

Roma.fa kadar olan. seyıhatlm 
hs.discsi% geçti. .. 

Sakin bir otele yerlepr yerle§• 
meı:, ilk i§im, bavulumda gizle .. 
mi olduğum Çek pasaportumu 
meydana çıkarmak oldu. Billlıare 
İngiliz ~cfarethanesine giderek 
vuiyctimi ıtnla.ttım ve Londraya 
gidebilmem için vize istedim. 

DMctç gün 8onra tekrar gel .. 
memi MSylediler; hakkımda her 
halde tah'kikat yapacaklardı. 

'Scfarcth~eden ayrıldığım %a.. 
man, y~ miü:ca.ddit kereler, takip 
olunduğumu hissettim. 

Ronuıda bulunZLn Alman ah· 
baplamndan öğrendiğime göre, 
Fransu: ve ingiliz: sefaret binala· 
n mütcı::J diyen kontrol altında 
ulu~uyor, ve buralara girip çı. 

h.Rnlr. n ret altına alınıyor. 

lardr. 
Romada yapılan her muhavere 

B line yeti§tiriliyordu. Gesta• 
po U1'l her yerde gözü ve kulağı 
voırds. 

lngllir; vizesini aldığım güne 
kadar, mUttmadiyl'n takip olun• 
d 

hafta evveldi. İlk defa olarak 
·---------""' hava tehlikeı:i içııreti verilmişti. 

g~lciler İngiltereye ıitmekte Sab:ıhın saat üçbuçuğu idi. 
nulanırlar. Düdüklerin acı ötü§leri beni 

Kanalı, yüz1erce yolcu ile bir- yatağımdan fırlattı. Sığınak hali
likte geçtim. Soğukkanlılıkları ne getirilen apartmanın kilerine 
beni hayrete düşürdü. Yolculıı.r indim. 
arasın~ yet:mi~ iki millete men. Bütün kiracılar benden evvel 
sup olanlar vaıdı. inmiş bulunuyorlardı. Hepsi de 

Beni asıl hayrete düşüren, re- korkuyorlardı. Ben bombalardan 
fakatimizde hiçbir İnriliz: muhri· ziycde panik patlak verecek diye 
binin bulunmamaınydr. '!\-.. korkuyordum. ,(Devamı var) 

K:nl Step ~. tsl ık n<ıı ol&n \'Mclft. Pollı ilo Lonamaa. ~ine bulu,. 
mu~r· nu ~dm d& bir l\inema yıldızıdu· "Avusturyn İmpnrntorl

ı;esl., filmile bUyük bir §Öhrot 'knznn~tı 

şinciye kadar her ihtimale ka;rt1 
onu mühafaza etmek i~tediıtl· 
Fakat bundan asla ... 

Bütün bu söylenenleri, •'Kar"' 
gölge'' yuvarlak aynanın ardın· 
dan dinliyordu. 

""" ı Krilon devam etti ı 
~"-.:..,..:a-----: - Nina Valansito dzlnle g~ 

16 N t SAN 1940 - No. 10 rÜ§tükten sonra buraya geld · 
beraberinizde bir genç kız bdlutı
duğundan bahsetti. Kimdir? kııt 

- Me~ur maliyeci Ley'in e 
Marta Ley.. Fakat orada aıetıe1 

Çeviren: H. MUNIR çıkardı. Biraz garip oldu. Etrafı· 

Bir casusluk ve zabıta romanı 
Yazan: Maksvel Gcant 

mızda bizi görenler vardı. Jı:a1ıt' 
Sidney o kadar yakla~mıştI ki settiriyordu. Ne konuşurlarsa i~i- - Her ne hal ise ... Bana 

henfu: yere indirilmemi§ ve tiliyordu. aa, Valensita ile bulu§manızı ıııa· 
Granstonun elleri üzerinde duran * * * zur gösterecek biç bir sebep b; 
karyolaın altına kadar gelmişti. Fredrik: mak lazımdır. Valensita mahaşk ~r· 

Graston bunu fırsat bilerek, - Sizin çapta bir adamın tupları yazmakta pek ı 11 ~anki tabancanın tahdidine itaat Londrada bulunmasını çok arzu- Size de bir deste hazırladı. B~ 
ediyormuş gibi yeriden ayrıldı. layordum. ''8 x" zi elegeçirdiğim alır ve evinize götürünıüniir·. " 
Aynlmasile beraber, ağır bir ma.. zaman içimde bu ümit vardı. randığı zaman çıkarır, Vaten.sıW 
deni takımdan ibaret olan karyo· "8 x'' in bende bulunduğunu öğ· nın sizinle bulu~sında 
lanın da Sidneyin üzerine itmesi renecek kadar dikkatli ve aynı gayritabiilik görülmez. • 
bir oldu. zaman onu satın alacak biri mu. Krilon cebinden bir paket ÇS 

Sidney, duvardan doğru beyni hakkak Hizımdı. Fakat size !Unu kararak Frederiğe uzattı. ~~~ 
hizasına inen müteharrik karyo· sormak isterim. Benim bu ''Giz. rik yazıya baktı. Bir kadın y,.-_ 
lanın tesirile yüzüstü yuvarlan. 1i vesika" yı çaldığımı hükumetin ve intizamkAr cümleler ..• Gülilıl"' 
mı, ve kendinden geçmi§ti. öğrenmesine imkfi.n verecek hiç sedi... Krilon sordu: P' 

Gramton bu fırsattan A.zaml bir iz bırakmadım. Siz nasıl öğ- - PekllA, Martayı ne ya 
istifadeye karar vererek de.rhal ren diniz? tın? si• 
kapıya doğru yürüyordu. Krilon: - Hiç .. Yola çıkınca daha ır 

Bu sırada gözüne bir elbise yr- - Follingslinin bastonu saye. yade kızdırdım.. Tiyatroya g 
ğını ilişti. Bir sandalyenin üze- sinde... Yahut ta Follingslinin türmedim. Evine götürdüm. Y'~ 
rine gelişigüzel fırlattlmı§ olan yanlrşlıkla aldığı general Dar. tığı şeyin çocukluk oldug\Jl\ t 
bunlar, Granstona hiç te meçhul son'un bastonu sayesinde... söylüyordum. "Ar. sonra yaıııs. 
olmayan eski !§inalardı: ''Kara· - Evet. Orası, pl!nımın en yarın sana telefon ederim. ;s~ 
gölge'' nin siyah büyük elbisesile zayrf tarafıdır. Dolayısile ba~ka- affedersin" demi!tim. Fakat ~· 
geni~ kenarlı kara §apkası... larının da şüphelenmiş olmasın- detinden bana ast! cevap ve . 

Granston sür'atle bunları giy. dan korkuyorum. yeceğini ,telefon çalsa da biç~ 
di. Koridora çıktı. Sağ ve sol ta- - Evet. Başkası da şüphelendi. lak asmayacağını hiddetle eÖY d• 
rafta birçok kapılar. Ve ta niha- Hem de sizin öldürmeğe teşeb· Evindekiler de bu akşam O~ 
yette bir kapr görülüyordu.. büs ettiğiniz adam. Fakat yine o yokturlar. Onun için Marıor 
Granston &<>ldaki birinci kapıyı adamdır ki bana bu malumatı kim telefon etse cevap aİ':.~~d 

d. ı y d. - ''8 x" ta-·-en eltnP" oynattı. Mer ıver er... avaş ya- ver ı. ,,,__ 
vaş çıktı. Yukardan bir parıltı - Granston mu?.. Granston mi? 
gözüne çarptı. sizin adamlarınızdan biri mi? - Evet tamamen! ? 

Yuvarlak aynanın önüne gel. - Hayır. Granstonun şenin - Kopyelerini çıkarmadın ~ 
mişti. Ayna, aşağıda bir misafir §Üphe ettiğin adamlardan biridir. - Hayır. Esasen vaktim 1 ~ 
odasınr gösteriyordu. Misa!ir o- Granston "Karagölge" dir. tu. Sonra kopye çıkannağa da.1 e 
dasınm kapısı açıldı. İçeriye sek. - Eğer Granston ''Karagölge'' zum yoktu. Zira, ''8 x" e~t' 
retere benzeyen gözlüklü bir a- ise... geçtiktenberi hiç kimse onu ~ 
dam girdi ve başka birine yol - Granston ''Karagölge" idi. müş değil ki ... 
gösterdi. Bu gelen adam, Fred· Artık bizi rahatsız etmiyec:ck. - Pekala ne istiyonun? 
rik Brilanttı. Zira şu dakikada kendisine zehir - ikiyüz elli bin lira. ) 

''Granston" ne kadar kıymetli verilmek üzeredir. Sizin buraya (Devamı Y91 
bir rasat yerinde bulunduğunu---------------------..;...---~
memnuniyetle görüyordu. Vücu
dunda hissettiği eski kuvvete ya
kın metanet gittikçe artıyordu. 
Fakat bir kavgaya, bir döğü~e 
tahammül edebilmesi için en az 
yarım saat kadar geçmeliydi. 
Granstona talih bu sefer de~ yar. 
dım etmişti. Her vakıt misafir 
odasına birisi ahnırken bu yuvar. 
lak camın ardından gözlemegi A
det edinmi§ olan Hugo Krilc-n 
bu sefer buraya gelmemişti. 

BISJKLETÇILERE: 

Neden gelmediği de ar. sonra 
anlaşıldı. Zira, Frc<lrik içeriye gi
rinceye kadar misafir odasının 
perdelerinden birinin arkasına 
gizlenmiş ve oradan güzetlemek· 
te olan Hugo Krilon, çok sürme. 
den meydana çıktı. 

Frcdrikle selAmla§hlar. Bisiklet tekerleklerine bol yağ 
Anc21k bir taraftan görünen bu damlatın. Bu iyi çare, resimde 

yuvarlak parlak camın yanıbaşın- gördüğünüz şekilde bir pipetle 
da bir de oparlör tertibatr bulu- hareket ediniz: yağ ta§maz ve 
nuyordu. Odanın içinde konu~u· ] tekerleğin o kısmı tozdan çamur· 
!anları fısıltı halinde buraya a~ lanmaz. 

Londrada ik:mıet töen ÇelC 
d lınm ba.-ıa lcelıl olmu§lardı. 
Aktumı, otelime dönünce beni 
btkllye bir ttalyJ.n poli5 hafiye • .-:-~--i&i:!-----m;;m:~m::ııılil:.Sllm:sıı:m-mnm:::ı:-m:ııaı:-... --~--,-------.,..----------
•il la~tun. Polis hafiyesi 
ı:ı.ordu !'ti llerle beni neı:aketle 
l!ikJ~tınyor~ Roma.ya ne i~in gel· 

Hikaye 
· im;, Ahmnyaya ne ı:ama.n do· 

ntı:ef;imi öt?tc mek iııtiyordq. 911--mm 
''- Dab:ı r:I inhat vermek 

kin beni • polia med:nine ka
ear ~e nt~' d9di. 

Ba lli~ bqh. bir umana 
.alile 9dip edsmlyocefimi sordum; 

omada bbi:w. aUn daha kalaca.. 
~· bir yalaR attım v 

n:ı itkmt etmek iı;in pa· 
~pol'tttat11 v iım. UZ11tttjnn p~
pott, bir ciııt1 rm.ı.H q olmaya.· 

cı A pu•portu idi. Te. 
rcddat etti. 1 • biraır. ıcnr nrı 
•1dutmu bildirdi. Ben d ertesi 

U J>f'lla mcrkuine ufnyaca.. 
~ t• . 

"6L0M" DENtllNt 
AŞARKEN! 

Herif ~ttikten. tonra kCflÜim1 
hurt' r.ttmı. Bu ekild birl..'1t~ 

iee ile &ıha k&ı'O'llqırsam eh. 
Xlirlcrimin bozu.ıac.eı mu!ıak-

Ot lmadmı. Bir ea-
at içinde huırb~ ya~. he
sabımı ıörm" mal harekot e. 
den hU- trene atlamı§tmı. 
• Yolda, Fr ya ciden bir 
r' t trccinc bindim. odaae 
d d Çek portumu 

lll'riır.a::'GNl:k r '11 kurtuchm. Ni-
yst Xale " oldwn. 
Uldn 6n~c bir tıııhll dıaha 
::-d:ı 

g'idV' ,ıılivtw'hl1"flt 

"- h!.~tttevc )Ü' n iter 
lı n t11lltel\t8hiri tzm~.fın. 

dao torpillenir~ alttarafınr mAyn 
w bGmbalar tamamlar." Bitaraf 

Hemen hemen bir ay oluyordu Y.i 
Nermfn bir el çantası aldırmak için sabır
sızlanıyordu. 

- Söyle Sacit, seninle gokağa çıktı
ğım raman, beni bu kadar havı kaçmış, 
bürümceklenmi~ bir çanta ile görmeğc 
utanmıyor musun? Herkes bana bakıyor. 

- Bakarsa baksın.. Benim işime ne 
kanşırlar? 

- Mannufih ev1encliğimir. günün yıl 
dönümU için bir el çantası vaacletmiştin. 

- Evet 1.. Fakat biraz sabırlı ol. 
Bekle. Su aralık ba~ka bir düşüncem var. 

Hakikaten ba~aı. d~üncesi vard·. On 
8enedcnberi evli olZLn Sacit, karısına karşı, 
büyUk bir 1.efkat besleyordu; fakııt aynı 
romanda 'Kadın" mağazasında kalfalık 
eden Sunna da peresti~ ediyor; Suzan d:ı 
bu muhabbete mukabelede bulunuyordu. 
Bunun için Sacit Süzana aynını takdim 
etmeden Nerminede bir~ey almamayı pek 
namusklrıne bir hareket sayıyordu. 

Şu tıırada Sacit biraz dardaydı; biruı. 
en&leyh • ırantık icabı - bu katmerli mas
rafa katlıtnamz.-:dı. Maamafih ilci gün son· 
r.ı eline açıktan otuz lira kadar bir para 
tç.mi~ti. 

N ermine eordu: 
- İstediğin çanttyı kı.ça alabilirsin? 
- Pek iyi bilmiyorum anul ••• Olsa olsa .. 

on lira .. Belki ... 
- tıte, al 1 •• Artık beni de rahi.t bırak. 
Bir aıçrayı~~ Nermin kendisini trL"l'l

v:ıyda buldu. Doğru İstiMAl caddesine 
lc:ad r yollandı. Burnunu Adeta ca.mektna 

:nı!! tetkik ediyordu; el çsnt lannı tu. 
tal\ nihlli tellerden ma.mQl schpal~r i :ı:c· 
rine talik edilen muknvvalarda rakamlar 
yarılıydı: 
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ntası 
Yanına biri yaklaşmıştı; sordu: 
- Hoşunuza giden sağdaki şu güzel 

çanta mı? 
*. * 

Bu esnada Sadt Pasajdaki maroken
dnin sergisini gözden geçiriyordu. Fakat 
beğendirememekten korktu; Suzana da 
Nermin~ y~ptığı gibi on lira vermeği ter. 
cih etti. Bu daha doğruydu. 

Nermin :-.ııat yedide eve döndü. 
- Ne kadar geç kaldın! .. 
- Ne yapayım kocacığrm.. Bilsen ne 

çok dükkan dola~tım. Fakat bir görsen .. 
Ne kelepir bir §ey yakaladım. 

Henüz mukavva kutusu içinde duran 
gümü§ kapaklı kertenkele derisinden zarif 
bir çantayı gösterdi. Sacit pek beğendi. 

- Ne kadar verdin? 
- Sekiz lira. Arkalsın unutuy<:-rdum, 

(netaketle) Hit!una bir mukabele olmak 
üzere artan para ile de una güı:el bir kra· 
vilt aldım. 

Bu sefer Sacit hayretler içinde kaldı. 
Şimdiye kadar gömlekçisi ''Şık" dükk1-
nından satın aldığı boyunbağlarını be§ li· 
rad<ın asağı alamanu~tı. Halbuki aldığı 
boyunb ğlarının gerek güzellik, gerekse 
cins itibarile kıymeti karısının hediyesi yıı. 
nında hiç, hiçti. 

Hediyenin etiketi üstündeki ticaretha· 
ne edrcsini eı:berlemeye çalışıyordu. Çün
kü s~an bu kadar ucuı:a bundan güzel bir 
çımtayı hiç bir yerde bulamu:dı. 

Ertesi snbah Sacit Beyoalu cacld~sindc 
etiket fütünde gizlice eı:berle-difi adrese, 
k~tu. 

~ - Gümüt kapaklr, kertenkele derisin
den yop lmı§ bir elc;antasr almllk istiyorum. 
Canım sizin şu sekiz liralık çantalarınız;. 
dnn ... Dükkancı hayretle cevap verdi: 

- Herhalde yanılıyorsunuz efendim .• 

Nakleden: 
BURHAN BURÇAK 

Bu fiyatta hiç bir §eyimiz yok ... Hatta tak
lit bile ... 

-Ama yaptınız ha ı Bir hanım dün 
ikindi üzeri mağazanızdan bundan bir tane 
satın alml§. 

- Söylediğiniz çantalardan işte bir nü
mune .• 

- Tıpkı tıpkısına... Dünkü gürdü· 
ğüm çanta! .. 

- Bu mu? .. kırk beş lira efendim .• 
- Mümkün değil .. 
- Rica ederim, inceliğine, yapılışına 

bakınız. 
- Tekrar ediyorum, bu çantanın aynı. 

nı dün sekiz liraya verdiniz. 
- Hatırlayorum, yeşil fötrli, oldukça 

koyu boğalı bir hanım ... 
- Ta kendisi... 
- Yanında da boz paltolu bir zat 

vardı. 
Dükkancı bu sözlerin müşteride uyan. 

dırdığı heyecanın farkında değildi. Müte
madiyen söylüyordu: 

- Fiyatını yanlı§ anlnmı~ olacaksınıı: .. 
Temin ederim ki bir kan~ıklık var. 

Konu§ttla ma~aıa müdürünün de dik. 
katini çekmişti. Yaklaştı ve satıcıya hak 
verdi. 

Sacit: özür dileyerek ayrıldı; düşüne
cekti. Zor nptedilen bir hiddetle yumruk
larını sıkıyor, aksi tarafa yürüyordu .tık 
rastıeldiii karinodın içeriye girdi. Yu· 
varladıfı bir kadeh hararetini yatı§tırdı. 
İkincisi aklını ba~ına getirdi. 

öğleyin evine geldiği zaman tam.amile 
aükatlet butmu§tU; mantıkına da hakimdi. 

Nermine: 
- Al ~u on iki lirayı ... Birazden soka. 

ğa çıkınca dün bana aldığm kravat: cinsin
den yarım dUzine kravat al ..• 

Dedi. 

Oyun 
9 

- 24 tane kibrit çöpil ne 
tane "dört ke>§e" yapınır. 
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8 tane kibrit kaldırarak ~ 
1 !5 kibritle ilci tane dört k'Sf' 
pınır.. 
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