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l'a· \tı D~f K ( A.A .) - Istihbaraı 

;,~lı Yapını uper radyoda şu be-
Siıe ~Ce ştır: 
ti ..f enan h~f taki . musahabemde 
1ıq SöyJernis .berlere mtizar ctmeni-

be;ıen slım. Arnı zamanda bu 
l:ı.ı.'tılar111a kıt~:ıtımızın Alman hü _ 
:sa:et ve &osterdikleri derecede 
aı;..~l!dirrni i:etanetıe karşılaşmam
~~ır. B ~ ım. Haber!er nazik ve 
~~a etrne~fn böyle olmadığını 
hı' d(i~ek ay?asızdrr. Fakat. te. 

~\ur. ıçın ciddi bir sebep 
lar llıan ord 
~Yeni b. usunun küçük grup 
tıUr SUretil~ harp tabiyesi kullan
~ Uta ınu uzun mesafeye kadar 
~· tekrar v:J~ak olmuşlardır. Fa· 
"aı &rupıard 1Y0nım. bunlar kü _ 
bi faıtıyetle 1~· Elde ettikleri mu
ta~ %Iikey~ u grupları müthis 

ır. Onıard maruz bulundurmak 
(l>cv:Uçok daha büyült' 

2 nct sııyf ııdn) 

!l.onıanya 
• ~ır çok efradı si· 
~~ altıo.a .;ağırdı 

'llJ> hikreş, 22 (A.A.) - Muhtelif sınıflara men 
tt\~ı~çok efrat silah altına çağırılmıştır. Jyi 
~lat\ d at almakta olan mahafilde bu suretle vaki 
ll'l\tetİv~t n_eticesinde Romanyanın müsellah 

~at\ olu erı ınıktarının 250 bin kişi ortacağı be
~~ o}dllfurna~ta~ır. Bu tedbirin ihtiyati mahiyet
~tler· h' çunlcu son zamanlarda l<omtı.u memle-

t'l ·ı ın u k b ·ı db" ~ 
l ave ı a 1 te ırler ittihaz etmiş oldukla-

8 ··h 0 unmaktadır. 
'~, ln~·ıreş, 22 (A.A.) - İtalya Almanya Fran 
"~kı e>l tere ve R , ' ~ l e 1( 1 , d omanya murahhaslarının isti-
~ 0ttıisy a as a toplanmış olan Avrupa T~na 
'bele Tu, Karadenizden Tunaya veya bilmu

ta.l>ıl111 unadan Karadenize girilir ve çıkılırken 
iti a.tş1 sası ~ınıh~e~el ~dakçılık hareketlerine 

~:, 'a.cliJe t~rıscfau~ın emnıyetini muhafaza mak
. / tl, lleh t~ı?az edılmiş olan hususi tedbirlerin Tu-
o ~·ı rının "b h . T " d . ı edil . a rı una enılen kısmına teş-

~Usaıııd mesı .hususunda Romanya hükumetine 
{h. ""' e verıl · · · R -...dan ·ı . .. ~esı ıçın • omen murahhası tara-

1 erı aurulen teklifi kabul ebniıtir. 

KURU$ -
Alnıan tebliğine göre: 

' 
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Ruzvelt 
Amerika donan-
ması başkuman
danile görüştü 
Vaşington, 22 (A.A.) 

- Ruzvelt filo başku
mandanı ile bazı müte .. 
hassıslan sara~na da .. 
vet ederek Amerikanın 
deniz programı hakkın
da görüşmüştür. 

Polonya 
ordusu 

Müttefiklerle bera
ber Almanyaya 
karşı harbediyor . 

il 

1 

llınit.n.: Slma.li Fra.nsada Juırbln ccrcyıı.n ettiği saha. Resimler: '.AL 1 
mıı.n bombalan ıı.ltındn bir BeJı;lka ı;elırl· 1',ransaya. sıi;rııınınk Jçln yol
Jııra dUı;cn Ilelçlknlılnr, Almn.n tıı.yynrelcrl tarafından filddctıc bom
b:ılnnıyor. Bunı.dald fotoğrafta, ölüm tclıliliesl ka.rı1ısmcla kcnılllcrlnl 
rnsgclc bir ~t.-urn :ıhın a.nn kw ı;örliyonu;. 

------·--------ım.IC!~---=-.-n----=-6 . 
Kanada, mütte f ikrn 

~J lere takviye kıta0 
~ , lari eönderecek 

lngiliz kıta arile 
Almanlar arasında 
şiddetli muharebeler 

Londra, 22 ( A.A. Saat, 16) - ~iddetli muharebeler hakkında pek 
Röyter ajansının Fransadaki mu- az şey öğrenmek müınkündür. Bu 
habiri bildiriyor: mmtakalardan bazıları hudut ci -

Belçikada ve Fransada takriben · \'annda, bazıları ise uzaktadır. 
25.000 kilometre murabbaı üzerin- Ingilizlerin müdafaa ettiği böl -
de ayn ayn cereyan eden birçok gede, İngiliz lntalan bir §clıri terk 

mecburiyetinde kalmışlarsa da bu 
§clırin soKaklannda inuharebeler 
yapı:lıms ve her karış toprak mu
harebeden soııra bıralolnuştır. 

Bu 25.000 kilometre üzerine? 
(Devamı 2 nci snyfad:ı) 

Kont ivano 
Rrnavuflukta 

ltalyaa.• Al•aa ıttllallının 
yıl.döalml mlaasebetlle 
/ ltalya kralı, mareşal 

Görlag'e alşaa verdi 



· -s;;~::;~·k~~;:;;~ARŞAMBR Saat 18,30 a kadar ge en 
şamandırası: e harp ~ haber ı eri 

B » ~ ~ ©\ ~ na an t 1 \ (Baş taran ı ncl l'tlyfada) f ':>ir ordu değil, bir k::ıç bin ki5inin malinde pUskürtUlmeleri imkanı U· resmi dairelerde işe koyul1!'~ 
{9J U ~ I herhangi bir cephe teessüs etmi~ i~gali altmciadır. zak u:r şey değildir.,. clJr. Motosikletlerle hafif ~ 

.. olduğunu söylemek henüz irnk~- Cephenin mutebaki kısımların . AL.lUN PAI:t..ŞÜTÇÜLGtl.NfN rın da iştirak ettği bu hilcu-:: 
sızdır. da F.ansız kıtaları baş!rnmandan COLÜ rm fı.ni ve katı blr netice •~ 

P t ld "' • k d" • • Olup biteni bilecek vaziyette o- tarafından kendilerine tahsis edi · Paris, 22 (A· A·) - Röyter A. tan ziyade miltteflklerin fld~· 
araşü açı ıgı zaman ınsan en JSinf lan bir subay, her tarafta lngili.: len mevzilere rerleşmişlerdir. Düş j ar.sr bildiriyor: mukavemetlerini zaifletmeğe ,_ 

kıtaatı mevcut olduğunu ve bu kı_ man Rethelin garbinde ve nefsi Buraya gelen haberle re g8re tuf olduğu anla3ılmaktadır· ,t 

bl.rAn ı·çin kuştu··yu·· bı·r yatakta hı·ssoder· talann her tarafta mükemmel biı Rethelde birkaç hücum yapmı.Ştır. ya.ngm ve infilnlt tertibatilc mil- Resmi J>aris mahfilleri bU 
d. 1 •ı;, 7 hamle ile muharebe etmekte o!- Hiç bir muvnffakıyet kaydetme • cehbez p:ıraşlitçU!er dl!şmruı tara- cuma alt kat'i bir ketumiyet ~ 

b• k • b " • k• •d• duklannı bildirmiştir. lngiliz as - mitşir. Vo:.;ges ,.e Ren mıntakala - fından evvelki gece Som't:n ş'mn- hafazn etmekte olmakla b~ 
ırço tayyareci U an,, ın tırya ISf ır kerinin maneviyatı da her zaman- nnda kayde değer hiç bir hMise linde ~·npılan bUyük taarruzda e- Cambrai bölgesinde mllteaou"": 

ki gibi mükemmeldir. olmamıştır." sa.<J rolü oynıunışlardır. Pnrnı: Utçü yangınlar vukubulmuıtur· _Ve_~ 

Yazan: Charles Grey 
• Ç . H K ~u subay dcmitşir_ki: . . KANADA TAKViYE !er derhal yolların tclüti no"tala- ras ile Amlens'de dem.IrYO-" 

8Ylren a • 8 -:- 1'!u.har~be halınd~ bır alayı KITALAR! GÖNDERECEK rmd::ı, gnrlarda, köprUlcrdc ve ı;arları yanmaktadır· 
takvıye ıçın gıden f ngılız askerle- , ------0------

İngilizler, para.ııüte "hava can_ 

kurtaran şamandırnsı" derler. 
1914 _ 1918 harbinde, İngiliz 

tayyarelcrind~ parnşUt kullanıl -
mamıştı. Pare.şilt yalnız tarassut 
balonlarmda kullanılıyordu· O za -
mruı paraşiltlcr, madeni mahfaza 
i~nde olarak balon sepetinin ke
narında bulundurulurdu. balon tu • 
tu§up dil§llleğe baelaymca, adam 
bu dll§me eUrati, mahfaza içinde 
bulunan para.5iltU s.llkcrdi ve para.. 
ııUt açılarak b:ılonun içindeki ada
mın canmı kurtarırdı· 

Parn§Ut, yeni bir fikrin mabsulll 
değildir. Leonard de Vinci, on beş 
ve on altıncı asırlarda para.ştltU 
resmetmışu. 

Eski devirlerde, ellerinde bllyUk 
§etnslyelerle sırf zevkleri içhı, yük
sek duvarlardan a.tlıyanlar bulu • 
nurdu. 

Montgol!icr (Mongolfye) bira • 
derler sıcıı.k hava balonunu icat 
ettikleri zaman, parqllt kullan. 
mışlnrdı· 

Bugllnkll pıı.raşllt modenr, eski 
parqlitle rc benzcmlyen bir alet -
tir: iplerine varıncaya kadar ince 
ipekten ynpılmıştır; parnşUtUn sağ 
lam ve hafü olması için her o<!Y 
dUşUnUlmllatllr· Snğlam olması, onu 
kulla:ıncak olan için elzemdir: ha
fif olma.zsa, tayyareye 111.zumauz 
ağırlık tcıkll eder. 

lnglllz bava ordusu tarafından 
kullanılan ilk parn.~üt bir Aıncrl -
kalı tarafından icat olundu. 

Buglln, tayyareye binen her crln 
p~Utll vardır; bnzı pııraşiltler 
tayynrclorde koltuk teşkil ederler: 
Bombardrınan tayyarelerinde kul 

lanılan paraşUtler "göğüs" tipin -
den olanlardır. 

Paraşllte lüzum olmadığı zaman, 
kamnranm içinde hususi bir çenge
le aSJlır, kullanılmak için iki el ha. 
rckctlyle t ekrar vUcuda takılır. Fa 
kat bunlar, sa.bit para.şiltler gibi, 
yani tayyareclnin Uzerinden çıka _ 
nlmıyanlar kıı.dar prntik değildir -
ler; zlra mltralyöz kullanan biri, 
kendi tayyaresine isabet vaki o -
lunca parqUtUnU almak için bir 

insan boyu mesafeye uzanmak mec 
buriyctindedlr· Saniyen çengelleri 
Uzerine yanlIJ takabilir· Tayyare -
den parqlitle atlamak zannolun
duğu kadar kolay değildir· Para _ 
§lltçll taburların nasıl atladıklannı 
göstermek için yapılan gösterllcr 
kolaydır, fakat alevler içinde dU _ 
een bir tayyareden atlamak basit 
zannedilmesin-

Paraşlltle tayyareden atlarken 
rllzglırm alddctinden tayyarenin 
kuyruğuna çarpıp yaralananlar 
vardır. Paraşüt üç saniye içinde a
çılır; para.gilt açıldığı uı.man insan 
kendJslnJ bir an için kuş tüyti bir 
yatakta yattığını hisseder. Birçok 
tayyareciler bu "an" m tlryak.isl
dlr. 

tnsanm sukut snrau .saatte 120 
mildir· ParaşUtçll, istediği istika -
mette gidebilmek için kollan ile 
pa.raşUtUn fpleıinl sağa veya sola 
doğru çeker; ipler çekllfnoe para.· 
ınt ufalır, ve dtıpne sUra.tl artar. 

Amudi bir dilşme Sl'rt olur, fa _ 
kat rilzgA.r toprak sathmdan Ct!tiği 
için paraşOtUıı: toprakla olan mu.. 
sademest o kadar sert olmaz· 

ParaeUtçU ba.zan denize düıser, 
bava durgun olur ve etrafta tahli
alye bulunmazsa. ölüm muhakkak
tır. lsveçte tcc.rnbe mahiyetinde 
yap1lan paraşUt atlamatarmda.. pa· 
raşlltçthıUn blri dcnlzln Ustllne 
dUştU. Hava poyrazlıydı ve rUzgfır 
pa.raglltU sa.hile doğru silrUkleme -
ğe başladı. Para.,utçllnUn fmdadma 
koşm\13 olan df'n\z motı>rU suyun 
Uzerlnde sUrllklcnen p3raşiltçliye 
yetişemiyordu· Para.'}lit sahile kn.. 
dar stırUklendl ve adama hiç bir 
ıoy olmadı. 

Parqilt lmall başlı başına bir aa 
natttr• 

Fena katle.nmrş bir p~üt, kur 
tultı!S Umldlnl ona bağlayan kaza.. 
zede için tehlikelidir. lyi katlanmrş 
olanlar dahi, tehlikelidJr. Zira bu
gUn karadan flerlcyemlyen müs -
teviller ııara§llte mftracaat ediyor
lar. Bilmem, nrtık paraşütlere 
"hava cankurtaran şa..nı.andırası" 
demek caiz mi? 

lnuiliz istihbarat nazırımn beyanatı 
______ ._..__.,_..__.,_.,._==-------.------.----.---..----.-

fransadaki 
müttefik ordular 
Adet itibarile Alman 

ordusunun üstündedir 
(Ba§tarafı 1 inci Ayfada) 1 ler!emeye ve hedefleri olan Padö 

İngiliz ve Fransız orduları asıl mu kale limanlanna yaklaşma.ğa mu· 
harebe meydanını işgal ediyorlar vaffak olmuşlardır. 
\'e bozulm:ımışlardır. j 3 M- fikl · 1 

l\1uharebe d d ~ b - utte enn ordu an mu_ 
ur ugu zaman u h be d . 1 ekt 

muharebed 1 b"tt•w• . are mey anını ışga etm eve 
e ne o up ı ıgını an - d t "t"b · ı A •-- d ı f 

ıamak b. yd" Muhar b a e ı ı an.e n.uu.;,,n or u arına ev 
zor ır şe ır. e <' l· 1Ad f ik bul nmal d 1 O 

yapılırken bunu anlamak ise im- ,a.cıt e ~ ~ ~ta ır ar. 
kftnsızdır. Harp iki taraf kuvvet · suEe.le kı, mukabıl taarru: b~şla . -
ferinin çarpıştığı geniş bir bölge dıl:,rı zaman, bu taarruz muthış bır 
üzerinde oynam:ıktzdır. Bu bölge şey olacaktır. 
den zaman zam::ın bazan anlaşıl: Muharebelerin dej:rişcn talii hiç 
mıyan bazan da mütenakıs haber_ bir şey değildir. A!:ıl olan neticedir. 
ler geliyor. Ve geçen hafta da söylediğim gibi 

Ehemmiyetli bir noktanın kaw 
mldığını, diğer ehemmiyetli bir 
no!~tarun kaybedildiğini, diğer bi' 
noktanın ise el değiştirdiğini öğre
niyoruz. Bu birçok küçük haber • 
ler hayalimizi esas s:ıçma dane'e -
rine dayanan genis f araziye!er 
kurmağa tanayül ettiriyor. Ha
kikatte ise tamamen teayyün et • 
mi§ üç cla mevcuttur: 

1 - Dfi§Dlanın halihazırdaki 
hedefi Padökale - pas de Calais -
limanlarına varmaktır. Buradan 
harbi lngiltereye iıakledebilmek 
ümidindroir. 

2 - DOıımanm sadece zayıf mo
t6rHl ınapW"ı büyük mesafey·e i· 

bu muharebenin neticesi ne olursa 
olsun, İngiltere ve Fransanın harp 
te hezimeti o'mayacaktır. Bu, 
mütemadiyert t ekrar edilen \'e da
ima da aym olara.~ tezahür eden 
hikfıycdir. Ani ilerleme, hücumun 
be!tlenmiyen şiddeti bidayette in_ 
tizar edildiğinden çok fazla mu -
vaffakıyetlcr ve daima 1914 ağus
tosu ve 1918 martı hadiseleri buna 
binaen bu sefer de aynı akibeti:ı 
tekrar e:leceğini ümit edelim. 

Fakat, hepimizin elimizde ola. 
run en iyisini yapması icap edeı. 
muharebe kıyılarımıza kadar yak. 
la~ıştır ki, hepimizin buna işti • 
raki lazımdır. Yani. hepimiz de 
askeriz ve askerlik vazifemizi yap-

rile dolu bir kamyon gördüm. Bu L_o_ndra, ( A.:1.J,.- K.an~da B~ş Almanlar mültecileri bombmdıman ediyor 
asker1er ~rkı söylüyorlar ve gülli- vekuı l\~ak~nzı Ki.ng, ~ngılterenır: \'n!!iln~ton, 22 (A.A.) - Ruzve!t, Fr:ınaız ve B~lçlka arazisinde mUl~ 
'-'or'.ardr." ta.eb_I uzerı1nc ~Üttefı.kler~ . >. ·en_ ı _. • ..ııa ~ _ " ıere kcr.1 ı ynp ·Jaıı h:ıvn hUcumlım haltlun:ıa hUkUm ve kararım verme ... l!i-

1luhabir, tayyarelerin eksilmi~ t~vı.re. kıta.an gon~~n!eCecit nt bıl Amerikan efü~numumlyes'nc hlt:ıp eden beyanatta bulunmUf, ıayıe deıolr 
bir şiddetle mücadeleye i~tirak et . dırmı~tır. llk _fırka şırı:dıden hare · d!.r: 
tiklerini ilave etm~tcdir. kete.amade bır haldedı_r. . "ffalll:nzırd·ı dU~an tayyareleri FranS3nm yollan tızerlnde u~ 

• • . Dığer taraftan lngılterenın ta· katıycn fark gözetme!tslzln muıtecl koll:ırını mltralyöa •leflne tubnaJd" 
lNGlLlZLERLE ALMA~"LAH lebi üzerine Caraibes adalarında 
ARASINDA DA MUHAREBE- ve şimali Atlasta bahri ve askeri bu~Une kad:ır ~6rU!memı, tel .. !ata se't;3blyct vermektedir.,, _.-

LER OLUYOR teşekküller hizmete konulmu~tur. Ruzvclt. Amcrflcıınrn bu sureUe yrpıl:ın harbln manamu anırracaıı 
Paris, 22, (A.A. Saat, 16) - B. Makenzi King sözlerini şu kn lalcasında bulundl!ğunu ııave etmı.tır. _/ 

Röyter bildiriyor: ti beranatla bitirmiştir: 
General Veygandm halen mu - "-Kanada milleti harbin bld:ı· 

harebe meydanında bulunduğu ve yetinde nasıl ise harbin soiıun<la 
lüzumu olan bütün kararlan al • da öyle bulunacaktır, İngiltere il~ 
makta olduğu bildiriliyor. Fransanın yambaşmda kuvvct!i 

Dün akşam Fransız hariciye r.e- bir surette rnüttehid o!ar~." 
zaretinin beyanatta bulunmağa lUR JAPOS GENERALİNE 
memur mümessili bugünkü vaziye- GÖRE ZAFER 
tin istisnai surette ağır olmasına :&IÜTTEFtİU,EitlNDlR 
rağmen muharebenin neticesil'Y.! 
büyük .bir itimatta intizar edi!cbile 
ceğini bildirmiş ve demiştir ki; 

•·- lngilizlerle Almanlar ara • 
sında bir muharebe başlamı~tır. 
Diğer bir muharebe de Cambrai 
mıntakasmda devam ediyor \"e dü~ 
manm dün yaptığı mütemadi hü· 
cumlara ra&rmen miittefik kıtalar 
mükemmel surette mukavemet et
miştir. TeşekkUI eden cebin en de. 
rin noktasına nüfuz etmeğe mu -
vaffak olan Alman müfrezeleri an· 
cak hafif müfrezelerdir. Amyens 

Tokyo, 22 (A· A·) - Nişi Şim. 
buıı gazetesinln werl '1ıuharrirl 
general Oba yazıyor: 

''Her muharebe. mnttefiklerin 
gittikçe art:uı kuvvetini gösteri
yor· Milttefilı:ler son dakikada mu
zaffer çıkaca.l:lardır.,, 

ltuluırrlr milttefilc mlldafaala
rmda geniş gediğin açılııbllmesin. 
den mütevellit hayretini gizleme
mekte, fakat bu zaafa Alman mü
sademe kıtalannm sebeb olduğunu 
bildirmektedir· 
"Almanla.mı Majlno hattının ~-

Alman Başkumandanımn tebliği 
BcrUn, 22 (A·A·) - Alman unıumt kararglhı blldlıiyor: 
Alma.nlarm kanal sahili Uzerinde açm13 olduklan ıe<Uk, dUn Sent 

Pol ve Montröyl-Surmere kadar tevsi ooilml~tir· 
Ostcnde, Dllnkcrk, Claaıs, Boulogne ve Dieppe llma.nlarmdald 

tesisata tayyareler tarafından muvaffakıyetli bir taarruz daha ya
pılmıştır. 

Flandro'de Esc:ıut yakmmda düşman rlcat hattını setretmek için 
anudane blr mukavemet g6stcrmektedir· 

Valcnslyen yakmmda ltıl bir vaziyette kaimi§ olan dUşman kı. 
taatma k!Ulı elddctll muharebeler yapılmaktadır· 

Dlişmanm Arras yolu ile Artois'a cenub ve garbe doğru kendisi
ne bir yol açmak için glrlemi!S olduı;'U t~ebbWılcr tardediim1etlr. 

Arruın yakınında SturkM ve Jun1ters teşckkUllerl lngtllzlcrln 
zrrhh kuvvetlerinin taarruzunu akamete uğratmağa medar o!muş
larclır. 

Bu aym 18 inde Zeland'da hitama. ermiş olan muharebede mlJı:; 
tarlan pek dun olan Alman kuvvetleri lGOO Fransızla 13 bin Holan
dalıyı ee!r etmişlerdir. 

Liyej yaktnmda kAin Neufshateau'dakJ modem lsUhk!mlar dliş. 
mUştUr. 12 zabitle rlOO nefer esir edllmfştir. 

DUn tayyarelerimiz dU§manm gerilerini ve birçok hava üslerini 
bombardmıan ve dUısmantn birçok tes'satmı ve tayya.relcrinJ tahrlb 
etpıiştir. ConpJegue ve Crell ist.Myonlarmda yangın çıkmıştır. 

Fransa ve Belçika limanlarında bir kruvaz6rle 11 gemi t.ııhrib 
edilmJ§tir· Diğer birçok gemiler de hasara uğramı§tır. 

Almanlar, Canaldaki bir Fransız limanına kar§t yapmı§ old.ık· 
lan bir tecavUz esnasmda dilpnantn bir muavin kruvazörilnii 
batırmışlardrr. 

Dilşman, dün 120 tayyare kaybetmiştir. 
Almanlarrn zayiatı ise 10 tayyııreden ibarettir. 
Evvelce bildirildiği veçhile Almc:n tayyareleri r.::rvm yııl:t· 

nında bir İngiliz ağır kruvazörile bir harp gemisine isabetli en
daıhtlarda bulunmuşlardrr. 

Diğer iki harp gemlsile 3 vapur hasara uğrat•lmı~tır. 
Bir muhrlple bir nakliye gemisine de isabetli endahtlar ya· 

pılmı;tır. 

Bergen yakınında Norveçlilerin beı ufak harp cUziltamı elde 
edilerek Alman filosuna ithal edil:niştir. 

Nı:trvikteki Almanlar kendilerine çok faik olan kuvvetlere kar· 
şı harp etmektedirler. 

Alın anlar Trondhaym'ın 400 kilometre şimalinde kfün Stor
forshei'i iş3~l ctmi~lcr ve birçok Norveiii ve İngiliz c::ir almıt!arc.lır 

Evvelki gece düşman tayyareleri Ab1anyanın garp mınta~rn· 
ama bombalar atmı~larca da ekserisi l:ırlara dU§mU1tfü. Hiçlı!r 
askeri hede!e isabet vaki olmamı~tır. İki dCş:r.an tayyaresi, tayya· 
ce dafi topları tarfmdn iskt- edilm" ~tir. 

malıyız. Askerin ilk vasfı ve mt>
ziyeti İ"e cesarettir. Bu meziyetin 
bizden c.1<si~ olmadığım söylemek· 
le müftehirim." 

Reno nutkunda itimat kelime -
sinin fevkinde bir ı::Uven ifade et
miştir. Rcno birlc~mi~ Franı:o 
Cumhurircti kuwetleril~ İngiliz 
imparator:uğu kuvvetlerini hi;bir 
şeyin çözemiyeceğini kati bir iman 
ile bildirmiş, yan:ı veva öbü- giir 
'·orkak: biri çıkar da ke.'ldisine 
Fransayı kurtarmak için anc.a!c 
mucize rnzım o!du&runu söylese Vl' 

hakikaten de böyle ols.-ı bu muci 
zenin de başarılacağını çünkP 
Fransaya inanı o:dut"Unu ilf.\•e ct
mltc:ir." 

Polonya ordusu 
J>aris, 22 (.1.A.) - Polonyanm 

Pat Telgraf Ajanı:ı t~>liit ediyor : 
Yeniden ten:;ik &filmi~ olan Po

lonra ordu:;u, halihn:ırda ya1nıı 
No:-ve;tc dej il, belki her tarafta 
<nütteffa'erin L:tiklal ve zaferi için 
tmiliz ve Fra""IZ kuv\•ctleri1e bir
likte dü;m.ına karşı harbctmekte . 
dir. 

Sen zamanlarda Po'onyanrn k'!l
ra, d eniz \'e hava ordularına men· 
"UI) ·bazı askerlere niaşnlar veril _ 
mi~tir. 

1 ngiliz askerf makam:ıtı da Po. 
lonya bahriyelilerine nişanlar ver
mijtir. 

EN SON DAKiKA 
•w EhWIWWWWllt> 

lngilterede yeni bir 
seferberlil< l<anunu 
Londra, 22 (Ra\lyo, s:ı.a.t 18) - Avıı.ın kamaruının bugUnkll ~ 

lantısı:ıda, halkın mtilklycU üzerindeki kanun mUzakere ve kab~..ı
dilmişUr. Bu kanuna göre, harbin dev::.mı, umumi emniyet ve ~.;, 
şln temini, vatan mild:ıfaası iç!n, halkın biltnp malı, icabında, ~ 
emri altma alın:ıbilecektir· Bu tamın bir seferberlik kanununun ~ 
a.hkl\mmı ihtiva etmektedir· 

Kanunun mUzakeresi esnasında, işçi partisi lideri ve nUll' ~ 
ter Atli i.z:ı.hatta bulunmuş ve devletin lste:llği bu fedaklrlığa 1-
İnemnunlyctle rıızı olacağını s15ylcmi!itir. S:mda!yem nazır o~ 
ğer l3çi lideri Grinvud d:ı. ltanunu L'lSvib eder şekilde s& siSyl -, 

Atli beyanatında. h:ılkm bu kar::ırdan dol:ıyı tellşa kapılma!ll it' 
nr, alman tedbirlerin milletin selar;1eti \'e umumun menfaati lç_IJl__.. 
tihaz cdllrnla olduğunu, hcrkccin rnnl ve mlllkUnlln, hattı. ~_. 
devlet tarafından kontrolunun, bugilnl:il vaziyet içinde, pe-k tabii 
zanırl oıaca~ını bırct ctm"ı;Ur. • ~.ti, 

Kanun, avam kam r&rımm tam ltiüakı ile kabut edllmit ve ,..... 
ı.hkf .,..-,m t!l•bilcma derh1l1 gc .. ıım"<ıtlr. 

Kaınlırada şiddetli mu 1arebeler 
devanı ediyor 

J..onclra, 22 (R:ı.dyo, sa:ıt 18) - füırb vazlyotl hakkında ~ 
tebliğlerden b:ı.!)ka mUhim bir malf·mat almam:ımrştır> Fransız 4fl 
ğine göre, Aras ve civarı Alm'lnlarfan geri a.lmmıştır ve ph't 
man kuvvetleri nltmda ynlnrz U s'!.a.t kalml§tır· 1"!.., 

Diğer tarnftnn. Alına.n1nr. kuvvetlerinin Manı ıahiJlerlıl• ~ 
l~tık13rmr blldirn:e1>t.cyııeler öe bu h:ı.borl teyit eder ma.Itunat •-, 
m:ı.."llı:;trr. ?.!uharcbc K::.mbra haV7.rosmda şiddetle devam etme~t 
DUn gec" • !"l!S'ın ve } ..... ı .. n'ln ya:ır.ı~,.~., o!duflıı hlld'rlltrl'"•tr· 

Rayno Veygand'la görllştU 
Londra. 22 (Radyo, saat 18) - Fransız Başvekili Reno ~ 

ile mi'lcte hitaben bir nutuk verer~'• ba"~mm:ından Vaygand ~ 
ril~tüğilnü ve kendis;nin zafer husu unda !:>jyük bir itimadı old il 
söylemiş ve h:ıtkı tcltl~ etmemeye, yerlerinde kalarak vazifelerin' 
,.ama davet etmiştir. .' 

İngiliz ltalyan temısları 
Lo1:ılra, 22 ( Raiyo, Scat 18) - ln~iliz - ltalyan ticaret k~ 

yonu reisi Homaya gi 1::.<>'<, kontrol i ~lerinde çıkan mü~külAtı bal 
su~,unda temaslara ba~!arnı~tl r. _/ 

l{onl Çiyano Arnavutlukta 
nama, 22 (A.A.) - ltalyan • Alman ·I~ 

misakın:n imzas!nuı b!r"nd yıldönümü m·· ~ 
betile t ~alya Kralı, F e!d Mo.r~şal GörlıılJ~ 
noncfo.c!~ n;~anı~ı ihda ctm:~tir. Ni~an, nı ~ 
le Almanyadald italyn:l nefiı-i Afieri tarafıO 
tevdi eclHmfolir. ..,,, 

Roma, 22 (IJur.u::ıi) - İinlya 1-lariciye l,J': 
n Kont Ciyano, dün gc~e yansından sonr~ 
n3.vutluğa müteveccihen Romadan Breıı ~ 
h:ırc:.:er etmi~h ista5yonc:a yiikse!< faş~t ~~~ 
b.rafmden u~urla.nmı§iır. Nazır Brendi.~ 
G~ribaldi kı·uvazö~ünc binmiş ve Draça 11 
tir. ~ 

Amerika 1.0 bin tayyare hazulıY-
,.aşlngton. 22 (A.A.) - Mcbusan ve ayan nı~lliılert bahri)•~ 

ıerl, Ruzvcıt \"e t::ı.hı1 orltan ile görtı~t:ılıtcn sonra bir kanun ~yi~~, 
etmı:ıerdlr. Bu ldy!hı\da 10.000 tnyynrcdon ve 15.000 pllottaıı mure--" ,, 
bava ltuvveU vUcuda getirilme&! derptıı edilmektedir. 

Bu planı tnbnkkult etUrmek için ıoo ınllyon dolara ihlyaç ~~ 
mebl~ğ Ruzveıun 1.182 milyon l'lo1ar mlltUırmd:ıkl tcvkallde mUd dl _,,, 
proı;rcırıunda da cıonanmnya tahalı edllml~ olan 250 milyon dOıardd . :J1 
edilecektir. ~j. 

Vels Fran-ıız v~ lnq~liz selirlerile göriiıtii 
Vatln;ton, ıı (A.A .) - Vela, Avı11panın .aat1ıtt bıkkınd&. 

Fraııaız ıellrlert)'le •örllfllıO,tUr. 



/ 

Paris, 22 (Hususi, aaat 13,40) - Dün Al· 
man Ba§kumandanlığı tebliğinde iıgali bildiri
len Aras §ehri Fransız kuvvetleri tarafından ge
ri alınmı§tır. 
ı•arta %% (Hususi) - ~vekil Re- ri nezareU, Alman tayyarelerinin 

nonun vaziyeti bUttın çıplaklığlle an- ' 21 _ 22 mayıs gecesi lngilterenin 
lnt.ıın dUnltU nutku, mUsbet bir te$lr cenubu şarktslnde iki mmtakayı 
yapmı;ıtır. ı.~rıuısızlar, 191' harbinin bombardıman etmiş olduklarını bil -
ilk zamanlarmda.ld bUtUn muvattakl· dirm kt d" . Birtakım bo b ı 
yemlzllklcrc rat;'?llcn neUcenln nasıl e e ır m a ar 
zıı:terlo bltUğtnl göUSnUnde bulundur· tarlalara bazıla.n da denize dlif -
makta ve bu harbin de aynı eckild! milştür. • 
biteceğinden emin bulunmakt.a.dırlaı . Tayyare dafi toplan faaliyete 

BUtUn Fransız gazeteleri, vazlyeUo geçm.Iştir. Ne insanca telefat ol -
dddlyeUnt kabul etmekle beraber muş, ne de baaarat vulruagelmiı-
FraDBlZ. ordu.sunun bUtUn kuvvetini tir· 
mu.'ıataza etUğlnl, kuvvcl maneviy~ İNGİLTERE tLıı.: FRANSA 
sinin yerinde olduğunu, ihUyaUarmıı ARASINDA 1'ELEFON' 
d.aba el stlrUlmedlğlnl tebartı.z etUr- H(}KAJ,F..MELERt YTTl'Stl.Dl 
mı:~:~~U ASKERi VAZİYET Londra, 21 (A.A.) - Dnn ak~am 
Fransız kuvveuen Sommo'dıuı ~nal 19,30 danberl !nsillere Ue 

Rethelo kadar, kendilerine tayin edl· Fransa arasındaki telefon muhabe. 
ıen ycnt me\'zılcre yerle§mi§lerdlr. ratı milnkatl bulunmaktadır. Maa
FranBJZ kıtaatı. Alman hUcumlarma mafib İngiliz .-e Fransız hQkftmet. 
kargı koymak için bu yenl mevzilerde lerl arasındaki temaslar idame edi-
organlze eclilmektedlr. lebilmektedir. 

Amiens Ue Arra.a ı:gal eden Al- Bir posla idaresi memuru fQ be_ 
ınan kuvveUerinln blrkag bin kişiyi yanalla bulunmuştur: 
tce&vUz etmlycn moUSrlU mutrezeler- Fransa n daha llerlll ile lele
den ibaret olduğU teeyyüt etınektedlr. ron nıuhaberat servisi mnnkatJ bu_ 

cabrai.! ile Somme arasmda harp lunmaktadır. Ne uman iade edile. 
uhasmm hududunu kaU bir surette bilecellnl bilmiyoruz. Gazeteler, bu 
çizmek tmkAnaızdır. Almanlar. halk • k t bl k bl k d 
arasında panik çıkarmak 1çtn moto- ın ı aın . r a o opmasın an 
s!kletçllcrt Uert .ıırmektedlr. Cam· müıe,·ellıt otduAunu ~ylemektedlr. 
brals'in arkasına da parqUtçWer in- İNGttJZ KRALININ KABDEŞl 
dlrml.şlerdlr. Bu parll§UtçWer, dina- Y ABALANDI 
mit ve bombalar llo mUcehhu bulun· Loncfra. 21 - Resmen bildlril· 
makta ve ellerinden geldiği kadar tab diğine göre, !ngili.s Kralının kar· 
ribat yapmaktadır, Ezcümle Arru deşi general Dlik de Gloucester. 
ve Amlens tat.asycmlan alevler içinde- milstacel bir vazife ile dUn gece 

dlrCambrala'de vazıyet detifUıemi§tır. Fı:nsadan Londraya,. gelmiıtir. 
Sommeden Sedana kadar Alınanların Duk de Glouc:eıter ın yakında 
bUtUn taamııln kendilerine ağır za- Fransadakl umum! kararglhma 
ytat verdlrllerek tardedllml1Ur. Al· döneceği muhtemeldir, 
auuııar, bUtUo teıebbUalerlno ratmen Dille, Fransadald kuarglhmda 
A1ane nehrlnl geçemem~lerdlr. Şunu Almanların bir hava hücumu eı· 
da kaydetmek icap eder ki, harp cep- nasmda ellerinden yaralanmııtır. 
bulndo 90n koz oyııanmam11t.ır. • Dülc bu ak~m Kral tarafından 

Sa1Ahlyottar mah&!U. pnenl GI- kabul edilmiıtir. 
nı.ud'nun eaareUnl tekzip ...cııyorıar. -------'=--------
OUnkU Alman tebllJi, nqredlldlıt r.a
man Abbeville FraDaWanD elindeydi 
ve cepheden epeyce uukta bulunu· 
yordu. General Veygaııd, d11nden IU· 
baren ba§kumandanlığı deruhte et· 
ml§Ur. 

RADYOLARDAN EôLENCJ:Ll 
NEŞJUYAT KALDUULDI 

HUkQmet n.dyolard&ki etlenceli 
oeşrlyatı bir emirle kaldJrDll§t.ır. Yal· 
nız Radyo Parla eakl programına de
vam edecek diğer iataayontar yalıw 
bavadla vereceklerdir. 

&l 0 '1'TE1' lKLEUlN MUKABlL 
PLANI &IUTHlŞ OLACAK 

DUn gece, İngiliz tatlbbarat num 
Duff Cooper radyoda bir nutuk töyte
mıottr. Bunda demtoUr ki: 

''Harp aahumdan gelen baberter 
\'ahlmdlr. Fakat fazla heyecana ka· 
pılmaya da mahal yoktur. Vaziyet ıu 
Qç noktada blllba edlleblllr: 

ı - Almanlar lılADf den1z:ln1 bedct 
ltUhaz etmlflcrdlr. 2 - Bası kUçt11' 
Almaıı birlikleri !azla ileri gttmıılentf
do vazıyeUerl tehllkeUdlr. 3 - lngilir 
ve Fransız Ordulan mağlQp ~ 
mt~tır. 

MUttefiklertn bazırladıklan muki.ı· 
tıil taarruz mUthlı olacaktır. Eauen 
bizim lein gözönUnde tutulacak O'JY 
de harbi ka.za.omaktır. 1914 de bir çolı 

muvııffaklyetatzllklerden 90nra harp 
blZim • lehlml.ze neUcelenml§U.., 

lNGtLtz TA \'Y ARELERİ1'1N 
FAALlYETI 

Londra. 22 (A·A·) - Hava fele
rl nez:ıreU tebliğ edJyor: 

Pazartesi sabahı, Blenh<>vm sis. 
temlndeki tayyareler, Ka.mbray ve 
Arras mmtakalo.rmda Alman.larm 
zırhlı tanklarma kaJ'§l muvaffak? • 
yetU taamızlar yapmıştardfl". Öğle_ 
den sonra bu ~yyare' ·r, Arras ve 
Bap'l..,, .. mmtaluılarmda bir takmı 
taamızlar ''llnı'".,..,"~ır. 

Pazartesi • salı gecesi, tin-ok 1n. 
ı;llz bomb3rdrman tayaresl Cam -
bralla Catean ve Sr "+ ... nU'I mm
takalarmda dllşmanm tahaşştld 

O • merkeilerlne taarruz etmiştir. / 5 o .
1 1

: Al.sne'ln glmallnde Nouv!-n orma· 
o tenzı le . nmda d•an krtaatma kar<" mu. 

do i vaICaktyetle televvtl!; eden btr ta_ 

~- nya şaheserleri~ ~~0~y=~~- .!,u,.~~takada ,.. 1 Beı tayYaremiz hareket tıslerl • 
IQı.. ~~ l!Ufadc tom ''Va. ne d8nenıemf$tlr. 
"'!'dl~lnln okn111cutanna 

1
. Sah g1\nll lnMHz boçıbardmwı 

flcıt;;61 kupontan t.oplamak kL ve avcı tayyareleri p··~a ve et-
""- nanıal'dan bir aylığmı gas- i maU Franeantn rruhıırel>e cephe -

ler ha gft7.el ldt.aplan )'Us • lerlnde blıwlı: hanlı:At fcJ"a et:mıe-
i de ~ dmlifne alrrW-. 1 !erdir. --......_. il ALMAN rAYYARELEB.l --------1 lNGh,TERE CZERfNDE 

Loadra, 22 (A·A·) - Ban tile-

Harp tehditleri 
Balkanlar ve yakın 
şark üzerinde 

dolaşıyor 
iki Sovyet gazetesinin 
ıayanı dikkat yazılan 
Hoekova, 21 - İzvestlya gaze· 

teainin başmakalesinde, yeni bir 
safhaya giren ilk emperyalist har
blıı vtıs'at ve teıebbll.alerlnl pek 
çok tecavüz eden bir cenlşUk iltti
sap eltlği kaydedildikten sonra 
şöyle devam ediliyor: 

"İngiltere ve Fransa, Belçika ve 
Holanda anızilerl üzerinden AI. 
manyaya karşı bir taarruz hazır_ 

lamakta idiler. Du serer de Almon-
ya, ~ene mütıctikl<'rden evvel dııv. 

ran:ırak mukııh!J tedhlrler lttihn1 
etmiştir. Yeni,len fnı:dliz - Fren 
sız kumanda heyeli, hem vakii hem 
de teşebbüs fııiklyet : nı knybetmlş. 

lir. Alman ordularının Belcika n 
Holandada işgal etmekte oldukları 
mevkiler, asl:erl ve stratejik vazi
yeti esash bir surete gene Almanya 
lehine olarak tedbil etmektedir. 
Almıın ordusu Majlno hattını ya. 
nından çevinnl,tır. Hoton<la sahil. 
terinin işgal edilmesi, Alman ha_ 
va Oslerlnl Londraya takriben 300 
kilometreye yakınlaştınyor. Seri 
bomb:ırdımnn tayyareleri tarafın
dan bu mesafe, yarım saat ıo;arrın. 
da k4tedileblllr. Denlmarka n 
No"eç sahi11erlne de mnllk olma
sı dol:ı)•ıslle, Almanya Şimal den 1. 
z".,de hllkimi)'ell elde ,. .... :!'ı <ı'n

yor. Alman hava kuvvetleri, lngll_ 
terenin "bilyük filosunu" zincirle. 
yerek taarruz mancvralan yapma. 
sı lmkllnlarından mahrum ediyor. 
Bu cihetin Myte olması lskandl
naT)-nda cereyan eden deniz mu_ 
harebelerlnln "Verdiği tecrnbelerlc 
de snbiltlr. 

Diler iki bitaraf mfflıle1cet dahi, 
harı> tehlikesine manız butunmak
ladır. 

İngiliz - Fran.sız bloku ile l tal· 
ya ara~ında gerek Akdenlı, 1Jerek-
1e Uzak Sark meseleleri hakkında_ 
ki tezatlar, ıon derece hAd bir dev. 
reye ıdrmiştlr. Çemberla~·nln isti_ 
fasından pek H ..,.,ı sarih bir ıu. 

................................................ i 

ita/ya l 
Arnavutluğun ! 

Draç limanını bir ı 
mühimmat anbarı i 

haline koydu 
· İngiltere Cebelütta

rıktan kadın ve 
çocukları çıkarıyor 

Parla H (Buaual) - Aasoclate, 
Preaa muhablrlnin Belgrattan men
sup oldugu ajama blldlrdlği bir habere 
göre, bugUn, İtalya AdrlyaUk deni· 
z1n1 fillen kapam1.1 bir halde buluıı
maktadır. Bu vaziyette tamamen 
eerbeat bir balo geçmlo bulunan bu 
yoldan ArnavuUuga mUhim miktarda 
harp ma.l.zemeal, tank vo cephanr 
nakledilmektedir. ArnavuUutun Draç 
Umanı bir mtıhlmmat deposu ha.llnl 
aımııtır. 

Kont ctanonun Arnavutluğa bir se
yahat yapacatı hakkmdakl ajana ha
berlerinln manası bu haber kal"§ısmdıl 
daha vüzuh peyda etmiş olmaktadır. 

Mlı'TITFİKl .. ER A J, ' l'H!NDE 
NtnlA YlŞLER 

Roma, 21 (Rncınsl) - Dth Rcı 
mada mllttefikler aleyhinde yine 
nUmayişler yapıJnuetır. 

MUSOL1Nt !!. "' ... ct<\U 
KABUL Er.rl 

Roma. 21 (A·A·) - ı· .. onlfnf. Ma
repl Pietro Badogllyoyu kabul 
etmiştir· Maraşnl, batı hududun • 
da yaptığı teftlg hakkında MU!O _ 
lln!:·e izahat verml§tır. 

Bundan sc-:.ra Bavyera umumf 
valisi ve Alman mU11tcrrı1c1:e bfrllğl 
oefl General Von Enrırt ,..~t. .. 1 et
miş konuşma amı.smda lta'•·ıo'\ A!
ıilraaı namı Attllo Teruzzi de ha
m bulunmuştur. 

CEBELCrl'AEmTA KADIN VE 
r.C'ClJTZ:" AR TAırLİYE 

EDiLİYOR 
Ctbtlilttarık, 2t (A.A.) - RlSy. 

ter: Cebeı:·o"rı:.tn ·.."l·nl:ır ve ço
cuklar tahliye edilmektedir. ilk 
grup, bugnn CebelDttarıkı ıerket. 
mlşlerdlr. Diğer snıplor, yana n 
müteakip 1Jilnler Cebelfittarıkı ter. 
keyllyecektlr. Tahliye edilenler 
Fransız Fasına gönderllme-ktedir. 

Bu tedbir, nearedlle bir teblif 
llzerlne alınmıştır. Bu tebliğde, Ce_ 
belüttarık umumi vnll slnin, hnrp 
kabinesinden. lüzum hlssettiAl tak
dirde Cebclüttnrıkı tahliyede ser. 
be!lt olduAuna dair tnlimııt almış 
bulunduğu bilılirllmektedir. 

Tahliye, şehir meclisinin, hoVA 
hücumlan murakabesi komitesi ile 
!~ bl rll~U halinde tertip edilmiş O · 

lnn program mucibince yapılmak. 

retle tebıırQz ettird iği veçhlle, Ak. 
deniz hanasile Dnlkanlnrın yakın
da harp hareklılına yeni bir sahne 
teşkil edecrlU derplf e<liJehlllr. 

Harp lehlfk~ -;ı • !>trik deniılnde 
de ço~almaktndır. Müttehit AmerL 
k:ı ile Japonya arasıntl:ıkl lhtillir
lnr, "Holundıı mir:-·• . için müco. 
f,.Jrnln h:ı~lnmn~ı cfoln\"l!Iİ!e bnrl1 

hir ~urctte hnıt bir şekil orzrlm<'k· 
l<'<llr. Avrurııı hnrhl bir <!Onya hnr. 
bine <foğru ~ldh·or. 

ffiç yorul~ - · n şu clhctt tıatrr. 
tatmak laznndrr ki, harbin genişte_ 
mesine hAdim bulunan bazı bitaraf 
devletlerin polltlkası, ancak bir in
tihar politikam olarak tavsif edile· 
bllir· İngiliz • Franstz blokunun. 
harbin genişlemesine mUteöafr ile ri 
silrdnkleri parolfuım neticeleri de 
bundan ibarettir•" 

PRA VDAJ\~ BAŞUAKAI .. ESI 

No. 116 Yazan: Orhan Rahmi Göh~e 

- Fa~la gürültU oldu ;;nu? 
- Ona ne şüphe!.. Belki Meh· 

lika da büyük korkular geçir' 
miştir. 

Doğan güldü: 
- Zararı yok, asıl korkuyu 

Dukanın geçirmesini isterim .. 
Bugün işjn de evvela bunu ~.n.ıa· 

- Ya Dul:a yola gelmediyse? 
- O takdirde, Duka}'! kaçıra-

mak ol:ıcaktır. 
"cağız. Hem ac bu akıam .. Anlıyor 
mu~un ; bu al:şamdan tc:zi yok ... 

İrini, iri, simsiyah gözlerinin 
içi ha!•rct ve h<:yranhkla dolu o· 
\arak onıo dinliyordu •• 

- Bu ak')am mı?. Nasıl yapa -
c2ksın bLmc? 

Doğar. f':lcrini oğu§turdu ve 
Yunanlı Prensesin gözlerine ayr.ı 
dikkatle baktı; 

- Ben yapmıyacağım .. Sen ya· 
pacaksın bunu .. Bu. senin itin ~ 
tacak .• Son fedakarlığın olacak ..• 

İrini, kendisine düşen vazifenin 
'l;;üyüklliğllnll ve getirebileceği 

f enalıklann dehşetini anlamıyor 
değildi. Gözlerini kapadı ve bir 
hamlede karamu verdi: 

- Söyle Doğan, ıeni dinliyo· 
rum.. 

- Demek ki mutabıkız •• 
İrini gözlerini tekrar kapadı. 

Çehresi hafifçe sararmıştı. Elleri 
titriyordu. Seven kadınlann en 
muztarip zamanlarındaki tezahür" 
leri tamamile üstündeydL Titrek 
bir sesle: 

- Seni ne zaman dinlemedim 
ki ·dedi- fuıngi arzuna bat eğme· 
dim ki ... 

Ve işte o dakikada Doğan, bu 
sesin, bu çehrenin, bu yaşlarla ka· 
baran güzel J.tözlerln ve bu dol • 
gun, bahar gibi kokan kadınm 
karıısında, iradesinin çatlayıp kr· 
nlıverdiğini hissetti. Ve bir ham· 
lede İrininin ellerini tuttu .. 

irini titriyordu. Nefesleri aıeak 
bir rüg~r .gibiydi-

- lrını ..... 
Güzel Yunan kadını gazterinl 

kaldırdı ve gülümsemek istedi. 
Bu hal, yıldırımların çarpıt· 

tıkları dakikalara mahsuı bir 
haldl Bir ateı fırtınalı esiyordu 
aanld ..• 
-Doğan. .. 
- trinit .•• 
iradelerinin, mukavemetlerinin 

dizginleri kopmuştu. Sevi§iyor" 
lardr. Biribirine aanlmıı, aıkın, 
ihtirasın en ötelerinde kaybolup 
gitmi~lerdi. 

Ken dini ilk toplayan İrini oldu. 
Dilber Yunan kadını kendini top· 
tadı ve yUzünil kapayarak pence
reye kadar gitti: 

- Doğan ne yaptık!. •• 
Doğan, hata o hararetin tesiri 

altında sayıklar gibi cevap verdi: 
- Bilmiyorum İrini ... 
- Hata!... Hata! ... O zavallı 

kıza ihanet ettik ... 
- Evet, ihanet.. Fakat biz bir 

maziye malikiz .. Ve kimbilir daha 
ne kadar zaman ••• 

irini, Doğanın .Szünü kesti 
Yorgun bir sesle: 

- Hayır ·dedi· bu artık devam 
edemez. Biz ayrılmabyu Doğan ... 
Neyse ,şimdi konutacaklarımızı 
bitirelim .• 

- Evet, konuşalım İrini .. 
- Dediklerini bu akşam yapa-

cağım .• 
Şekil ıudur İrini: 
Dukaya, guva akpmki hftdise· 

lerden sonra fikrini almıya gitmi' 
gibi değil, benim muvazenesizlik" 
terimden, ifratlanmdan a.sabileı· 
mit ve nihayet ona hak vermiş 
bir insan gibi gideceksin.. Bir 
erkeğe nasıl ilmit veriline... Af· 
fet beni trini, fakat aon vazüen 

bu olacak, i§te öyle görUşeceksin. 
Ona geccyansma ka dar misafir 
kalacal:sın. M ümkünse ona epey" 
cc içir .. Di.iliyor musun? 

İrini gozlerini uzaklara dik
m;şti : 

- Dinliyonım .. 
- V c sonra, gondolla bir ge· 

zinti t eklifinde bulunacaksın. Be· 
raberce açılacaksınız. Ta, Cezayir 
gemisine doğru .• 

- Evet, ondan sonrası bana 
ait.. 

- Peki Doğan!. Ya :Mehlika 
ne clacak ?. 

- Mehli~ayı ancak bu sayede 
kurtarabileceğiz. Ancak, bu gece 
Duka sarhoş olwıca, Dukalık 
damgasını havi bir kağdın UstU· 
ne şu cümleyi yazarak masa Us· 
tünde bırakacaksın: 

"Adriyatik denizi içinde dev· 
letimizin yüksek menfaatlerine a• 
it olmak üzere iki devlet mümes· 
ıililc gizli bir mülakat yapmak 
için gece vakti hareket ediyorum. 
Emri, klisemizin nıhant reisi Pa· 
pa hazretleri vermişlerdir. Bu 
mülakat, gayet mühim ve gizli <>"" 
lacağı için, kimsenin bilmemesi, 
!§itmemesi lazımdır. Oradan vere· 
ccğim bütün emirler, aynen ve 
dikkatle tatbik olumıcaktır." 

Bu kağıdın zarfına da, tehir 
muhafız kumandanının adretini 
yazacak, mektubu masanın Ustlin
de brrakacaksm. Ancak Dukalık 
zarf ve kAğıtlan~an da birkaç 
tane alacaksın. Zor feyler ama 
irini .. 

- Hayrr, endi§C etme Doğan. 
Sonuna kadar milkemmelen ha .. 
pracağrm. Şimdi ben de söyliye· 
yim: StelA, bugcce benimle bera· 
ber bizim yaralı genci zivaret et• 
ti, umulmadık bir netice çıktı: 

Stell onu seviyor. 
Ve yaralı, timdi Stelıinm sara· 

yımn arka bahçesindeki küçilk 
bir köşkte yatırılmrştır. Kısacası. 
vaziyet bu! ... Fakat mezhep ayn· 
lrğı dolayısile Venedikte evlen
melerin imkan yoktur. Bunu hal· 
!etmenin çaresi? .. 

Doğan, sevinçle ellerini oğuf 
turdu: 

- G8nmler birleştikten ıonra 
meseleyi halletmek gayet kolay"' 
dır.. Papa vasıta.siyle düzeltirim 
bu ı,t.. 

- Şu halde mUsaade ette ben 
Stelaya bir mektup yazayım. Bl· 
%iın iş'arnnıza kadar hiçbir baro· 
kette ve teşebbüste bulunmaaın • 
lar. 

- Evet. muvafık olur. 

İrini, çarçabuk bir mektun ya• 
zarak hizmetçilerle ı.ı:önderdi ve 
bir taraftan da giyinmeğe bat" 
!adı ..• 

- Sen akpma kadar burada 
mııın?. 

- Evet, hizmetçilere tenbih 
et, bol yemek, bol şarap Yersin .. 
ler ••. Bu akşam ikimiz de beyu 
gemide buluşacağu:. Belki iki gün 
sonra kınnuı gemiye geçmiı o· 
luruz. 

irini hiç tafsilat istemiyor, hiç 
bir şey ıormuyordu. Sanki bir 
kumanda altındaymi§ gibi hare • 
ket ediyordu •• 

- Unutma, geceyarısında de-< 
nize açılmış olmalısınız irini. 

- Peki Doğan ... 
İrini giyinmesini bitinni§tL 

Doğan gayri ihtiyari: 
- Bilsen ne güzel, ne muhte • 

JCmsin İrini 1. 
Dedi. İrini tatlı tatlı gUldU. On 

da, adeta çocuklaşmış, masumla1· 
mı§ bir kadın hali vardı. Doğanı 
elile selamladı ve çıkıp gitti. 

(Denmı var) 

Pravda gazetesi de başmakala - :....-----------------------..... si!'de hul.Asatan ıunlan y'lrnakta 
dır: 

''İngiliz devlet adaınlarmuı eor 
zamanlarda, Akdenizde muharebe 
terin pek yakın oldtı f;undan hah · 
setmelerl bir tcsadUf eseri de~l 
ıl.lr. Harp tehditleri Balkan mem 
lekette ri va biltUn Yakm Şark U 
zerinde dolaşmaktadır· ümit et 
mek 18.znndır kl, Norveç, Belçfka vı 
Holfındadan al::ı~::ı der<'1 "r, umlr 
lerlnin yal~rl".ııa ellerini harp ate 
ne aokfurmağa hazırlan.11•!•1nn hl1 

kfunetler nzerinde tesirlerini g~· 
tereeektlr· Bu memleketler yanm" 
ğa ne kadar mnnu: kald•'·formt an 
lamahdırlar. Almıo.nvanrn vnktl Z.." 

manlle yapm~ olduğu sulh tekli" 
lerlnl reddederek, Avn· --ta ikiıt 
el bir emperyalist harp çıkardık 
lan lelıı, lngtlfz • Franıır.,. emper 
yallstlerinln Uzerlerlno almt" oldl'' 
'an meeuliyet gimdJ görUlmektr 
dir·" 

Seçn1e fıkrataır 
Eğer çok gezseydi 

- Azizim, senin karm çok ge· 
~ iyor. 

- Yanlışın var; çok gene bi· 
·im eve de gelirdi. Halbuki gör· 
lüğUm bile yok ..• 

Su ile oynamaya 
gelmez 

Temizliğe ehemmiyet vermiyen 
Jirisine : 

- Yüzün, gözün, üstün, başın 
'dr içinde, niçhı temizlenmiyor· 
-;un?. 
Demiş1er, şu cevabı vermlş: 
- Bizim aslımız topraktır. Pek 

suyla oyn.amıy: e:elmez .. 

Sığmamış 

Saf bir köylü şehre erzak al· 
mağa inmiş. Pazar yerinde dola· 
şrrken burnunu an sokmu1 ve 
bumu hemen gi§miŞ. Derhal 
doktora müracaat eden köylUye, 
doktor bir reçete yazını§, bir ıu 
veriyorum. Kahve fincanına ko· 
yar, günde fiç defa bumunu içine 
daldırıp banyo edersin. 

Demi§. 
Köylil köyüne döndül:ten sonar 

ertesi sabah erkenden doktora fU 
mektubunu yazmış: 

"'- Burnum kahve fincanına 
sığmıyor, çay fincanı kullanabi· 
1• • • ' ır mıyım .• 

• 
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Ya:ı:dıı sayılırız. Ynlnn: kendJ tu· 
\"alet;nizl yenılcmekle kalınal ınız. 
M'ııi mlnilerinizi de yozın güzel, 
sıcok günleri için sii-;leıne~c hnzır· 
lanınız. 'remiz, ~ık \ ' C güzel giJ ın· 
mlş bir küçüli :l avru kad ar görlıl· 
mesl gönlil açan, :l ürc~ i ferahlatan 
ne \•ardır. 

Hele ş imdi hi\diselerin bütfin si· 
nlrlcri hozduf;u, neşeyi knçırd ılj ı, 

herkesi sbus ve nsnbt yapt ığı \ 'C hu· 
nun için de saatleri uzattığı bu· 
günlerde küçüklere hnzırl:ınnıı bu 
elbiselerin size de '"ıkit scçı rtıııck 
gibi bir fazileti de olur~n o z:ımnn 
bu işle meşgul olmıık iki bakımdan 

, \ .. . . ' .. . " . .,, ..... , .... ,t... . ıİı' '•. • .. • • 

bir mecburiyet olur. ı 
Size ta\·siy .. ed:!rir.. Bunu nnzn· > 

rı itibara n lorıık çoc.-ul,lnrınız.ı bu 
) az Jçin lııı.ı.ıı lııdı~ııuz clbiı;clcri 

fşlemelerJe sfüıleyiniz. Elişl asabı 
çok dinlendirir. Unşa sükunet ''e· 
rir ve insanı avundurur. 
~ 

İşte si7.e dört model : 
1 - Be.raz keten üstüne lt'k renk· 

le lırodcri anglcj ve ajıırla işlen · 
miş elbi~e yedi yaşına kadar olan 
kıı çocuklarına pek yakışacaktır. 

2 - Beyaz keten iistnne rcnklı 
çiçek motiUcrle işlenmiştir. Etekle· 
ri fisto işlemelidir. 

3 - İçinden beyaz gömlek giyi
len renkli ketenden olkılı ve serpme 
çiçek işlemeli bir önlük. 

4 - Göğsüne fentnzi lıir motıf 
işlenmiş f(Üzcl bir erkek çocuğu el· 
bisec;i, kenclisi rrnkli kctcnclcıııllr. 
Yakası ve kol kaııııkları lıel'aı nun· 
sul..tandır. 

[302[)~ 0~~[!.[J 
KA.l>IN 

5 Dilimiz~ neıklecl.n Hr.ıza. 

Yalnız Bu delikanlıyı gö · alıştırmıştı. Binaenaleyh, bitişi~ 
rünce Cananın biraz fazla odada, mümkün olduğu kadatı 
tela~ ettiğini sezer gibi oldum. rahat bir şekilde ve geni§ kana' 
Hatta gül toplarken eline bir di· peye uzandım. Yatmadan ~el 
ken batmıştı. Delikanlı, genç ka· gerek odalarda, gerekse tııaııY0 

dmın elini, bu kadar ehemmiyet· salonundaki bütün JŞlkian .ao: 
siz bir sıyrık için hiç de tabii ol· dürmüştüm. Hasta tamamile ~. 
mayan bir telaş ve endişe ile mu· yumuş görünüyordu. Gündüz bt 
ayene etti. O vakıt Cananın ya· le çok sessiz olan yuva, bu rssıl 
naklarında penb-: bir bulut dola· gecede tamamile sessizlik içine 
şır gibi oldu, acaba bu renk ak· gömülüydü. Adeta içeride nefet 
seden güneşten mi vurmuştu? alan kimse yokmu! gibi bir ses· 

Cananın kocası, ve Aliye ile sizlik. 
Hikmetin küçük kardeşi olan Balkonun penceresi ardın~ 
Davut Topuzoğluna gelince, bu kadar açıktı; yağmurun hafif gii 
adam ne sabah yemeğinde, ne de rültüsü işitiliyor, güllerin tatll 
öğle yemeğinde göründü. öğle kokusu odayı dolduruyordu. varı 
yemeğinde Emine Ana. Davutlu.ı karanlık içerisinde penceren1:'1 
Mermcrkuyuya gittiğini Bayan çerçevesi biraz daha aydınlık bır 
Aliyeye söylemişti. Bu etrafımı mustatil çiziyor. Yakın bir olu~ 
sarmaya baslayan esrarlı havayı yeknesak bir gürültüyle bof8111 

arttıran bir söz oldu. Hele konuş- yor. Çok tatlı uyunacak bir gece. 
rna arasında Canandan Mermer · Fakat uyuyamıyorum... • 
kuyunun evden bir, birbuçuk saat Döndüm, tekrar döndüm, bat 
uzakta ve etrafında ne ev, ne bah" lığımı çıkardım ve saçlarımı çöı: 
çe bulunmayan eski bir kör· düm. Fakat başımın altındaki 
kuyu olduğunu öğrenince endi- yastık bana çok sert geliyor, Üf~ 
şem bir kat daha arttı: burası gibi oldum, ve ayaklarımın ucurı. 
süphe yok, her gün gidip görül· daki örtüyü hafifçe üzerime doğ 
me~e değeri olan bir yer değildi ru çektim; Fakat bu sıcak ba?,' 

Öğleye doğru hastama temiz tahammül edilmez gibi geldi, o( 

çamaşır getiren Emine Anayı -ia tüyü uzaklara, ta odanın bir kı>: 
unutmamalıyım. Bu, uzun boylu, sesine fırlattım. Susadım, hasta 
inanılmıyacak kadar zayıf, başın· yı uyandırmamak için bin bir ~: 
da bir topuz halinde tr.;>lanmış tiyatla banyo salonuna kadar gı 
saçları adamakıllı kırlaşmış bir dcrek bir bardak su i!:tim: Su ~ 
kadındır. İnsana gözlerile değil ğul:tu ,fakat içerimi serinleterııe. 
tle adeta a~ziylc bakıvor git~ ko- di. Hiç birşcy düşünmemeğc ~. 
nuşurken ağzını gözlerime el iki· baladım; yüze kadar saydım, a1'. 
yor. Bu sağırlıktan alışılmış bir rabalarrmın isimlerini ve meziyet 
huy olacak. Bazan mütemadiyen lerini düşündüm. Fakat bu mana: 
ellerini biribirine siirtüyor. hazan ıuz işlerden hiç birisi uykumu ge_ 
ise ellerin kımıldatamıycr bile. tirmcdi. Hazır bulunduğum a.ıııe. 

B:iliaya nasıl olduğunu sordu, liyatlann nasıl yapıldığını hatır 
bütün sağırlar gibi manasız bir ladım. Yavaş yavaş üzerime tat· 
sesi var? Baha "iyiyim" diye h bir ağırlık çökmeğe başladı, ~ıs 
haykırdığı vakıt kadın başını sırada bir SJat çaldı, birdenbı~ 
salladı. bana ~arip garip baktı ve sıçradım; pencereye doğru 1?:-~ 
çıkıp gitti. tım ve yağmurun gürültüsurı 

Öğle yemeğinden sonra doktor dinledim. • 
da uğradı. Bahanın bugün güzel" Yavaş yava~ balkon pencere 
liği hiç de üstünde değildi. Bila- sinin artık eskici kadar munta:&J'l 
kis derin bir siiklıt içerisinde dal· bir mustatil teşkil etmediğini f~ 
gın durdu. Ben de bütün ikindi keder gibi oldum. Hiç bir giir e 
vaktım balkon üzerinde uzana· tü işitmemiştim halbuki önüıtıÖ 
rak geçirdim. bir gölge çizilmeğe -başlamll~tı. 
Hikmet akşam yemeğinden son· İleriye doğru eğilerek oturdUıtl! 

ra kısa bir müddet odada görün· gözümü ve kulaklarımı dört ~~ 
dü. Sa:ü dokuz buçukta yağmur tım. Gölge bana kımıldanıyor gı ,ı 
yağmağa başladı, ve saat onda geldi ve hafif bir sürtünme se e 
hastamın uyuması için hazırlık" işittim: Balkonda birisi vardı 

1
". 
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lara h1şladım; arzusu üzerine k:ı· se::sızce o aya gırmege Ç 
pıyı arkadan kilitledim. Ve yanı- yordu. 
başındaki şezlonga uzandım. Has- Birdenbire Bahanın söyledi~ı~: 
ta buna itiraz etti. Gece uyanık rini hatırladım. Bu suretle giJ! 
durmama lüzum olmadığını, pi· ce odaya girmek isteyen kimdi? 
tişik C'da da istirahat edebileceği· Kalbim çılgıncasına vuruyo~ 
mi söyledi. Gölgenin bu kalp çarpıntıl ı,P' 

Meslekte geçirdiğim uzun se· işittiğinden adeta emindim. 0• 
neler, beni hastaların acaipliğine ridora açılan kapı benden çok.,.. 
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Günklü bulmaca 
Soldan sağa: 
1 - Hesap i~lerile meşgul olan 

daire· 2 - İcara verilecek hane. 
3 - Şerik • Çin porseleni· 4 -
Sallayarak taı ışt.Irma· 5 - Y " · 
mekten emir - Ter .. i su geçirmıycn 
topraktır • İhmalin başı. 6 - T 0 r. 
si hamamdaki su teknesidir - Tersi 
devadır. 

7 - Tersi asmaktan emir • Eski 
zaman on parası. 8 - Ses çıkar
ına - İplik yumağı. 9 - Fethet • 
Anası ve babam ba!"ka cin'"ten olnn-
10 - Borç mukabili bırakılan '"ma- 1 
net - BUyUk anne. 

'Yukardan apğı: 
1 - BMrna "K" g"llrse kuzıı. 

nun bnbcsı olur - F:l!ıi•IC içine ko. 
nan bez. 2 - Poloı yn huduJun· 
d&kl Rus arn.zlsi - So.ıuı.a "K" ge· 
llrae Mor:ıvya \'C Boher-ya ahali. 
s!nden olur. 3 - Almanlarr:ı Füh_ 
reri. 4 - T rs1 ~inlıtıı - Hususi 
leğfl. !S - - Bcrccr. G - Bira !ıza.
mız •• Srfat eda. ti· ": - -Teşhin si
Wı eden. 8 - z:-rn:ıt 1~1er·ndc!l • 
B~mn "P" gel rı:e bir ne\i h~'"ıt 
tatlı olur. 9 - Apt:ı.llı'' · 10 - B~. 
1111a "Ç" gelirse mıh olur _ Geçmi ! 
anlatma. 

2.J N o. lu bulı-~arnızın Jı:ılll: 
Soldan s:ığa: 
1- KUr;Uk, Ynşa, 2 - Otomo 

ı,n 3 - Yl\rek. Vale. A. - T .,M.,1ı 
Kil, S - Cer. Rt:nzi, 6 - !m, Ae, 
Ad, 7 - Vchhnm, Ata, 8 - .Akim, 
?bret, 9 - Zaid, 10 - A.za.k deni... 

(Dünkü sayıdan devam) 
Kadın bir dakika için kitaptan ayırdı

ğı güzel gözlerini bu manasız sualden si" 
nirlendiğini ifade edecek bir tarzda yine 
indirdi. 

- E bakalrm mini mini mektepli, se· 
ninte karşı karşıyayız. Nereye gidivor· 
sunuz?. 

- A.nkaraya. 
- Deme .. Tesadüf bu kadar olur, 

ben de Ankar:ıya gidiyorum, ne iyi. İşce 
bu hoşuma gitti do~rusu. 

. . . . . . . 
- Sen hikaye dinlemesini sever mi· 

sin, hikaye? Baştan geçen şeyler anlatı· 
lırsa tadına doyum olmaz. Ben de bu de· 
diklerimden o kadar çok vardır ki sayısını 
ben bile bilmem. Bak dikkatli dinle işte 
birini anlatıyorum : 

- Evvelki sene İstanbuldayken bir 
kadın bana tutuldu. Ama nasıl deli divane 
oluyordu, benim için hatun .. Derken gü· 
nün birinde kocası bunu haberaldı, efen
dime söyliyeyim, benim evime geldi ve 
W:erime hücum etti. Halbuki ben o vakıt· 
lar İzmirde bir şemsiyecinin kızına ni· 
şanlıydım. Vaizyetimi soğukkanlılıkla mu· 
hakeme ettim. Bu adamla yapacağım kav
ganın aleyhime netice vermesi ihtimali 
ve bundan o biçarenin müteessir olacağını 
dü şünerek lıüyük bir ferağatle ortadan 
çekildim. Nasıl mı, pencereden sokağa at· 
lamak suctile, beni öldürmeye ge1cn ser· 
sem yukarıdan bana baka kalmıştı. He· 
men tabanları kaldırdım ve gidip bir polis 
ça ğırdım. Benim yerimde sen olsaydın 
başka türliı hareket cde'bilir miydin? 

- Efendi, bu yaştaki bir cocuğa böyle 
münasebetsiz şeyler anlatmağa sıkılmıyor 
musunuz ? 

B u sözii başını kitabından kaldıran 
g üzel yolcu söylüyordu, Rıfkı içinden: 

- E ... H asbeyi nihayet söyletebildim 
diye düşü'ldü bundan sonrası artık kolay. 

Üç yolcu da on dakika kadar suı:tular. 
Nihayet söze yine eocuk başladı: 

- Karnım acıktı, Tren acaba yakın
larda duracak mı? · 

- Karnın mı açıktı. Hiç merak etme, 
sen. Neredeyse duracağız. Ben sana iste· 
diğin kadar simit alırım. Simit sever mi· 
sin, çocuğum. İyisi iyi olur. S-Oyle baka 
yım, Anneni seviyor musun? Seviyorsun 
değil mi, çok mu? Af erin sana.. Sevmeli
sin, sevmeli ..• Böyle anne sevilmez mi? 

Tren durduktan sonra Rıfkı çocuğu 
istasyona indirdi. Büyük bir adamdan da· 
ha çok yiyen çocuğun karnını tıka basa 
doyurdu. 

Çocuk yanakları bir boru üfleyormuş 
gibi şişkin on dördüncü simidi bitirmeğe 
uğraşırken karşısında duran Rıfkı: 

- Biliyor musun dedi, ne kadar şık 
ve güzel bir annen var. Hani seninle bah· 
se girişirim ki o her adamı kendisine mcf · 
tun edebilir. Sen ne dersin, ha? - ...... . 

Çocuk cevap vermok için ı eçecek 
müddet zarfında yarım simit yese daha 
karlı çıkacağını düşünmüş olacak ki 
sustu. 

Vagonlarına döndükleri zaman güzel 
yolcuyu bir battaniyenin altında uyur 
buldular. Rıfkınm buna oldukça canı sı· 
kıldı. Alnındaki terleri silerken: 

- Aksilik böyle olur diye söylendi. 
Ne fena 1. İş yarına kaltyor. Fakat kadın" 
cağızın hakkı da yok değil hani, öyle ya 
çocuğunu namuslu, bir adama teslim etti, 
niçin uyumasın, yarın, sabah olsun hiç 
§Üphesiz gülerek teşekkür edecektir. ço· 
cuğu için bu kadar para sarfettim. 

Rıfkı bunu düşünerek can sıkıntısını 
unuttu. Oturduğu yerde uykuya hazırla· 
nan çocuğa seslendi: 

- He delikanlı, keyfine bak.. Yat ra
hatça uyu. Bacaklarını uzat bana doğru. 
Hayır canım efendim ben öyle istiyorum. 
Korkma rahatsız etmezsin beni. Haydi sı· 
kılma, ne yapalım pantalonumu ben yarın 
sabah İ.>enzinle temizlerim, hah şöyle .. Ge· 
cen hayırlı olsun küçük çapkın! ... 

Mektepli ayaklarını Rıfkımn dizleri u· 
zerine koyarak uzandı ve derakip gözleri· 
ni kapadı. Ancak biraz evvelki on dört 

çoregın tesirile sıkıntılı riıyalar görmeğe 
başlamış olacak ki ikide bir bacaklarından 
birfaini yaaşça kaldırıyor ve Rıfkıy:ı deh· 
şetli bir tekme atıyordu. 

Rıfkı ertesi sabah gözlerini açtığı za· 
man tren yeni bir istasyona henüz varmış
tı. Güzel yolcu yerinde değildi. Çantasını 
almış ve meydandan sırrolmuştu. Meşhur 
komisyoncu doğruldu. Hala horul horul 
uyuyan çocuğun bacaklarını dizleri üstün
den kaldırarak ayağa kalktı. Pencereye 
koştu. Kadın dışarıdaydı. Küçük bavulu 
elinde birisini bekliyormuş gibi etrafına 
bakmıyordu. 

- Haydi ... Ta ... Ma ... M !. 
Tren düdüğünü öttürdü. Arkasında· 

ki vagonları hafifçe ileri geri sarstı. Te· 
kerlekler yavaş yavaş harekete başladı. 

- Hanımefendi, hişt hanımefendi. Ne 
duruyorsunuz. Size söylüyorum canım i· 
§itmiyor musunuz? Kalkryoruz. Burada 
kalacaksınız. Ha ... Nım... Efendi. Kon
doktor efendi durdut allahını seversen şu 
treni, görmüyor musun canım dışarıda 
yolcu kaldı. - ...... . 

Rıfkı birdenbire kanapenin üstünde 
uyuyan çocuğu hatırladı. Başını tekrar 
pencereden dışarı uzatarak haykırdı: 

- Hanım çocuğunuzu unuttunuz bu· 
rada, çocuğunuzu. 

Tren istasyondan ayrılmağa başlamış
tı. Kadın Rıfkının bu feryadına arkasını 
dönmekle mukabele etti. 

- Hey bana bak küçük .. Aç gözlerini. 
Ne uykucu §eymişsin sen. Sana söylüyo· 
rum. Burada bıraktı. E. arala şu gözlerini 
be .. 

Homurdana homurdana doğrulan ço· 
cuk omuzlarım Rıfkmın kocaman ellerin· 
den kurtardıktan sonra cevap verdi: 

- Ne annesi, rhya mı görüyorsun .. Be· 
nim annem Ankarada. Hem haydi hana 
bir şeyler bul. Kamım ac.-ıktr. Yine yakın· 
da duracak mıyız, dersin? - ... 

BITT1 

siz ve sessiz durmakta ha~~ 
ölümle karşı karşıya bıraJOJ
demek değil midir?. rf 

Pencereden doğru yeni bir • • 
geldi, sonra bir sessizlik. Bu trf, 
sizlik içerisinde gül kokuları 1ı' 
vakıtkindcn daha bunaltıcı. rlO 

İşte bu sırada masanın u:e...ır
de duran tunç bir vazoyu dev• 
tlim.. dJlt. 

Bu hareketi mahsus yap • 
tım, gözlerim pencerenin g~. 
si üzerinde dilrilrniş, titreye 1>11'" 
ye yerimden kalkmağa ça . c" 
yordum. Masayı tutmak iıtıf .,, 
ellerim tunç vazoya takıldı 0• 
vazo sağır bir gürültüyle .... !'!1:0.,· 
şak halı üzerine dU§tÜ. ,D..-,( 

dan kayarak inen birisinin çı:Oı· 
dığı sesi işittim. Gölge kaY 
muştu. 

- Ne var, ne oluyor? 
Hastam uyanmış olacakt~e: 
Heyecandan titreyen bir ok
- Hiç, dedim, bir teY Y 
- Bu gürültil neydi.. a ,; 
Hastanın sesi bu defa dalı 

çıktı. 11" 
- Işık yakıntz diyoruııı. 

gürültü neydi. r1'1J• 
Hastabakıcılık vazif eııı 1'0 

mu yendi. Sakin bir ıesle~aaıJıf 
- Bir §ey değil, dedirn. dtit" 

lıkla vazoya çarptım. vuo 
tü. Başka birşey değil!. 

- Ya öyle mi? f'd' 
Bir lahza sonra daha si 

inanmış bir sesle: usıııl• 
- Doğru mu söyJilyort 

dedi. ~ 
Her halde gördüklerirnrrıı'dı• 

duydukla.mnın bir hayal 0 ,staô' 
ğından emindim. Fakat tık ;çiti 
bir endişe uyandırmama erer' 
biı:- müddet kalktım. ~ıs 
doğru yiiri.ivccek ve erd' 
ayak seslerini dinliyeccl< bk ge: 
odayı hafifçe aydınlatacak ıe1't 
ce kandilini yakmak üzere e d~ 
rik düfme5ine doğru yollal'l 

.(DeY_. 


