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Amerika 1 

ıSulh tavassutunda; 
1 mı bulunacak? 1 

' l'aı,ıngton. t <A· A·) - Beyaz 
~tayın A vrupada sulh teşebbil
h Unde bulunmak niyetinde olduğu 
d lltkrnda dolaşan şayialar bahAin. 

11 e llOrıılan bir suale cevab veren 
~ liuıı, böyle bir teşebbilııten ha
lı ri olmadığını söylemi§, faka.t bu-
1111 hiçbir suretle rehılcumhur adı-
a söylemediğini ilave eylemi§tir· 
....______~~--~~~-

Çıyano 
.3ovyet Rusyayı 
zıyaret edecekmiş! 

Berlin, 4 Radyo) - 1-
~lYa.n hariciye nazın 
~ 0rıt Çiyanonun Sovyet 
tl 'llayayı ziyaret edeceği-
e da.ir şayialar dolat· 

~-kta.dır. .....____ ____________________ __ 

Litvanya 
~:~et ıikayetlerini tet

&J( İçin bir komisyon 
teıkil etti 

da ~na., 4 (A.A.) - Lituanya' 
tilta Yet ordusuna mensub eü. 
lilt<ıa lnlann bulunduğu mıntaka. 
toı 

1 
oturanlar dikkatli bir kont. 

li ~-~da bulundurma!ctadır. 
}>a2111l fımet, Sovyet notasında 
tılltl 1 Sovyct askerlerinin kaldı. 
ltatt as~ ıncsclelcri üzerinde tetki. 
~on~ U!unrnak üı:ere bir komis
~ıl ctmi§tir. 

' -S L11Ftn~""W 

~1ti"Daklka 

1111 

an 
il 

ID 
il 

rı 

o .. 

Klislk harb usallertnl blı
kalemde bertaraf eden 1940 
harbi her ~yden daha zi
yade bir tank , .e bilhassa 
tayyare harbldlr· İngiliz 
tayyare motörll'rfnln kun·e
tl ha harbde meydana rık
hğı gibi tnglllı Hı Fransız 
tayyarecileri de ye.nl harbin 
tam ehli olduklarmı ispat et. 
mltlerdlr· Resimde oçu,a 
huırlanıın tkl tayyareci ha.
rekit aahumı ellerlndeld 
planda tetkik ediyorlar· 
ı•andakl J'Cfilmdc de bir 
Fransız askeri harb ceph('
ıılade harekete hazır görü
lilyor· 

o 

il 

1 

Paris, 4 (Hususi) - Musolininin reisliğinde 
toplanan İtalyan kabinesinin içtimaı iki saat sür· 
müştür. İçtimaı müteakip neşrolunan resmi teb· 

· liğde birçok idari tedbirlerin kabul olunduğu bil. 
dirilmiştir. 

Kabine toplantısında verilen kararlar arasında 
kadınların silah altına alınmış olan erkeklerin 
yerine resmi daireler ve diğer müesseselerde yer 
almaları, yeni harp gemileri inşaatı için bahriye· 
ye yeni kredi verilmesi (bu kredinin miktarı bil
dirilmemiştir), bahriye harp mektebinin takvi· 
yesi vardır. 

GA l 'DA NE Dtl'OR !' 
Roma, 4 (A· A·) - D. N. B· ·a. 

jansı bildiriyor: 
Korsika ve Nis'in Fransızlar ta.

rafından alınmasını hatırlatan ta
riht vakayü mevzubıı.hs ederek Gi
ornale d'İtalia gazetesi, İtalyanla
rın bu arazi üzerindeki emellerinin 
haklı olduğunu ispata çalışıyor. 

B. Gayda şunları yazıyor: 
''1769 da Fransa Korsikayı 1§. 

gal ettiği mınan, İngilterenln Ak
denlzdeki hakimiyetine kar§ı ken
dine bir vaziyet temin etmek iste
miştir. Bu vaziyet, İtalya birliği
nin husule gelmesi üzerine. istik. 
bali parlak olan genç krallığa kar
şı çevrilmiştir. 

Korsika gerek coğrafi va:ı:iyeU, 
~erek ahalisinin etnogrnfik teııek
külü, gerekse lisan ve tariht nok
talarından, İtnlyan kalmı§tır. O 
zaman Fransa Ccnova cumhuriye-

tinin zaafından istifade ederek, 
bilahare Savoie ve Nic'i aldığı gibi, 
Korsikayı d:ı. işgal etmiştir· 

Romalılar zamanında Nice saft 
İtalyanlarla meskün bir şehir ol. 
duğu gibi Savoie, İtalya krallık a
ilesinin beşiğidir. Milli kahraman 
Garibaldl bu ııehrin duvarlnn da
hilinde doğmuştur. Bu §Chir yedi 
defa Fransızların i ltihak tcııeb
b~lcrinl tardetmlştir. 

1860 da Piemont hUkfuneU 
Fransanm bitaraflığını Nice ve 
Savoie ile ödediği zaman, kral 
Victor Emanuel bu iltihakları, her 
tUrlU tazyikten ari bir plebisit şar
tına talik etmek istemiştir. Fakat 
bu plebisite hile karıştı ve ahali. 
nin ancak yilzde ellisi rey \•ere
bildi. 

Nice'in İtalyan ahalisi tarafm. 
dan alman birçok kararlarına da 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Şimali Alman
l}adaki askeri 
hedefler, tay

lJare hangarları 
bombalandı 

. - . 

I' ~n1:reni tefrlika•• Berline göre, Alman öncüleri Dünkeıke girmişler; şehirde muharebeler başlamış 
I' DÇ P' ,, .,, • fi L . 

191~:~~=~::.llıi orçı ın vam .1. ı.ama .. 
tı~OÇlpl klmdlr! Neler yap_ 

• bagtıtere, Fransa. Al
~Ya, Çarlık Rusyası \'e 
~">ltl&lllr İmparatorluğu har-

llaatl girdiler r 

t e • .k l . t. Ilı veaı a CZTa ıs-
1111ad en bu heyecan-
~ t~lrikada yakın ta

rilaırı en büyük laci
<raı11ı okuyacaksınız 

~L'--ı._-._tnn~..,, L __ _ 

rasında verdiği izahat 
"laglltereala blyiik bir kısmı diişmaa kuvveti 

altma girse bile asli teslim olmıyacağız I" 
( Y cuıaı 2 nci aaylcİJa) 
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Harbin ilk günlerinde 

BELÇi 
Rahat bir uykuya varan Brükselliler, 
er lesi sabah . top, tüf ele gürültüleri le 
göz:er:ni açtllar ve pasjf müdafaa 

tecrübesi yapıhyor sandılar 

Br ü sel sokak~arında halk 
tarai.ndan linç edilen 
Aimün paraşülçüleri 

Yazan: Craon - Ponssı 

Tatlı bir ilk bahar günü ... Yağ 
ı ıurlu ha\~diara alışmış Briık.oeJh· 
1 ·r, havanın bu letafetinden mem· 
mm!. 
S•ya i barometrenin vaziyeti iyi; 

hulutlarm Balkanlarda tel~asüf etti 
ğini ö~reniyoruz. 6 mayıs pazar 
tesi ~ünü, daima neş'eli görmeğe 
alı~trgun bir dostumu ziyarete gi
dıyorum, karşılaştığım zaman 
kendisini sinirli buldum. 

"- Ho!andada sinir gcrginlil:ri 
'ar ... Askeri tedbirler alınıyor ... 
lzinlerin kaldırılması muhtem~l..." 
dedi. 

Erte~i sabah Holfuıdada askeri 
izinlerin kaldırıld\ğını öğreiıdik. 
Belçik::da buna benzer hiç bir 
şey lO'~; lakin herl:cs sinirli ... 

Ay-m s~kizinde D. N. B nin 
neşrettiği bir havadis gerilmi~ olan 
asabı yatı~tırdı. 
ne~mi de\•airde. Yon Kühlmann 

i mindc bir Almanın, temaslarda 
hulunmak üzere, La Hay ve 
l >rük~~li ziyaret edeceğine dair 

yi:ılar dola~ıyor. 
9 mayıs perşenbe gece5i, gök, 

ı )ktandır mahrum kaldığımız par 
ı k rıldızlarla süslü. Bil}'iik cad· 
<'•!er elekt,!i,\{ zlı:-ısı altında parlr 
. r ...• 
'ıat yirmi iki... Hilktim~t nazır· 
• rı hali içtimada. Hududun diğer 
tarafında bulunan Alman kıt'aliı
'mm yürü~'iiş halinde olduklarına 
dair tc1efon1a malOmat almıslar; 
\aziret böyle oldut{u halde Herr 
\"on Bü'on daha hiç bir nota tev
di etmedi. Halbuki son dakikaya 
!·adar kim;enin inanmak istemedi· 
:i hadise karşısında bulunuyoruz ... 
. 1eciis toplantısına devam eder 
I·en Brük'-'clliler her şeyden biha· 
her. evlerine çekilmiş, uyuyorlar. 
Şehirlilerin müteyakkız bulunma· 
lan icin hiç bir teibir almm:ıdı. 
Gece saat bir! Otelimizin pencere· 
inden balm·oruz... Caddelerdeki 

ana ışıklar söndürülmemiş... Bu 
ışıklar söndiirülmedikçe mü~terih 
bir şekilde uyuyal>iliriz. 

10 MAl'IS 
Şafak daha henüz sökmedi. KA· 

bus mu görüyorum? 1 Iarır. bu bir 
kabus de~il. hakikatin ta kendisi!. 

Çeviran: Ha-Ke 
Top ve tüfek sesleri... Cana,·ar 
düdükleri..... Bunlar hayalimin 
mahsu .ü olamazlar... ~lilstevliyi 
durdurmağa çalışan si!ahlarm gU· 
rültüsüdür bunlar!. 

* * * 
10 mayıs 1940, saat 5,10, sabah 

Belçika ve Al.manya ara~mdaki 
harp başladı. 
Kanatlarında gamalı hac işareti 
bulunan tayyare filoları Brük" 
sel'in üzerinde dolaşarak etrafa 
ölüm saçan bomtalarııu atıyor 
!ar ... Askerl hedefler imha edili· 
yor... Şehirde duman ve alev sü· 
tunları yükseliyor. 

Brükselliler, infilak eden bom· 
baların (!ürültüsünden sıçrayarak 
uyanıyorlar. lJyku sersemliğinden 
işin farkında olmayanlar var! Pa· 
sif müdafaa tecrübesi yapıldığını 
zannediyorlar. 

Hava dafi top!an faaliyette. Şe· 
hirliler na'ill har~et cdeceklerıni 
bilmiyor, herkes şaşkın ..... Bir çok 
larmm gazmaskesi rne\•cut değil... 
Lfı.kin buna ihtiyaç yok; zira 
gaz harbi daha henüz başlamadı, 
gaz ancak mevzii muharebelerde 
kullanılır. 

Hangarlard=ın çıkarak iş1crneğe 
bışlayan tramvaylar yollarına de· 
vam ediyorlar • 

Sehirdeki panik kısa siirdü: a
radan üç gün geçince tehlikeye a· 
lışmış olanlar tebessüm etmeğe 
bile ba~ladılar:. 

Tabiatın garip bir cil\'esi ola· 
rak, mütemadi}en ratımurlu ve 
bu'.utlu ~~<!n ha,·alar iyiden iyive 
açık ... Gönngin tayyarecilcrine İş· 
!er kolaylaşıyor ... Bizim ha,·a dafi 
toplarımıza da keza!. 

Hava taarruzlarına alışıtık ar 
tık; Belçikalıları:; biribirlerine 
karşı sarsılmaz bir itimatları var; 
hic bir Belçikalı tevkif olunmadı; 
be.sinci ko1a mensup \-atan haini 
\

0ok; ecnebiler müstesna. Brükselin 
civarına pek az p1rac;ütçü düştü. 
Bunlar da tutunamadılar. 

Belga aiansı önünde, tevkif e· 
ôilmesine mani olmak icin ateş 
eden bir paraşütçü halk tarafın· 
dan yakalanarak parcalandı .. .::_ 

Londra, 4 (Radyo, Saat 18) - Başvekil Çör
çil Avam kamarasındaki nui:kunu y_eni bitirmiş
tir·. 

Başvekil nutkuna, Belçikada Kralın teslim 
olmasiyle ortaya çıkan vaziyetten bahsederek 
başlamış, Leopold'un, müttefiklerine, nazırları
na danışmadan teslim olduğunu, bunun üzerine 
bütün şimali Fransanın derhal İşgal oiunma tehli 
kesini gösterdiğini, fakat Almanların İngiliz ve 
Fransız kuvvetlerinin şiddetli mukavemetile kar 
şılandığını söylemiş, yeni Fransız takviye kıt'a
larının Pünkerk civarını n1üdafaa etmekte ol
duklarını ilave etmiştir. 

Çörçil Belçika ve Şimali Fransadaki çarpı§
malar esnasında İngilizlerin kayıp, yaralı ve ölü 
olarak 2000 kişi zayiat verdiğini, bin top k~ybe-
dildiğini söylemiş ve şöyle demiştir: . 

''Bu fedakarlık boşa gitmiş değildir. Zira, 
düşmana ağır zayiat verdirildiği gibi, davamız 
uğrunda da şiddetle çarpışacağımızı göstermiş 

bulunuyoruz. Franca ile beraber, yalnız Eclç::. -::· 
lrları değil, Naziliğin is~ilas:na uğrayan bütün 
mağdu1· memlehetleri kurtarmalı için girişti;;:. 
miz bu mücadelede bütün huvvctimizle çarp:yr• 

k d w » ya.ruz ve sonuna a ar çarpışacagız. 

Baş.vekil, zayiat olarak gösterdiği 2000 ra· 
kamına yaralı ve kayıplar da dahildir ki, kayıpl:ı. 
rın geri dönmesi mümkilndür, yaralıların da bir 
çoğu memlekete nakledilmi~tir. 

Çörçil sözler :ni şöyle bitirmiştir: 
"Kendimin ve arkadaşlarJmın, vazifemizi ta· 

mamiyle yaptığımıza ve hiç bir şey ihmal etme· 
-c!iğimize emin ve bununla müsterih bulunuyo
rum. Bu itimat ve gayretle mücadelemize devam 
cdeccğt":z ve bu adanın.büyük bir kısmı düşman 
huvveıi altına girse bile, hava ve deniz kuvvet· 
lerimizle çarpışacağız, asla teslim olmayacağız 
ve dünyayı bu i:;tila siyasetinden kurtarmaya 
ugraşacağ~z." · 

Harp vaziyeti 
Şt)IAU ALMANYADAKl 

ASK.Eni HEDEFLER 
BOMBALANDI 

Londra: 4 (A.A.) - Hava ne. 
zaretinin bir tebliğine nararan, 
İngiliz bombardıman tayyareleri 
Dunkergue etrafında dUşman ba. 
taryalarını, yollar, demiryollan 
ve kıtaat tahşidatını bombardr. 
man etmiştir. Ağır bombardıman 
tayyare teşekkülleri geceleyin 
Almanyanın şirr.alinde, tayyare 
hangarları vesair askeri hedefleri 
bombardıman etmekte devam et. 
miştir. BütUn tayyareler avdet 
etmiştir. Avcularunız taarruzi 
devriye hareketlerine devam et
mistir. 

Narvik gölgesinde bir ve iki 
haziran zarfında altı tayyare dil. 
şürülmüştür. 

İNGILtZ ASA VATAN FİLOSU 
2-1 KtlÇtlK GEMİ KAl.BETrl 

Londnlt 4 (A.A.) - Amiralhk 
d:ıiresi, neşrettiği bir tebliğde, 
düşır.an hava ku,-vetlerinin tid. 
detti ve mütemadi hücumları al. 

tında Fransız, Belçika ve İngiliz 
kıtalarının irkab ameliyesinin 
gü~ §Craitini bildirmekte ve der.iz 
tari~inde bir misli bulunmıyan 
bu kahramanlık vakasma bütiln 
i:emilerdeki gönüllülerin büyük 
mikyasta yardım ettiklerini kayt 
ile bu gönüllüleri övmektedir. 
Amiralhk, gemi kafilelerini, düş. 
manın denizaltı gemilerine ve tor 
pil motörlcrine karşı müdafaa ey. 
!emiştir. Bir çok limanlar, dilJ
manın istimaline yaramıyacak bir 
hale getirilmiştir. Anavatan filo. 
sundan cem'an 24 küçüle vapor 
batınlmı~tıf'; 

İNGİLTEREl"E l' AKLAŞ~ıfAK 
tSTİl.EN Dffi Al ~IAN 

TAYYARESİ 

Londra, 4 (A.A.) - Bir Alman 
tayyaresi, diln, İngilterenin ce. 
nubu arki sahillerine yakla~§. 
fakat tngiliı hava kuvvctlerir.e 
mensup bir avcı tayyaresi bu dti~ 
man tayyaresini derhal uzakla!J. 
tırdığı için hiçbir alarm i~reti 
daha verilmemi~tir. 

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

BAT.AN t~GlLlZ l\IUllRtBt 
Londra, 4 (A.A.) - Batmış 

oldt•ğu dün bildirilen Hav:ınt tor. 
pito muhribi. bir hava hü~umu 
neticesinde batmı~tır. Bu torpito 
muhbirinin mürettebatından se. 
kiı kişi ölmiiştür. 20 kişi yaralı 
vardır. 

ALl'ıl.\NI.AR DtlNKEmm 
GİRMIŞLim 

Berlin, 4 (Radyo) - Alman ön. 
cU kıtalan bugUn DUnkorke gir
miştir. Şehirde sokak mub:ırebe
leri ba.şlıunlfltlr· 

PARfS RADYOSUNA GÖCE 
.. ıs& .. 

Parls, 4 (Radyo) - Dilnkerkin 
tahliyesi bitmek üzeı-ed'r· Alıra.n
lar şehirde bir tek sağlam harb 
malzemesi bulrunıyacn.klnrdır· DUn. 

kcrkin §imalinde bulunan Nlevport 
limnnının nğzt, çimento dolu ge. 
miler ba.tınlmak sureWe müttefik· 
ler tarafından kapatılm~Ur· 

Almanlar yeni bir taarruz için 
ceplıe gerisindo bilyUk bir faali· 
yet göstermekte devam ediyorlar· 
Som ve F.ıı cephesinde topçu atış· 
lan yapılmıştır. 

rAR:STE 16 ÇOCUK ÖLDtl 
Parls, 4 (Ra.su.e;I) - Parlsin 

dünkU bombardnnant hakkmdıı 
lcsbit edilen yeni rakamlara göre, 
bir mektebin civarına düşen bm<>
ba üzerine 1 O kız çocuğu öluUş. 
diğer 30 u yaralanmıştır. Bunlar 
12 ynşmdan küçilk çocuklnrdır· Ci. 
vardaki diğer ölenlerle beraber 
çocukların telefatı 16 y1 bulmuş
tur. 

Fransız tebliği 
Parls, 4 (A· A·) - 4 Hnziran sabah tarthll Fransrz tebliği: 
Gece DUnkerk mmtaka!mda, kltal:ırunızm mukavemeti sayesin

de dil§mıı'.n tazyiki neticesinde durmndnn artan güç!Uklcre rağmen, 
irkA.p ameliyesi, faal bir "!urette devam etmiştir· 

Cephenin gerl kalan kısmmdn, kayda ~yan bir §ey olınamıştIJ-. 

Italya-Yugoslav ticaret 
müzakereleri basladı 

Parisin bombardımanı İtalyan kabinesinde! Roma, 4(Radyo)-Bir Yugo~ıav ticaret I~ 
hey'eti bugiin Romaya gelmiş ve ticaret nezareei Narvik'in yarısı 

FransızlarlJl maneviyatını bozmadı·, verilen kararlar mensupları tarafından karşılanmı§tır. Yugoslav 
hey'etile ticaret müzakerelerine bugün Kifi sa- tahrİO edildi 

bilakis intikam hislerini kamçıladı bak~~~a~·:'1~:ıı:ı ~~~:~~ razı rayında başlanacaktır. Müzakerelerhı başhca Lonılra, 4 (ıt A·) - Norveç •• 
olmadıt:'l anlaşılır.'' mevzuu iki memleket arasında yeni ticari müna- jnnsının bildirdiğine nazaran, 11 

Pıırl.!, 4 (A· A·) - Havas ajan- J tansiyclimizl haleldar edecek bir 
sı bildiriyor: gaye güdüyorsa, neticesi sıfırdır· 

Fransız merkezi hUltümetinin :Pakat eğer düşmn.n. moral bir 
bombardımanı, bütün dilnynda netice Umid ediyorsa, bu netice sı
bUyük bir altsülamcl uyn.ndırmış. fır değildir· Zira, müdafaa.sız bir 
t:ır. ahaliye cebin katiller tarafından 

Almo.n tayyarecilerinin sMl n- indirilen darbeler, Fransız mille
ha.liye hUcum ettil:l"ri kat'l bir Uni nnc:ık daha bUyUk bir azim 
surette isrınt edilrnlş bulunuyor· ve intikam almak, mukabele bilmi
Almanya, bir yno:Oı;lık iddia ede. sil yapmak emeline ş;ddetle teş. 
mez. ÇünkU bombardıman tııyyn- vik etmekten b~ka bir §OY yap. 
releri, birlbirini takip eden dnlgn- maml§trr. 
l:ı.r halinde gelerek bombaln.rını Paris halkı, Nazi bombacıları bir 
Paris Uzrrine bını.l ... '"?IlL}l:ırdır. Al- knç ton dcmlr attı diyerek sulh. 
manlnrm bu barbar hareketini Pa- çil ve bozguncu olacak değildir
ris matbuatı tnkbih ediyor· Bu ha. Pnris halkı, Berline, Ha.mburga, 
reket, harbin bidayetinde, tayyn· Kolonyaya, Mayansa ve başka 
relerin sivil halka hücum et.mlyc- Cermen bölgelerine, darbelerin a
ceklerine dair, muharib devletlerin mnnsu: blr surette iade edilmesin! 
Ruzveltc verdikleri resmi teminat- taleb etmekle iktifa edecektir·" 
la bariz bir tcznt t~kll etmekte- Excelsior gazetesi. aralarmda 
dir· Hitler bombacıla.nnın bu hO. mektepli bulunan 45 ı ölU olan 
cumlarının ilk kurbanlarını, ço- 2CO kurbanın, herhalde milli mü
cuklnr tcşkll ediyor. da.fan için çalL~M mUesseselerln 

Epoque gaz0 tesindc B· Henri içinde bulunmadığını tcb:ı.rllz etti. 
de Kerillls. açık şehir olan Pa- riyor. 
?'l.s'in bomba.rdnnanı hakkmda 200 tayyareden fazlasının işti-
eunlan yazıyor: ra.k ettiği bu bomb:ırdmıanrn vil. 

.. Paris ve banllyöııU dlln ateş satı - 1018 bomba e.ttlmıştır • dliş
ı.'Sftizlnl almıştır. Dilşman tayya.- mn.nm memleketin kuwci mane\i· 
releri pek yüksekten gelerek bir- ycsi Uzerine tesir etmelt istediğirıf 
çok bina Uıcrlne ve sokn.klnra gösteriyor. 
bombalar atmıştır. A.rnlarrndn bir. Pr.Ut Joı•rn-ıl .... ~~t,. .. · .. .:ı.. R
çok çocuk ve pek küçükler bulu- 1 aroraur. alamı biter b0 t!':lez Pa. 
pan ölU ve yaralılar vardır- >İ t~ rütün mr.h~i'~I• rV . fl"',YrU<-P. 

J!=iet dU§IDan milli mUdalaa po- fnrin derhal normal bir :ı~tfldo 

Bu gazete makalesini §U sattt- sebet kurmak ve bilhass:ı, tediye ~:ır~larını tespit Alınan tayyaresinin diln öğledeıı 
!arla bitiriyor: · l!onra yapmış olduğu bo:mbaraııntll' 

"Savole, Nice ve Tunus, Malta etmektir. neticesinde, Nnrvlk şehrinin ya.ı1• 
ve SUveyg do dahli olmak Uzere, _.. * * smda.n fazlası t:ahrib e<lilmlştlr· 
İtalyan çemberine dahildir. Bu Belgrat, 4 (Hususi) - Ticaret mahafilinclen Yangın bombalarile, ytiksek ın· 
çembe-r 1919 da Suriye ve Fil~Un- verilen malumata göre, İtalya ile baçlayan tice.- filak knbillyotli bombaların yal" 
le lk.mnl edilmiş bulunuyordu." - mış olduğu tahribat birçok ınl1' 

ret müzakerelerinde Yugoslav hükUmeti, iki yanlara baliğ olmaktadır. 
başladığını tebarilz ettiriyor. Ev
lerin bombardıman edildiği yerler
de, halk bUyük bir tehalilkle biri· 
birine yardıma koşmuı;tur. Herkes, 
verilen kurbanları, içtinabı im. 
kinSlZ bir vaziyetln payı olarak 
tel.ikki etmiştir· Kimse kendisinde 
faall:vctini durdurmak hakkını gör
m~Ur.,, 

EGER PARİS vı;; l.ONDR.\ 
JIAP.A3E HALiNJ~ 
GETlRU,tı:SI~··· 

• 
Nc,·yorlt. 4 (A· A·) - Ameri. 

knn gazeteleri. f'zcilmle Nevyork 
Tn;rnıi!i g:ı.7.ctesl, "Garb medeniye
tinin pıdantalarmdnn blrial olan" 
ParLs:.n bombar nnanı karşrsmda 
heyecan duyma tta ve ~;jyle dc
mekted"r: 

memleket arasındaki ticarette klerin~ usulü ye- Hilcum tayyareleri Alınan t>otı'' 
b:-. rman tnyyarclcrini Çl.'kilmct0 

rine döviz usulüyle tediye esasının kabulünü isti- icb"r ebnlıitir· 
yecektir. Tnm rn.krunı r.ıalfım olmam:ıttl' 

Londrada tevkifler 
l..ondra, 4 - Scotıand Ynrd, milll mildn!aa knnununn muhalif hareketlC?r 

de bulunmo.kl:ı. euçlu bir çok kimseyi tcvl:lf elmiııtir. Tevkil edilenler arasın 
d:ı, Hıımburg radyosunda lnglllzce ne~riyat ynpnn ve tngllteredo kendisine 
'•Lord Havhav!,, ın.ı:abı '\'Crl!C?n Vllyam Joyce'ln karde~ı Frank Joyce de 
vardır. 

Bir askeri ku.mpı::ı folo~atmı almağıı. tc;ebbUa eden bir ltnlyan dn 
tevklf ed lml~tir. 

B~r A.lman bombardıman tayyaresi i !alyada 
yere indi 

b:?rabcr, birçok d~an tayyare'L 
nln dtiı;llrUldüğU bildirllmcktedit• 

,;ıı::* 

l!om:ı., 4 (Hususi) - NorV'cr 
trn gelen haberlere göre kral Jİ4' 
kon :ı.mr hast?.dır. MUttcfik krtS' 
l:ı.r ~=~ ııehrlni abnnğıı g:ı'.}Tet r.t• 
mel:tcdirler. Bu şehir i~in tngİ~ 
c1onnnnuı.sı Alm:ın topçusuyla tı ~ 
yük bir düello y:ı.pmalttadrr· 6 
luırbin ncfccsi m:ı.lttm değildi::.,/ ~ ~ 

Satılık Anarhman • 
nram;·or 

p 
b 

''Eğer Paıis ve Londra harabe 
hnllnc getirilirı:c mcdeııi f"li!letıc
rin hldtlctl o kadar büytik kuvvet
le yrnrnıra bn..,•ıyac~'·tır Jı:I bu. 
diinyn ü~cr!nd" t"J:ıri'J r .... i "C'·i~ 
'111rc>I~ ~e> r.ca :ı ı'.lm:ı.1 • t .1 ı i 
yo!t c ... cc kür." 

ltom~ -& (A.A.) - mwa!\: 
Pazar çtinii ee:ıubl Fro.nsa Uzerlndck1 hUcumınra l§tlrıık et.1nı, olan bir 

Alman bombardıman tayyareııl, Tor!no Ozerlnde uçtul:tan sonra :.rlllno elva· 
rmdn Forlanlnl t!l.yynre meyda:ımR mecburi bir ini' ynpr.ııılır. 'l''nyynre, ,.:ı.. 

'1' ı l"•r ttc h'\Sıırıı u";ranıı, bulu:ımal<lndır. Tayyarcn:.1 
tllmc:;i ıı;;:;. bura.::ı l-r •• !r ı;örm:.~I IC3.i) e~·ıemclttcdir. 

A!u1nn. ~"D. C: :i:ı~-

Taksim, B~yoıflu, T:ı.rlıı.ba~ı. 1'°!: 
ko:ı:ı.ran , tlarb ıı·o. ~.!açım. Şl:,ıll sc~( 
ırrln~e iki \•cyn U<; kelli Uı;cr " 
der ocl:ı!ı tcsisctı tam bir ap:ırt.Jtll,_,,, ' 
aranıyor. t.n:ı ~ddcde veya 

1 
~C!t 

C!&dlleye yakın oımalıdır. Satıtılc ~·• ~ 
rl'.ınlıırın t tnnbtıl Posta!lcnl f'" ~ ha 
J·utusu !:14 M. 1',. rdrc:!ne 'l"C ao:ı 
l nt:ıırını ı;Urr..tlc blldl:-mclcri. 
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SON DAKİKA - 4 HAZ!RAN 1940 SALI - 3 

Al 9 Yazan: MUZAFFER ESEN 

C:i a 
Ağustos aymın ilk gUnlcrlnde 

koya bir Türk kadırgası girdi .. 
Bu su almak ve İstanbuldan ha· 
her beklemek içb Kara Todori 
adasına uğrayan Yusuf Reisin 
kadırgasidır. 

~h.anae: 

12 dalardaki i alyan üslerinde ............................ ; .................. ! 
, ,., d . ·I 1 , 1 Yugoslavya 1 

Adalılar Türk gemilerini gö
rünce çok sevindiler. Türk tay· 
falar adalıların en iyi müşterisi" 
dir. Parayı pc§İn verir, ciddidir, 
işi ve eğlenceyi biribirine kanr 
tırmaz.. Alışveriti de eğlencesirıi 
de gönül rızasiyle yapmak ister. 

' ~urreıaı tumet tnanu dUn 
~bnı a bUyük cı~at Von Papan! 
• ~ •trnl§ur. 

. ımcın anıza tı an var. üzerinde Almani 
ltalyanın, Ahnanyaya, Fransaya karşı I . , 1 

Bu gece isli Uç dört zeytinyağı 
kandilile aydınlanan Petronun 
meyhanesindeki Alem her zaman
kine benzemiyor.. KUICihlarının 
ıizerine ucu saçaklı birer pusi 
sarını§, arkalarına kısa kolsuz bir 
salta ayaklarına kısa bir §alvar 
giymiş kalyoncular; arkalannda 
kırmızı, kenarları eiyah bir ye· 
lek, bacaklarında mavi ve kısa 
bir ~lvar, ayaklarında kırmızı 
yemeni, bellerine sarı; arkalanna 
kenarları sırma harçla İ§lenmiı 
kofou:ıı kısa bir ıı.alta, bacaklarına 
kısa ve paçaları kırmızıkınnızı 
harçlı slislü şalvarlar giymiJ, bet· 
lerine kırmızı kuşak sarmış çıp· 
laklar yanyana oturmuşlar, Pet
ronun genç çırağının kupalarına 
doldurduğu Ağrıboz adasının "" 
ki ve nefis şarabını içiyorlar. 

1~1 elçikadan Frnnsa.ya geçen ta.. 
~~el'bniuıen Münevver Eplrden, 
~ l!:skicl, Tahsin Yalabık ve 
~! lre 'riner bugUnkll konvansiyo

li11.ıı1 .. _-?"e Pa.risten gelmlşlerdJr. 
~~ Münevver ulfunu slyıı
'llaıı~ Ve diğerleri maden mUhen
lı~ talısm !Çin hnrbden ewel 

hücumda yardım edeceği anlaşılıyor tayyare erı ~ 
On bl.n İtalyan eski muhnrlbi ı Asker yüldü hır t. 

er 
'1Ş' 

.. 

• aeıe gönderilnıişierdJ. 
lı.ı ~ VckJU Hasan Ali YUcel 
'lııilt~ Yanmda. 'ba§mUfetUşler ol
~de llaolerl dola§mqı, 1mt1· 

• 8a hazır bulunmuotur. 
~llıaunda Fnhrt hutabakıcılık 
'bıın ısoo kadm yazılmıııtır. 

S Sirkecide DemJrltapı ve clva· 
:ı:ı.~ 0tlıran 19 klııl sütten zehlrlen
Sıa.~' lnUhtellf hastanelere kaldı· 
~. ::r· Bunlar zehirli sUtU sır. 
~ 6betııane cadde5lnde 4 nu
'- -.ı ... ~~kAnd& ahçılık eden ömer-

Ronuı, 4 (A· A·) - P..öyter: 
ltalynn kabincslnin bu sabahki 

içtimaı, fevknliı.de bir içtima ol. 
mrunakla bertber, umumi hissiyat, 
bu toplantıda, sulh veyahut harlı 
lehinde çok mühim bir karar alı· 
nacağı merkezindedir· 

ltnlyanın harbe girmesinin Mu
solinl tarafından bugün mü ilün 
edileceği veynhut Musolin!nin bir
kaç gUn daha mı bckllyeccği, bir
çok tahmin ve tefsirlere mevzu 
teşkil eylemektedir. Maamafih bu 
ilAn zamanının çok uzak olmadığı 
kanaati gittikçe daha ziyade fazla. 
IB§maktadır· 

• • • ~ ~dır 
ıı...btrli le?Une ba.dlsc.ruıe sebeb olan Nc\'yorl<, 4 (A· A.) - Röyter: 
.".'"tt et1tUn Dehrlmlze Beykozun Nevyork - Times gazetesinin 

0~1ğtnden gönderildiği. tespit Bclgrod muhabiri blldlrlyor: 
~ r. Ahı:ı ömer!n gizlice sut Mnribor hudud §ehrinden alınan 
ını.~~llmI§ır. SUUerden alınan faknt te~rJd olunmıyan bir habere 

'l§uadlı tıb klmyahaneslne gön· göre, Viyana civarında Alman kı-
' ını..:. r. Mnd ·1.1umumlllk, zabıta 1 
'ılı ~Ye tnUdUrlUğü tahkikata de tnlan tahşid edilmektedir· Be -
' lhı~::-ııekte&r. grattaki fikir, bu kıtnların, ltal-
.~~:t fabnkalnrmda yapılan eş yıınlann cenahtan Fransaya kanJı 

-~ta ynpacaklan hUcumdn ttnıyanlııra 
lrh~Udürı rnun yerli mallar pazar. yardım irin ltaluan hududunu ge". :"'illa. ııaundc kurulacak yeni "' .J ı.-

h.. ~lr elden idaresi için hazır· mcğe hn.zır bulunmaktadır· 
~ 11~ınnınıvtır. Muhabir, §unları da ilfıve eyle-
~ hı ıneınıeketln her taratmda moktedir: 
"-.~le tatbiki bUyUk teokııa.ta ltalyıınm, Almarilara, Fransaya 
Olttıd hazn.ıanmaya bfığh olduğun karşı yaptığı hücumda yn .. dım ct
'°e : kısmen tathlkata geçil- mek temayülü, on iki ada l\slcrin-

'ltı.: ııılth 1edb1rterln hallan en zl· de Alman mürettebatını htı.mil Al
~ ~ Olduğu mallar Uzerinde man denizaltı gemileruifıi ou1un. 
"'~!arı ~arla§tınlmı§tır. 
t. 01._ bu D•kllde tam:ım edl1- makta olduğunu bildiren haberle 

, ~ lh~- ınamullt pamuklu ,.e de teeyyUt eder gibi gözilkmekte-
~~cattır. dir· 
~ btr kararname ile tespJt İTALVADA IlARil 

t o lll töre, Vekillerle rc3mJ RAZIRUU'.LARI 
t~ b 1 l kullanabileceklerin a· Parts, 4 - Moskova radyosunun 

tlbt lr konulacak pl!kalar §imdi- verdiği haberlere göre İtalyan §e
~ l?bı12ı tll:ertne beyaz yaz.ılı birlerinin bUtün ışıklan geceleri 
~ numaralı otomobil Meclis söndürülmektedir· Otobüs ve tram. 

ııuınaraıı Bqvekilin ve 
~.~ llll'a.ıılle diğer numaralar vay ışıklarile sokaklardaki lamba. 
\>=-ı.~ay reisinin ve vekillerin" lar m:ıskeleniyor. 
ı.~lerİ, DUn Romııdn ne3redilen blr be
"' h..::' O?du nıUtet~lcrln!n, ve yannamc, bütün doktorları ve bay-

-,~danıarnun arabnlarmm tarlan silfı.h altına davet etmi§tir-
' ~on kUftı nıngt zemin u- Hlı.diseler, ltalyanm harbe hazır
~ tııızı YaJ:ılıdır. !andığını teyid etmektedir· Bu me. 
~ ~ Ucanıt mUdUrlUğiln· yanda bUyUk şchlrlerdckl mektcb 
~ 'ıaıa1'11'o.aeUnde 1hUkAr komla çocukları köylere nakledildiği gibi 
~· kaYinakamlar ve mUd. b'rçok daireler tnhlJyc vo Romn -\aıı1aııtı l>a§muavln.lnin i§Uraklle 
~ 1r.. __ hPılml§tır, Bu toplantı- dan başkn şehirlere nakledilmekte 
1)%~&ıne nıuclblnce kurula- dir· Aynen bllyU:C mevdanlara ho
~Yat murakabe komlayonu· parlörler konulmaktadır-
~ Uıu~ Ceklt tı.zertnde sörUşül. 1942 senesinde Romnda açılma-

tatbf 8Uçlarmın m~ut suo- sı mukarrer olan beynelmilel scr
t..~lrtık 9dUen unut gibi 11Urntıc ginin inşaatı, açıhş tnrihile birlik. 
.~ est Ve ,ıyo.sa. murakabcBl· tc bllümüddet tehir edilmiştir. 

)~ tı:ı~ıt 0huımuotur. Kayma.. Diğer tnraftnn nefsi Romada ve 
'11tı le takaıan dahilinde devam· civanndn bulunan bllümum askeri 

il <>ntroııer yapacaklar en u-
)e en btıytı ' tesisat ve kuvvetler başka semt-

~ o· 
ı1 

ile l'ı!~ ti güne kadar sebeb- tere naklolunmuştur. lllllbte Ynt Yllksell.Dlerlnl t.es... 
~!Ctltıc kirleri hemen adliyeye Bu tedbirden gaye, İtalya harbe 
"'l.ll!ıa t'dir, Son kararnameye girdiği tnkdlrde Romayı gayriııs
~. tnaınenın t.ebll#f beklen- keri şehir lldn ederek, muhtemel ~dC1' 

~ 
·at1· 

)r· w 
:)·nP' 
ınıt· 

Pb~risin bomb~~d;;~n~; kny;~j 
, ır harbin ba an m m ? 

i - p 
0112 artsın bombnrdımnnı 

1 

tme~o 1>:ı1ınmı~lardır. Bu vaziyet 
,., :a_r:u. kadar ln"lltcre \'e arşııımda Alman §Chlrlcrt masun bı· 
'1ii.lt, heyecan ve intlal uyan rakılamaz. 

lıaııt.. ArıumtıtADA liE\.EllAN 
~ilk "' gazeteler bu h!dlseden Parlr:ıln bombardımanı ve Amerllta a,;.e "' halkın infialine tercU· sefirinin atlattığı tehlike Amerikad:ı 

•lac2ır. PeUt Journnı diyor bU)'ük heyecan uyandırnıı§tır. Ameri-
~ ha kan gazeteleri 8 sUtUn üzerine başlık 
' t~ Utı dUQ büyük blr soğuk- larl:ı bu habf'ri vermekte, 81enlerln 

tı~l' ~ltrınııur. Alman tayyare· hepsinin slvil olduğunu kaydetmelttc 
11• , llt t;1ıız derhal mutad hayat dlr. Şikarro Oeyll Nlyuz'un Paris mu. 

a tıO' ""~ı~rı raıısaıar dll§nuı.nın bU. habiri çel<tı:t telgrafta dlyor ki: 
• ı:;o hı-ıar ne rnukavt'mcte hazır "Almnn radyosund.'1. epl.kerllk eden 

. lt .,, hl\ln Frcdonet ı;eçcn pazar günU bu 

fr- ~ ı!~etesı d diyor ki: "Alman tı.ıznnn Frnnsızlarm s;ıltln geçirecek· 
ft.~a bUyUI< bir manevt !eri aoı:ı pazar olduğunu söylemlşU. 

~llc.,;y~l Cide etmek lsUyorlardı. Alman §ehlrleri için de vaziyetin bil§· 
ı.. e Vnaıı ola.mamışlnrdır.,, k'J. şekilde olmıyacağmı zannederiz.,, 
""'lltıel' Amerika bu taa~u. yeni bir har 

1ot-· SeıeA.lmanl:ınn bu t:ıarru- lı1n başlangıcı aa:ıztııyor. Alma.nltır, 
l. rP" • buYtııt n ınukabclede buluna.- Parla! bombardınııınlıınnm Fran11IZ 

scd5( il t<tecıc Alman §ehlrlerinl bom· tnyynreleri.n1n Rur tınvznsmı bombar. 
er~,.~ ~iz, klerdlr. Şimdiye kadar dmıan etmelerine bir mukabele oldu· 
r~ ~fı~ r llalıe_rfcrek Frıı.ıısız tayyare.. ğunu ileri BUrmcktcdlr. Halbuki Fran 
Y rı"' Cb • .\Jın hedeflere bomba atı- sızlar, Rur havz:ımnın geçenlerde 
tlt re!' ~lglka~nlar Polonyada, Holan- Marsllyn. ve Lyonun Alman tayynrele-

dUn Torlno §ehrinde toplanarak f f 

bir miting akdetmişlerdir· ıtaıyan •

1 

Alman tayyares·ı 
eski muharipleri, bu mllnasebetle 
Musolinlnin karannı beklemekte y 1 
olduklarını beyan ederek ~·zaferi ugosıav 
temin için d•~ları aşmaya hazı-

rız,, diye bağırmışlardır. i toprag""' ına ı·ndı· 
Labora Faşt.sta, Tunusun behe- i 

mehal ltalyaya verilmesini isU • 
yor. 

Associated Prcss'in verdiği ma
ICımcta göre, İngiliz diplomasi mn
hafiline mensub kadmh erkekli 
ilk grup ttalyadan ayrılmıştır• 

tngtlterenin Roma sefiri sır 
Percy Lorrolne hafta sonu esna
sında kont Çlano ile bir müllkat 
yapmışsa da bu görüşmenin neti
cesi hakkında henllz hiçbir haber 
a 1 rnaM n.ın ı:ş tır. 

İngiliz ve Fransız gazeteler! l. 
talyanın hnrbe girmek Uzcre oldu
~unıı ynzmakla beraber bllyilk bir 
slilrunet gösterlyorlıır· Gru:eteier, 
'llilttefikleıin ttalva tnrafmdan ge
'ecek tec:ıvtıı:ü ICı.vıldle knrşılıya. 
caklnrını ilô.vc ediyorlar· 

MISffiDA 
Kahire, 3 (A· A·) - Akdeniz

deki gerginlik Mısırdaki ltalynn 
cam.lnsmı gittikçe artan bir tell. 
aa dUşilrmGktedir. ltnlyanlarm Mı
sm terketmelerl umumi blr mahi
)'et alacak kadar artmı§Ut· 

Split, 4 (A.A.) -Havas: 
Almanlar, son zamanlarda 

t:almaçya sahili üzerinde faali 
yt<! vnsıtal:ınnı mahsus surette 
aıttırmışlnrdır. Evvelce Yugo~ 
la~·anın idaresine bırakılmış o· 
lb.n Splitteki Alman fahri konso 
losluğu, çok mUhim bir konso 
losluk haline getirilmiş ve ou 
l:oıısolosluk, Belgrat elçiliği mUs 
t~ıı.n B. Willy Unfcrfehrt'e te\· 
eli olunmu§tur. 

Liublla;ıa, 4 (A.A.) - Havas: 
.Aı;kerl nakliyata mahsus bil 

yiik bir Junkcr tayyaresi, dilıı 
sabr>.h Maribor civarında yere in 
mifıtlr. Havn çok nçıktı. Fakat 
buna rağmen tayyarenin pilotu, 
yolunu şaşırını§ olduğunu söyll' 
miştir. Almnn tayyaresi serbest 
bırakılmış ve bunun il.zerine A 
vust~·aya doğru havalanmıştır. 

Yugoslavya üzerinde Alman 
tayyarelerinin mk sık uçu§lan 
kuydedilmcktedir. 

Birçok İtalyan mekteb çocukla
n Portsaidden bir lta.ıyan vapuru- pa harbine i§Urak etmemeal hı:ı.kkm 
na blnml§lerdlr· Bunlar ltalyııya dakl kamrmm deği§Dleıtıl§ olduğunu 

blldlrm~. ve buna rnğmen harbin nL 
gönderilmektedirler. ha.yete ermesi mnll vo diğer thUmal· 

1talynn sefiri Mazzolini Mısır ıcr ıcln lpUdat pltınlnn hazırlamıı ol· 
rnakn.rnlarma vapurun asker ve bll· duğunu 110.ve etml§tlr. 
>"ilk yn!}ta olanları değil, sadece Amerika blrl~k dovleUerln!n nto· 
çocukları naklettiğini bildirmiştir. ıannı Pasl!lk Ol<yanusunda taıı.,ıt eL 

.JAl'ON BAŞ\'EIULlNL'lf mesl Japonya Uzcrine tesir etmlyccek 
BE\'ANATI Ur. ÇUnkU iki memleketin donanma-

Tokyo 3 - Japon ba,veldll amiral 

1 

ıarmı tnhşıt ctmelerl meselesinde cn
Yoanl buı;ün matbuat mUmC88lllcrine diııe uyandıracak bir sebcb mevcut 
\"erdiği beyanatta hUltC\metlnln Avru· değildir, 

IDAHiLDEI 
Bu sabah Vilayette mühim 

bir toplantı yapıldı 
Bu sabah saat 10 da vilayette 

vali muavini Halflk Nihat Pepeyi
nin reisliğinde mühim bir toplanb 
yapılmış, dUnya vaziyetinin göste
receği değişikliklere karıJI muhte
lif dairelerin almaları lcab eden 
emniyet' tedbirleri g8rü~Ulmll§tUr-

Toplııntıda, emniyet mildUril 
Muuıffer Akalın, İstanbul jandar. 
ma kumandanı, mıntaka liman re
isi, liman işletmeleri umum mlldil
rü, gümrük muhafaza başmüdürü, 
gümrük bn.~üdllril ve diğer bil. 

tnn druro mlldilrleri bulun-
muştur. Bu §ekilde sık sık 
toplantılar yapılacnk ve alına
cak tedbirler kararlaştırılacaktır. 

Diğer taraftan Ankaradan veri. 
len bir habere göre, hUkO.met, hal
kı heyecana veren asılsız haber
leri yayanlar hakkında kanun! ta
kibat yapılmasını temin için Ceza 
Kanununa bazı maddeler illvesine 
karar vcrmis ve bu yolda bir pro
je hazırlamıştır. Proje bu gllnler. 
de de Meclise verilecektir. 

De. ir malzeme gel eyişi 
a a a es·ni 

vaziyete düşürdü 
Ecnebt memleketlero slpa~ c:111· t plt etmek için tetkikata başlnnnlI§· 

mJş olan demir malzemenin getir. tır, 
tılmesl, dUnyarun umumt vaziyeti do- Haber aldığımıza göre blr buçuk a. 

l 

Yusuf Reis gemisinden aynı· 
matlı, fakat kalyonculara, levent· 
lerine, çıplaklarma adaya çıkmak 
ilzere izin verdi.: GilndUz zeytin" 
tikler arasında uyuyan, eğlenen, 
cura çalan gemiciler, gece her 
vakıtki Adetleri gibi Baba Per 
ronun meyha.-ıesinde toplandılar. 

Meyhanenin ta l:.tr bucağında, 
tahta bir peykenin ilıerinde yan 
yana oturmuş, herkesin neşecin· 
den ve gürilltUsUnden uzak kal· 
mış ikinci knlyoncu var. Siyah 
palabıyıklı, karagözlil, heykel 
vücutlu iki kahraman .. 

Yusuf Reis kadırgasının bu 
biribirinden ayrılmaz iki kalyon· 
cusu ~burdur .• Üzerinde örme 
bir balık resmile Kef 22 yansı 
bulunan çıplak kolunu önilndclti 
masanın aürtilne gÜrtüne aşınmış 
cil&lı tahtasına dayayan delikanlı 
nm ismi Yanık Hüseyindir .. Kara 
gözlerinin çok tatlı bir bakımı 
var, ne Allnhın kızgın gUr.eıi, ne 
de Adalardenizinin kavuran dal" 
galan bu çehrenin güzel rengini 
karartamamış, hafif, tatlı bir do·· 
nukluk vermiştir. Bu heykel gibi 
vücut ve donuk yüz bu karagözler 
uğradığı her yerde genç kızların 
yüreklerini hoplatır, başlar çevri
lir, gözler ufak bir aıinalık bekler, 
burma bıyıklarının ucuna eldo· 
kundurarak verilecek ufak bir da, 
vat imaı:ıına bayır deyecek kadm 
yok gibidir. 
Yanık Hüseyini arkada~larma 

çok sevdiren bir sebep te gilzel 
bağlama çalmasıdır. Zaten Yanık 
Hüseyin 22 ismini bağlamasını 
çalarken yanık bir sesle söyledi" 
ği kotmalardan, mayalardan 
ticinişlerden dolayı almıştır. 

Arkadaşına, donanmada adiyle 
saniyle Sessiz &kir derler .. iyi 
delikanlıdır, merttir, gözüpektir, 
atılmaktan çekinmez, denizcili" 
ğin yılmaz kahramanıdır, bir ge
miye aaldınrken onu oklann vı· 
zır vızır uçtuğu, kurıunların in· 
san başlarını sildiği en tehlikeli 
yerlerde görürler. Henüz yirmi 
bir yaşında olmasına rağmen bir 
çok harplere girmi§, birçok yara· 
lar almıştır. Beyaz gömleğinin 
açık yakasından görünen tunç 
renkli göğsü yara izlerile do· 
ludur .. 

Bu kahramanın göze çarpan 
tarafı sessizliğidir .. Onun yaptığı 
islerden oohııcdişi ~öyle dursun 
;ğzını açışı bl1e çok nadir görü· 

ecçn1e 
Cehenneme 
uğramıyacak 

tnyısııe gecikmektedir. ya kadar demir bulunamazsa oehrl- Vaktiyle bir şairi, memleketin 
Bu gecikme, bir çok müesseseler mlzin mUnakala.t işlerinde bir nkıııık· nlisi zehirler. Şair zehirlendiğini 

glbl İstanbul tramvay işletme id:ırcsl lığa meydan vermemek için bir pro anlayınca - bir r~re bulmak i~in: 
je hazırlanmak Uzeredlr. r-

lçin de mU:knıa.ta yol açm11tır. Bu mUddet içinde de demlr yokluğu çıkıp gitmek ister. Vali: 
En fazın demir g!indermest bekle· de\'am ettiği. takdirde diğer nakil va. - Nereye gidiyorsun diye so· 

nen lngllterenln do hnrp malzemesi sıtalarmdan istifade eden ve bu IU· rar. 
imnıa.tı dol:ıyu;Uo vaktinde mal tcs bf..rla nakliyatı yalnız tramvaya. mUn - Gönderdiğin yere gidiyo • 
ıım edemlycceğl anlngılmnsı Uzeıine ha.sır bulunmıyan Bebek gtbl ~hrln rum. 
l{nrnltJk !abrikasma müracaat edll. bazı uzak kuıımlannd2' muvakltaten _ Birim pedere de sc15.m 
ml§tır. tramvay sefe:lerinln knldırılmo.m ve .. le. 

Fabrikadan §lm(lllik ıstcnllcn demir bu h:ıUara alt demirlerin, daha ziya- soy • 

lerldo bu ihtlyncm kar01ıanmıuıı i~ sı zarureuıc karuıl~nk lhUmaU var. - ~henncme Uı;• Gü• yaca ' 

lür. Yaruk Hüscyinden aynlmar, 
melUl meliıl arkadaşının sazını, 
türkülerini dinler ve sessiz seda· 
sız köşesinde durur. 
. Bugece Petronun meyhanesin· 

de Yanık hüseyin &az çalmıyor, 
Scs:iz B~kir susuyor ve ikiıi 
dalgın dalgın düştinüyorlar. 

Birdenbire Bckirin dudakları 
kımıldadı ve ancak işitilen hafif 
bir sesle: 

- HUseyin, dedi. Ben bu sefer
den hiçbir şey anlamadım. Ne bir 
ada bastık, ne bir gemiye ~ldır· 
dık .. Aylar vardır ki bu denizle· 
rin bir ucundan öteki ucuna me· 
kik dokuyup dohl§ıyoruz. 

Hüseyin arkadaşının bu müll· 
hazasını itirazla karşıladı: 

- İşin içyüzilnü bilmlyoruı: 
ki Bekir, Yusuf Reis Kaptan pa· 
pdan izinsiz, karayelken açarak 
denize açılını§ bir kaptan değil" 
ttir ki ba~ının buyru~una gitsin, 
beğendiği sahili vursun, dilediği 
gemiyi yağmalasın. Yusuf Reis 
bugüne buglin • devlctin bir ka" 
dırga reisidir.. Denize herhalde 
bir maksatla çıkmıştır. Verileı1 
emri yapmağa çalışıyor. Bu deni
zitı bir ba§tndan öbür başına ka" 
dar olan seferler boJ bir şey de" 
ğildir. Hatta buraya geli§imiz bi" 
le ıebepsiz olmasa gerek, bekli
yelim, bekliyen görür, itaat eden 
kazanır. 

Sessiz Bekir dudaklannr, büz· 
dü, doğru dergi.bi kafasını aana· 
dr .. 

İkisi de sustular .. 
Kafalar kızışmış, naralar, gilrUl 

tiller meyhaneyi dolduruyor Pct
ro ve genç çırağı müşterilere güç 
şarap yetiştiriyorlar. Rum çalgıcı 
kit:ırasını e~kun coşkun çalıyor 
fakat Ynnık Hüseyin ve Sessiz 
Bekir oldukları yerden kımılda· 
mıyorlar ve sessiz düşünüyor· 

lar. 
Glin~ doğmak Uzere, ufukta, 

penbe bulutlar dolaşıyor. 
Yusuf Reisin kadırgasında 

keskin gözlerini ufka dikmiş göz· 
cU Civa Ömer haykırd{: 

- Reis ufukta oir gemi var ... 
Yusuf Reis kıçkamaradan {ır· 

tadı: 
- Nerede Ömer ... 
Ömer eliyle Ağrı:'boz adasının 

ufukta iri bir hayvan 11.;esi gibi 
serilmiş kara gövdesinin ilerisini 
gösteriyordu .• 

Yusuf Reisin esmer sir.;asında 
tatlı bir tebessüm dolaştı. Gözle· 
rlnin içi glildU. Dikkatli dikkatli 
ufuklara baktı: 

- Gelen narin bir gcml ömer, 
dedi. Bir Başterde olsa gerek .. 
Sanının ki deri dölünden bir ha· 
ber vardır .. 

Semra kendi kendine ı<Sylenir 
gı"bi ilave etti: 

- Artık ııraaı geldi. Bu uzun 
ve manasu deniz yolculuğu beni 
btktırmağa bqla.mıştr. Eskiden 
denizi çok 1evdi!imi sanırdım. 
Fakat bu sefer de anladım ki 
kupkuru deniz hiç sevilmiyor, 
denizi sevdiren cenkleri, çarpıf 
rmıları, baskınları imiş ... 

Reisin gözü, uf Ukta gemının 
§işkin yelkenlerinden bir tUrlU 
aynlamıyordu. Bu geminin ne 
olduğunu, nereden geldiğini, ne· 
reye gittiğini merak edip duru· 
yordu. Ufuktaki yelkenlerin git" 
tikçe büyUdüğilnü, gittikse yak· 
Jaştığını gören reis: . 

- Muhakkak buraya gelıyor, 
diye söylendi, b'.ıraya gelcmiye· 
cek olsa gfüünmezdi bile .. Ağrr
bozun ilerisinden geçen gemiler 
bu adadan görünmezler .. 

Yusuf Reisin tahminleri yanlış 
değildi .. Gelen ,., •ıni Kapt:uı pa· 
ıan·n Yusuf nei&e haber ıı.alır:'~ 
için gönderdiği Bqterde ıdı. 

(Devamı var) 

Seyyahın 
dalgınlığı 

Ge~nl~rde iki İngiliz ıeyahi ts
t.anbula gezmeye gelm.lşlerdl, bir 
akşam köprUdcn geçerlerken du. 
rurlar, parmnlthklara. dayanarak, 
Halicin üzerinde ha.tan gilneşl sey. 
re dıılnrlnr· Sennhlardan birisi 
nrkadaııma: 

- Yahu, dedi, bu memlekette 
guruplar ne kadar gUzel oluyor, do. 
ğll ml? 

Oteklıı!, dalğm ccvab verdi: 
- Evet~ bilhassa ak!}arrll:ın. 

ltıbat(J a §ehlrlerl ve sivil hnl· lerl tarafından bomhrdım:ın edilme· 
s<>D ~it rınan cttıltten ııonra şimdi sin bir muko.bcle oldu~nu bildirmiş. 

J1Chlr1crlnl bombardunnrı 1 rdl. 

malzeıncnln tedarik cdllcmlyeceğl, 1- d:ı lUzumlu mmtakalard& kullanılmıı. I Şair: ~- ğnn 

çall§ılmakta olduğu llğrenUml§Ur. dır. Ma&.mflh henUz bu yolda vcrllml§ cevabını verir. 

Bu vaziyet karşısında alınması icap bir karar yolttur ve lş vaz:lyeUn inkt·!..---------------------------~ 
ed n lhUyaU tedbirleri ılmdldcn tes- f3fma bağlıdır. 



__________ ......................................... .._ ______ _ 

l~:yah~~~~~~: 
Yazan : VI LLIAM CASTLE Çeviren : Ha-Ko 

- Bir çek ins<mlara rastgelmiş Hikmet bu sefer somurttt1 .,e 

BERMUDA 
olabiliriz. Fakat şimdi bunların SLl!-tu: şimdi de Ali söze karıtısılf 
kim olduğunu hatırlamıyorum. ve Hikmeti haksız çıkarmı9tı: V 
Hem de böyle şahide, isbata ne· - Hükiiı-nlerinizde müball 
den lüzum görüyorsunuz. Bizi ediyorsum • .ı. Hiç kimseye bir~ 
Bahayı öldürmekle kim itham e· tevci'1 ~tmeğe ihtiyaç yok ... 'l' 1 
debilir? kikat tabii yolunda yürüyecek~· 

Güzel bir ilkbahar gününde, 
Vaşington limanında demirli bu· 
lunan büyük bir deniz tayyaresi· 
ne, diğer yolcularla birlikte bin· 
dim. 

Tayyare. suların üzerinde sü· 
züldükten biraz sonra havalaneı 
ve 77 5 mil cenubi ~rkide bulu· 
nan Bermuda adaları istikameti" 
ne doğruldu. 

Uç bin metre yükseklikte ya· 
nm saat kadar gittikten SC>nra, 
yolculardan kimi uyuklamağa ki· 
mi kitap okumağa başladı. 

Biraz zaman geçtikten sonra 
da zeytin ve sebzeden ibaret ha· 
fif bir yemek veroiJer; yemeği, 
dondurma ve sütlü kahve takip 
etti. 

Sikorski S. 42. B markalı tay· · 
yaremiz trenden daha az sallanı· 
yordu ve bir damla kahvenin dö· 
kütdüğünü hatrrlumıyorum. 

Bir an, bulutların üzerinden 
gitmeğe baıladık, lakin bulutlar 
ortadan kaybolunca denizin üze· 
rinde "Queen Bermuda" (Kuin 
Bermuda) transatlantiğini gör· 
dük. 

Yir.ni iki bin tonluk kocaman 
gemi bir oyuncağa benziyordu. 
O Nevyorktan bizden bir gün ön· 
ce hareket etmiş, Bermudaya an· 
cak iki gün sonra varacaktı. 

Bermudanın, Hamilton limanı 
üzerinde bir kaç kavis çizdikten 
sonra denize konduk. 

Seyahatimiz bir rekor teşkil 
etti. Zira Vaşingtondan Hamil· 
tona olan mesafeyi beş saat yeri· 
ne dört saat on dört dakikada 
katetmiştik. 

Atlantik sularında pek çok ada, 
vardır; Bermuda adası bunlardan 
hiç bir tanesine yakın değildir. 
Adanın civarındaki deniz derinli· 
ği dört bet bin metre arasında • 
dır. 
Bermudanın en yüksek nokta· 

11 deniz seviyesinden 100 metre• 
dir. -nu adanın, bir volkan üzeri· 
ne teıekkül etmiş olduğunu söy
liyen alimler vardır; adadaki ba• 
:n atalagtit ve stalagmit mağara• 
larının yüzbin sene eski olduğa 
görülmüıtür. 

Bermuda İngiliz müstemleke· 
ıi değilse de ingiltereye bağlıdır. 

Adada at ve bisiklet ooldur. 
Motörle işliyen vesaitten ancak 
iki üç itfaiye arabası ve eşya 
nakline mahsus bir kamyon var· 
dır. 
Adanın evleri, bir nevi killi 

taştan yapılmıştır. Damlar, bele· 
diyenin emri mucibince her sene 
badana ile beyaza boyanır. 

Damların neden temiz tutul· 
duğunu biliyor musunuz? 

oldukları için sarnıçtan vazgeç· 
memişlerdir. Bu sayede suları 
boldur. 

Hamiltonda elektrik Dizel mo· 
törlerile elde edilir. 

Bermuda da bulunan 2000 evin 
hemen hemen hepsinde otomatik 
telefon vardır. 

Graham Beli telefonu 1876 se
nesinde icat etmişti; Bermuda, 
bu tarihten on bir sene sonra, te· 
lcfona kavuştu. 
Bermudanın iklimi çok tatlı" 

dır; örümcek ve kurbağalar kor
kunç denecek derecede mebzul 
olduğu halde zararsızdırlar. 

En çok patırtı yapan, ve ahşa
madığınız takdirde, sizi bir iki 
;"'re uykusuz bırakacak, olan ye· 
gane mahlCik, balıçelerde sıçra· 
yan başparmak büyüklüğünde 
b:r kurbağadır. 

Bermudada her evin bahçesi 
vardır. Burada ilk demiryoln 
1931 senesinde yapıldı. En çok 
rağbet gören nakliye vasıtası bi· 
siklettir. Zengin, fakir, efendi, 
uı:ak ... Velhasıl herkesin muhak· 

kak bir bisikleti vardır. Beırlıe
yaz caddelerde siyah gözlük tak· 
madan gezmek imldin haricinde· 
dir. 
Yazımı bitirmeden bir iki satır· 

la adanın tarihinden bahsedeyim: 
Bermuda 28 haziran 1609 ta

rihinde kaptan Landman tarafın· 
dan keşfolundu. 
Kadınlı erkekli 1 'SO kişiden iba· 

Ifamilton limanı 

- Herkesin ne düşündüğünü, tabii neticesine varacaktır. ~· 
ne söyliyeceğini evvelden tahmin ndn hanım, iste"eniz sizinle •· 
edemeyiz. Biz herşeyden evvel çevt. çıkalım. Biraz hava atır. t 
kanun karşısında suçsuz olduğu· çıhrsrnız. Siz de bizimle berabt 
nıuzu göstermeğe yarayacak bir gelir misiniz abla!. o'ı 
çok noktaları düşünmeliyiz. Fakat Canan yapılacak birÇt>ıl 

E::.ma birdenbire bana doğru işleri olduğunu ileri sürerek 
chndü v~ rıızlı hızlı: teklifi k<ibul etmedi: • ..ftlı 

-- .t\nlayorsunuz ya, Belkis - Gidip kilere bir bctka1'i .. 
hanım, dedi. Biz bilhassa hadise· dedi Yiyecek ne var ne. Y0~1 
nin bı...raoa uyandıracağı dediko· Yoksa i'} Emine Ananın elıne 
dulara üzüliiyoruz. lırsa yandık gitti demektir. 

Zan.ıedersem Esmanın bu söz- Al.ye yerinden kalktı: . ·t(ie 
leri söyıemekten maksadı benim Ne zararı var, hanguııı 
orada o!<luğumu Hikmete hatır· yemek yiyecek İ§tiha kaldı. dl· 
]atmak ve. bu suretle fazla bir şey Canan kilere doğru yollaJ1111 
ler c.ö~ lemesine mani olmaktı. lçirrden gelen garip bir hisle tıell 
Zekl :Cadın bu maksadında tama· vaptığımın farkında olmada~. 
men rr.uvaffak oldu. Hikmet bana de arkasından yürüdüm. M ,ııı 
keskin l;ir bakışla baı.tı ve sustu. dıır. AJiye hanımın kalıval~ 
Birka<. dakika sonra ise doktor haz,-latıp bir tepsi ile oda 
Bedri gelmiş bulunuyordu. göndermekti. 1• 

Polis ve adliye tahkikatı bugün Kiler mutfakla yemek od•".1' 
devam edecekti. Morg raporu da rasmda geniş bir yerdi. içeri~ 
hazırlanmış bulunduğuna göre girdiğim vakıt Canan arka~.1 uıı' 
Bahanın gömülmesi için hiç bir pıya dönük buz dolabının ':ter' 
mahziır kalmamıştı. Doktor ce· de duruyordu. Emine Ana ~ 
nazenin ertesi günü kaldırılması· de yok, buz dolabının kapı.~ı 1 ıill' 

1 nı uygun buluyordu. Canan büyük bir şeyin uıe ,tı' 
- Bu isi biran evvel bitirmek eğilmiş, harıl harıl bir şeyler ili' 

ve bu işi -biran evvel unutmak yor. Şüphe yok, bu sepet ff' ~· 
daha doğru olur, diyordu. Ananın içerisinde rovelverı 

Hikmet de bu noktainazarı duğu sepettir. P. 
uygun gördü: Kilerin öteki kapısından d~ 

- O halde, dedi cenazeyi ya· bir gürültü geldi, Emine { 
ı ın sessizce kaldırırız. Tahkikat kilere giriyor, Canan olduğ\J ~p' 
nende yapılacak... de sıçrayarak döndü. Yüril 

- Bugün saat onda polis dai· sarıydı. .. us>" 
ıesinde bulunacağız .. İfadesi ah· Emine Ana Cananı gor 
nacaklar arasında Bayan Belkis durdu: ctedİ' 
de var.. Beraber gideriz olmaz - Siz burada mısmıı, 
mı efendim. ne istiyorsunuz. 

- Hay hay cevabını verdim. Canan nefes nefese: ):İ-
Canan: - Emine Ana, mudakl1 ~ 
- Madem ki saat onda gide - girdi. Polis mutfakta arattı 

cc-ı;i=. O halde buradaki işleri yaptı mı? 
birar. cvve! bitirmek lazım. He· Emine Ana: d,11' 
men şimdi hep beraber kalıvaltı - Ne diyorsunuz. Biras 
ederiz. Şimdi gidip emir vere· hızlı söyleyiniz. ,, (' 
yim. Cümlesiyle mukabele eıttfi• ~ 

Dedi ve ayağa kalktı. Canan ümitsiz bir bak•t ~ 
Hikmet kapıya doğru döndü: mine Anaya baktı, sonra tt11tı' 

Bermuda adası ... 

- Ben şimdi doktorla gidiyo • dolaba yerleştirdi. Ve butö0 

rum. İhtimal ki oradan doğruca nın kapısını kaparken: ..,ıt1 

pvl.se gideriz. Tahkikat sırasın· - Bu yumurtaları ıerd,41 
ia ifadeleriniz alınırken dikkat saklamasak daha iyi olur, 
edilecek bir tek nokta şurasıdır. dolapta çok yer tutuyor: ı;rda. 
Sorulan suallere tam, sözlerinizi Sonra döndü ve benı ~ e ~ 
ölçerek cevap vermek. Sorulma· Genç kadının yüzünü deh'~ 

reket ederek Virjinya sahillerine yan ~eylerden kat'iyen bahsetme· korkunun kapladığını, göt~~ dl'~ 
vardılar. ınek.. büyüdüğünü, sanki düşecd~ 

ret olan mürettebat sahile çıkın· Bermudaya döndüklerini Ame· Bu sözleri söylerken Hikmet korkuyormuş gibi elile ar.,1", f 
ca ani olarak çıkan bir fırtına Tikan donanmasına ait üç gemiyle Ca'lana bakıyordu. dayanacak bir yer aradıgtll11e~ 
gemilerin parçalruıarak batması· yapmrşlardı. Genç kadın cevap verdi: rünce ben ürperdim. Fakat -:,J· 
na sebep oldu. Amerikanın ihmalkarlığı yü· - Eğer bunları benim için canımı belli etmemeğe çalı~"' 

Tayfaların gayretleriyle dokuz zünden ada İngilizlerin eline geç· söylüyorsanız boşuna zahmet e· - Bayan Aliyenin kah ~ 
on aylık bir çalışa neticesinde ti; bugün, miistakildir; lakin diyorsunuz demektir. Neleri aöy- için geldim, dedim. Lü!fefl 1'~ 
iki sandal yapıldı; en iyi denizci· Britanya İmparatorluğuna bağlı ı lemek lazımgeldiğini sizin kadar ne Anaya söyler miainız?l>"' ı: 
}erden yirmi iki kişi bununla ha· olarak idare edilmektedir. ben de takdir ederim. disi sesime alışkın değil, 

Son zamanlara gelinceye ka· ~ 
dar adada su tesisatı yoktu ve H •k ""' 
yağmur suyundan istifade edili - l a g e 
yordu. Su tesisatı yapıldığı halde 

:_a:::d::a::'.lı~la~r_!_y:;ag~~ m:::u:r_:s::u::y~u::n::a~a:_:l:ış~mı~ş ... ----

1 
.......................................... ~ ............................. anlatamayacağım. ~ 

AM• E. LJYAl' L ç~,ir~n: ra!~ı~;:~~~il~:~%7n5~;~~ C. E zandırm3"k maksadiyle ~tıeıT 
tim. Genç kadın söyled1 

Emine Anaya anlattı. 
Emine Ana: . iti' , 

Günlük bulmaca 
Soldan ııata ve yukardan aşağı: 
ı - Değiş tokuş, 2 - Bir har: , Az 

bulunur, Bir har!. 3 - Şan, şeref, 
Bir lçkt, Haya, • - Bir uzvumuz, Bir 
nota, İsyan eden, ıs - Ayak atmak, 
Tenbih, dUrtmek, 6 - Canlı, Blr ya
ralama AlcU, 7 - Ödemek, icrıı,. et
mek, Tire, Rütubet. 8 - ııe, cart, 
EUnln bir heceııl, 9 - Bir l!PS!l ho.r.t. 
Asillik, Bir hart, 10 - İnceden ince· 
ye. 

S5 No. h bulmncammn b:ılll: 

ı - Nal, Kar, 2 - Naz, Ynr, B, 
3 - Nar, B:ı.r, MI, 4 - Az, Bir, Fil, 

• l5 - Bin, Kil, 6 - Yo.r, Dil, K, 7 -
Kap, Kip, Fa, 8 - Ar, Fil, Yaz, 9 -
R, Mil, Faıı, 10 - Bil, Kaz. 

Oyun 
lkt d::ıidi:ada öyle bir rakkam 

1'WL:nus ki, Uçte birinin, <lörtt~ 
bl.ı1:ı'.=s ..,.e be\te birinir. mec· 
z:,..u 14 olsan 

IAlnlıl ... ıa:Uht. 24 erkek; 
JO kadın vwdır. c 

Korsan gemisi, akşama doğru, Dal· 
maçya sahillerine hareket etmek üzere de· 
mir. almıştı. 

Hava müsaitti. Teşrinievvel gecelerinin 
en güzellerinden biri yuvarlak bir ay se· 
mada gümüş bir kandili andırıyor. 

Rüzgar, kaba ve cazip resimlerle işlen· 
miş kırmızı yelkenieri şişirmişti. 

Gemiciler, ay ışrğını bırakıp ta bir tür· 
lü güverteden ayrılrr.ıyorlar. denizin üstü· 
ne adeta avuç avuç serpilmiş denecek ka· 
dar çok balıkçı kayıklarını seyrediyorlardı. 

Fakat geceleyin rüzgar deği~ti: küçük 
gemi dalgala:-rn üstünde raksetmiye baş· 
ladr. 

Busırada, nöbetçi tavfa "Talamonte'' 
kaptana çıktı; boynundaki ufa!: bir çıban· 
dan şikayet ediyordu. 

Kaptan Ferrante La ~clvi: 
- Göreyim! ·dedi· 
Gemici boynunu uzattı. Deri kızar· 

mış, ortası şiş. 
- Ada;n sen de, aldırış etme .. 
Gemici, boynunu bir mendille sararak 

pipQsunu yaktı. 
Cıbanın acısını unutrr.;:ya ç<ılı§ıyor, fa· 

kat acı bir türlü d inmiyordu. 
Ertesi gün çıban bü~~ütün azıttı. Her· 

kes aklına gelen ilacı sağlık vermiye 'ba:r 
ladı. 

içlerinden en ihtiyarlan: 
- Ulan balı karıştırıp bir yakı vursak, 

dedi. 
Bu ihtiyarın karısı da kocakarı i15.c;la

rile hastaları iyi eden bir üfürükçü idi. 
Fakat gemide unla bal bula:nadıfar 

ancak peksimet vardı ld o da bu işe yara· 
mıyrdıı. 

Soğan yakısında karar kıldılar, fakat, 

Talamonte bir çeyrek saat sonra çıbanın 
büsbütün artan ağrısına dayananıt}'arak 
yakıyı denize fırlattı. 

Akşama doğru yarayı tekrar muayene 
ettiler. Kırmızılık koyulaşmış, ortayerde· 
ki şiş siyaha yakın mor bir renk olmuştu. 

Kaptan Ferrante başını sallı yarak: 
- Bu çıban, korkarım, arkadaşı yıka· 

cak ! :dedi' 
Talamonte, hafifçe sararmış, konsül· 

tasyonu dinliyordu. 
Berbat bir şey! ... 
- Pek pis bir çıban! ... 
- Deşelim bari! ... 
- Kesip atmaktan başka çare yok! ... 
Bu son cümleyi söyliyen gemici, iki 

sene evvel, bir ameliyat görmüş, bu tec· 
riibeyc istinat ederek cerrahlığı üstüne a· 
labileceğini ileri sürüyordu. 

Hepsi de muvafık buldular. Fakat, Ta· 
lamonte razı olma•lı. 

- S:n bilirsin öyleyse geber 1. 
O gece müthiş bir fırtına koptu. Kara· 

ya da pek çok mesafe vardı. ' 
Talamoııte, çıban:n acısından di§lerini 

!ı •rihi rine geç;rerek halatlara sarılıyor. ve 
.. ahşi hayvanlar gibi inliyordu. 

Nihayet ne olursa olsun diyerek amc· 
liyata razı oldu. 

Ambara indiler. 
Yarayı katranla yakacaklardı. Katra"l 

kaynrya dursun hastanın boynunu tuzla 
su ile ovmıya başla~ılar. 

(Tala.monte) nin boynu dwul gibi şiş· 
mişti . Ovuldukça tahammülsiiz bir ağrı 
veriyor; fakat gemici dişlerini sıknrak :;es 
çıkarmıyordu. 

Kaynar katran çanağını getirdiler. 
'J'alamonte dizçökerek dua etti. Sa~ 

saJim kurtulduğu takdirde kliselere mum 
adadı. 

Sonra büyük bir teslimiyetle acemi cer· 
rahın önüne gelerek: 

- Yap! -dedi· 
Bu. ameliyat değil, tüyler ürpertici b!r 

işkenceydi. 
Cerrah, çomakların ucuna sardığı kı· 

tığı kaynıyan katrana batırıyor ve deşilen 
çıbanın içine sokuyordu. Etraftaki gemici· 
ler bu müthiş iş!cence karşısında dehşetle 
titrediler. 

Talamonte, boğulacak g•bi oluyor; hay· 
kırm?.k istedikçe sesi büsbütün kısılıvordu. 

N:hayet kaskatı bayıldı, kaldı. Tayfa· 
!ardan (Nazareno) yu hastanın yanında 
bırakarak güverteye çıktılar. 

ı\k.:ama doğru, Nazareno, kaptan (Fer· 
rante) ve şu kısa haberi getirdi: 

- Öldü. 
Kaptan müvesvis bir adamdı: "Olur da 

bhcien hesarı sormıya kalkarlar" diye dü· 
&iindü. Gemicileri çağırarak bir de onların 
fikirlerine danıştı: · 

- Ne yapsak dersiniz?. 
- Çuvala koyup denize atalım. Fırtı-

nada denize düştü deriz, vesselam. 
- Miinasip mi?! . 
- Miınasip! .. 
Ölüyü bir çuvala koydular; koca ada· 

.nın bacakları çuvaldan dışarıya sarkıyor· 
du. 

-Münasip! .. 
Çuvala ağır bir taş bağladılar; ve ya· 

kında herhangi Jir yelkenlinin geçmedi · 
ğ ine emniyet getirdikten sonra çuvalı de
ni7.e fırlattılar. 

Denizin sulan, bu beklenilmiyen bedi· 
yeyi koynuna çektj. ve hiç birşey olmamıı 
gibi lakayt kapandı ... 

- Ya, dedi. Demek bıJ 
yan eve dönmüş. 

Vll 
f 

Emine Ana büfeye .dol:. 
rüdü, büfeden bir tepsı •1f~ 

- Şimdi hazırlarını. e Jı~J 
Hem de iyi bir kahvaltı f' 
mak lazım. Herhalde ço1' .i 
muş olacak . dlfY.J 

- Yorulmuş mu? N~~ 
istiyorsunuz? Ben onu \l I" 
zannediyor ve uyuduğufl 
nüyordum. ~ 

(DevaJ111 
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