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Fransız istihkimların

da gedik açılmış ! 
Berlin radyosu, Belçika hükômetinin Brükselden Ostend'e gittiğine 
ve Londraya gitmek üzere bulunduğuna dair haberler yayıyor 

Kont ç ö IF ç Ü ~ ry·u·gosiBV""Ha'r] 
Çiyano 

; Ayan meclisinde 
i beyanatta bulun

maktan vazgeçti 

Askeri mutahassıslarla birlikte biye Nezaretin-
Parise gelerek Fransız Baş de mühim 

Vekili ile konuştu bir toplantı 

lı.J otosiklctli bir Frazısiz devriyesi uplıc) i dola~ıyor; 
1?.arp cephesinde bir Fransız nıülıimmat l:olıı 

l?.uzveliin i 
t 
o 

ediği 
sisatı 

du 
int ':?.şington, 17 (A.A.) - Kongre, Ruzvcltin 
So e~gı tahsisatı kabuf etmiştir. Ordu ve bahriye 
~u~ .. O tayyareye sahip olacak, donanma Soo 
~8 ~~arndan teşekkül edecektir. Muvazzaf ordu 

·
13

. O, milis ordusu 300.000 ki!\ilik olacaktır. 
~eın ır milyon askere kifayet cd~cek kadar mal· 
ted" e Ve techizatm hazır bulunduğu söylenmek· 

ır. 

lia · Yaprn v°:. tıcaret dası, senede 50.000 tayyare 
ak uzere Ruzvelt tarafından tasavvur edi· 

,(Devamı 2 ncl sayfa.da) 

Ayii.n l\icelbl reisi duçcye hita.ı, 
eden nutlrnncla dedi ki: 
"ltalyan milleti, sizin 
idareniz altında, bu mü
him anın emrettiği kah
ramanlığı gösterecektir" 

r~mn., 17 (A· A.) - Biltçe hak
kında izahat veren maliye na.zrrı 
Thaon De Reveli dinlendikten son
ra nyi'ın meclisi bu aabah blit:çeyi 
ka'Qul et.mlştir· 

Hariciye nuın Kont Çiano, be
yanatta bulunmaktan vazgeçtiği i
çin ayan meclisi hariciye bütçesi
ni itifakla kabul etmiştir· 

Aylın meclisi reisi Suardo, bu
nu müteakip bir nutuk söylemiştir· 
Suardo, {ıyfin meclisinin tam fa -
şist zihniyetiyle mesaisini ikmal 
ettiğini kaydettikten sonra demiş
tir ki: 
"- Tarihin bu bUyük U.nmda a

yan Azası mralnrmı sıklaştırmakla 
ve gözlerini vatanın timsali olan 
kral - imparatora cevirmektçdir. 
"Şiddetli alkışlar.,, Duçe, lWyan 
milleti sizin ctrafmrzdn toplu bir 
halde bulunuyor· Millet, seçtiğiniz 
yolun İtalyanın büyük ve kuwctli 
olmasını istihdaf ettiğini bildiği i
çin emrinize hazır bulundurulacak 
bir enerji ve azim bloku -vücuda 
getirmiştir· Duçe, hnriciye nezare
ti bütçesi hakkındaki sükütunuzun 
beliğ manasını ve kıymetli mesai 
arkadaşınız Çianonun ihtiyatlı tar
zı harC'ketini anlnmifiSmtzdır. 

(De\'amı 2 ncl sayfada) 

lngil~z tayyareleri Almanyada 
askeri hedefleri muvaffakiyetle 

bombardıman ettiler , 
MOtteflk menbala_rından. '_gelen haberi~·r 

HükOmet, yaban
cıları sıkı bir 

kontrol dan 
geçirecek 

Paris, 17 (A.'A.) - Havas aajnsı tarafından ·Belgrad, 17. '(A.A.), - Röyter 
saat 12 de neşredilen 17 mayıs tarihli Fransız ajan"§ı bildiriyor: 
tebliği: Evvelki gün nazular tarafnid?Jı 

Dün.gu"ndu··z ve gece, Sambre ile Rethelin -i- yapılan mühim müzakereler dün ~ de devam etmiştir. Akşama ddğ?U 
malindeki mıntaka arasında ve Sedanın cenu- harbiye nezaretinin muhtelif §tl ,, 
bunda meydan muharebesi devam etmiştir. heleri erkaru bir toplantı ya~-nır

lardır. Zannedildiğine göre, bu 
Belçikadaki muharebeler daha az şiddetli toplantıda Alman maLbuatınm §i· 

olmustur. mali Yugoslavyadaki Alman ekal-
L~rrainede ve Alsasta iş' ara değer bir •ey liyetleri hakkında yaptığı yeni 

~ neşriyat mevzubahsolmuştur. 

yoktur. Hükfımet, bütün yabancıların 
Paris, 17 (A.A. Saat, 18,30) - Havas ajansı, saat 13 de bildir· bir hafta zarfında zabıtaya miira _ 

mitşir: Paristc bu sabah toplanan rnalfunata nazaran dün akşam gün caatla, Yugoslavyadaki ikametleri 
batarken vaziyet şu idi: sebebini tevsik etmeleri emrini ver 

İngiliz ve Belçika kıtaları Escautnun ağzı ile Sambre arasında 
yerleşıni~lerdi. Sambreın cenubunda Almanlar Mözün sol kıyısında miştir. 
büyük bir cephe teşkil etmişlerdir. Bu çıkıntı cenupta Rethalin şi- SEFERBERLİK ŞA YlALARI 
malindeki mıntakaya kadar uzanan Sedanın hemen şarkında ilk cep- TEKZİP EDlLlYOR 
heye bağlanmaktadır. Burada dün bütün gün şiddetli bir muharebe Bclnrad, 17 ( A.A.) .._Avala a· 
cereyan etmiştir. Cephenin diğer kısmında nisbt bir durguhluk hü· " 
küm sürmüştür. _ jansı bildiriyor: 

ALllAI'\J,AR 1NGtıJz \'E BELÇİKA KITAATL"'A KARŞI . Y~oslavyabnı~. setferberl licakk ya • 

ı · pacagına ve ugun op ana o ~ 
TA'RRUZA GEÇT LF..R lan nazırlar heYetinin bu hususta 

Pn.ris, 16 (A· A·) - Ha.vas ajansı, askeri vaziyet hakkında §U ı bir karar ittiha~ edeceğine dair o. 
tefsiri neşrediyor: (De\"amı 2 inci sayfa.da). lan haberler külliyen asılsızdır. 
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elenıeıık 
Hindistanı 

Holandanın, şarktaki mustemlekelerini 
muhafazası, Amerikanın kararına bağlı 

Holanda'yı 
ve mUstem 
lekelerini 
gösterir 
harita 

, Son t:-ı:us neticesinde Hol1nda J Bu tcne%Zül Hollndayı her ne. 
:Alınan ıstiH\sın~. uğran;ı~ bulun~- kadar sarszm~ i~ de yerli haik için 
Y<Jt:· Holanda hükCtmetı ve Kralı- çok daha müthiş neticeler doğur
'~' halen Lo~~dadır. Oradan, muş ve birçok yerliler açlığa m:ıh
mustemlekelerını idare edecekler - kfun olmu~ardır. O kadar ki, bir 
dir. Halbuki, Hol1ndayı işgali aL yerli aile &ilnlilk yiyecek olarak 
tına alan Alrnanyanın, yalnız stra· ancak bir avuç pirinç bulabilmiş -
tejik mevkiler elde etmek değil, tir. 
Holandarun ıenıin müstemleke - Bu vaıiyet ~ne, dünya buh· 
lerine de tevarüs emelinde okiuiu ranıru anlaımyan halkta bir mem... 
muhakkaktır. nuniyetsizlik bq!amış ve yerliler 

Uzak prkta, adına ''Fetemenk bu açhfa lebep olarak Hol!nda 
Hindistanı" denilen bu müsteın:e. idaresini görmil~tür. İşte bu mem
kelcre öt~beri Japonyarun da nuniyetsWiktcn mütevellit ve Ca· 
arzu olunur bir av nazarile baktıfı vahlar tarafından idare edilen bir 
malCtm bir hakikattir Diğer taraf- milli hareket, ufak bir ihtil~ ba' -
tan Amerika Felemeclıc Hindiı • göstemtl~tir. O zamana kadar ıit -
tanını Japo~yaya kaptırmak ni • tikçe artan istih~li~ ~etir~iJi ser
yetiı;ıde .görünrnüyo,r. Holindanm vet Cavalıların mıllı hıslerın! u~t 
haritadan silindiği bugünlerde, tuğundan ~ .. m~ntaka?a. m~lt bır 
Felemmc Hindistanı etrafında A- kalkıruna du~unülmemı~tı bıle. 
merika ile Japonyarun ihtillfa ıir- .B~ ıail ~lw_ıca, Felemenk 
meclri hattA harbe tutışnalan çok Hındıstanındaki ~ıl!t hareket de 
-.ın bir ihtimald" !IOğumUf, kfiJlenmışti. F~at. buna 
.rcuun • !r· rağmen oldukça ehcmnuyetlı kar. 

Japon kl~r~lcrı, bQyt!k A""1- ga,alrklar Holanda hilkfunetini 
P.3 devletlennın garpt~ mtiharebe rahatsız etmekteydi. I~te bu se • 
ile.~ ~lup şartı ihmal etme- heple Hol~nda yumruğu kuvvetli 
!erinden ıs.tıfade eder~ _:;<>nd ada- bir idareci olan Staşveri Felemenk 
lanı;a vuıyet •tmeiı duşüll80U • Hinclistamna ıöndererek nizamın 
1erdır. temin ve iadesini istedi. 

Japonya ~zun aenel~enberl bu Stasv• F.elemenk Hindistanma 
mıntakada tıcaret dampıng usula- . . 
nU büyük bir muvaffakıyetle art- gcldıit zaman fevkallde sert har~ 
tırmaktadır ket ederek ve nasyonal hareketın 

İngiliı Hindistanmda oldu~ basında bul.unaıı ~fleri ~ek 

! bi Felemenk -r.:1· · di t d d veya hapeederck nızanu ıadeye 
~~ .ın 5 .a~m a a muvaffak olrlu. 

aponya Avrupa tıcaretıru ~ • Bu iddiacı nasyonalist harekette 
raf ~tmeğe gayret etmektedir. Ja· Japon propagandasn~ın ~ağı 
pon}a_dı~er t.aTa:ft~ c!3 Hol~alı görüldü. Japonya, Çınde olduğu 
idare?Jerın . tcsırlerını azaltmak 'ibi Cavalılara da tesir yaparak 
gayesıle yerlılcr aras~nda pro~. - ôunlan ıarp devletlerine hizmet 
gnnda yaparak k~ gayelenrun eden büyük bir 1an ırk memleke. 
lahakkukunu tcshile çalıpnakta.. ti olduklarınave bahsi ıeçen garp 

ibr. . devletlerinin ticaret ve hayatları-
Bu mıntabda .. en ~~ .Y~ 1 na büyük darbeler indirdiklerine 

Pıva •.da~d.ır. cay~. ıs~~~ının inandırmafa çalı,mıe. kısmen de 
ehemmıyetı ıle pasıfikte bmncı de- muvaffak olmu~tu. Di~ taraftan 
recede bir mevki işgal etmektedir. Japonlar ean ırktan olan bu kar -
.Filhakika Cavanın şeker, kahve, deş memlekete her türlü yarclmu 
kauçuk, çay, tütün, kapok ve kinin vaadediyorJardı. 
ağacı istihsali pek mu.uzam bir Şarkın diğer memleketlerine kar 
7~Qn tutmaktadu. şı Japonya kard~liiinin ne neti -

Bilhassa eoı:ı zamanlarda Cava- celer doluraca~ını kestirm~k müş
ifa petrol bulunmuş olmaS1 ve 1929 kül delildir. Bu hareketlerde Ja
ıenesine kadar durmadan artan is ponyanm bütün şarka hükmetmek 
'tihsali bütün haris nazarları <beri. emeli ıörüldilğü gibi Felemenk 
ne çevinnittir. Cava ada51 1929 da Hindistaru ve bilhusa ~vayı el-
143 milyonluk mal ihraç etmi"tir de etmekle Japonyarun sıyasl ga
ki, hu yeldlıı Felemenk Hindi~ - yelerinden biri daha ta!1aklaık e
nırun umum ihracat tutarının ya- decek ve Japonya i!erek ıktısadi ve 
nsı kadardır. gerekse stratejik bakımdan mühim 

O ııene yalnıxa Cava adasında bir mevki ele geçirmiş olacaktı. 
600 kauçuk ağ3cı ekim yeri, 338 Çünkü, Ca\'anın petrol, kauçuk 
kahve ekim yeri, 296.çay ekim ye. ve şclceri Japonyanın mühim bir 
ri, 179 kapo'.-' ekim yeri, 43 şeker ihtiyacına cevap vc.--ecdtti. 
kamışı ckir.ı yeri, 41 tütün ekim Stratejik bakımdan ise: Japon
ycri ve 2.( kakao afacı ekim yeri ya 'Hind Okyanusu ile pasifik ara. 
mevcuttu. sında Sond adalarının anahtar va-
Hol~da gazeteleri mÜ!temleke- %iyetini elinde tutm'J~ olacaktı. 

!erinden obahBOdcrken, mü!t:cmle - So:ıra Asya ils Avustralya arasm
kelerin itilA devri blflımııtır, diye da mühim bir kuvvet o ar.ık mey
yazmaktaydılar. dana çıkacak Japonya, iatill e~-

lşte bu sıralarda 1929 buhraıu terini kolayca tahakkuk ettirebi • 
bir alun mevsimine nihayet ver - lect.ti. 
misti. Bu buhrandan bütün dünya lngilten: bu tehlikeyi çabuk 
da" en ziyade müteessir o!an mu· gckdl1 ve Singapur üssünü tesis et· 
hakkak ki Felemenk Hlndistanı aıcltle hem müstem" c!ce yollarını 
idi. Bundan sonra 1929 ile 1934 muhafaza altma al.mı, ol<Jl.}, ~em 
arasında Cavanm ihracatı 743 mil de Japonların Felemenlc. Hındıs -
yon florindcn 200 milyon florine tanına inmelerini imk~sız bir 
düştü. Bütün mü.)ternlekcler ihra. ~de !Oktu. 
catının dllülQ a milyar frank Felemenk ItlDdistanı Japonla -
kadaıdı. nn eline geflıfl. -'ltiı1lııiirde Hindis· 

l Saat 18,30 a kadar gelen harp naberleri 

cn:ı, tarafı l lnel sayfada) 
Almanlar, bu sabah, şıı.fakla beraber, Rethcl'in şimalinde Lou-

vaf.n ve Mallne.a mınUı.kasında, İngiliz ve Belçika kıtaatına karşı taar
ruza geçm~lerdlr. 

DilnkU harekdtın akşam Ustu verdiği neticeler nispeten iyi intiba 
bırakmıştır. DUşmanın hatlarımızda a~tı~ cep, dUn, tatmin edilen 
'Şartlar dahllindc tedricen doldurulmuştur. Bu cep §imalde Sıı.mbre'a, 
cenupta Rethel'~ elmaline ve garpte Sedana dayanmaktadır. 

Sevkniceyt ve tabiye vaziyeti iyi şerait dahfilnde bulunuyor. 86-
danm cenubunda son derece elddeUi bir muharebe cereyan etmekt
dlr ve bu muharebe, elmdiye kadar, dikkate eayan hiçbir değioikllk 
vukua getlrmeml§tfr. Korular ve kasabalar geri almmıştrr· Bunlar 
bet altı defa elden ele geçmiştir· 

Diğer taraftan bu sabah Almanlar, Sambre'un elmallnde, İngiliz 
kuvvetlerine karşı yeniden taarruza geçmişlerdfr. 

BELÇİKA ORDUSUI\"UN KAHRAMANLIGI 
. Brüksel, 17 ( A.:1.) - Belçika radyosu, saat 9.40 da şu haberi 

neşretmiştir: 
Liyej kaleleri hfıla mukavemet eCliyor. Bu pntı haber, bu sabah 

bütün düny·aya ne§redildi. Bu haber, şan ve §Crefle dolu Belçfl\3 or
dusunun kahramanca ve müessir mukavemetinin sembolüdür. Bu ha
ber, aym zamantla zalim bir müstevliye şikar olmuş, sulhçu, namus
kftr, dürüst ve taahhütlerine sadık bir memleketin mukavemeti eenı. 
bolüdür. Liyej kale~eri lıfüfi mukavemet ediyor. Bu, dü,manın zafe· 
rini il~n edememesi demektir. J3u, aynı zamanda kralımız tarafından 
sevk ve idare edilen ordumuzun, mevzilerine ve nihat zafere olan iti· 
madına kuvvetle sanlını~ bulurunasr demektir:. 

BELÇiKALILAR, RiCA T niyoı-. Fransız • tngiliz yardımı 
SIRASINDA ALMANLARA her sa.at daha müessir bir ~ekil 

BOYOK ZA YIA T alıyor. BugUnkil fatih, yarının 
VERDiRDiLER mağliıbu olacaktır. Zaman bizim· 

Londra, 17 (A.A.) - Belçika le beraberdir.'' 
münakal~t nazın Delfosse, rad- Delfoss, Belçikalrlann bidayet· 
yoda söylecli!i bir nutukta demi~· te yaptıktan ricat esnasmda düf 
tir ki: mana çok fazla zayiat vcr.dirdik· 

,._ MukavemetimiT., kuvvetle· lerini ilave etmiştir. 
BiR FRANSIZ DESTROYERi BATIRILDI 

Berlin, 17 ( A.A.) - Rcsmt tebliğ : 
Dunkerquc limanna bliyük çapta iki bombanın tesirlle bir 

destroyer bir kaç dakika zarfında batmıştır. Dunkergue açıklarında 
bulunan bir kruvazörle bir kargo bomlbalar]a ciddi hasara ucratıl
mı~tır. 

ALMANY ADA ASKERi HEDEFLER RCı".ıtBALANDI 
Londra, 17 (A.A.) - Hava nezareti evvelki gece İngiliz tay· 

yarelerinin Almanyada askeri hedefleri muvaffakıyetle bombardr· 
man ettiklerlnl bildirmektedir. 

AMERiKALILAR !NGILTEREY! TERKEDlYOR 
Londra. 17 (A.A.) - Londradald Amerika sefarethanesi 1ngi1· 

terede bulunan Amcri:·~ · .baasını biran evvel Amerikaya dönmeğo 
davet etmiştir, 

~larethanc Vaşingtondan aldığı talimat üzerine bu teıebbüste 
bulunmu§tur. 

ÇÖRÇIL PARISTE 
Par:U, 17 (A.A.) - B. Çörçil yanında mOtahassısıar omuğu 

halde dün Paria'e celmiı ve B. Reynoyu z:iyarct..c:tıniıtir • .D. Reyno· 
nun nezdinde toplanan konferasa B. Daladye ile,.general Gamelin 
de i§tirak cylemi~tir. 

Ruzveltin mudaf aa tahs:satı 
(E~ tarafı 1 lncl sayfada) 

len planın tatbiki için yalmz i~çi adedinin arttı
nlmaıı değil, mevcut fabrikaların İ!gal ettiei 
sahanın üç misline iblağı ve motör f alsrikaları
nın bir misline çıkarılması icap edeceğini eöyle· 
mektedir. 

A ~~'if ı1~:y~I ~~~i~ YI r Bizi tehdit eden. tehli~elerl, 
V · t 17 (AA) c yeise düşmeden tetkik edehm. 

h aı~n~Ron, 1 K. ' -d ~~. Amerikalıların, milli müdafaa 
ur rcısı uzve t, ongre e aoy • fild 1 · · de·i~tir • 

• lediği mesajda ercllmle dcmi§tir hususundaki r ~rını b" gh , . 
ki: meleri Hlz:~u a§ık~r ır aı<ı -
"- İnkişaflanndaki slir'atle ve kattir. Bu'Un· . motorl.~ ~rdu~ci 

uyandırdıkları nefretle, bUtün düşman araz~sındcı. g~.n ~r'atle 
milletleri yeni birtakım mülfilta· kilometreyi m tecavız ali~·' ı 
ular neticesinde kendi mlidafa- i:erlemck imklnına m ır er. 

alan esbabını düşünmek mecb'.lri· Dü}man hattan gerlıılne para· 
yetinde bırakan karanlık günler şütkrle yığın yı~rn asker in:liri : 
)'&tlyoruz. iiyor. Tayyareler, kırların orta 

Anupadakl harp ve modern, enıa, yollarla, sivil tayyare mey: 
orduların nnuuu ve mesafeye cıarJarına kıttlar indiriyorlar. Be 
kup aUr'atle safer kazanmaları şincı kola menıuo hainlerin n~.atl 
ihtimali Birleıik Amerikayı tehli· faaliyet aarfettiklcrini cördud~ 
keye koymaktadır. Kn~di halinde ıeyyahlar ranne 1_ 

tan tehlikeye girecek hatta, b->.lki 
de kaybolacaktır. 

Bugiliicü vaziyet Japonyanm 
harcke!e ıcçmejine elverişli görü· 
tür. Çünkü üç bilyük garp demok
rasisinin ilcisi Almanya ile hali 
harptedirler. Holanc:ianın Fcle -
menk Hindistanındaki kıtaları ise 
ancak dahilde asayi§itemin edecek 
vazlyetteciir. · 

Bu ~mit dahilinde Jhponyanm 
kar~ısına çıkacak ve Felemenk 
Hındistanındaki statükonun mu -
haf azasını istiyecek olan Arncri · 
lcadrr. 

Bu güne kad:ır Amerika Birle -
şile devletleri Japonranın Fele • 
menk Hindiswuna el atmasına 
tiddetle mlni olrnu~tur. Çünkü A
merikanın menfaatleri de bu mm· 
ti.kadıdır. Sta~onun muhafaza· 
ımı icap ettirmektedir. 

Fakat acaba Amerikanın bu ar -
zmu nihat kararın verilmesi ve kn 
tt hare.?(ete geçilmesi netice!erini 
de doğuracak mıdır? lşte bu bir 
meseledir. 

Ahval gösteriyor ki, IIoland:ınm 
şarkta müstemleke!erini muhafa -
zası Amerikanın kararm:ı bağlı -
dır. 

len iı.aanlar' dU§manın ig~:\1 or 
dusua mensup bulunuyorlar. 

!r.anı!nuyacak kadar ıUr'atli 
ve ôld~rücü yeni tahrip vceaiti, 
geni!? mikyuta arttı. ~unlm 
kullaninlar merhametslzdirler ve 
çok c.üretkirdırlar. Bunların kar• 
şısım':a ne kadar fula mUdaf~~ 
tertibatı alınaa azdır:. Hiçbir t• 
arruz §ekli yoktur ki ihtimalden 
uzak ,·e imkinaız olsun. Amerika, 
"müttefikleri aleyhine yapılacak 
o!an hcrhs..-ıı:i yıldırım taarruzu· 
nu l-ar§ılama~a muktedir harp 
malzerreeine aahip olmalıdır, 
Müte~ddit defolar §U ibret man· 
zarasile kar~ılamı9tık: 

Hazrrlanmrt olan, ve h~rlan: 
mak imklnını bulamayan mıllet 
ler, 

0

diltman iatflbına uıradılar. 
Zapted!leme« 1'abirile tarll edilen 
istihkam artık kalmamı~tır. 

Amerikaya tayyare rsmarla:nr§ 
olan ve d~·1a ba~ka tayyareler 
ıa•ıa aimak isteyen yabancı rnıı· 
!etlere, bu tayyarelerin teslimini 
gUçlcşıirecek veya yavaşlatacak 
hi:;1lir tedbir alınmamaıım l:ong· 
reden resmen rica ederim. Bu, 
..,. :ı derece bUyük tedblreizUk o-

BiR FRANSIZ 'ZIRIILISI BATIRILDI 
B~rlin, 17 (Radyo) - Alman Ba§kumanc!~::

danlığmdan saat 17 de tebliğ edilmiıtirı 
Alman hava kuvvetleri bu sabah birçok düt• 

man askeri hedefine taarruz etmi§tir. Y npılaJ? 
bir ha va muharebesinde 7 Meserşmit tayyareıil 
13 İngiliz ağır bombardıman tayyaresini clü;ür• 
müştür. :..-

LONDRANIN TAHLI\'ESI:L\1E BAŞLANDI 
Bertin, 17 (Radyo) - Alınan haberlere göre, Londrarun tahli• 

resine baslanmt§tır. Londra halkı :ehrin şimaline naklol~ 
dır. Londrada bulunan 35 bin Amerikalı şimali lskoçyaya gitmıştil'· 

BELÇiKA HÜKUMETİ 
Berlin, 17 (Radyo) - Belçika hükftmet erkruiı ~rükseldeD 

Ost~nd'e gitmi~ir. Her an Londraya ıeçmesi beklerunektedır. 
ALMAN BASKUMANDANLIGININ TEBLIGİ 

Führerin umumı kararıalıı, 17 ( A.A.) - Resmi tebliğ: -'e 
Anvers ve Namür arasındaki muharebede Alman krta'.an Dl'1 

hattını Vavreın cenubunda delmiş ve Namür istihilmlannın §imal· 
doğu kalesini ıaptetmiştir. · .__.-A~ 

Fransız hattı Moböjün cenubundan Sedanm dolu-cenuow,..... 
Carignana kadar 100 kilom~tre delinmiştir. 

Dinatın ıarbmda hücum arabalarımıza karşı koyan FraıJS11 
hücum arabaları püskürtülmüştür. . 

Alnum ordu hava te~kküllc.:i garbe do~ çekilen d~"tJl.aill he! 
tarafta takip etmektedir. ~ 

Alman1ar ~imdiye kadar ikisi general . ol~ü üzere 12 bin .et 
subay esir almış ve müteaddit top zaptetmı~lerdır. anf!l 

Cenup cenahında kuvvetli Alman teşekkülleri de _dil~ il• 
hilcumlarını pUskürtmüş \'e mukabil hilcuml~r yaparak ilerlı):~ 
mişlerdir. Sar cephe3i üzerinde Almanlar Ma1ıno hattına karp ı& 
şaf faaliyetlerine devam etmi§lerdir. . 

Fransız topçusu dün apk ~hir olan Rastadt üzerine askeri hiÇ 

bir ~~~;~a~ıfe~~n~ ~~li~=~· adaların iwıline devam edil· 
mcktedir. Tholen adası dlin tt>slim olmu5tur. . ~ 

Alman tayyarelerinin 16 mayısta ba~lıca hedeflen Fr.1!1sada 
Belçikada dü,man ierii!1dck~ · ~ünakal~ yolları ?lmu§t~. Bırçok ~ 
miryollan ve ~se:er tahrıp edılmı~. naklıye trenlerı taarnu.a ~ 
hareket halinde kıtaat kollan dağıt1lmı~tır. Del· 

Dü~mftn gemilerine yapılan hücumlar esnasında Holand~ • • 
çika sahil!erinde bir kruvazör ve bir topçeker batırı~..ıştı~ •. Bır_!1~,, 
}iye vapuru ağır hasara uğny~ karaya ?~w:ım1ş, dıitf iki FrcSJ
destroyeri h~sara ~ğratılmı§~ır. Şımal .Denızını!l .o~s~nda ~ yilı::: 
de görülen bır denızaltına bır bomba ısabet ettirilmiJtir. Denizal 
tahrip edilmiş olması muhtemeldir. reeli 

Düc:;manın garp cephesinde dünkü zayiat y~nu59 tayya • 
Bunun 3o u hava muharebeleri esnasında, 8 i .de dafi 1?J>lar~~ . 
rafından düşürülmil5tür. Diğ::rl~ri topr~k üzerınde tahrip edüalŞÖ 

15 Alman tayyarei geri dönmemiştir. 
:__ ____ __:~----~--~-----

l(ont Çiyano 
(Ba.ş tarafı 1 ncl ıaayfada) 

Yabancı memle~~ot· 
~ardaki Nôrvec!ile 

• 
Nazın tamamlyle taavtb eder • ~ 1 

kcn mllletlmlze k&1"31 elli 1ld d!.:~- çagırı ıyor 
ma.nın blrleomesini hatırlatan yeni ·~ 
baystyetolken tedblrlerl. ma:nırn- Sto!thoJm. 11 (A· A·) - ?: n•"' 
ne bir t:ıtıalle ka~ılıyoruz. Dün ajansmm bir teblltlnde. ee 45 
olduiu gibi buıtın ve yarm da du- memleketlerde bulunan 21 lll "'" 
çen'n İtalyan askerleri olmaktan l yqmda biltnn Nornçlllerln _.. ~ 
bllyük bir ıunır duyuyorws- Ayin lik hlsmeti tçtn kayrtlanal ya.p-
meclliıl burftıı meeııiı;ini ikmal ~- ınalarmı bllcllrmek~ __ __,_. 
derken duçt ehe alenen bir nld- Ayni tebllf, 21 lll 8S Y'8'9~ 
de buluiımat. btıttı.n İtalyan mille- olup da Non"eçte bulunu No tıerl• 
tine ayni fa.al ve harbeuyane ima- 11' rla derhal askerlik blmıe erJll' 
ıu ile baJlanmatı va&detmek isti • nJ yapmak il.zere ılm&J bölı•l 
yon.u:. s"z•. tdarentz altm"a !tal- ı!tmeltrl.ni emretmütedl.r- deld 
nn milleti bu mnhtm lnm emret- 1'u tebliğ, Narvfk eephesin ,. 
t1ği ka.tıramanhğı g&.ıterecek ve harekltm ml!"-alt lnldtaflar glS9 ,. 
tta.Iyruım mes'ut Lrtfkballne IA.yık termesi Uzertne, memlekette ına_., 
olma!!ml bllecektfr.,, nev!yatm ytlkeeldftlH aIAınet 

Bunu mUtea.klp krala ve du<;eye yılıyor. ~·> 
alkL~'ar arMmda scltun gönderil • NeM'eçte bir mnkl, 11 (A~ııııı' 
mişfu. · - Norveç bqlrnme•daolI., 

lur.r 
Son sene zarfında, tayyare ts· 

tihsalatımız, bilhassa yabancı 
milletlerin siparişlerile bir misli 
artrnııtır. Birle~ik Amerikanın 
ordu ve bahriye için senede en az 
50,000 tayyare in~ ettiğini Elir" 
mek isterim. Du ihtiya~lann, 
gelecek Uç dört !ene i;fnde temin 
edilmesi tau.vvur olunmtJ!t'.ı. 
Bunları ,tmdi temin etmeliyiz. 

l'vt iidafaamıııı, dinamik olmalı 
ve istikbslin biıı:e huırlıyabile<:e · 
ğl vaziyet ne olursa olıu:ı göğliı 
germek hususund ... ki azmimi: ! ve 
memleketin haTati kunetler:ni 
ifa1e etmelld!r." 

Runelt, bu celfe talik edildik
ten sonra milli müdafaa vaziyeti 
icap etti rdiği takdirde kongreyi 
fevkalldc içtimaıı çağırmakta tc· 
reddlit etmiyece~ini ı!:lylemi!tlr. 

Cumhurreisi Ruzvelt'ln kong· 
reye meaajında mevzuu bahsetti· 
ği tayyare inşaatını arttırma pla
nı hakkında harbiye neı:areti er 
klnile müıakere etmek üzere 
tayyare eannyi memleketleri va· 
§in:ton'a davet edilmektedir. 

Harbiye n~zır munini bu ha· 
b::ri vermekle beraber 9U eöıleri 
ilin etmiftir: 

.._ :Pula mn!kil~t ~:kmada.n 
anla~acafımın eminim.'' 

1.endra, l'7 (n:W;ro, saat 18,80) 
Yont Amerikan harp bUtteal Ame 
rika e!kinı unıumlycdnoe bUyUk 
bir memnuaiyetla kat'§ılanmrıtır. 
Nevyork Herald TribUıı: "Harbin 
önUmüze c:ıkardığı meseleleri hal -
letnıek istiyorsa.it bu rarayt BOn 
meteliğine kadar m:ıhall~nc sarfet.. 
mellya!" diyor • 

tebliği: 
Norveı: ve mUttenk 1atıutL ct1; 

•amba a!t•anır Ranada nnııel " .. • _-_-.._ ____ 1.ıw 
m.."ntakasmda taarruza ~ 
dır· 

MUttefik kıtalar, kumanC!:ı.nlS:: 
IU1l tdarecd a.ltmda l'erl ~J:llDl ~ 
lerdlr. Blr N orv~ bôlUln dı ,. 
:aada MMjen'la 70 kllometre '!e, 
malt.adı klin Mo istıbmetJnd• •
rllemei• mecbur olmuotur- DO 

Lo!oten mmtakaamda, No:'f • 
kıt.lan, Ilartvile ırmafmı ve eı:. 
ke vıullri cenubundakl dallık ın 
takayı temklemekle meşguldtırl' 

N orvttç ajsnmırn nllhtyetll ret 
kaynaktan istihbar ettt!fnı gl5 ı1' 
mUttetik ve Norv99 krtalarıD 
1'1nnefd'den geri çokllmelerl, lSP~ 
den teebtt edllmlf olan harekAt P .. 
nma uyzun o!ur. Rana mm~tl 
ımdaki mntteriklcrin vaz!Y,,t\l .. 
memnuniyete §ayandır. B1rkaO 

m·E~,,~~~"'d;kra ----------- ~· Yeni A vuai:ralyalı ~ıı 
! • e~" vct er Mısırda yenı 111 • 

zilerine yerle~tirilcb t 
Lonc'ı,:a, 17 (Radyo. ... el 

1~,JO) - Avustralyadan l~t· 
defa olarak ıelen aekerl ktı""' eıJ 
Jcr M111rda ve Ffli~.nd• 1 ıer 
menflerini atmıılardır. AJJıeff, .. 
ıo.mea nakliye cemilertııde, t>. 
nt ekaeri.i lüks vapurl~~r
mımcn gi.tli olarak retirilınlt .. iJI 

Avustralya Baıvekill 14e:!r
nu mtlnasebetle bir nutuk td!_, 

mlıs, harp bqladıfı zaman l fl,.a 
devletlerDe beraber oldo~11 tJtf 
eden A vustralyanm yeni JwV"e d• 
g<Sndermek suretila bu kararın~ 
!onuna kadar sebat edecef.lıı1 1 
terdliinf ıöylemiltlr· 



.. 
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Alnıanlar· talyaya. 
No. 1J1 Yazan: 

malzemesi. O, burada ne arıyor?. Nasıl da 
dövüşüyor. Tıpkı aslan gibi .. Kı
lıcı elinde oyuncaktan farksız .. 
Ona şükranımı ödeyemiycceğim. 
Hem de ne giiLel delikanlı ... Bu 
kadar ynşta bu kadar §Ö1ıret ve 
kuvvet ... 

- Şunlan da arkadaşlara da
ğıt .. 

Ve meyhanecinin birşey söyle· 
mcsine vakıt bırakmadan aynlıp 
gitti. 

tumrım' 
~ahlftde: · 

• BUkre,t. Romanya hnkfUncU 
1~ ticari müzakereler yapan 
~Cj>etimi% basından pamuk it" 
l'i~~ tliccan Kasım Kürek şeh· 
~ .. <uZ.e d6nmUştUr. BUkreş mU. 
~kereleri mUsbct bir şekilde 
~vanı etmektedir. Bir haftaya· 
~dar yeni bir anla.Jjma imzala
d' Caıh muhakkak ıörUlmekte -
ır. Romanyalılar gönder.ceği

~lı namuklara mukabil benr.in 
~. t>etrol vermeği efmdiden ka. 
n_~ ~tnıi§lerdlr. Diğer maddeler 
~nde '!'8rUsillmektedir. 

Geçenlerde Bern oeıırtndekl bey. 
~llbxı.Jıeı ttırlnı: ve otomobil klUb
ert kongresine i§tlrak l~in tsvi~ 
~e &:iden Tnrklye Turlng ve oto
~bU klUbll reisi Re~id Saffet A-
111! lntıı bugftnktl !,...,nlon ekspre-
ş d6nm1h5tUr. 
~ ltaıyan vapurları bfr kaç (ÜD• 

~ bir tatilden sonra tekrar U
l> tlınnrza. muntazam seferleı: 
~P1ntaia başlamışlardır. DUn 
\' talyan bandıralı Kapovado 
~~e\lru mUhim miktarda elek. 
Ilı 1 nıalıemcsi, kimyevt ecza, 
tıı llkavva, cam eşya, k!ğıt ve 11-

on ~etirmlştir. . 
~n gUnlerde İtalyan ve Yu. 
~t ıstan bnlık milbayaal,armı 

• llınışlardır. . 
ltııı tl'ntvenııte yabancı dil o. 
re \ı inıtihanlarma dünden itiba. 
't il ba~!anrruştır. İmtihanlar kı. 
()khir zamanda ikmal edilecektir. 
ta ~1 bir hazirandan itibaren haf. 
~ uç gününde yaı tatili çah§-

rına başhyacaktır. 
ta ltthörlüğiln verdi&i karara 
tı re Yann okulda açılacak yaban.. 
ltbdil kuralanna ikmale kalan ta. 
ten t 1evam edeceği gibi, hariç. 
~· lisan bakımından lnki§af et. 
~ t ısteyen talebe ve halk da de. 

~l'I edebileceklerdir. 
\, nır sene zartmda Beyoğlu 
~~akamıığı mmtakasmda 20 
ll~f§iye nara cezası kesilmi~Ur. 
~it Un tutan 60 bin liradır. En 
tıtaı Cezaya çarpılanlar na.kil va-

' ıırtm kullnnanlardır. 
l'.,. CUınuııhano..Ştran yolu Qzcrlndcki 
~ daı:mm Zlmon köyil clvarmda 
~ ınUkeIJet amelenin yafmur • 
~ eı~d$ blnaya Lsabel eden yıt_ 
~ c1aıı dört amel• ölmU§ ve dört 

, ~ Yaraıanml§tır. · 
~bun akp.m Sirkecide bir çocuı?un 
' e ncUcelemal§ bir trnmvay ka.. 

\> 0tınu~tur. 
~~ Nadirin idarestndek.1 2797 
~ Blrkccl • Edlrnekapı tram. 
\ıı ~t 17 de Sirkecide Mllda.nya 
~~- öııunden ceçerken btrdenbire 
~ ~ bir taratmdaıı ebtır tarab • 
~~~ Blrkeclde ArdabAn aokak ıs 
~oturan Yascflıı oğlu 8 ya.. 
~ 1 ?.faize çarpmlf ve birkaç 
~ t!lrüklemlııtll'. Muhtelit yerle • 
\.~tl agn. surette yaralanan Motz 
~~ldıg, H&aeki hutanestnde (11. 

~Vatman hakkında tahklkAta 

' ~!§Ur. 
ltı~tt rp baııtangıcmdanbort ber;-üıı 
~ ~en yükaelmekte dovam e -
~1tııı nyatı bu aabah ilk defa o • 

l\~ı.20 ~tan 21,69 ~a dll,J 
it "t', 

~O.tnctm anormal yilkJıeU, hak_ 
~tetkiklere ba~ladığı ve )'&kında 
'!; 'r &lncağı haberleri bu yolda 
' Obnuotur. · 

ttıu 'buı Qnlveratlestnln muh· 

t~ ~llktUtclcrine kabul edilecek 
tı ~ oÇentıerin yu11ı imtihanla. 
~:a?tlanmııtır. 
s~ ~Un de sözlU imtihanlua 
~tti l'lnııştır. Bu imtihanlar ne
~cı:dc alınacak doçentlerden 
~C'\1ttı?"ca 13 doçent daha alı. 
~ıı; Hilmlntn ldar~ndekl 8153 
~ lJ'tılt 1ı Jı:yup • KercstccJlor otobU. 
~~ apfUU kenarmdan seçerken 
ı,"llt~ 1 nıabatıesı Ça 'VU§ sokak ıa 
~. ~uda oturan Emlneye e&rpml§. 
~ hteııt yerlerinden yaralanan 
~ llusevt haat&ııeııtmı kal~ 

ijolnnda Veliahd1ntn 
l.o11d kocası cephede 

~l'osu':' 17 (A· A·) - İngiliz 
Jıa~ un saat 5,80 da verdiği 

~ tııu'kre göre Liyej kaleleri ııe. 
~tlaıı avemet etmektedir. 
~lıt dda muharebeler vukubul

a~l!b{lre Prens Bcrnbardt bıı mu. 
ere ~tlrak etmektedir. _ • 

Alman ordulan italyadan ..... PiiUfi8flk ..... ffiö .... 
Fransaya geçirilecek Akdenizde harpı 

Alman yıldırım harbinin b. İ 
benzins,zlik yüzünden duracağı · ıfat ıkatıyapıyorı 

kuvvetle tanmın edıliyor :t
1

1m
1 

anlara gMöre 1 
Londrn. 11 (A· A·) - "Times .. f intişara bqla~tır. GazetenJn sahibi 

11 a yanın tlSlr V8ı 
ıazetcsinln . mUst.nkil blr Belgrad ı ıvej IJ"hrlnl terkctmedcn önce bU • K • k b 1 
menbaından ,aldığı bir habere gö- tQn tcelsatmı tahrip etm.ııUr. Gazete orsı aya aSKlnH 
re Almanlar Brcnner yoli}1e ltal- • ~-· .. . .. r ı ..... ı.ı.ıa:ı.:slııe ycrle~l.fUr. • • 1 
yaya hnrb mnlzemesl ve bilho.ssa PBA.'i8IZ BAŞVEK1IJN[N beklenebıhr ' 
tanklar göndermektedirler· A vus- lttrABESt 
turyada tahşid edilen Alman kı~- Parls, 16 - Fransrz mebusan İngiltere Mısıra ikincil 
hı.n Frtı.n.saya karşı kullanılmak u. meclisi, bugün öğleden eonrn, kma · • ... 
zere bUyUk bir ihtimalle bu malze- bir toplantı yapmıştır. hır seferı kuvvet 
meyi takip edecektir· Başvekil Reyno, müheyyiç çıkardı 

GARD CEPIIESlNDE SON bir beyanatta bulunmu~ ve Kabi~ 17 (Hususi)_ Ak· 
V AZll"ET §Öyle· demiştir: deniz mlidafaasmı aralarında tak 

Londra; 17 (tlasusi) - Harb - Almanya, bütün kozlarını sim ctmiı olan müttefik filo 
mınta.kaamdnn dUn ve bugtln. alı- oynamaya karar vermiştir. Al. dündenberi Şarkt ve Garbt Ak· 
nan t~bll~ler Alman ~arekAtmm manya, Uç bitaraf mftmleketl deni~de manevra-da bulunuyor. 
altı cilnlilk b1r yUrilyil§ ve tııar- fstflA. etmiştir ve bugün nfşan. Manevranın şimdilik ne kadar 
ruz hareketinden eon.ra tevkif ~ ıa.hını Franeanın kalbine ce- süreceği malftm değilse de bil· 
dil~ göstermektedir· vlrmiştlr. . yük mıkyasta yapıldığı ve filoya 

Bır hafta evvel LUksemburg, Hltler, iki ayda harbi kazan· Şimaldenlzinde bulunan cilzüler· 
Holıında ve Belçtka hudutlarından mak istiyor. Eğer muvaftak o- den ba.ıılannın da iltihak etti~i 
'l_-rekete g~en Alm!n kuvvetleri lamazsa mahvolacaktır. IIltler s~ylenmektedir. 
fılhaklka IJyej va ~ ,.. . an mmtaka- bunu biliyor ve biz de tehlike- Diğer taraftan harekS.ta yal . 
lannda verdikleri lk.i harb esnasm· yi tam aurette mUdrlktz. ruz deniz üssil filosu defiı deni· 
da mUthlş zayiata ufram~lar; ay- ÖnUmUzdekt aylar, istikbal- . • 
nca UssUlharekclerinden de uzak- deki asırlan doğuracaktır. ı:altı fılosiyle. tayyareler de itt~-
laşmı~lard.Jr. Alman hilcumunu . Fransa vo lngJltere, bUtlln rak etmektedır. Manevrada bır 
tevki! eden tımillcrden blriıılnln de partilere hitap ederek tehlike. nilmayi~ten fazla olarak harp tat· 
müttefik tayyarelerin faaliyet! ol- ye karşı duruyor. Vo her şeyin bikatı yapılacaktır. 
duğu eQph6!izdir. ln&1llıı ve Fnın· mahvolduğunun sanıldığı gön- Londra, 17 - İngiliz donan· 
sızlar ı:arb cepbeeindekl harbin bir dedir ki dünya, Fransanrn ne· masmm bir taraftan manevra 
haftalık lmUdadı boyunca Alman ıere kadir olduğunu görecek. yaptığı bu sıralarda diğer taraf. 
kıtalumm retlsJnl tahrlb etmişler Fransız kanı nluyor. Yaşaya. tan Yunanista~ a~ker! ku~e~J~·· 
ve demlryollai'ıyla şoselcrl nakli· cağımız zamanla., belki de şlm nl vapurlara bındırme ve ındırme 
yata mflsa!t bir vaziyetten çıkar- diye kadar gördUğUmUz za. tecrübelerinde bulunmuştur. 
mrşlardır· Bn takdirde, harb ba- mar.lara biç benzemeyecek. tn. ITALYA TATMiN EDlURSE 
"1Ilda hududa iji teslih edilmiş as. krlApçı tedbirler aJmak ıcabe. HARBE GIRMIYECEK 
ker sevkeden Alman başkumandan- decek. Belki de usulleri ve ın· Alman hududu, 17 (A.A.) -
lığı şimdi nakliye yollnrmm tah· sn_.arı, her şe)1 dcğiştf.rmemh. ''Havas" Alman hariciye nezare· 
ribİ Ozerln• milekUl blr vaziyete lA.zım gelecek. BUtUn gevşek· tinde Musolininin müdahalesin(' 
dU§mUctnr. Zira Derde ate~ bat- ilkler tedip edilecek. Kendim kilt'i nazariyle bakılmaktndır. Ha: 
unda bulunan kıtalnra yo.lnız mal- ze derhal ;eni l>lr ruh yarat. riciye neureti mahfellerinde ha· 
zeme sevkJ dofi] iaşe ltlbarile de malıyız. tJmltle doluyuz. Zira sıl olan kanaata göre Mueolini 
yardnn zor blr h~e ıelmlştlr· Bu. bayatlarlmtzın htç bir ehemmi. meselıl Korai.kaya veya Muııra bir 
na mrlıh truıklı.rla yapılan Fran- yeti olmndığrnı blllyoruz. E . baskın gibi mtinhaeıran İtalyan 
eız mukabil taal'Tttzunnn deh etinJ hemmiyetl olan yecA.ne eoy. menfaatlerini ılakadar edebilecek 
de ilivc edecek olunıantt, Alman Fransayı tutmaktır·,, bir gaye için harekete ı-eçecek · 
ordulsrmm bugtlnkU hali kolaylık· ~vekilin nutkundan sonra tir. 
la anlqıtmıv olur- Onun içindir kl Heryo da saz söylemiş ve meclis Siyasi mahfellerde söylendiği 
fazla kuvvet kaybeden Almnn l3'an ahire kadar toplanmnmayn ne göre bu ilk ihtimal harp p~t 
~kuma......:lanlığt ~dl harb mey. karar verm~tfr. Aqam ilzerl de lamaııından biraz evvel yapılan 
danında b!r sendeleme daldkruıı ge- ha.pekli mrasile Türk elçlstnt, A· Alman • İtalyan görü~melerl eı 
cirmektcdlr. Müttefiklerin ildııcl merika ve tsveç elçilerlnl ke.bul et- nasında derpiş edilmiştir. Aynı 
bir mukabil taarruzla dllema.nı mlştl.r- 'mahfellerde hüküm ailren kanaa· 
mağltıb edecekleri dakikalar için - ta göre Mısıra kar~1 harekete ge 
deytz. Almanya, btıytık bir IhU.ma- Alman ekalıı·yeıı· çnmcsi daha muhtemeldir. Çiln' 
le gBre, btı harbden mağlQb çıktı- kü muhasamat ba~lar bc~lamaz 
Cı takdlrde Dd ay mUddetle hiçbir y 1 d Habe~istarun imdadına ko§mak 
cephede harekete geçemfyecektir· ugos avya a lbımdır. 
BENZlN~l.zLtK l.~Zth\~E:i · Berlinin batı diplomatik mah· 

HARB AGIRLA!5AOAK zulüm go··ru··y r nuşt fcllcrinde Mu!<>lininin oldukça 
Va.,lngtôn, 17 (A· .ı\·) - Va- • • mUhim tekliflere mukabil bitaraf· 

tılnıtonun rNml mahfellerlnde ya- Londra, 11 _ Avusturya, Çckos10 lığını muha!ua etmeti kabul e· 
pılan tahnılnlere göre hatb uznch- n.kya, Polonya ve diğer ınmeleket • deceğl ııl:lylenmektodir. 
fı takdirde IHmsinııizUk yO.zilnden terde Alman ekalllyeUne zulüm te. Bu tekliflerin Ruzvelt vasıta· 
Almo.n ";'lldınm harbi,, makin~!- nuıe.sile yapılan harp nihayet Yug'os. iliyle yaptlablltce!l çünkü ancak 
nin !elemem ağrrlaoacak ve belki ıavynyı da tehd1de bqla~ bulunu • onun mildahalcainin bu teklif· 

Yaralı hafifçe inledi ve gözle" 
rinl açtı. Evvela etrafına bakın
dı, sonra gözlerini Doğana çevir· 
di .. Yerinden kımıldamak istedi. 
Fakat Doğan sıçradı. Onu tuttu: 

- Hayır, rahat yat arkadaş .• 
Yaralının g&zleri, sevinçle par 

lıyordu: 

- Sizsiniz ha!.. Si%! .. 
- Evet, benim.. 
- Belki ölilr, belki yaşarım. 

Bana asıl isminizi veriniz .. 
- Mazur gör delikanlı •. Benim 

adım Meçhul Korsandır, o kadar. 
Her~yi biliyorum.. Anlıyor mu
sun, aşkını, endi§Clerini, herşcyi· 
ni biliyorum. Sana ben de eıöyli 
yeyim: 

Anneni öldfiren onun babası 
de~ildir. Binaenaleyh sevebilir
sin .. Kalbinin alabildiği kadar ıe
vebilirsin .. Ancak, o böyle büyük 
bir aşka l~yık mıdır?.. Seni rz· 
tırabınla başbaşa bırakması ihti • 
mali yok mudur?. 

Delikanlı büyük bir heyecan 
geçiriyordu. Sesi titriyordu: 

- Onun kızı olmasın da ben 
başka ıztıraplara razıyım .. Kim 
bilir ya, belJd de sever .. Ümit dün 
yası bu .. 

- Peki, orasını da sen hiJir&in. 
Prensese ve bana inan ki, korkun 
~unadır, üzüntün boıuna.. 

- tnanıy:ırum.. Sana da, Pıen· 
ıese öc ınar, ırnn.. Çf1nkU ciı-... 

- Yeter, •us arkada~.. İstira· 
hat et .. Sa.na biru rarap getirsem 
içer midn? 

- Evet, içerlın.. Hem kendimi 
iyi görüyorum. Yaralarım pek 
ctğnmrycr. S!z olı:nasaıdmız, bel · 

·ki ıim<ll bir çukura veya denize 
atılmış bulunacaktım. 

Dofan. onun omuzlamu ok" 
ıadı: 

- Bırak bunları .. Gelmiş geç
miş şeyler.. Her§Cyi unutursun .• 
Saadet, beklenmedik zamanda da 
~lir. 

Dofan halktr, meyhanecinin 
yanma &'etti : 

- Uyandı ,dedi, ona biraz ıa· 
rap vereceğim. 

- bur kaptan, ben getireyim. 
Biraz ıonra yaraJr yudum yu· 

dum içtifi prabın ne;esile kendi· 
ne daha ziy4de gelmişti. Ya..'1akla
rırun oolukluğu gitti. Dofan bu 

. gibi ahTalde 'ricdtıntnda ve kat· 
binde öyle bir saadet çall:nntıB1 
duyuyordu ki... 

Yemefi üçü beraber yediler .. 
Doğan bunu müteakip yaralıyr 

kendi elile yatırdı Te meyhaneei· 
yi bir kenara çekti: 
. - Yann akşam rece yansında 

on arkada§, iki kayıkla liman a· 
çrklarmda bulunacak ve beni 
bekliyecekler.. Verdiğim emirler 
derhal tatbik olunacak: 

- Emredersin kıtptan .. Yarın 
akşam açıktayı.ı .• B.en de buluna· 
eağrm. 

Dopn, eli:ni kemerine attı, bir 
avuç Venedik altını çıkarıp mey· 
hanecinin masasına bıraktı: 

Şimdi de triniye gidecekti. Fa· 
kat ortnlığın Jrerarmasını bekte· 
mek dı:ha muvnfık olacaktı ... Ha· 
va çok ağır ve renksizdi. Deniz, 
ölü bir göl gibi yatıyordu. 

Elektrik ve cinir dolu bir hava! 
Doğan, bir kurt gibi burnunun 

deliklerini sık ıık bir kılç defa aç· 
tt, kapadı, derin derin nefes aldı. 
Yumruklarını da bu tempoya uy
durdu. İçi sıkılıyordu. Bir mlid· 
det dolaştıktan sonra gene mahut 
meyhaneye uğradı. Fakat kapı -
dan geri döndü. 

Ak§am karanlıklan basıyordu 
ki, güzel, şık ve hafif bir gondo· 
lun ağır sulan yararak geçmekte 
olduğunu ~ördü ve durarak bak· 
tı. Gondol çok ynlon geçiyordu. 
Deniz bir naattenberi §iddetli bir 
dalga yapmıya baıılamıştı. Gon· • 
dolda çok güzel bir kız oturmuş
tu. Geniş, renkli yelpazesini du· 
daklarırun ucunda tutuyordu. Kız 
da ona bakıyordu. 

Fakat tam bu sırada gondol, 
kayıkçının yanlış bir kürek dar • 
besile rıhtıma şiddetle çarptı ve 
esasen hafif olan gondol, suda 
öyle çalkandı ki, genç ku gayri 
ihtiyari bir çığlık attı. Yerinden 
sıçradı. Bu hareket, gondolun 
muvazenesini bozmak için kMi 
geldi. Ve ıenç kız sulara yuvar· 
landı. Doğan, tereddUt bile etme
den kendini denize fırlattı ve su· 
yun dm,ini henfu: boylamıt olan 
genç kın yakalayarak iki ayak 
darbeıUe suyu yüzüne ~ıktı .. 

Gondol devrilmemiş, kayıkçı 
ise saçlarını yakalayıp kalmıştı. 
Dofan birdenbire ona bağırdı: 

- Çabuk tut Sinorinayı. 
Krı:ı gondola atmakla beraber 

kendisi de kayıj?m il.ıitüne çıktı. 
genç kız, hafif bir baygınlık geçi· 
rir gibi oldu ve sonra kendisine 
geldi. Gözleri dehçetle açıH!ı. De· 
minki hlidi~eyi görm ve hatırlar 
gibi oldu. Gondolcu ya: 

- Eşşek; -diye bağtraı· defol!. 
Ve soora Doğana baktı: 
- Beni kurtardınız. Çok tcşek' 

kür ederim .. Kim oldufunuzu öğ· 
renmck isterim. Bu bir ... ikincisi 
beni evime kadar götilnnekliğini: 
zi rica edeceğim. Ben, eski mUs· 
tahkem mevki kumandanının kut 
Stelayım. 

- Mü§erref · oldum Sinorlna. 
Ben de bilmukabele fomlmi aor· 
mamnklr~ız1 rica ederim. Gon· 
'doluydu madem ki kovuyorsu· 
nuz. O çıksın, bendeniz sizi götü-
rürüm.. 

Ste11 güldil: 
- Gondolu kullanabilir misi· 

niz? 
- Herhalde aizi evinize ıeıı· 

metle eötilrccek kadar kullanabi• 
lirim .. 
Doğan bunu söyler söylemes, 

eandıılcıya: 
- Haydi bakalım arkadq 

-dedi· sıçra sahile .. 
Gondolcu ıes bile çıkarmadan 

yerinden fırladı. Fikrince, yap· 
tığı hataya mukabil ucuz kurtul' 
mU§tU. 

(Devamı var) 
de duracıı.kttl'· yor. Bu hatta fçtnde Yll&'oslavyadakt l~rin Muaolini tarafmdan kabu· 

GENJl';ftAJ, GAMLENİY PLA..'\, Alınan beıtnct koloni hakkmdakl fa. lUne lmktn .-ereceii tahmin edll· İım ____ ,..ı.. ___ m:ı:ıı __ ammı::1 ____ mr;mı:ı-----& 

ıAn•ra, 10 (A· A·) - Röyter aliycte dair Yugoalav rueteleriııln mektedir. s · f k 
ajanmıın aır'·~rl ..-·•harrlrl yazı. ne~rtyatı n:ı:ertne Alman matbuatı INGILTERE MISIRA YENi eçn1e JI 
yor: General Gamlen'1n halen ga· llddeW btr hucuma ba§l~ ve Al KUVVETLER ÇIK.ARDI . 
ycsl eadece mevzii mevcutlarını man ekalllyettne ta..zyfk yapıldrfmn Lonc!ra, 17 (A.A.) - Harbiye 

atar 
ve tayvrt-1"' rlnl ktılln.narak ··u,. dair etratı velveleye bofmU§tur. Bu nezareti ATusturalya kıtalanndan 
manm ~ltea hncumlarmı pQskO.rt- kabll neştiyat Y\ıi'OSl.avynda endl§e milrekkep ikinci bir aefeı1 kuvve
mü ve eonra en mnhtm stratejik ve uablyeUe karşılanmıştır. Hınat tin Mısırda karaya çıkanlmakta 
mevcutlarnu hanrrl en mU!alt mm lldert Maçek ·'erhal hUkQmetl top • olduğunu bildirmektedir. 
takadan nlhat bir mul:nbil taarnı- lantıya çııfmnll ve aeterberlik plA.n· Bu kıtalar bilShare Filistine 
• tahmıı edecefinl lnı.rarlaştırmak- lan tetkik oıunmu~tur. Diğer taraf. gönderileceklerdir. 
tJr. Dfttman hlleumlarmm muhte - tan Romen kabinesi de toplaıımıv . ve 
Uf nokh!larda aym zamandıı vuku- beynelmilel n.z.lyetl mütall& etml.ştır. 
buldu~ v bu~hll hldL'!elerin Ordudaki bQtUn WnJer kaldınlnuf _ 
fevkalldo serf bir surette cereyan · 
ettfi'f gl5~0ne alm""''", bu eskJ tır. 
tı.bive ?"'"~ ·-ı fn h'''I ko'"V &el~, tG CA· A·) - Röyter: 

Fiumc'nin knl'!!ısmda kMn bir mev-
f!J rıtm ıttm ıın1 ••trr. B • untn be k1 olan Susnk(tan blldJrt' ;ııö-tno ~0-
nı.her avantaj Frruısrzlarnı tara- re, dllıı bUyUk tezalıllr.ı.t esnasmd 
fmdadır: Zira Frı.nsızlnr, arkaem Fiume sn.kinleri Yugoslav hudu
chl !!lrnt .. iik Dıtlyntlar tnnı bir em. duna oİdukc;a yaklaııı rnk rnUtte
nlvet lçtn fııılurıdurulabilecek oları 

tJ 1 fikler aleyhinde ha:rhmruş ve 
llajino hatttu malik r er. "K&hrolsım Yugoslavya,. dive ba-

PA !BE DASltIN ftrmışlardrr. Tenbllrat~ar Susak-
ntrb, (Htı u!!t) - 'T'" ·-nruı tay- takf evlere taş da n.~lıtrdır. 1-

varelerlnden mUrekkeb b1r grup tnlyan pollst mildtl.hate etmetnişUr. 
bu bah Pnrls banliv5 O OY-erlnl' Diğer tnrnftan. ga.rbt Hırntls
bfr bt~k.m ıınm tJr. n:~bir bom.- tannı ltalya hududunda bir ttal
ına 11ıtılmamnstır . r Fnnsrz e.vet- YAD tnyya.r s1 hudud batnrynlnrı 
SI·Alman tan-arelcrlnaen btrl?ıl dü-: tarn!ından dil11tlrUlnıtıştUr· Şimdi 
ştınn011tUr~ Yugostavyada en bUyllk hareket 

nın nıı:ı,çtKA GAZETE t bir pilot mektebinin aÇtlması ve 
ll"RANSAVA NARLE'ITt bUtlln Sokol gençlik tcşkU!tmm 

isviçrede bir Alman 
tay ar si 
düşür ldü 

J,omn, lG (A· A·) - lsvic;re 
genl'l kurmayının &38t 18 de bfl
df .. 1 ı~e ~aro . 7'!1 r"· ' '.onu fize. 
rinde bin nı.tre lrtttamda Utan bfr 
Alm:oı.n bo!llbnrdmıa.n tan-af'fl."1 sl5-
rülmD3lflr. 

:Hıı.ynkel 101 ile İsv'c"c avcı tay
ya.relcrl 1.rasmdn ma bir carrır, -
ma e!mos ve Uı.:rrnre d!fi topları 
da harekete ı:eçm!ıtlr· Yere in -
meye mecbur edilen Hnynkclde 
yangın c:ı1on111 ve t:r-.. renfn bir 
kanadı salmtlruımıetrr. Tayyarenin 
mt\rettcbatmdan iki vnralı enterne 

Vaftiz 
Bulgar papan kmnın . Türk 

ıenclne n.rmaıına miluade et· 
mitti. Yalıııı: bi.r 98rtla ki Türk 
gencini vaftiz edecekti. Kafasın· 
da kavak yeli ılbl karaıcTôa e· 
sen Türk e-enci 'de bu tarta mu
vafakat ttmit}tl. Düğün ı:ünü pa 
pa,. damat ol~ca!c Türk ıencini 
n~aç bir ttkne içinde bol su ile: 

- Tilrl:t~ Bulgar oldu. Türk· 
tO Bulgar oldu, ismi Ahmetti An· 

el oldu. 
Diye dualar edCt"ck gfizclce fl· 

kadıkpn sonra nik1hlarını kıydı, 
aylar .... yıllar reçtiı Ahmet ve 
yahut A.rliel, baha oldu. Birkeç 
ecne evvel bt. ında HC1l ıevda 
yellerl csmoı: •ldu. Pıı.skalya 
perlzinln devum ettiti ıtinlerden 
bir gün muhterem k.ym bnta~· 
nı e'l'i..-ıe yemefe davet etti: 

Papaz, hazırlannu sofrada gli· 
zel ve yağlı etten :p:şirilmiş ye· 
meklerl görUnce: 

- Çocuklar bu ne bal?. Per· 
bizde olduğumuzu unuttunuz mu, 
diye sordu, damat: 

- Ah muhterem pederciğim, 
merak buyurmayın ben imdi on· 
lnrı yağsı"iı ederi% diyerek birkaç 
sene evvel kendisinin vıUtız edil' 
diği ağaç tekneyi su ile dolduldu, 
cllerile yakaladrğı yt"mek tencere· 
sini su içinde ge=direrok : 

- Ya~lıydı, yağsız oldu, yağ • 
lıydı, yağsız oldu. 

Diye cöylenmekte devnm eder· 
k n , §2~trıp aptallaşmış olan 
papaz: 

- Yahu ne yapıyorsun? Hiç 
yağlı yemek yağs1z olur mu? di' 
ye sorunca, senclerdenbeıi ıa· 
hanımül göstermiş olan genç: 

Ah muhterem peder olmıyaca
frnı bllirsinb: de ne diye beni 
mOclUnınnken gtvur, Türkkcıı 
Bul'!ar etmcGe çalıqtınız? Ben 
Türktümı gene de Türküm. 1s · 
mim i\hmettl gene de Ahmettir 
ve Ahmet kalacaktır, dedi. 

Londra, l'J - Belçfhada lnllş:ır e- mun.zzam bir g~<:it rcsmlnc bıızır
den (U! Möz) ~azcteııt buirUn Pnrtste lanmıs olme.sııJır-

edllml§tir. Diğer ikisi kaçm~·&.-----------------mm-------
Uunlar, faal surette aranm&ktadrr. 

• 
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SiMMi 
Greia arbn'nun nişan;·sı 

Norveçe gönüllü gitti 
Slokholnıden yazılıyor: 

Hofü udun "İ!Uhi kadın" ı Greta 
Garbo hcnuz c,arbo admı alma. 
mı5tı, il>llli Grcta Gü:.taisondu. 
Sto~ı;holmün amele mahalle.erinde· 
kiıçücük bir e'tdc oturuyor, ailesi
ne patates ıe dondurulmuş Ren 
ge}iği eti ha~laınasmdan ibaret 
bir yemek parası kazanabilmek i· 
çin bir mağazada tezgahtarlık ya
pıyordu. 

Kazandığını her ay ba_şı anne • 
sine teslim ediyor, ara sıra man-
1:cnl ik yaparak fazla para kaza -
na' m .. c;e bununla da Stokholm 
Luna·Parkında eğlenmeğc gidiyor 
veya kcndic:inc öteberi alırordu. 

Aynı tarihte tokholmde 1 van 
Vaske isimli bır de delikanlı ya~r
)'Ordu. Bu, uzun boylu, mavi göz
lil, san saçh tam bir şimalli tipiydi. 
On dokuz yaşındaydı, Yani müs· 
takbel yıldızdan iki yaş daha bü
yüktn. Tıp tahsil ediyordu. 

lki genç "Luna.Park" da tanış
tılar ve sevi~tiler. Bir müddet son· 
ra da nişanlandılar. Vaske doktor 
çıkar cıkmaz e\1enec.eklerdi. Fa -
kat ... 

İsveçli rejisôz Moris Stiller bir 
gün Greta Güstafsonu gördü. Stil
ler m'fhur !sveçli edip Selma La· 
ferlofun eseri "Gösta Berling ef
saııe!r' ni filme alacaktı \•e bu e • 
serdaki kontes rolü için bir artist 
arıyordu. Greta}'I münasip iördü. 

Tezgahtar kızı bir sinema yıldızı 
ve Greta Garbo yaptı. 
Tıp talcbe:>i \'aske, rejisörle ni

şan ı~ı arasında bir şeyler sezer 
gfüi olmu~tu. lki nişanlı arasında 
şiddetli bir münakaşa geçti. Greta 
rejisörü tercih etti ve nişan bozuL 
du. 

Stiller Gretayı Holivuda götü~ 
dü. Orada "Tufan" filmi çevrildi. 
Greta Garbo "İlahi kadın" oldu. 
Bu arada l\Ioris Stiller fazla içki 
kullanmak ve beyaz zehir iptilası 
yüzünden kırk yaşında öldü. Gre
ta Garbo Stille·i çok seviyordu. 
Uzun müddet onun matemini tut
tu. 

Ivan Vaskeye gelince, tahsilini 
muvaffakıyetle bitirdi. Stokhol • 
mün işçi mahallelerinde çalışma
ğa başladı ve "fakirlerin doktoru" 
oldu. Yoksul hastalarından para 
alınıyor, hatta pek fakirlerine be
dava ilaç temin ediyor, üstelik ce
binden para harcıyordu. 

Evlenmedi. Yeg~ne merakı Gre. 
ta Garbonun fot.oğraflanndan kol
leksiyon yapmaktı. O. bir ~ölgeye 
nişanlı idi, ona sadık kalıyordu. 

C'.eçen ay Alman ordulan No~ 
veçe taarruz tttikleri zaman ha -
yatta kimsesi olmıyan doktor han 
Vaske Stokho1mdeki Norveç elçi. 
liğine müracaat ederek gönüllü ya
zıldı. On sekiz nisandanberi Nor
veçte bir seyyar hastanede çah -
§ıyor. 

Geçen gün "Bir daha telefon
dan beni arayacak olurlarsa, bu
rada olmadığımı söylersiniz ve 
kat'iyen beni uyandırmazsımz." 
dedim; ve o gündenberi rahat uy
ku uyuyabiliyordum. Artık kabus 
lu gecelerden kurtuldum, galiba 1 
Aman yarabbi, neydi o geceler, 
iki de bir de sıçrayarak uyanır 
ve gözlerim karanlığı delmeğe ça
lışarak dinlerdim. Telefon çıngı· 
rağı bütün sinirlerimi germeğe, 
beni çıldırtmağa kafi geliyordu. 
Şimdi artık kimse beni telefona 
çağırmıyor, ben de bu uğursuz 
Topuzoğulları işinin artık ta· 
mamile bittiğini anlıyorum. Fa
kat bu meseleyi her tekrar düşü· 
nüşümde bütün vücudüm irkiJi· 
yor; büyük bir tehlikeden kurtul
dum vehmile kendimi yorgun, 
bitkin, korkudan olmuş hissediyo· 
rum. 

Çocukluğumdanberi kendimi 
dinlemeği, bana ıztırap yahut se· 
vinç veren hadiseleri tahlil etme
ği çok severim. Yine böyle bir 
tahlil sonunda her telefon müka· 
Jemesinin beni bir parça öldürdü· 
ğünü anladım, ve bunun içindir 
ki beni telefona çağırmamalarını 
rica ettim. 

Fakat hafızamda telefon müka: 
!emesinden daha korkunç hatıra· 
lar var. Baha Topuzoğlunun ba· 
şının garip duruşu, yanıbaşındaki 
oda da halı üzerindeki kan lekesi, 
Mermetkuyunun başında rastgel
diğim vakıt Davudun deli gibi 
bakışı, bir türlü . gözümün önün· 
den gitmiyor. Orada geçirdiğim 
yaz gecelerinde güllerin üzerine 
sinen yağmur kokusu hala bur· 
numda. 

Faka! bütün bu korkunç hatx· 
ralarm bir tl"lefon miikalemesile 
ba!l~•dıgır.ı unutmak kabil mil ... 
Telefona beni Doktor Bedri ça· 
ğırmıştı; rovelverini temizlerken 
bir kaza neticesinde yaralanan 
Baha Topuzoğlunun yanında 
hastabakıcı olarak bulunmak için. 
Doktor p3ranın ehemmiyetsiz ot· 
duğunu ilave etmiş, fakat Aliye 
Topuzoğlunun yaralının yanında 
tecrübeli bir hastabakıct bulun -
durmak husıısunda ısrar etti~ini 
söylemışti. ;)-; ktoruı: benimle ko· 
nuşurken ifadesinden gideceğim 
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evde Aliye Topuzoğlunun her sö
zünün bir emir, bir kanun oldu
ğunu da anl:unıştrm. 

Beni telefona gecenin tam saat 
iki buçuğunda çağırmışlardı; hir 
yaz gec.esi... ıjafak sökmek üze· 
re... Doktorun alelacele verdiği 
izahata göre kaza yarım saat ev" 
vel olmuş: Doktor yaraya pansı
man yapmış ve benim ne suretle 
hareket edeceğime dair ufak bir 
pusula yazıp bırakmış; Doktor 
Bedri bu $Özleri bitirdikten son· 
ra derhal oraya gitmemi sıkı sıkı· 
ya tenbih etti. Bu davete canım 
bir hayli sıkılmıştı; telefonda kı" 
sa bir hayır cevabı vererek yarım 
kalan uykuma devam etmek ar
zusunu güç yendim çantama icap 
'eden şeyleri koydum.. Kapıdan 
çıktım ve ilk rastgeldiğim otomo· 
bile atlayarak bana verilen uzak 
adrese gittim. Otomobil geniş bir 
bahçe önünde durdu, kısa kesil" 
miş otlarla örtüJü bir yoldan yü
rüdüm; otlar o kadar sert ve 
bc:-1 ki ayaklarımın gürültüsü a· 
rasında boğuluyor; nihayet bil" 
yük bir yol geldi, sonra Topuzo
ğullarının köıkünü çerçeveleyen 
geniş çayırlık göründü. 

Güneş daha doğmamış, etrafta 
tatlı bir serinlik var; bu sakin 
manzaralı bahçeden yürürken ru· 
huma dökülen sükun ve huzuru 
hissederek hala hayretler içinde
yim. Topuzoğullarının köşkü, sa· 
çakları bir oya gibi işlenmiş silc;
lil, zarif bir ahşap bina ... 
Köşkün kapısı ardına kadar a

çık .. Tertemiz mermer bir taşlık 
ve kapılar gSrünüyor. Son defa 
olarak sabahın kokulu havasım 
bir daha ciğerlerime doldurduk· 
tan son~ eşiği aşarken bana 
doğru ilerliyen bir kadın gördüm. 
Aşağı yukarı elli yaşlarında ufak 
tefek bir kadın, kollan dantelalı 
mavi bir rop giymiş.. Endişeli 
gibi duruyor, fakat çehresi hiç 

de heyecanlı görünmüyor. 
- Belkis Tezellile müşerref 

oluyorum değil mi? 
Çok tatlı bir sesi var. Ağır a · 

ğır, fakat yüksek ve amirane bir 
eda ile konuşuyor. Çocukluğum 
zamanında tanıdığım hanımefen
diler de böyle konuşuyorlardı. 

- Ben Aliye Topuzoğlu .. Lüt· 
fen benimle beraber gelir misi· 
niz? 

Kadın merdivenlere doğru yü
rüdü, ben de arkasından .. Merdi · 
venlerden gelen ışık yüzünü ve 
kır saçlarını aydınlatıyor, saçlar 
taranmamış ve yüz tuvaletsiz. 
Biraz miyop olan soluk mavi göz· 
leri hafifçe şaşı. Trabzanlarr tu· 
tan eli dantelelerin altında bem
beyaz duruyor, fakat çok kuvvet· 
li bir el olduğu muhakkak.. Has· 
sas bir kadın eli değil bu, fakat 
muhakkak ki iyi bir insan eli. 

Sabahın bu alacalı aydınlığı 
içerisinde bu eve çabuk alışaca· 
ğımı sandım. Aralarına levanta 
çiçekleri serpilmiş kokulu çama· 
§ırlarla dolu olduğuna şüphe e
dilmeyen eski dolaplarile bu eski 
ev bana çok aşina çıkmıştı .. Gör· 
meden içerisi eski yazma kitap· 
larla dolu bir küti.iphanesi, ala
turka bir hamamı, kıymetli eski 
halıları, duvarlarda birçok batıra 
resimleri, ailenin şerefini teşkil 
eden gümüş takrmlan, çok kibar 
eski döşemeleri olduğunu hisse· 
diyorum. 

Birinci kata geldik. Bir kapı 
eşiği üzerinde müslin bir gecelik 
giymiş bir genç kadın ayakta 
duruyor. Bu kadının bizi bekledi· 
ği besbelli, uzun ve ince ellerin
den birisi kapının tokmağını sı· 
kı sıkıya tutuyor, kendisine çok 
yakışan siyah saçları rastgele ar· 
kaya doğru atılıvermiş; bu telaş 
ve ıztırap anında bile bu genç ka
dının harikulade güzelliği beni 
şaşırttı. 

Güzel kelimesini rastgele ıcul' 
lanmağı hiç sevmem, fakat Canal' 
Topuzoğlu için başka bir kel~ 
kullanmağa imkan yoktur. Bu ki 
dmın harikulade güzelliği nere' 
sinde? .. Bunu keşfetmek çok s~ 
Başka kadınların da bu kadar 5"' 
zel siyah ve dalgalı saçları. b1' 
kadar şeffaf bir teni, böyle k~ 
cık kirpiklerle çerçevelenmif k~ 
yu siyah gözleri, bu kadar nariO 
endamı olabilir. Fakat bu ka<lrıı~ 
bütün bunlardan fazla olarak ~ 
rif edilmez bir şey var, aaıP: 
ışığa çevrilen bir billur parçasıJI 
dan çıkan esrarlı renklere ben~ 
yen gizli ve içten gelen bir ~ 
bu genç kadım aydınlatıyoC .. 
Mecnun muhakkak böyle bir ki' 
dın için dağlara düşmüştU. ~v 

Aliye biraz yorgun bir 8P"

sordu: 
- Baha nasıl? Biraz iyiletÖ 

mi? 
Genç kadın başını eğdi. soııt' 

beni gösterdi : 
- Hastabakıcımız değil mi? 
Aliye biribirimizi tanıştırdı~ 
- Bayan Belkis .. Canan Tor:_ 

zoğtu .. Bahanın yanından aiti 
makta ihtiyatsız bir hareket yar 
madığımza emin misiniz? 

Canan dikkatli dikkatli blss' 
bakarak kısaca cevap verdi: • _.tr 

- Eminim. Yarası çok ça~ 
iyileşecek. Hiç de ehemıniye 
bir yara değil. • 

Hiç farkedilmiyecek kadat d • 
fak tefek alametler bana bu :iri 
dınm çok heyecinlı olduğ~ 
hissettirdi. Çok soğuk ve keP' 
duran yüzü, heyecan dolu baki'. 
lan göstermemek isteyişi bu z.ıSJ 
nımı kuvvetlendirdi. 

İşte tam bu dakikada g~ 
saat ikisinde bir rcwelver teın~,! 
menin çok tuhaf bir iş olduğ_. 
da düşündüm. 

İki kadın bana uzun uzun ~ 
mışlar, her halimi dikkatli dile~ 
li tetkik etmişler ve biribirleritl' 
manalı bir göz kırpmı§lardı. 

Canan: , 
- Bayan Belkis her halde .., 

zifesini mükemmelen yapacak i 
bi görünüyor, dedi. 

Aliye inanan bir sesle ce"l'1 
verdi: 

- Bundan tamamiyle emini!": 
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Bu ani iltifatın sebebini ~ 
ff Nakleden: yamamışttm.. Zahmetli itleJV 
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Günklü bulmaca 
...... l!lep: 
-Hekim _ İstikbal 2 - AlA.met_ 

ler • Ao kalmah1a yapılaıı ibadet, 8 -
9ıanlı • Mll.ııt&bkem. mevkJ. 4 - cam_ 
t1an la&TUZ. 6 - Ba§Illa "K" gelirse 
ıkUkU kep'o olur _ En çok 1§ yapan 
lzanuz. G - Tersi !'lmall erbaadan 
blrı - A!ılan saç:. 7 - Derin _ Şimdi 
aaf ellnlzde tuttu4unnz §ey. 8 - Be
yan edatı _ Pahalı defli _ Kuzwıun 
feryadı. 9 - Rezalet yapan kimse. 
10- Berber • Sorgu edatı. 
Yııkarcbn aptr: 
l - Sr~ıı.lt. 2 - Bir tarafı açık 

boru - Prcmea. 3 - Kahvehane işle_ 
ten _ Erkek. 4. - Tersi babadtr - Ko_ 
yunun ynvrusu. 15 - Gemlnln belke
mtgı _ Tasgir edatı. 6 - Başma. "1" 
g-eUrae gllzel olur • Bir at rengi. 7 -
Oktmta )-ar:ma b1lir. 8 - Dinlenme _ 
Bir lz&aıız. 9 - Uzunluk • Unsur. 
10 - ICız:na.mak. 

il Jılo. lu buJmııcamızm balll: 
Seldan ııa..~: 
l - Kuranzom, ı - Marangoz, 8-

:tınııı, Er, tn, -i - Mara onlusn, :S -
Ap, Dara.t, G - Releri, Ura, 7 - ti, 
Dirilen, 8 - tmece, 9 - Okona, lia. 
:a, 10 - UUkn. 

Y~apfı: 1 
1 - bnmart, Ona, 2 - Kanapcllk; 

8 - ti~, Mor, ' - Rah!\t eden, 6 -
11a, R CD.I, 6 - tltendlre, 7 - Zorl:ı, ... . 
JlJ. 8 - u~. Umlmalc, D - Uıı:ıre, 
D, 10 - t'ltı tnnn. 

- Gllnltlk yumurta dedli;ini:ı bu 
muf 

- Hayır. Bu gUnJük piüı; r 

• 
___ _. <&..ll. r l&Ja ~ JI. ----· tinde gözlerinden uyku aka ·~ 

ayakta duramayacak halde ot--; 
- Ne aceleniz var Bay Nahit? Biraz 

daha oturalım. 
- Saat ona geldi Fehmi .. 
- Daha bol bol vakıt var. 
- Doğru; fakat bizim hanıma kumaş-

e!nın önünde beni beklemesini söylemiş· 
tım. 

- Zuan yok canım! Öteberi alıyorsa 
pazarlıkla meşguldür. Ge"Çtifinizin farkına 
varmaz.. Gitmeden oğlumla görÜ§menizi 
isterdim de .. 

- Sahi oğlunuz istanbuldan geldi de
ğil ?1i? Kimbilir ne kadar sevindiniz? 
lıntıhanrru muvaffakıyetale verdi ya? 

- Evet; nihayet bir hukuktan çıktı. 
Annesi çok memnun. Bana gelince, bu 
çocuğu biraz fazla İstanbullulaşmıı görü· 
yorum. Tahsili sırasında anlaşılan ötekile 
berikile ço~ düşüp kalkmış. Hfila bir mü· 
nasebeti olup olmadığını bilmiyorum. Fa· 
kat çok para ~rfediyor. Her zam::ı. veri
yorum. Benden başka annesinden de ko· 
parmağa çalışıyor. Geç yatıyor. Sabahle· 
yin kaldırıncaya kadar akla karayı seçiyo· 
ruz. Tuttuğu yol iyi değil!. Eğer mesle
kinde muvaffak olmak isterse huylarını 
değiştirmesi lazım kanaatındayım .. 

·- Zannedersem hakim olmasını isti· 
yorsunuz? 

- ~endisinin şimdilik canı istemiyor· 
muı, keyfini bekliyeceğiz .. 

- Elbette duymu1}Sunuzdur: ''Kazı· 
mın oğlu buraya sorgu hakimi oldu." 

- Evet biliyorum: oğlumun arkadaşı
dır. Çok ciddi bir çocuk galiba!. 

- Kazımın oğlu babasını bile mah· 
kum eder. Eğer geçen sene burada olsay· 
dı rr.allım mesele öyle kolay kolay örtbas 
edebilir miydi? Aman Fehmi saat onu çey· 
rck geçiyor. Artık ben gideyim .. Hiç gör
memiştim. Silah kolleksiyonunuz ne ka· 
dar da güzelmiş!. 

- Aşağıki odadaki daha güzeldir. 
Beraber inelim de size göstereyim. İki 
gün evvel aldığım Malaya hançerini hele 
bir görünüz. Galiba evvelki gündü nereli 
olduğunu anlayamadığım bir gemici geçi· 
yordu. Daha bir çok garip şeyleri de var· 
clı. Ondan aldım. Bilmem hakiki Malaya 
hançeri midir? Herhalde çok garip bir 
silah!. VakHle bir kitapta görmüştüm. 
Hakikaten mevcut olduğunu bilmiyor· 
dum. Hançeri sapladıktan sonra bir sus
taya basınca bıçağın ağzı bir kaç parça· 
ya ayrılıyor, çekince haç şeklinde korkunç 
bir yara vücuda :eliyor. İnelim de görü· • 
nüz.Ama 1. Sen 9asamaklara dikkat ediniz 
burası biraz karanlık. Fakat silah kollek· 
siyonum pencerenin yanındadır. Aa .. 

- Ne var Fehmi? .. 
- Cok garip .. Allah .. Alah ... 
- Ne oldu? .. 
- Malaya hançeri yerinde yek.. Kim· 

alabilir ?. L:l.rn layı yakalrm .. 
-Yere baksanıza Fehmi; belki astı· 

ğınız çividen düşmüıtür. 

-Hayır ... Çivi yerinde duruyor. Yer 
de bir,ey yok.. Bir lamba getireyim. 

- :Müsaadenizle .. Ben gideyim Fehmi. 
- Güle güle Bay Nahit .. Necip 1. Sen 

misin Kadri, Necip nerede?. 
- Necip burada değil. Hanımefendile 

bahçelerde .. Ben de çarşıdan geliyorum!. 
- Ne var Kadri? Neden o kadar he

yecanlısın?. 
- Nasıl heyecanlı olmam; duymadı· 

nrz mı? Köşkteki ihtiyar kadın. 
- E .. Evet!. 
- Dün akşam saat dokuza doğru hah· 

çesinde katledilmiş.. Bahçivan feryadını 
işitmiş; fakat yetiştiği zaman ölüsünü 
bulmuş.. Kimin ·öldürdüğü belli değil.. 
Konrkunç bir haydut olmalı.. Görseniz, 
göğsünde haç şeklinde dehşetli bir yara 
varmış .. Ne oluyorsunuz efendim? .. 

- Bir şeyim yok bu kadının ölümü .. 
Dokundu. Hanım bunları duydu mu?. 

- Hayır!. Daha kendisine söyleme· 
dim. 

Şimdiden sonra da söyleme!. Mütees· 
sir olur. 

- Zaten hanımın sıkıntısı var. Bilmem 
size söylüyorum ama .. Bay Fahir .. 

- E ... Fahir .. Ne olmuş?. 
- Bu gece eve gelmedi .. Ne oluyorsu· 

nuz, neniz var efendim? 
- Bilmem?. Kalbim fenalaşıyor .. Sa· 

bahtanberi .. Dündenberi böyle ... 
- Odanıza çıksanız iyi edersiniz. 
- Çıkayım ... 
- Merdivende, size yardım edeyim .• 
- Yok, yok bırak .. 
- Fakat efendim. Ayakta bile dura· 

cak halde değilsiniz.. Şöyle.. Şu büyük 
koltuğa oturunuz .. Biraz iyileştiniz mi?. 

- Evet .. Evet .. 
- Eminim ki Bay Fahirin gelmemesine 

sıkıldınız ... 
- Yok canım .. Böyle saçma şey olur 

mu? Dündenberi hastayım .. 
-Hanıma haber vereyim .. 

- Olmaz. Olmaz .. 
- İşte hanımefendi geldi. Hanımefen· 

di. Beyefendi hastalandı. 
- Birşeyim yok. Haydi sen işine git. 
- lfaııımefendi; Beyefendiye Bay Fa· 

birin bu gece .. 
- Bunları sana kim anlat dedi?. Sen 

kendi işlerine bak!. Sana Fahiri mi anıa· 
tıyordu?. 

- Evet biraz canım sıkıldı. Zaten 
keyfim de yoktu .. 

- Canımı sıkan ı-ece gelmemesi değil. 
Beni asıl meraklandıran. esrarengiz tavır· 
ları , bereketleri.. Mesela: İki dakika evvel 
gizli gizli eve girdi. Salonda merdivenin 
altına öteberi yerle§tiriyordum. Karanlık' 
ta beni görmedi. Fakat ben onu gördüm .. 
Duvardaki silah kolleksiyonunun yanına 
gitmiş. dviye birşey asıyordu .. Fehmi ne 
oluy<:>rsun?. Balmumu gibi sarardın. 

- Birşcyim yok .. Yine fenalık geliyor. 
Sen git yalnız kalayım daha iyi. 

- Nasıl olur .. Seni bu halde yalnız mı 
bırakacağım? .. 

- Mühim birşey değil.. Biraz sinir· 
lendim. Sizi kendimle me§gul görünce 
büsbütün sıkılıyorum. Rica ederim beni 
yalnız bırakın. 

- Oh!. Fehmi beni ne kadar Uzüyor· 
sun. Necibi niçin çağırıyorsun?. 

- Beyefendiyi görmek istiyorlar. 
- Hasta olduğunu bilmiyor musWl?. 
- Sorgu hakimi geldi de .. 
- Beyefendinin hasta olduğunu söy-

le .. Ben de şimdi geliyorum de. 
- Hayır, hayır .. Buraya alınız işiti· 

yor m\lsun Necip .. Hanım sen de bizi yat· 
nız bırak •. 

- Ne tuhaf sözler .. 
- Beni affet.. Sana rica ederim .. Bizi 

yalnız bırak.. Belki bana gizli birşey sor· 
ma~a gelmiştir. Senin yanında sormağa 
sıkılıyor. 

- Oh Fehmi sözlerinden bir§ey anla· 
mıyorum. Adeti\ beni korkutuyorsun?. 
Buyurunuz Bay Cemil. sizi kocamla yal • 
mz bırakayım. • 

- Oğlunuzu bugün gördünüz mü Bay 
Fehmi? 

- Daha görmedim .. 
- Şüphe yok ki cinayetten haberdar· 

ı;ınu: ... 
- Evet? ... 
- Zaten bütün şehir biliyor. Burada 

hadiseler ne çabuk da duyuluyor .• Şayanı 
hayret... Oğlunuzla konuşmadınız değil 

. ' mı .. 
- Evet .. 

- Bu işte bana çok yardımı oldu .. Ak· 
şam yemeğini beraber yemiş, sinemaya 
gitmiştik. O sıra beni cinayetten haberdar 
etüter. Fakat ne oluyorsunuz efendim? 
Rahatsız mısınız?. Niçin öyle korkuyor· 
muş gibi bakıyorsunuz?. 

- Affınızı istirham ederim.. Acaba 
iyi işitmedim mi? Bugün sersem gibiyim. .. 
Dün geceyi oğlumla beraber geçirdiği· 
nizi söylediniz değil mi? 

- Evet... Cinayetin işlendiği köşke 
beraber gittik. Yarayı görünce "Malaya 
hançeri yarası, diye bağirdı, babamın si-
15b kolleksiyonunda da böyle bir hançer 
var." Sonra o hançeri almak için gizlice 
eve girdi. Uyanırsınız diye korkuyordu. 
Bu meş'um haberi birdenbire duyarak 
müteessir olmanızı istemiyordu. Size bu 
hanceri satan ve üstünde daha buna ben· 
zer hançerler bulunan gemiciyi de tariE 
etti. Az sonra şehirden üç kilometre uzak· 
ta bu adamı tevkif ettirdik. Herşeyi itiraf 
etti.. Fakat §~hadetinize ihtiyacım var .. 
İşte oğlunuz aa geldi.. Fahir, vak'ayx ba
banıza anlattım. Bir parça rahatsız .. 

- Birşey değil.. Biraz sinirlendim de .. 
Yanınızda ağladığım için affınızı rica 
ederim. Sinir ... 

- Nen var bab:ıcığım? .. 
- Birşeyim yok; gel seni öpeyim 

oğlum ..• 

bir hastabakıcıya, daha işe bati'. 
madan sarfedilen bu iltifat rıı' 
na sızdı. e1l 

Aliye salonun ta nihayetiııd ~ 
oda kapısına doğru baktı, ıol ,. 
gözlerinin ifadesi birdenbire d 
ğişti ve: 

- Davut nerede l 
Dedi. 

yortebessilmleıkaktaı 

Cananın yüzünde bir gölıgC J 
taştı ve soğuk soğuk cevap "' 

- N ebileyim ben!. • 
Aliye yanıbaşmuzdaki bir ~ 

yı açtı, iki kadının arkası~ 
ben de içeriye girdim. B aıtt'.' 
geniş bir yatak odasıvdr, t ri~ 
miyle acık pencerelerden içe v' 
bol hava dökülen bir oda.. ,ı. 
varları badanalı, tavanı oyıs'ıas' 
bir eski zaman odası... ıtaırdd! 
geniş bir karyolada yatıyo dıJ 
kendisine yaklaşınca göı~e de' 
açtı, gaga burnunun üzcrırı 11' 
basa dikkatli dikkatli bak~ 
laşılmayan bir iki kelime . .,, 
dandı, ve yeniden gözlreirU 
padı. .~ı 

Canan derin derin içini çel'J,; 
- Baha, dedi, Bayan hast Ui

kıcmız olacak... Belkis Teıe 
Hasta gözlerini açmadan: 
- Biliyorum, dedi. ,ıe 

Seyrek saçlarla çevrelenen~ 
ve karanlık yilzü, kulakl~ 
beyazlığı üzerinde fazla 
fazla hareketli görünüyordı.Jd~ 

- Beni dinleyin Aliye, ~· 
Bir hastabakıcıya ihtiyacı~ 51{ 
ki benim. Bu yara değil, bil' etilt 
nk. Doktor gürtde bir defa ~ 
pansımanmx değiştirir, gid~r ) 

'(Dev~ 


