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Başkumandanın planını hemen ta>tbika 
~aşlıyacağı kuvvetle tahmin ediliyor 
il 

DTAILVA 
Avrupamn mukadder&tı taayyün 
etmeden evvel hareket edecektir 

Bir İtalyan gazetesi böyle divor 
t:.. Roma, 21 (A.A.) - Ciyano'nun nutku hak
~da Telegrafo gazetesi §Öyle demektedir: 
hi "Ciyano İtalyanın hükümdarlık hakkına sa
f P bir devlet olmak itibariyle hukukunu müdail"' ~tmeai lazım geldiğini söylemiştir. Muma
d eyJıin bu sözü bundan böyle İtalyanın hüküm
d •rlık haklannın İstimalinde kontrollere, tahdi
) at .. ve cebir ve şiddete tabi olmak gibi bir vazi-
ete uzun müddet musamaha edemiyeceği ma

:-•ııu İfade eder. İtalya, gerek milli arazisinin 
1 d~erek imparatorluğu arazisinin tevsii emelin-
30 r. İtalyanın bu emelleri Kont Ciyano'nun 
Ilı. teıriniaani 1938 tarihli nutkunda tarif edil
fi ~t~ir. Muıpaileyh bu nn&ında bir takım coğra-

11ıınler zilcrebııit ve ıiddetle alkıtlanmıthr. 
le . O tarihte demokrasiler, bu sarih mutalebe
d t'i !\azan itibara almamı§lardır. Halihazırda 
ltiİd0kraıİlerin bu mlitaleJ>eleri pek batka bir şe
f;' ı: karıılamağa ami.de oldukları anlatılıyor. 
~ valat geçmiştir." 

Bir lngiliz 
krovazörü battı · 

Bi·r Alman 
korsan 

' 

Laon __ ı 
• 01' 

.ıı!30tıtıt Re/he! 
Cııonnı 

o 

' Harbin cereyan ettiği sahCIJ'ı gösterir harita 

Bugün Alman Baş kumandanlığı Garbi 
Fransa sahillerine indiklerini, Aras, Amyen, 

Norveçte kayalara 
Se.rparak batan harp 

gemisinin 
gemısi Abbeuit'in işgal edildiğini, 9 uncu Fransız 

Cenubt atlantikte ordusunun imha edilerek kumandanı Mürettebatı 
1-" kurtarıldı 

lı&ın ~ra, 2LJ A.A.) - Amiral· 
?lliıl<ld/ teblıgınde Effingharn i!r 
\'~ ~a 1• l ng.iliz kruvazörünün Nor
tıı.ta ~ hıllerınde bir kayaya çarp· 
<lir. Ôı sonra battığı bildirilmekte· 
lan Erf.0 Yoktur. 9550 tonluk o
in~ ed~ng~ar:ı kruvazörü 1921 de 
llıat 01 lmıştır. Mürettebatı nor
~k 721 im 749 ki~idir. 

Al~an-Macar müzakereleri 
~U::!tıaclalte§k, :1 (A. A·) - DUn 

Pr>~t 'd 
llıUteaUJk e e hukuki me.seJelere 
l'eJ.etj bıı.,1 Alınan - Macar lllÜZ&ke

-:w anll§ tn:. 

dolaşıyor! Jiro' nun esir edildiğini iddia ediyor 
Londra, :?1 (A· A·) - Daily

0 

[;~f§:~~;~ Bu haberi Lr>) c§l rr O~ ya O ©l ifil O oy© 1r 
nu kaydetmektedir· Ekgpcr cenubt 

1 
ı 

~~~~::~~~~;:::~;: ngi tere, Fransaya mütema-
lann Rlo de la P!ata'da.lı:i aktbe-

:~§:Fl.~t~ diyen kuvvet ibraP ediyor 
ıp.fsl t.a.r'9Jmdan mayn d~· Y 
JıU hat.a'l&~· - M .a.8·•-llJ' 
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Balkanların üvey Çocuğu : 

Besarabya 
Y cı%CUI: DT Groene Amsterclam 

{Ho/4ndtJ ıoutui), 

Sovyet R~ ~byı:dan 
vazgeçmiyecektir; Romanya ise 
Besarabyayı bıJlc,alma kaptırmak 
.niyetinde delildir. 

&Mrabya. 1812 lenlSinde Çar 
birinci Alelı:aander tarafından Os
manlı Jmparatorlulundan alındı. 
Çar, bu münasebetle Rusyadaki 
bütün kili!elerin çan ÇJllmaJarıru 
emretti. Çünkü: "Allah, Rusyaya 
yeni arui vamekle kalmanız,. 
Rusyaya Tmla nehri üzerinde bü· 
yük ehemmiyeti hai% stratejik bir 
vaziyet bahettmiftir.,, diyordu. 

Besarabya bir asırdan fazla 
Rus idaresi altIOOa bulunduiu hal 
de Ruslapadı. 

1917 sena.inde, Rus ihtilali pat· 
lak verdiii zaman. 300.000 nüfu
sunun yana Mil Romanyalı idi; 
:nüfusunun d&tte biri Rus, Ulaan· 
ya ve Rutenyalılardan ibarettir; 
diier knım ile Leh, Alman, Bulgar 
ve mmevidir. 

Besarabya Ruı lhtiW.inden isti· 
fade etti ye istiklAlini i:~n ederek 
Romanyadan askeri yardım istedi. 
Romanya, ukerl yardımda bulu.İı
du; Besarabya bunun üzerine 27 
ikindte§rin 1918 de millet mecli· 
sinin karariy{e Romanyaya itihak 
etti. 

llliiltere, FranS!, ltalya ve İs
panya bu ilhakı 1920 senesinde tas
dik tttiler, fakat Sovyet Sosyalist 
cumhuriyetler Birliii itiru ederek 
ilhakı tanımadı. 

Besarabya yilıfuıden Sovyet 
Rusya ve Romanya arasında ba3· 
layaıı siya!( harp h!1! devam eder 
durur. 

Besarabya, !liynt istiklllini te
min etti; llkin bu, ekonomik vazi· 
yetinin mahvına tebeb oldu, ma 
Besarabyanm mQoteri1i Rus pa· 
:arlanydı. 

Romanya, bu yeni eya!eti ile ne 
yapacalmJ .bilmedi. 

Besarabyanın topralı çok mQn· 
bittir; buiday, mısır, tütün, sebze, 
meyva ~ti§tirir; earabı m~ur
dur; büyük hayvan sürlilerine ma· 

Çeviren: Ha • Ke 
lil"'tir. Nehirleri balık, onnanlan 
av hayvanlarile doludur. Bwılar
daıı başka JCDiİ.D tuz ve mermer 
madenlerine maliktir. 

Romanya ve Besarabya arasın
da münakale yollan mevaıt delil· 
<lir. Eyaletin limanı yoldur; Sov
yetler müsaade etmedikleri için 
Karadenize dökülen Dnieper neh
rinden de istifade edemez; (bu ne
hir Bcsarabyarun Rusya ile hudu
dunu t~ eder). 

Prut nehrinde ise nakliyat yapı
lamaz. 

Besarabyanın yollan berbattır. 
lnıilizler bu yollan "çamur çu 
kurlan .. diye tavsif ederler. 

Dmıiryollan, Sovyet derniryol· 
ları genişliğindedir ve Romanya 
demiryollan ile irtibatı yoktur. 

Oıisinau ve Bükfeı arasında an
cak bir tek irtibat yolu mevcuttur. 

Diler taraftan, Romanya Besa· 
rabyanm mahallelerine muhtaç 
delildi.-. Besarabyada bundan do
layı memnuniyetsizlik vardır ve 
komünist propagandası bu yii.3den 
burada çok faaliyet ~öatemıekte
dir. 

1925 senesinde kopan ihtilAli 
hUkQmet büyilk ıüçlükle bastırdı. 
Vaziyet sallha ~ru yilı tutmak 
üzere iken 1934 senesinde kıtlık 
oldu. Binlerce ki~ öldü; on binler
ce i.rnmı bir lokma ~ bula
bilmek için Moldaviı ve Vallıchiı 
ya it aramağa gittiler. Binlerce in
san lckelihumma yü.ıünden öldü. 
Yardnnlanna koşan ''Enternasyo
nal l'lZilhaç,, oldu. 

1935 de Besarabyada kalpazan
lık aldı yürüdü ve Romanya bu 
yüzden mülkü! zamanlar aeçirdi. 
Paralar milkermnel bir surette tak
lit olwımuştu. 

Besarabya, bugiln h!1A Tuna fl· 
zıerinde strateji eheınmi~ini mu· 
hafaıa ediyor. Besarabyanm ileri 
de Kızılordunun Balkanlar Qzerin
de n\lfuz sahibi olması için bir 
Alet cibl kullanılacağında hiç ıilp
he yoktur. 

itaıva 
CB&f tııararı ı ncl uyfada) • 

Bu gazete, İtalyanın eylw aymdanberi bil
hassa Alp hududunda birçok Fransız fırkasım 
ahi bıralanak suretiyle' hadisat üzerinde mühim 
tesirler icra etmiı olduklanru kaydettikten son
ra töyle elemektedir: 

"İtalyanın, cereyan eden YUkuat esnasında, 
kendisinin hedeflerini elde ettiii zaman daha fa
al bir hath hareket ittihaz edeceği muhakkaktır. 
Biz, tarihin saatindeki ibre, hülfil etmiı olan za
manı a-öatermeden evvel hareket etmek mecburi
yetindeyiz. Biz, A vrupanın mukadderab taay
yün etmeden eVTel hareket edecejiz." 

Roma, 21 (A.A.) - ltalyada mektepler, ev
velce mukarrer olan 16 haziran tarihi yerine 31 
mayısta kapatılacakbr. 

ROMANIN V AZIYETl DEôlSIYOR MU?. 
Bern, 21 (A.A.) - Havas: 
ltalyada bulunan lsviçre gazetelerinin mu· 

habirleri Avrupa ihtili.file alakadar olarak Ro
manın diplomatik vaziyetinde bir dereceye ka
dar bir tahavvül hasıl olduğunu beyan eylemek
tedirlcr. Muhabirler, birkaç vapurun a-elip git
mesi ve bir ltalY.an vapurunun Akdenizde cevee 
lam dolayısile vaziyette bir dereceye kadar a-ev
ıeklik hasıl olduğunu kaydetmektedirler. Diğer 
taraftan Correre Del Ticino gazetesi, Papanın, 
Romayı terketmesi muhtemel olduğuna dair ve
rilen haberi tekzip etmesini bir yabtma alameti 
olarak telakki etmektedir. Sureti umumiyede 
müttefiklere hücum eden bazı İtalyan gazetelee 
rlnin li~nlannda hasıl olan değitiklik de nazan 
dikkati celbetmektedir. Nihayet Kont Ciyano
nun aöylediği nutukta İtalyan taleblerinden dü
rüst ve diplomatik bir tekilde ve harbe telmih et
meden bahsetmiı olmut da ehemmiyetle kayde
dilmektedir. 

Mu.alini, memleketi harbe sürüklemeyiniz! 
Belfor1, %1 (A· .&.) - Şelfort arulsinde llraJDet eden İtalyan ana 

lan, Musollnlye IU mea.jl gand.ermitlerdir: 
-..ı-" İtal)'UIJD milfterek med~yett elan hrlstlyan ve Ll

tfn medeııtyet.ınla mukaddeı:atı menubaha olduiu fU ıaatte !Jelfort 
arazfalııde .turaa İtalyan aulan ~eye mftraeaat ederek kendishıe 
teman htınnetle fk1 millet arMmda ,-apılaeak bfr har'btn bir kardes 
mtkdl1"'91n t.ltb 4elep+lni tqıyaeafmı lııildirirler·,. 

• 

Saat 18,30 a kadar gelen 
harp haberleri 

Paris, 21 (A.A.) - Reisicumhur, dün öğle
den sonra general Weygand'ı kabul etmiştir. 

PaTis, 21 (Huıuıi) - Fransız cumhurreiai bu
gün Başkumandan Weygand'ı kabul etmiştir • 
Baıkumandanm bu konuımaıında, pli.nını cum
hurreisine arzettiği ve bu konuımadan ıonra he
men tatbik sahasına koyacağı söylenmektedir. 

* * * Paris, 21 (Radyo, Saat 11) - Almanlann, 
Fransada birçok şehir aldıklan ve General Je
ronla beraber külliyetli mıktarda asker esir et· 
tikleri hakkındaki haber tamamile aaılıızdır ve 
Nazi propagandasının yeni bir yalanıdır. Al· 
manlar, bazı şehirlere girmeye çalııan birkaç 
motosikletli askerin bu hareketinden istifade e
derek, oralara Alman kuvvetlerinin girdiğini 
etrafa yaymaktadır. (Alman Başkumandanlıiı
nın tebliği resmi tebliğler kıanumızdadır.) 

Almanyanrn 24 bin veya 30 bin tayyareai varmq 
Vaefııgfon, 21 (A· A·) - Hava nezareU generali Arno14 mebUl&D 

meclisinin tAU ordu cncilmcninde beyanatta bulunarak dem.iştir ki: 
"50.000 tayyareden rnürekkeb bir hava kuvvetinin vücuda getf. 

rilm~i senede 3 mllynr 500 milyon dolara mal olacalrttr· Modern 
harpte çok miktarda tayyare kullanılmaktadır· Almanya mevcut 24 
bin veya 30 blıt t&yyareslndcn takriben yalnız e btnln1 kullan.maktadır· 

• • • 
KANADA, S t1NCC BlR FIRKA KAHBBE <ttVARINDA VAZl'Yr! 

TOPUYACAlC MVPHEM 
Ottan., 21 (A· A·) - Kanada Londra, 21 (A· A·) - Röyter: 

Başvekil B. Mackensie King, a- Doğu • elmal cephesindeki Al-
vam kamarasında beyanatta bulu- man ta.zyfld bu bölg-eye. ıı.aldedllea 
narak Xa.nadanm Qçllncil faal frr- mntte!lk mnadım• krtalan tan
ka için kayda teveeuı edecefinl fmdan f1ddetle pll.ütlrtWmllıttlr· 
ve parllmentodan bir hava nezare- Alman hücumu evvelldnden daha 
ti lhdumı i.ııtlyeceğinl bildirmlştir. az eiddette değttdlr. 
AMEBİKAYA 1500 TAYYARE Sonlwıten'bl tfmalinde ve gal'-

ISMARl~ANDI binde mtıttetnc Jntalarla Alman 
Va..,tngton, tl CA· A·) - ı.rntte- kıtalan arumda flddetll muhare. 

tikler, geçen h&fta Kalltomiyaya beler cereyan etmekteyse de dQ.f. 
ıııoo tayyare ırlpa~ etmlşlerdir· man taratmdan dtın bqantan ta. 
8tı rakamda evvelce bildlrileıı. zançlar, hlleamua eneDd aa!hala· 
Doqlu'la.r da dahildir· Douglaa - rı esnasında elde ettilbıden ~ 
1arda.ıt gayri olan 7M tayyare daha az mUblındtr. 
BoeinC kumpanyur ta.rafından Alman .miılr Iatal&n betı - Ji
yapılacatt.rr. Kumpanya., bu mak- mal i.ııtlkametlnde tasy!klertne de. 
atla 2~ milyon dolar sarfcderek vam ediyorlar • .Almanlar bu reee 
fabrlkalan genl§letmltlerdlr· Laonu zaptederek Uu nelırtDI 

1 Resmi Tebliğler 1 

FRANSIZ TEBUGt 
Parls, :!! (A· A·) - 21 Maym sabah tebliği: 
Bu rece cereyan eden birçok çarp~ rafmen !om 1le 

Kambre arumda Mil mUphem olan \'Ulyette mUhlm hiçbir delilik· 
ilk kaydeclilmemf3tlr. Cephenin diğer muhtelif nokWarmda. ez. 
cümlı Atmıe Uzerinde ve Rethel bMeesfnde cfüeman hücum.lan püs. 
kUrtUlmUııtUr. 

Tayyarelerimiz dllşman gerilerinde etddetll ıeee bombardıman· 
larm& ievam etmiştir. 

lNGtı..ız HA VA NEZARETi BİLDİRİYOR 

Lon4ra, 21 (A· A·) - Hava nezaretlnln tebllil: 
lng:llz ha.va kuvvetleri dün Fransa ve Belgik.ada vo mUha.reoe 

cepheııinin hemen arkumda kltn böl~lerde dtıoman kıtaatmm mil· 
nak:ı.Ie yollan n tah&RUtlcri Qzeıine fiddeW taarnuılara devam et
ml§lerdir· Bu taarnızlar bUtiln geM devam etm.ıetir· 

Eu gece Roterdnm üzerine yaJHlaB bir ba&km esnamıda mUtead. 
did benzlıı depolan Uzerbıe bombalar babet etml§ ve yangmlar çık
mıştır. 

Alman tebliği 
Führcrhı mnmnl k:ara.rglhl, 21 (A· A·) - Alman ordUlu ba,pu

manda.nlığmın tebı.ıti: 
BlltUn devirlerin en mua.zzam taarruz hareketi, ayn ayn bir &e· 

rl bfl)'Hk t&ktBl mun!fa.kıyetlerden IOm'a, kal• Dk ...U.lwhıJ ...-er
melcteifr. 

Vul!eel dllfmanm Belçilta.dald kuvvetli trtaıan ne Sedan'm ce
nubunda Majlno hattı arasında irtibatı temin etmek olan dokuzuncu 
FraMDı ordusu hııha edllmJıtlr- Bu ordu, balen, fnhllll halindedir· 
Genel kurmay ve eimdiye kaör yedinci Frarum ordusu kumandanı 
iken dokuzuncu ordu kumandanlığmı deruhte etmıe bulunan ıenmtl 
Giraud eelr edllmlot.lr· Alman frrkalan, bu taa?nısla açılan gedi~e 
firmektedir· HUcum arabaları kıtalan ve motörIQ kıtaat Arru'ı, 
Amlenı'i ve A.bbcvillc'l almışlardır ve Som'un IBalinde bulu:ıan 
Fran.m, lngilüı •e Belçika ordulan cU.ztıtamla.nnı bu IUl'Otle Maııt 
aahlllne doğru ıftrmektedfr. 

Belçtkadıı. krt.alarnnız, Gand'm ı.ıarkmda Eecaut'nun cenubunda 
mU!re.ı.elerimlı;e ka?"lı koyan düşmana hUcum etmektedlr. Dil!IDlanm 
Valarudyen mmta.ltumda cenuba dofııı yarma t .. ew..19!'1 akim k&l
mııtrr. 

Huımııt bir tebliğle bildirdif;rlmiz gıöl, Alman kıta.lan, cenub ee
na.hmda Lfton'u alm~ln.r ve CbemJn des Damea yola il• AJıme - Otııe 
kanalına kadar ilerlemişlordlr· Krtslanmız. Fransız htıcmnlannı ıerl 
pilııkUrlerek, bu .mmtaiada birçok hUcum arabaları talırlb etmfetlr· 
Dll.şman mU!rezelerlnin eimdiye kadar mukavemet röeterdlkleri Re~ 
hel ıebri almmrştrr· 

Hava kuvvetlerimiz, Almnn ordu.!1lllun btt zaferine mQeMir SU· 

rette yardım etmi9lerdir· 
Handa hl.kim olarak, nehirler ll%erfnde re~ıtterf ve nakliye mn

eeae.el'rlni tabrlb ederek, ytlrilyiie halindeki kollara bQC'tlm yapa
rak, dokuzuncu J'r&nıız orduemıua tn.Ml!llnl p.tmldıattll•111 ve ftmdl· 
ye ltıı.dar dllfmanm ıediğimldn eeuhlanru tehclit tç{n yaptlft btttiln 
te:~b1lılcri nllve kallndl"yken boAm114tur. 

Franaız aahlll üzerindeki kee{f uçutları eımumda tayyarelerlmls, 
bir l'ranstz torplt08Ullu, l5482 ton11Atoluk NI~er donanma samıo va.
y:nmınu. Pavon Frarunz kargosunu ve d!fer lld tarroyu ağır 8W'ette 
hasara uğratmışlardır. 

20 Mayun 21 Mayı.qa bağlıyan gece, cernsn (3 bln tnn11lto bAc
mlnde 8 na.kllye gemiBi ve sarmc: gem.lleri bfttmlnut, dif9r taraftan 
ccman 13 bin tonHAto haemlnde dört vapur ağuo evette batara ufra
tılmıştll'• 

DUomanm 1tayıpl3.rl diln 47 tayyareye baliğ olmuatuJ'. t:S Alman 
tay~l kayıptır 

ı 
En nehrine bağlıyan kanala vardık· 
1a.rmı ilin etmişlerdir· Fakat düş
man tarafindan dün ya.pılan en 
kuvvetli tuyik batı-ııtmallne dol· 
ru Mant llmanlan istikametJnde 
olmqtut· 

Fra.uız kıtalan Kambredekt 
mevzflerlnJ daima muhafaza edJ.. 
yorlar ve Peronne civarında tid
deUI blr muharebe cereyan ediyor· 
Burada vaziyet hA.IA müphemdir· 
Zira §ehrln Almanlar tarafından 
işgal edildiği mi, yok.ta sadece bir 
miktar nerllyen önclllerln mJ ıch
re nrdıfı mal<ım değildir· 

Alman ordusu t~1klnl c!erin
Ieetirmek ıruretile eenllhlarnıı ge
meietmefe çal13tnaktadır· Bu ce
nahlar, mUttefikler tarafmdan 11-

kı bir surette tutulmakta ve avcı 
tayyarelerinin refakat ettiği bom
bardmıan tayyuelerlnden teşkil 
edilen genlş btr yelpaze Alman 
lataatmm cenahlarmı hlmaye et
mektedir. 

Rayterin husust muhablrt bu 
tayyarelerin havada dalgalanan 
btlyilk bir kut kilm•ln• benzeti
lecek kadar ~ok oldufuııa blldirl
Yor· 

Mllttefpc zrrhlı kıtalan, dtlşma
nr, gedik doldurmağa rnilsaraata 
çalı§tığr mııda 1Jddetle ıanmıak· 
ta n İnglltereden m11temadlyen 
yeni kıtaat ihraç edilmektedir· 

FevkalMe §iddetli hava muha
rebeleri cereyan ediyor \'& Alınan 
kuvvetleri etddetle bombardmıa.ıt 
ediliyor· 

Hulasa Alman tazytkr ebeinmJ
yetıi surette yavatla.ımt glh-iln. 
mektedir· 

tNGtLTERENtN DE SEYYAR 
KALELERİ VARI 

Londra. 21 (A· A·): 
Daily Telegra.ph puteel yazı

yor: 
Tank ve nakliyat umum mUd11ril 

Peter Bennet, geçen ha!tanm t.ank 
inşası bakımından en mlllait hafta 
oldnlunu beyan etmiı,tlr· 

Bennet. halka Alınanların 90 
tonluk tanktan oldufuna. dair çı
bnlan ıaytalar yQstlndeo tellfa 
dUflllemelerlııl la~• ederek de
m.l§tlr ki: 

''İngllterenin de onlar& ben?.er 
ııeyyar kaleleri vardır.,, 
VSLERlNt KAYBEDEN ALMAN 

TANKLA.iti 
Londra, !1 (A· A·) - RlSyter 

ajan.anım e.akerl muharriri ~ 
yor: 

Cep etratmdakl bQyWt muhare· 
be ilerledikçe Almanların bllUln 
mhlı fD"lra1armı lı:uDandıklan daha 
z:lyacle tebarll.z etmektedir· Çok 
mUhlm miktarda Alman tankı tah
rib edllmfflir ve ihtiyat ta.nldarm 
da pet ,U.da tlkum9" Mklen
mektedl.r-

Bu arada Almanların ba kadar 
uırun mOddet idame edebildikleri 
hUcum tiddetl bndWfbıdeo aitr 
bir vadyete ııebeb olmurıtur. 

Ahn.an mUaa.lı:ale llatlan mUtte
fikler tarafm.dan mUstemlrren ha-

milteaddid Alman tankım -mitte. 
file hatların gerisinde bulunmutt~ 
Bu tanklu tıalerSn1 k&ybetmleler-
dlr-

Dfler taraftan tanklan levt .,. 
idareye memur .A tmanlann da 10 
gtlndUr devam eden fevkallde bir 
çalı~a netfeesinde bftgbı bir hal• 
ıeldiklerint heeaba tatmak toab 
eder. Bunlar mukavemetleri git
tikçe artan dtlpwı!arma brfl 
mücadeleye daha man mtıddet 
devıı.m mecburlyet!ndedlrl_.. 

MUttefik kuvvetler bomt>aıdJ. 
manlara alıpyorlar. Blda)'9tte AI~ 
man bombardunanlan eafD'tiel blr 
t.lr yapıyordu. Fakat flmc!I bom• 
bardımanJann topçu ateetnden da· 
ha az mneatr olduf&ı utqıtmalr
tadrr-

!Harp sahasmm 
mufassal 
haritası 

HABER, yarından iti· 
baren okuyucularına 
büyük bir harita rJer· 

meie bG§layaealı 

~----J..-----• 
® ! ®j 

' 

Mücellit takımı aranı1ot 
Bir mOoelliC:ane için u Jculll" 
m~ bir dDdt maldnelfle 1'1t 
ııml». w bir mubna m•kr'"" 
ihtiyaç vardır. Satmak tsteyenleril• 
gmıeteml: fdSP'baMdne ~ 
attan. 

va bolnbardnanlarma tutulmq, ... -.-.-ı.-M11Mlaılllllıııll-ll!W 
muharebenin Jc~rklıfı içinde • r 

EN SON DAKiKA 

Renonun bugünku nutku 
Lonc!ra, tı (ltadyo, sa.at 18) - Fnuwz Bqvetm Reno ~ 

öğleden sonra 86yledi~ bir nutukta, harlıı ftllılretl b•»ıtııda ~ 
vermfftlr· 

B~vekil, ll6z mmtakasmda kuvvetli krta1ar buhmmadıfml, P
ına.nla.rm buradan bunun içln seçmeye muvaffak okhlklarmJ. Mas ose· 
rlndeki bllyük k6prU.allıı uçunılamadJPıı eörlladl ve llSzledDI 161" 
bitlrm!ştir: 

"l'ran•ya lUnwlımm tamamlyle nnıhafua ~ ~ 
vo İngiltere m&llftb edilemez, ötdtlrinemes- Daftllllm tam .......... 
mız Tardır Te bu itimadının sanılmlJ'M'&)."1ır·" 

Reno, kend.Jslle Mart!(7al Peten'ln n G&neral Veyp.ııc!'m ~ 
blr te$rl.ki meııa.l il• çalrıı.makta olduklanm, 8*ert kuman~ 
bUyflk blr lttm&t 'Mltedljılnl illn etm)ftir. 

Şimali Şarkı F ransada şiddetli 
muharebeler 

Lcnuı.., !1 Otaf1•. saat 18) - &n almaa h1>er1ert ,ere. }.t• 
nıanlarm elmali G:'lrkt FrnMaya dofru ilerleımet"• tabltıklan _ ~~ 
maktadır. Bunual& berabfor, Amyen, !Jr'I n Kmnbreyt alc!ISJa'OO:-,. 
dair Alınanlar tarafından Q'!kanlan haber Lonaada hmDI teyid otutl 
ma.mıetrr. BilU.Uı İll:fliz kunetlerl mmtüuma okD olaa mrt111 td 
anda Almulara eU..e bnlumıaadJil tahakht •bıdttlr· .&tf 

J'rum •kert mftııa.hltleri, Kaabrt ile J'erran arumt!a ~!:; 
muharebelır oldu!unu, Almaıı.lann ııraı pt111ek tein yeniden ~ 
teeebbllste bulunduklarmı ve bunların cerl ptbıldlrttllitılQntl J1l6U""'" 
mekt.cllrJer. 

Alman tayyareleri isvaçi bcmbala~t 
Londra. ıt (~'iyo, na& 18) - tsn~ htllrllmet:L dOJl pcetd ,_ 

hldi8eden iolayı, Alman htıkCmıtinl protesto eilntetır. Hl4lff• ~~· 
vikl.n f&l'lmıda Alma.n tayyareleıinfn İffe9 topraklan berinde U'!i""' '"' 
landır. Tayyareler burada bir İsveç latuyeırana atet a~nu~tar 
bazı kimselerin &IUmUııe aıebeb olmu~lardır. 
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1 r11ilyonu ·buldu ! 
'-..........._---~~~~~~ 

t!mrım Belçika hükOmeti . 
~hnıae: Fransaya naklolundu 

"""""" 1 """"'"""""""'""""'i 

Kont · Çiya o ı 
~ Ylla.y•t tarafmdıı.n d:ı.hlllye ve Al B k d 1 .., p • 14 o 
~~~~~::.eto~~ :::: n1an aş uman an ıgı, ar se 

Bugün Arnavut-i 
luğa gidiyor 

Musolini dun Mareşal 
Badogliya ile görUşto 

~~~~d:o:ntan::::ıı~h:;: kilometre mesafede Laon'un 
~~ ~~~!! !:::ok~e~ı:~;r:: işgal edildig" ini bildiriyor 
>\cı kuıı hfç olmUA bir aylrl< ihtl· 
- ~ılıyacak dereceye cık&nlm~
~l\Jt \ştlr. Diğer taraftan belediye 
~c lllalısuılert ofis1ne mUracıınt e· 
~ llıakarnacı. simitçi, pastacı ve 
~ ~Uerın muhtaç olduktan un~~ 
~ •)'rıca buğday \'erllmeslnl lstt . . -
~~ da.lrelere alt otomoblllerln 
~ t hakkındaki kanun bu.:Un re.s
,ı..~tede ne!§rolunarak mertyet 
ı;:;: girml§ttr. Kanunun tebllğ1rı1 

C. 'p İstanbul mUddclumumııtG'i 
'tııı vay, elektrik ldıırelerJ ve be
~ıı a.tt otomoblllcr defterdarlığa 
• ~UecekUr. 

~r hbtııı 23 lira olan aıtm bu sabah 
t\ ~~birden y11kaelmtı ve 2~ llrn. 
·~ıu~t:xr. 
~ ek~ete ba.i!'lıınmaktaolnn Mat· 
~lllunı mUd~rlUğlt te~klldtı lçtn 
~ etçe yenı blr bütçe tanzim e
\ llıuUr. Radyo ve turizm ldareslnJ 
c?~ "- eaen yeni wnum mUdQrlUğe 
~ lira tahstııat ver!lmektedtr. 
~it 113arestnce alman radyo abone 
' bcı 01aıı 700 bin Ura da bu mOdtir
~ ,~eıtne aımmıştrr. l!K> btn llra· 
\ıı~ lahstsatı da gene aynı ı,e 

~ele üzere bu mOdUrtUk btltı;a-
1 li ectılnıt§Ur. 

~ Babalı tl'sktı4Arda sokak or
} ~e b!r "-· .. olı!ı" ;;. Aziz ls
h~ı~lr ""ne: iki senedir bera.b~r 
~ >1lı ntetresl Fatmayı kıııkanç... 

~~~ Unden bıçakla muhtellf 
den ağrr surette yarata. 

~ 
\.\ / 6 VekAJeU yeni vergi kanunla 
~ha.ı tatbiki fc;tn ıı.lmmuı lA
~tedbirleri b1r tell:'J'atl& det
~' bUc1J~Ur. Bu tedbirler 
~I\ 'to bilhassa rüsumu arttmlaCAk 
ııı:~ lııarınm teepltl ve ıtok 18.hlp
'ı 'ttreeekterı ~yannamelere att 

' "'ardır 
~ 11 r k l y e d e bulunan 
~ ~lııt tlanayı mUesııeselerlntn hat
\~_ ltanunundan l.ettana edllmele
\ ~ ~brıınıı§tır. Bundan mu.da. 
~ l\~llk Ve dokuma lmaltthane 
~~ f larut, SUmerbanka be.':lı 
~t:rtkaıarda gUnde Uç saate 
':.' a nteeaı yapılmuma dUnden 
\ ... cı~ rııullaadc verflmt:Ur. Buna 
~ koordinasyon heyeti karan 
~-~~Yetince. kabul oıwımuştur. 
~ ·'orı e Ortaınekteplcrde yıırm öğ 
,~~ta dersler keısUeceltUr. 
\ )l~r t>erJembe g11ııU toplan· 
tı.: ~le llnıt l:'eçme ve ııae bl tir
~h b.a~ktep devlet imtihanına 
~S kUaııan ıaıobcterı tespit 
~ • lluvatfa.k olan taıe• 

ı ~tıt.11 •1t1ı ylrmS befinde nb e-

~~kanununa ,ısre, mQ 
~il.o~ dan Haytaya ıötUrmek u
'.\) ~a 11:f&dan kereate yt1kllyen 
\ ~ sahip ye kaptanı Os
~ ~ dUn yedinci asliye ce
t\..~~ talrıae rnubakenı• edllmif· 
\;.' llınUJn1 k a p t a n ı n 
,'i\ ita,_ ı.temlf, mulıakeme mUda· 

~~~~r. 
~' llUııt&kamnda yeni kurula· 
~ ' :• kuabeıa.rm yerlerini 
~ '~ Uzere oark& l1den latan· 

"ıeıı eat nıUdllrtl profes!Sr Fa· 

1 
• -::~llr.tbıdekf beyeL 9ehrlmlze 

~~e 't'ekt.IeU hmır llma.nmı 
\.,' ~ kar&r vermt~Ur. latan
~~ bu t°tlaUftnln mUteh&MJ.t m•· 
~ ~~ bll3uata tetkikler ynp. 
~~ İzınlre 11tmı1Ierdlr. T•· 
~ q ...__ llıaJıaı, Umanın mendirek 
L,.. ~dır. :Buradaki 1'UtUD 
:ı, Olkarııuak'-r. 

~Çte: 
\ ~:-- d~ 11'Wp1J1]9.JW1 mrsf• 
~ ~~ IJtlptrfp[at tım11 tnı.<e.z 
~ ~-.ıtlta •ne.<:(t('Vm ın!ıs wp 
~llllı"ltnı..t en •.(p(.Jtl.L • 

lijS l'ERZt 
S:~AN OSKAY 
~ ~ Sadık!ye hmunda.11 

t rıcı e kar,amııald Valde 
t\hıı ka.t 18 No. naklettt1tnı 

tnUşterllt'rfnc bfldlrlr. 

Londra, 21 - Sür'atle bir ncti· ı r ~ Belçika ordusunun hUcumla
ce alabilmek Umidiyle asker za nnı pnekUrttllk· ~m myial 
yiatma ehemmiyet vermeden c;ok mUhlmdir· DUşm:ı.,. ezcllmlr
ilcrlemcğc çalıpn Almanya, Ho tmrk tank kaybetmlştır. Aktm 
landa, Belçika ve Fransada insan· l:ı!. an bu yarma teşebbUsUnden 
ca korkunç zayiata uğraIIUJtır • ıra c:hemmlyetle sarsılan dllo· 
Nazi idaresinin Alman efkArı tH!\ nrbıı. dofrtı çekilmektedir· 
umumiyesini bu yoldaki haberle Daha batı • cenupta motör"' 
re alıştırmak lU:r:umunu hissetme ınUirezP!e:-·-Jz \'e t•-'·fa,.,..,..
si bu :r:ayiatın çok fazla o1dufunı K~bre • Peron yolu Uzerlndı> 
b• d l'ld' 1916 dakl Som meydan muhare-
ır c ı ır. b _. l ttlği Al d dunun insan e,,.n n C'.':r'>}'tln e yere "8rmtŞ· man ra yosu, or 1 rd 
~ ~ğrr. zayiata maru~ kaldığını a A;~ ve boınbardıma.n. t&yyare
bıldırmı~. fakat bu zayıatın Umu· lerl Laondan relerek al":lale·do~
mi Harpte Som ~e Marn mey.dan ru llerlem~kte olan bir dü~an 
muharebeleri netıceeinde verılcn tank kolwıu tahn'b ve bu kolu rl
nyiattan her halde az oldu~unu eate mecbur e.tmtelerdlr· 
il!vc ctmfftir. , Ltyejln ve Namunm blltUn len-

• Som ve Mar'? muharcbelcrınd~ leleri. bir tekl müstesna olmak ü
Almanlann znyıatı, Alman resmı zere Alman krtala.n tarafından 1'· 
iatlltistlklere göre cem'an bir pi edilrr'•tlr· 
milyon 400 bin kişi (l51il, yaralı, ALMAN' İDDİALABI 
kayıp) o1mu~tur: ~:zr:at Alman Alman radyosu, Alman kuvvetıe-
lar tarafından ılcrı ıUrUlcn bu rlnln Franıada. cenuba doğru ileri 
mukayese unsurlarına istinaden, harekete devam ~r-~k Uas nehri. 
Alman ordusunun şimdiye kadar nl En (A!~ne) nehrine b-.ı:t•vım 
hiç olmazaa bir milyon ki~i kay kanala va.rotklarmı ve bu mevk.lln 
bettiği tahmin olunuyor. Parise 80 IcDomotre mesafede ol-

1NGlLtZ TEBLtGt dt·r.uııu iddfa etmektedir. 
Londra, 21 (A· A·) - lngiliz so- Ccne a.ynl radyoya gl5re Fransa 

fert kuvvetleri umumi kararg!hı- hllkt\metf Parlst .. r, aınmnt hıı.rb:!!' 
nm tebliii: oldu~ gibi Dordo ııehrlne naklet. 

Buglln Scarpenin cenup mmta- m~k f~!n hamlıklara başla.m.ıştrr. 
kal!Dld& Alman ruhlı ve motörlü Fakat bu eon haber kaydı ihtiyatla 
cUzUtamlnrı tarafından Sette mev- ' 1Akld e~ıtmelfdlr. 
zllue mUkeTTeren ~>apılan taartıız· tsvlÇRıı; 'CZERtNDEN BtB 
lar mntteflk kuvvetler tarafından TEllLİKEYF; KABŞI -
muvaffakıyetle geri pUııkilrtUlmtlş- JWe, %0 (A· A·) - Fransız ağır 
tur. Belçika orduııu şimdi cereyan toplan dUn sabah erkenden Rrn 
etmekte olnn tedafllf muharebenin ttehrlnln saı ln}'l!lmd1tkl Almanya-
muvaffaktyetine g~ mikyasta 1steln iııtllıkAmlannı bombn.r -
yardım etml~ir· dmıan etmf1JlerdJr. B!le'den l}lddet-

J..ondra, !1 - İtalyan harlclyf' 
n8.%In kont Çlanonun bugUn Artıa
vutluğa gideceği Romadan haber 
vermyor. 
İtalyanın J'ranıa budutlarmde 

yaptıı?t teftişten d8nen Matttal 
Badogllyo dlln Musollnl t&ratnıdan 
ita bul edilmJştit' 

Romada, 1~~ıt,.dııld İtalyan ftkat
Uyetlne fena muameleler edlldlft 
volunda pylalar çıkanlm&fa bq
lanm~· Malta •alisi dllşmar. 
narafft~lerlne kaf1I tedbirler al
dırmaktadır· Adada bu iş 1~ gl5-
nU11U teeknttı vncuda gettrlleeek· 
tir. . 

Mmrda da ıtıphell ecnebner 11-

kı bir nezarete tAbl tutulUY"t'· 
Bunlardan birçotu temerklh kamp
larına gl5nderllmlşlerdir· 
YENl UMlJMJ KATtB YOLDA 
Boma. 20 (A· A·) - Franııız 

hariciye genel aekreterllflne ta
yin edllmlı olan Cbarles Rom:, 
dlln ak'8JD 'Papaya veda etmJt w 
bu sabah Parfse hareket eylemft. 
Ur· . 

ABLUKA VE tTALYA 
Londra, H - İtalyan bandıra

lı Reka ve Konte c!1 Savoya va
nurlarmnı CebelQttarıktan koutrol
ılh geçmelerine mtısaade edJlmetıi 
Londrada ou 111retle tefsir edili-
yor: 

Abluktı.nm İtalyan tfcaretlnt 
verolği iddia olunan zararları ~ 
ultmak için İnglltereyle İtalya a
ra.smd& mtızakereler olmaktadır. 
Fakat bu müzakerelerin fyi bir 
'eldlde netlcelenme~I Romada ln -
!illere aleyhtarı beyannameler as
makla temin olunamaz. 

VEYGANDIN tLK STRAT&J:3 il top seelerl lşltllmt,,Ur. Fııı.nsn rmı berhava et.mlftir. 
HARERmt kumandanlığı kanallar tuerlndckf S&!nt - L ·ıiıı demiryolu tlzerln-

Alman son haberlere göre Frıın· ldSpr11lerl n Saint - Lou111'den T'·'· ickl kl5prilnfuı tahrfbt tsviçre ile 
m kuvvetleri Kambr~' '"n Sen le clvarma ~lrkaç kllo:netre vl • Franaa arasında Blle U.Eerlnden 
kanten'Jn cenubundakl Le.ter ~- malde k11n Leonold<11.~1'e'ye g1 - btıt\ln demlryolu mllna.kalltmı ln-
kametJnde Almanlara karvt muka den hat üzerinde kAin demlryolla- krtaa ujratmaktadır-
bll bir taarruza geçmlılerdlr· ---------------------..... ------

IDAHiLDEl 
Atıkeı1 T"ll'••hltlere ~r~. CenQ

ral Veygs.ndm ilk stntfllil.k ha.re. 
keti eayılnn bu hamlenin gayesi. 
Almıın krt'alarmm sağ cenahını 
VUrm!.ktn'· 

ALllANLAR~ GAYESİ 
Sambr ile l'ru: c~··- ~ .. 50-GC 

kllomctreıik bir et>,... ede faaltvett .. 
bulunıın A lM n motörlil kuvvetler' 
4-5 fırka. ltlr rl~··"•"' ~5Pe de 1ı 
frrkadri· Almanların Uan~ l!ıthlllt· 
rinc ula~ak i!§tediklerl anlqıb· 
yor. Makıatlan JJ•lşfktd~lrl mlltte
flk kuvv•tlerlt rrn .. oronsunuıı 
aıuvualumı k..-.t n deuıı.c 
nnuktr. 

1940 bütcesi 

BELÇIKADA 
BelçlkadakJ İngiliz ve Belçilnı 

kuvvetlerlyııe, Ahnanl&rm denlu 
doğru brckttlerlnl durdurmak lçlr 
azami gayrd s rfetmektedlrler. 

IJlaj ve Nunur kal 1 rl de el • 
mul::,.ve-<ret etmektedirler. 

Belofl<tı hUkt'ımeUnln, Fransı1dn 
Dunkerke geldleI s!5ylemnektcd.ir 

Fnı\NSJZ TEDLlGt 
Dünkü Fransız tebliği vudur: 
"Scnkanten'in §imalinde ve gar. 

binde Alman it.l:i, daima Q<>k ~d
cletıidir. 

Montmedl mmtalrMmda d~a
nm yeni hllcumları pUııkllrtUlmU~· 
tilr. Cephenln geri kalan mımla
rm~s l!hemmlyetll bir şey yoktur. 
Hava kuYVetlqrim.izin bQyUk faali. 
yeti bUtnn ınn devam e~fü. 
ırnteaddld k8'lfler, bombardıman 
mol•rmm dQcman zırhlı unsurlan 
ne tutuşrnalarmt hazırlamtftlr· 
f(ollnr üzerine tonlacca bomba a
tılmış ve bu suretle bunlarm Uer
leytıt tehir edl.~ n bunlara 
~k \Uyü.k kayıplar kaydettlrm.lt
Ur.,, 

Al..MAN TEBUGt 
Roma, 21 - BerlJnden gelen 

haberlere ıare Alman ba.okumaıı
danlıft dtı. Fransa.da Partse HO 
lııilometre mecatecıe Laon kasaba
ltJlm ~gal 9dlhiiibrl blldlrmekte
iJr. 

DUnkO Alman tebliği diyor ld: 
"Mnu'beuge yaldnlnde ve Valıın

&yen'in cenubunda, cenuba doğru 
mahreç bulmağa 'alışan bir Fran-

Ankara, Zl -.1940 m&l1 yılı bUtçe 
projesi bllt~ enellr' ınl taratmdan 
tetkik edilerek bazı tadillerle hazrrlan 
11u§tır. Ye:ııl bütçe projem dtın 'buıla· 
n.k mebwılara d&lıt.Jlını§hr. 
Bllldmıet varidat blltçeatııl 262 mll 

yon ktısur bin lln. olarak tespit et
af§ti. lltııbıeıı 11 aylık tahellltm 
HtJeelwinl n fevkal!de 't'Ulyet do· 
la7J31M komılan nrgt n zamların 

ptlrece#i vıırtdab da derpl§ eytlyerek 
varidat bütçe.sini 268.481.000 lira o
llJ.nk tespit eyleml,ıtr, 

Fllhaklka 11}1ha btltçe encUmen!ı:t 
ffrJldlgt sırada harp bal! doJayraUe 

varidatuı mmıım bir açık verdlfl l'Ö· 
rWUyordu. Buna kartı dl,er varidat· 
ta g-örfilen &rtnıitJar buıtln bo acıtın 
yanamdan ta.zlumı kapamlf l'Ui· 
yettedlr. J4emnwılyeU• kayded111yor 
kl, w açık hfçbtr t.dlyerıtn vaktinde 
yapılmamuı &1bl b1r lma t .... m 
etınemlf, maU ltlbarunuı bUtQn al~ 
betJle mevld1n1 muba!a.zaya denm 
eyleaıl§tlr, :8a noktadan ve buzllnkU 
tevkalld• ıeratte rafmen denk bir 
bütçe tanzimine muvatta.k17etın~ 
dolayı encllmen hUkOmeU tebrik• fll · 
yan gördUğUzıl' ın.'Ulbataamda kay4i•Y· 
Jemektedtr. 

Hava mitingi yapılacak 
Türk hava kurumunaa 'f ııcl bil· 

ytlk kurulta)'I 23 mayıs penoen~ 1'11-
nQ toplanaee.ktır. Kurultay dolayı

itle Tllrk hava kurumu b011lJl bU ha· 

Ya m1tlnıt buır!amııta. J41tlnc 24 
m&JIBt& ıctımMUt hava ahumda ,a· 
pl1acü. bir lhUmalle CUmhuma 
tamet lnltn11 mitlqt ,.retıendlrecell· 
Ur. 

"ltalga harpten 
uzakta kalamaz!,, 

Roma. ıı (A· A· > - Giornalt d1talia'mn mtıdtirll JUIYOr: 
Kont Çlaııo'nun MllAnoda el5yledl41 e&zler turih ·n teflire ıı.... 

cet kalmadan anl&fılacak kadar açrJttrr. İtalya ha.rbl lstemem1otir· 
Fakat bOtlln canlı mllletlerin mukadderatı ba ihtlll!ta menubaha ol
duğu böyle bir zamanda İtalya uııakta kalamu- İtalya, emelleri. ih· 
tlya~l&n ve haklan m..t..UU ortaya atıyor. Du~ ve memleketin 
derin hlılıllne teteOman olan itaat Çlano, bu em•llll'i fbndl halll 11-
ıniııelen mllU B1yeeet1n mG8pet ba' DMHlllll ,.tıtnd• JNr kere daha 
teyit etmişt!r. 

M ıaırdaki Amerikalılma faoaiye 
Ka.Jılro, 21 (A· A.) - Amerika aefa.retJ, Amerika tebaasma sey· 

rlııO!ainln serbest olduğu ~ ~ırada Mısrn terketmelertnln ihtiyatlı 
bir ha.reltet old~ bil~. 

No.115 Yazan: Orhan Rahmr GöhC''.! 

- Beni rahatsız ediyorsunuz 
Duka hazretleri!. 

Bu hiç umulıruyan bir tamardı. 
Duka, mUthi~ surette sinirlenir 
gibi oldu: 

- .Ya, demek "diye bağırdı· 
bir <le h~l:nrct öyle mi?. 

Mehlika omuz:lı.mm silkti: 
- Hayır, fakat a8.ı:Umii dile· 

diğin §ekilde knbul edebilirsin .. 
Duka dl~lcrlni lmvu~turdu. A· 

na olr:ııya namzet ve muhtc§em 
bir kadm runıru ile ona doğnı 
yürUdü: 

- Şuhaldc beni ıerbeıt btraJo· 
nız. Bana hUrriyctimi veriniz .. 

- Demek· ısrar edivorsunuz?. 
M ehli.kanın ıcıi daha keskin • 

lcıti: 
- Ona ne şilphe? .. , Ona ne 

ıUphe? ... Kocamı istiyorum. Kar· 
nımda ~ıdığım masumun baba
sını lıtiyorum. Sevdifim erkeği 
istiyorum. 

- Biltiln Ven edik ıeni tel'in 
ediyor .• 

- Vene'1ik benim kalbimde 
yaşıyor. Beni tel'in edecek olan, 
yalnız ıizeinir. Ve sizin llnetini:ır 
dı beni hiç allkadar etmez .. 

-Yaaaa!... 
- Ent, iıte bu kadar!. . 
Duka, geriye dönmek iıtedl, 

yapamadı. Bir ıeyler .Sylcmek 
iıtcdt, onu da yapamadı. Bu, çok 
hakim, kahir ve pervasızdı. Meh· 
likanın bu kadar kuvvetli ve ma· 
knemetli olabllecoiini tahmin 
etmemi§tl. 

- GördOnilz ya?. 
Diye bağırdı .. 
- Ent, g<Srdilm. Daha da g8· 

rec:cfiz. O, eeniıı sarayını da yı· 
kacaktır. 

Duka dayanamadı: 
- Sen de gebereceksin f. 
- Ben mi!... Hayır! ... Ben ocıa 

varacağım gene ... Fakat ıcn ı. .. 
Dukanın blitün fllpbeleri bU· 

tlln tecenüsll ayağa kalkmıştı. 
Mehlika ne demek istiyordu. De· 
mck ki, bildiği 'eyler vardr. 

- Tekrar et !bakayım. tekrar 
et! ... 

Mehlika, hiç tereddüt etmeden 
tekrar bağırdı: 

- Ben kurtulacağım. Fakat 
~n. gebereceksin: 

Duka dayanamadı ve bir ham· 
lede Mcblikanm bileğini yakala.
dr. Artık bUtlln ıuurunu ıı.ybcr 
miıti: 

- Nankör, sefil, haln, izah et. 
Diye bağırdı. Mehlika, 901 elil~ 

karnını tuttu ve aağ elini kaldır
dı. Şiddetli bir tokat ıcsl duyut· 
du. Duka ne oldutunu bilemedi. 
Mehlika tokatla beraber ilbe 
etti: 

- Alçak V coedik Dukası!. 
Meçhul Korsanm kansı, ıcnln gl
bl bir hükümdar mUsveddeaine 
boyun eğer mi sanmıştın?. 

Duka hiddetinden deli gibi ot
muıtu: 

- Bana tokat ha ı. Bana baka· 
ret hat . . 

Diye batırdı ve şuurunu kay • 
betmit bir maht(tk gtbi, hançcrlnl 
~ekti. Fakat aynı aatılye içinde 
Mehlika da hançeıinl çckmittl: 

- Gel, tecrübe et \>akalım 
acfil t ••• 

Duka, hayretle, dchgetle oldu
tu yerde donakaldı: 

Ki yarı: ın·diktcn, ana olduk' 
tan eonra ne kadar değifmİ§ti? 
Eski ıesiı ve masum ktEın yerin· 
de, timdi, hayaiyetini. a9kını ve 
lnrrundald yavruyu lSIUm pahası · 

na bile olaa müdafaaya kadir gü
zel bir dişi kaplan vardı. 

Duka, fazla ileri gittiğini anla· 
mıştı ve clilc yanı:ığtnı oğuştur· 
du: 

- Göreceksin ·dedi- görecek' 
sin. Ve anln onunla karşı kar§ıya 
gelmiyeceksin. 

Ve, odadan çıktı. Dı§arıda Jcı· 
. yamct kopuyordu. Halk, bu ani 
M dlseden, klisenln alevler içinclc 
kalmasında."J hnyret ve korkuya 
dUşmUıtU. ÇilnkU §imdiye kadar 
böyle bir ıey görmcmiı, iıitme · 
mişti. 

Papazlar avaz ~vaz haykırıyor
lardı: 

- Kliıenln dü§ttıanları kahrol· 
ıun.. . 

Halk da cevap veriyordu: 
- Allnh onların listilne linet 

feytanfannı musallat etsin 1. 
- Amini ... 
İtin içytµUnil bilen ancak bet 

kiıiydi. 
Doğan, Kaptan; İrini, Duka ve 

Mehlika .. 
Mehlika, ıonradan farkma var· 

mııtı. Bunu yapsa yapaa, ancak 
kocaıı yapabilirdi.. Ve korkuyla 
yerinden aıçrar sıçramaz: 

- Kocam ·myo- batırmııtı. 
Kocam kendisini göeteriyor .. 

Mehlika ümidini daha ileriye 
~ötUnnU9tU: 
Doğanm sarayı baımaımı bek· 

liyordu .. Çünkü onun, daima ha· 
rikulade ıeylerle uiraıtıfını bi
liyordu. Doğan, akla ıığm.ıyan it' 
lerln adamıydı. . Bekledi, saatler 
geçti, dıJ&rıdald kalabalık ve gü· 
rilltil yatııtı, fakat Dot&n g6rUn· 
medl. 

Aklına bu defa, Dofanm tev· 
ldfi veya muvaffak olamaması 
gelmi§ti. Fakat 1~ kalbinin dili 
öyle söylüyordu: 

- Serbest!... Sabırlı ot f ... 
Diyordu. Evet, aabredecekti 

Yanl11 bir hareketin variyeti da· 
ha fenalatması ihtimali de vardı. 
Pencereden etrafa bakıyordu: 

Muhafızlar arttırılmıştı. Devri 
yeler, saray civarmdaki yollarda 
mekik dokuyorlardı. Vakrt, hic 
durmadan geçiyordu. Sağdan, sol 
dan artık ilk kayıklar ve gondol
lar gözükmiye başlamııtı. Ufuk 
artık yırtılıyor ve donuk bir ay· 
dınlık, aaatlerden.brei heyecanla 
ürperen §ehrin ıon ıllkfuıetinin · 
üatünde yayılıp gidiyordu. 

Bulundutu köşeden deniz! glS • 
rcmiyordu. Kimbilir Dofan, ora· 
dan kaç defa gelip geçmiıti. Fil
hakika tam o &ırada Cezayir ge· 
misinin bir sandalı, ıUr'atlc tri· 
ninin sarayının rıhtımına yaklaf 
mıı n Dofaa at§rıyarak aaraya 
dalmıftt. 

İrini, uyanını~. Fakat g8zle -
• rinde, o g~cnin bir kısmını uyku· 
au.ı geçirdiiini okumak gayet ko· 
laydı. 
Doğanı görünce, g8ğıllnU ka" 

padı ve gtildil: 
- BütUn Vuıediği ayağa kal• 

dırdın .. Çok müt:bit oldu hakib.· 
ten . ., 
Doğan bir kahkaha atarak kol' 

tuklardan birine oturdu ve koku· 
lu bir gW gibi karpmda duran 
giiscl adına baktı: 

- Demek muvaffakıyet büyük. 
İrini ona yakla1tı ve yanındaki 

koltuğa o da oturdu: 
- Ent, çok büyük ... Ben bile 

saatlerce uzaktan yangını ıcyret· 
tim., 

(Devamı var) 

Secçn1e fıkıratar 
H cızır ceoaplık 

All f]e Ahmed başbqa vennfş. 
ler, tatlı tatlı konueuyorlardı. Bu 
arada oda bpm açıldı. Vell lçerl 
ıf.rdJ n fkJ arkada~ b~qa rö· 
rilnee All;re dedl )tl: 

- Kim bilir ne yalanlar &öyln
yot'Btlll ! 

All derhal eevab verdi: 
- Vailahl biradw aenl metht'. 

t!lyordttk· 

'' Sıiırcık yarJTusu,, 
Hocanm, 5-6 y~mdald oğluna 

p&tlıcanı ptererek: 
-Bu nedir? diye 11<>rmt11lar. 

- CRS.U a~lmadık 11ğxrın yu. 
ruı!IUdur, demı. 

Hoca atılarak: 
- Vallahi amcalar, ben ö~et

medlm· oııam akılhdrr, Jı:endlS 
zihninden buldu, demi§· 

Olsaydı gelirdim 
Salamon, bOyilk harbde glSnüL 

lu olarak &&kere ya.zılmıftl· 
Muharebenin bUi:Un fiddeti ile 

devam etUCI lıir günde başından 
afrr surettô yaralanır- Blmun li%e. 
rine do!ı.tor tehlikeli bir ameliyat 
yapılması llnmı•lcfifinl eöyler: 

~alam.on, ameliyat masaauıa ya
brılır-

Doktor etrafındaki zabitlere: 
- Ecer bıcağı beyne değdirir. 

aek çok fena olur, belki lSlllr, der. 
Bu hal üzerine harbe geldlğlne 

de ıetec..tğine de yUs bin defa pi!}o 
nıan olan !alamon doktorun a6z... 
lerlnl f~Jttnce baı,mı kaldırarak: 

- Benim beynJm yok! Doktor, 
Mn istediğin gibi ketı, biç, der. 

- Beylnslz adam olar mu Sa.
?amon?-

- 1ote bende beyin yok, olsa 
!dl iç burada yellrdfm ? .. 
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Beyaz nanauktan iç ça
maşırlan moda oldu 
lç çamaşırlarında görülecek yeni

lik beyaz çamaşırın avdelidir. Se· 
nelerdenbcri kadın çamaşırları a· 
rasından eksilmiş olan beyaz ve iş
lemeli çama~ırlar bu sene kadın çı· 
m3şırları ara!nnda en ba,ta ve bi· 
rinci mevkii almış bulunuyor. 

Nansuk veya ince keten bu ça· 
ınnşırların büyük süsü vılansiyen 
dantel ve Broderi angbeıdir. 

lşte size ince valan!liyen danteli 
•e broderi angbez lle y3pılm1, ge
celik kombinezon, Rômlek don .ve 
mendil modeli veriyoruz. 

• 

(;302[][1 0~~[10 
KAIDIN 

4 . Dilimizt" naklN.n Muza 

Hasta. hafif hafif gijlmeye 
koyuldu: fakat kapalı kapıya 
doğru dikilen bakışında dostça. 
bır mana yoktu. 

Saatime baktım ve: 
- Saat yediyi geçmiş, dedim. 

!sterseniz Emine anayı çağıra
yım, size kahvaltı getirsin. 

- Şimdi istemem. Bir parça. 
da.ha uyuyacağım. Bana bir bar
dak su verebilir misiniz? 

Suyu götürdüm, ve içerken 
başfnı tuttum. 

Başını, içini çekerek yastığın 
üzerine korken: 

- Bayan Belkis, dedi. Aile 
efradından hiç birinin rovelver· 
le bu odaya girmesine müsaade 
etmeyiniz. 

Sonra gözlerini kapayarak ila
ve etti: 

-Ikincı bir dcf Mında kur
şun hedefini şaşırmaya.bilir. 

Bir söz söylemeden t~ gihi 
donub kaldım; sonra güçlük!~: 

- Ne demek istiyorsunuz? de 
dim. Yoksa birisi... yani üzerini. 
ze kasd€n ateş edildiğini mi sa.. 
nıyorsunuz. 

Sanmayorum. eminim. 

II 

Olduğum yerde çivilenmiş 
kalmıştım. Adeta kulaklarıma i
nanamıyordum. Hasta gözlerini 
kaldırdı ve: 

- Bu mevzuda katiyen ge\'e-
7~lik etıneyeceksiniz, dedi. U
yurken katiyen yanımdan ayrıl
mayacaksınız.. Kahvaltı saat 
eekızdedir. Şimdi aşağıya incbi
lirsıniz. l\.apının üzerinde bir a. 
na htar vardır. Kapıyı kilidleyi
niz ve eııahtan cebinize atınız. 
Kimsenin beni rahatsız etmesinı 
istemiyorum. 

- Fakat, söylediğinizin ma
nasını düşünüyor musunuz? 

- Söylediklerim hakikatin 
tam bir ifadesidir. 

nın söylediği şey mümkün değil. 
dir. Topuzoğlu ailesinden hiç bir 
ferd bu işi yapamaz. Onun için 
haykırırcasına isyan ettim: 

- Hayır efendim, siz ne söy
lediğinizi bilmiyorsunuz. 

Baha: 
- Rica ederim, kafi, dedi. Za

ten sizin bu işe inanıb inanma.. 
manızın hiç bir ehemmiyeti yok. 
yalnız şimdilik buradan gidiniz, 
giderken dediklerimi yapınız. Bı. 
rakınız beni biraz uyuyayım. 

- Fakat, sizi kim yaraladı, di· 
ye sordum. 

- Bu ismi size söylemeye 
hiç niyetim yok.. Haydi çabuk 
gidib kahvaltı ediniz. 

Ba§ka sual sormiyayım diye 
gözlerini kapadı. Perdeleri in
dirdim. Hastanın başıucundaki 
masaya ve elinin kolayca yeti. 
şcbilcceği bir yere bir bardak su 
koydum ve kapıya doğru yürü. 
düm. Kilid üzerindeki anahta
rın bütün dikkatimi çektiğini 
pek iyi hatırlayorum, kendi bu
d&lalığımdan bir parça utana
rak analıtan çevirdim ve cebi
me koydum. Geniş pencereler
den sabahın tatlı ışıkları dökü
len, yumu§ak bir halı ile döşeli 
geniş sofada yürürken kendi 
kcndi:ne, manasız korkula -
nmla alay ediyordum: ya n açık 
kapılardan zari( ve yürek açıcı 
odala r görünüyordu; karşiki du 
varda biiyük bir ayna pırıl pırıl 
yanıyordu; şurada burada kitab 
dolu raflar göze çarpıyordu, da
ha sonra aııağı katta geniş bir 
kütüphane olduğunu da öğren. 
cEm. Bu evde Bahanın anlattığı 
çcşidden bir vaka geçemezdi. 

Güzel kadın, cazip 
olmasını bilen kadındır. 

kadının kendi elindedir. 
Srhhatinize itina ediniz. İyi ne

fes almasını öğreniniz:. Uykunu· 
zu hiç bir uman feda etmeyinu; 
insanı çirkinlc~tiren xorgunluk• 
tur ve yüzünüz çabuk burutur. 

- Hayır, söyledikleriniz doğ. 
ru olamaz. HllA doktor Bedrinin 
verdiği uyutucu hablann tesiri 
altında sayıklayorsunuz. Etı-a
fınızdakil~r bütün htsım, akra... 
ba ... Sizi can ve yürekden seven 
insanlar .... 

- Hikmetin beni ne kadar çok 
sevdiğfnl gözUntlzle gördünUz! 

Merdivenden inerken zarif bir 
surette giyinmiş bir hizmetçi 
ile kn.rşılaştım. Bu hizmetçi. 
diz çökmüş merdivenleri siliyor 
du. Beni görünce işini bıraktı 
ve çok kibar bir tarzda selam 
vererek yol açtı. Her halde be
nim burada olduğumclan ve ni. 
çin geldiğimden haberi olacaktı; 
zira beni görünce biç şaşırmadı 
ve kalavaltrnm bir çeyrek içer
sinde hazır olacağını söyle<li. 
Bu, alelHe bir kızdı, güzel değil
dı, yüzünden sıhhat akıyordu, 
her halinden ~ok namuslu ve ha. 
nımına çok bağlı olduğu belli 
oluyordu. Ferdane isminde olan 
bu kızcağızdan bayan Aliye çok 
memnun olsa gerekti. 

Cazibe nedir? Nasıl elde edifü? 
Pe§lerinde yüzlerce kişi sürükle· 
meğe muvaffak olan kadınlara 
ppta ile bakarsınız? Elbette ... 

Si% de onlara benzemek iste· 
meı; misiniz? Etrafa neş'e, güzel· 
lik, Cl\zibe saçmak istemez misi
niz? Şüphesiz ... 

O halde size söyliyeceklerimi 
dikkatle dinleyiniz. 

• • • 
İlk yapacaeınız şey; güzel ve· 

ya çirkin oluşunuzu unutmaktrr. 
Gfü:ellik cazibenin ancak bir 

Etra!ıruz:da olup biten §eyler· 
den haberdar olunu. 

Sesini.ı; güzelse, §an dersi alı
nız; iyi koııu~biliyonanu: aita• 
bet dersleri alın. En çirkin ka· 
dmlar ıüzcl seslerile l\•yatta mu· 
vaffakıyet temin etmi~lerdir. 

* * * Hiç bir kadın cazibeli do~maz 1 
Caz:ibe S"'l1'adan temin edilir ve 

• * * 
Bedbin olmayınız; tebe!süm et· 

mesini öğreniniz; nef eli insanlar, 
sıhhatli olan insanlarrhr. Asık 
surat hastalığln bir i~ tidir. 

*** 
Kendinizi bcğenmeyiniz ..... Ken· 

dini beğenen cazibesini kaybeder. 

Filhakika. Hikmetin hastamı 
hiç sevmediği yüzünden belli i
di. Fakat, bay Hikmet Topuzo~
lu gibi zengin ve haris bir tüc. 
car, sevmiyorum diye akraba
sıdan bir adamı öldürmeye 
kalkmaz, sonra bayan Aliye de 
çok iyi terbiye görmüş. çok ki
bar bir kadın gibi görünüyor. E 
vin havasında sadelik, asa!et, 
namus kokusu var. Hayır, Bah1. 

Kahvaltıda, sabah tuvaleti 
ile daha. ağır başlı, daha ciddi 
ve sakin bir kahvaltıdan son

nm üzerini dolduran güllerin 
hepsinden daha güzel olan Ca. 
r..anın :ır:ısında oturdum. Sessiz 
ve sakin bir kahve altıdan son-

Nakleden: 

Hikaye 
kumını teşkil eder; o cari benin 
yardımcmdır. Maamafih güzel .. ---• 1 EKSPRESLER DONJUAN'I BURHAN BURÇAK 

de~laeni':, güzelliği elde edebilir· 
siniz. Euna inanmıyorsanız Ho· 
livut glizellil: müessesesine cirip 
~ıkan koıdınları ~örmek yeter 1. 

• • • 
Fevkalade güzel olabilirsiniz 

llkin gllzelliğinizle fazla me~gCıl 
olursanız, gösterişinizle fazla ata· 
kadar olursanız can sıkıcı olursu· 
nu.ı ... 

Kendinden emin ve kendini be· 
ftnen bir kadm güzelliğinin ya
nsını kaybetmiş demektir. 
Şunu unutmayın ki, gösterişi· 

nlz inııantann gözlerini üzerinize 
~eYirebilir; lakin ali katarını ve 
dikkatl~rlni ancak şahsiyetinizle 
~•hbilirainiz. :Sunun için cntere· 
aan olmağa çalışınız. 

İyi ve tabii yi.irilmesini öğreni 
niz. Tavrı iuıreket ve iyi dans 
-<iebilmck için den alınız. 

Şık bir tavırla oturmasını a
&kta durmaı:ını öf renin iz. Şunu 
yi bilin ki cuibe ancak bu su· 
"tl• temin edilir. 

* * * 
Eğor çok ~İ§rnaıl8allız doktoru-

nuzla lıonu~arak perhiz ilmt me
todlırla jimnastık hareketleri ya· 
.,ınıı, tipinize cöre ~iyininiz. • 

KlıTKeye benurnemeğe dikkat 
ediniz. 

Kısa boylu kadınlar Grata Gar· 
boyu uklit ederler. Uzun boytu· 
br Jıınf't Gaynorla rekabet etmek 
latcrlw. 

-~unu unutmayın ki siz sizsiniz 
ve baJka:ı olamazsınız. Zira sizin, 
kendiniz: bas güzellikleriniz var
dır Te bu r\UelJikleri tebarü~ 
ıttt!rmelitiniz. 

• • • 
Bıtkatarın alze hlirmet cöeter· 

aelerl için onbn an.lamaya çalı~ 
ım: ve alaka gösterdikleri ~eyle 
met~ olunus. Konu§ttlalarıruz 
ela onlara karşı cephe almayınız. 

Trenin hareketine on dakika ya kal· 
mıı, ya kalmamıı, garda bir tel!!tır gidi" 
yor. Yolcul~r ko!uyor, hamallar bafmp 
~:rpmıyor, c'üdük sesleri, kampananın u
tultusu velhasıl bfr kıyanttt ki am.10 
Allah.. Rıfkı tam zamanında ikinci mevki 
kompartımanlarından birine rahatça yer· 
leşti. 

Raha ~a. Elbette ya o rahatmı seven 
bir aJamdır srl:ıntı insanı zayıflatır, z:a· 
yıflayınca da en güzel erkekler bile çir
kinleşir. Rrfkıaın rahatını niçin sevdiğini 
anla<lır.ız mı ıimdi?. 

Trenin kalkmasına beş dakika var. 
Rıfkı aynasını cebinden çıkardı. Yüzünü 
seyndiyor. Garı dolduran bin çe~it erkek· 
jerin i'inde \!n yakı!ıklısı §Üpbceiz; o. Bu· 
na kanı o!unca aynasını cebine koydu. 
Pencereye gid~rck dıpnsını seyretmeğc 
basladı. 

·Ha sahi siz Rıfkıyı tanımusınız. Tak· 
dim edeyim onu size. Büyi.ik bir maJt.za
nın seyyar komisyoncusudur. Allahın gü· 
nil trenle !stanbulun dört bir kösesini do· 
la.§ır. Vazifesinden memnun mudur? Çok, 
hem pek çol:. O iıini tılcmna koymuştur. 
Kompartımanların dar koridorlarında, ts· 
tuyon büfelerinde alel!cele yakaladığı 
piliçler Rıfkıya bu bitip tilkenmez seyaha
tin acı?:ını mükemmelen unutturmaktadır . 
Fakat ben böyle söylüyorutn diye sakın 
sir Rıfkıyı önüne her çıkan di!iye sarkın· 
tılık eden ııoylıl.ırdan sattmayın ha. Mağ· 
rurlufuna d:bJetli mağrurdur, bizim t· 
~ık öyle her p;:ırçaya tenerzül etmez. Ama 
bir kere de tencızül edince neuzubi.lllh 
dünya yerinden oyna:;a pc~ini bırakma.!. 
Bu huyu yü?ündcn o bir ha}•li belllara 
girmiştir, macera mı ararsınız: Rıfkıda tü· 
men tümen. 

Şimdiye kadar yalnrz on bir defa ev
lenmiş, on be~ defa da çe~it çe!İt eJya ve 
!Jetlerle dayalı yemi§tir. Samimt bir dostu 
iseniz, o bu Mdiseleri si%e gözünü kırp· 
madan anlatabilir. Muhtelif tarihlerde 
Afyonda cekiçle, Kayııeride butonla, Eıı· 
kiJehirde iki tren arasında kalm bir de-

mir çubukla, Konyada semaver borusiyle, 
Manisada çizmeyle, lrmirde bir keman 
kutusiyle, Aydında ince uzun bir konyak 
şiJtsi, ~r.wrumda çorba kaşığiyle adama· 
kıllı ıslatılmı~tır. Yediği ywnruklarla to· 
katlar da caba. Onlarm hesabını hiç sor· 
mayın. 

Fakat Bunlann hiçbirisi onu yolundan 
alıkoyamaz. lfoJuna giden kadın oldu mu, 
narrtusluymu~. yanında kocası varmış yok 
bilmem neymiş bakmaz. Evvela belli be
lirsiz sağ gözünü kırpar, sonra bıyıklarını 
büker, bunu müteakip de diğer işaretlere 
baJlar. 

Tren kalkıyor. Gan koşa ko~ geçen 
son yolcu bir kadın oldu. Fakat n;:ısıl ka· 
dm? Rıfkının §imdiye kadar asık duran 
auratt neı'eli bir tebessümle buru~tu. Sağ 
elini bıyığına götürerek mırıldandı: 

- Eh .. İJte bu ll! .. Eğlencesiz geçmi· 
yecek seyahat. 

Tren kalktıktan sonra Rıfkı da derhal 
harekete geçti. Ufak bir ketif tenezzühü. 
Güzel yolcu üç vagon aşağıdaydı. Yanın· 
da oturan on üç on dört ya$ında bir ço· 
cuk istisna ediline koca vagonda yapaya!· 
nrz. Ya.nrndaki mektepli de şüphesiz oğlu 
olacak. "Pardon hanrmefendi" cümlesini 
bir İstanbullu z:arl.fetile kullanarak güzel 
yolcı.tya adetl sürtüne sürtüne geçti. Fa· 
kat o sanki hiç bir§eyin farkında değilmit 
gibi ba§ını kaldmp da bakmamı§tı bile. 
Rıflunın ne kadar yapı~kan bir adam ot· 
duğunu söylemiştim: tren ilk istasyonda 
durur durmaz aşağı indi ve kadrmn pen
ceresi önüne dikildi. Gözlerini beJyiiz 
mumluk bir elektrik ampü.lüne bakıyor
mu1casına kırptr, bıyıklarını oynattı, göz" 
}erini döndürdü, elleftle bin bir ÇCJit i§a• 
retler yaptı. Ölı::IJürdü, fakat pafile. Ka
dın okudufu lcit~tart b&ıını kaldırmayor, 
Rrfkıya Yal~ efnla yiye yi9e dıprısını 
seyreden ~oei1k llayretle halcıyordu. 

İlk taarruz maflObiyetle neticelen· 
mi~ti. Rı!kı di~erile bryıklarmı kopararak 
di.i§ilnııncye bqla<lı: 

- Vay canına be .. Bu ne kurum has· 
bede... Güzelim, acele etme hele, ten de 
çabuk yola gelirsin. Demek ki bu kadın 
işaretten ho~la.nmayor. Ne yapmalı Şu 
halde ... Pisikolojik bir hadise bu. Buldum. 
Onun madem ki bir çocuğu var ve onu se· 
viyor b:ı~ bir istikamet takip etmeli. 
Önce ken<lirni çocuğa sevdirmeliyim ve 
bu vasıtayla o, kalbinin anahtarlarını ba
na memnuniyetle verecektir. 

Rıfkı bir şeye karar verir de tatbikini 
geciktirir mi? !kinci istasyonda hemen 
büfeye koştu. Sekiz on elma alarak pen· 
cereden çocuğa uzattı: 

- H,.y küçük, bana bak sen elmayı 
çok ~viyorsun galiba. Güzel meyvadır, 
bayılırım ben de. Al bakalım sana elma 
aldım. Sıkılma sıkılma, al canım. 

Çocuk daha fazla nazlanmadı. Elmata· 
rı alarak ceketinin ete~iyle tozlarıru sile 
sile hart hurt yemeye b~ladı. Fakat ana· 
sında hal! bir hareket yok. Ne olur a ka
dınım, çocuğuna badü havadan elma ve· 
riliyor. Kaldır başını da bir kerecik güzel 
diılerini gösteriver sudan da olsa bir te· 
ıekklir et, Aah... ' 

Rıfkı bu defa da muvaffak olaır.amışt.ı 
Tren ikinci istasyondan kalktıktan sonra 
o, yine dü~ünceye vardı: 

- Vay kahpe vay .. Ulan ariıa somurt· 
kan Jcy ha .. KesodCt) piçine elma aldık da 
umurunda olmadı. Enayilik bende ya, ne
ne lbım senin.. El~lem için para harcar· 
sın. İyi ama şimdi ne yapmalı? Ben de 
ama dolaşık yollarda geziniyorum. Git be 
adam, yanına git de otur ıunun. 

- Pardon harumef ~~.. Şey arteder" 
ı:niz. Öteki varonda yerim o kadar sıkı· 
ıı1. ık ki bir türlü rahat edemedim. Deminki 
ııtasyonda da büfeye gitmiştim geri dön
düğüm nnıan birde ne göreyim nezaltet· 
ıizin biri kapmıg yerimi,. MiiSa.ade t~ 
misiniz §U mini mini melctep'ltnin yanına 
oturayna? 

- Oturun.. Bunu bana sormakta ma· 
nl var mı?' 

(Sonu yann) 

ra hastamın odasına d~nduaı._"• 
Bugünü hastamın odaslIJI' 

yahud balkonda geçirdim. ~: 
gün temmuzun yedim, bir.r. 
şembe günüdür. Hastam helll~ 
bütün gün uyudu, ben de Balı..,._ 
nın bana söylediği inanıln:ı&r 
cak şeyleri düşündüm. Doğı;l! 
nu söylemek llzımgeli.rse, ~· 
metin hastaya hic; bir sual tı 
mayışı bir parça tuhaftı, fak• t 
bayan Aliye her halde ona izaJ• 
vermiş \'e vakayı t'e:ferraa; jjl 
anlatmış olaeaktı. Btı halele .... 1 
Hikmetin h~ya hiç bir SU' 
sormayışı tabit oluyordu. ·ııe 

Küçük balkon gül bah<;eel t• 
ve çayırın bir parçasına bakl~. 
du. Hazır bulduğum açılır k•ı~ 
nır geniş bir sandalyaya ~ 
dım. Ve bahçe yollarından .,p 
i'erdlerin.in gidib gelmelerine dıt 
maya başladım. Balkona k'a 
)iıkselen bir çardak vardı ... ~ 
kat asma çardağı değil, gill bi' 

Gül fidanlarından yapıtını~ tli• 
çardak: Güllerden çok kuV"t~, 
bayıltacak kadar kuvvetli bir ııe 
ku çıkrycr. Bıfgünden son~a. riJ\ 
vakıt, sıcak bir günde gülle ı· 
ağır kokusunu duysam ToPııt0 

lu m~elesini hatırlarrm. tılt 
Açık yeşil maslin robuyla, 11, 

kat daha güzel gö_rünen carıaııi. 
epeyce müddet, işten anlayan ııııf 
risi gibi, henüz tomurcaklafl tlt 
nadir yaz gülleri üzerinde çaııı. 
sakin sakin ~al~n bahçi~na eııÇ 
sa, sert, kat'i emirler verdı. ~~· 
kadın ara sıra "Hidayet!" B ot' 
vanı çağırdığı vakıt bahçiv~d1' ~ 
kudan ve hürmetten dog 11 ,1• 
b::sbelli bir itaatle hanım.mırı ;ııı 
nına ko§uyordu. Aliye canı 11ıı 
yanına geldi, iki kadın heyeca 
heyecanlı biraz konu!tular. ~I 

Sonra sabahki san otot11 e • 
tekrar bahçede göründü. :Su • ~· 
{er arabada iki şahıs vardı: ~,ıı· 
metin kansı Esma olduğunu~ 
min ettiğim bir kadın ve yan ıi 
bir delikanlı. Cananla uz:un ıı ııt' 
dıya konuştular, ben de bu. ~°f d' 
madan istifade ederek ikısıtl df 
iyice tetkik ettim. Esma Jo.rlc 'iıi' 
larında kadar uzun boylu ~e 
kadındı. Kumral saçları ens~, 
uzun bukleler halinde sall ~ 
ince bir yuzu var.. Göd~ı 
koyu mavi olduğunu daha ~d 
öğrendim. Bu kadın da bütil1l 1i 
evde rastgeldiğim gibi kibAr·ç~ 
rif ve çok sevimli duruyor. rf 
kibar ve çok eski bir aile ile~· 
karşıya olduğundan şüphe Y ·rdİ' 

Esma biraz aonra içeriye gı df' 
Fakat kadına arkada1Jık ed~ 
likanlı Cananın yanında J' 
Bu delikanlı Esmaya çok bCdı«"° 
yordu, ilk bakışta oğlu saı:ıiıı': 
Fakat biraz daha dikkat e ,,,~ 
bunun Esınanın oğlu ol~Y ıJ~ 
kadar ya§lı olduğunu görd~ ti 
görüşümden ikisinin kar ~ 
dukları neticesini çıkardım. /), 
sonra adını da öğrendim: 't fi 
Özleyen. Delikanlı civard~. ~~ 
pe üzerinde oturan Jlı.IP",,,.. 
evinde bir hayli uma~~ 
misafirmiş. Eğer bu del~ 
beftii.% biç de §Üphef 
bu korkiınç faciada o>"!•·..Aaı~ 
mühim rolü o dakikada biİf!P'' 
saydım kendisine daha :~~ıJ 
kat oderdun. (D~~~· 
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Günklü bulmaca 
Soldaıt aciia: .,,1. 
1 - Bilyük de~il, ısrnrOll '~ 

olsun. 2 - Motörlü arab .. 1'~ 
J.:alb, iskambil ba~At, ' .- f ~ 
~iik ta,ır, sııdırmfyan fÔP~, ~ 
F.lbi~enin öteberi konan _,,.1·~ı 
sap hendt!~e gibi Ujmlctı 6 .,,, (! 
~i not:ıdir, !bk dell1, isirn· 1 .ıııtl~ 
kuruntulu baab 8 - Kısır. •O , , 1A J 

ha sebcb olan hal, 9 - yaı i'-
Karadenize biti~k bir jçdeO -1. 

Yukardan a'}a6ı: d• ~ 
1 - Küçük körtet, ue~ _.,. / 

munu liuhınan vidalı ~·'ı'ıııet- r~, 
bisenin kırı}lk1rrın1 dlittlk]i~ 
Ayatımitı "11'011 içine il tıetJetı 
sırata ,l\Q)e, 4 - üııJlll 

1 
.,,~ 

mak'al sahih\ 5 - ~ırsır' ~-"]'. 
pis ~gi.tıru bır b~ 1 ./ ffı 
6 - Jln'eıil'rt bl'ft) ,.u. w-9 .,., 1' ,ı· 
yuk, nTda, 8 - İlgili, gctlr111 

çıngırıktır, sonunll (t> ,0rı, 
bi5e diker. 10 - Oper!5

' ]ıaızt: 
24. No.lı bulmacairıı:ııı ~ 
Sotaan &ağa: ,t11, ~ / 
1 - Topr:ık, 2 -~ jı.ff• ?-' 

~ - Pulatlı, Ay, 4 - ' 511111•· / 
nchzat, 8 - Arlua, 7 - tbt, tO 
8 - A~, Arşiv, 9 - trae, 
Nuyonal. 


