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Vel}gand tef fişlerini bitirdi; sakin, Alman tebliğine göre, 

müttefik orduların §i· 
mali F ransada ve Bel
çikada kuşatılmış bu
lunduğu arazi şeridi 
her taraf tan daralmak
tadır. Bu saha haritada 
beyaz olarak bırakıl
mıştn·. Çizgilerle işaret 
edilen mıntaka, son hü
cumlarla Alman işgali 
altına geçen yerleri 

ve azilnkô.r telô.şsız olarak mukabil 
taarruz plô.nını hazırlıyor 

Y LNIZ FRANSIZ TOPRAKLARIND .. · 
göstermektedir 

4l 0 000 A Om c§l liil 

u 
D 

itc§l vV ©ı ıre~ ö 
. (ÇjJ ltlı ~ ltlı tr lUı o <dl lYI 

:ıınan1ar Bulony önünde 3 torpido muhribi, 1 kruvazör ve 
dolu nakliye gemisini batırdıklarını iddia ediyorlar 

lı-titler Haro 15 ağustosa 
kadar bitecek! demiş. 

~üttefikler Valasiyen - Kambre - Aras 
~Phesinde Almanların küm kuvvetlerine 
aarruz ettirer 
Sı!~t~?, 24 (Hususi) - Atinad:ı. 
t~:ı Mesaje D'aten" gazetesi
~~t Lontlradan aldığı bir habere 
larıt• Bitler, Nazilerin bir top· 
h~t..1~1nda irat ettiği bir nutukta 
~:rıf1~. ıs ağustos'a kaı.lar bitccc-

Soyiemiştir. 

l\tMANLAR BULONY'U 
lŞGAL ETTiLER 

'\~;:tdra, 24 (A.A. Saat 17,30} 
tta·1r°Ytcr'in t:alahiyettar Londra 
"tc ellerinden aldığı haberlere 

1,tı;-' Almanlar, dün gece, Bu· 
h, ~ehrini ele ı;eçirmi~tir. 
~y 

CllND SAI\.IN , AZlı\1!(.~!: 
VE TEI.AŞSIZDIR 

'fı\İ'J~~~ra, 24 ( A.A. Saat 17) -
l'Qr: erın a;kcri muhabiri bildiri -

Q'a~Udenardc'dz Escaut'yı geçmiı 
~··i~lrnan cüzütamlarmm mütc
~!). geri pil 'kürtülmesi ve hat -

'\l\~SI?; ARAZiSi ÜZERiNE 
l 3:>:> TAYYARE 

!>~ • DOŞO:tOLDO 
ıır,, tıa, ~4 (A.A.' - Saat 17) -
~·· "ll"ız "~ •. genel kurmayı namtra 
~i\t lövlemeğe saHihiyettar bir 
"~ ·byaı.,,z Frarsız arazisi üzeri· 
t 11 ı ] · · d'" a· -.1~·· m,,., t:ıy··areo;mın ı.ş 

'<llj~ (' r' ~ b'}d' • • .u ~unu ı ırmıştır. 

...-~ -r ... • ....., .. 

• 

. ,. 

-.. . -- J 

( Ucrnını 2 nci snyfndn) :Ccl~llın JcIJı lcı in~cn birinde, bir IOkalı ba.smcla barikat karan ııfgmz nuı.klnclitülek mUrrezesJ ... 

1 "Eti mesut,, ta hava 
gösterileri yapıldı 
.Anlmra, Z4 (llu uı;i mul nliirimiz telefonla l;Hdiri~or) - BugUn 

sant 9 da Etimcsuddıı 7 nci hava kurultayı münasebet.ile hava göste
nleri yapıldı. GöslC'rilerde Başvekil Refik Snj dam, bütün Vekiller 
başta olmak üzere 15 b'n ki:;' lınzır bulunuyordu. 

Amcril=ad:ın yeni s:ıtuı. alınan avcı tayyarelerinin akrobasisi me
rak vo al~kayla takip edildi. Öğrendiğime göre, bu tip tayyareler şim
di müttofıklcre de verilmiş bulunuyor. Saatte 2;;o kilometre kateden 
bu tayyareler Alm~n kıtalarmı iz'nç etmektedir. 

Yino bugUn, para.<;Ut gösterileri yapıldı ... hazırlamı.n sürpriz, hava 
meydanında bulunan scyircılcri pek eğlendirdi: 1000 metre yüksekte 
uçan bir tayyareden ntılnn paraşütün yere <lıısan) yerine bir (keçi) 
indirdiği hayretle görlildli· Biraz ımnrn, hu keçinin müteaddit para
şütle atlama tccrlibelcri yaptığı öğrenildi· 

Başvekil yarın kurultnyn i§tirak eden delegelere bUyUk bir ziya
fet verecektir. 

Kablrede gizli bir· 
telsiz istasyona 
Kahire, 24 (A·A·) - Alman prop:ı.ganda servislerine, Mısır.,. 

Yakın Ş:ırk hakkında ma?lımat veren gizli bir telsiz verici cihazı polis 
tnrafından meydana çıkarıhnl§lır. Ecnebi tabiiyetine mensup birçok 
kimseler tevkif edilml§lir· 
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Veygand a Mareşal· PHsudski 
aras nda geçen bir münakaşa 
~ayg~nd, Jofr hakkında hazırladığı 
sıtay;şkar ·nutku kazaen köpeğine 

Saat 1~,30a kadar gelen 
harp hah.erleri 

nasıl yedirıniş ? 

(Baştara(ı 1 inci sayfada) için !ngillı: hava kuvv~leri bll:;1lk 
tın bu kısmının sıkı surette tak - faaliyet göetermektedlr. İngiliz ha
viye edilmesi, çok büyük bir ehem- va kuvvetleri, demlryolu iltisak 
miyeti haiz bulunmaktadır. Bu teh noktalannr, dllpna.n krtalarmın ter
dit aynı zamanda düşmanın Bou- kib edildiği Jstuyonlan, dU§!T!an e- · 
logne üzerine şimale doğru ilerleyi- llnde bulunan köprUlert ve askerl 
şi, çok tehlike i bir mahiyet arzet- kollan mntemadt surette lzlç ve 
mektc ve §irnaldeki müttefik ordu- tahrib ederek, Alınan ordularmrn 
lann münakal~tıru tıtıl bir hale nevraljik merkezlerine clddt hasar
getirmeği istihdaf eylemekteydi. lar lras eylem~ktedlr • 

Vaziyet, bugünkü hali ile çok 
VAZİYET CJtDDtLtötNt 
MUHAFAZA ED!l'OR Yazan: 

Mareşal F oc ölüm yatagın"' d ciddidir. Somme'ın şimalinde.1<i ge 
~ a dikten yalnız bir Alman fırkasının 

Barclay 
Barr 

son nefesini verirken: "Fransa bir hafif unsurlan g~eğe muvaffak 
·· t k hl"k olmuş bile bulunsa. sıkı muharip 

gun e rar te · ı eye düşerse, Vey- olduklarını şimdiye kadar göster _ 
gandı çağırın,, demİ§tİ. miş olan Almanlar, süratle tahkim 

F 
işinde mütehassıstırlar ve bilahara 

ransa, geçirdiği kriz saatle- Almanları bu tahkimattan atmak 

rinde, F oşun bu sözlerini hatırlad güçtür. ı. Bir kaç giln da.ha beklemek lA-

Çeviren: 
Ha-Ke 

Süvarilikten yetişmiş olan bu zmıdır· Belki il:I taraftan en mu

büyük askeri bir kelime ı"le tarı"f e kabil hilcumlar yapılacaktır· .Fa- kat, General Weygand'm pltınlan-
debiliriz. - lider! nı tamamlnmasmdn.n evvel bUyük 

bir mukabil tnıırruz beklenmeme-

lıı!akaim Vcygnncl her Deyden evvel 
Jıtlyük b1r liderdir. 1014-18 harbinde 
ınarqal Fo§UD gölgc.;Jydi) kcndi.&1 

Ftanaıınm esrıı.rcngtz adamıdır. 

Surtyede bulunduğu zaman ,·erdiği 
bir emJr bilhassa nazıırı dikkaU ccl· 
ilıodecek bir ııeklldedir. Askerlerine 
~ yevmls!nde ııunlar vardı: 
"- SUkQt ediniz. Tekrarlanacağı 

muhakkak olan hiçbir ııey ııöylemeyi
ııı.z. Zira hlı;blr §GY bllm1yor3Unw:. 
Eğer bir §ey bllscn:Z dahi onu aöyle
ınlyeceğln!z muhakkaktır.,, 

Fransız aka.demisl onu ''llyemut• 
lar., azalığma intihap ettiği zaman, 
bllyük ve muhterem üstadı olan mıı.
ı-ep.ı Fo~ bu mesele lle gfymi§ ol
duğu clbl.scyf giydi. 

Veygand, o gUn, akademlde mevki
'11 figal etU. Selc!l hakkında sitayl§
kAr bir nutult vermekle mUkellefU. 

Veygancı, akademide Fo:ıun rakibi 
blan Jotrc'nl.n yerini alıyordu. Vey
gand ayağa kalkarak nutku ırat ede
ıı:ıeğlne Dunlan aöyledi: "Baylar; sele
fim hakkında altaytoka.r blr nutuk 
Jıazırlam.!§~ffi"LAkln ne yazık ki nut
ku yemek mıısasınm Uzerinde unut
~ ve onu ltllpeğim yedi • ., 

''IAycmuUar,, bunun m•namn• anla.. 
dılar. 

Ruslar Polıonya toprakla.rmı çiğner
ken Veygand oraya gllllderlldi. Mıı

~aı Pil.tuclsld, ma~ FO§t&n YaJ'o 
dım ~tem~ ve Fot kendlalne -Vey
pndı göııdcrmtou. 

Veygand Polonyaya vanr va.rmu 
plAı:ılarmı blr kaı; aaat fı;lnde huırl&
;yarak Pilsudsklye Yerdi. DlrckUt ve 
ıunlrlerine bi!O.ltırnz ıtaııt edilmes1ııi 

btedl. Leh ma.re:ııılmm bu yUZden cıı
'11 sıkıldı; Vcyganda hiddetle: 

••- Ben bir mnrc~ ve ancak 
anarepı FO§".ln emlr1erine t•hammUl 
Jdeb1llrlm., dedi. 
Venıuıd gayet soğukkanlı olarak 

IU cevabı verdi: 
"- :Mare:aı FO§ dUnyanm en bU

)'Uk b1r kumandanı olduğu kadar 
;sllnyanm en bUyUk bir ınsamdır •• 
:ra,vslyelcr'.ml \'e plO.nlarmıı hlı;b1r za. 
Jn8D reddetmeml§tlr.,. 

Pllsuclskl, bu cevap (lzerlne, Vey
ıandm istediği gtbl hareket etmeline 
ananı olmadı. 

'Oç hafta ııonra, Veyga.ndm p11Dla· 
rmı tatbik etmlo olan Leh ordusu 

. Rusları boz:gunıı. uğratmııtı: bu zafer 

Kız Aliyi 
VURDULAR! 

Tarihi roman 

Yazan: 

MUZAFFER ESEN 
"Anası bir \ encdil' Dülmsınm kı· 
z.ı, babası Veuodlkl b:ı:ıtan bnp 
Utrekn bir- lınyduttu. 
Bu gemide doğdu, t:Jr asrayda 
bUyUdll. Çırnğ1ın eğlrııcelerın;n, 

LAie aaraıannm tanıncıış bir kö
~ oldu. öıamıı. bir UıtU.111ıı 
8Cbeblerl araımda tarihe geçti.,, 

Fo~ ve v;ı.zlfeden bn§ka kimseyi tanı
mıyan Vcygandm cserlydJ. 

lidir· BUtün cephede yanlığı Beri 
tetkikten bert general Weygand'ı 
iş ba§mda görmila olan mUıınhıdlar. 
baş kwruındanın. snkin, nzlınlıtır ve 
telaşsız olduğunu söylemektedirler. 

Bu kritik saatte vakit kazanmak 

~lacili 

Mnkslm Vcyı;ıuıd Belçlkada doğdu, 
ecdadı hakkında. mnlüınatımız yoktur 
Kendisi Fransız t.ııbllyctine geı:erek 
Fnuısızla,,tı. Sen Sir askeri mektebine 
gitti. Orduda sUrntıe fakat emin a
dımlarla yWuıcldl • .Askeri akademide 
onu ".Maka,, diye Ç3ğınrlardı; bugün 
ordudn. k~d!aindcn ''Maka,. dlye ba.h· 
llederler. 

*** lt l Modern harbin pratik meseleleri a ya 
n1 silratle kavrayışı, FoıJUll nazan 
dikkatini celbl:!ttl, 1914 senesinde 
sUva.rilikten nlma.rnk Na.nslyc, Fo- 2 5 sene evvel 
§un kumandası ııltma verildi· Vey. 

gnndm kendisinden yilksck rUtbede_ bugu··n umum"ıharbe 
bulunan subaylara verdiği tavsiye 
ter Foşun bilhassa nlikasmt cel ~ 
bediyordu. Almanlar o esnada Pa • gı"rmı•ştı" 
r..s Uzeriu yUrUyorlardı. Veygand 
bUtlln geceyi otomobil içinde ceP- ' 
heyi gomıekle geçirdi· Mareşal Foş İtalya hundan tam 25 sene evvel 
Veygandın otomobiline bindi; dör- müttefiklerin yanında harbe gir • 
dilncU ve beşinci ordular arasında ınişti 
husule gclmi§ olnn boııluğu doldur. ltalyanm, Fransa.mn yanuıda 
mak için etnlr a\dıı'UU a5yledi· Avusturyaya ka!]l dövQo:;mesi ilk *** · defa v"aki olmuyordu. fta\ya ve 

Bunun üzerine, hiç durmadan Fransa kanlarını müşterek olarak 
aaatlarca stlren otomobil yolculu _ müteaddit kere muharebe mey
ğundan eonra beşinci ordunun ka.- danlarmda dökmüşlerdir. 
rargAhma gittiler. Şunu unutmamalı ki, Napolyon 

BlltUn geceyi slgo.ra içmek ve dU bir zamanlar §imali ltalya krallı
&Unmcltlo geçirdiler. Beşinci ordu- ğmı bile yaptı. 
nun crkllıııharbiyesi sinir buhranı Napolyon, 1809 senesinde, Avus 
içindeydi; biran evvel harekete ge- turyalılarla harbetmek tehlikesine 
çllmesl için Foşun emir vermesini maruz kalınca, Alp ordusunu 
lstiyorlardr. prens Ojenin emrine vererek, düş-
Foş ve Veygand erkaruhar_blye- mana yandan taarruz etmesi için 

nln asabiyetine biç nldrrmadan ban onların Almanyadan geçirilmesini 
yolarmt nldılar, ycmoklerlnf yiye _ istedi. 
rek slgaralarmı tUttUrdUler· ÖtekL Arşidük Jan, beklenilmiyen bir 
ler sinir buhranından derin bir u. Mda Ekrnülde taarruza geçti; la -
mib!lzllğe dUşmtışlerdf. Foş, Vey • kin harp talihi kendini gö,,tererek 
gandla mManm başına geçti ve bir. Jarun ricat etmesine sebep oldu. O. 
ilkte haritayı tetkik etmeğe başla- jen Jamn ordusunu takip etti. Alp. 
dılar· lan geçerek onu Raabda mağlup 

Farisi kurtaran Marn harbinin ederek NapÔlyonla Viyana önünde 
başiamasma karar vermeleri an _ irtibatı temin ctmeğe muvaffak 
ca.k birkaç dakika sUrdU· oldu. 

Makslın Veygand 73 yaşındadır. Italyanlar tekrar harekte geçe-
Llkln vUcudunun çevik hareketle. rekp meşhur Vagran zaferini ka· 
rl kendfslıı1 yirmi yaş da.ha genç zandılar. 
gösterir; ideal bir ordu liderinde Aradan kırk altı sene geçti. Kı. 
bulunması elzem olan üç vnsft ha- rnn harbi, Vaterlo harıbindenben 
izdir: Teşkilat kuvveti, ıUratll ka- sönnlü5 olan ateşi tekrar alevlen .. 
rar vermek, yorulmıı.k bllmes bir <lirdi. 
enerji! İşte Veygand! Fransa ve İngiltere Sivastopo1 ö. 

Loyd Corç nünde, Ruslara Ms mUthi~ bir mu
kavemetle karşrla~tıla.r. 

B
• • h Piyemonte eyaleti, sulh kongre-
ır tıcaret eyeti ba§ın· sinde kendisine bir yer ayırabil • 

da Moskovaya gidecek mek i;in Fransa ve lngiltercye La 
Londra, 24 (Husııs1) _ Siyasi Marrnora idaresi altında 15.000 as 

mahfillerde söylendiğine göre, ln- kerle yardım teklif etti ve bu yardı 
giliz - Rus ticaret müzakerelerine mı kabul olundu. 
devam için bir teşebbüste bulun: 16 a~~stos 1855 de, Rusların 
mak üzere, yakında bir heyet Mos bir ihtiyat kuvveti ç.ernaide, Fran 
kovaya gidecektir. Bu heyetin ba. sız ordusunu bozguna uğratmak 
şmda Loyd Cotcun bulunması ih- üzere iken beş saatlik bir muhare. 
timali mevzubahs o~makta, fakat beden sonra ağır zayiatla aeri pfis.. 
daha büyük bir ihtimalle heyete kürtüldü. Piyemonte askerlerinin 
eski işçi partisi lideri Ser Stafkort bu muharebede büyük yararlrklan 
Krips'in riyaset edeceği bildiril- dokunmuştu. 
mektcdir. Aradan dört sene geçti. Avustur-

Musolini bugün 
nutuk söyledi mi 

ra Piyemontcye taarruza geçince 
Fransa 100.000 kişilik bir ordu ilı;: 
derhal yardıma koştu. Bukünkü I· 
talya kralının büyük babası büyük 
bir cesaretle harp ediyordu. Zuav
lar, krala çavuşluk rütbesini ver -
diler; kral bJJ ''iltifattan" hiç gü -
cennledi; bi:akis iftihar etrni~ti. 

Napolyon IH ün yanında mu. 
zaffer olarak Milftnoya girdi. 

Bu tarihten elli altı sene sonra, 
bildiğimiz ltalya vücude geldi. 

Londra, %4 (A· A· saat 18) -
Röyterln tnbmlnlerlne gôre, Al
manlar Boulogne'da, müttefikle.. 
rln mUdafaa kablllyetlrio faile kuv· 
vetlere malik bulunmaktaydı· U
mumi vaziyt'lt, ciddfllğini muhafa
za etmektedir· 

Belçika Kralı Leopold ve İngiliz 
kuvvetleri ba§kumandanr general 
Gort hakktndıı.kl ~ayialar yalanlan
makta ve kral Leopoldlln ordusu 
ile beraber Bclçlkada, general 
Gort'un İngiliz ordusu ile Fransa.
da. bulunduğu tasrih edilmektedir· 

Haberlerin hıı.lka kadar gclmc
~lnc mAni olmak arzu edilmemek
le beraber, bugtln burada bildiril
diğine göre, A~an mUtrezelerlnlıı 

Samuel Hor 
Madrid' e elçi 
tayin olundu 

Londn, 24 (A·A·) - Sir Samu
el Hoar'm memuriyeti mahsusa 
ile Madride sefir tayin edildiği reı 
men bildirilmektedir· 

Loodra. 24 (A·A·) - Sir Sa.mu. 
el Hoar'm Madrfd bUyUk elçiliğine 
tayinini bahJa me'V%UU eden Tay • 
mis gazeteel diyor ki: 

''Sir Samuel Hoare, İspanyaya 
karşı Lord Hallfaks tara!mdan tes
blt edilmiş olan ve halen iki ..mem
leket arıuımda mevcut bulunan al
'ya.!eti takibe kaU ıWmll bfr halde, 
Madride gidecektir. . 

EN SON DAKiKA 

İtalyanın umumi harbe 
girişinin yıl dönümü 
Londra, 24 (Radyo) - ltalya· 

nın Umumt harbe girişinin 25 
ıncı yıldönümü münasebetiyle, I
talyada bugün biltün evler bay_ 
raklarla donanmıcıtır. 

Askerler abidelerin önünde ih
tiram vaziyetinde mevki almışlar 
dır. 

İngiliz kralı bu gece 
nutuk veriyor 

Londra, 24 (Radyo) - İngiliz 
kralı Corc bu gece saat 20 de (Tür 
kiye saati ile 22 de) bir nutuk söy
liyecek, nutuk bütün dünyaya rad· 
yo ile yayılac.aktır. 

Maarif Vekaletinin 
bir tebliği 

Ankara, 24 ( A.A.) - Maarif 
vek!tletinden tebliğ edilmiştir: 

Kendi hesab!anna Avrupada 
tahsilde bulunan talebenin velileri 
avdet paralarına ka~ılık olmak Ü
zere ve bulundukları memleketler
de tahsile devam edemiyecekleri 
anlaşıldığı takdirde kullanılmak 
üzere doğrudan doğruya elçilikle
rimiz emrine 200 liraya kadar dö
viz gönderebilirler. Allkalılann a
lelusul bulunduktan mahaller kam 
biyo müdürlüklerine milracaat et· 
mcleri lazımdır. 

Yunanistan 
Y abancılan iıla bir 

kontrola tabi tutuyor 
Atına, 24 (A·A.) - BugUn.kU 

matbuatta int.J.ear eden yeni bir ka 
nuna nazaran, Yunan!standa bulu
nan her ecnebi, aıla bir kontrola 
tlı.bi tutulacüttt· Yunanistan& re
len veya evvelce Yunaniatanda bu 
lunan ecnebiler, 48 sa.at zarfmda 
makamata mUracaat etmek mec -
buriyetindedlrter· Anw Yunanis· 

Pazartesi günü 
Son elDakika 

sutunlarmda 

Romadan gelen telgraflar, ttaı· 
yanın umumi hube girişinin 
25 ind yıldünümli münasebetile 
Musolin'nin bugün bir nutuk ve· 
rcceğini bildirmişti. 

Telgraflcı.rda, siyasi mahfelle
rin b ı nut1·a fazla ehemmiyet 
vrrdikl"ri de ayrı.:a tebarilı: etti· 

~~~~~~~~~~~~~ riliyordu. G<?~l"~cn··r makineye 

Unutulmaması lfı.znngelen bir tanda dofro\13 olan veya 1936 dan
no!:ta vrır o da geçen harpte. ltal· beri Yunaniat.anda y~akta olan 
ya muzaffer devletler sıraı::mda bu- ecnebilı>r bu mecburiyetten muar
luntluğu ha!de, harpten gavri tırlar· Bu yeni karar hilafına hare-

• ket eden her ı,ahıs, ya memleket 
; 

1 
vcrilin-:cye knda .. , hiçbir me:ı.· 
bauan b-.. a da:r l.a'.l::r alamadrk. 

m •• em-n.un-o.ı.ar•a•l;:•çı.r.km-iışlııt.ı. ____ haricine çıkanlacak veyahut tev
kil edilecektir· 

vardıkları veyahut pUskUrtüldtiklc
ri mahaller hakkında mıı!Omat ve
rilmemesi l~gelmelttcdir. Fllha
ldka, ~k defa bu milfrezeler in
firat halinde ve umumi kıırargflh
larlle muhabere teminine gayri 
muktedir bulunmaktadır· 

NORMA..."'ffit MINTAKASINDA 
ALARM 

Paris, 21 (A· A· Saat 18) -
Normandie mmtaknsmda bu 21abah 
biri saat 8 den 9 a, diğeri de 9.3Ö 
dan 9,40 a kadar devam etmek U
zere iki alarm işareti verlhnlştlr. 

AUIAN KUl.LI KUVVETLE· 
RİNE TAARRUZ 

Parbı, 24 (A· A· S:ıat 18,SO) -
SalAhiyettar askeri mn.hafil dünkü 
gün öğleden sonra ve evv~lki ge
ce vaziyette büyUk inki~aflnr vu -
kua gelmemiş olduğunu beyan et
mektedir. 

Fland.res'de muharebe, muvaf -
fa1nyetle muvaffakıyetsizlik biribi-

rini takip etmek suretJ1e tfddetle 
devam etmiştir. 

V:ı.le~ıennes - Cambrai-Arrd 
hattı tlz:erlnde şiddetli bir muhare
be cereyan etmektedlro Bu hatta 
Fransız - lngiliz ordulan, Alman • 
larm km"•ei külliyelerine taarruı 
etmlşlerdlr. 

Sommede F,ansız kıtaatı, bu ne 
hlr boyundaki kuvvetli mevzileri el 
de etmek maksadile eon derece mil 
hlm mevz't birtakım hareW icra 
etmişlerdir· 

Almanlann motörlU latalan, -.. 
hildekl noktalan elde etmek maJt. 
sadile bundan evvelki hareketle • 
rindekl kuvvet mlktarmdan faz!& 
kuvvetle Picardle secUilnl geç • 
mektedlrler· 
Almanların &mm. berinde vO • 

cuda getlrmlş olduklan bUUln köp• 
rü tertibatı tahrip eclUmtt .,. Soal• 
menin hemen cenubunda bulunan 
bütUn mmtaka Alma.il Jr;ıtaJumdaJl 
tatblr olunmqtur. 

F ransu; tebliği 
Pari.1, 24 (A· A·) - 21 Maym sabah tebliği: 
Şimıı.1 mmtakasında düşman tazylltini §iddetlendlrm~ ~ak· 

tadır. 

Somme hattı Ozerfnde krtaatımız iatirdad edilen mrnlleri -tı.n 
blr surette işgal etmektedirler. 

Sedan'ın cenubunda. dü§man kullnndığı \.-asrt.al.a.ra ralmen mala
sUs bir terakki kaydetmek.sizin hücumlarma devam etm1ftir. 

Alman bQ§kumandanlı ğı bildiriyor 
Bertin, 24 (A.A.) - Alman umumt kararglhının teblifh 
Dünkü muı:afferane hücu:nlar neticesinde, dü§tJUm ordulannın 

timali Fransada ve Bel~ikada ku§atılmış bulunduğu arazi tericll bet 
taraftan daralmaktaı;lır. 

Flandres'lerde, Alman fırkaları, dil~marun Escaut iizerindeld 
müstahkem mevzilerini delmişler ve Lys ırmağının garp ..ıiıline b• 
dar ilerlemi~lerdir. Tournai işgal edilmiştir. 

Maubeuge Fransız müstahkem kalesi, halen tamamite Alman!a· 
rın elinde bulunmaktadır. 

Artoıs'da Alman kıtalarr, Arri.s'ın şimali garbisinde Loretta 
tepesini i~gal etmi§lerdir. 

Arras ile deniz arasında ilerleyen Alman zırhlı cüdltamlan dOll 
Manşdaki Fransız limanlarına yaklaşmı~lardır. ' 

Düşmanın Amiens'e katlı hafif bir teşebbilsil pilakilrtfllmilftiir· 
Cenup cephesinde, Alman hava kuvvetleri, dUşmamn gerilerirıl 

bombardıman ctmi;,tir. Manş'da Boulogne önünde, Alman hava kut' 
vetleri, Uç torpito muhribirii ve pek muhtemel bir kruvazör olaft 
büy~~ ~lr harp gemisini ciddi hasara uğratmq ve 6 dolunôilye 
gemmnı batınnrşhr. 

Narvik civarında Atman tayyareleri, dil§man kıtutı konakları
na ve tehaşşütlerine muvaffakıyetli hücumlar yapmqtır. Bir diit• 
man tayyaresi dii§Ürülmii§, bir kruvazör ve bir nakliye cemili bu&" 
ra uğratrl:nıştrr. 

Dün gece, dilşman hava kuvvetleri, garbt n cenubu pıtJI Ar 
manya üzerine yeni taarruzlu :yapmıı ve l:'ayri ukerl hedeflen boaS. 
balar atmıştır. 

''ideallerimiz ve 
n1enf aatlerimiz 
t~hlikededir ! ,, 

Ameracada, bir protea
tan grupunun 
beyannamesi 

Ntvyork, 24 ( A.A.) - Birleşik 
Amerikada 28 kişilik bir prote!tan 
guru1>u tarafından neşredilen bir 
beyannamede ~unlar söylenmekte
dir: 

''Amerika için, infiradcılık poli-
tikasına devam etmeğe mi, yoksa 
Alman tehlikesi karşısında bütün 
kuvvetile çarpı~.an milletlere b11 
tecavüzü durduracak yardımı yap~ 
rnağa mı karar verecek an artık 
hulQl etmiştir. 

ideallerimiz de, menfaatlerimiz 
de tehlikededir. Bütün maddi ve 
manevi kaynaklarım müttefik mil
Jttlere hasretmesini Birleşik Ame.. 
rikaya ne kadar ta\"Siye etsek az
dır." 

BlR ESKl llı\RBlYE NAZIR 
MUAV1N1?:lN NUTKU 

:Scvyork. M (A·A·) - 1913 den 
1916 senesine kadar Reisicwnhur 
Vilson zamanmda harbiye nazır 
muavinliğini yapmış olan Hcnrl 
Breckenbrldge, .söylediği blt nu -
tukta de.mlatir k1: 

"Amerika Birlc~ik devletlerinin, 
emniyetini tehdit eden ins:uı.lyet 
düşmanı nazılere harp ilah eyle • 
meel lbondır. 

Fransa ve tngııterenin tahribi, 
Amerikanın mevcudiyetini ve is • 
tlltl11lnl tehlikeye koyacaktır· Zi -
ra, böyle bir feWrctten sonra, diln 
ya fatihine k:ı~r ynlnız b3.§IDUZll 
karşı koymak mecburiyetinde bu • 
lunacağız." 

• -
Alman tank 

kuvvetleri 
Bir dakikada on ton 

benzin yaluyor 
Atmanyanın zırhlı n motar11 

kuvvetlerine ve bwılann ~~ 
ti hemin auktanna dair v.,-~ 
Telgraf gazetesinde cllkkatıl d' 
~er birtakım rakamlar varı 

Bu gazeteye g8re Almanya ~ 
dusunda on iki tank fırkası dl~ 
cuttur. Yalnız Almanya hen~~ 
on iki fırkayı tanwmlJe DPr:. 
aokmu1 deiildir. BucUn ~ 
cephesinde yalnız bu fırkalafO
altı tanesi çalışmaktadır. t~ 
gazetesine göre Almanyayı•,.., 
tün tank fırkalarını bar~ .~ 
maktan meneden ıebep ~-~ 
yakacağı benzin mıktan ~ • 
dendir. Her tank fırkası ~ 
tanktan mürekkep olduğuna ~ 
altı fırkada 3000 tank mevcultd!: 
Bu fırkalarda bir ağır tanka .~4116 
kabil dört tane orta ve alU ~ 
de hafif tank vardır. Hafif.~ 
araba bir mil yol yürümek ~ 
4 lltte, orta bir araba aynı 6' 
için sekiz l!tre ve ağır arab9 &I 
24 litre benz:n yakar. Bir cSef:,0 
aldığı benzin kUçUk arabalat 
kilometre, ortalar 1&0 kiloD'e~ 
ağır t:ınklar ise 80 kiJoaıetf'P""" 
yol alabilirler. ~ 

Bu kuvvetlerin hepsi b 1ılf 
harekete geçtikleri takdtrd• 
dakika içeri!!inde yaktıklatl ~ 
zinin mrktarı vasatt l:ir h i""' 
on tonu bulur. Bu uatte 600 "
eder. Vasati olarak ıUnde eekll..;.J 
at h!!rckette bulunacaklan 1:.;ii 
edilirse ~e qaiz yukarl 
ton beMin yakmaktadır. _.ır, 

Bu hesaba bu frrkalanft ~ 
mühim:nat ve bilhassa ~ 
nakleden kamyontınn yak.~ 
benzin mıktan dahil delil~ 

İstanbul Mıntıka Liman Reisliğinden 
.Ac;ık eksiltme ile alınacak bir adet mUstamel moWrUn g8rl1Jell •..-: 

tl.ıerlııe ekalltme.sinln 27/,Mayr.1/9-IO p azarteai günü aaat ıı de ,apd~ 
lln olunur. (4MS> 
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H!lmldıı-ı~r:7f!,mtt;ı 
Almanlar Bulonya limanı
__ na sarkmağa uğraşıyor 
~ 1 Mütt"ef ik ordular ı· 
~~~naa~_; - Amyen önlerinde .. 
!§len Bu •:ı.bah BC1!1:Uı&t& bir clnnyct v 1 . 

1
, b A · 1 

~a~·u~:v;x: ~~:~ö=!e:.-. a ansıyen, ,am re va ras mınta-
$ ~':.~:'.::;;.;:~:··~ıı.:.,;;; kalarında şiddetli ~muharebeler oluyc.r 

ifalyanm 
Umumi Harbe 
girdiği gün! t>u ile gayrtme~ru mUna.sebeUdlr. • 1 

,..,Yetn gece de Hn!lç Fenerinde bir el- Paria, 24 (A.A.) - Belçika "Şimal nımtakamım muhtelit • Musalini bu 
münasebetle bir 
nutuk verecek 

"elin :ııeno:ı~. gemilerde çalışan HU- rc.smt tebliği, diln Oudcnarde ci· noktalarında, birçok muharebeler 
~ 11ıniııde biri, Karadavut soka - varında Escaut'yu geçmefe m~ olmuetur. nerl kollarmıız Amlenln 
' l numarada oturan eski ni - vaffak olan Alman kıtabrının bi· var~arma kadar gelmişlerdir. Se· 
~~ l!:ama;yı, Esmanm annesini bı- r:ız ıonra püskUrtillciUklcrlni bil dMin cenubunda dU~manm fliddet. 
'Yaraıanu~. kadmlann feryadına dirmektedir. u blr topçu huırbğını mnteaklp 
hn \'e Hll.9ey1nJ yakalamak !ate - Valensiycn'c Kl!.rnbrc ve Arras yaptığı t&alT\1% aldın kalm13trr. 
llJı. ~ Mustafa Nazili öldUrmU~- b5lgcsindc §iddetli muharebcleı LonJVYoU ile Mozel anumıda 
ııei1Jl -cnın sebebi, Esmanm HU • cereyan ediyor. to~ ateıi t.ati edilm~tir· 
ttrııı le tekrar nı:anıanmağa rıza gös- Somme ile Arras arasındaki ge Bômbardıman tayyarc!eıimlz ge-

lle:Yl§ldlr. dikt:n batı istikametinde yani ce ve gQ..adfiz bUyUk bir faaliyet 
llııebı iki Clna,yeUn ialllerl yakal!uı- Man,•a doğru hafif Alman kıta - röstennektMI.r. 22 mayıs alqamı 

• r ve adliyeye verllml§lcrdir. ları nüfuz:a devam etmektedir. bombarchman ve avcı tayyareleri • 
tlat Letonranm yenl Ankara bllytlk el Bu müfrezeler dUn glindilz çok m.~ muharebe cephemize p!ke su
~P l.t. E:tıs bu eabab TransUvanya §iddctli bombardımanlara ma~ ret.ile taarnn etmeye uğr&§lln her 
"l~~le DChrlmlze gelm~tJr. Kansı: bırakılmı;lardır. biri yirmi kadar tayyareden mil • 
lııe1ttocııtocu:u da ken<l!sine refakat et- Londra %-l (A· A·) _ Sallhl· rekkıop diifmanm d(5rt bombardı-

\ tı~ r. yettar ln~lllz mahaflll Çörçilln i· man gTUpunu rlcate mecbur etınıe-
llıt b.:: ınau ;vıl!nm bitm031 ve umu- rad etıni~ olduğu nutuk, cılmal! tfr. Vukubulan muharebG eena.ıım • 
,,Plaruı o'o defterine devri icap Fransadakl cephe vaziyeUnln va- 1a en qağ? ee>rfz d~ tayyare. 
"be.t e binaen latanbul icra muba- hlın olduğunu anc:ık tamamlle ~ dO .. !lrlllf!lUtStUr· . 
l\ııııı ::Yt3rn 31 lnct c~ma ve hazt- tehlikeye dU~~cmJ§ bulunduğunu Biltiln tayyarelerimiz tlslerfne 
' cJ CUmartest ve 3 üncü pa • göstermektedir, mUtaleasmı ser- t·det ctl'niftir·,, 
lııın~.ttlnıert tahatl~t ve tedlyat yap detmektedlrler· lNGtıJ7. tsTtılBAJlAT NAZiRi 

- -...ıttır . A OR 
' ~ · Londradald Mkerl rlcalden blr ANL TIT 

~il ııu Pte DOgmeciler mahallcslnde zat, Fransız ba~kumıından:nm par- Londra. %3 (A· A·) - İstih~a-
~l ~ ınarada oturan Nurullah oğlu lak mez.lyetlerlnden ve mesle~nde rat nazm Duff Cooper beyanatta 
t~ ada Rasim dUn akıam llzerl seri kararlar ittihaz etmek husu- bulunarak dem)ftlr ki: 
>ıı.llıı~klaruıda Bahanye adalan kı. sundakl ehllyctl do!ayıslle kazan- "- Almanlar oldukça Derlemtş.. 
~ııp ~ tutmu~ ve •o~n: - mro olduğu ~öhretten bahsetmekte- terdir ~e elmd! kıtaıarımmn mu-

r. )'&k ak için denize K §- dir· hali! şanslarla çarpıştığı Boulogne ~ at birdenbire auya atlayan · 
\\ dlptekJ bataklığa ııaplanmıı Aekerl eksperler, Alman cfiztl- - Bolonye - ya taarruz etmektcdlr-
~.btr daha çıkamıyarak boğulmtL' • tamlarmm miltt~lk kuvvetlerlııln . ter. Şiındl Calıı.13 bile tehlikeye r-

ı. ~!ledl c:amurdan çıkıı.rılmı§ltr. milnnkıı!Atmı mU~kUllel'ltlrmelerl rcbilir. Buna rağmen vulyct hıç-
~. ~ tııı.tı dUn~nbert dU§Dlekte- ve kargqalıklnr çıkaı;mağa teoeb- blr veçh:ıe ilnıitıb dcfUdir. İngiliz 
' &l &k:ıı.m 23,GO kurup kadar blls etmeleri ihtimalinl 'kabul et - ordU!u b!ıtnn kuVvetlnl muhafaza 
'''· tııı bu •bah %3,20 kuruf& mekteyıseler de AlmM J:ıatlarL. ·n •tmektedlr. Zayiat ağır drğlldlr-

'-lı ..._ttır. pek uzun olduğu ve munfazsm su l"rnnsu ordwıu l'le, Almanların 
lıt "~ &zaldıtmdan fiyatların da- re tte erzak ve mlllılml""at almak- •1ğradığt zayiatın yarmma battl 

·., lh~eğl tahmin olunmakta.dıı. tan mahrum kalmak tehlikesine 115rtte blrlııi! bile duı-ıı.r olmamıştır. 
'l-'11 "e bel koınlsyonu dUn ak§ıı.m maruz bulunduğunu ıc ... :ıetmekte. Almıı.?ılar bf~kaç hlltta lf'inde bil • 
ttı.ı.ıtlıı edlye reı.t LOttl Kırd&rm dlrler. Bu hal karçıımıda Almanla- yUk blr E&fer elde edemedDderl 
~. :: Dıınt&ka Uc&ret mQdllr111 • rm vaziyeti bozulacaktır. Diğer ta- taıkd!rde harbi muhakkak ımrette 

'rap P11l?Unl§tır. raftan milttofllclerln hava kuvvet- kaybcdecelderlni bildikleri için bll-
tt llıe~lıda bllhaasa gıda maddele • lerlııin geni§ mlkyastald fanliyetl, tt1n kuvvctıerlle tazyik icra etmck
ıc.,l'\r de rtsril§Ulm~ ve mUhlm bir dUşmanı mUnakalA.t yollnrmı her tedlrler. Ha.lbukt bts bu muharo • 
~ lh":.!1_11lllfUr. Buna gOre, bUtUn gUn biraz daha tevsi etmek tebll- beyi kaybet8~k bile, !ngtltero ada-
~ ~lertnın llzertne flyathrlle kesine maruz btrakınaktadrr· 'mltn t2JIIM'llvetfa1• denir"• d ge • 
'1 ııı.c~ ve kameıerı de 7azılma- • • • rıJş nırtunıtı~nsn ve kendfmlzl 

-ı 'O lutuiacaıctır. Lon&.-a, 24 - Fransa cephe· korumak için donanmam..., muha-
~lıı tlt{l<faı. halle tramvaylan elr- ıindc milttefilderin variyeti sa· rua edee~~ bWyonız . ., 
~e~ feaııı ile taafiyeeine karar l~h yoluna girmiştir. Bu vaziyeti VAZIYET OMtrstz DEOIL 
~de 1 

\te keyfiyet dah'llye vekA.· bizzat Almanlar da itiraf ediyor · Londra, ıs (A· A·) - ''R~yter" 
~· Şı~ belediyeye tebliğ edllmlş- lar. Salablyettnr lnrillz """Jı"... rlu -
it ec1i! etın umumt vnzlyeU tct- Filhakika diln gece Berlindeki de VU:yetin vahim olduğu fnklr 
~~ R ecek ve yanm milyon 11- resmi makamlar, Valcndennes'd! edilmemektedir. Bununla beraber 
~. ld~en borcu belediye ve ev- milttcfiklcrin tv.yiklnin gittikçt vaziyet hJçblr veçhlle ümitsiz de • 
,~re1erı1e alacaklı olan lıt arttığını beyan etmiılerdir. Al "ildir· 
~~da Ye diğer bazı mllesseseler mantara göre bu havalide bulu Boulogne ve clvannda mubare-
~e~·e iaaftye edildikten sonra nan Franıı:ı:, İngiliz ve Belçika !er cerevan ettl~"e dair bugün 

Londra, 2' - Muaolln1ntn bu ak • 
oam bir nutuk aöyllyeceğt hsbcr ve . 
cillyor. Bugün İtalyanın 1\15 de tn • 
glltere ve Fransa ile bir cephede haı 
be gf~lnln yıJdönUmU olmak dolayı. 
aile bu nutka ehemmiyet verlllyw. 

Diğer taraftan Mu.ollnl fqisl yük. 
Fek mUda!aa ınecllalnt fevkala.de btT 
fçUmaa davet ıtmJ§llr. lt&lyaıı Harl. 
cıy. nazın ArnavuUukta te..tıııertnt 
devam ediyor. DUn ~kOdraya gilmif 
lir. Yugoslavya hududu civarında 
tcttı.,terde bulunduktan eonra burürı 
Romaya dönecekUr. 

İtalyan ma.tbuab lfmall Alrlkadak 
ltaıyaıılara Fransızlar tarafmdan te. 
na muamele edildiflnt Jdd!aya baota. 
IUl§lardır. tt&Iyan ınenbalarma &öre, 
Habeşlatanda Fransuı mUstemlekMı 
Clbutl Umanmdıı.kJ aivtl Fransız •e 
lngUlzler burumı terke davet edil • 
mlflerdll". 

lTALY AN GAZE'l'ELEIU1''E 
OORE-

~re, ıa (A.A.) - Romadan El 
Ehram gazetesine bildirildiğine göre, 
ltalya matbuatı artık ltaıyanm AY • 
rupa lhUl~ma mlldahale edip etmJ • 
Jeecğl değil, ne zaman mUdahale • . 
deceği mcseleslnJıı mev:rubaha otdutu 
nu yazma!<ta ve bu vad!de mUtalA.alar 
eerdetmektedlrler. 

KCSOLlNlNIN NUTKU PAZAB 
GUNU lf'Cf 

Roma, 2-l (A.A.) - Musollnl pazaı 
&1lnU, bir asırdanberl Ziraat tşlerilr 
ugrqaıı ve bu aureUe "toprağa aa. 
dı.k" unvanını alml§ olan ailelere dlp, 
loınalar verecektir. DuçcnJn bu mUna 
eebeUe hale uygun mahiyette birkaç 
ll6a aöylemeal varit gOrUlmektedlr. 

• 

Bulgarislanda 
gençlik bayramı 

Alman • Bulgar dostluk 
tezahüratına vesile oldu 

d:'l'el'lt/enı bir ıekil verilecektir· askerleri, müttefik ordularının uva.m k~arasnıda Çöl""" tarafm-
'd!Iın btanbul b•lodiyeslne en gilride kuvvetlerini tctkil et dan yapılan beyM•t Almanlarm Sofya, 24 (Radyo) - Bulga· 

~ \ be .. ,~ı ınubtenıcldfr. mekt~irler. Uan.ş lbnanlanns doğru lnl ve ıe- ıistanda bugün gençlik bayramı ~ L ""«.Yolları Udil lilğil kutlanmaktadır. Binlerce halk ~ "Q umum m r Bw.lann gayesi, §1.malden Va· rf bir saYt.tte ~nlur.duklarmı gös-a.ltı11eıı ~enekı bUt~esl geçen tıene- ., .• dennea Ye cenuptan I.afcr'dcn termeJrtedlr. Ba hareket mUtte!ik- sokaklara dökillmilı. gençlik te 
1103 !'I.. -324-328 lira f--'a olarak ,__ 1ru 1 _,_ ~-, h 1 1 ln lddl bl zahUratına l•tirak ediyorlar. Saat 0 ua tu.J ilcrliycrek aradaki Aunan V· enll mu ... -..a at an ç c r :r 
t11 llradır B f .1 lık 11 ı. on raddelerinde Alcksandar Ncvı· Ilı telli§!" • u a,..a c ~- yetlerini çevirmektir. tehdit mahiyetinde olmakla bera • 
~lıl'lar l ı:ven fdareye yeni me- Mil••'-itlerin muta1Aalanna ber almdlkl halde bu batlarm teh- ki meydanında büyUk bir mera. ı-e 'rııacak \te b·- .. ,beler ı r--• ı·k ıim yap'ıtmı•, merasimde battvc:.a ı 01ıı """' .. - - göre Amie'nln varo•lanna kadar ı ede olmadıit beyan edilmekte- :r :r 

da nacaktır. :r dlr Dr. Bogdan Filof, Kral nıUmca-~~":d\tapurlaıında param sc- ulaşan müttefik kuvvetleri orada . &ili bütün vekiller devlet ricali, 
u_ etekler Yeniden t-bit C• tutunabildikleri takdirde Abbe· TAYYARELERİN FAALtYE11 b" h b l l d 

.\ "<l'· ~.. vildeki Alman motörlü kıtalan· Lon<lra. H - İng1Jlz ve Frnnııız za ıtan azır u urunu§ ar ır. 
~~11~c, bUtUıı mn Alman kUııt kunetlcrile irti tayyareleri bUy{lk bir faaliyet Nutuklar söylenmiş, milli mar~ 
t~ Urıufe 3 hatlar fr.ln umum batı kesilecektir. gat!tcrmekte devam ediyorlar. tar çalınmış, müteakiben nıeydan 
~I ~tıı 00 ı>arıısız ve 200 de • d h Uh. İngiliz bombardmıan t'Y)'arelerl daki büyük klit de dint !yin ya D l'ttı \te se:vahat yaptırmak 88 .. _ Bu muvaffakıyctın a a m ım 
.~~ · • rilınişur. Van g5!Unde de bir neticC9i de miltefiklcrin Bel - d'.ln Fra.nı.nın efmall earldslnde pıl~tır. Ayinden ıonra mcydan-
'6 -:"tt u \t · daki rd 1 il ı alt F Alman kollarını ~k hırpalamışlar- cWri tribilnlcre gcçilmiıtir. 
' '"'"'' '9 J rd '- 1 · ~· ~ .._ ".. a ve 

• 

No. 118 Yazan: Orhan Rahmı Gökçe 

Hem giilüyordu, hem de du • 
daklarında derin hüzün çizgileri 
~liriyordu. Bir aralık kaşlannı 
kaldırdı ve Doğana baktı. Gözle· 
ri, uzak bir bularuklık içindeydi: 

- Merak etıne, o ciheti ihmal 
ettiğim yok. 

- Peki, Byle olsun... Aç blll'" 
ıınız diye korkuyorum da.. Ne 
diyecektim bilir misiniz?. 

- Şimdi iyi mi!. 
- Anlamadrm. 
- İyi mi oldu, §imdi diyorum. 

Bakınız, şimdi de benim deliliğim 
başlıyacak. Far.at siz bu delilikte· 
ri çekemezsiniz ki... Ben... Bir 
hizmetçi kızım .. Siz ise nsillcrle 
sevişen bir genç ... Biz, uşak ma· 
kul esiyiz ... 
Acı bir kahkaha attı: 
- Uşak ... Fakat benim de kal

bim var!. Niçin şarap ver· 
miyorsun bana .. Haf§Öylc iyi doJ· 
dur.. Senin elinden icmek iste· 
rim .•• Ne o; gücendiniz mi? ••• 
Güccnirseniz §Üphcıiz .• Tenezzül 
etmezsiniz. Çünkii.. Hayat bUy 
ne olıcak. •• 

Genç kız bir nefes aldı ve Do
ğanın tuttuğu şarap bardağım 
kaptı, bir hamlede yuvarladı: 

- Teşekkilr ederim asilzadcm .. 
Çok teşekkür ederim.. Sen, onla· 
ra benzemiyorsun .. Zaten ben de 
sana ondan aşık oldum ... Hem :ıe 
aşık ... Hem ne !§ık .•• 

Genç kız yerinden kalktı, Do· 
ğana yaklaştı . Doğ<mın çenesini 
ıki ellerile kaldırdı. Kmn ayal: . 
duracak hali yoktu: 

- Bana iyi f>:ık... Aşıkitn sana 
diyorum.. İstemiyor musun bu· 
nu !. .. Sen ister iste, i6ter isteme 1 ..• 
Kalbimin k!hyası değilsin ya ..• 

Ve genç kız yavaş yavaş, sen· 
deledi, oldu~u yere yığıldı, Göz" 
leri kapanryordu. Fakat gene gü· 
lüyordu. Bu tatlı sarhoşluğun öy
le güz:el bir gülü~ü vardı ki .•• 
Doğan onu kucakladı ve kal· 

dırdı: 
- Fazla kaçırdın .• Keşki sana 

teklif etmemeliydim. 
Genç kız omuzlarını silkti: 
- Ben §ikayct etmiyorum .• 

Ooooh, ne iyiyim .. Sık bcnl kolla· 
rında ..• Sık, ark! ..• 
Doğan gülerek başını salladı 

ve onu gene koltuğa oturttu: 
- Yaramaz kız! ••• 
Genç kız güldü: 
- Ben mi!. .. Ben mi yarama· 

zan? .. Hayır, kat'iyen ... Bir ;a· 
rap daha verirsen kabı.! ederim 
bunu ... Bu şartım bir .. 

- E, ba§ka şartlar da mı var?. 
- Var ya!. .• Bir yaramazı sar-

ho§ etmek kolay mı?. Hem de sa 
na aşık olan bir kıza is;l:i vermek 
doğru mu?. Beni yatağıma götü· 
recekain... Prenses gelir bcnl bu 
halde görUrsc ne olur?. 

- Kork.ına, gclmiyccek .. O an· 
cak yarın gelebilir ..• 

....; Yaaaaa .••.. Gelmiyccck öyle 
mi! ... Peki... öyle olsun.. Fakat 
beni yatağıma kadar götürün .• 
Baıım öyle dönüyor ki... Siz dö· 
nilyorsunuz, masa dönilyor •.• Pcn 
ecre dönüyor, oda dönüvor •.• 

- Biraz yemek yeseniz. 
- istemem .• Mersi benim gü 

zel a;ık:m .. Yemek istemiyor C:!.· 

nım •• 
Doğan glilüyordu. O da güJU· 

yordu ... Doğan, onu kaldırıp gö· 
türmckliğin bir zaruret haline 
geldiğini görmüştü. Fakat bu, 
tehlikeli bir şey olabilirdi. 

Koltukta onu uyusun, diye 
bıraktı. 

Fakat hizmetçi kız uyumuyor· 
du •.• Bilakis aarho§luğu arttıkça 
takası, şuhluğu ve güzelliği de 
artıyordu: 

- Ne diyecektim bilir misiniz? 
- Ne diyecektiniz?. 
- Şey .• Ben söylerken siz ge-

ne yemeğinizi yemekte devam 

- Ne diyecektiniz? 
- Şey ... Keşkl ab de hizmetçi 

ohaydınız. • 
Doğan bir kahkaha attI ı 
- H izmetçi mi olsaydım.. 
Genç kız ı·crindcn kalkar gibl 

oldu. Fakat yapamadı, eene ol • 
duğu yerde k:ıldı: 

- Öyle ya ..... Öyle ya .••.• Htı: 
metçi ... Mesel~aaa, bahçıvan. GQlıı 
2cl bir bahçıvan ..• 

- Farzedelim ki, hizmetçi ol " 
dum, bah!(ıvan oldum.. Ne olur" 
du?. • 

- Ne mi olurdu?... Beni ıe· 
verelin, bana S§!k olurdun •• 
Doğan, bir kahkaha daha 1&'4 

vurdu .. 
- Gülüyorsun tabi! .•• 
- Halbuki ben hizmetçi olay-

dım, asilzade madamlan ccne se
verdim .• 

- Şu halde... Ben de aıihade 
bir genci ıevcbilirim demek ... 

Bu defa da kız kablcaba!an 
bastı: 

- Gördün mU. •• Senin aiWun .. 
la seni vuruyorum ... 

Genç kız, o kadar cana yakın 
kahkahalarla gillüyordu ki .. Şara
bın göz:lcrine verdiği mahmurluk, 
olgunluk çağının bütfin bir cU" 
bctıile yaYa.1 yavaı Doğanı san • 
yorJ u .. 
Omuzlarına kadar çıplak kona• 

n ve açık , beyaz omuzlarile ıık 
&ık nefes aldıkça kabanp inen 
göğsü, yava§ yavaı tesirini ga.. 
teri yordu. 

Doğan, nihayet kcndsinc hl • 
kim oldu ve onu kolundan tut. 
tu: 

- Haydi kızım, ıeni odana &S. 
tilrcyim .• 

Kığ onun koluna iyice dayan. 
dı. Adeta başını da göpUne et. 
yamı' gibi idi: 

- Bana... Kı.ımı dlyoraunus." 
Kızım. .. , , 

Ve bir kahkaha attı. Artık ırs. 
mak üzere idi. Onu merdivenler• 
de tamamilc kollarua aldığı va;. 
kit, genç kız, g~zlerinl kapamlf" 
tı. Sadece: 

- tıdnci kattaki kapw açık 
oda ... 

Diye mırıldandı ve ıuıtu .• Do. 
ğan, onu karyolasına uuttı, il• 
tünü de örttil . .:Su suretle borcıı.. 
nu ödemiı oluyordu. Onu yataia 
uzatmca, durdu, yUzQne baktl 
ve gUldil: 

- Hay çocuk f •• 
Dedi ve çıktı. Çarçabuk yemeğini 
yidi ve ae>kağa fırladr: 

Evvela meyhaneye uğradı. Mey 
haneci ile ancak birka!j kelime ko
nuştu. tki bakışla anlqmıtlardı.. 

- Bu akşam. -
- Evet kahramanım. 
- Gece yarısı. 
- E~t kahramanım. 
- Yaralı ! 
- MalQm; götürilldll. 
- Allaha ıemarladık •• 
- Güle güle 1. 

- Sokağa çıkınca, havayı tetkik 
eden bir kurd gibi, keskin &özle. 
rini etrafa ve havaya dikti. Ge
cenin 6'kin ~eçmeıl muhtemeldi. 
DU§Undil: 

Acaba, İrini ne yapmıştı: 
Filhal:ika İrini, sarayda pllnın 

ili: kısmında muvaffak oltnuıtu. 
Saraya gir~rkcn büyük bir heye. 
can taşırmış gibi görUnüyordu. 
Doğruca Dükanın yanma kogtu. 
Düka, onu hararetle karııtadı •• 

• 

.. ~tt,.,.._dane lenzUAtıı 7 k'•l'-·e lda- çika o u ar ebtl m cairanla ,._ ~-"-- mm•-'-asmda ve Bel""- B kili d ı·k 
.. ıehıı ..... k seyahat mfutaadesl aadakl o uuınnın r etm o ı n yanın a genç ı 
.., ~ ti k kaıını cenubunda Alman milnaka- bayramında bulunmak fizcre Ber· 

h... btııı r. ca tır. 1 hatla bom --'--.---------------··---.... ~111ho...1 ,!hnanmm:a ..... len Yunan Bugllnlril harekltm siklet mer· e " bardnnan edllmfetlr. linden gclmit olan Alman genç • 
"" ı;_t1.1 c.o 1 <>"' file ku tl tar Gece Nam.ur, Dlnant ve Aalx • lik t .,..;l•tı 1 • F t h baı ~ro n a ve İtalyan bıı.ndı. kezlni, miltte vvc er a - eji"A' d re sı on sc ammer 

( DeftlDI var) ediniz • 

h~lt ..... ,, ro Vapurlarlle blr,.ok it- fın lan muhtelif noktalarda yapı La • Chapelle Mlcealn,•· .., geçen Ostcn ve maiyeti, Almanyanm 
"'v.,ıı.sr "' 1 k·ı ılflşma.n mUna.kale hatlannm bq • s t bü ük 1 'si F Ah ha t-. '--• gelnıl§Ur. Bu arada lan mukabil taarruz ar teş ı et· oı.ya y e cı on en -

l' .a _,ay el ktrfk • i A k •uraaı kaydedil lrcalan llı:erlne bQytlk mikyuta nr bulunmu•lardır. ~· "~ ' e Mlllzemesl, mıgt r. nca :r bombardımanlar yapılmıetır· MU • :ı 
' ~bu]( 'VYa. keten ipliği, de- a:ektedir ki, bu mukabil taa\rruz· teaddld kaprn tahrib ~ ,.. Askcrt bandonun çaldığı marı· 

Se(;n1e fılkıraıar 
lıı~lt ı:tıu' kboya, kumlu kAğrt, lnr menli olup, henUz genıı bir demiryollamıa ve aakerl nakliyata la baglanmı§ olan rcsmiıeçit bılr 

• ""' ~bi klınyevt ecza ve rr.ahlyct iktisap etmcm,igtlr. ~k mtıhJm hasarlar ika edllmlttfr. saatten fazla ıilrmfiıtüc. 
Pehlivanlık ve 

doktorluk 

o ------ı 

~ 10 5 O teni: ille 
~nya şaheserleri 
~~ lırlUadt1 leln ''l'a.ı • 
~il hı olnıyacalanna 
• ~ lt~l>Onlan toplamak kL • 

ı 'lıııp .:,rdan hl" aylı~ı gös- ! 
, "" !';() günı ldt:ap1an )1lz j 
~ f'blifne almar. i 

Diğer taraftan bazı Alman mo· Dtfer mUhJm tayyare trvlan Ren Resmigeçide iştirak eden ıporcu 
tesrlü kıtalan Manı sahiline var Mlgesinde ve Pnısyadn haystı e- tar ve mektepli gençler halk ta . Arabacı Rıza pehlivanlık eder· 
mış olmakla beraber, Alman .r•· hemmlyeU halıı noktalarda aslterl rafından bilyük c<>fkunlukla al· ken herkese ycnilinnig. Pcbliva..'1-
mr ajansı bu sahada hlkimı~ et hedefler OJıerlne Mümlar yap _ kıılanmııtır. lığı bırakıp hekimli~e baılarnı§. 
teslı etmenin koıay cnr 1J amn • mışla.rdır. Bu vesile ile Alınan Ye Bulıar Arkadaılan: 
yacaftru, burada mUttefiklerin tncru. bombardıman tayyarele- doetlufu tezahilratı da yapılmıf - Pehlivanlıkla beldmll&-in ne 
iyi mOcehhcz kuVfttleri bulun rln1n ilanı llmanlarma dofru nn. tı mUnasebetl var?. 
dutunu itiraf eaektedir. tuza ı:alılan Alman m'ıh kollamıı _r_. -----------• Diye eocduklannda sabık pch· 

Almanlar1>u tehlikeyi ~nlemek bombal"dımanlan Wllıua Jtk te- linn: 
ve mUttefilderln !Selçlkadald ku-t lirli olmqtur. Beyoğlu Halk Sineması 
"etlerUe Franaadaki kuvvetleri • Bu taalfyet eımuml!a b~lt - Ben pehlivanken herkes be· 
nln bMetmelerlne mani olmak Alman tayyıı.ne! dU§{lrftlmUı ftya n MaJD Çarwambadan ltı..._ nim 11rtımı yere getiriyordu. 
ıçin a.t IDIDenne n extlmlc muharebe h&rlel edilm~ Bttnla- 1 ~B~=rn'"': Blıdea Şimdiden sonra ben herkesin sır· 
BulOllJ llmenma dotnı armata ra mukabO tnglllz nyfatt pek ctlz.. Dlyana Daı'bbı, aa

7 
MltJant tınJ yere getirip de Bç alacağım 

plıftYorlar. ,._ :B" bombardıman ve •9ektz t - !Şeref Tumrota cevabmı vermi1-

Ulu da .• 
Bir kt§ gfinU baba ÔğuJ köy

den köye gidiyorlarmı~ tam bir 
ormanın yanından gcçerlerl-:cn, 
önlerine iri, aç bir kurt çıkmq: 

Babası kurdu görünce korku· 
ıundan hemen başlatm! besmele 
çekip (Tebbet yeCla) okuinuı. 

Aç kurdun dua He niyetinden 
vaz gcçmiyeceğini bilen oğlu be· 
lindeki bı~ğmı çekip ham-tana· 
rak: 

- Baba, baba demiş, ıç kurda 
(Tebbct yeda) para etmee, ulu
masını biliyorsan ulu da postu 
kurtaralım. 

FRANSIZ TEBLtOI &\fel tanv.ı o.ferine d&uneıq. 
DUn1rli r.• .. •.,ıuz t.ebllfi aodnr: tla OONVAY!ıl ................................................ ... 

He,.caa ft ler&'bett ftml 
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ya iyice dikkat ediniz. Etraf~ 
birisinin üzerime ateş etmek i~ 
fırsat beklediğini hissetmek ta"" 
hoş bir şey değildir. Fakat ı,etl 
kuvvetli bir adamım, gilrilltilY' 
kolay kolay pabuç bıra.ıanatO
Sizden bir tek ricam var. Olul' 
biten herşeyi unutunuz. Sil' 

1 
' 

- 1 
Seyahat Notları 1 

g a."lllltr1HUDtl.DltUllllUftlUwt~tt®~f ınnımNltMt11UM1t1Uı11ttı1 .. H11111111H•n1I!llHUWl1111t 1 
Yazan: ROBERT FOR01~ 

Bahli1Jaı l~r 

Çeviren: Ha-Ke 

adas·z 
----------··llCll 1 ristan Da /( unha 

Adaları 

Tristan adasımn bir 
harp gemisinden alı-

nan manzarası 

!\dalılar, temiz ve so
ğuk sularım bu şela
leden temin ederler. 
Adaya yağmur çok 
yağdığı için şelalele
lerin döktüğü su m!-
lcabı muntazamdır. 

Bu sinirli halim onu inandırdı, - İntihar etmek istemediğime söylediklerimi bilerek söyJeııte' 
zira kağıda bakarak kaşlarını çat· emin olabilirsiniz. Fakat evveıa dim. Doktorun verdiği ilaçtır 
tı ve birdenbire teb:ssüm etti. bana şunu söyleyiniz. Dünkü fik· beynime vurmuştu, yari bayg~ 

- Belkis Hanım, dedi. Bunu rinizi niçin değiştirdiniz? Bu ge- bir haldeydim. Size olan şey~e~ 
kağıt sepetine atınız. Bu, onu ce sizi korkutan bir şey mi oldu? değil, hayalimde gördükler~ 
benden çalmak istediklerinin ye· Fazla tafsilat vermeksizin, kı· anlattım. Şimdi burada kalabılc 
ni bir delilidir. 1 · D t T ~ı saca gece eyın avu opuzog u cek kadar cesaretiniz var mı? 
Kapıya dikilen gözlerinde öy- ile, yahut Davut Topuzoğlu san· Kuvvetle itiraz ettim: . 

le bir ifade vardı ki ilk defa ota· dığım başka bir adamla karşılaş- _ Tarnarnile iyi olmadan b•• 
rak Baha Topuzoğlunun fer:a bir tığımı anlattım. Beni çok ciddi tanın yanından ayrılmak aderiıll 
adam olabileceğini düşündüm. Bu olarak dinledi. Fakat söyledik!e- değildir. Fakat eğer hakikate~ 
adamı ortadan kaldırmak istiyen- rimden kat'iyen korkmamış görü· tehlike varsa bu inadınızın ınatıl 
Ierin bu hareketlerini haklı gös- nüyordu, hikayemi bitirdikten ı 

k b
. sını an ayamıyorum, 

11 terece ır sebebi olabilirdi. Bu sonra sordu: Mukabelesi soğuk ve ataY. 
adamın açık ela gözlerinden çı· - Size göre böyle bir hadise- ld o u: . 
kan ışık bu sabah beni tepeden nin olmama~ı icin ne gibi tedbir· _ Tehlike olduğunu da nere. 
tırnağa kadar titretti. Vakıa teh- ler almak lazımdır?. den çıkardınız. Demek katıyor~~ 
likede olan bir insanın sinirli ol· - Pek iyi lilmiyorum, fakat nuz. Endişeye ihtiyaç yok. Sı•: 
masını tabii bulurum. Fakat ko· mesela ailenize, doktora, yahut bir veya iki günden fazla atıkoY' 
nuşması korkak bir sinirlinin de- zabıtaya haber vermek.. · cak değilim. 
ğil, fenalık yapan bir adamın ko· Alaylı bir sesle gi.ildü: Tam bu anda saate baktığııııl 
nuşmasım andırıyor. - Aileme mi? Bütün aile bu hatırlayorum. Dördü taın oll 

Fakat ne olursa olsun, vazife işin nasıl olduğunu benden ivi bi" geçiyordu. ·tıl 
her vakıt vazifedir. Bu düşünce liycr. Doktora gelince, o da bi· Baha sustu ve tekrar uyur gı ı. 
ile söze başladım: zimkilerden b:ridir. Sonra Top.u- oldu. Kahvaltıya yakın uyarıd, 

- Görüyorsunuz ya, efendim. zoğlu aileı;i, aile işlerini polise benden ropdöşambirini verıne~; 
söylediğiniz şeylerin doğru oldu müracaat et!l"eden hallederler. terliklerini getirmemi ve bir etilt' 
ğuna aşağı yukarı inanmı~ bulu- - Kendir.ine itimat edebitece· traş olurken kendisine ayna tıl.ııı· 
nuyorum. Dün sabah, bana bu ğiniz bir dostunuz, bir arkadaşı· mamı rica etti. Kahvaltıya af'•-
tvde va'.j:yan:ardan biris;nin si· nız yok mu? ya inmek istiyordu. . 
zi öldiirn·ck istediğıri s·:yJediği· Bu fikir Bahayı adamakıl!ı Bu yapmak istediği şeyle~ 

Bu sütunlar.da, yeni bir yazı serisi neşretmef!c b şlnyor.•"'· niz vakıt .. güldürdü ve cevao vermeğe bile hararetini arttıracağını söyle& 
''Seyahat not!an" başlı frı aJ•ır..c?a cıl.a~lt olan bu yor bT Baha sözümü k:sti: tenezzül etmedi. Eiraz da öfkeli ğim vakıt itiraz etmişti: aı• 

Amel'ikalı scyyahlnr tararından vazılmıt1tır: - Hayır, hayır.. Size bu evde öfkeli: y 1 d r ır J • - ara anan omuzum u · et 
Size cslence i bir §ekil~e coğrafya, ve di:;cr memleketlerde bıılunanlardan lirid demedim, - Peki, dedim, madem ki öl· caklarımdan yaralı değilim. ı.J ~ 

Y•§ayan insanları Öf•:ctecck olan bu yazılnn afükn il takip edece· bu aileye mensup olan birisi de- meğe niyetiniz var .. Sizi bundan halde merdivenleri inerken baf' 
ğinizdcn cmin:z. dim.. menedemem. Fakat şayet ölmek marn da.. <>' 

T~tSTAN DA KUNHA Cevap verdim: istemiyorsanız ve şimdiye kadar Biz yemek odasının kapı~.,, 
~ • ce güneş yiizü görm":diğimiz :>- -Aracla büyük bir fark yek.. söylediklerimi yapmak clir-izden geldiğimiz vakıt Canan ve ı\11!~ 
ya gitmeyi seneleıdenberi luycrdu. Tristanda demir atma· · Farzedelim ki bu aileden birisi • gelmiyorsa niçin buradan derhal sofraya oturmu~lardı. Aliye bl 

tahayyül ediyordum, fakat fxrsa- mız mümkün olmadı; denizin va· dir. Buna tamamile inanmış ol· ayrılmıyorsunuz. Size bu yolcu· görünce sıçradı: ·" 
tını bulamamıştı:n. Öyle anlar ziyeti kaptanın hoşuna gitmi- mamakla beraber, Doğru ol<>bile· luk için yardım edebilirim. Bu· _ Baha.. Bugün bUra~ 
geldi ki bu adalara gitmekten ü· yordu... ceğini de dü~ünüyorum. Fakat gün kalka ilecck haldesiniz. Ya- ineceğini t:ıhmin etmiyorum. !-

1
,. 

midimi b:te kesmi~tim. Nihayet Ada yemyeşil ve etrafı kaya· böyle olsa bile biz bu hadisenin ra çok iyidir ve siz ele çok zayıf t• · · · · · ' s· soY 
sabrımın mükfifatını ~örmekte lıktır; kayalıklar oraya y2n2"a· bir daha tekerrür etmemesi için savılmazsın:z. ve ınıze emın mısınız. ız ~ 
g-ı·kmedı'm. k h h . b. . . . b'" . yiniz, Bayan Belkis, has_t~ bİ' 

"" ca er angı ır gemı ıçın u- ~ımdidcn t~dbir alabiliriz. Sert ve kat'i bir cevap verdi: b 0 \,lillu ~ a taba ü1 c:ue 
Durban li:nanmda.>t Cenubi At· yük tehlikedir. ır • · u Y rg g mm ~· 

la 
. ıasta soguk bir tavırla mulca - Hayır, hayır .. Şimdı bura· lir mi? Ferdane, Baha için ta ,.. 

:ttığe gitmek üzere olan bir (Devam ed~cc::) bele etti: cl::n bir yere gidemem. Şu nokta· çatal. fincan veriniz. Otur, :sa~ .• 
Danimarkalı kaptan beni gemisi !_mm---------------·~-Blll., __ ""''111www ___ 111w--.-----------··-------~-------------9.! Canan, hastamı daha soS..-

~aer t!~~~ito~l~a~ğ~'aia~~~!d~~:~i, ___ 1!_,·k a"'gmıe.: __ !ı- GU" ZEL NAG"' A'NI N AŞIKI ~-h" t h"kA . karçıl~~~~allah Baha, çahuk i)'r Tristnn Da Kunha-dan tekrar Dur l ( r ~ 1 ;1 1 a yes J leştiniz. ııı-
ban'a getireceğini de taahhüt "' Bu çok garip bir kahvaltı ol ti 
etti. Bahaya l:arşı çok nazik, ~el< t d' 

Tristan Da Kunha beş adada:ı biyeli clıvranan iki kadın sofra, •• 
mlirek~.cptir; Cenubi Atlantik Haftada bir, altı saatlik l:öyünden yağ Ertesi sabah komşu evde çalışan ça- çası gibi dikilen gözlerine haktı, gülüm- bah,,edcn ve çic.eklerdefl 1.,ş .. • 
denizine~ bulunan bu adalar, 40 ve şarap dolu güyümlerle yüklü aratasr:u maşırcı kadından, güzel (Naga) nın h~r sedi: . ". d d'l r 
ve 30 nrz dereceleriyle 10 ve 20 ite, itegetirdi. (Ber ares) c!e kurulan pa- gece zengin ecnebileri kabul ettiğini, hat· - Ertesi ~ünü gelip odun yarmasını hıç bır ~ey :n bahsetme ı c • V'' 
tul dereceleri arasında bulunur. zarda sabaht."ln akşama kadar sıcak .ıl- ta ba7.ı gec• y:.iz (Rupi) den fazla para al· emretti. Mesela, hiila görünmeyen tı•' 
• B "'d 1 d · tında güyümleri }'anında bekler, n..1rnları· dıg~ını ö;;rcndi. Güneş yükselmiq, 0 faı- (Ag-mi) bitap hışım eg~di, sarıg~ını vuttan hiç bahis ge.cmesP· ~J~· 

u a a ar ::n 193 7 scnesıne r- 0 :ı: nxn yarası bir keredk \;he ,...~if 
kadar, mes':Cın olanı yalnız Tris· nı sakladığı sargının ağırlığını hi ı;etme· kında olmamıştı. Arabasını, boş güyüm· lıaşından aldı. Gümüş p:ıralannı gösteren d B h k k clT ·rıe ~ 
tan adasrydı. Tri::tamn 24 mil ğe başlayınca pazardan çekilir, o akşamı lerini ve ailesini unutmuştu. Neden sos eheri, sayısını söyliycn dudakları titre· ma 1

• a a e mc ı ım• ıı<l'fl 
• bir kenarda arabasının altında geçirirdi. ra kalktı. Kuyumcunun evine su ve odun yordu. (Naga) hfıla bu zayıf adamın hum· parça tereyağı sürmemi be d' cenubi garliı;i~de "Yanaşılma:' rica ederken Aliyenin göz1eı 11~11, 

ad d 13 ·ı · al' ar· Ertesi sabah, karısile iki çocuğunu bırn1:- taşıdı Öğleden sonra yı'ne akas'-·anın dal- madan yanan gözlerine bakıycrdu. 0 v 
3St var ır; mı şun ı g J sog~ uk bir ışık yanar gibi ı·· 

bisı.nde ı·se n··ıb:•1 Orta ve Ştol bğı, köyündeki kerpiçten kulübes.ine dö· lan arasında kayboldu. Geren iki günü Elini ret makamında kaldırdı ve gül- tol',. u ... • - :ı: fakat kadın kendini "abuk _.ıı~ 
ten'ıof adaları bulunur. nerdi. Ekseriyetle bir, iki gün de §ehirde mütec:.kip çalıştığı evde iş kalmadığı hal· dü. O, put gibi olduğu yerde kalmış, yü· d .. . b. .:ı:. d ~· 

B d 1 ı ·ı · müşterilerinin b:ıhre i§lerini görmek için de. yine oracıkta, kuru hurma dalları Js rürken kakaları hafif inhinalar yaparak, ı, ve yuzü ıran ıçın e t>"rı'' 
ı n n ar ngı .ere ımparator· • :ı: taştanmış gibi sertleşti. ;;1",,i 

luğu-a cltfr. Buralarını zi· kaldığı olurdu. Bir değirmen tacına ihti· tünde geceliyordu. Güneş de>ğmadan işe kapı perdesinin arkasından kaybolan ka kendisine mahsus garip bir t 
yaret etmek çok mü!lkül · yacı vardı. Hı:ıftalard:ı.nber:i kazandığı pa- başlayor, öğleye kadar nehir sahilindeki dına bakıyordu. Karanfil yağı kokusu o- da kelimeleri çeke ,,eke: .~• 
d .. ç··nı ·· ererler· y"'k· rayı sa1~layor, gilnlerdenberi perhiz ettiği kayıklardnn depolara pirin" çuavlx t:ı.~ı- nu büsbütün sarhoş etmiş, nefesini tıka· - :ı: rJll' ur. u rn vapu s • ı " > ~ - Baha, dedi. Bari Emine ,ai' 
tur • fırt nal ha "'larda gemı·ıerı·n pirinç şarabını gördüğü zaman içi gittiği yor, ı-k .. amlar. tahırevan ta,.ımak irin pa· m:ıya baslamıştı. Hizmctri kız·, hanımın ır , ı ı v.. !i' !i' > • :ı: size sevdiğiniz birşey yarsa·· ıd' 
barınmafaırı H:ı limanl:ın mev· halde başını başl:a tarafa çeviriyordu. zarın kalabalığı arasında dolaşıyordu. Ak· yalnız zenginleri kabul ettiğini, kendisi- lirim böreğe bayılırsın. 0 ?ı'a"' 
cut d:!ğildir. B:.ı .:dalarla ticaret Yine havanın basık, sıcak r,ünlerinden şam yemeğini bir tas pilavla, wkakta nin başka yerlere gidebileceğini fısılda- hemen Emine Anayı çağırıp ~ı~' 
sıfır halindedir. Dünya ile alal:a biriydi. Arab~sını kuyumcu Burhanın evi· tophd:ğı çürük meyvalar teşkil ediyor- yordu. liyeyim. Ferdane, bana gp 
!arın. ı:~sm·'i bulu'1."":ıl:ırırun bir nin avlusuna bırakmış. bah~edc1:i çiçek· du. Elde 'ettiği parayı, gecelediği bahçeye Ağmi hiç bir~ey i~itmiyor, yalnız ;a· Anayı çağırıver, kızım. d~ 
sebebi de mt:temadi ., e k-.lın sis· lerin topraklarım kabartıyor, çitlere u- gömüyordu. Muayyen zamanda daima ı· yıf elinin parmağı (Naga) nın arkasındjm İşte Bahaya yalnız bu le' 
ler, fırtınalı havalarda dağ gibi zannuş r.<:.rmaşıkları budayıp, bağlayordıı. kasyanın çir,ekli dallarına tırmanıyor, kaybolduğu zaman perdeyi gösteriyordu. hitap edildi. ~t) 
yükselen dalgalardır ı Elleri işlerken zihni yalm.:- köyündeld tar· hasret çektiği o !lıplak kız vücudun:.ı Hizmetçi onu elinden tuttu ve sokağa (Devaıns ..-/ 

1 d h ~ seyrediyordu. itti. ~ 
BALıNACiı RIN J"oRA~I asının o sene a a verememiş oldugu 

.A U\.a \.a · Ya;Tmurlu bir gece, ruyasında karısı 

• Geçen aımn ortalarına kadar, 
Tristan Da Kunharı çeviren de· 
niz:lerde Amerikalı balinacılar 
faaliyet gö:;terirlerdi. 

Yelken dev.inde, adalarda ya 
ıayanhr, l.'llinilcılara patates, 
ta"'e :::ebze ve ı;u te:nb ederlerdi. 
Bunların icadı b-:l~naların cenup 
tarnflanna çekilmesi üzerine 
Tristan balıkçıların ve gemilerin 
%İyaretlerinden m:1ırum kaldı. 

Öyle z:ım::nlar geldi ki, Tris· 
tan Da Kunhaya senele .. ce gemi 
uğramadı ve Tr:stan'a "Issız 
ada" adı verildi 

1886 senesinden yirminci as
rın hn .. ma kada .. ,İngiliz amiralh· 
ğı, K.ao şehrin "n, senede bir 
posta ve erzak yül:lü bir harp 
genıisi gönderir. Adalara gö:-ıde· 
rilen mektuplar senede düzineyi 
zor tutardı. 

Tristanc1a Kur ha arlaları bu· 
gün dü:ıya"l'l ~1~ 1·:ı :ıı celiet
meğe muvaffak o!d.1~•1 gibi bir 
~ok gazete ve posta paketleri 
cönderllmekt~ir. . 

FIRTJNALI SEYAHAT 

Kırk ııene znrfında dlinyanm 
yedi denizini dol:ışmı~ fakat bu 
kndar n üthi~ bir fırtı:ıa geçir· 
~mi:tim. Seyahat ettiğimiz ba 
lıkçı ~emili boş bir fıçı gibi sağa 

• eola atılıyordu. 
Balina avına mahsus inşa edil 

mit olan gemide pis bir yağ ko
kusu vardı; yemekler kötü ·dii; 
rahat yatm!''" mUmkün değildi! 
Ne kadar o.sa bir balı1·çı gemi 
siydi n lUkı için in~ dunma· 
suıtı. 

Trlst<ı.n Da Kunh:'ly yaklaştık 
sa fırtınalar çoğalıyordu; günler-

vergilerıni nasıl öceyeceğini dü<>ür.me!de t'-
meşguldü. Bir aralık elindeki isi bırakıp, onu çağırmıştı. Yüzüstü kalan değirmeni-
uzun bi::- ne{ es aldı. Bumuna öğle güneı:i ni gösteriyor ve ağlayordu. Çocuğu hum-
altındaki ciçeklerin ağır kokuları ara"lın· malar içinde yatıyordu. (Ağmi) kanter 
da, karanfil ve ( paçulu) lardan ynpılmış içinde göılerini açtı; uykusuz, yorgun, 
kokulu yağların cıkardığı karı'l:k, tatlı bir geceyi güçlükle sabahladı. Ailesini üç 
rayiha geldi. Ciğerlerine k.:dar işledi. aydanberi görmemişti. Bu, ona, seneler 
Doğrulup fü;tünde bulunduğu (bambo) kadar uzun gelmişti. O sabah güneş doğ· 
merdivene biraz daha tırmandı. Fu koku madan, biriktirdiği paralarını gömdüğü 
komşu evin büyük demir parınakhklı pence çukurdan çıkardı Araba ve güyümlerini 
resinden geliyor ve bu pencereyi kırmı11 temizledi. Ma!>cdde dua etti. Pazardan 
çicekli lıir akasya ağacı gölgelendiri· kam.ı•na hediye, öteberi aldı. 

d Arabasıla avlunun kıorsmdan çıkar· yor u. k 
ı-n <:rıların vızıltısı kulağına her zarnan· 

(Ağmi) çiçekli ufak dalları ayırarak kin•:c n fazld gı:1 .ii. O bı-nu işitmek istem:-
bir baı:ıkasına tırmandı. Artık şimdi par· yor, humma içinde çırpman çocuğunu 
makhklı pencereden tamamile içerisini görmek için akşam karanhğından evvel 
görebiliyordu. Yavaş, yavaş porsumuş kulübesine varmağı düşünüyordu. Fakat 
yfü:ü gerilmişti, elleri titriyor, gözleri :lteş esen rüzgar karanfil ve (paçulu) yağlan· 
gibi yamyo-r ve parlayorclu: nın kaısışık, tatlı kokusunu daha kuvvetli 

Laat bir kandilin ziyalandmlığı sedirde getiriyordu. Arabayı oracıkta bıraktı. Ve 
Çlplak bir kız yatıyordu. Kollarını çapra:.t bir hamlede akasyanın dallan arasında 
olarak başının altına koymuştu. Küçük kayboldu. 
karnı, dik ve narin göğsü nefes aldıkça Kabuslu riıyalardan kurtulmak için o ge 
hafif, hafif kalkıp iniyordu. Pa::-makların· ceyi yaktıkları bir ateş etrafına toplanmış, 
d:ı, kollarında, ayaklarmın bileklerinde yabancılar içinde geçirmeğe karar verdi. 
gümiişten, kıymetli tc:.şlarla süslenmiş Ancak sabaha karşı soğuk taşlar üstünde 
halkalar vardı. Dağınık saçlarının arasın- uyuya!-taldı. Beş gün daha pirinç çu • . t 
dan elmaslarla bezenmiş bir ok göze çar· ta§ıdı. Gecelerini hamallar ve dilenciler 
pıyordu. (Ağmi) arıların vızıltısı arasın· arasında geçirdi. Altıncı günün akşamı 
da, dala mıhlanmış gibi, kendinden geç- bir berberin önüne oturuo, saçlarını, sa-
miş çıplak kıza b-:kıyordu. Her an şika· kalını kestirdi, düzelttirdi. Sa::ı bir sarık 
rına hücuma hazır bir knplan vaziyetinde, aldı .Biriktirdiği yüzbeş (Rupi) yi arası· 
iki saat kadar kaldı. Kuyumcu kansının na dizdi. Beline de mavi bir şal sardı. o· 
sesi onu kendine getirdi. S.u getirmesini muzuna yine pazardan satın aldığı keten-
emrediyordu. Ağaçtan indi bakraçları al· den. beyaz ve kısa bir ceket f:CÇirdi. 
dı. yürüdü. Kulakları sokağın gürültüsil- (Naga) nın evine gitti. Kapıyı vurdu. 
nü işitmiyor, gözleri güneşin sert, ka· Kapıyı açan hiz:netçi kız onu her zaman 
m:aştırıcı ışığını göremeyordu. Gözlerine su taşırken gördüğü için tanımıştı. Görü· 
oanki kırmızı b:r perde ilişmişti. Kulakla- lecek iş olmadığı cevabını aldı. Fakat an· 
rının dibinde arıların vıztlt!sı devam edi" lamamazlıktan geldi. Yalnız başını salla-
yordu. O gece gözlerine uykıı girmedi, yor, karşısındaki odayı i.faret ediyordu. 
kuru hurma dalları üstüne oturmu!';, gece· Hizmetçi seslendi: 
nin sessizlil'..ri içinde pencereden akseden - (Naga) genç kadın bütün güzelli· 
gevrek r,üliişlcri ve bir erkekle konuşan ğHe kapının perdesini kaldııdı. (Ağmi) 
şakrak sesi dinliyordu. nin yarı çıplak vücuduna birer ate1 par· 

Ağmi saatlerce sokaldan dolaştı. Çıp
lak kızın gevrek gülüşü hala kulaklarında 
çınlayordu. ( Ağmi ) bütün gümüş 
paralarını gelişi güzel dilencilere dağıttı. 
Sangı bcşaldıktan sonra o geceyi yine 
taşlar iıstünde geçirdi. 

Sabahleyin uzun müd<let şehri arşın
ladı. Kısa bir ağacın gümi.iş gibi parlayan 
yapraklarını topladı, taşla ezdi, bir Hint 
cevizi kabuğuna sıktı! öğleden sonra a· 
kasyanın dalları arasında hizmetçi gidin· 
ciye kadar bekledi. Sonra ağaçtan sıyrılıp 
indi, bahçenin çitini· aştı. Tahta kapıdan 
içeri daldı. Perdeyi kaldırdı: Cıplak kı
zın sedir üstünde, kırmızı kandı} altında 
uyuduğu loş odaya girdi. Kızın önünde 
dua eder gibi dizüstü bir müddet kaldr. 
Elleri titriyor, di~leri biribirine çarpıyor· 
du. Haftalardanberi çektiği hasret ciğerle 
rinden kopup gelen bir "of" oldu. Ken
dinden korktu, etrafı dinledi. Sonra elin· 
de tuttuğu ceviz kabuğundaki yeşil suyu 
yavaş, yavaş çıplak kızın kırmızı boyalı 
yarı açık duran dudaklarının arasına bo
şalttı. 

Sonra ~ürüne, sürüne çekildi. Akas
yadaki yerıne gitti ve dinledi. Çıplak :.ız 
zehirin tesirile çırpınıyor, hizmetçi kız 
ağlayordu. 

Sokağa çıktığı zaman san üniformala· 
rile iki İngiliz polisi; karanfil ve (Paçu· 
lu) yağları kokusu gelen evin önündeki 
halkı yarıp geçmeğe çalışıyorlardı. (Ağ
mi) kalabalıktan sıyrıldı. Fakat bahçede 
çıplak ayak izlerini bulmuşlardı. Kuyum· 
cunun evini aramışlar, köyüne bakmış· 
Jardı. O, hiç bir yere uğramamıştı. Karı
ıı başını göğsünün üzerine eğmiş, ağlı· 
yordu. Yataktaki çocuğu, bitap, nöbet 
içinde inliyordu. 

(Ağmi) bir sene kada~ nehirde işle· 
yen bir gemi de ateşçilik yaptı, gitti, gel
di. Yağmurlu bir geceydi. Fazla içmişti, 
güverteden ayağı kaydı, suya düştü ve 
bulwımadı. 
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