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Bu sabah büyük meydan muharebesinin tekrar. başladığı mınta"lia butlıth'itcida noktalı ~izgilerlc 
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lnıanıarın Sedan'ın şarkın-
t:la yaptığı taarruzlar kırıldı 
Sambr mmtakas ndaki Fransız istihk3mlarında gedik açmak için 2500 Alman tankı kultamlmış 

IF ra n s °ı:aı~ ~ ~· :;.~ı;.:: a ~ ~d u R a ır o , ................................. : ................................................................. , 

Veygand · fransız kabine- 1 
sinde değişiklik · 

p a riste Paria 18 ,(Hususi~aaat 18,15);-Fransızna-I 
zırlar meclisi bl1g'Ün nıtffiim bir foplanb yapmış- ı 

· Müttefik menbalarından gelen haberler . 
. . .. 

Paris, 18 (A.A.) - Fransız harbiye nezareti 
namına söz söylemeye salahiyettar zat, bugün 
.öğle üzeri şu beyanatta l>ulunmuştur: 

"Vaziyet, çok vahimtlir, fakat yalan şayialar 
çıkaranların atfetmek istetlikleri felaket mahi. 
yetini hiçbir suretle taşımamaktadır. 

Başkumandanlık, liararlarına tamamile ha
kimdir ve l>izim için yapıl&;cak şey, neticeyi iti

. matla beklemeldir. 
1 i Sambre'in cenubunda, Almanlar, orduları-

nın malik olduğu tankların yarısından fazlasını 
muharebeye sokmuştur. Muazzam gayretlerine 
rağmen, Almanlar, Anverı mıntakasında ancak 
az ehemmiyette teral<ki liaydetmislerdir. Bu az 
ehemmiyetli terakkilerin en büyüğü, Vervins ve 
Hirson mıntakalarında vukua gelmiştir. 

Fransız kıtaları, tank hücumlarına gittikçe 
Claha ziyade alışmaktadır. 

Fransız takviye kıtaları gelmekte devam e
diyor. 

Dtı'ıııI'A MUKADDERATI BASJ,Al'AN MUJIAREBEI'liİN 
JHiTİr.EStNE RA<lU 

tır. Uzun süren içtimaı müteakip, kabinede baZı 1 
değitiklikler olduğu öğrenilmiştir. Bu tadilata: 
göre, başvekil Pol Reyno, Daladyenin uhdesinde j 
bulunan harbiye nazırlığını da üzerine almıştn-. i 
Daladye hariciye nezaretine getirilmiıtir. Eski 1 

ispanya sefiri ·mareşal Peten Başvekı1 muavini 
olmuştur. Diğer nezaretlerde bazı deği!iklikler 
vardır. . .................................................................................... . 

"'tazı 
~ ~~~~·arelerlnln Alman toptağmda. ynpbğı hava hüenmlarm

~~; ~!'D.! ıf6'\·Je:rt !bodatmmı bırnlayor; bir bombıuı.m dü_ş. 
~bmo lııfillUa· . 

Londrn, 18 (ıı- a.) - Vaziyeti tamaıniyle müdrik ingillz matbu~ 
tr garb cephesindeki Alman tazyikine dair gelen malürnatı sükfınet 
ve ftiınad ile te!ııir et.mektedir· Matbuat Hltlerin her tehlikeyi göze 
alarak ~ladığı bu taarruzun 1918 ilkbaharındaki taamızdanberl 
İngiltere ile Frnnsnnm maruz kaldıkla.n en ciddi tehlikeyi teşkil et· 
tiğini ittifakla kaydeylemektcdirler. 
.. Gazeteler Gamelenin emriyevmis!ııi Sir Dugla.s Haygm emr:lycv. 

• • · - .(Deva01I 2 lncl sayfada) 
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Akdenizde 
harp 

olacak mı? 
Yazan: lngiliz amirali Sir Rcginald Bacan 

·Çeviren: Ha. Ke. 
Deniz atrnteji&, dcnWere hü.lm 

olmak demektir· Donb: 8tratejlııi 
§imdiye kadar hl!: deği§mcdi ve hl!: 
bir zaman değişmiyeeektir· Deniz· 
lerc hAkim olan devlet, doat mem_ 
lckct gemilerlnlıı seyrine mlln.ade 
eder; dllemıuı memlclceline ait olan 
gemilerin ııeyrUaofcrini sekteye uğ. 
rataraJı: onların denizlerde gezme • 
slno mUsnade etmez. 

Napolyon devrinde yapılan da -
nlı harpleri §ISyle olurdu: Ya, ild 
donanma karııt kal"llya gelerek !;ar. 
prşırlar, veya limanlarda mı:ıMur 

bir vıutiyette btralulırdı. LimAnd& 
mnlıeur kalan donanma denize açı
lrunazdı va bu aayede, kar;ı tara· 
fm ticaret gemileri serbc3tçe yol • 
lıırma devam edebillrlefdi. 

UmumJ harpte bu usul Ulıtel _ 
bahirler, sabit maynlar ve torpil -
lorla daha mUteklmil bir hale ge -
tiril dl. 

Buna mukabil olarak den.Is al • 
tmdan gelecek tehlikelere knreı 
mUdafaa ıekllleri lcad olundu. Bu_ 
gUn hava kuvveti desıen mUeasir 
bir sIIAh var- Tayyareler, ticaret 
gemllerinl mUdafııa eden harp ge -
milcrlne "ıö:ı" vuifcsin.l görilrler; 
tayyareler, harp gemileri ile bir -

• ilkte ticaret gem.ilerine de hUcum 
ederler. Bir tamanlar yalnız den.is 
s:ı.thma h.!ldm olan harp gemileri 
bugUn tayyarelerle birlikte, aahll
lere, denWn altına ve havalara hL 
kimdirler. 

İngilizlerin, yani bWm Akdenl.z
dokl stratejlm.lz, gayet tablt olarak 
bWmle doet Te d~man olan mcm
Jeketlerln vaziyetine bağlıdır· 

Franaa ve lmrr bugtınkU harp
le mUtte!lklerlmlzdlrler. Tilrldya 
mUttefiklınlzso de Sovyetlerle bir 
ademi tecavüz pe.ktı vardtr· lapan
ya kendi yaralanın Mrmakla meş
gul bulu~uyoı:· lspanya ile aramız· 
da bir mUnaı:.ı.a yoktur ve ona kö
tü bir niyet bruılcm.Jyoruz. Yunanlı. 
tan bfze kartı dostça hareket edi -
yor • .Akdenhde kala kala, 1Wya 
kalıyor. İtalya ile kavgamm olma.· 
dığı muhakkaktrr. Ltk1n ıu an, Ro
ma imparatorluğunu ihya etmek 
fçln doğan arzu, fl.f{ıtlerl, mUl!tem 
lekelere aahlp olan Fra.nsaya ve bL 
Z4;) kartı tahrik ediyor· 

Roma alya.st mahafillerinden eı: -
zan bazı haberler, bizim Akdeniz: • 
de tedbir almamızı mecbur etti. 

Harp patlarsa. .Alcdenlze giren 
ve çıkan bil tün gemileri ve aeyril • 
seferi durdutaca~ BUUln nakli -
yatı SUven, Ç~aklcale ve Cebe -
JUttnrıkta durdururuz. 

Bu kontrol lşln1 ffa etmek için 
ellmfada Cebelilttarık, Tulon ıte 
[:czayir müstahkem üsleri bulunu· 
yor. Bu füılerle garp tarafta faali
yet g&terobllirlz; İ8kenderiye ile 
e:ırk tarafı, ve Tilrklye ıntlnade 
ederse, TDrk llmanlarmda.:ı laU!a _ 
de ederek Ege ve Çanakkaleyi kont 
rol altına alıns. Bu kontrolun önll-
210 ~cçmek için İtalyan donanma -
amm müttefik donanmayı mafU\p 
ıııtme.l Jlzmıdır. 

Son on ~ sene arfmda sene
~ her ~ ayını ltalyada geçir _ 
dun. İtalyanın mUdafaruuna ait 
mnlOmatnn yok; oraya mlııafir o -
l:ırak gltUğim iı;:ln hiç kimseyi bu· 
nun hnkkmda bir ıey aormadrm. 
J.foamaffh b'.rçok 'Uiselı: rUtbell 
bahriye •cbaylan ile tantJtım. Şu
nu ltlraf ederim ki, hepsi de mll _ 
kcınmel, lı:eakln zekllt ıubaylar -
dır. Sonr& ıunu unutmamalıya ki 
ltaıya ecdadcWı kalma bir donan: 
ma tarihlne aahlpUr. Almanyanm 
l:ı. yle bir maztııl :•oktur. ' 

1to.lyım donanmuı ile ka?"fl}q -
mak, Almanlarla kıu-oılqmaktan 
~aha ~etin olncnktır. Bl.z 1Wyayı, • 
:A.kdcnlzde as.yıca ~tün olursak 
yeneb!llru; muharebelerde onlar -
d:ın daha fazla harp ı:-emlleri kul· 
lan malıyız. 

lta.Jyan Amlrallığı aenellk prog -
rnmmm bU}1i1ı: bir kıımnıı den.lz&lb 
Ye hücumbotu lnea etmoye huret
~tır. Denlultılar oö?ıret!erini bu 
barpte. taybe~lerdJr, llkln Sicil
ya adası ve Afrika u.hllleri arum.. 
da faaliyet gösterirlerse tehdltktr 
bir tehlike t~ edecekleri mu -
hakkaktır. 

HilcumboUan, kanaatime gl>re 
o kadar mQCM!r bir ell!b değildir
ler. Zira, seyir halinde çok gü -
rültU yaparlar, ildnclısl fırtmah de.. 
n1zlerde fnallyet göstereme.ı:ler. 

Akdenlı:de, harp olursa, ticaret 
gcmllerlml.tln Afrikayı dolaşacak -
l:ın hak.kında bir karar duyuldu. 

Bu karar tatbik cdllinıe donan
mamIZIJl n .. zücsl Akdcni?;de kol:ıy • 
ı~ .. cnktır. Harp ıemile.rl.miz o za.. 
man yalnıa İtalyan .ticaret gemile
rlle meeıuI olacaktır· 

İtalyanın cotraft vulyeti Akde • 
nlı:de aeyreden ticaret gemilerifni· 
z1 sekteye u~tablllr; !ıı.!:at ge • 
mllerlm!z Afrikayı dolaorrsa !tal -
yanın co~ vaziyeti Iııe yara • 
mo.s-

ltalya.run put noktası nç mU.-ı.em
lakeyo ııahip olmuıdır. Eritr. T• Ha. 
bcptruı - (bunlara bir tek mQıtemle 
ke nazıırlle bakabllirtz). - J4uvualala 
rmı ancak Aı.zıldenl%1 llo temin ~ 
bilirler. ICwldenl:ı derhal abluka altJ.. 
na almablllr. Habqdltanda harp etmek 
lltiyen birçok kabileleri tcallh edebl
llrtz. 

Orta ,ark ordu.su Ue, A~babaya 
hUcum etmek kolaydır. Harp gemile
rimiz, ltaıyanm Atrlkaya asker nak
letmuinln OnUne &'eçerler. 

Fransızlar Tulondan CU&ylnı uker 
&"öndererek ılmD.ll İtalya mllltemleke. 
11ne ta&rrum edeblliı1er. Zira ltalyan
larm Trabluaıarbı, p.rktan l1ıau' ve 
ra.rptan Cezayir tehdidi a1tmd& bulu 
ııuyor. 

Malta han Jtunetltri dU,ma.n b&
r.kl.t.mı taruaut ederek donanmamı
m:ı vaziy9Un1 kolayıa,tmı.cakla.rdır. 

1talyıuun QçUncll mtıatemlelteSt onl
k1 adalardır. Bu mllıtemlekeler ttaı
yr.ya )'ardım e4ıb1lmekten us.aktır; 

b1llk1I bir u.a.t te:ldl ederler, çünkU 
l.a§el•ri dcnb yolu ile ttaıyadaıı temlıı 
olunur. 

ttnı.ya.nlar gllzel b1r h&va kurreUne 
mallkUr. IAk!n bl.a onların çıkaracak 
lan her tayyareye bir tayyare çıka -
ra bll l.ri.& 

Tayyarelertml.r.1n ne kadar mukte
dir olduklarını '1znd.lye kadar yapılan 
muharebolerda :memııunlyeUo sördUk 

ttalyan Umanların& hUcum edeblll
riz; Tarantoyu bombardıman ederiz. 
İt.&lyan ana vat.ıı.n tilınu maflQp o
lUI'I& AdriyaUk ıahiU.rinde bulunan 
lıtıwııar tehllkıalsce ta.arrua uırar. 

LAldn bir noktayı unutmam&lıya. 
Sahil batarya.lan harp gemilerin• te
fevvuk ıdKlır. E!ra aahllde bulunan 
lal denb muatu1n1 e.&berle~erdir; 
toplan aab1tUr, &"•miler batmla-
blllr, takat mtlltahkem mnltller ba.

ttnıamu; nıC.1"8.hkem mevki• )'&pılan 
halar çabuk tamir olunabUlr, h&lbu· 
ki haaara utnyan r•mlnln tamiratı 
U%Uil ıUrır; 

Btr harp semt.inin kıymeti, btrbu
çuk ve olt:ı mUyon ln,.ııız Jlraaı ara
amdadır. Mtlltahkem mevklln in~aı 
ytb:b1n tngWs llrumJ &'OÇmez. Bu se
bepten, sıı:allerlmlu çok ihtimam et
meli~ 

Böyle b!r ha.rpt.e. ltnlyıın kara 
ordusunun ne oekilde hareket edeceği
ni tayin edemeyiz. Balkanlarda kan
ııklık yaratmak f.atadlaınt s"<SrUyoruz. 
Sovyct Ruayanm hattı h&nbU belli 
detti; Balkanlarda baJ'Uk mınta&U 
var; 1tal1a bu .11be~ kemali ihtiyat· 
la hareket ede~kUr. 

Vra.naaya, ka.radu n d.m.den 
hllcum etmek bayaldea ibarettir. 
Trablual'arp yolu Ue llı.tıra turrw: 
ederse, karııamd& mlıttetık ordusunu 
bulacak. 
ttaıyanm bu harpte Almanya Uc 

beraber olmuı beni hayrete dlllJUrU
yor. AlmAnya bu harpte raUp çıkar
sa, bUtUn İtalya ve mtlltemlekelırlni 
çaylak kapar &'lbl kapacaktır. 

Akdenl.ade harp olur n mUtte.nk 
donanma İtalyan donanma.sı ile kar
fllalıp oou mağlQp .edera3, abluka-
111111 teılrlyle, Akden!zd.e harp çok ıUr' 
aU• blUrll~kUr. 

Zelzele 
Erbaa, Tokat ve 
F atsada şiddetli 
sarsıntılar oldu 
Emaa. 18 (A.A.) - Bugün 1YJ• 

rada 9,50 de §iddetli bir zclıcle 
o!du. Zayfllt yoktur. 

Tokat, 18 {A.A.) - Bu ~bah 
~rimizde 8,46 da bir yer sarsın
tısı olmu"ltur. Ha!!M yoktur. 

Fatt:a, 18 (A.A.) - Bugün saat 
8,47 de burada bir t:aniye devam 
eden hafif bir rer !arsmtısı olmu,
tur. 

(na,, tarafı 1 .bıd eayfada) 
mlsine benzetmekte ve mUttcfiklerln akibetl ile dUnya mukadderatı. 
nm §imdi cereyan etmekte olan muharcbnln neUceeine bağlı bulun
ğunu mUttcfll:an Jtlraf etmektedlrlcr-

Gueteler, rleat harcketrinin dalına cM&ret k.muı bir tesir bı
raktığını fakat mazide bir çok rlcatlerln :ı:a!erle nihl\;ı.-et bulduğunu 
tebaruz cttirmcktirdlrler. 

Sabah gnzetelerf, İngiliz hava kuvvetlerin.in cenreUnl ve ıör
düklerl ielerln ehemmiyetini takdir etmekte ve taarruzun b~lnnğl_ 
cmdanbori ha,•a kuvvetleri t.arafmdan gö~lcrilen yardmım daha bU
yUk bir eiddetle devam edeceğini kaydey1emektedirler· 

"Tayml.s" ga:ctest. Führcıin askerlerinin haystınr latlhkar etti
ğini ve obils atılırken tatbik edllen nstıl lle para:ntçil1erl attrrdığuu 
yıwnnktadrr. Para UtçUler ynknlıı.."Up öldUrillmeden evvel tahribat 
yapmak va:ı:ife~lyle mensup oldukluı ordulara iltihak etmek üm"dl 
olmadan tannnndıklım mıntAkalara fnme-ktedlrler. 

''Taymls" netice olarak bu mftlttn Hltlerln zfhnJyeUnl ortaya 
koyduğunu ve altı yedi hafta lı;:lnde zafere ula,~ak için her \Urutya 
ba§ \'llrmnk husmıundaki azminin bir lfade!ll olduL"Unu Udve ct
nelrtedir· 

Dayll Tclegraf, yazıyor: 
"İstlkbnl için lmktı.nlnr mUphemdlr. Bu iml:anlar nıı..'lıo~ dn olııbl

llr· Fakat bunlnrm Gıı.melcn ve Gort tnrarmdnn dorpi~ edilmI: o?duk
larma inanabiliriz. Fransada zihinler hlztınL"ilcr kadar uimk!r ve U
midlidir·" 

"Doyll Heyi" gazetesi, milletin İngiliz tnrlhinln en bUytik imtiba. 
tın\? geçirdiğini yıwnakl.t.chr. 

VIWGA1'"D PARİSTE 
rarfs, 18 (ıı- a-) - General Veygandın Parlsc geldiği bilc!Irll

melctedir. 
BETı(11KADA J\ltTrEFlJU,F:R JmCltSELİN 

GARBİNE ÇEIÜLD!Uffi 
Paris, 18 (a. a..) - 18 ma;ı.-,s sab~ht fr:uu;rz tebliği: 
FraMadıı. muharebe dUnkU tebliğde blldlrilml!J olan mmt..'\kal:ır

da Diddetli ıurette devam ediyor • 
Belg!kada mllttefik kuvvotler, umumi vaziyeU nnzarı dikkate 

alarak, ıerfleme bare'ketl ynpm~lnr ve BrUk:!!elln garbine çekilmiş. 
lerdir. 

Gece, hava kuvvetleri, yollarda kollara ve dil§?Mllm mecburi 
ı-eçid noktalarına bomba ile ~lddetli mrette hUcum etml"lerdir· 

DtR DELÇ1ItA ~mmt IlO)ffiAJ .... .\NDI 
Londra, ıs (a- a-) - Royter ajan.sının. Fransız..Belçflı:a hudu. 

dundaki hususi muhnbiri bildiriyor: 
Alman bombardıman tayyareleri, Belçika cenubunda. bir §ehlr 

llzerlnde yapt.Jltlan hUcumdn, achre 50 llA 150 kilo ağrrlıStılda bom. 
balar atm~lardır. · 

Mevcud ıao.ooo nurusuna, 20 bin de mUitecl inzimam eden bu 
açık oehre,Almanların y1ıptıklan bo'nbıı.rdıman esruı~mdakl fttaate 2 
lngills pzetecile beraber ben de ~ıı.hid oldum.Bu eehlr aekcrl birh"dcf 
teşkil edemez. Almanlar ~ohlr dr,mda ve ıehire ~ok uzsk mesafede 
ukerl kollar ve kıta.lan bombeladıln!an 110nra ietaeyon gibi be.rr nok 
talan da bombardıman etmek husueunda hlı; bir zahmetten Mltinme. 
mlşler ve sivil ahaliye hiç ehcmml:ret vermeden ~ehre bomba. yağ
~lardtr· 

Sokaklar, blr ıuğm$ ıokulmayg vakit bulamayan mUltecllerle 
dolu JdJ, 

Zayiat derecesi henllz m:ılCım değildir, Fakat biz rıehlrden Ç!k
bğmıu ıırradıı., bombalar dU.~mekde denun ediyor ve seyyar basta. 
hane efradı, yaralıları nakletmekle meııgul bulunuyordu· 

MEYDAN MUllARl!:BESt BU ShDAB YmE BA~DI 
Parls, 18 (a. a-) - Havas. l!la&t H·lOda a.!Jker! va.dyet hakkmda 

aşa.ğtdaki mclOmatı vcrmekteuir: 
Almanlar, halen katl olmumı ilm.1cf ettikleri bir gayret sartet. 

mektedlrter. 
Sambt- mmtakamnda blr gedik ~mak l~in. Almanlar ıırkı ~aflar 

halinde hlicum eden 2500 tankı fleri ııUrmn~Ierdir· 
Dün, Almanlar iltl istika.mette birblrlnl takib eden dalgalar ha. 

llnde hUcumlarda bulunmuelardrr. En lkl f!tlke.met aunlardrr; 
Hirııon-Aveen mmt.11.kaeı ve VerYen mmtakMt· 
Birlncl mmtalmcüı, ormnnlıkda hareket eden moförlll kttnl:\r ba 

zı noktalıırda ıı.nc:ık hafif terakkller kaydetml5lerdlr· Mukabil hU. 
cumlara geçen fro.nru kıta.lan maballl muvaffakiyetler kauuımı§
lardır. 

Almanlarm gayretleri. Vcn-lneda bilhassa. enerjik bir mı:.hiyet 
almıştır ve pek zlynde ~fddetli bir çarpıı:ıma. tanklarm. topçu kuv

vetlerinin ve hava lmvvetlcrinln y:ı.rclımile durmadan dcvnm 
etmektedir. 

ATeenee.Ven1ne..Relhel-Se&.n mllselle!I Uzerine bllyfık kllt1e 
halinde bkalf edllmlf olan mUttel'ık tayyıı.r~ler, biltt\n ~lln. hUtUn 
rçld noktaları Uzı.-rlne b'nlerce ton honbıa, ve mJlY"Onla.rca ma.kln!U 
U1!ek ku~nu yafdtrml'll:lrdtr· 

Tarlhtn kaydet.medlğ1 en mtıaı:zam mey<!an tnllh!!.rcbeııt, hu tıa. 
be.h yeniden hn~lamtotrr· f.; 1~dc-tll cırp~m!llard:ıın ııonra.. A 'mftn ini,l 
durdunılmut vo dll,mıı.nm Bcd!tnin 9!.rkrnt!tı. Haitno lı!tttmm. rıihrl"t 
nokta.er ola.rı llontme~lye yaptrJ,ı t~ebbUeleır ~rıerj1k •t•rett& tml
mr§t?r· )fontmed'den l•Tfrre h11d11duııa kadar Majtno battı boyunda 
lş'ua M~er bir ~Y voktur. 

Bel~anm ;,lm•Jlnde mOttefik krte.br J?Oniş bir ııtrntejlk hn<'l!e 
te b~Iımu~Iar ve Drllk!!eUn şa..rl:mda Dll llr:erlnde Alınan hUeum a_ 
mıı tutmu4lard1r. DUn •b!Un DU h.~ttmm mntt~lt>r watm~!\n 
ken1i a~tlftrfvl• t.l!lıliytıı!!'n"en Mnr~d!'I" 1tl Al'T\l!.nlar Lnvtn ~e )'•
linl işgal edeh!l~l·l"r Ye Belc:lkA rnl'! ·•ml•n tArP.f?ndıuı temarnJy1e 
tahJlve ~il"lll'l 01""1 Rrll1" ... ı~ !'fN' tl?!'~,·rd.lr· 

l\J T .... \ y !" 1\ tı n.1ı rımt .1 TT n!J"ııt .. TT.E T n:tB Jıınt""'onı..,\n 
Malta. 18 Clm3'rl~!) - lfıı.lta Jıal'kr hııırh !ıa~fwferlm "Vl't lı•r .... 

k!U bll:vül: bir dikkatle takfb etmektedir· P'ak&t y km bf,. t.tikbalde 
Akdeniule fcvkal!de h&dl~lerfa c~reya.n et.ıneyeeeff ltanu.tJ 

umumidir • 
FR\N'RIZ A~Rt\T,T.JGYNJN TERZİDİ ' 

Parl~, 18 (hnım!I!) - Fr n~ e.Ml,.allr•'h, Almruılt1.rm DUnkcrk 
Ilma'lmd:ı. bir toroido muhrlb'-ıl b• •rroı!!larml\ ''e iki tornı,1., mı•hribl 
ne bir ntlkllye gt>ml11lnl tahrlb ~ttfülerlntıı dıdr otan teb11~1erlnl res. 
men teh:-.ip ,. • .,..,l."l·+~ •ı,.. 

FRA qı r An nm ıt'°'l"'RCYtl rrr.UJmm.AR 
Dn.I. 1~ <•· ft·) - 'Ru ,..,b•h Fnı.n~1f\r. S .. .,_,. nl 1"ö"lrlteUrıi1 b•,.l•I!· 

Ta etmi·'~ Te bu r•ırt-Ue 1'•1 fit ~-- ıı.ra•M&kl , .. leyel• mftra.. 
ka'Alını ~ml!TTJivl!' f"\olt,.. il r-lrr11 l'l"ıııtbırdrr· 
MEYD~N MUHl\RJ';~ESt ET- --.----------
RAFIND \ FR :STZ G t\Z'ST.E- ~i"""'le n:tlce<:foi tetld1-: ctm~:t~ 

LERININ TEFS1RLERt dir1e·. 
Pari~. 18 (A.A.) - H:ı\as ajan- F.-cfr·rı·... . T=ıtcrı r:a:-.tt~i~· 

sı hi'diriyor: T<n1'rv hii""'""ltı., l'l''l-ii'memiq 'i;d· 
Bu salıahki Paris matbuatı tef· ~etini 1'avdMerrlc Nltiin AlM"ıı 

~irleri: ga7ete'er, b:ıc:;'rk o!ıv..,k ge- '·1 1vvetirıı., h•ı!';unrt1e ifori r.ftni 1 ~·n· 
neral Gamlenirı erıriv~vmisinden :ır·;.-;j ,.,. h· k.,, roctin <ı:Q'l haddine 
cüw1e1C'r a1mn1 ·tüdırl:!r. 1.:~··~r ku1 aoı'd·lım !Ö"lüWlr. 

Hemen bütiln matbuat. C"reyar Eook garete~inde Kerillis, Al· 
eden meyd!.n muharebeı;i}e meo::::uı manlann efrat ve rnalzern~ ka1,p· 
o!makta ,.e buzünkü safhalarından larına kar,ı likayd kaldıklarını ve 

a 
• 

.ıeı ı 

ALl\IAN BAŞKUlil..:\NDANl.IGININ TEilLlGt 
FUiırcrln Jlmnmi kartırgMıı· 13 <n· D.·) - Alm:ın ordu::u ba3kU· 

mandanJ:ğmın tebllı,i: 
Holandnda Alman kttalnrı, Z 'lnnd nd~larmın temlzlonmcsl ııinl 

allr'atle bıkib etmektedir· Yalnız Vladlngcnin ;;:ı.ıkmda Valhcra ada
sında dUn mahalli çıırp~a!ar o.mu~tur. Hol.anda kumandanı ıtındf 
te:ıll.m olmak teklifinde hulurunu§.ur. 

Sepeven ıı.d~ı ile ccnubt Bencland ndasında iki bln Hola.ndalı ,-e 
I<'ramız C31r edilml~tır. Almıı.n kıtdan e:ıhll bataryaları ile limanlarda 
ôUlunan Holanda ılonıı.nması cUztitamlarını ele geçlrmlalerdir· 

Almanlar, Anvers il!tihkAmlnnnın har'ct ku~ağmı ll•l no"JrtııdS 
ya.rmı~lardır. 

Bn.§kumandanlığı dlin hususi bir billtende bildirdiği vechfle tid• 
detıi bir c:arpı~mada.n sonra 1.folin ve I .. uvcn !}Chlrlerl alınmış ve Brilk 
eel belediye rclııl, payıuhtı muharebesiz Alınan kıta.larına tesliJı' 
etmiı;:Ur. 

Dil hsttmılnn çcldlen clU:num, Alınnn kıtn.Jan t:ırafmclıı.n taJdb 
olunmıılttaillr· 

Alman hUcum tankı cü.~ütnmı n, ~fobcngin ccnubnn<b. Fran!ltı 
hudud lstliıkAmlruım yıunı~. tld cn,m:ın fırk:ıc;mı lm1•a r.tmı, ,.c yuı:a 
n !'ıı.mbrdan rl~t elMc'tfc olıın öU manr :roluı.n Uaz:ı kadar tnkib eylr.. 
mlı,ıtir· Piyade fırl;!!.hn, A m:uı hl!cum htnl;lnmu pc!c ya1mıc1 .. n tald1' 
t>tmJ,•fr. Alman krb'~n, bir ı:olc e lr ,.o 1.ıUvllk w.tn'li:n ıılm:,!an'lrr· 

Alman kmtan ~00.:ı.nm cen:ılı':lnd:ı ll:ı. llrrle.ml~lcrdir· 
Dava ktl'n etleri, lıUh~s cephe gcrial rnUn:ı.!cr.latınıı ,.e ll""lçi';ı:b 

,.o Fra.n.sada <lU,mnn Jcollannm gc"'J 1 rJr:tt yoll"nt'l\ hl'cm~ı e!mlıti,. 
nu hOc:umlann f~h1 ııo 'ltl•man l lr çok no~d:tn katm615tu • 

li~lf tnyyuclerlmb:, Jlol:ıntln Dclı;lha r.nlılJncle Ur aa,mıın mub. 
rlbinl batrrmı!ihr . 

Jia.\·a l<un-ctlcrl bundan b:ı.l'!k..'\ N':ıni < clvannda dllşman ut:er 111· 
r:ıclanns hUcwn ctını, \"C 'hlr a~rr lmı,·oıtir \'C bir 1>1iytilc n::lldlye gcınl· 
toılnc bh·cr bomba <lU,ınU~Uir· 

DU~man dUnlrlt gUn 10ft t:ı:rynrc k'\~·betn>i-;+lr· Cu:ıl:ırılı-n 153 l\ lı• 
,·a. muha~b3le:i P!lna..'!mda '~UcıUrü'rnU~1Ur· llh:l tayyanı ıl:ıfl toplarl 
düşilrmU,tilr· Gerf lmla.nı da rcrde ta.hrlb eclllml~..Jr. 28 Alman tayYS
rcsl byıhllrr· 

DU~nı:ı.n finuı.U Alc::ıny:ı.dn czcUmlc Jfamhurg ,.e Drcmo Ye ı;:ırb· 
da d:ı.'!ıa bazı ~e!ılrlcre mlltcaıldld Jıncnmhr yap:nı~hr· nnn:l:ın e\"\-el. 
ld va1<.:!.lıı.rcla o!dnğıı ~bl, d ~an bir k•111:ı MU~te•!ls yn!nn ıı;ayrl 11"
kert hedencre hllcum etmı-.tır. Alm:ın M"::tUn11n'1"!1hl:"f, bundan da· 
ğııcaJc neUcc!t'r dolayelylc bo vnl:myı tcb""ilz d1irlr· 

Almn.n don:mm:ı<ımıı mrn!ob <'il:ı:tt ttmlnr. dJc:manm deniz clUıll• 
taı:ıLu, dft,ınanm deniz cli"'li~htnns füı ~ldl eden c"nnbi Afr~ 
lhn:mlan nnline marn koymu"hlr· ------

Mektepliler futbol şampiyonası 
G.Saray Boğaziçini 1-0 yenerek İstan
bul maktepliler futbol şan1piyonu oldu 

lki hafta evvel yaptıkları müsa- ı IKINCt DEVRE: 
bakada 1-1 berabere kalan Galata- Boğaziçinin süratli bir akınile 
~ray - Bo~aıiçi füele.; ta~mntarr ba~ıyan bu devrede oyun çok silt 
bu.gün ~piyonun tayini için tc.1t- atli o?du. Galatasaraylılar d~• 
rar karşıla~ışlardır. fazla hücum yapıyorlarsa da, ~ 

Hakem Sazi Tezcamn ida-esin· önünde mue33ir o ~ıyorlar. ~ 
d b il b l 

, sıra da Bot:rar..çi !ağaçığı S:ıbrt ~ 
e oynanan u m •a :ı ;:aya tz mn g~l hücumlan görülüyor. Fak'• 

lar a,ağıdaki kadrolarla ı;ıkmı~la.r· neticesiz. Bu devred~ her iki tak~ 
dı: il"' sayı çıkaraınadığmdnn 0-0 ~' 

Bolaziçi: Halil - Rahim, Sü- re bitti ve oyun on b~r d:ıl~~ 
rcyya - Ntcdet, Osman, Eni~. dan iki de\Te o:mak üzere yu---
- Hayri, Mu$lafa, Tcvlıit, Niya- SS3t temdit edildi. • 
ıi, ismet. l\faç gene sUratli oluyor. G:ıJat' 

Galatasaray: N~cmi - Ali _ saraylılar Ustil·te fırsat knçı~ 
Ta:ıtt - Abit, llalil, Malımu: _ yorlar. Nihayet 14 üncU d~d fJ" 
Mıt.$taft1, A,)ldtn, et1Tıap, Nuri, bir G::lata~ray hilcumunda ~ 
A!zmet. b?içi kalecisinin hnt&ı bir çılcır. 

ciı:ın istifade eden Ş::ıhllp G~Jata__!! 
Oyuna GaJ3tac::ırayh':ır ba§l:ldı raya ~!'lmpiyonlu!lu k:ız:ındır~, 

lar. tik dn.1<ik:ılıuda .e.~ır b:ısıyor- yeg!nc iO.ü atr.1a~ muvaffak ..... ı 
lar. 10 uncu dakikadan itf.baren du. Oyunun budan 1<>nraki k1"": 

oyun mütevazin bir ~ekn aldı ve kar~ılıklı akınlarla ıeçti ve ın~~ 
birinci d~vrc kıır~ıhklı hücumlar- baka netice deği:m~en 1-0 G .. 
la geçere'~ 0-0 berabe:c neti~lentli. tas:ıray lehine neticelendi. ~ 

bu zayiatın çok büyük old~u 
f!,znuktadır. 

Le Jurnal gazetesinde Lcon 
MOUSMn, piyadenin krymetini de 
he:;a~a katmanın ltizumuna i~arct· 
le, pıyade kuvYCtlnln ara:i ka
ıanmıtk be.knnmcbn elum oldu· 
~nu ve meydan harplerine hlldm 
bulundu~unu yamıaktndrr. 

Petit Pari!ien ıar:cte~inde Cluı.r
les :hfori~. 1910 Fr:m~ız piradesi· 
nin 1914-1938 piyadeainden a~lı 
olmadığını yllztyor. 

Mme. T ~boui~. Oeuvre ~ttte
~inde Alm!ln ordusunun idaresi, 
Alın~ a8k«1 m!thftllttinde de bed 
bin1lkle IOylendiji gibi Alm2nla
rm a~ derce.ede oldul;ınu gO .. tcr 
diğini "°' Alman tanrruzunun ha· 
va hlkimiyetini temin edemiyerek 
tehlikeye dü~mesi melhuz bulun
duğunu kaydetmektedir. 

Le Jour gazete;inde Ficrm:ınd 
L.ıurcnt. diyor ki: 

''Dünyanın ~laın"tİ v~ bizzat 
Birle~ik Amerikanm ~1!meti mı
mma temenni ed~!i:n ki, hh:e va· 
dec!ilen tayyarelere rutinde yeti§" 

ıin.,. ..Aet' 
Aubc gazetc:rl "tecrübemİzu 

itimadımız e!lrsılmamıştır. za~ 
her asırda hiç deği~e;niş ... ,.
kendini iösteren Fransız 1taı~~ 
m.anlıimdan fııltıracaktır.,, deıll""'" 
tedir. 

Figa.ro gazete!inde d'Orn~ 
ve Populaire ga::etesinde PJıdilil~. 
nt:zi'er zafer knzandığı tak u· 
blltün Amerikanın yakın bir ~..ıtı: 
l:e kar§rsında ka'aca~mı. Birler 
Arn-...ri.kaya isbat etmektedirld• 

P.?rtin3:ıt, Ordre gaıet~ 
B:itanya veya Fran'8 irnpS111 ı~ 
lu'dannnı inhiltli, mantık&" ~,,ı 
:fk Amerücanm harbe ıi~
intllç edeccfini !Oylem~ir· ,,. 

Gene Mme. Tabouis, Oe~ııf1' 
~te'5i'lde b:ızı ttaly.:n mahsfılıd'ı' 
b:rlec;ik Amerikanın <l<>l'!nıd4eSI· 
ruya Avrupa harbine mild3ha•..-__.ac 
ni mfunkün gördükle.-ini 8ÖY1~ 
te ve "Duçenin Alm~nya ile ~1<~ 
n ne olursa ol5Un. !t::ı'Y3 Ar.'lv;ııti• 
yı Avrupa harbine soırmakd_,..iJit .. 
mali kıınmnd• tereddüt e ~ 
dem~ctooir. 

• 
' ) 



b 

il 

r· 

ı. 

agnııı~rı~:mr 
Alman motörlü kıtaları . . 

hezimete uğratılıy r 
t?.ıenı Brüksel Almanla-
!?ahnnae: rın eline f!eçti 
~~';:~=~~~= Almanlar garp cephesindeki 
~ ~:~ v::ı~~! s:~ harabelerde binden fazla 
batta toplanmak suratı!• fklncJtc§rln k k 11 1 

mu-
.., 

agır 

~~o kadar mM&tsine devam ede- tan u anıyor ar 
• Atnerlka httkflmetı taratm· ParlA, 18 (A· A.) - Cephedeki r.kalrtarm nzl!esi, medenfyet!n Yt· 
~· umum! vaziyet dolayısiyle kıt'w-•., beraber bulunan uker1 ktlmasma ve AVl"llpada ve hattA 
la 'ltupa.nın §ark ve cenup mın.. mUııahftler hareket harbinin pek b'ltftn dlinyada barbarlİğm hlldm 
d.~alarındald tebealannın geri genfı bir cepheılle ln1..:-ıtf etti#Jnf olmuoaa mlnl «ılmaktır
~llnıeleri hakkında kendilerine beyan etmektedlrJer. Y~httler AmerftaMarm ebenm, harbfn 
~ 'r'Siye yapılması için, diğer nlft. tnyyarelcrlıt htmav~!'T" i'l e 1'ıaT'ek, • m1lttefilder aleyblne d!Snmt!!I tak. 
~~ar memleketler gibi TUrki. eden Alm•'" --·->n ,., ... ..., ... , . ..,..._ dJrfnde kendilerini tehdJd edecek 
lıUr eki Amerika sef aretlne d e e. llerley~lnt dllşnwım yelpan aek- elan tohllkenfn nekadar derin ve 
t gelmiştir. Bunun üzerine se llnde nnı'ht .. 1'~ !lltn·.,.,.,,tle~ yayı\- ne '·adar !ıakfld oldufmıu anlam:~;;;t. ınemleketlmizde bulunan mam lmk!nnu Tcrdlğinl s!Svl!"!nek· ludtr· 
dö etikalılara ıncmlcketlerine +-.ı ırıer· H .. f-t! but mnr-.:crlt Al- A.LMANJ,ARJN tLK Mr.VA11'FA-
e~1!1eleru:ıi dUn a~am tavsıy~ man tankls.n fuılc-rh•~en olduk~ KIYETLERt NEDEN 1LEBl 

• ı~. uznkl.,. ıımı,laT"sa d& bunlann bu eELDt 
>l !3elçtka ve t.vfçrede ta.hs1llcrlnl cllretkft.rane h•rcketlerl yıldınm . Nev-York, 

18 
(a. a.) _Sabah 

., l>znaJcta Olalı talebelerhniz aon V&- snratlle bir mnJı:abeJeyi fııtae et • 
"nt cı rniıUr- pseteleri P'rama cephesindeki 
htoı. __ oıayıaııe memlakote dönmeğe vazi~- mtı•kil olduğunu, an. 

• oeunrclardır. Ayni mllşahltlerlıı beyan ettilı::- J--. v 

dfı_l<oorcUnasyon heyettnce kabul e- lorlne gare milttefik'"r, benzin cak tehlikıli elmadıfım yazmak.. 
~~ l'en1 b1r kararnameye göre b11Q- ve cephane almalnn mtımkt'n elaa t&d.ırlar: 
.~ .... ,__, d ı-~llk u bt tt Bu --'" .. 'er, Jotr fi& Gamele-~ aanayt .,. ı,, yerleri hatta tatuı noıu." ar an cu e r wre f in -~~<;;~_11 rint 
11 llııundıuı tat1ana edilmektedir. Her uzakla§an dUemanm motlSrJU C(hft. n oıııııw.nyevilJ.J e yan yan& 

11\1 tpılk d '-·-· lm ltıth ta.-.Jımnın cena"''" ta~ fid· n..UU.ektedlrler. ftbrı ve oA........, a ıuıe ve detll bir mukab!l taarruza~ NeT.York Taym.lıl gazetesi, AL 
'1 kalan ile SUmcr banka bağlı tab !erdir· manlann hidayete elde etmi§ ol· 
"-•·llt'da nıesaı saatler! rttnd• tıı: ı.--b d··'·'-- mu-•f-t..ı~'"ı 'il\-.---' .. kadar arttınlabllecekUr. '"""1U r e'da ::::heJdt h&ttJnt m{l. WU&.U TA&. &Al_, vW, S: l~ 
'-- ~llhteııt 1 ..ıtakıı.llU'daıı gelen da!aa eden ordular mevzllerlnf yQklek kumandanlıfınm Betçi. 

MACARIS'f A'N .... 
7 sınıfı daha 
silAh altına aldı 
Macaristandaki İn
giliz ve Fransızlar 
memleketlfJrine 

dönüyor 
Paril, 18 - Macaristanda dlln 

yedi amı! daha allA.b. altma alın· 
mıştır. Bunlarm çofı;. Yugoslavya 
ve Romanya hudutlarında tahtid e.. 
dllmektedlr· 

Macarista.ndald tn.gilis ve Fran· 
sa tebaa.lan, hUkQmetleri taratın. 
dan, bu memleketi terke davet e
dllml§lerdlr· nk kafile dUn akpm 
Buda~Uden a)nlmtştır. 

YUGOSLA VYADA 
Lonclra. 18 - Yugosla~3D 

gelen haberlere röre ıe!erberllk 
ilAn edileceğin! Belgrad hükfunetl 
tekzlb etmektedir· Yugoı~n harbi
ye nezar: ti yeniden bazı • ..,.,,,,.,rrn 
askere almması ıebeblnt eayte l
zalı ediyor· "Yenl sll~'hlnr alm
mqtır. thtiyatlarm bu alllhlara ~ 
lışmut fç1n bir talime ihtiyaç Yar

dır·,. 
Diğer taraftan. İtalyan hududu

na yakm yerlerde bu pazar gtıntı 
yapılacak olan belediye •.,çimi bat· 
ka bir zs.mana tehir <?dllmlşUr. 

~bert.ere göre havaların ,.0 k mU. muvaffakıyetle muhafaza etme~ ka. Holanda ve Ltıbemburgun 
""t ~ dlrler· imdadına kopnak ttzere hatları. , 
bıın. titınw yUzilnden bu yıl bu. İngillz hava kuvvetleri dtl~a- nın blr Jnam1ndald kunetl çek-

ımsY-TA t!IİPA .~ 
Yugosla... hnktmeti ordu nakli • 
-:ıda kullanılmak f\-"'re SoyYet 

Rusyaya mühim miktarda liamvon 
ve otobtls ıiparfo etmletlr· 

A t mahsulü çok bereketlidir. nm motörlü kıtalarmı b l":dMete uf- mi§ elmuına medyun olduktan. 
~danada bir ava kadar yeni rn"naktndırlar. nı kaydettikden sonra eöyle do. 
'11 suıun piyasaya sıkacağı anla.. ALMANLARIN AGm mtktedir: 
~lı:tadır. TANKLAm "'Almanlann haklld Majlno 

llıit u. sebeple zahire ihracat ko. Londra, 18 - Almanlar garb hattı istihklmlannı değil, bu 
li ı '~ı arpa stoklarını bildirmele. cephesinde tullanmağa başladık - hAttın denize doğru temadisi o
tebf,rı bUtlin tüccarlara §imdiden lan ağır tank fırkalarını Lehistan lan ve bir kısmmdaki kuvvetler. 
lıt •1ltltta bulunmu§tur. Bu yıl harbJnde ortaya çıhrmamJlfardt. le tabyalara çekilmft bulunan 18. 
~cc nıUhim miktarda hububat Bunlar Oc zırhlı frrkada.n milteoek· tibklmlan ~eçmlt olduklanııı 
b~"catı yapabileeeği.nıü h~p. Jdldlr. Her fU'kada 400 • fSOO afrr bö.mek llzımdır." 
t'~ktadır. 4 nk: vardır· Bu ala' tanklar ~k • • • 
&.~~ vaziyeti. dol.ayıalle Hol.anda, bem.ln hrfetilkleri için kendilerine p • .a.. 8 ll'ransm -"'lan 
il~ •• mUstemleltelerl ve lavtç- --, 1 - to.,._ -

... ta.kaa allrntle benz!.n yeU,tirilmeme ltıl na lnt.lkal eden bUytı.t meydan mu-
't\ır muamelotert dun1unıl· vr 'yette kalıyorlar. llareheel btltUn fiddetlle devam a-
' · Takaa limlted ıtrketi bu Londra radyc:ıu d!ln aqam aa- dlyor- Cephe hattı saatten uate 
'e1teuer takası Qzerlnden mua· kerl hart:'Httan bahsederek bu· d...M-r-. Bak.Dd bir herctlmerct 

h.ı. )apmamakta.dır. ..,,..,,_. 
~..rer taraftan birçok bankalar ;· :.tı Yulyıtln 1914 delc1ııin ayııJ andtru. lttı tnlıamun meydan mu· 
~ tılruı Pl"ımwı muameıestııı clur- oldufunu aöy!Mnfe ve: harebestnde t<tyyareler ve tanklar 
~ -"IU§lardır. Bankalarda avaıu, kre- "Tehlike - •-nt ~e c•'nl.bm da ay ba,lrea roın •ynuyorlar· Alman ta
ı:ı,.~ Cltter vadeli tediyat yapılma- n1 olacatr - uhakkaktrr. Herhalc!" arnın !edan llı l!ambre araıımda 
.""'let. -,on aöz mUtten1· • .. . , .. .. ,r... .--- -"-tıd•• _......... -rb ı-tt -. ralnuı mavduai sahiplerine 11._.. ,,..... ... ...-•L<lD .... "' • 

Al\IERtKALR' "Bl"'. Y arl'-AL·"- '---eM-· d-- -pılmaktadtr Al ' deyam etmektedir. Blr kl· .u.ı. •, rru.J .L .:.n.ı:J• IUYil wıı \ili• u J - • -

'-- ~~t maddelerine nrllmekte o- Va,tngton, ıs (A· A·) - Siya.ııf maalar alır zırhlı tırkalarmı mu-
~ ... ~ ve Merkez banka.sının ma.hıüıl, ~neral G•.,.,lcn'ln ordu· llarebeye etırmUolerdlr· Mlltteflldn 
8ı lllrıu te<llyatı da devam edlyor. lara hltab eden emrt yevmlıd, önll- tayyareterl, durmadan meydan mu 
.. ~ 'Va.zıyeUo. çok karı§lk olmasına nllmfü:de .. , "'"n'er zar!mdıı. yatnm harebetrfaın eahan 8zerfn~e uça -
~t!ı pt.yaaama:dr. llıracat tu.ııyeU Framanm mnbdderAtrnm değil, rat dftpaaa tanklarmı bombala· 
-~ ayni zamanda harbin lkıbetfnhl ta. •akta, Almaa yUrftyfif kollarına 

• h.. ayytbı edeceflni 1!&de etmekte ol- mlt:ralyl\9 atııt açmakta ve miltte-
~ ;_,ıqı 21,80 liraya kadar dllşen aıtm du~· eııntl~de tefsir " d!ln!ektedlr· nıc kıtalatnn himaye etmektedir· 
l\tıı ~ Jenidcn bnzl sarrafların gııy Ayni mal-ı!\fil, lm emrlyeTmhi ge - J'ran911 mttletl, bu muharebenin 
' ~lmeğe ba,ıanıı,, Dk mua- ntıraJ Joffre'un MarB m11l-•?'ebl'd llayat1 ehmnntyetiııJ ~kdlr etmek-

.er 22 liradan yapılmt§tır. arlfealndekl entrlyeYm!lerlne ben • tedt-r. Mtlttemdn ordr•·· ı-- -'·•· . 
~ 11 il U 1 u k M ı ı ı • t :Mec· r:etmektedlrler. m.andaBT eperal Gameltnln ordu -
'~· loptanmıo, tevkaltı.d• vazıyet Ecnebf :mtlf'• !tler, Amerikanm va httaben n~rettlğf ''Z:>ter veya 
tı ~·~• bazı verpıere zı.m yapılma· bugünkll hattı h .. • ·• · T'ı.n 19H llltlm,. mer.Undekl e"nrl yeTintel, bu 
~~ btr kıamı maddelerin de mu seneslndcld hattı hıırohetin• naza. muharebenhl kat'l ehemmiyetini 

k l1-1 atlr11yor. AJmanlrtr, Majlno 
hattmı yardiklannı ldd1a &cUvorlar, 
halbuki bu iddia doğru değildir. 
Zira Majlno hattı Montm "l'de bJ. 
tfyor. Bu noktadan .,imal denlzlne 
kadar Fransız latlhklm hattı mQ.n
ferft beton tabyalardan ve blok· 
havzlardan fbarettlr· Bu JBUhkA.m 
hattı, ağır zayiaı ~ze almmak 
~artlle tankların hücumundan 111&· 
eun değildir. 

Belçika.da ve eimalt ll'ran.sada 
cereyan eden harblere iki taraftaıı 
Uç milyon ln.!!an, binlerce tayyare 
Ye tank l§tirak ediyor· 

BAŞLICA MUHAREBE 
SAHNELERİ 

R'.lşltca Uç ııok~..t:\ r,-uharebe o
luyor: 1 - Merkez! Bclc;lkada 
Louva.tn mıntakasmda. 2 - J'ran. 
sada Sedanın garbfndeki renif çı
kıntıda, 3 - :Bbzat Sedaıı Jaaftll. 
elnde. 

Bu harb aalınelerfnden en mO· 
hJmmJ iklnc~ldJr. Bu sahne Sıunbre 
nehrf il• Rethel araımda, ~ 
nm 23 mil cenubu prblsbıde, 

Relma'tn ef.ma.U earklsindedl!'> Bu· 
rada Almanlar Fransız hududun
dan cenuba doğru 60 mil geni!Jll
flnde bir sıı.hada bir çıkmtı yap. 
11" .. ;lardır. Franeız ...!lkcrt nıahaf.il.i 
bunu mUhim g~. • • "'• bum ·, 
takviye kıtaatı ile dUşmannı Uerle
meıılne • mlnl olmak lüzumundan 
bahııetmektedlr. 
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No. l 12 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Stelıt: Onu gören dört muhafız yan 
- Rica ederim "dedi· çabuk taraftaki bahçelerden fırladılar. 

gidelim. Oşilyorum çtinkü. .Fakat o işret etti: 
Doğan da.1ıa büyük bir hula - Hayır, gidini% ve misafirimi 

kürekleri oyruıtu : de kabul ediniz. 
- Fa l.at isminizi 8Öylemediniz ? Doğan ağır adımlarla yürüdü. 
- Rica ctmi~tim, mazur görü· Kencliaini iki muhafız ıelamladL 

nüz.. Biriııi i!nden yürilyordu, birisi de 
StelA. Dofanı arkaöan alAka arkasından •• 

ile tetkik ediyordu. Ve her ikiai araaıra, Doğa.nm 
- Burah değilsiniz galiba 1. ıslak elbiselerine bal..-ıyGrdu. 
- Evet, değilim. Yunanlıyım. Saraym fç met:balinde muha· 

Dün akşam bir arkadaıımı ağır fular çekildi, iki cenç hizmetçi 
surette yaraladılar. O hadisenin gör:iı1'tü. Bu hizme~ler gUzel . 
kahramanını arıyorum. malılfiklardı. Do~ana fUh fUh 

- Yaraladılar mı? baktılar. Sonra biribtrlne, Doğa· 
- Evet.. nın ıslak elblseaini ipret ettiler: 
- . Sebep ne olsa gerek? - Buyurunuz, ulonda biru 
- Galiba bir aşk meselesi. istirahat ediniz. 

Yüksek ve asilzade bir kız sevi· Dediler ve onu bir salona ko • 
yormuı. İsmini söylemiyor, fakat yarak çekildiler. Stel! on dakika 
kalbinin fazla ~rptığı muhakkak. aonra geldi. Yüzünde hll! heye
Bir tesadüfle bu kum aarayma canı okunuyordu .• 
ıirmit ve... -Fakat ıiz bu yaJ elbiselerle 

Dofan, aöı:Unll burada kesiver.. rahatsız olacaksınız. 
di. Stellnın ne yapacafını anla· - Hayır müsterih oluımı:. 
mak iltiyordu. SteU, heyecanlı Stel! ellerini ovuıttınıyordu: 
bir tesle sordu: _ Sizden bir gey rica etsem. 

- Sonra, ıonra?. 
d k la 

_,_ - Buyurun .. 
- Ora an ço meyus 0 rcuo - Bahsettiğiniz o yaralı genci 

çdmuı. Yolda buı asilzade müs· görebilir miyim, buna imkan var 
veddeleri, ona aaldımu~lar .. Dört mıdır? 
kişiye kargı bir kiti ne yapar? Fa; Doğan ona baktı: 
kat kahraman çocuk, kılıcına .... _Yoksa, 0 zallryı tanıyor mu· 
nlmıt ve kendi ıerefinin emretti• •unuz? 
fini yapmrya baılamıg. Ben. yanı· . Stel~ başım aalladı. Hafifce fı· 
na var~fun vtkrt, artık dilş?'ek aıldadı: . 
Uzer eydi. Tasavvur edemezsınis. _ Evet ı 
Sinorina 1.. - Sakın 't 

- Yaralıya ne oldu ıimdil _ Evet! 
- Ağırca.. Fena görUyorus _ Sonra T 

vaziyetini. Asilzadelerin birini ce· _ Hiç' 
henneme yolladık, ikiıi yaralandr, Bu tek· tek kelimeler içinde 
biri de kaçtr.. bir çok manalar vardı. Y nn1 kız: 

- F,akat yaralıdan bahsetml- _Onu tamyorum. Onun sev. 
yorsunt1%? diğı kız da benim. 
Doğan bapru çevirip Stellya D k isti du. 

baktı.. Genç kı.ım yüzil biraz da· eme yor . • 
h t G.. le . bUtiln he· - Peki, onu niçın gl5receksin • a ıararnuı L oz n, Bilml rum 
yecanının panltılarile doluydu. - B f'?k~rd • iniz Si 

? - u ı ı en vazgeç • 
- Sakm tt"°;'yor musunuz norina t.. Maddi \'8 manevt ıatı-
Ste~ıı~dı. Ha '- Acıdım raplarla dolu olan bir.kal~ bek• 
- yır ··• yır lediğin! veremeyecek oldukdan 

da.. sonra onun aahlblni r&-me.kliği-
Doğan gene küreklere sanldı: nJ.z hiç de dofru olmayacaktır. 
- Fakat o, merhameti hiç be· 

fenmlyecek kadar mağrur ve ıe- Stela ayağa kalktı, pencereye 
refli blr cençtir .• Fazla ıorama • dofru gitti n aonra geriye dUn.. 
dun. Yeise niçin kapıldın, diyeme· dil. Ağır ve dll§llncell blr sesle: 
diın. Eğer sevilmiyorsa, yazık 1.. - Ilk defadır ki içimden bayle 
Çünkü oı hem asil, hem genç ve bir eey geliyor! 
gilzel, hem de mert ve kahraman Dedi. Doğanın içinde ıomuz 
olarak bit genç kızm kalbini bol bir sevinç doğmuetu. 
bol doldurabilir •• Hayat çok tuhaf - Allah ne bQyüktnrl-
Sinorina, çok... Ne diye servete Diye mırıldandı ve ıonra Ste. 
bu kadar kıyımt veriyoruz anıa· laya cevab verdi: 
mıyorUiil-. Ben, çok yerler gez • _ Kalbinizin gitmek istedi.. 
diın. 1htiJam ve ıervete gömülüp ği istikamete yilrliyüntız Sinorl
te kalplerin hakkını veremedikle· na ..• O yolun ıonu niır gibi ber. 
rinden saadetlerini kaybctmlı ne rak ve temizdir. 
kadınlar cördilm? s l b" k lt .ıG... turd 

Stel! inadı: bir sesle: te a ır 0 u6 .. 0 u: 
- Y etlılr rica ederim "dedi· - Fakat, aramızda engeller 

L!-• d . var. O her ıeyi biliyor. 
yeti~ir.. Bunları ~ım ey e ııı· - Babanızın kendi anuını {Si., 
sinle konutmalı: ilterim. &imdi dUrdUğ(lııll değil mi T 
~buk gidelim ı. 

Doğan. kendi kendine: Stela derin derin lçtn1 çekti: 
- Tamam 'diye mınldandc - Evet ... 

galiba bayırlı bir it eSreceğiz. - Fakat ona., bu fikrin yan-. 
Ve lı:ilrekleri gergin, çelik gibi hf olduğu pek lll anlatılabilir. 
bazusunun bUU1n kuvvctile tek" - Belki... Fakat, b•kikatl 
rar kımıldattı. ben de biliyorum. 

Stel~ uraylanrun nhtımma Doğan vaziyeti kavramıgtı. 
eelincc: Derhal mevzuu kurtarmak. iste.. 

- Burası -dedi· heni derhal di: , 
takip ~iniz rica ederim. (D8ftml ftl') \ tJ•t nınzuuna almlllUI bakkm· ran çok farklı eı.Jufunu beyan .ı- f &,,ltrf)'Or" 

,)n._ lllttı evvele• nqredllen ıuınun mektedJrı.... !edan ne MMele '" M'ozelden fs. 
'~ rrıtıataccll,-et kamrlle mU· Her emrfa mensub bntıın Ame- Ylçn hududuna kııdu !tOMlnf!t hn \imanlar klltl• halfnde tanklar-•-------------------··-----. 

~ı!'h lıonmuo ve ıttıtakla kabul 
"lltottr. 

' 
\ı ~~ktııet ve mllnakalAt vekAleU 
t0ıı,..~ rnnesseııelcrlne birer tamim 
\ ~k haziran ba11ma kadar be-
~bı tblyeaı mUkclleflyeU kıuıunu 
t~~ııce sporlar t~ktlt.tı vücuda 

'1•rtnı l 'ldl~lerdlr. 

~ Uzer'.ne denlzyollan umum 
~l~ l1tu hazırlanan epor tcşekkUIU 
'ıı l<! 1 

lo.tblk mevltllne koymno ve 
~ are etmek üzere bir heyet seç
~ ? bt 8 Utçoye mall:eme almmnn f. 

~ ~a konmugtur. Tophancıdakt 
~~ ~ mm yanmcla bir tutbol, 

1~~~ "Voleybol as.halan yapılmağa 
' l§trr. Memurlar haziran ~ 
' Ilı iUtıa.ren muntuaman hafta· 
~~.gtln ve .aatlorlllde spor 

~lc;:tı:e: 
' 1 
~ ::lcrede bulunan Türk gnzete
~t t1 dUn ak,:am lskoçyaya ba· 

tt,tı .\ı~!Dtir. Heyet hareketlndon ev 
b ~ ıt Bhot nskert kampını C<'Z• 
-;:ı lı~ otısrıa kıtaınr ve topçu kıta· 
~~:tın huzurunda bir talim ynp-

r. 

SAAT: 13.40 
İngiliz radyosu askeri mu haf azada 

Londra. 18 (a. a.) - lnillb radye merklıli ıece iÜJldUz aı• 
kerl muhafaza altında bulunmaktadır. 

Ruzveltin Musoliniye mesajı 
Roma, 18 (a. a.) - ''Havas ajanauıdan· 
Ynn r~mt Italyan mahafill Ruzveltin Musolinfye göndermiş 

olduğu mesajın bUyUk bir allka nı kat'lllanmıı ve Dıtiınamlı t 
tetkik edilmiı olduğunu beyan etmektedir. 

Bu mahafll meaajın metnin.hı ne eldna?unu beyan etmekten 
imtina -ediyorlar. 

Vaıini"ton, 18 (a. a,) - ltuntt Amerllwım prbme ya t 
pacağı ı;eyahat projesinden Affı nazar ettiğini matbuata bil. 
dırmiotır. 

Cumhun-eisi, tayyare in~bııın del'hal artırılması mese. 
lesini de, mUtehassıslarla. görll~fQnil ,.e hUktımetin bUyUk 
harbde kazanılmı~ olup bugün ellAhdan tettld edllrnlo bir halde 
bulunan 85 eski muhribin tamirlne karur verdiğinl sôyleml§t:lr. 

Tayynre fabrlkaJ3nnın çoğaltılmasına mnhsus olan 200 mil. 
yon dolar tahsisat hnkkmda da, bu tahsiMtın ilk 100.000 dolan 
nın derhal 200 milyon dolannın fnkaltde lUzınn halinde kulla. 
nılacafını il~ve etmiştir. 

la ve bombardrrrıan tavvarelerinln 
sıkt himayesi altmda ht!cum edJ. 
yorlu ve zayiata bakmıyorlar· 8on 
gtlnlerde uğradıkları z:ıy!at nıt"-. 
hlftJr. M5a mnh~rebeleri Verdun 
harbine bmsetilmektedlr. Orada 
olduğu gibi günlerce, llattl haf
talarca l!Otı""n~ ihtimali vardır. 

BICl..Çİl[A TEBLl(ll 
Belçlk&da b1r mahal, 17 (A.A.) -

Umum! k&ra~llua 17 maya ötl• Yak 
u iebllfl: 
MUttetık kuvvetleri• birlikte gtrifl

len harckltla alakadar olarak ve bu 
kuvYeUırle mı te~rtki mesai dalruln 
d• Belçika kuvveUerl tam bir .UkQn 
va intizam içinde Jtni ••ntl•rine 
naklttmlılerdir. 

Ordumus. muhasamatın bacmdan 
beri c!UUtamlarından lltr çofunun 
verdJğl mUteaddlt v• çeUn muharebe· 
lere rağmen. halelden muutl blr bal· 
de bulunmakta ve Yukffk manmya
tmı muhataza etmektedir. 

BRtJ'K!!EL ve LU\'EN D'U~VŞ 
Nevyork, 18 - Berıın taratmdan 

verilen, takat mUttetlkter taratındaıı 
teyit edJlmemlı bulunan haberlere 
g6nı Almanlar dUn altıama dofru 
Bel1;lkanm hUkQmet merkezi ErQkae
le glrmlılerdlr. Almanlar Luvenln de 

Seçme fıkratar 
Uşağın maTilefi 

Bir dereceden dU§me ungin u· 
p~ın1 der ki: 

- EYe misafir geldiği vakıt, 
ben sana emir ettikçe, biraz mü· 
ballfalı yerine getirirsin.. Mcac· 
11; sofrayı hazırla dedim mi, ıen 
diyeceksin ki: - Hangi sofrayı, 
altın i~lemelisini mi yokla sedef 
oymalısını mı? 

Yahut. bize terlikleri getir, de· 
diın mi: aen hangilerini gilmliı 
iıleaıelileri mi, yoku ipeklileri 
mi, dersin. 

Günün birinde eve bir mi!!aftr 
celir, tabii patron upğına der ki: 

- Biı:e terlikleri ıetlr. 
O da sorar: 
- Hangileri, diye? .• 
Sıra ~a teylere geldikçe ay· 

ru aualler ve aynı cevaplar olur. 
Biraz koouıtuktan sonra u~· 

·ğına der ki: 
- Git babamı çap. 
U§ak ta: 

- Hangi babanın ça~yun? .. • 
Patron kızarak sorarı 

- Bre tereı, benim kaç babam 
var~ 

- A bayım, der, .Uln de bç 
tane ıofra, terlik, gecelik Ye u · 
ircnis var?. 

Bir çaTe 
Bay Kadri, bir gün lokantada 

biftek ısmarlamıı bir ıarsona .. 
İltediğl önline celdiil zaman 
Bay Kadri eti yemefe teı~üs 
etmitae de mübarolı: parçayı kes· 
melcte lxçak Jibi ditlerl de izharı 
Sci.ı edince cebinden mendilini 
çıkanp ağlamaya bcııJar 

Bu hali ııören garson derhal 
bu içli mil~terisinin yanına ko~ · 
mu,: 

- N ede:ı ağlıyorsunuz bayn11? 
Bir yeriniz mi 2ğrıyor?. 

- Yok bir yerim ağrunıyor. 
Bu getirdiğin biftek, bu halimi 
ıörür de biru yumuşar diye af" 
lıyorum! .. 

çevirme hueumu Oı dlln dQ:tUfQnU ._ ___________________ nm ____ .-::ı 

b!ldtrtyor1ar. ı 
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Şimali Amerikada 

Serseriler 
C huriyeti 

Amerlkaı:ıın geçen umumt harbe 
knr~tıgı "ç sene zarfında b:ı.b lan 
c phedc \'ı: nnneleri fnbrll:alarda 
m ırul çocuklar · akımsız ola.ralt bıl· 

yumektcydilcr. Bunl.ır kendi kendile
ri .e yetı~.yorlıırdt. Bu harp seneleri 
't:u çoeuı.ıann dimağlarındıı. hnk, a· 
dalet, ln~k vesaire gıbl mefhumla 
n o zamana kacar insanlarca tanıl

rnış o . ., f;c .. ıındcn bUsblitun başka 

bir halde ... w ndlrdl. 

- Yetişir bunlar, §İmdi rahat 

dızlan hwrurlarlle sık, sık bu kas:ı.ba- [3[]l3[](1 0~~[1 rahat uyuyunuz. Uyumazsanız ,f yı ııeretıendirirler. • fJ teşiniz yükselir, yaranızın çabu1' 
Bu gençleri loleri b8.§mda apor mey iyı ~lmasını isterseniz derhal 

danlarmda, kUtüphn.ne, mu.siki ve ·ti- K. .A 1:) 1 N gözlerinizi kapayın. 
yatro aalonlarmda gören herku on- 2 Oilimiztt nakled•n Muz Yaralı güldü: 
larm istikbalinden hiç endişelenmez. - Evet yaramı dilşUnmek ti• 
Kendi kendilerini idare eden bu genç- nm. Size bir ricam var.. Lütfen 
Jerin bu çalışma sistemi onların mOs- Aliye Bahanın söylediklerini Ev sessizdi. Bahçede kuşların §U odaya bir göz gezdiriniz. Ro' 
takU düfiÜilcn demokratik birer cemi- dinlemedi bile. Bana döndü ve: cıvıldadığmı işitiyordum. Güneş velveri arayınız. Şayet bulursa· 
yet tnaanı olarak yetlomeleri lmkA- - Lütfen bitişik odaya geçiniz ufukta görünmeğe ba~layordu. nız ... 
nmı vermektedir . de elbisenizi değiştiriniz, dedi. Umbayı söndürdüm. Doğan gü" Hastanın sözlerini bitirmesini 

Altı ki§idcn mürekkep olan polis Doktor Bedri ne yapacağınıza nün tatlı ışığr altında hastam u- beklemeden dediğini yaptnn. Do-
muhafızları için uzun boylu yapılacak dair yazdığr ufak bir pusulayı ma· yumuş görünüyordu. Profili bir lu silahlar beni çok korkutur· 
IJ jpktur. Kumandanları henilz 18 sanın üzerinde bıraktı. Yazdığı kartalı andıran, bu dar ç~hre, bi" Fa.kat odayı ve bitişik banyo od~· 
yaşında değUdlr. Burada hatif ihtar- reçeteleri yaptırdık, ilaçlar ve re- ribirine çok yakın duran bu iki sını boşu boşuna aradrm, hıÇ 

Tovn rarty ve nıe Help Our Tovn ıar tntlzamı t.:ımln için krı.tl gelmek- çeteler masanrn üzerindedir. çift göz, bu çrkık elmacık ket!lik· birşey bulamadım. Yalnız kanla 
Party ismini vermt,,lerdlr. Şimdiki tedir. Mıılıkemelerln iki buı:uk sene- Ağır ve ölçülü ses birdenbir~ leri, bu çok yüksek alın, uyurken lçkelenmiş birkaç havlu, kağıt 
belediye reisi BuUd Tovn na,rtislnlıı denberl hiçbir işi yoktur. Bunların da sustu, ipekli elbisesinin tatlı ve bile marazt bir gülü§ muhafaza sepete atılmış kanlı pamuklar ve: 
namzedi olarak 110 reye karoı 165 rel.alen aynı eekllde yirmi blr yaom· hafif hışırtısını i~ittire işittire bir eder gibi duran bu küçük ağır: gazbezi parçaları gördüm. Rovel 
rey ekseriyetle seçilmiş bulunmakta- dan aşağıdııdır. kaç adım attı ve yatak çarşaflan hiç de sevimli değildi. ver meydanda yoktu. Konsolu~ 
dır. Onun da lnllho.p mUddeU re!Bicum Son yirmi tıç senede Boya Tovnu nı düzeltti. Kendisine baktığımı sezen ya· gözünü çektim, burada levant~ 
bur Ruz\•elUe beraber bitecektir. Dan terkeden gençler ne oldular? İşte Topuzoğlu ailesinin içine ralı gözlerini ;:ıçtı ve: çiçeği kokan, ütülenmiş gömlelı: 
.Knmpan 111: defo. Boya Tovna geldiği Buradan çıko.n gençlerin Flanagan:ı. giri~im böyle oldu; eski bir aile - Çehrem hoşunuza gitmedi, ler, elli kadar kravat, bir boyu~· 
zaman 12 ynımdo.ydı. o §imdi orta yazdıktan mektuplardan bunu gör- yadigarı olduğunda şüphe edil· değil mi, dedi, sıkılmayınız, iti- atkısına sarılı bir şise konyaiC 
mekte talebesidir. Yııkmdn üıılversite mek mUmkUndUr. Ekserisi sruıatka.r meyen bu kocaman köşkün me· raf ediniz. vardı. Fakat rovelverd~n eser bile 
hukult fo.kült<'shlo girccelctlr. Neb- \'e çiftçi olıırıık çalışmaktadırlar. Tak ğer bana evim kadar maltım ve Kendimi tt-pladım ve cevap yok. . 
raskıı devletinin kanunıo.rındakl dcği- riben Uçte biri Universltelere devam muayyen olacakıru~. Topuzoğlu a· verdim: Hareketlerimi meraklı ve ıztı 

Bu zamand:ı. Birlqlk cumhuriyet- şlltllkten sonra belediye refsi aıfaUle etml~U:-. İ§te ııı20 senesinde Boys ilesini evleri kadar iyi öğrendim, - Yüzünüzü düsünmüyordum. raplı bakışlarla takip eden hasta: 
lcrden Neorns da Ufak bir sahada o dıı diğer bUtOn belediye reislerinin Tovnd:ı. aza olan J. Frankle'in bir diyemiyeceğim; çünkü bu aile Gözlerinde mağmum yüzüyle - Hım, diye mırıldandr .. Aca 
bir Mdw" vukua geldi. Hnkıkatte haiz olduğu haklara sahlpUr. mektubu: o olmdl hUkQmet partisi içerisinde gördüklerimin bir kıs- bir tezat te~kil eden neş'eli bir ba onu kim aldı? 
fuı.rb.n ortr.smc...ı nıllicUertn lıoğazlnş- Dan Knmp:uı belediye relsl seçildik- namma senato azasıdır. Eddie bUyük mını anlamıyarak kabul etmeğe ı~ık yandı. Biraz şa§ırdım .. De· Merakım gittikçe artıyordıt: 
t.g-ı lr ZlıMan...-ı yeni bir cumlıurlyo- ten sonra Nevyorl: reisi La Gu:ırdle blr ihracat müessesesinin müdürüdür. mecbur kaldım ve ı:aten düşün- mek ben onu uyur zanniyle yüzü· artık kendimi tutamadım ve bak 
t..n e!lç ser '1' r cumhuriyet.inin te- tarafınd!lll şehri gezmek üzere dn.vet On nltı yıı§lndıı Boys Toviıa geldiği celerimin mevzuu da bu anlama· ne bakarken o da gizliden gizliye layı ağzımdan çıkardım: . 
r.c:lt.1 • ıı.. ..z. harp <'&nasında gcı::ç cdllml§U. Jkl belediye reisi ııehlr ida- zaman bir tek kelime lııglllzce bilml· dığım işlerdir. İlk günler de Aliye beni gözetliyormtt§. - Affedersiniz ama.. Hangı 
c&nfbrtn ıs.:ıyı Amerlkada Avrupo.- resi hakkmdıı uzun uzadıya. konuotu- yen H. Gyustave şimali Amerikanın hanımın ruhi asaletini, kardeşleri - Artık uyuyunuz, dedim. akla uydunuz da gecenin saat iki: 
Ukl..ıd ::ı d h f ay<il. O kadar ki Jo.r l'e bü~e mes"lelcrlne tcm:ı.s et- en bUytlk llAnat §lrketlerlnden birisi- Hikmet ve Davuda kar~ı besledi· - Uyumak istemiyorum, dedi. sinde rovelver temizlemeğe kal1' 
bu \'ui.~yet B rl • k Amcrlkil iç.n O.- tiler. O zaman Nevyorkun bütçesi se- nln umum mUdUrüdür. B. Yoe ve 1\f. ği sevgisini çok andıran s~vgiyi, Bizim doktorun hapları da bütün tınız? 
tlot& J~tlmal blr t hlike teşkil ediyor- nede 550.000.000 dolo.r ve Boys Tovn Sammy garp sahilindeki eski bir li- ailenin şerefini kurtarmak i~in hekim ilaçları gibi tesirsiz. Do~· Hasta şiddetle: 
t!ıı. 150.000 dolardı. l{üçUk belediye reisi berııl gazetenin nft.§lrl ve ba§muharril sarfettiği büyük gayreti anlar gi- tor Bedriyi tanır mısml?:? - Ne söylediniz? 

P. ırıana ~n.ıı Lsm.bde genç Wr pa- Lo.cguardlanın yanından çıktığı vakit rldlr. bi olmuştum. Vak'anın sonlarına . - Evet, Bir sene kadar aynı Dedi. . 
ııaz çıı.ll;tığı muhtelif komitelerdeki §Öyle lx'ynnattn bulunmu§tu: B:.ı kasaba aynı zamanda. muhtelif doğru da Cananı iyice tanıdım. hastahanede ç.alıştık.. İyi bir Sualimi tekrarladığım vaktt P19 

uerU<ıblertıı~An lsWr.u.le ederek bu ''B<'n hiçbir zaman L!ıeG"Unrdlanm mflletıerle ırklar nrıı.sında. da bir rabı- Bembeyaz elbisemi, gür kızıl dahiliyecidir. pis güldü: • 
gençlenn ,.~~.Uetlnl ynkmdıın lloren- üzerinde bulunan mcsullyctl tnşmıak ta vasıtnsı görmektedir. Oradıı saçlarımı kapan hastabakıcr Ro· - MalUm, malum.. Fakat en - Silahı temizlerken ha! pe 
m1şt1. O blllyord.ı lti bu me-~le diğer istemem. Bu milyonlar benim uyftu- zenci, beyaz, çin, japon, ynhudl ve nesini giyerek hastamın yanına büyük meziyeti Topuzoğlu ailesi· mek size Aliye böyle söyledi öyle 
hııyn- cemiyeti nndo oldu~ {;ibl lhli· suz kalmama sebeb olabilirler. Boys hrlstiyıın farkı yoktur. Bugünkü A- döndüğüm vakıt Canan gitmiş· ne mensup oluşudur. mi? 
ynr kızlarls. hn.lledlllr cinsinden deo•l- Tovn'nın HiO.ôOO dolarını temin edebil merlkan pedagoglan, politikacı ve hl- ti, Aliye de, doktorun tavsiyele" - Topuzoğlu ailesi mi? - Doktor da böyle söyledi. 
• t Bu ~;:ınç s r- • • ri h:ı).ıln ve iç- mek benim lçln kıl.ti btr meseledir.,. kimleri bu müessesenin bUtUn Amerl- rine tamamen riayet edilmesini - Evet.. Topuzoğlu ailesine - Tamam. . 
tima1 ııl.mma ba.ğlayncn.k olan §ey Ve hakikatte o ı;ok fazla. bir ,ey söy kaya te;ımlllnln ııayanı arzu olup ol- son bir defa daha hatırlattıktan men.sup olmak büyük bir iştir. Bu Durdu ve karyolasının demirle 
Adec muhitin degi§mesl ve bizzat 'lememlııU. Zira. o Ln.cguardlıı gibi ver- madığını kendlliklerile sonno.kt&dır· sonra odadan ayrıldı. Doktorun aileden bir çocuk dünyaya gelin- rine dikkatli dikkatli baktr: 
aalrlk1 hayat olabl.llrcll. Bir gün bu giler tarhcdemez. Bu kasabacık hem ıar. bıraktığı kağıda bir göz attım, ce gökyüzü anahtarları doğduğu - Tamam.. Mademki Aliye 
IJ&pu Om•bıd~ki funirine gidip §ah Vaolngton merkez.! hük~metlnln hem Şimdi Slng - Slng hapishanesinin hastanın nabzını tuttum, hararet gün muhakkak elindedir. böyle söylemiş, öyleyse dog~· 
an nende bıtlundu. Onun ricası ne do Nebraska devletinin verdiği yar- 8lllm çehrelerinde elektrik sandalyesi derecesini aldım, her ikisi de nor- - Bunları söyliyecek yerde dur. Hangi akla uyup da gece.nıl1 
kI111ede blr l.:Ursll, ne bir mektep mu- dımlarln idare edilir. Varidatın m cezasını bQkllyen yirmiden aşağı Yll.§· maldi. Yaranın pansımanlarma uyusanız daha iyi edersiniz. bu saatinde silah temizlediğırtı~ 
alllmll~ t!etudl. Onun istediği §CY fazl:ısı bu ııchrln hamileri vıı F1ana- ta seldz genç çocuk \'ardır. Yo.lnız baktım ve sonra bir parça istira· - Sevgili doktorumuzun an· ben de şaştım. !nsan gece UY:~ 
lıtu ruhalll efendilere acılp görünmtı,ş- &'an tnrn.!md:ı.n U>planan ianelerle te- Ameriko.da değil Avrupada da böyle hat etmek için açık pencerenin nesi Topuzoğlu ailesine mensup· suz kalınca vakıt geçirmek ıçil' 
lQ. n.:ıa~n bu klm3esiz çocuklar- mln edilir. Boys Tovn çok bUyük bir §ehlrler kurulmalıdır. Bu yeni yetişen yanındaki koltuğa oturdum. Bir tu. Uzak akrabadan ama .. Ne de birçok işler yapabilir. Hem ~ı~ 
ra m.,..w olmal!l için k~dlne mllsna,. §öhrete mo.llktlr. Amiral B)Ttl kırk neslin dcmokrasllenn ve hakiki bir hastabakrcı, g~enin herhangi bir olsa Topuzoğlu... ail~h temizlemekten daha rnanıo., 
«le edllmoslnl istiyordu. lsteği oldu. beıılncl yılddn'lmünU bu senı:lcrln o.ra mllletler ccmlyeUnin menfaati lcnbm- ı saatinde uykudan uyandırılmağa Sinirli sinirli hastanın sözünü i~ler .. Galiba merak ettiğin~ .bi. 
Doı.'tluı ltendlzlno bu iş iCln doksan tmıda teslt ettL Muhıı.rrlrler, film yıl- dandır. 1 alışkındır. kestim: şey daha var sizin .. Konyak §1~' 

lın dolar tahB1s etWer. Genç papazı:--------------.. -1111!1------------------· .. -------.. -------------• sinin niçin buyunatkımıa garı w P&l'& no polb merkez!nln Yııkmm- oldağttnu öğrenmek istiyorsunıı'~ 

.. aak1 bir ev ltlraladı. Hı.ka.Age Zenc11"' stıda.kat11."' Çevfttnı Onu ben sardım. Emine A.nıJ11 O vaklttenbe'ri ylrnıfyl mütecaviz C. E. yüzünden. 
nne ıec;:t!. II~r ucy dlilıyada esklel Şaşkın bir halde: , 
cilıl- 'k.llmıı• ..Apukallp,;fzı stıvarlleri - Emine Ana da kim oluyorı 
feDa 41le7ur.ı etraımda dotqryotlar dedim. ·t· 
J'akat )'&lnız ne.r.;-a:ım kU~ dlln· Yapraklan zaman zaman ışıldayan Bir zenci kulübesinin duvan dibine o- - Sb vaktile burada uzun zaman kal" _Demek siz Emine Anayı t>ı. 
p.sı mantık, medeniyet, kWtür, yo- Hindistan cevızı ağaçlarınm altında ve turan müzikacılar, ellerindeki aletleri dmız mı? miyorsunuz .. Emine Ananrn gos. 
lunda nı.na.r:za.m ter.ı.ltl..-iler göste~- yolun derin karanlıfı içinde ağır ağır yü- kaucukdanmış gibi uzatmağa çalışarak - Hayır, şimdiki gibi Brazvil'e gi- teri kedi gözü gibi görür, ass~r. 
ar. :rıanı.t:a.nm ilk kiraladığı evin yo- rüyorlardı. İki adım ötede iri l:ayalar, çekiştiriyor; kendi musikilerini, bakışla· derken bir kaç gün kaldrm. Fakat bu kısa d .. 1 .. J1ı, 
""-A- _ ... ..,,, c:lektrlc.ne, mekteplerl ah •-•L d · · h" · 1 · "ld' k l kl b-ak -•- d' 1. 1 td %aman V'aro•=.ı.ıe evlenmek, onu ta merke· lar yine söyler, ogru uguna _.:ı,r - •-·,. ı:.~ ş a ııtcuıtan enızın son .ucumıy e ını ı" rmI aran ı ara .... arcm:, ın ıyor a ı. A, uıı §Üphe yoktur. Kulaklan sa~ııveri 
wıttıpıı.a.a.ıerl, fabrlkQlıırı \'e 1ma1At- yor; uğultusu biraz ötede çalan müzika- öbürleri, kendilerinden geçmi~, durup %l Amerikaya kadar yanımda götürmek ama, fısıldaşarak söylenen soıl tıı 
U-lerlle mt1kemmeı utak bir §ehir dan, birkaç boğuk şikAyetten lbaşka birşey dinlenmeden avuçlarile tempo tutuyorlar. için bana :kafi geldi. Demin söylediğim bile işitir. Emine Ana, AJiyeıı,,. 
dofmqttll'. duyulmasına fırsat bırakmıyordu. tuhaf bir ahenkle ayaklarını.yere vuruyor: gibi Amerikaya kauçuk aramaya gelmiş' dk h. · 'd' Al' 'foP" 

el rl lnllh 1 ..ıllr B 11' lAl' ·b· ld "' 1 k · · kı .. 1 kt k b" tı·m. Bir tıene kadar kalacağımr tahmin sa ı ı%metçısı ır. ıye der ~ahrln idare le , ap a .seı.• , a ıvo,. ce a ı gı ı ı~ı ayan agaç arın %ev ıçm §ar soy eme en ~ eene ı· zoğlu bu evi çevirdiğini zanne .M'. 

kmll bua".ıst pooto. blııalan ve cmnl- arasından denizi çerçeveleyen ışık çizgi· lere küfür eder gibi dağılıyorlardr. ettiğim için on iki aylık bir izdivaç akdet· ama asıl çeviren Emine Art~.IP;, 
yet ı...;cuA.Uan '<'tl.rd:r. Bu kUçUk aeh· lerini, kararmış gökte pırıldayan yıldızla· Dansedenlerin içinde kulaklarına ka· tim. Ne yaparsın, burası Avrupa gibi de· Buraya birkaç gün geçirmek ubı!"u· 
.ı.n adı: (Boya Tovn'd~r. Çocuklar §eh rıgöstermck için Terney'i omuzundan tut· dar geçmiş hasır şapkası "mavi - beyaz: • ğil. Sonra insan ya~dığx memleketlerin re her gelişimde Emine Ana, tııı 
wl.) Htı.ttl Nebrasko. devleti diğer tu; limanın vaziyetinden ve ehemmiye· krrmrzı" kordeleli yahut beyaz fistanını Adetlerine uymalı. Kıymetli hediyeler, tün eşyalannu yokları sözde ·ıc· 
,ehi!'l~ yanmı!ıı. bu kUs;Ult ııchre de tinden bahsetmeğe ba~ladt. çıplak tenine giymiş dansözler vardı. Fa· bilhassa verdiğim bir dikiş makinesi Ka· yoklayi~ ebik düğmelerimi öı t: 
aynı hu.kUku wrebllmek için ko.nunııı.- Fakat Afrikaya ilk defa ayak basan kat bütün bu gülünç teferrüat ötede kay· rolini, vahşilerin içine kadar beni takibe mek, yırtık çoraplarımr yamam' t 
rmda d~Dtl!k bfle y:ıpmıııtır. Bu Terney dalgın dalgın dinliyor; bakışları, nayan kalabalığın kuş manzarası içinde ikna etti. Bu hayli mühim bir §eydir. için yapılır. Fakat aııl ına~ 
ıehrin U-21 y~la.rı o.rı:umıcla 275 sa- kendileri gibi bu uzak dansın cazibesile eriyip kayboluyordu. Biribirine yapışını~ Çünkü buranın kızları memleketlerinden kötü şeylere alışıp alışmadigw-
klnl vnrdlr. 11 bUyUk binası bir mlk-1 sürüklenen, açık renkli robları daha iyi çiftler yılan gibi dalgalanıyor; yeniden aynlmağa hiç katlanamazlar. kontrol etmektir. -~l 
tar dıı arazisi vardır. görmek için geniş yapraklı ağaçların al- kucaklaşmak için biribirinden ayrılır gibi Bu evlenme memleketin ~dcti üzere (Devamı~ 

Bu çocuklo.r kendi işlerin! tamamen tında dolaşıyordu. oluyor; yüzüklerle donanmış parmaklar kira gibi birşeydi. Fakat bana pek tatlı 
kt:ndllcrl görUrle.•, çlfUlkleri lmalAt· İhtiyar ml.istcmlekeci Ballivo, gülüm· terli vücutlarda ve ince tehessümler beyaz, geldi. Karolin eli işe yatkın, burada gör" 
haneleri nrdır. lCeııdi ayakkablarmı, semeğc başladr. Kendisi belki yirmi defa bc!lnbeyaz dişleri meydana çıkarıyordu. · düğün bütün donsözler gibi oldukça iyi 
elbl~ ıertni kordUerl yaparlar, evleri- vazife almış, bir nebatat mütahassısıydı. Terney şaşırmış, Avrupadaki Dan· terbiye görmüş bir ev kadını oldu. Elin· 
nl kendlleri idare ederler. Yemekleri- Onun için buranın kadınlarını,bu küçü· singlerle bu açık havadaki çalkanma ara- den okuma yazına da geliyordu. Hatt& 
nı 1tcndllcrl p~lrlrler. Bu çocuklar Afrika kadınlarını gayet iyi tanıyordu. sında büyük bir fark olmadığını düşüne· memleketinden sık sık mektuplar alıyor, 
ııchrindo 21 den dııh:ı yukarı ynota Yavaş sesle: rck seyrediyordu. Evet, arada büyük bir onlara cevaplar yazıyordu. Bu mektupları 
hiçbir mU!etU~ veyahut gardiyan yok- - Şimdi onlar da elden gidiyor 1 diye fark yoktu: Yalnız biraz daha elastik! bana hiç göstermiyordu. Ben de kendisine 
tur. Burası gayet demokrattır. Şehrin mınldandı. Irk hayli aşağıladı. Erkekler inhinalar, biraz daha zarafet.. Hem de hiç birşey söylemiyordum. 
mtılklyıU topluluğa aittir. Boys Tovn miskinleşti. bu iptidai insanların lehine... Hiç içim ııtkılmıyordu. Yalnız arada 
§ehrlnln ldarecllcri demokratik pren- Erkekler neyse. Onların kayıbına insan Ballivo: turada hafif bir daüssıla .. Fakat bu kadarı 
:ııp:erlo ııeı;;lllrlcr. Şimdiki belediye teselli bulur. Fakat ya bu sahillerin güzel - Ulan, dedi. Zenciler ne güzel dan· da olmaz mı artrk? 
reisi on yedi yaşında Danyel Kam- kızları? .. Benim gibi vaktiyle hovardalık" sediyor. Hoş zaten biz dansı onlardan aı· İşte böyle zevk ve neş'e içinde bir sa· 
pıı.n isminde blr sporcudur. Bunun ta nam almış bir ihtiyar için bunu diişün· mcdık mı? Onlar olmasaydı mesela bizim adet senesi ~eçirdim fakat sene sonu gel· 
malyeUnde bir de komisyon çalışmak- mek çok hazin bir şey ... Hele beni sene· tangomuz şimdi nerelerde kalırdı? Bakın, eliği halde işim henüz bitmemişti. Bir 
tadır. Bu kasa. da iki parti sistemi ]erce evvel sizin gibi genç ve dinç gören bakın İvetıka başlıyor. Buı yerlilerin cet- müddet daha kalmak için Karolinin fikri" 
ct.rldlr, 83dece buradaki parWer de- bu yolda .. Ah!. Benim Terneyciğim. Bil- ]erinden kalma bir danstır. ni sordum. 
mokraUo.r ve cumhuriyeb;Ucr diye ad sen, buranın bende ne tatlı' hatıraları var. Dört kişi şayanı dikkat bir beraberlik" Ballivo ba~mı sallayarak gülümsedi: 
lanmular. Onlarn The Buled Boya Karolin'i hemen yirmi beş sene evvel, le şarkı söylemeye başlamışlardı. Sıra mü· - Bana ne dese beğenirsiniz? Kontu· 
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- il7le Uin edJ~hıi i!Hye. 
: "Diln htil lM eaddesindt, 1-

thaio JHlTa, mektob \'e fo~ğraflar 
•lan Wr c:tizt!ıı.:ı b.7bedilllllfti.r· 
~la me.liabfann alımma
fant!t b3'mct1i lıfr :ı9' yadi"An o
lan pcl'Mla adr<-Slmc getirilmesi 
rica olllitUP•., 

ben burada tanımıştım. zikanın da karıştığı nekarata gelince, rat zamanının bittiğini, daha fazla kala-
- Güzel miydi? şarkı, binlerce ağızdan çıkan ahenktar bir mayacağını, muhakkak memleketine dön· 

- Güzel de tafrnı ! Ben onun tanka" ulunm halini aldı. Bu garip şarkıya gö· mek lhııngeldiğini söyledi. 
nisi yani beyaz kocası oldum. Görcceksi· rülmemiş güzelliklerle dolu anar.avt bir - Ama, dedim, benim yanımda bu 
niz Gayon'da birkaç gün kalan bütün raks refakat ediyordu. lunmaktan hoşlanıyorsun? Zannederim, 
Kongo yolcuları, buranın beyaz, p:ımuklu Toprak kulübelerin önüne kaba masa- bedbart değilsin ya? 
elbiseleri içinde insanı teshir eden, güzel" tar dizilmişti. Denizfenerlerinin etrafına - Oh, hayır 1. 
tiklerini daima ufak bir çarpıntı, hafif bir toplanmış vahşi kuşları andıran böcek bu· - Öyleyse iki ay daha kalmaktan ne 
heyecanla dü§ünürler. lutlarile sarılmış meş'aleler oturanların çıkar? Ballivo: 

Terney: neş'cli yüzlerini aydınlatıyordu. İnsanı - Eğer Ponkoeleri tanısaydınız, diye 
- Vay canına, dedi. Bana bunları da- ağır bir hararet boğuyordu. Ballivo ile devam etti. Bu hikayeyi anlatmayacak-

ha Y'"kından tanımak arzusu veriyorsu· Tcrney bir kenara oturdular. tım. Çünkü neticeyi çoktan ke~fetmiş o· 
nuz. Yakın masalardan birinde iki Zenci lacaktınız. O zaman ben de sizin gibi 

- Öyle mi? Zaten biz de yanlarına kadın oturuyordu. Başlarını §arpayı an· Ponkoeleri tanımayordum. Karolinin git" 
geldik. dınr, karışık renkli mendillerle örtmüş" mek istemesindeki ~bebini öğrepince 

Müzikanın daüssi!aya tutulmu~ gibi in- )erdi. Penbe elbiselerinin içinde öyle gü- hayretten donakaldım. Karolinin memle· 
leyen §ikayetleri ~imdi kayaların homur· • zcl görünüyorlardı ki.. Boyunlarında cam· k~tte Ambrovar Ogoiye isminde aeyyah-
danmasına ıalip feliyordu. Mefalcler ilk dan, boncuktan gerdanlıklar, baş parmak· l:ıra rehberlik eden bir ni~nlzsı vannıı. 
bahı ta beyaz keten elbiı:clcri. hafif robla, larında iri yüzükler vardı. Yüzlerini elle· İki :senedenberi ni,anlıymı§lar. Onunla 
rı h:ısır ~apl:aları ve •allariyle karı~ıp rincleki k~ğıt yelpazelerle yelpueliyor- evlenmek için benden ayrılacakmı,. 
l:ayna~an, bir bal.> kalabüiığını aydınlatı- tardı. Dediği gibi de yaptı. Benden ayrılıp 
ycırdu. Sonra z:öz alışınca. iri gözleri, ince Ballivo: gitti. Hem ayrılırken o kadar mahzun, 
bir tebescümle açılan beyaz dişleri çeı:c;e· - Şu Sağdaki Karoline ne kadnr ben· o }cauar mÜteessirdi ki ağlaya ağlaya 
veleyen siyah gözler, kanburlc:şmış vücüt" ziyor, diye mırıldandı. ' gitti. 
leri sıkı sıkıya kavrayan siyah eller ve be· - Sakın o olmasın? İhtiyar müstemlekeci, derin bir nefes 
yaz iskarpinlerin arasında çıp!ak, siy:ı.:ı - Karolin simdi dissiz l:ir kocakarı· aldıktan sonra i"te. dedi, Amerikanın bazı 
ayaklar farkedillyordu. dır .. Eğer yaşayorsa... ~ memleketlerinde~ sadakati böyle ımlarlar." 
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Soldan eağa: ~ 
ı - Uçman, 2 - Ödiycn, J{ ~ 

1>8.§ı, 3 - Yırtıcr ~lann phlr 1 1.t 
be§, yüz eder o da bende yok. 4 - cll' 
mak, Umumt toplantı, 15 - Sollu:ı-1'• 
gelirse sacla olur, Zati, 6 - P• ~ 
MelQn, 7 - Çok değil, Elblseıı!Jl dtf• 
sürünen kımız, 8 - Hart, şurı> ~ / 
9 - Tersi Çlnde bir ~ehlrdlr. j 9' 
Çabucak, Vücut mesamatında11 

su, 
Yukardan apfr: .uı>"t 
l - Marmara ııahlllnd• bir ,,ıt 

merkezi, 2 - Ne:r:lr, Çanakks.teıılll 1,c 
ilçesi, 3 - Gece ku§U, Aıağr. 4 - pıJ' 
mlşln yansı, Sabık, 15 - !Jı5Sl'~· 
kat, ~ - Tersi evtn erzak ııı ıı,.ııt" 
dir, LA.lıza, 7 - Cen~Uk, M aJll f' 
8 - Ebniye, 9 - Öğle ile a~ 
ra!I, Kral!c;e, 10 - Bir sebze, 

22 No. 1r bulmacamttm bıı.ltı: 
Soldan sağa: Altı'• O' 
1 - Doktor, Ati, 2 - .A.1 J..~'._f' 

ruç, 3 - nublu, Kale, 4 - ~eıt• 
yum, 5 - Evglr, El, 6 - ){C!ô• )le' 

•1 l]cuı:. i - Amlk, Kalem, 8 - lf • r:c· 
9 - Reziladam, ıo - Peruk:lı 


