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Majino'ya taarruz tardedildi 

Almarilar büyük zayiat verdikten sonra, burada ileri 
kazamatlardan birini işgal edebildiler 

Sen.Kenfen· şimalinde binlerce müHefik ve Alman tankı arasında 
askeri mütehassıs-

Genel Kurmay 1 
Reisimiz Mare
şal Fevzi ÇaJ.
mak, harita ba
şında askeri bir 
meselenin izahı
nı ;•aparken korkunç bir muharebe cereyan ediyor: lngiliz 

lcırına göre Alman yürüyüşünün hedefi Kale ve M · ı · 1 d 2 nci sayfaya 
anş ıman arı ır bakmız! 

-" AL.,IA.ı.""' 1'1JRÜl""ÜŞÜNUN HEDEFİ 

~ndra, 20 (A· A·) - Sabah gazetelerinin askeri mütehassısl:ırı, 
'btr yürüyüşünün Arras. Kale ve Ma.nş limanları istikametinde 

hareketi istihdaf ettiği tahminini ylirütmcktedirler· 
~ il~ ınUtehn.sstslar, vnzlyetln ciddiyetini azımsamamakla beraber 
'tefik kıtaatm azimkfır mukavemetini tebarüz ettirmekte ve dilı:
' leyYar fırkaları sağlam mevz.ılqr elde etmeden ilerlemekte de
tıl...- ederlerse, levazon ve bilhassa tank bakımından müşkülata uğ
~'l:aklarmı kaydetmcktedırler. 
~:Ütebnssıslar, Bü/tik Britruıyaya bir taarruz vukuu lhtlmalini 
~ et ve azlmle tetkik etmekte ve eimdilik blitün yükün müttefik 
lııttı saye, yüklendiğini söyliycrck Fransa hnkkmdaki takdir ve iti-

arını ifa.de eylcmektcdirlcr. 

t.'rQll8ada muharebelerin cereyan ettiği sahanını 
en mulassal haritası 

JIAREKATA 11 lUOTÖRLtl ALMAN li'J.RKASI İŞTiRAK EDİYOR 

Nevyorl•, 20 (A· A·) - N evyorit Post gazetesi, Almanların mo
törlil 12 fırkasından 11 truıes!nin garb cephesinde cereyan eden hare
kata iştirak ettiğini yazmaktadır. 

Vaşington resmi mahafiline Paristen telefonla gelen, sansür e
dilmemiş bir habere göre, Fransız resmi mahafill, vaziyeti halen 
şöyle görmektedir: 

Taarruza iştirak eden motörlü 11 Alman fırkası, ağır zayiat 
vermiştir. 1500 Alman tayyaresi tahrib edilmiştir. Almanlar, kuv
vetlerini o kadar israf etmişlerdir ki, ayni derecede bilytik bir taar
ruz daha yapacak halde değillerdir· Umumi kanaat şu merkezdedir 
ki, eğer Almanlar şimdi durdurulursa, obediyyen durdurulmuş ola
caştır. 

AMSTERDA3JIN TAHRtBtNE DAİR TAFS1I~AT 

~
-

B iil ün Balkan 
nillcllcri genel 
kıırmay hcyetle
lerinin hazır bu-
lımduğt4 biiyük 
Trakya manev
ralarında, ma
reşal Fevzi Çak· 
mak, Yugoslav 
genel kmmay er 
kanından birile 
manevralara işti· 
rak eden kıtala
rın gcıçidini sey
redi yor. Parls, 20 (A·A·) - Hollanda elçiliği Hollanda müdafaasının son 

günlerine ait tafsilat neşretmekte ve bilhassa Alınanların, Amstcr- j 
(Dcrnnu 2 loci sayfada) ._ ____ , 

--~· 
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Mareşal Fevzi 
Çakmak kimdir? '!C!ı:!'_a _sıya_~- "!a_~ır!no~ır.!~.!...!I~ 

~~s~:=~~:~:::;3"~~ü~:~::::.a:~?:!;~: Fransa, Italyaya }{arşı 
miştir. Veygadın Gamlene tercih oluşunun aebe- • t • • d U • t 8 k ' 
~t~e:r,.a~~~:;ı:::~tf;if'.:t;y~>~:ikbi;~ü~;'t,,."!~~ sıyase ını egış ırece . 

Veygandın, yakın şark orduları başkuman- Roma, 20 (A.A.)-Röyter ajan•ı bildiriyor: Rethel civarında Aisne nehrini geçmeğe mu· 
danlığından alınarak Fransaya çağrıldığı bugün- Buradaki bazı aiyaai mahafil, Fransız kabi- vaffak olan dütman kuvvetleri dün gece a:eri a-
lerde, Genelllurmay Başkanımız Mar-;..~al Fevzi nesinde yapılan değişikliklerin ve bilhassa bari· tılmışlardır. 
Çakmak, maiyeti erkanile birlikte Beyruta git- ciye nezareti umumi katipligın"· e Legerin yerm· e d · b l Montmedi mıntakasmda Almanlar aynı ıi .. 
mış u unuyor. Roux'nun tayin edilmesi keyfiyetinin, Fran•• -- detle yeniden taarrı:z c! :\. bulunmuslardır. Bu ta· 

SON DAKiKA, Bu münasebetle değerli ku
mandanımızın hayatı etrafında okuyucularına 
1usa bir yazı vermcği faydalı buldu. 

Genelkurmay Başkanımız Ma· 
r~al Fevzi Çakmak yeni Tiirk 
devletini kuran Ebedi Şef ile 
Cumhurreirisimiz Milli Şef InönU· 
nün mücade:e arkada~larındandır. 
1 stikl!H tarihinin mühim ve yüksek· 
simalarından olan Mareşal mem
lekete yaptığı hizmetlerle her Tür
kü kendisine candan bağlamıştır. 

Atatürkten sonra yeni Türk 
acvletinin ikinci müşiri olan Fev
zi Çakmak 1867 senesinde 1stan· 
bulda doğmuştur. Çakrnakoğulla
rından Topçu miralayı Ali Beyin 
oğıudur, tik tahsilini Rurnelikava
ğındaki mahalle mektebinde yap
mış ,sonra Soğukç~e askeri rür 
tiyesinde ve Kuleli idadısinde o· 
kurnuş, Pangaltı harbiye mektebi· 
ne ginniştir. Buradan 1895 sene
sinde mill§zim olarak çıkmış, er· 
kanıharbiye sınıfına ayrılarak 
1898 senesinde erkfuuharp yüz
başısı olrnu~tur, 

Evvclıl erkanıharbiyei umumiye 
aördüncü §Ubesinc verilmiş, bil!· 
hare Rumeliye gönderilmiş, Arna
;vutlukta büyük hizmetlerde bulun· 
dul:,rundan dokuz senede miralaylı· 
ğa terfi etmiştir. 

1908 meşrutiyet inkılabı vuku· 
bulduğu zaman miralay Kavaklı 
Fevzi hem Taşlıca mutasarrıfı, 
heru de niı;ııw~.e 35 inci fırka ku
mandanlığını y2_v.ıyordu. Bundan 
sonra gıite mrt'tasamflık uhdesinde 
olmak üzere mürettep Kosova ko
lordusu karargahında ve bir müd· 
det sonra yani, 1910 da da bu kol· 
ordunun erkanıharbiye reisliğinde 
f>ulunm\.1', İtalyanların Trablusa 
hücumu üzerine Adriyatik denizi 
tarafından Rumeliye asker çıkarıl· 
ması ihtimaline kaI'§I teycil olunan 
garp kolordusunun erkanıharbiye 
reisliğine getirilmiştir. 

1912 Balkan harbi seferberliği 
ba5ında Vardar ordusa erk~ruhar
biye harekat şubesi müdürlüğünde 
bulunnıu,, hu harpten sonra Ana· 
doluda Ankara fırkası kumandan
lığına tayin olunmuştur. Uç ay 
sonra da merkezi Ankarada bulu· 
nan beşinci kolordu kumandanlığı· 
na tayin edilmis, 1914 martında da 
:rütbesi mirilivalığa çıkarılmıştır. 

Umumt harp başladıktan sonra 
miriliva Fevzi paşa kolordusu ile 
Çanakkale müdafaasına iştirak et· 
miş, Anafartalar muharebesinin 
:nihayetinde tahliyeden bir ay ka· 
Clar evvel Anafartalar grupu ku· 
mandanlığı vekfiletinde bulunmuş· 
1ur. Oradan beşinci kolordu ku· 
ınandanhğına geçmiş, 1916 senesi 
eylC1Iünde Kafkas cephesinde bu· 

lunan 2 inci Kafkas kolordusu ku· 
raandanlığına, bir sene sonra da 
yani 1917 temmu..-unda ayru cep
hede harbeden 11 inci ordu kuman 
danhğma tayin edilmiştir. O sıra· 
l.U"da Suriyede vaziyet gittikçe e
hemmiyet kesbettiğinden Galiçya· 
dan dönen askerlerden Suriyeye 
sevkolunmak üzere yedinci ordu 
teşkil olunmuştur. 

Fevzi paşa 11 inci ordu kuman· 
danhğmdan alınarak bu yedinci 
ordunun başına geçirilmiş, Suriye
de büyük hizmetler gördüğünden 
1918 senesinde ferikliğe terfi etmij· 
tir. 

Miltarekeden sonra 1918 senesi 
~nlarile 1919 senesi başlarında bir 
müddet İstanbul erkinıharbiye re
isliğinde ve 1920 senesi başlarında 
da bir zaman harbiye nazırlığıo· 
da bulunduğu sıralarda Anadoluya 
levazım ve techizat sevkettinniş. 
bu suretle milll mücadelede büyük 
hizmetleri dokunmuştur. 

Anadoludaki rnilll milcadele a· 
leyhine şiddetli bir vaziyet almak 
için tekrar iktidar mevkiine getiri· 
len Damat Ferit ka.binesinin tc!;rar 
teşekkillünde harbiye namlığm
dan çekilmiş, milli vazifenin ancak 
Anado:uda yapılabileceği kanaa· 
tile 8 nisan 1920 de Anadoluya 
ıeçmi§tir. Millet milmessili Musta
fa Kemal ve Büyük Millet Meclisi 
Fevzi paşanın yüksek askeri kud
retini ve memlekete yaptığı hiz· 
metleri çok iyi bilip takdir ettiğin· 
den 3 mayıs 1920 de milli müdafaa 
vekilliğine ve vekiller heyeti reis
liğine tayin edilıni~tir. 

İkinci İnönü zaferi üzerine Fev
zi paşaya 1921 de Büyük Millet 
Meclisi tarafından birinci !eriklik 
rütbesi verilmiştir. Sakarya mu
harebesinden bir müddet evvel 
Mustafa Kemal Büyük Millet 
Meclisince başkumandan tayin e
dilince İsmet pa~a garp cephesi 
kumandanlığına tayin olunmuş, 
erkt\nıharbiye reis vekilliğine 3 a· 
ğustos 1921 de Fevzi paşa getiril
miştir. 

.21 temmuz 1922 tarihine kadar 
erkfuııharbiye reis vekilliğinde ve 
vekiller heyeti reisliğinde kalan 
Fevzi paşa Sakarya zaferi üzerine 
Büyük Millet Meclisi kendilerine 
29 eylfil 1921 de bir takdirname 
vennek!e beraber bu zaferin hazır 
!anmasındaki hizmetlerini takdiren 
müşirlik rüt9esini tevcih etmiştir. 
Mareşal Çakmak o zarnandanberi 
Türk ordusunun erk~nıharbiye re-
isliğinde bulunmaktadır. · 

Mısırda paraşütçülere 
karşı tedbirler 

, K:ıhlrc, 20 (A.A.} - Askeri ,·.ıll bir emirname neşrederek M;sır 
l\°C')'a İngiliz üniform:ısllc yııhut dn ~İ\·ll olnrnk ıı:ıraş"tçfiler veyn tayya
reler indiği lnl.dirde düşm:ının hareketine karşı kendisini mııhatauı f'l
mcsl için halka tı:lımat \'ermiştir. 

Emirn:ıme1c Mısır ve ecnebt r'övlzlerinin, eshıım ,.e ıahvlltıtın 
ihrncı mencdilmeklcdir. Hususi bir ınusnadcnnmeyl !ınlz olmndıkça yol
cıılar 20 ster!lııgtcn f:ızl:ı döviz \'cyo l'!hnm çıkaramıyııc.aklnrdır. • fııııra 
gelen bntün yolcular fizcrlcrindeki bütün eshıımı ve ::ıhvllat ınikt:ırını 
bir bcynnnnm~ ile hlldlreceklcrdlr. 

Fransız gazeteleri 
2 ·sayfaya iniyor 
Paris, 20 ( A.A.) - Bu sahalı 

ki gazetelerde §U haber okunmuş· 
a Pam matbuat eeodikası knra· 
,. ~er !! ffittyıstaıı itiba· 
ren iki sayfa olarak çıkacaktır. 

r~arpuççularda 
yangın 

Bugün saat 16 da :\1arpuççular· 
da Salih efendi hanında, ikinci 
katta bulunan ayna imalat hane· 
c:inde yangın çıkmış. imal!hanenin 
üstünde hulunan çar.ta atölyesine 
de sirayet ettil.t:m sonra gelen 
itfaiye tarafından söndürü!rnüştür. 
Tahki!cat yapılma!ü:ıdır. 

lış siyasetinde ezcümle ltalyaya karşı olan siya- arruzlar püskürtülmüştür. .. 
setinde büyük tebeddüllere önayak teıkil edece-
ği kanaatindedirler. Dün gece bombardıman tayyarelerimiz düş· 

Bazı kimseler "Leger'i, Fransa hariciye ne- man levazım kollannı dağıtma planını tatbike 
zareti diktatörü telakki etmekte idiler. Bunlar fasılasız surette devam etmişlerdir. 
Paris ile Roma arasındaki iyi münasebetlerin İn· Roma, 20 (A.A.) - nqn ak!am Mitanoda nUtT Çiyano ws· 
kıtamdan Leger'i mesul tutmaktadırlar. !ından söylenen nutuk hakkında tefsirlerde bulunan Mcssaggero 

SEN • KENT EN ŞiMALiNDE Ş/DDETU guetesl Çiyano'nun "halkt ve memleketin hayatı için elzem" di)'t 
MUHAREBELER tan.lf ettiği İtalyanın rabıt temayüllerinin nazrrm 30 eonteırinde 

söylediği dikkate ıayan nutuklarından birinin mevzuunu tetkil 
Paria, 20 (A.A.) - Kıtaatımız Sen· Kenten ettiğini kaydetmekte ve bu beyanatın o uman Pariste tiddetli bit 

şimalinde düşman taarruzunu akim bıralanak İ· \ husumetle kar~ılandığını hatırlatmaktadır. (Çiyanonun nutkd 
çin büyük bir şiddetli muharebe etmektedirler. 3 üncü aayfamızc!adır.) 

Saat 18,30a kadar gelen 
harp haberleri 

<Bat taralı 1 had •Jfad&) 
dam'ı sistematik surette tahrlp f.çhı tatbik ettikleri misli görUlmemi.ş' 
usulleri anlatmaktadir· 

Srksa.flardanmü teeek.kil iki bombardıman tayyare filoeu. ıehrln 
üzerinde uçarak gayet muntazam fa8ııarla her b1rl 1000 kilodan 
fazla' ağırlıkta bombalar yağdırmışlardtr· 

15 ilA. 20 kilometremurabbamdan daha geniş blr saha bu suretle 
bombalanmış ve bir tek ev sağlam kalmıımıştı:r. En aşatı bir tamine 
göre misli ka.tiycn görlilmcmiş olan bu muazzam tahrip hareketi ne
ticesinde ölenlerin adedi, 500,000 nüfuslu Roterdam aehrinde 1000,000 
kişiyi bulmuştur. Tahribata uğrayan sa.ha ise, eebrln takriben Uçte 
biridir· 

Diğer tara.fta.n, elçiliğin verdiği malUınata ruw.ra.n Hollanda 
ordusu çekilmeden evvel, aza.mt nisbette kurtarabile<:eğini kurtarmış 
ve geri kalanı da işe yaramaz bir h:ıle getirmiştir. EzcUmle Flesain
gue pilot gemisinin, biltUn tayyareleri, öğretmenler ve talebesi Fran
sız tayyare kamplarma nakled!lmiftir· Limanlar, uzun müddet kul
lanılmıyacak hale konulmuştur ve harp donanmam hemen hemen 
tamamile lngiltereye gitmiştir. Harp gemllerile bir çok ta a.sker gel
miştir. Hollandalılar, doklarda bulunan ve in.5ııa.tr henüz tamamlle 
bibneyen gemileri bile !ngUtereye nakletmeğe mu'l.-affak olmuşlar

dır· 
Blltun benzin stoklan lmha edilmiş ve Almanların elline bu kıy. 

metli mıı}iden bir damlııst bile geçmemiştir· 

MUAZZAM TANK 
MUHAREBESi 

Paris, 20 ( A.A.) (Saat 18,30) 
- Alman yüksek k"Umanlanlığının 
ordunun sol cenahını katt neticeyi 
istihsale memur ettiği ~imdi gittik 
çe teeyyUt etmekedir. 
Sambre ile Oise arasında 50 - 60 
kilometrelik lıir cephede faaliyette 
bulunan motörlü kuvvetler 4 veya 
5 zırhlı fırka olarak tahmin edil· 
mektedir. Bu kuvvetler bütün Al· 
man taarruzlannm hedefi olan 
garp istikametinde gayreferini 
!armetmektedirler. Ötede ~eride 
cereran eden diğer muharebeler 
görünüşe göre, garp istikamrtinde 
ki umumi harekete yardım etme· 
ğe matuf şaşırtma hareketleridir. 
Fakat Alman tankları şi~i mo
törlü Fransız ve lngiliı kıtalJrıl~ 
karşılaşmaktadırlar. Bu suretle iki 
gündenberi cereyan eden zırhlı fır
kalar arasın:laki muharebeler ta
mamile yeni bir mahiyeti haizdir
ler. Ot0mr>billere ve motoc:ikletle
re bindirilmiş makineli tüfek milf
rezelerinin himayesinde hareket 
eden bu tank kütleleri için dcvan1· 
h bir cephe yoktur. Almanların 

bazı motosikletli müfrezeleri bu gu· 
retle birkaç gün evvel Laon civarı
na kadar ,.e evvelki gece Peronne
ye kadar ilerlemişlerdir. Bu muaz
zam tank muharebesinin vukubul· 
du~ sahanın cenubu ~rklsinde 
ancak mevzil bazı hareketler kay-
dedilmektedir. Almanlar Aisne 
nehri üzerinde bazı köprüleri bas· 
kın suretile elde etmek istemişi~ 
dir. Rethel mıntakasında Almanlar 
iki noktada iki müfreıeyi nehrin 
k~ı sahiline çıkarmata muvaffak 
~lrnuşlarsa da di~er bütün nokta· 
larda geri püskGrtillmüşlerdir. 
>:ehri geçmc.~e muvaffak olan iki 
müfrezenin kısmı külli ne irtibatı 
kesilerek esir edilmiştir. 

Montmedide Almanlar bu mm· 
takada başhyan Majino hattma 
taarruza ba,lamıelardır. Bu hat 
etrafı, orta cesamette kaıamatlar
la çevrilmi5 büyük kaleleri ihtiva 
eden derlnlile doğru tertibatı ha· 
vidir. 

Bu kazamatlar i~ otomatik si
l!hlarla mücehhez daha küçük ka
zamatJarla mildafaa editmek-tedir. 
Almanlar piyade kütleleri ile hU· 
cum etmişlerdir. Hücum a~ır top-

Londra. %0 (A·A·) - DUn gece cenubu ga.rkt la.hill a~ığmda yeııl
den dilşman tayyareleri görülmil~t\lr. 

Fasılalı top sesleri ve §iddetJi infilAkla.r işitilıııiştir. Ma.n.3'm 6t_e 
taratmdan da top sesleri duyulmu~. mermilerbı havada tnfllAk ettıği 
g6rWmtışt\lr. 

BİR tNGtLtz DESTROYERi HA.SABA UGRATILDI 
Loadra, %0 (A· A·) - Amirallik dairesi, VhiUey admdaki bır.P~ 

Us lorpito muhribinin bombalar lsabetlle hasara uğnyarak kan-~._ 
oturmut oldufunu blldlrmektedlr· MUrettebatmdan 4 kişi telef ol~ 
muştıll'::, Y..b}.t,loy, $iestroyArl 1100 tonluk bir gemlclir· 1918 d~111 iı>I' 
edllmi§tJ. Vbltley 1938 de refakat gemisi ınfatjle yeniden teçhiz edil• 
ınişti. Geminin ' pusluk. 4 topu iki tayyare dAfi topu v:t: mıtraıy6f" 
leri nrdır· 

l..ondra %G (A·A·) - İngiltere kuvve! seferiyesi umumt kararıAJıS 
tebliği: 

İngiliz cephesi, bugün dllşınan tazyild ~da muva.ffruayetl' 
mukavemet etmiştir· 

Havanezareti tobllği: 
Cumartesi gllnU, bombardıman tayyarelerimlı. Belçlkada ve Fra!'. 

sacla geni., mıkyasta barekltta bulunmuşlardır· Bu harekatm hede!!; 
Alman ileri haroketlnln muvasala hatl!lrmt hırpalamak ve mUtteı"" 
ordular nz~rindeld tazyiki hafifletmekti· Avcı tayyareleri, bombardf• 
man tayyattlerine yardım ederek her tipten, mnteaddit düşman ta1 .. 
yareıı.lnl uftıharp harici etmişlerdÜ' 

çu kuvvetlerinin ~iddetli bombar
dımanı ile baş~arruştır. Alman pi· 
yade kıtalarınm sık hücum dalga 
lan Fransız topçularının şiddetli 
bombardımanlarına maruz kalarak 
ağır zayiat vermişlerdir. 

Almanların bu noktada elde et· 
tikleri yeg~ne muvaffakiye~ küçük 
kazamatlardan birinin ıaptedilme
!i olmuştur. 

Ophenin diğer kısımlannda 
Montmediden ls-.içre hududuna 
kadar kayda de~r bir Mdise ol· 
mamıştır. 

HAVASA GORE ASKERi 
VAZIYET 

Paris, 20 ( A.A. saat 18) - Ha
ccu ajansendmc: 

Askeri vaziyet ou suretle hill~sa 
edilebilir: 

Sol cenahta sevkulcey~ harekat 
Chambrai'nin (Kambbre) ~rkın
da kıta:ıı.tmımn kmlmaz mukave
meti, Sen Kenten mıntakasında 
Almanların garp istikametindeki 
ki tazyikleri. 

Vaziyet, ciddi olmakta berde-
vamdır. Ancak 24 saattenberi bü· 
}:file bir tebeddül vukua gelmemlş
tır. 

Simalde Belçikada müttefikl;: 
9evkulcey§t ricatleri, urnurniY ~ 
müsait §erai~ dahilinde oeıeyan 
mektedir. • 

İngiliz krta:ıtt, kendi geril~ 
do~ Almanların yapını, ol<JV"' 
lan taarruziarı tardetmişle~~..,a· 

Merkezde Sen Kentenin ~
!inde binlerce İngiliz, Fransı.z; 
Alman tankı ara!lmda şiddetlt 
muharebe cereyan etmektedi'· · 
Kıtaatm mütemadt med ve ~ 
muharebenin m~vklini tayin eUtı" 
~e imk~ ~rmernektedir. /J' 

Aisne nehrinin sol sahilinde~ 
manlar, Rethel rnıntakasmın ~ 
nubuna bir takım rnüfreze;~.!erı 
ketmlşlerdir. Bütün bu mil~ 
geceleyin esir edilmiştir. deSİ 

Montmedide Alman piy.t ~ 
çok milthi~ bir topçu haıırlığıt! de 
sonra muazzam kütleler h3~.r" 
Majino hattı istihkAmlarına ~ 
ruz etm!şlerdir. Fakat bu t3 • d• 
dü~mana verdirilen ağır ıaY18ıct' 
tardt'dilmiştir. Yalnız bir. ~§fl· 
müstesnadır, bu nokta da J\U'';, 
lar bir ileri kazman i~al eun 
muvaffak olmu~l:ırdrr. ,ıı· 

Di~er bütün n1ıntak31ıtdl 
~--------~·----------~~----------------------------------------~--~k~Q:::.:..nhül..1imsürmektedi~ ~ 

Amerika bitaraf kal 
nıanıalı, ·deniyor 

Amerikada Almanyaya hup açılmasım istiyenler çoğaldı . 
1'ichmood, (Vlrjin)·a) 20 (A· A·) - Metodhıt klliaeei piakaposu Bu mektupta Amttikanm bitaratlrk kanununu feebederek ~ 

Jamcs Co.nnon. "Hitlerc ve ona benziyenlere kal"§l ha.rb UAn etmelt· ya.ya harb UAn etmesi takdirinde Jerybtlndeld n:ülletleriıı ııa.ttı ,_.. 
ri için reisicumhur ile kongre n~de yUkııek nil!u.ıunu l!Urnal et. rekeUerlnin derhal değişeeeft beyan oJanmaktldJr. 
mesl" talebi mutaummm olarak hariciye nuın bay Hull'e a&ader- llektub töyle blUyor: 
miş olduğu açık mektubu n~rctmietir· "Böyle yapI!d~ı takdirde korku yerine ib:nit talın otacakUX'·•• 
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__ rnııı~rım~mn~ 
lngiliz-Fransız blokun 
bOzmıya uğraşıyorlar! 

> ; • I> ... • ·.-

ADmanaaırın iddiası 

~B'1fli\J Askeifitarekaımidare·sınlie~ inon lhaiya, MusoU-! 
~;~~;;~~~~:~~~:~: tere ile.Fransa ihtil3f a düşmüşler in· nin paroı3smıj 
.'.~~~;!'.,,":'~~'. .. ~.~<'.:;;:~~~iıı. '"·· General v ... eygan~,. Fr.ansız Başku- bekliyor! 1ı 1 koyıe Brıkırköy ara~ındaki Har.1· d ' t ı d A ı l 
~edar çiflliiH önünden geçerken, man an ıgına ge ırı . 1; man arın Bu parola ver.ı·ıı·r ·ı! 
~~Rnhuı tarafından 2115 numnralı • k b k k 1 ile:!. ilde çarpışmıştır. Çarpışma ne- ınsan ayı 1 pe kor unç . .verı·ım~z harekete•: 
11 ın e iki otomobil de hasara ~ 

k~rnrnış, Mnzh:ır Osman ve takside· Parls, 20 -Almıınlar il• .. ·'.ecır'· ~ü kdnetl ile Vcyı; Jdın coşkunlu • · • 

lan~~~::r~;~~cu hafiC ~urctıe yarıı· için sn:-fe!.Uklerl ga~Tct c:ınnsmdr ,unu ltld:ıle ~cvkedcn mnreşal Pe· 1 geç"ılP.CP.k f! 
cok bllvük za3iat vermC'kt.,.,., .. ,,.. len ile birlikte çalışmı~tır. 1 - -

a .... • Evelki gün 22,30 llrndan mu- Bıw 8"' • '!l Alman cesetleri blı AUiANLARA GÖRE... i. ltalyan hariciye na- ı· 
:-ıeı buııuJ· metre • ··· ·: k ı · Nkme.ktn- Beı·lin, 19 (A.A.) - D. N. B 1 ~ e gören altın bu s:ı.b:ı 11 da. drr· Alı:- - - tankları ileri· haroket- Ajansı harekat hakkında yaptığı i zırının mühim 
t: "' sararıarm gayretilc )-'ilksel· !erince el::.c:efr· h·· "'"'~ "•rln Ur" b" t bl' · d B 1 'k d kil 1 1 b f 1 da ..:e devam ederek 23 liraya ka- ır e ıg e, e ç1 a an çe me c eyana ı ı 
~ çıktnıştır. rinden a.~a ·t.adT"''nr· Fnın"'~h·- te olan kıtaatm yilkUnU hafiflet Mlllno, 20 (t,.. A·) _ BUyük 
<:)aran Alman kıtnntma karşı i!Prl hatla- mek maksadile Fransanın merke· 
~ ar 22.90 liradan altm top. ra sevkettlkk!"i h'nı,....,.0 7 ıı; s:ın • . d D _ ş· 1 d ğ F kil!se meyda.nmda toplarmJ'l olan 
~1ı._akta ve 11 kunıış zamla. satıe:ı. rın en ogu · una e 0 ru ran kara gômleklilere hitaben bir nu-
- 'lllına.ktad Umetrcllk toplarla çok ya.km me- sız taarruzlarına intizar etmek 
b~.. ırlar. BugUn epeyce tuk söyliyen Kont Çlano, -··yıe do-

• 
~""ti! muameleler olmuştur. !afelı>•""-~ f'lt--ş n .. ,.,.. .. ,.... ' ·· . ..... • icabcttiğini bildirmektedir. -'"tir: 
n larm fanliyctf dUşmana mllthfş D. N. B. Alman başkumandan· '""il t 

illa~ i
1
.r .müddet enet, hükCımellle te- zayiat verdirmektedir. hğının böyle bir ihtimali kar · ··-· taly~~ mllnlleti-lf:., 1lrq~u" 'tı'·· tın Bcrline "iden Alman,·anın Bu mıntakada blr cepheden hah- 1 k ·· · b d dbi 1 · mecbur kala"°'6. ye vaı e er. • " 'llra b" .. ~ şı ama uzere ıca e en te r erı kUmranlık hakkına sahJb bir dev-

'l lr il üyilk elcill§i licartt aıa,c- sedl.lemet• ÇtinkU vn%1yet karışık- almış olduğunu ilave ediyor: letln menafiini mUdafan. kaygusun. 
&tııı • ıınsone ,.e re\'ccsi bugUnkU .trr. Bu mmtalmda cereyan etmek· Bugilnkil resmi tebliğde, şi· · 
.ı, ,~lon ekspresi!e gelmiştir. Bura· te olan muharebeler, bllhatsa dan~ memleketin bayatı için el-,, .. "ıs maldeki Alman kuvvetlerinin zem olmasına ve nı:.sfet kaidesine 
.\ıık a bir müddet kaldıktan sonra Sent Kentcn'in ı;imnll ııarktsinde Brükselden garbe doğru ilerl~ . muvafık bulunmMma '>'naen tabii 
llltıhııraya gidecek olan Ramsone bir çok §

1ddetlicllr· DUşmanm strate - mekte oldukları bildirilmektedir. olan emellerin1 tahakkuk ettirmek 
ııe4e~rr~~lmizJe türkçe L:onu~araL: jlk plll.nı •tıkça anlaşılmaktadır. Anvers'in bazı istihkamları henUz zaruretinden, bUyllk bir devlet 
lir: ır hıılde 'unları söylcrni,. Almanlar her ne pahuma olursa mukavemet etmektedir. Şurasını .olmak prestijini muhafaza etmek 

_ olsun Scnt - Kentendm A mJ,..rs~ hatırlamak lazımdır ki 'Anvera .ı· taahbUd t k dd tına 
llıf,ıı !ıteıunlyelle Almany:ıya sil· ilerlemek istiyorlar· llitlerin he • ve a ma ve mu a era 
,,: ın, Tilrk • Alm:ın· ticaret müna· defi Som'da fırkalarını \'J~ara.k nJ. mumt harpten sonra bir kat daha sadık kalmak azminden mUlhem • 
ueııer· haf bir meydan muhar~besi ver _ tahkim edilmi~ kuvvetli bir iatih dlr·., 

llıtk i . ıne yeni bir İ!!likamet •er· mcktir. kAmdır. ltalya.nm ?abe;:lstanda ve 1a • 
lle_.11 tııtın Ankarada müzakerelere • Cenupta taarruı: devam etmlıt· d ı..:ı ğu h be-e rı Müttefiklerin BeJ.-lka. ()rdu8UnA '$ panya a yapmış o .,.u mu are 

\' 
1 1 mckteıJir. ,. tir. Montmedyde majino hattının lori hatırlatan hatib demiştir kl: 

Q.,:ıııtınrısı göril,illmekte olan an· yardrm için Belçiknya gönderdlkle- en kuvvetli istihkamlarmdan birı· t 
1 ""a 40 ·ı ki k (t k 1 rl kuvvetlerin st:.rateJ"ik ricati .. _ talya. Avrupa hayatmm 
Qtıı ını yon ınar · 1 0 ·r • ahnmt"tlr. Sambre ve Oise nehirle: hldlııelerine bl-"-a kalamaz. Ro-
"" 20 rnıı ı · ı '· Al muntauun bir •ekilde devam Adi - :ır ......... ""'rı yon ıra) 0 acaıdır. · yor. " ~ ri geçilmiştir. DUşman Somme manm bu bapt; aözUnU söylemesi 
rııı .~n harbe m:ıh!\u~ bir ekono· İXGtun;;qp '~ FRANSA nehrine ve batt1 daha şimale ka 18.mndır ve aöyllyeccktlr· Musolinl 
~hııı lrnıışıur. Du, muayyen p!Aıı ARASU<l'"DA lHTlLAF YOK dar takip edilmiştir. Saint quen- parolayı verir verT"'"~· r'~···al ha -
~ ~I ~~~ .. muntoznman deum et· J!ıi ~ ., tin işgal edilmiştir. rekete geçeceğiz. Bu parolayı eulb. 
'tbeı~~rı·r . . TürO:iyc ile ticari müna· ,. · ' :> "· A.) - '.Aali.:erl lia- HARP SAHASJNA DAtR... ta da, harpte de yegnno şefiml7 
tcır11 " ıtnıze çok ehemmiyet veri· r~kdtm sevk ve idaresi hususundn H b d . d b 

z v Frnn:ııı yUksek Jr'•m:ınl'l.,ııltih il" ar e aır Un ve ugün ah· olan Mu90Unl verecektir.,, 
Ct~inı e bunun ileri ele lnki~al <lee· t ..t} nan haberlerde ismı' ger-.-. Fran . u n6 • tere h{]t·!m,,•ı ..... ,,.,m,.,., fh•t _ :ır"" 
• il mu~·oruı.,, ı· f1 sız •ehı"r ve kasabaları hakkında aı k a "~ mevcut ,,,~ ........ .,'!. ;ı ... :.. Jı 1 :ır 

~Ula 1 · 1ı hnst.ane~ı bahçe!Oôlne ko- ""'"'nlar · -.. f"mdan il" -' - nrfp,.., i~ ;,.,sa bazı malumat: 
~~,1~ M;uı Şef hmct lnönünün dfalar sn!Abfyettnr l'l""'ı :" il!erde ta· Almanların girdikleri bildiri · 
• il dün meruimle açılmıştır. "namivle hav:ıl mıı.hsulil ol:ı.::-.. 1: tav len Saint Guentin (Sen Kenten) 

ltrı 11~1ecıiye, ışehrin mulltclir semt· c;if edilmektedir. Som nehri üzerinde elli bin n;,i 
~~ltıab 6 Yeraltı obdesthııne~ı yap· Ayni nı""'"'""•·nc bu p.1:-~- fuslu bir gehirdir. Laonun 40 kilo 
hııı l" karar vrrmi~tir. Bu işe 60 ~ng'liz • Franm blokunu a•ınnıı metre şimal garbisindedir. Umu 
• Cıra ıı.rrılııcaktır. ~a matuf yenJ bir mıı.ro•-n ,... ı-ı mi harpte Almanlar tarafından 

l'tııd,eten cuma gece~ı 16·17 yaşla· leeeı'fl flbe r ·n..,,,•.•~ •·. 28 ağustos 1914 de işgal edilmiş. 
lilı)( tocukıardan mürekkep üç ki- MtlTTEFtJ{LEEtN BAŞKUHAN- 2 ilkteşrln 1918 de kurtarılmış 
ltıe111l~r .hırsı& kumpanyası Süley· DANI DEGtŞTt tehir kısmen harap olmu~tu, 
dtıı ~ \era caddesinde şeımcd· Pariı, ~O_ Frnn~ıı cumhurrci,i Laon ise 19 bin nüfuslu, mül • 
ltıliııı Olla Gürdant (eski kifüe) ca· ılün akş:ım general \'eygandı milli hakatlyle 150 bin nüfuslurlur. Pa 

liırs '<>)•nıııta teşcbbils clmi~lerdir. müdafoa genelkurmay bnşkanı ve risin 140 kilometre şimali §arki 
lııa hı.t2lar, Biıan, devrinden kal· htırPkıH sahneleri lıe:reti umumlyl' sindedir. 
~ i binaya penceresinden girt.k ,inin ba~kumandrını t:ıyin edrn bir Gene Almanlar tarafından işgaı 
llıttııt'ride bulunan e,ki ve kıy 'ıı rarn:ıme lmıı etmi~tir. edilen ve Paristen 130 kilcmetre 
~~1 Cserıcrdcn bir halıyı ,.e dlAcı Bu tayin boşvekaletıe Reyno llt> meGafede bulunan Ribemon iki 
~'hta~litnı e~ya!lını a,ırmı,ıar ,.e mareşal Peten wı gr-1eral \'e:rsand bin nüfuslu küçiik bir kasabadır 
~lıtı.ıı eledc iki koltukçuya yüı cllı ar:nında yapılan bir içtima netice- ve Sen Kentene tabidir. 

lıı,a s~tınışlıırdır. sinde yııpılmıştır. Almanlar tarafından işrral edil 
b,t .~bııı UJbıtası, 2i saatlik sıkı Gcnernl Gamlenln yerloe 1relen diği tekzip olunan Peron, Amie 
~- Ee $lırrnıı neticesinde hırsır.lnrı .reni bn,kumPnd:ın yakın şarktaki nin SO kilometre şimali şarkisin 

Roma, 19 (A· A·) - F'ranıı:r: 
kabin,.-' :lckI değiqfk}lk İtalyan 
mnhfillertnde Fr:ıns"dakl vatlyctln 
nezakctlne l.'1aret otmakJa. bcrı:b"r 
•'lfl-- .. n lstfltu!mı kırmak kin bU
tün Fransız cncrjieinl ileri tıUr· 
ınek hususundaki ıı.z:me oc bir ilin· 
ret olarak tel!kki edllme!dAd.Jr. 
Bu hissiyat f~ist matbuatta da 
bilvasıta ifade cdlli;:or· 

ı::-,,n r:ii-1 "rc1" mUttcfiklcrin At. 
man salgmma mukavernf't edemi 
veccl:lr:ır'ni lıtdia e!lcn matht'" • bu
~un' muharcb·-Jn hıı..,hra "'~ıı.1~ · 
n hakkmda tef:ı1lrattıı b··'·•nı•rk"
son sözUn he,..,ı·z söv!---:~ olm" 
lığını ihsas eyl"Mı>kt,..dir· 

"onclm, 20 - Mu!!o'ldnin, Am"' 
rika Cll""., .. ,. ........ l-ıin tıı""" ·...,a ver
r!iği cevapta ltr 1 ' ""Dln ı.,., .. y, lın1"f ı 

\.laZiyctini dc~iştirmediğlnln bildi -
· rlTniğl VaeinMcı-:ır'an haber verili· 
yor· 

~uıııartlrrnc~e muvaffak olmu' ve miltıcfik kun ı ·.ı ba,kumana·a- de b!r mevkideclir. Amien şehri 1
• ı altık · p · 131 kil hem'zln arkasınd~ Alman kıtaları 'tHir .. • ııda : kollukçularla yOı· nı ve umumi hnrple mare•nl Fo•un ıse arısten ometrl! mesa· 
~. "reıt v v f d d' 90 bi ··f d • var. Fakat Fransızlar dahi bir"ok , eı,ı. talınmı, cnayı meyda· crk~nıharbiyc reisi)·di. e e ır. n nu u::u var ır. ,. 

"nr- Al ı 1914 d b h k :ı r:oktalarda Atm:ın cephesinin geri-• •ıııştır, Marc~al Fo• onıı ·nıı ko,,ıı •ıı-.-r- man ar e u şe re a a ı 

No.114 Y nn: Oı·han Rahmı Gökçe 
Ka!)tan bekliyo:-du. Doğanı e· 

tini göğsüne götürerek selam· 
ladı: 

- SclamU.,aleykürn. 
- Aleykümüsselam kahrama -

mm .• 
. - Hazır mısın?. 

- Evet.. . 
Kaptan yürüuü. Doğan da <-nu 

takip etti. 
Güyertede bir sehpa üzerine 

kunılmu§ bir ~let vardı. Kaptan, 
kol gibi bir noktayı gösterdi: 

- Makine §imdi kunılmu§tur •• 
lşte bak, bomba şurada duruyor. 
Şu kolu çekince, yay boşanacak 
ve §İddetli bir tazyık, bombayı 
buradan tutup fırlatacak .. 

- Mesafeyi nasıl tayin ediyor· 
sun?. 

- işte şu makas gibi Aletle .. 
Bunu ne kadar aç.arsam, mesafe 
o kadar açılır .. Kıstığım nisb!tte 
de bomba daha yakınlara d~er .. 

Alet, hakikaten garip bir 
şeydi.. · 

- Bak, bunlar işte, dört taraf· 
1ı kirişlerdir .. Hani, ok sisteminde 
bir §ey. , 

- Bomba §imdi hazır mı? 
- Evet, dört tane hazırladım.. 

Çünkü isabetli hareket etmek 
lazım. Evvela denizden baglıya· 
cağı,m. 

- Peki, denizde de patlar mı 
bu? 

-Patlamaz, fakat ıuyun kay· 
naştığr yeri görebilirim. 

Ona göre üçUncU aallayııta, cı; 
ki klise yıkılacaktır • 
Doğan güvertede oturdu. Dü· 

şüniiyordu: 
Bu hadise acaba ne tesir yapa· 

caktır? Duka korkacak mıydı, 

yoksa gene kaplan postuna gir
mig eşek gibi sahte bir kahraman· 
lık mı gösterecekti? 

V akıt gece yanaıydı. Dofan 
doğruldu: 
· - Hazır mıyız?. 

Kaptanın küçük mavi gözleri 
fınl fırıl dönüyordu: 

- Ona ne güphe? 
- Çek öyleyse!. • 
Kaptan sür'atle, bu yeni ılstem 

mancılıtrn yanına yaklaftı ve ko· 
lu sür'atle çekti. Bombanın yata· 
ğmdan çıkışını görememişlerdi. 

Kliscnin tam dibinde bir alev' 
yilkseldi ve tiddetli bir taraka 
duyuldu. 

Kaptan bir kahkaha attı • 
- Şimdi tam kliseyi tuttur&· 

cağız. 
Ve derhal, kolu yerine getirdi. 

ikinci bombayı da yatağına yer· 
leştirildl ve gene kolu çekti. tsa· 
bet tamamdı. • 

Klisenln üstünde evve11 bir k:ı· 
ra duman gözüktil. Sonra ikinci 
bir giirültü, b;.itün sükCıneti ltanı
tırdı. Bunu, bir alev sütununun 
yükselişi takip etti. Bina hem 
yanıyor, hem yıkılıyordu. Şehtin 
bu kısmında bir k:ı.rg:ışahk ba~la· 
mı~tı. Kaptan, elini kalçalarına 
dayamış, kahkahalarla gülüyor· 
du. Filhakika, Vcn"dik, yekdiğe· 
rini takip eden bu infilakla, 
korku ve heyecan içinde sokağa 
dökülmüştü. 

Venedik Duheı, daha ilk tara· 
· ka ile beraber ka=yolaemdan fır· 
lamı§, sırtında ipe];: geceliklerile, 
yarı çıplak oluak pencereye ko!f 
muştu. Tam bu sırada da ikinci 
infilAk olmuş ve yükselen kırmızı 

sütunlar karıısında: ~ 
- Müthiş .. Dediğini yapıyor ... 

Bu adam beni mahvede<:ek !. 
Diyerek gerilemişti. Bu infilllıc 

neydi?. Bombayı oraya nered.eft 
atmı!tI?. 

Birkaç dakika geçer geçmes. 
şehir muhafızının geldiğini haber 
verdiler. Muhafız büyük bit tel&§ 
içindeydi. Duka bağu-dı: 

·-Ne oldu?. 
Şehir muhafızı batını eğdi: 
- Malam haımetpenah, ~ 

Jilrn •.• 
- Size tenbih etmiıtim, lyl 

tedbir almakhğmızı ıöylemiıtim. 
- Aldıin muhterem Duka. Kl.t 

seye kimse yaklaımamııtır. Bu, 
bir top glillcai gibi bir gcy.. fi 
uzaklardan atılmıg olacak ... 

- Siz çıldırdınız mı?. Umanda 
tek harp gemisi yoktur ki, kliae· 
ye gülle atsın. Hem de bu kadar 
isabetle .. 

- Şu' halde bir §eytan itile 
. karşı karşıyayız. Böyle bir teca

vliz olacağını bendeniz bilmiyor" 
· dum. Bendenize, yalnız klisenift 
etrafını muhasara etmekliğiminl 
ve yaklaşan olursa yakalamaklı" 
ğunı emir buyurmuştunm. KiıQ· 
se yaklaşmadığına göre, demek 
ki, kliseye de bir §Cytan muullat 
olmuştur .• 

Duka di~lerini gıcırdattı: 
- Bir şeytan ki ... 
Sonra batını aalladı ve te]uar.ı. 

ladı: 
- Hem de öyle bir şeytan ki, 

bütün Venedikle alay ediyor •• 
Git, halla teskin et, bu tarafa kim"' 
se ya'kla~sın, yoksa karışmam. 

Şehir muhafızı Dukayı sel!m1r 
yarak çıkınca, Duka derhal giyin• 
n.iye başladı. Homurdanryor ve 
hiç durmadan soluyordu .• 

-Bu herifi ... Bu herif t. •• Ah 
bu Kiyara maskarası ~k mu, ba· 
§ımıza bunları hep o getirdi .• 
Maamafih ... 

Duka aynanın kar§ısma gidip 
yüzüne baktı. Kendi kendine: 

- E, muhterem Duka "dedi· 
maamafihten sonra ne gelir?. Ne 
yapabilirsin sanki... YüzUin; kor· • 
kumun aynası gibi aapsarL. Bu ne 
adamdır, bu ne fels.ket kasırgaaı. 
Bu ne §eytan azması haindir? 

Sevdiğim kadını elimden alır •• 
Ailemin gözbebeği bir kızı b· 

çınp gönlünü kendisine bağlar .. 
Denizlerde donanmamı paçaY' 

raya çevirir. 
Vencdiğe girer, saraydaki nı· 

kah muamelesini durdurur. 
Şehri tepetakla getirir .. Ve ben 

birşey, amma hiç bir şey yapa· 
mam. Kiyaranın da kaçınlmadılı 
ne malum sanki? .. Gidip ıuna bir 
bakaynn? .. 

Duka kendisine bir çekidilzen 
verdikten sonra sert adımlarla 
koridoru geçti, sarayın öbilr kö· 
şesinde, Mehlikanın bahçeye ba· 
kan odasının kapısını çaldı. Meh· 
lika, gelenin kim olduğunu anta· 
rnıştı. Sert ve kumandaya benzi .. 
yen bir sesle : 

- Giriniz!. 
Diye mukabele etti .• Duka içe· 

riye girince onu selfünladı. Fa· 
kat Mehlika pencerenin dibinde, 
cephesini kliseye doğru vermiı, 
sadece başını çevirmi~ti. Duka· 
nın selamına mukabele etmeği lü
ıuımuz bulmuş olaeaktı. 

• (Devamı var) 
l'ı y y ·' & ,, ,ra ·ı ., . l d' !!inde muessir bir sure .. ., muhnro-

1\ıı Cır dı. Vnktile Jnun için "Fransa· ı en em•~ er ı. ..---------------------------• ~,.ıı huı et \'clı:lll Naxml TopçuoIDu· tehlikeye dü~rııe :ıc.. \'e'·""'ndı ÇöRÇILtN DON GECEKi bo etmektedirler. Her ilti taraf ~fi 
"'lıet llndu~u beyanata göre hü· "' .10- NlITKU ~arct tehlikeli bir va::ı :'to bu. 
~L • liıt1k.. ' cağırınız,. dcml~tlr. ı akt d 
.. •111 "'" arla olo .ı mficadeleyı Lo::ıdra, 20 - lngili:ıı Bqvekill unm n Ir· 
•tııı """essi b" ,. ıcrnl \'eygnnd il\ yaşındadır. • Fransız ve fngtlli; ordulan ümit 
llt~L ~en r ır şekle sokmak için 1920 de Polon:ra kun-ellerlne ku· Ç<irçil dUn gece radyoda bir nutuk . 
t. "~clt•·ı tedbirler alm:ıktadır. ÖnO· s5yU ... ·erck ezcümle dem'ptlr kJ: ettiğim gibi 1~1 bir surette idare e-

Sec;nıe fıkraıar 
..... " hrırt monda ederek 'ovyetlerlc h:ırp edip "' ~ dlldikleri •-t..dird F rd ~ •ril'tt :ı :veni bir korarn:ıme "- Fransa ve Flandrlarda milt. ~ c, ransız o usu 
·~~._ rrı .. ki' \':ırşov:ıyı kurı:ırmı"tır. Harpten toplanmak ve muk bil •---· 
t. ··'il·, hn ~"· ıne konolacaktır. Bo· v hiş bir muharebe cereyan edivor· n ı..~uı .. nuza 
,L ı !Onra Suri:re fevkaliıde komiserli· "' ge"mekt"ki h d h ~ '%~ ı. un "V!IAyetlerde fiyat mü· Almanlar bava bombardımanlarmı. "' " meıs ur c asını mu-
'tı "0"' fllnde \'C Fransız y'll:.sek hllrp kon· · haf ..... ett'~i ve g- ı gi"- rd ~ııı: ır, "u•uı Yonlorı teşkil oluna· ağır Zirhlı tankların harekatlle en· ""° 6 e er n =- o u. 
ıı.. o k 1 ~eyi ikinci rehliğinde bulunmu.. sa mazide bı',...ok -:·-'le ı f>Ö"-~- 111111 °ın "YOnlar pl)·asayı ya· .., yanı dikkat bir surette teli! ede- ·"' .u.uow r e c ~ 

tt t .,,tı.~llkip ve herhangi bir lhtl· tur. t rek Majino hattmm şimalinde terdiği metanet ve mUcadele kuv-
~.•cııı .sını dellllerile tespit ede· YEN BAŞKUMAND.U.'lN Fran.!u; müdafaasını delm'şler ve vet.lni blr kere daha gösterdiği 

ıı 1•c.r:eye Yerecektir, 1UEZl1'ETLERt mhh arabalardan mnrekkep olan takdirde sahnede Ant bir talıavvUl 
0~ııe t vekili bu sab:ıh t:ın·nre Porl:t, 20 (JLJ ' - J.: ..... ' ,in kuvvetli kollar Jlk bir ikl gUnde husule gelecektir. 

Yemin 
Karıma yemin ettim, bun· 

dan· sonra eve urho§ gitmiycce· 
ğim. 

- Ya ... Demek artık içmiyor· 
ııun?. 

- Hayır ... İçiyorum... tçiye
rum fakat eve git::niyorum ... 

• " Ankaray:ı dôıımO~tfir. ln!:l~af halinde ··lunduıtıı bir ta· müdafüılz buldukları l!l&bayt işgal Bu muh::rehe .. ı.ı,ıc+ini kaybet-
lıı 11Jr n.ıındn scncrııl Veyganrlın tayini tahribe b 1 1 rd illeten sonra, İngiltere adn.....'"1 Uze- O h' • 
\ tı..ı ~ trı0ddet e--ı me .... ·nl)·etle F ve aş am:ış a n-. nan ını ya•"'""ım ... • ... ..u r:ınsı& mahfillerinde mcmnuni ... eı H tl • d gf rhde muh:ırebe 'Olacaktn-. O •a- • ~· . aıı 'llne 1 J a armıua erin surette ren ,. 
\tııı ~lo tı ~ fJ den \'ugo5lnv iklncı le kar~ıl:ınmakt:ı :ır. Bu mnhfiller bu tanklar orada telA.ş ve karga- man bu ulv1 a.nda bUtUn tedbirle- MeıJıur ~air Haşmetin bir 

'•ıı~ı f, Nikolayevıc buıtOnkO Veyg:ındın r-· · ılt lııı makartıı •alık husule getirmişlerdir· Tank- r1n en mlithişlerlni dahi .-'-"':•r defteri vardı. Ahmak olduğuna 
' ~ ~·orı,ı trenfte RClmlştlr. l~ı;ıı l ellll!I ,.e mumoileyhin muhare· larm arka.smda.n kamyonlar içinde tercddtit etmivP<:e~ı z. Mil!etfmfr. • hilkmettiği adamların ismini o 

1 ~ .. trııte•· benin ('Creyao elt i~! ıahMyı iyicl i d ı k 1 k den yapabllcceğl son aa~·rete )':a . deftere yatardı.• Bir gün Koca 
ı .. ~t ""! •elimizde otomobil i"lc- P ~ e er ve amyon arın ar asın- ,., J 
, 111 ~ .. ış:ı ., tıınıdıf{ı beynn erlilmrt·•r ••r. da Alman kıtaatı yığın halinde f-· dar ı:-~•nn gavr"•ı t ı .. •f··~A·''"-. Rağıp pa~ Hqmeti ça~ırd~ ve 

1•~ l"tnı bcoğını sôyli)·en Franııı7 Aynı • lıflllcrcte hasıl olan kıınıı· ıerlemektedirler· Dllşmana muka _ 1 ROI,ANDAllAKt ALMAltl~AR · sordu: 
, ile l!elını~~i~~kU kon\'an,iyonel ate göre, hareket harbinin mütehııs- vcmet için ve hi\cum h:ılhd~I Al INOtl,TF,RF;YE SAT,DJRABlr.tr. - s .. in •u ahma dar <lefterin-

bıı >.cıaıar !IUJ olan Verıtnntl 'ikk~ııo :ıvan bir :naıılan t1n mü,.esir !!ı.:rette vurn Hollandayı istila eden AI· de benim d• ismim vıı:: mı?. 
ı,~ırıı, 01 da birk:ıc ~ene en·el ya hıt lhak ıncl':fyer ıı1i~tir. Bu mü bilmek fit" :re Fr ~m or.ıı,.• .. _,... mın ordusu külli kuvvetlerinin - Evrt pa;am. 

1•ııııı an :Yolların yeniden kut• kem mel ~Gvı:ır' .,fn bir ntı-i ıırhlı günlerden beri dE>ı\'llm eden yt-nl- garp ccphcsindtı vaziyet i!tikrar - Neden?. 
l. 11

%n knrar ,·erilml~tir. ,n,·arl kuvvet· olan motŞrtü fırkalı· den grupla.,mn hsreket!erl tngUb: ke bettikt.en &onra lngiltereye - Evvelki gün tn.,lum n, "fr 
~."'.! ~! to ft ,,..ol!.ta1. : • rnmerltcc~inden :,üphe edllmt· bava kuvvetlerinden kudretli bir dönmesini bekliyorum. Eminim ne borç verdiniz de ondan. 
~ ~ ~'~ rncktcclir. varctrın görmektedirler· ve bu hususta herkesin namına - Ya, peki ama hcri.f ~clir bor· 

t Veyganı1 ı1:ı tıpkt Foş gibi sert Hi~ umulmadık yerlerde. h:ıtla- söylüyorum ki, bu hilcumu karşı· cunu öderse ..• 
l'o"tlilıı t'ntf 1 k:-rorlar lıtihıı:ı: <'den Te cnretkftra· nmız arkasında dil3man zvhn ar~ kanunlannın müsaade ettiği nis· - Patam ,o zaman sirln isrni· 

PalavTacı ve hazrr cevap 
lki arkadaş, Beya.zıd meydanm

da dolaşıyorlardı· Palavracılığı ile 
anılan Hasan arkadaşına: 

- Kulenin bayrak dlreğind~ 
karıncayı görüyor musun? diye 
sorar··· 

Mehmed: 
- Görmeye ne hacet ayağmm 

sesini duyuyorum, diye cevab ve. 
rir • 

Emniyetim var 
Salamonla Moiz havrada kar

şıta,tılar. Salamon Moize dıpn· 
da görii§elim. 

Dlye i~aret etti. Dıp.n çıkınca 
do .. tuna dedi ki: 

- M oiı be dun gece rQycmda 
seni gördüm ..• 

- Hayır olsun 
- Su!!, pek hayırlı değil. Ba· 

na scne-tsiz sepet:ıiz 25 lira borç 
verdin. 

- Benim sana emniyetim nr
dır. Samont Ne zaman elin ftl'

bestlene ödersin, ü.rulme. rkı~., r Ahdullah ~2 ınny~ 1 e muhnrchrlere ~irişen bir kumnn· bnlnrmm "'Öru·· nr.'.l~-· ... d.,n tev"h'ııur,n bet dahilinde mukabelede bulun· nizi siler. onunkini vazarım. 
~·r sclcccktir. d d M " • - J 

ıın ır. • uınnllcyh ::ıkdire tııyık :ala m3h:ıl yo:ttur. Filhakli:a cep- ma~'1 ~madc bulunuyoruz. ---------------------ı:m------• 
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iyi bir hayvan 
yetiştirmek, 

Aynı ~amanda 

Kendinizi yetiştirmek 
demektir 

... 9!; 

Hasta ve yemek yiyemiyen bir 
hayvana insan çok acır. Sevdiği· 
miz kanaryanın tüylerini kabar· 
tarak ötmemesi, köpeğL'lizin ver
difiniz yemeği yememesi sizi mü· 
teessir etmez mi? 

Ustelik zavallı hayvancıklar 
dertlerini söylemekten de acizdir• 
ler. 

İnsanlar gibi, köpeğin de vita
mine ihtiyacı vardır. Gözleri, de· 
risi ve tüylerinin iyi vaziyette bu· 
lunması için A vitaminine muh
taçtır. 

Kemik ve dişlerinin sağlam oı· 
mat1ı için D vitaminine... v dha· 
aıl bir insana ne lazımsa, köpeğ~ 
de aynı şeyler lazımdır. 

Köpeği, masanıztbn artan kı
rıntılarla beslemek doğru değil -
dir. 

Buglin lngilterede, konserve 
kutuları içinde, kedi, köpek, ka· 
narya ve hatta balıklara bile bes· 
leyici gıdalar satılıyor. Bu gıda· 
Jarla beslenen hayvanlar hasta • 
hklara karsı daha iyi mukavemet 
edebiliyorlar. 

Evi'lizde köpeğiniz varsa size 
ıunlan tavsiye ederiz: Köpeğ~. 
elinde bir de~a saat onaltıda bol 
yemek vcrmelidi ·. 

~Öpeli' yemek istemiyorsa, ye
me;;! öntinden derhal kaldırmalı· 
aınız. Arada ımada büyük kemik 
parçaları verirsiniz: ufak kemik· 
]eri i<:ıt'iyen vermeyiniz. (Pirzola 
kemikleri müstesna.) 

Köpei:rinizin yanında daima bol 
ve taze su bulundurunuz. Köpe· 
fe soğuk şeyler vermeyiniz. Kö· 
peği muntazaman fırçalayınız. 
Ayda, birden fazla yıkamak caiz 
değildir. 
Köpeği rutubetli yerde barın· 

dırmaymız. Soğuk hava köpeğe 
zarar getirmez, rutubet getirir . 

- [3020[1 0~ÇSC10 
KAIDIN 

3 Oilimizt" nakleden Muz 

- Nasıl, siz buraya ara sıra 
mı gelirsiniz. Bu köşkte oturmaz 
mısınız? 

Baha acı acı : 
- Hayır, dedi. Ben uzaktan 

bir akrabayım .. Bir dayı oğlu .. 
Fakat ne olursa olsun Topuzoğlu 
ailesine mensubum. Onun için 
daha çocuk sayılacak bir yaşta 
kimsesiz ve beş parasız kalınca 
Aliye halam beni yanına aldı .. 
Kendi kardeşlerile beraber beni 
de büyütmek istedi, fakat maate· 
sef muvaffak olamadı .. Davut ve 
Hikmet çok kibirli, çok mağrur 
insanlardı. Kendilerile bir türlü 
gecinemedim. 

Artık Topuzoğlu ailesine ait 
dedi koduları dinlemekten bık· 
mıştım. Sinirli bir sesle: 

- Artık yeter, dedim. Uyusa· 
nız hic de fena olmaz. 

Bir :kaç gün sonra hastamı 
söyletmcdiğim için ne kadar acı 
çektiğimi tasavvur edemezsiniz. 
Eğer hastamı o gece söyletmiş 
oJsavdım, b~lki de. kısa bir w. 
man sonra kesif bir sis gibi et
rafımızı saracak olan esrarın a
n:ı htannı elde etmiş olacaktım. 

Bu sefer, yaralı gözlerini ka. 
padı: 

- Om11~um fena ağrımaya 
başladı. Sargıların yerini bir 
'}:ırçacık dı>ğiştircbilir misiniz? 
"'arğllar çekiyor. Fena ıstırap ve 
riyor. 

Uzerine eğildim ve pansıma
nı bir parça gevşetmek istedim. 
Yara sağ omuzun üzerinde tam 
Pt içersinde idi, tehlikeli dcğil
dı, fak:ıt çok ıstırap veren bir 
yara olduğundan şUphe edile. 
meztli. Kendi kendini yaralamak 
için tuhaf bir yer doğrusu ... 

Hastam, sanki gözlerimden 
düşüncemi okumuştu, yine ı:ıi· 
-ıirli sinirli güldü ve sonra söze 
~aşladı: 

- Niçin olmasın efendim ... 
Rövelver temizlenirken sol elle 
d<:! tutulabilir. Bu suretle namlu 
sağ omu:ı.:a doğru çevrilmiş olur, 
silahın dolu olduğuna bakar, 
sonra tetiği çekersiniz. 
Bahanın bu seferki gülüşü hiç 

te hoşuma gitmemişti. lı;imi bi
tirdikden sonra: 

- Nasıl? diye sordum ... Ağ. 
n biraz hafifledi değil mi? Şim
di uyuvunuz. 

Yatak çarşaflanmı düzelttin'. 
o yeniden gözlerini kapadı, ben 
de koltu~uma gittim. 

Koltuk timid ettii!im kadar 
rahat değildi, ama. ben de, has
tam da bir kaç saat uyuklamış1z. 
Sebebini bilmediğim bir merak 
ve endişe beni derin bir uykuy.ı 
dalmakdan mencdiyordu. Göz. 
!erimi açtığım \'akit giinlin cpi
ce ilerlemiş oldu~ınu gördüm. 
burnuma hafif bir kahve ve kı

ekmek kokusu geldi. 

Sonra bir otomobil çayırın önU
ne gelerek durdu. 
Kalkdım ve bir asma çardağı 

halini alan balkona çıktım. Evin 
önünden giden büyük yol tam 
balkonun altında idi. Bu yol 
her halde olduğum yerden gö
riinmeyen garaja giden yol ola.. 
caktı. Güzel san bir tenezzüh 
otomobili olan araba balkonun 
altında durmuştu. Otomobilden 
sağlam yapılı, penbe yanaklı ılir 
adam çıktı. Dk bakışta bu adam 
kırk yaşında kadar görünüyor. 
du. 
Hastamın sesi: 
- Bu Hikmettir, dedi. 
- Ben sizi uyuyordunuz ı:;n-

nıvordum. 
·Baha kaı:ılarını çattı: 
- Size bir §ey söyliyeyim mi, 

Belkis hanım, dedi. Siz artık ı:<.'
kilmez oldunuz. Uykudan başka 
13.f bilmiyorsunuz. Bunu söyli
yecek yerrle, yavaşcacık aşağıya 
kadar inseniz ve merdiven tırab
zanlarından sarkarak Aliyenin 
Hikmete söyliyeceklerıni dinle
seniz. hiç fena olmaz. 

- Beni buraya hastabakıcı di. 
ye getirdiler. casus diye değil... 

- Kızmayınız canım ... Söyler
ken zaten yapmayaco.ğınızdan 
emindim. Fakat, doğrusu Aliye. 
n~n kardeşine neler söylediğini 
bilmek isterdim. Fakat, zarar 
yok. Şimıii nerene ise Hikmet 
buraya gelir. Dikkat ediniz ba. 
yan Belkis Tezelli bir kaç daki
ka sonra Hikmet Topuzoğlu ile 
müşerref olacaksınız. O, bu ai. 
lenin gözbr-beğidir. Ti< aret işle
riyle uğrac;:ır. Gayet maruf bir 
firmavı temsil eder. Kanı bile ö
teki iiısanların kanına benze. 
mez, mavidir. Bunun için azame 
tinden patlayacakmış gibi gezer. 
Küçük dağlan ben yarattım zan. 
nmdadır. Işte bir kaç dakika son 
ra bu büyük zat tarafından ta
nınma şerefine nail olacak, tut. 
fen söyliyecekleri bir iki iltifat 
kelimesini dinleyeceksiniz. O, 
merhaba Hikmet .... 

Hikmet Topuzoğlu kapı ~şi. 
ğinde göründü, pencereden ba· 
k::::rken bu iri yan adamı iyice 
görmemiştim. Başının bütün saç 
lan c!3külmüştü. yeni traş ol
nıuştu. GôZlcrinin tarn l'enginde 
mavimtırak gri bir kravat tak. 
mıştı. Bu aclamın iki dirhem bir 
çekirdek şıklardan olduğu der
hal anlaı;ılıyordu. Fakat, çok 
muntazam kıyafetine rağmen 
bakışında:ı, sık sık nefes alışın. 
dnn siddetli bir heyecanı ve de
rin bir ıstırabı gizlemeye çalış
tığı belli oluyordu. 

Dikkct ettim. yüzünde hiç bir 
şefkat es~ri yoktu. 
Kapıvı k:marken: 
- Aliye b:ına. bu gece miles. 

sif bir kaza geçirdiğinizi hab:;-r 

verdJ, diye söylendi. 
Hikmet yatakda yatan Bah'

dan başka hiç bir eeye bakJD" 
mıştı. Perdeyi indirmek lçtn ~ 
cereye doğru yanaşırken 11~-
Vl) birdenbire bana döndU: 

- Ha, siz misiniz? Hastabt
kıcı değil mi? Nasılsınız •. ~ 
sizce bir mahzur yoksa, bızı . 
dakika lfıtf en yalnız bırakabi)jl' 

.•• ? 
mısınız... bit 

Bana bu sözleri çok kibar 
tavırla söylemişti. Arzusunu r;:. 
rine getirmek için odadan çıt 
maya hazırlanırken hasta bl • 
den bire atıldı: 

- Buradan bir yere gitnle)'İ' 
niz, rica ederim. 

- Fakat... fıJ' 
- Fakatı falan yok ... Oldu ·"'t-

n uz yerde kalınız. Hikmet, lu 
(en biraz oturur musunuz? t 

- Teşekkür ederim. Fak'. 
çok uzun kalamayacağım. Y~ 
landığınızı öğrenir öğrenmez ~.
dim. Aliye kanma telefon et~ 
Esma da derhal beni buraya&"~ 
dt-rdi. Aliye yaranızın ağır o~ 
dığın söyleyince geniş bir n~ 
aldım. diJll" 

Hikmeti hem dikkatle . ,. 
\·or hem de her halini tedkı1:ır 
diyordum, sesinde hem nı~ 
hem de ıstırap ifadesi ,. 
Fakat, hiç bir şefkat ve nı~rb ıo, 
merhamet titre;işi hissedilJll· 
yordu. 

Hasta cevab verdi: ~t 
- Hayır. yaram ağır del".'( 

yalnız biraz fazla aj"rıyor.2!,. 
kaç gün içersinde iyi olacaıs--_ 
Hayatta ne garip tesadüfler ~ 
buraya gelir gelmez muhak1' 
l.ıir kaza ile karşılaşıyorum. o; 
~en seferkini hatırlayorsunuJ ırt 
ğii mi? Yüzerken b:rdenb 
kollanma, ayaklanma bir k&J11" 
calaşma geldi... Aksiliğe .~ 
nız ki size de bir türlil sesırtl1 

1
• 

şittircmiyordurn. Son bir gt '! 
retle yüzerek kenarı tut~~-t• 
dım az daha boğulub gıdıY0 

dum. bf' 
Hasta bu sözleri söyJerk~ ot' 

şı altındaki yastığı dü:ı.:eltıY ,o
du. Hikmetin yüzUnde daha r' 
luk bir ışık gezindi ve hiç .eh:.. 
miyet vermiyormuş gibi bır 
vırla: ,, 

- Kazalar böyle devalll ı
derse, de<li, korkarım ki ziyate 
lerinizi se;TekleştireceksiniZ· 

Baha: pıl• 
- Bu işte bir uğursuluk t J.df. 

ğu muhakkak, cevabını .. ;e 1 
Fakat adetlerimden hiç bir "" 1 
dcğiı-tirmeyeceğim. Alıştığılll ~
lcrden va7. geçmeme imkıin Y0 

Hikmet· • • • 
- Bir ~ey istiyor musuııuı · 

dedi. 1{1G 
- Hayır, teşckür ederiDl·· ,11ı 

bir şeye ihtiyacım yok. S ı 
görmek için buraya k~dıır g .. ,ı 
mekle büyük bir nezaket es" 
göstermiş oldunuz. ı· 

Hikmetin kocaman eli k~ 
nm tokmağı üzerinde ))ir 1 ı.stl' 
durdu. Bir şey söyleme~ '' 
yormuş gibi tereddüd ctt~· . 
zmı aı:;mışkcn kapadı ye gıt:,) 

* * * 
(Deva'/ .... ,... ............. _._.. .......... -..~--...................... ..,.. .................................... ~ ............................ ~-~~~~~~~~-- ~ 
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Kanaryalara gelince. Bir ka-

narya ile, bir kişiden fazla (sahi· 
binden başkasının) meşgul olma· 
sı doğru de~ldir. 

Suyu günde iki defa olmak üze
re değiştirilmelidir. Salata mev· 
simincle, salataların göl;ıeğini ver· 
meği ihmal etmeyiniz. 

Yemini yemliğe çok doldurma· 
ymız; aksi takdirde kafesten dı· 
ıarıya serper ve e\•İnizin temizfr 
liyle uğraşan §Clhısı sinirlendire· 
~r. 

* * * 
Kediye gelince, o fare ve ci · 

ferle, kendisine Hizım olan bütün 
vitaminleri elde eder. 

• • • 
Ev hayvanlarını yetiştirme!< 

._.e onlara iyi bakmak bir san'attır. 
Şunu unu~yınız ki bir 

hay·ıana yapılacak muamele de :>· 
Bun hayvan ve 'kendinizin insan 
elduğwmı: unutulmamalıdır. Hay 1 
.anlar sözden değil, ne demek is 
tediğinizi konuşurken takındığı · 
IUS vaziyetten edadan anlarlar. 

Anlamalarını arzu ettiğiniz ş:
yl anlamadıkları, zaman, hiddeti· 
aiı:e kapılarak onlara el kaldırma· 
ytnız:, onların scviye5ine düşmüş 
eluraunuz. 

~I _i\_e,~ ·~ 
\• ·~ 

~I ~~ 
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SAKA~ FAYDASI 
- Pr9f.-Sr, profesör, mayo _ 

•aza anattanuz:. 
- Fransız karikatürü -

u, Cevat Tevfik Enson ı t-+-+--t--ıt--tıııı 

Robert, telefon ederek muhakkak su
rette bir yerde bulu~manızı ısrarla ileri 

sürünce, hayretler içınde kalmıştım. 
Benimle böyle nni olarak buluşmak 

iste;yişine sebeb ne olabilirdi? Karısına 
karşı gayet dost bir his b:::nliyordum. Za
ten zavallı Hanriyetin (Henrictte) on beş 
senelik bedbahtlıktan sonra... Hali hu 
çapkın adamı delice sevmesine bir türlü 
akıl erdiremiyordum. Robcrt, hemen o 
gün evime gelerek bir cığara yaktıktan 
sonra: 

- Aziz dostum!.. Bana bir iyilik ya. 
pacaksın... dedi. Se·n. H:ınriyetle arada, 
sırada derdlcşir, o.ıa iyi nasihatlar verir
sin. Sana karşı büyük bir itimadı vardır. 
Ona hak veriyorum: Çünkü, senin hayat 
hakkındaki düşüncelerin gayet dürüst
tür ve Hanriyctin ruhi haleti üzerinde ı..1J. 
yük bir tesiri vardır. Sonra, t ecrübem ba
na gayet ihtiyatlı bir adam olduğunu ela 
anlattı. Sırlarımın ik;mizin arasında kalıp 
karımın kulağına gitmeyeceğine eminim. 
İ~te, bütün bunlar senden bir istirhamda 
buiunmama bir scbeb teşkil etmektedir. 

Yaprak cıgarasından bir nefes çektik. 
ten sonra sözlerine devam etti: 

- Malmödcn seyahat dönüşünde, tny 
yarede bir kadın ile tanıştım. Bu kadını, 
tarm kabil olmayan bir aşkla. sevdim. 
Genç kadın da ümide düşürecek derecede 
bana iltifatta bulundu. Tabit tayyarede 
daha fazla anlaşmamıza imkan yoktu. Fa. 
kat günün birinde Molmöye döndüğiill} 
takdirde bulunmamıza imkan olduğunu i· 
ma etti. Aziz dostum!.. Sen benim tabla. 
tımı bilirsin. Bu kadını unutmağı arzu et
tiğim halde muvaffak olamadım. Gelecek 
kış gene ayni komite tarafından konf e. 
rans vermek üzere davet edildim. Yalnız 
bir mcs'ele var. Onu da sen hallcd~ccksin. 
Anladın ya ... Zavallı Hanriyct .... 

Robertin sözlerini keserek cevab v~r
dim: 

- Doğrusu .. kan koca arasına girebi.. 
lcciğimi zanetmiyorum. 

- Sözlerimi bitirmedim. Yapacağın şe· 
;in Hanriyete katiyen zaran olmayacak. 
tır. Hanriet benim.re beraber gelmek isti
yor. Tabii buna imkan yok; çünkü, haya
limde yaşattığım tatlı hülyaların hakikat 
olmasına mani teşkil edecek. Üstelik işi 
de anlarsa müteessir olacak. Iştc. iki ta. 
rafı da memnun edecek bir çare bulmak 
lazım. Şimdi senden gayet basit bir şey 
rica edeceğim. H'lnriet her zamanki gibı 
sana. danışacak ve projesini anlatacak. Se 
yahat eden bir muharririn daimi surette 
halkla temasta bulunması Jazımgeleceği· 
ni ve bu iki kişilik seyahatin çok bahalıya 
mal olacağını kendisine anlat. Sonra ... 
Konferans vermek üzere davet olunan bir 
konCeranscının vakt'ini mütemadiven res
mi kabüllerde ve zivaf etlerde öldürece
ğine şehri gezmeye ·bile vakti olmayar.a. 
ğına inandırmaya çalış. Tabiidir ki" d;').. 
nüşte kendisine ka~ı bermütad büyiik 
bir sempati göstereceğim. Ne de olsa ... <J. 
nu pek çok severim. Zavallı H&.nriet! .. 

Fikrini anlatmak için bir saat :r.:.;:te. 
madiyen konuştu ve sonunda benden bir 
vaad koparamadı. 

Tesadüfen, o gün akşam Uzeri Han
riet telefon ederek: 

- Bertrand 1 Beni dinle. dedi. Bu aksam 
meşgul değilsen gelib bir çayımı iç. Bir 
mesele hakkında fikrine müracaat edece
ğim! .. 

Salona girdiğim zaman Hanriet, piya. 
no çalıyordu. Kırkma yakın olmasına rağ. 
men giydiği güzel tuvaletle ancak otu· 
zunda gözüküyordu. Beni büyük bir sami
miyetle karşılayarak: 

- Azi "!İm Bertrand, eledi. Bana büyük 
bir iyililt yapacaksın. Yalnız, senden bu 
ricada bolunurken bir sır ifş~ etmek mec~ 
buriyetinde kalacağım. 

- _,3 
- Fakat, Hanriet ... 

Sözümü keserek de\·am etti: 
- Dünyada itim'4d ettiğim yegane in

san sensin. Pariste tahsil eden güzel bir 
Slav delikanlısına aşıkım. Güzel dans etli. 
yor. Biraz delice fakat onu seviyorum 
ve beni mesud ediyor. 

- Ya Robert ? .. diye sordum. 
- Tabii Robertın hiç bir şeyden haberı 

yok. Fakat anlaşılan o da bir kadına a
şıkmış .... 

- Ne? .. Demek haberiniz var ... 
- Çoktanben .. Sız nasıl öğrendiniz? .. 
- Bu sabah Robert söyledi. 
- Doğrusu dostluğunuza diyecek yok. 

Haberiniz var da bana bir şey söylemi. 
yorsunuz ... Ne ise ... Bu hususta mal1lma.. 
tınızın tam oluşuna çok memnunum ... Bu 
suretle arzumun tahakkukuna yardım e.. 
decektir. Robert, teşrini evvelde on beş 
günlük bir seyahat:a. çıkacak. Bu vaziyet 
karşısında Vladirnir ile buluşup seyahat 
etmemize imkan kalmayor. 

- Robert yalnız seyahat etmek ist~ 
yor ..• 

- Evet. biliyorum,. bana da söylc<li. 
Fakat ben itiraz ettim. 

- Hanriet ... Ben bu komedyayı anla· 
yamadım ... Doğrusu. Robert yalnız seya
hat etmekle senin arzularım yerine getir. 
miş olmuyor mu? .. 

- Doğru söylüyorsun ... Fakat, şüphe-
ye düşmemesi için alelhusus ısrar ediyo
rum. Bertand ! ... Beni dinle... Yapacağın 
iş gayet basittir. Roberte şu telkini vere· 
ceksin: 

"Mademki, sen yalnız seyahat etmek 
istiyorsun, Hanrietin de küçük bir seya.. 
hata çıkmasını temin et, bu suretle, o da 
biraz eğlenerek kendisini teselli etmiş o
lur." 

Sözlerine devam etti: 
Zavallı Robert!.. dedim. 
Evet; zavallı Robert! .. dedi. 
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Günklü buln1aca 
Soldan aaj'a: tııf 
1 - Yuvarlak, 2 - Bal' ıctl P' 

açılır, kapanır kUçUk bıçak, S ;;ı.tP
kaza merkez.l, kamer, 4. - Z- ,ı 'I' 
vahşi, blr hayvan, 5 - Bir er1' J>f' 
mi, 6 - Habeıiııtanda bir ıebi;;. ııl' 
navutlann bir kablleai, 7 - f1 f / 
nln olan ha.ııtalık, eorgu edatJ•tlı; 
Yemek, evrak kalemi, 9 - G6' 
çocuk doğurtan, 10 - )(ilJl 

Yukardan aeatı: ııt1~ 
1 - Bir harp aUAhı, ıeıır!Jlariç. J / 

2 - Kol ile boyun aruı, il 1'ıe# " 
Toriğin kUçUk karde§l, lJ>Jll• ~ ti' 

k ıerr ,ı&' 
mlrdJr, 4 - Yaramaz çoc:u • 1' 'fi". 

harri olur, t5 - RUtubetll.'....~-4 (~ 
yellerinde bir nehir, 6 - ~ p 
gelirse Uulyet olur, eıya. 1 - ,ıııı'; 
ye, ıtıeye maylat bopltırk-:- .. ~. 
nılır, 8 - Tersi beyudn'• ço Jall flf".,ı1 
yen, 9 - Bus U..tUnd• yapı t,,.. 
tersi ııudur. 10 - KenardaA 

'I" Soldan ..p: e<fel'• y 
1 - Tayyarecl, 2 - J:d& ıttııl• 

3 - Kartal Bin 4 - tka. )~ 1 . ' J.tktıl• il' 
Se, Kendi. 6 - Deavf, .- 1" 
~. Etek, 8 - Gl.zll, ıoer, 9 

nah, 10 - Serf&n, Ter. 


