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AMERiKADA 
Müttefiklere yar
dım lehindeki ha-
reket genişliyor 
Nevyork, 26 ( A.A.) -Amerika 

efkarıurnumiyesin<le müttefiklere 
~~rdun lehindeki hareket, gün geç

~~ daha ziyade genişlemektedir. 
'ı.'ıkagoda North • Vestern üni· Ve • 

ti r~ıte:ııne mensup 55 kişi, kongre 
~ı 1Hinois mümessillerine te:-

Bir Fransız öncü 1'ıüfrezesl, Alman 
hatlarma yaklasıyor; Bclçik:ıda bir 
Fransız moförlli Jut:ı:;ı istirahat 

halln<le 

uza 94 w p 

• 

... 
a 

.. . . flandr 
muhare
besi 5 
gündür 
devanı 
ediyor 

Bulony civarındaki 
Alman müf re~ele: 

rıne göz 
açtırllmıyor 

~aflar göndererek, müttefikleri:ı 
. erhaı tayyare satın alabilmeleri 
~1.~ ~erika birleşik devletlerinin 
l:S'Ut~fıklere bir milyar dolar.ık 
e~r \Stikraz verilmesini ısrarla rica 
z n":.'Şlerdir. Bu telgraflarda, a) nı 
lllCinıanda, mi.ıttefıkler yanında m~ -
tu et ~~ek üzere gönüılü yazılma..: 
· .ıntirnkün kılan bir kanun pro
lesı tıkanlması ve Johnson kanu
:~un tadil olunması da istenmek 

ır. 

sa ~i~er taraftan, Empra gazetein 
.. hıbı Alben \'hite kurmu~ oldu
~üttefiklere yardım yolu ile 
ne kanın müdafaası .. komıtesi· 
di d~fI!!adan aza yazılındığını bil· 
n llnı§tır. Şimdiye kadar Amerika· 

1~ en ileri ge!en şahsiyetlerinden 
oı~ den fazla sı komiteye dahiı 

Som üzerinde 
•.ınuştur. 

n.i Vh~te. Nevyork Times gazetesi
lll~ hır muhabiri ile yaptığı görü~ 

,, e Şuntan söylemiştir: 
ed ~oktai nazarlarımızı temsil 
ön~·n bir kanun projesinin kongre 
tef'!Jle gelmesini bekliyoruz. Müt
b iklere tanare, tank ve daha 
iç~~ müdafaa levazımı satmak 
tek meşnı bir Yasıta verecek bir 
te k~nun proje3inin veyahut mü
rı~ddıt kanun projelerinin çıka
~nı ilmit ediyoruz. 

Yuııanistanda 

Fransız harekatı 
inkişaf ediyor 

Londra, 26 ( A.A.) - Röyterin 
rc.smen öğı endiğinc göre, Hulony 

aı~ı· ~'119111!1 sı•ıab Cİ\'~rında yollarda dolaşmakta o-
" ID e3Q:itill.I lıiiİ lan birçok Alman motörlü müfre· 

!M~H:~l~'di~l Atina~~.A.~ _ H~-e n~~i~n~~~· tebliğde, ıiig~ğ~f t~~;~~i~: 
hayati 

1

34 ve 36 sınıflarının (askerliklerinı 1934 ve 1935 de bitirenler)bütürı mi~lerdir. Birçok düııınan tayyare 
ihtiyatlannı, bir ta'im devresi için silah altına çağırm15tır. lhtiyat ef· !eri toplarımız Ye hava dafi batar 
rat, bu talim deYresi ~"Tl=ısında yeni silahlarla istinas peyda edecek- yalanmız tarafından bomba:-<lr 

1
.
1 
k t nı 

1

ahn"latan 
1 

k !erdir. . man edilen dü~man nakliye erinin 
fotoğrafları da alınmıştır. Bütü'1 

Pey~armı bel rvı_meı.~ ıH~. s l 0 V Q k l/ Q d Q !}Q h Udi ~:::~::~:· M~;:::~::~,::~ü; 
o ,,.. M GU~DOH. DEV.\'M EDİYOR 

Muhammed' in haya- J /ı t l ""' 
tıhakkında builk aıeg ar ıgı 

biyografi 

:~~=::7~~~n Yahudiler;n elindeki bazı müessese- ~ '~\'/ 111 ~ /if 
rer blrer 'e n:ı.kledlldlil glbl • • ~sf) Alı\ 

Paris, 26 ( A.A.) - .Fran~H 
genelkurmayı aclm.1 si.iz sövlemc~r 

salahiyettar bir zat şu beyanatta 
L ul wımuştur: 
"- Fl~ndres muharebesi, beş 

gündür devam ettiği halde, henüz 
başlamıc: olduğu SÖ) lcnebilir. Bazı 
h3rekat mevcuttur ki, bunlar hak· 
kında başkumandanlık tafsilat ver
m~mektedir. Bedbin olmak için se
beb yoktur. Vaziyet hatta emni· 
ret!e beklenebilir.,, 

Beyanatta bulunan zat, ayrıca. 
5u tavzihi rap..'llıştır: 

·"Alman propauandac:mın iddia· 
sı hiltıf ına o!arak, şimal orduları 
çember içinde değildir. Denizle bü
tün mm·asalalannı muhafaza et
tik'eri gibi tamamiyle iaşe olun
maktadır. Calais, kuvvetli bir su
rette tutulmaktadır. i\raı:; jle A
miens ar:ı~ından kayan Alma:ı 
matörlü müfrezeleri, ş;mnldeki 
mütte'ik tah~:datının garp cenahı-

na hücum etmişlerdir. Bu müfre
zeler, Sen - Omerde tevkif edilmiş 
ve Arasın şimali garbl tepelerine 
\'C ba5lıca Vimy sırtlarına pek a· 
zı vasıl olabilmiştir. Herhalde, 
şimdiye kadar, Atman piyaöesi 
Picardie gediğinden geçememiştir. 

Lys çayı üzerinde Courtrai böl· 
gesin<le Almanlar bir iki taarruzda 
bulunmuştur. Belçikalılar, derhal 
son derece <:iddetli mukabil taarruz 
!ara geçmi~tir. 

Som üzerinde Fransız harel(~tı 
lehte olarak inkişaf etmiştir. 

"KALE .. YE HUCUM 
ED1L1\1EDl 

Paris, 26 ( A.A.) - Havas. saat 
14 de bildiriyor: 
Almanları .• Courtrai mıntak:ı· 

~ındaki bütEn hüC'Jmları püskür· 
tü!mü~tilf. 

t Devamı 2 nci say( ada) 

HiTLER 
o •• :::.::~:::·: m•· ler ''Ari,, leştırılecek ! ;_ n ,, ~ n 
elllflerinin esas tuttuğu bu ilk :Cml:ıp"ı;.1c, :!6 (A·A·) - Havas muhabirinin Slovnk hududundan . ? ,"11 '\~ \, l ·ıı e • t e 

\eslkaya göre vğrcndigine göre, Slovnkya hükumeti, Yahudiler aleyhinde yeni b.r n fil ere 1J l ıs ı-
ffz.. Muhammed'in emirname neşretmiştir. Bu emirnameye göre, muhtlif mesleklerde ç:ı- Bt•gu··nı.<u·· maçların ~ . 

h•k"k" h lış:ın Yahudilerin nisbeti, 1941 senesi nihaytindcn evvel, Slovak umu- t .._,, 
~ ı ı ayatını 

:yakında Haber'de!ı ml nUfusuna n!.:ı:aran Yahudi halk nüfusu n'sbetinin yUzde onuna tc. 1 •;, UIQ tafs"ılaAtı la.A edebı·zı·r mı· ? • kabili rden bır nlsbcte indirilmiş olncaktır. Bu emirn:ımeyc göre, Ya_ netice V U 
t hud.ilcrin elinde bulunan bazı mli~cscler "arl" lcştirllccck ve Ynhu-

t.__ '~~~lrı, ~J,b~!:"'~~!~,~~1J,~ ,,..Jj ~U S~~~!~f::m~~S~~~ti~~~n~~I e~:ü:ı1~~~::l~Ca~~~&~a3:~~~~ ı' 2 incı sayf anuzda • 
mekted.ir. (Y&m1 2 inci ~) 
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iTLER 
~ , .1 . . . Laheydeki Elçilik 
'ngı tere11ı ıstı- heyetimiz sıhhatte 

A d b ·ı · e ? ~n~~ra, 26 { 1:A.) - ~aJ;e_ye 

a e e l lr m l eJçımızın :·e e.çılı.k heyetımızın. 
tıcaret mtizakeresıne memur heye· 

• tin ve ticaret ata~inin L:ıheye'· 

Yazan: 
H ector B yvater 
,1tziliz bahriye müteha$$1$larından 

Almanlann, para~O~erle ln
ıTitereyl istill etmek için ortaya 
~ttıklan nıuariye nahoa olsa bile. 
Jetkike defcr. 

Maamafih "akın,, ve "i!til~,, a· 
,asındaki farkı iözetmek >.lzım· 
lfır. 

Hldiseler beni haksıs çıkarsalar 
iiahi, lngilterenin deniz hakimiye
tini elinde tuttukça isti!~ya tJira· 

E
sı mümkün dei"ildir. Müstevli 
~bbüsü için ıarbt Avrupanın 

rhanıi bir yerinden hareket et· 
'9e bile noktainuarım dtliDtlliYecek 
~r. 

Mazide, bir çok Avrupalı dik· 
tatörler, Napolyon ve nihayet Hit· 
ler. lnıilterenin kolunu bükmek i· 
pn enu istilA etmek fikrini orta· 
~attılar. 

İspanyalı Filip bu düşüncesini 
tıneriycte sokmak için "yenilmez 
'IJ1113da,. sını harekete geçirdi. 

Bütün dünya bu bilyük donan
manın ulradıiı ftd tkibeti bilir. 

• • • 

-., 

Çeviren 

Ha - l{e 
le.'{elerini elinde tutan ve yedi de
nize hA.kim olan Büyük Britanya 
donanması vardı .. 

• • • 
Para§ütçü ve ~~inci kol·men· 

suplan mevzit karısıklıklar çıkar
maya muvaffak olsalar bile, kati 
bir netice elde edemezler. 

MüstevU kuvvetler, mQdafaa 
halinde bulunan kuvvetlere s:ıyıca 
üstnn olmalıdırlar. Düşman ara
zisinde kendilerini vikaye edebil· 
meleri için, a~r tank ve topa, mo
törl ü nakliye kıtalanna muhtaçtır 
tar. 

Bu ve&aiti bir sahile Çikarabil.
mek için, büyük gemilere malik o. 
malan ve çıktıkları sahilde vinç 
vesaire iİbi ~ylerin bulumnası 11· 
mndır. 

Bu motOrlerin i,IiycbilmC8i için 
benzin taşıyan !l.lrmç gemilerinin 
&önderilmesi icap eder. 

Almanyanm donanm!srndan Qç 
misl.i kuvvetli olan lnıiliı ana va· 
tan filosu ve tayyareler bu esnada 
boş mu duracaklar? 

Hitlerin bizi mağlQp edebilmesi 
için denizlere h!kim olması şart
Ur. Alman donarun:ı!I son ~imal 
hareUtmda milhim zararlara ui 
radı ve bu kayıpların teWi!li bir 
kaç sene sürere. 

Alman hava ordusunun lngitiz 

de afiyette oldukları hariciye v~ 
kfıletine gelen resmt mllQmattan 
anlaşrlmı~tır. 

Yugoslav .. Sovyet 
tichr at anlaşması 

Belgrad, 26 (A.A.) - Ak,am 
gazeteleri, Yugoslavya ile Sovyet· 
fer birliği arasında imzalarunı~ 
olan ticaret ve !leyrisefain anla~m:ı 
sının tasvip e:füdiğini bildiren 
nazırlar rnecfü:i kararnamesini ne,· 
retmi~tir. 

cüz'idir. 
Hitler, İngiltereyi istilA etmeyi 

aklından çıkarmalıdır. 
Tarihi tetkik ediniz. Denize hA.· 

kim olmıyan hiç bir devletin, de· 
niza~ırı bir memleketi İ!tilA ede· 
mediğini göreceksiniz; daima bü· 
yük zarar \'e ziyanla ricat et.meğ~ 
mecbur olmuştur. 

Napolyonun Mısıra irunesi, Ho~ 
un "Bantri,, körfezine olan seferi, 
ltalyanın "Lisso., üzerine olan ta
arruzu, hepsi de munff ak.iyetsiır
liklerle neticelendi. 

• o • 
Müttefik ordular ma~!Qp edil· 

medikçe, müttefik donanmalar de
nizlere hlkim oldukça, hiçbir Al 
man uker1 kuvveti veya para,üt· 
çüsU İngiliı topraklarında tutuna· 
mıyacaktır. 

Hitlcrin İngiltereyi cıebilmesı 
için, İngiliz hava ve deniz kuvve
tini ortadan kaldırması şarttır. 

Bu ise muazzam bir meseledir. 

Napolyon, koskoca ordusunu, 
altı düz s:emilerle İnzi!tereye geçir 
ınck için, aylarca Manş kanalı &<\· 
hillerinde bekletti, l~in Napolyo
ııu lngilte.rtden ayıran denizin 
!;aUıında. batan dünya milstem donanmasına yaptıft zarar pek 

----------------------------~ 

Şehrimizda bugun yapılan 

Milli küme maçları 
Fener: 8 Altınordu: O 
G. S. : 2 Altay : 1 

T alaıim .tadıncla 
Şehrlmhd• bulunan İzmir takmı

Jan bU&{bl lldncl m~larmı yine 
Galatasaray ve P'enerbahçe takım. 
1,an ka~mnda yaptılar· Galatasa• 
taY Talaılmde, J'eoer de kendi N· 
lıimda oylladıl&r· 

Galat.aee.ray - Altay: Z-1 
, Hakem Tank Ozerenginln ida
resinde başlıyan oyunun bJrlncl 
(fovreshıde berk .. Galata.sayın U.. 
tnn bir OyDtllU:l Hk~U· Fakat 
j,ekleıdl• it.it te r ıdı· Ve Oe
J:ı.tasaray W... WriMi d~ 
!Ok dn,Mt llılr o)'UMaa sonra yap. 
bğl aaeat lrir ..ııe crrre)i ı_,..o 
.... W*9blldl· 

IKtNot DBVRE: 
Bu de"ffe her :Od takım karJtlı't. 

ıı birer gol yapnıca müsabaka 2--1 
Galata.saray lelı1ııe netleelenmfttlr· 
~u deTre Galatuaraynı r:oIUnO. 
bırlncla1ni de yapmJll olan Etfak, 
AUtaym ıolllnU de llyaa Yi.Pmıt
hr· 

San Jarmaılılar bugiln çok fe
na bir oyun çlkanruşlardır. lmıir _ 
lilcr iktncl deTre blru daha gayret 
ıetmle olıalardı mfts..bt.kayı bôra
bere, hat.U. plip ol<ı1rak tıı bi~ir~. 
Jtlllr 1 e rdl. 

F enerbahçe stad:nda 
Fenerbahce - Altmort, 8--0 

Dün Altayın karşmnda tam 9 
gol yaparak millt kUmenin gol r~· 
korunu teaiı eden Fenerlilerin bu· 
tün Altırordu kaI11sında da epey
ft farklı bir p!tbe temin edeceği 
zımuluy..au. 

'.M:ıf'l' ltıhillfli ttnreei Fenerliler 
öahe ~ 111' "' kAkim oynamalı.:"1 · 
r.a raıtrıen sa:·ı a Jedini 3 den faz. 
laya çlkaraın:ıdılar. \'e dC\"r{'; i 
3 • O galip ola.'":lk bitirdıler. 

JlttNCt O!;VRP!1 
' !kincl devre başl.ar ha~!am:-ız 
bi!tün kuvvetltrlle rakip ka'e ii .. e 
rlne rükJent:n Fcnerlik·. herke ,in 
b-..klediğtni ~cydana ~ıkarmakta 

gecikmediler l'e 11tı deYrede 12?
tıklan beş golle müsabakayı 1 • O 
ıaJip bitirdiler, 

Fenerin diln ve bugün al'dılJ 
neticeleri gördükten sonra hücum 
hattının kıvamını bulmu, olduğu· 
na iyice kani olduk. Bugünkü ne· 
tice ile Fenere dUnkQ 9 • O hk 
galebenin tesadüfi bir ~Y ol.madr 
imı ıöstt~ oldu. 

Taksim stacluicla 

Ankaraspor 
Kupası maçlan 

:Aıık&raspor kupll.!r ma.çlarnıdım 
Şişli - Kurhılue arasındaki kar
ıılaşma bu sa.b&h Tablm stadm· 
da yapılm13tır. 
Bqanbaşa hl.kim bir oyun çı· 

karan ŞJılilller rakipleri Kurtulu~u 
6-1 glbl ~k &Cık bir farkla maf. 
ltıp etmltlerdlr· 

Galatasaray • Beyoğlu 
spor gençler talomlan 
Gnlata.!!arayla Boyo~luspor gen~ 

ta.kımlan aro.smda :yapılan bu hu· 
:md kııreıla~ayt 2-1 Galatasaray 
kUçillt!eri kazan.tn~lrr· 

Galatasaray • Beyoğlu 
spor B takımları 

Calnw:ıray ile Beyoğluııpor B· 
ta.kımlan arn.sında Ttıks!m stadın. 
da yapllan husu51 k~l~a 4---3 
Galata:ıara7lılann ralebeıUe neU. 
~lenml~tir. 

Şeref stadrnda 
l!C'yo;',hL<ipOr - Ilc~ll.1a,: 3--Z 
Şeref etndındn Beşilrta..,ıa Beyoğ 

lusnor t.-ıkrmlan 11.rn.smcla yapılan 
hu hu.'IU!' İ knnrıh::mndn. çok ı;Uzel 
htr oyı.ın ç karan r~eyoğluaporlular 
kuvvetli rak:p!eri B--şiktafjı 3-1 
yenmete muvaffak olmuılardı:r· 

Atletizm 
müsabakaları 

RoOO' kollejin spor bayram1 
mfinasebetile. kendi saha!amıda, 
İstanbul atletiJm birinciliklerine 
l§ti.rak edecek atletler arasında 
geçme mUsabakalan yapılmııtır. 
Çok ıüzel bir §ek.ilde cereyan e
den müsabakalarda finale kalan 
atletleri 'bildiriyorm: 

100 metrede: 
MU18ffer, Melih, Necmi, Sezai 

Zaven, Klmran. 
200 metrede: 
Muzaffer, Zaven, Turan, Fethi, 

Hayri, Hilmi. 
-&00 motrode: 
Gören, Zaro, K.Amn, Ahmet. 
800 metrede: 
Ru:::ı Maksut. Hikmet, Abdullah, 

Bedrldis, Ahmet, Şeref, Cevdet, 
Cnat. 

1500 metrede: 
Hacidis. Osman, Habip, .Artan, 

Şevki, Bedrldis, Rn:a Maksut, Ab· 
ilullalı, lsa.k, Ali, Todoros, Kut9i· 

110 metre ma.ııJah: 
Faik, Vaafi., Sudi, Agop. 
t!c; cılmı: 
Kutbi, SUroyya. Faik, Nadir, 

Nedp. 
Uron: 
Süreyya, Kutbl, Clcopulos, Hilt-

m•t· 
Dbl;:: 
Yavru, Hayrl, Ateş. 
GU1lo: 
At~, Şerif, A.U, Hutnst. 
Cirit: 
llelih-

Voleybol n1açı 
Galatasaray, Kocaeli 
takımalnnı yendi 

Bugün Kocaeli A ve B takmıl&· 
rilo Galo.taı!arny A ··a B takınılan 
ara.smda yapılan voleybol karşıla, 
malarm•n her ildainl de Galatua
ray tuanmıettr·• 

Kuzu maçı!.. 
E .ı,01·"1 Bakırköyünd~ Rum mü 

tekaiLerile Barut,.ücü mtitel:ait 
lcri arasında yapılan Kuzu ma~ı
ru, Rum rnütekaitleri her iki dev
rede yaptıklan 2 şer golle sayı a· 
c!ed.ini dörtle çıkarara'< kazarunrş· 
lardrr. Barutı;ücü rnUtC'kaitleri an
cak 1 gol yapmışlardır. Bu suret· 
le, ziyafeti çekmek, B:ırut~ci.l 
mtitekaitlerine düşmüştür. 

_o. - üzerinde 
Fransız harekatı 
inkişaf ediy.ar 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
Bu sabah, Fransızlar, h~~ Bu

lony'de çarpr~ıyordu. Kal~e hü
cum edilmerni~ir. 

ABLUKANIN TESiRLER! 
Londra, 2S ( A.A.) - Ç.Ok iyi 

bir membadıın öğrenildiiine iÖ:-e. 
ablukanın Almanya üzerine tesira· 
tı artık bütün fayda.anın ıöster
mcktedir. Şura!ı katidir ki Hitle
rin ıarpta bashı.maya Cftlret etti
~: muazzam harc!\ttm eebebi, At· 
manyanm yeni bir kı,a tahammü· 
lü olır.amasıdır. K:r,rn ,iddetli ol· 
masr, feyezanın yaptı~ hasarat 
dolayısile Almanyada, Rusyadı 
ve Balkanlarda mahsul hakkındaki 
tahminler bedbindir. Daniıruırka 
da hububat mahsul\1 ıayıftır. Hay 
vanatm dôrtte biri yem1iıtilden te
lef o~tur. 

Difer taraftan Almanyarun ma
yi mahrukat sarfiyatı iki mi~lJne 
çı~tır. Almanlar halen, ihtiyat 
lannı da kullanmaktadır. Rf1tnatt· 
yaya töndermek"te G1duklan vsıa 
lan ıarı> cephesinde kullandıklan 
için, Romanyadan yaptıkian itha· 
lAt ta aza1mntadrr. Almanlar, ıı.t 
Belçikada n• de Holandada mayi 
mahrukat ~lan btilanwm,lar
dır. Almanlar tarafından i~ 
tdilett memleketlere k~ da ab-
luka çok sıkı tutul.maktadır. 

BOLONY ClVARINDAKl AL-
BELÇIKA HtJKÜMETl 

AÇfIRILMIYOR 
Londra, M ( A.A.) - Be,çika 

elçiliği, Alman iddialannm akshte 
olarak, Belçika hükfunetinm eltn 
Belçikada oldufunu ve kral ı....
poldun ordu ile aılcı temamu m\r' 
hafaza etmekte bulunduiumı ~ 
yan eylemektedir. 

Elçilifjn iliw lttl}lne röre, 
yalnD ban nurrlar mllnftridcn 
mWteciler ılı 17 öl 35 y&J ara• 
da olup hennı krtalanna ntfhak et 
memiı bulunan Btlçl'ıcalılar hak
kında llmnzelen tedbirlm almak 
Clıere Fransaya &itmişlerdir. 

Fransız tebliği . 
Parls, 26 CA·A.) - 21. 15 tarihU Fransrz sabah tebH[,i: 
DUşman, eimal cephemfz Uı;erine mUteadclit hücumlar yapmıştır. 

Bu hUcumlar akhn kalınrııtrr. 

Somnıe cepbe:ıinde yııptıfıınız venmr ha.r&ketler, lehimize dön· 
mU~tür, nehir üzerinde ~.-enJ geçit nokı~··rt ı;ıı.ptettik· 

Aisme ile Meuae arasında, iki taraf .ıııp~eunun ıiddetll !aaliycU 
vukua gel~tir· 

Montmedl mmtakasmda d\lşmaıun f~ddetll bir hUcumu pU.!ıkUr. 
tUlmUotur. 

Alman tebliği 
Führerin umumt l•a.rarı;ihr, 2G (A .. \ .) - Alman .ordusu b~!m· 

mandanhğmm tebliği: , 
Flandr'lerde ve Artuva'da, Alman k.rta.la.rı, m.ahaur bulunan düıt

man ordularına karşı tekill edil.ıı.ıi~ hUcumlarma devam etmişler ve 
demir çmıbcrlertnl gittikç& daha ziyade daral~lardır· 

D~ınan, h!ll, eiddetll surette mukavemet etmektedir· Bu mu
kavemeti mümkün olduğu l:adar çnbuk eurettc kırmak lçlrt .• \lman ha· 
va kuvvetleri ,bir çok defa, aı5kert harekUa ve karad& vuku~ gelen 
~arp~mala.ra i:t!r&k etm~lerdir· 

Fransa - Belçika sahillerinde, Alman hava kuvvetleri, Zeer· 
bnıne, Oııtende ve DUnkerk'te limanlarını bahrl tesisatını yenide:ı 
bombardıman et:mi§tir· Ostende'de · ·r baruthane ve bir bahriye de· 
posunda bombalarla yangm çıkanlaI3 ve bir nakliye ieml.51 çok cid. 
cll ha.sara U~&tıl.mlulır· 

2.( mayısı 25 mayısa bağlıy~n gece, Alınan hava kuvvetleri, tn. 
gUterenln enrkmda ve cenubu aarkisinde m\itenddit ~ava me)'danl&rı
na bUcum e~lerdlr· Bu bombardımanlar, muvaffakıyetle ynpıl· 
nuetır· 

Kale a.çlklarmda, beşer bin tonil!toluk iki büyük tlca.rtt gtmi!ll· 
ne daha ufak 1k1 ticaret gemi&lne ve bir harp gemisine bomba.l:ır i.ıı3. • 
bet etmJcıtir· 

Cenup cephealnde kayda dEığor bir şey yoktur. . 
Alman hava kuvvetleri, demiryolu hatlarına, topçu me\'zilerine -

ve bllha.ası. ormanlarda mU~tde edilen asker tah&Riitlerine karşı~"' 
hUcumlarma ••va1 ıtmfotlr. M 

28 mayıs ,unn dtl§ma.nm kayıptan. S9 tayya.redir· Bunlardan 19 u 
hava muharebelerinde d\llUrUlmllş, 1 T al hava da!l b:ıtaryalan tarıı
fmda.n yere 1ndirllmiı ve kalan kı:anu, } .. rde iken tahrip edilmiftir· 

O. bir .!.lman tayyareıri ka1!Phr· 

Namk mmtabamc1a, bombalarla bir bUytlk harp geniliıl ve bir 
kıııvaı6r elddt huara uğntılmıol1r· Bu ~emllerd3 yan:m!nr c!ktrı!'r 
ıntlphede olmımu~r· DUnktı ,un e:ma...-mcla, Narvik oehti sarnl%o· 
nuna ya.rdnn f~lıı. yeni Alman dal avcı kuwetleri paraşOtle 1'\arv'...k 
elnrma lndl~tir· _ 

._A_s_k_e_r_ı_ı k __ ı ı_a ____ n_•_I hrmı~·an1:ır 107fi numar:ıt ı konıınıı 
ledikon (50) lira cc:ıa)·a tabi tutu. 
l:ıc:1klrırd ı r. 

7 - 1 h:ır.ir:ın 940 sob:ıhından ~ 
haziran D40 ak,amına knd:ır hel" 
9ınırtan ılba7 rütbesindeki sub:ıY· 
ların. 

Yedek subayların 
yoklaması 

Bakrrköy askerlik §Ubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı yedek 

subay ve askeri memurların sen~ 
lılc yoklamalarına haziran bidaye
tinde ba,tanacak \'9 IO«lunda ni· 
hayet ft!ilecektit. 

2 - btanbulda bu1unanlarm 
bisa.t yo~damalarmı yaptırmala
n, hariçte olanlmn tuhhiltld 
mektup yollaaalan icap Mımelıte
dir. 

3 - Haziran nihayetine kadar 
yoklama için müracaat etmemi.t 
olanlar hakkında 1076 numar.lı 
kanuna tevfi'kan 50 lira pıra c:e
sa~ hilkmedilecek'i.ir. 

' - Yoklamalarda nüfu! ciir
danı :a!kert hiımct ~ikası (var 
sa) ahvali !ıhhiyc raporu ~rhht 
5ubaylann da aynca diploma ve 
ihtisas vesikaları, bu:ubentleri, ,ı 
rlilcceiinden, birlikte ıetinleoek· 
tir. 
5 - Her yedek subay ve m!murun 
işirle m~'lluriyeti mühendis .. kim· 
yager. ve doktorların ihfüa'5:arını 
gö~tcren ta9dik!i Vet!aik de istene
cektir. 

Mektupln yoklamalarını yaptı 
racaklar bu vesaiki de gönderec.ek· 
tir veyahut bulunduI;"tl mahallin 
~ube!ine bu tarzcfa bir dilekçe ile 
de mfuac:lat edilecektir. 

ihtiyat erlerin 
yoklam:l:n 

füı~m!:öy a <.kcriik ~u.~sinden: 
311 ·331 doğumlu ihtiyat er:ıt

tün ~imdrye kadar yoklamaya gel
memiş olanlarla 332,333, 334, 335, 
doğum!u erattan ac-,keriiklerini ya· 
para.le terhis edilmiş ruhsatlı era· 
tın yoklama.lan yapılmak üzere 
mayıs nihayetim kadar ~beye 
müracaatları ve bu ~!ular-

dan henüz Askere gibnemi' olan· 
lann da durumları tetkik edilmek 
üzere şubeye gelmeleri lüzumu 
illn olwıur. 

Fatih a.~ktrlik 1ube$(nden: 

1 - Yedek subayların sene yok
lamal:ırına 1 huirıın O tO iılinllndcn 
itibaren bı,ıanacaktır. Yoklam:ılar 
laarlran aYt sonuna kadar devt1m 
•ılacaktlr. 'h'klamılın• htn•t 3"11'. 
hnlm•S1 Meeltmii1r. 

2 - Rııhat'lız olanl:ır (m:ıhaııt 
hfikftmet heTdmli~indcn mu'laıicl:ık 
rııpor) hllkfırut memuru olup to 
iıerayı 'n!ılte ~ube mıntakl\sı hari· 
cinde olnlar (tur.it edildikleri 
emrin sureti) 'lerbe'lt me~lek sahibi 
olup ta haıiran ayı zarhndn harlc. 
te bulunmaları mecburt olanl:ır (bu 
mer:huriyeti bulunduklıırı m:ıha!llıt 
emni}·et mndiirlliklerindl'n ycya A
mirliklerinden elııeııkları tasdikli 
vuik:ılar) yokl3m:ı13rını kere da. 
hilindeki vesaiki mektupl:ırlıı gön· 
tlumek surrtlle mekltıl"ll ~·oklıımıı. 
ı~rını )":'lJttırarakl:miır. \'e'laik'llt 
ırönderilen mektııpl:ır m:ıkhul de~it. 
tl!r. Ye yoklamaya ielmemiş ndde. 
dilt"ceklerdlr, 

3 - Mektupla )'Oklonınlarını yap 
tırac:ı·~lar bizr.oı yoklamalarını yap 
tırac-:ık subıı} ların 11ellrccclderi ıı· 
,n!1ıd:ıki ve<1:ıiki de mektupla gön. 
dereccklerrlir. 

4 - Suhe rnınlalcası haricintle o
luıt ta :roklaıHllrını )·a11tır11eal.:llr 
i~tnıı .. Te~•lki lılr nll•koe ile im. 
lundu!;Jarı ıukıllin ;ulıe ıtıı..şl.:an -
lıkl:ırırııı rnürac-:ı:ıt etmek suretile 
de yaptır:ıbilirltr. 

5 - Gert>k mckuıplıı Ye gerck"e 
ılilc!>çc ile mürnr.ııllnrtla nüfu'I cüz. 
donlarını.la. (!)39) yokl:ımn~ındn ya. 
rılını~ şuhc defterle ı11rı J;oyıt nu. 
ınarn~ııım bildirilme'! Ll11mdır. 
!\fe~c-ıa :l/25 gibi. 

il - Yokl:ımrıyn gf'lmiyenler -ve 
y:ı usulüne tevfikan mektupla yap-

2 haziran !HO sabahından • hı. 
zi ran !lto ak,:ımına kod:ır her sı
nıftan y:ırb:ıy rütbesindeki subaY
ların. 

' hnzlron 940 sab:ıhındon 7 haıl· 
r:ın ~ıo :ık~:ımına k:ıdnr her sınıt. 
tan hinb:ışı rUtbeıılndckl aub:ıy .. 
lartl'I. 

7 hıdrıın 9~ft !utb:ıhınd:ııt 10 h•· 
rtran o.ıo ııkşamına bdııl" her ıt• 
nırtan yüı:haşı rlllbe,lndcki suhııY .. 
lt1rın . 

10 hazir:ın ~•O s:ıb:ıhııııJ:ın 20 
haziran 940 akşamına k:ıdnr btr st· 
aıftnn thttetmen, •o osleitmen rGt .. 
be~lnı1eld ııubayl:ırın 31)klıtmat11rı 
yıpılac-aUır. 

8 - nu yokbmıtlnrdı aşaiııd:ıki 
~e~:ılk a'lıllariJe birlikte ''e t:ısclik· 
ılı olıırak beraber bulundurulacak. 
tır. 

A - Ttrhl"l tnkcro~l ,·cy:ı te
kallt rrnrl nyı df!ıer a!!kerl ,·csılk 
sureti. 

R - P.:ilfu'I C":ilr.danı. 
P. - tidşcr adet toto~rıat. 
II - Hekim, eezneı, dİ$çf, vcfe. 

rlnerlerln d1ı:ı1oma ve lhfüu vesi· 
katarı sur,ılerl. 

9 - Hrr rütbe için tııyln edl .. 
len ~ünlerdıı l'oklam:ıyıı getınıne!!I• 
ne rlM•ct l'~itmul. 

10 - Her yedek ııubayı ı:on>·e 
1n•luılarının ikmali eınredlldliıln -
den her yedek !!ubıy ba leThatıırl 
yokla•• ımıaııadı huır bulundur· 
••ıu. 

1 ı - lfttciM ve lmın:ıllnn da bl .. 
rcr hıu:ubeıtt 3·a1'hr:sr:ık 3·oklat1l• 
esnc'lında ihraıı. • 

12 - Adıt hAldrıı, ıdlt ınOş•"'1~' 
imaml:ır, tüfekçi, kamacı, de111fre ' 
nıanmgoz, saraç, nalbant, •e nıO • 
lıendl~lcrln l"Oklanuılorı d'ı ınu•~ 
li rütbelerin yot:lanua filnlerin e 
tıdcrrklrrl ,., '.''edek suba1•l:ırın tıt1• 
lunclurnrakl:ırı vc~aikl hnzır bulıı•' 
durıır.uklrırı il!ln olunur. 



oterdaındaki Alman benzin 
depoları bombalandı 

PAtt~~· ' Garp cephr.s:nden Almanyaya 1 
ı--................................ .. 
! i .a ya 
Balkan memle
ketlerine teıninat 
verecekmiş ! 

60 b·n yaralı geldi 
Fransız Başkumandanı Veygand, 15 
Generali kun1andanhktan uzaklaştırdı 
. Ahn:ın hu:t:ıdıı, %8 tA.A.) - lyi ı kc:ida. Alman tazyiki devam ediyor. fı 
aaber •.lıuı mıı.hııfİI, E'&rp cıph~indcn İ>ulonya'da va:ı:lyet müphemdir. 
altm~. Y•bnlo bin yıı.r:ı.lı Alın:ı.:ım B:ılb::ıya'nm 60 kilometre ııarkında _ 

Hariciye nazırı Kont 
Ciano Arnavutluktan1 Romaya döndü i 

l.Armthla'yı u Styrle'~e ;-eldl:Wi ILiln olan ııent • Omer'de mubare~ i 
aöyleme'!(tedlrler. Eu iki cyalettek• v..ıkubulmütadır. İngiliz harp ,eml
cılltllıı mektepler ve ote!ler tahliye • teri, Buloııya ıehrlne sokulaa ve ce-
dllmlı ve ~araJıl:ı.n barmcL.racali: §C aup istikametinde ilerlemek •:ıtfyen 
ıdlc.e haıınl:ınmı;tır. • Alman tan1:.Jarmı f idd:?tle ardı· 

Londra, %6 - Romadan gelen 
haberlere göre, İtalya harlciye 
nB.Zlrı Kont Çiano Arnıı.vutluktan 
bu ııab5.h Romaya dönmU,tUr· Bir 
Amerikan menbamdan verilen bir 
habttde, kont Çiano'nun bu g\ln
lerde Berllne gidettk Hitler ve 
Ribentropla rörUşeeeft bildirilmek
tedir-

Dl~er taraftan Almanlar, AlmaL mu etmektedir. ln~i.% gll .~ ... rt Al· 
orduıunda pek tok kaça!< v:ıkuı ka) mA.!1 tanklarmm yamada patlamak 
d~dlld tın• cl&ir Yu:03lavy:ıdalt1 b1ı tadır, 
ln;lllz ~teclıl tarafmde.n verlll!JI Bulonya kaleı!I ve f8hrln bQyUk bh 
hnel"i pyrlrc.:ıml ol&rAlt te!.:zip et· ln:;mı Frıuır.zJarm elinde bulunuyor. 
ınl.ıcr ve bu ln;lllz. gu:etcclslııin Yu· Almanlar ancnk §ehrln Jtenarma gel· 
go.:ılav hudı.:dundan har:ce ç-:karılma- ınt;lordlr. Dtl.nkerk \'e Ke.le muhl.."em 
ıımı Yul:o:ılıı.vy:ıdı.uı lst"cmlı;l:rdlr. Al· .urette 1'ra.ıı.9r.z.larm elindedir. 
mınılar hidlııenln bir .Avu.:ıtt:rynlı D~LÇl:KA CEPHE81NOE 
te~nuınllı bir Avusturyalı yU%baeınm Daha ıımalde .Alran:ılar Belc;;lka vt 

Dlfer taraftan Romada eski 
Japon hariciye na&ttt Salonun n. 
lsllği altmdald heyetle İtalya ara.. 
11mda eereyan eden tlcarl mQza. 
ltereler mühim neticeler vermiştir. 
İtalya ile Habelfstan araamda mu
vaeala kMJUne Japonya Habefit
tana mal ve yiyecek verecektir· 

Yuı;o:ılll\'}"11.ya C'ltmek tlı;ere aududu lngil!z kıtu.tmm yeni mevzUerlle 
:eı:melerln(!ea ıh.net oldut;unu •öylo- huıu etqlertllr. Lyıı nehri ıahllln· 
••ktedlrlor. Bu talq c-ayr!re<Smt ol· tlıkJ i>u mıv:ııUer• yapılll.ll taarruzlar 
du'"'1nd:uı l&'ıı.f ed11ememl~Ur, tarded11ml~ttr. Bllhana Courtrat'de 
lNGILIZ TAYY AP.ELE .iNiN ~iddetıi muharebeler oluyor. 

BOMOA. D~,-:-.!AfJLAnl Müttefik ordularm Bele kada mu· 
Londra, 4G (.ı\.A.) _ Hnn lluara e .'!Jldi~I bııkltmcl:ı Btrllndun 

nezareti tcbli"'i: \"e:11en haberler uııs:zdır. Bu o~du · 
Gene bir re.oma haberine göre. 

ltalya hUkt\meti Balk&n memlcl:ct. 
teri nezdindekJ el~llerinf ltalyanm 
bu memleketlere ka~ı herhangi 
bir istilll niyeti beıılemed1ğ1 hak
!tmda teminat vermeğe memur et· 
mlştlr· Elçiler ayni zamanda ltal
vanıl" . harbin B&lkanlara eirayeti
ni arzu etmed.iğlnf de Balkan dev
letlerine bildir~ceklerdlr· 

İniiliı: bo::. bı:rdıman t&yy;ırc- tara Jenlz tarlkl!t cıUhimmat ve er· 

ı · Alm l:ıt 1 t f d •ll au.nb.uman gilnderllmektedlr. en, ı:n ~ Arı &r; ın an 
F.oterdnmd;ı vil:ud:ı getirilen 
benı:in öcpc!nrını, 25 cayı:;!a 'ye 
ni bir taarruz: daha yap:nı;l:ı.rdır. 
Bütün tayyarelcr:miz üslerine 
dönmütlerdir. 

Benzin earmçlarına müteaddit 
bombalar dü~ü~ ve tarnıçlar 
ate§ almı~tır. 
Hol~nda sahilleri açığında mo 

törlü bir Alman vapuru batırıl 
mıştır. 

1n:iliz l;c:ımbardıtrinn tayyarele· 
ri tarafından motörlU Jilf.man cü 
zütamlan bcr.nSılan:n~1ardır. 
Tzyyarelerimiz sabahtan ak;amı 
kadar turrudarma devam etmiı 
terdir. 

Daha sabahtan, dokuz İnr;iliz 
bomlıardıman tayyarc&inden mil 
tc;ekldl bir filo, talı:rlben kırk •· 
rab1hk WT ruıkliyc koluna mii 
him bir ye1 ü.r:erinde taarruz et 
miştir. Şiidetli infillk maddele 
rilc dolu aüyilk l!ıüyük bombalaı 
atılrm§ ve yanıınlar çıkrnı§tır. 
Tayyarelerlmi.r:, kafileye refakat 
eden s~yyar han· bataryalarının 
~iddetli ate~ile kar~ıh~mı~tır 
Tayyarelerimiz mürettebatı, ka -
za::ı:: surette b:ımbr.rdım:ın fo 
tol'F::afüm çel:mi:lerdir. 

'Blenhe!m tnyyare!erindeıı dört fi 
lo, d~m:ı.nın motörılı harp vuıtala 
rmdan ve lıı.;o kamyonlıırmdan mUrek 
kep bir koluna ttııırnız ctml§tlr. Tay
yart'lcrlm!.ze r:ı!nlmt eden ln~llz dev. 
çı)•e tayyareleri, onbe;, Alman tayyıı. 
resile ha:'be ttıtu~mu~lnr~ da, bu dl.it 
man tayyareleri, lllcnheJm'lara yardı 
ma roleza dlfer blr tn:tllz taY)-are ft . 
leSUJlun yaklq"fmı sıı1lılce mu· 
lla.ren,ı terltehalıler4lr. 

:gır Mat ... ra ıcamycıUI han kuv· 
retıerlmiz, tlUtınıuurı Uçtuıcn blr ko
luna taarruz otm1=ler ve tal:rll:en 130 
ltoaba d•ı~lardır. B:>ml:alardıın 

to~u lledeClorine tam laabet etmlşUr 
Da.ha ıonr&, dU~maJlm hıı.va batarya 
larma Qiddttıl te.ıı.rrw:lar yap.lmıı, 

•:rnı zıune.ndn daha l:a:lta nıenııeım 
tnolan, Alme.n motarıu ve l~e kona
rms ta.:ı.rruz etmt:lcrdlr. 
Ak::ım \•e.kU, buyU1' ku\"Votler tanı 

:mcıan bir k5prn fınha edilmflt.ir. Ta~ 
yarelerimlzden bir kaçma uabcUer 
vaki olmUf, tayyareciler.ml%den yal
nız ltlr tanesi. pek hafif ıurette yara
laanuıtr. 

raria, %5 - Fr&D.S=m &1lm:illnd'! 
auhareileler tok &1lddcUenmlştlr. Som 
ile Bapom arasında.ki ,ed!kte ve bu 
secllkten Alman motıSrlU kuv,•ctıorl· 
ııbı ıı:ırkmlf. eldultlan ııtm:ıll Franu 
n.lıttiAde aullare1'eler cenl§lemekte
d1r. 

.A.ras • Kambre - Val~lyon mm 
l&kaaında muharebeler dcvıım edlyOT. 
Bapea'un oarlrnıdan ccııubun:ı. do:,nı 
~anan' %1·40 kilometre ,enıglljinde 
bir C"e4.lk vardır. ııu pdlktcn tik 
taltabaıer ll!Wma, aılr~lr Almaa 
kuvvetleriılbt Maaı llauları l.stik& 
••'he llUirttfi " •rkaakta !tulun· 
Cutu aalqdaaıctaeır. Al•aalar iN· 
raya ;il::ıdertllklcri l.-uvveUıri tıw!çre 
hudullundan Qekml;ı!er ve y~ııi glin· 
derml§lordir. Eter bu ~edik kr.pe.tılır
sa sahne dotru Uerlerntıı olan .Alman 
motllrlU kuvvetlerinin mUnakale hal 
lan kesilecek \"O Belı:fkada buluaa.n 
mntte!Udn orduıne Som hattmı tutan 
Fraııcu: kıtruı.tı raınndıı irtibat temin 
.. llecektlr. n 1 l:'l!d!ğln ıtmallndc 
Alm:ı.n'ar ;) ' rı ynrmıı. tetıebhü
sllnde muvatlak olam&mIJlardır. E.:ı· 

YJl' .. Nt StLl..ı.llLAR 
Fnnııız baa!.-urııam:!a."llığy Alman 

•arel.:~tma k:.rşı tedbir almakta. 
dır· Bu hususta ıılmdilik bir ıey 
s~ylenemez. Herhalde Fransız ha. 
rekltmm lnkl§afı yakındır· 

Muhıı.rebe ııahalarmdn tayyare. 
!er mllhim rol oynamakta devam 
ediyorlar. Yeni tip Fraruıız tayya
releri muhnrebelore i:ıUrak etme. 
ie baılam.rş ve mlihlm net1celer el. 
de etm~Ur. BU tnyyııreler toplnrlıı 
mfü:ell"1tırlar. T•.nklara ve zırhlı 
k'rtal!ra kar<tı ço~ iyf neticeler el
de f'tmtelerdlr. 

Alman tayyareleri tahrib bom
balarmdan ba~ka mOUl13 gUrllltil 
c:ıkaran bombalar at..Jyorlar· Bun. 
!ardan malt~at ılnlrlerl bozmaktır. 
ll'alcat herkes bunlara alJlllJUlhr· 

iNGİLTERIIDE 

Londra, %6 - BugUn yeni ka
rular mueibince ilk defo olarak 

tNGtLtz - l!JOVYET 
1'ıt1NA~EnA Ti 

Sovyet Rwıyanm İngiltere bil· 
yilk elçi81 Mal.ski diln harlclye na. 
ınrı lord Hall!ak!ılıı u:r:un bir mU
l!kat yapm~tır. MüakAtta, vakm
da ba.""ltyt!.cak Sovyet • !ngtJiz ti
cari milzakereleri hakkında gl5rU-
41UlmU1tUr. AIA.kadar mahaf!l, iki 
dn'let ara.smdaki mUnıı.l!ebatm mtı
S&ft bir safhaya &irdifinl tebarllz 
ettirmektedir· 

İn~JIJS ııoeyali!t mebuslarından 
Stavfor Kıipe ticari gl5rll~melere 
b~lamak Uzere bugünlerde M<>1ko
vaya hareket edecektir. Krlpse ıl
vasf ve fkt•sdl mtloavirler rela. 
kat edeeektfr. 

buı:iin lnrntcrede pazar tat1ll ya. mıotır. Askeri noktalara dikenli 
pdmam11tır· Fabrikalar ve bUtOn tellt!r bekr,ller konmuştur. 
milfl!Hlller mutad nehlle ~alr~ı· BİR AUIAN TO:?PtTOSU 
yorlar· J';\TJRIT.DI 

Mecburt askerlik kamınt•na tcv Londra. 26 - tn,;liz c!onanma 
fik:uı dUn lnziltercdc 21 ya•mdakl- "IJ dUn Ho!anda açrklarmda bir AI. 
!erin dt-, askerlik eubelerlnee kay. :nan tnrıılt~n h!ltrrmlPİir· 
dma b~lanm~tır. Parl<J, 25 (A· A·) - B:ıovek!let-

Bu suretle allAh altma almanla· ten teblll! edJlml~Ur: 
n.1 ıı:ıyısı iki mllyena baliğ ola- General Veygıuıdm hareket Ba. 

eaklır· Dominyon askcrle.;f bu ta· "ıaeı hevE>ti umumiyeslnin ba!]ku-
- ma d:ı!ıil de~ld'r· mandıınh5•na tnvln edilm~lnl in. 
Diğer taraftan o•mleketln dahi ta~ ~den ,ımdi!d askcrl harekftt 

il emniyet ve mUdafaası lçln de aetlces1nde ytlk!ek kumanda heytı
muhtelir tedbirler alınmaktsdır tinde milhim defiılkillcler yapıl-
8u oOmlsdsn nlank, ıs UA 19 bu~ mnrt?T'· 
c;nk Y."':ntM ol&nlsr da :OnUllll hlz.. Bu meyandll. Hl l"enernl knml!n· 
rııete d~vet olmıntaktadrr· lr.nlrlotan ur:a.kl•~hnlm1~tll"· Bunlar 

GlSnOllü yufüınlal'1ft m.Iktan 4 ôO rne~nmda ordu knmıtndanlnrı. ko. 
'11ni bulmıtı!tur Lon rha vo elvarm- lordu kumand:ınlan vtt 00%1 bUyUk 
la mUWm ibtfynt tcdb'rl<'ri alın. · cfü"lbm ""fl"rl ''!!rdır. 

SAAT: 13.40 
Mısır - T rablus hudu
dunda h§dise yok! 
K:Us.ire, 2G (A·A·) - B~Nkil Uıı.hlr, beynclınilel vadyeU mQ:r;a. 

kere etmek Uzere yapılan nımrıar heyeti top!antlsmcian ııonra ııon 
&:!inlerde Gola~n lttdlı!n'-ne cayıalara Jıaroı etUn ımnım.iyeyi t~ln 
edici beyanntta bulunmuotur. 

Ba:;veldl, ezctimlo, Mıemrı garb hududunda bir hA.dise cereyan 
ettiği he.berini kat'I ııurette tcktib et.m!ı ve mnteyakkız bulunan hU
kCımeUn memleketin seldmetl için icab eden tedbfolerl almakta ol-
ılufuna dair temi.ut vermi§tir. • 

All Mahir pqa, vaıdyelill lnldpfmdan parJAmentoy:ı rn:ılO.mat 
vcreeeğbıJ iltve etmlı ve vaıiyett• bir vahamet ıörtlldU~ü takdirde 
mebuıın Ye lyla aeell.lırlııin mUetaee1n ittbıau .. jntu.fmı s&y. 
ıemtetfr. 

Difer taraftaıt haber vtrlldlğtne aıöre, 1'uıtm 8lltnn Mmır ara
zisi dal!ilinde, ~ıkları söndUrme tecrllb•lerl yapıluaktır. 

Amerikanın harp mültecilerine yardımı 
\r~nıtow, 26 (A· A·l - kllıtrib alhao cemiyeti relll Nor

man Davi.B, 1ngtlt1Teye gelen J3el~alr, Roludalı ve LU'kııemburrlu 
mUitecilere yardım 1~, te1gratıa 180 bin dolar g~ eayıe
!Jrlştir. 

Davlıı, bu mUllecllcrtn pek acxkh btr vaz!~·ette old11klar.nt, ek!e
risinin ?ranı:ı dı>nir.ini, kllçllk tekneler içinde ,.e elim şartlarla aşttkla-
rmı ilAve elm.lşUr. ' 

No.120 Yann: Orhan Rahmi Gölıre 
Gondolcu, bunlan, balık avına 

giden balıkçılar samlı ve gülüm· 
et>di .. Duka da hücrenin pencere· 
sinden başını çıkarıp: 

- Bizim byrkçı ve balıkçıla· 
ruruz da V enedifin sevdasını art" 
tınyorlar. Ba'!<, mandalin, kİtara 
sesleri Keli yor 1. 

Dedi. İrini cevap verdi: 
- Şunlara yaklapak. B1ru 

çalsalar ve dinlC9Ck. 
- Emret Prenseeim, 
Sen emret, k!fi ..• Ve gondolcu· 

ya aöyledi: 
- Şu keseyi al, karşıla kayrk· 

çdara söyle, yaklapınlar, teganni 
etsinler. Gondolcu eıçradı, para 
ke11esini aldı ve avazı çıktığı ka· 
dar I>.ğırarak onlara yaklaşmala· 
nnı bildirdi. Kayık yaklaıtı. 
İçinde onbcı ki~ kadar vardı. 
Gondolcu, Dukanın emrini tebliğ 
edince, hep beraber tef!:anniye 
b3tladılar. Fakat gondollan da 
Dukanın gondoluna iyice yaklat· 
tt. Diğer eandal da birkaç metre 
yakınlarına gelmifti Orada sa.de· 
r.c iki gölge vardı. Kayıkçılar, te· 
rennilm ediyorlardı arada: 

- Muhterem Duka ha.uetlerl, 
çok ya~!. 

Diye bağnııyorlardı. Tam bu 
sırada keskin bir ıslık duyuldu 
ve bu ıslıkla beraber, diğer con· 
dolun iki kürek darbesile birden· 
bire Dukanın gondoluna yanaştı· 
~ı ve içindeki onbeş kişinin sıç· 
rayara1: beriki gondola geçtikleri 
görlildil. 

Duka, perdeyi açıp: 
- Ne oluyor? 
Diye b3.tırm?Jtı ki, maruf mey· 

haneci, perdeleri bir ha.'?llede 
yırttı. Ve t~mye girip Dukanm 
gırtlağına yapıgtı. Gondolcu da 
knıkrvrak baf lanm11tı. Bildin bun 
lar, bir dakika bile aürmedl Du· 
kanın da kollan ve a~zı ba.ğlan· 
mıştı. Onu, çuval ~ibi urtlıyarak 
UçüncU kayıfa alttardılar. Mekik 
gi:bi i~ görüyorlardı. Bunu, garip 
bir ameliye ~..kip etti. 
Dukanın gondolu ala.bura edil· 

di. Ve diğer tt:.ra.fına demir bat· 
!anarak batırıldı. 

Doian, maruf meyhaneciye 
dört kese altın uzattı: 

- Allaha ıemarladık, yine ga· 
rllşürilz. 

- Giile rUle kahramarum. Ve 
kayıkçılar beğrııtılar. 

- Horrrrraaa !... 
- Duka, ytman bir tunfa i!ll· 

şürüldüğünU anlamı~tt. On daki· 
ka sonra Ce.r:ayir gemisinin kıç 
kamarasında Dofanla kaf11 kar 
şıyaydı. Gemi, yelkenlerini açmıı. 
demir ahp ilerlemc~e başlamııtı. 
Gondolcusu diğer bir kamaraya 
lıaoecd"lmisti. 
bo~an, kollarını kavu§turmuı 

Dukaya ıöylüyordu: 

- Muhterem duka, ıana 
kuvvetimi ve vrdığımı ispat 
ettiğimi ıanıyonnn. Tek söz, 
vo münakaşa istemiyorum. 
Ş:.ı masanm ürerinde §ehir 
muhaf ızma hitaben yazılacak 
bir mektup için Dukalıiın 
b:aılrklı ki&-ıt ve zarfını 
bı:-akıyorum. Kanmın aer
Mst b-~!crlelllll emrini ve· 
rer~eın ve krnm b:ına ıelirM 
seni salıvereceğim. Alt1i · 
takdirde seni, grandi direii· 
n~ ıı:acatım. 
- Geceniz hayırlı o)~un!

Duka, bu kad:u mUthiı bir 
darbe yiyebilecefini hiç e.anmı· 
yordu. Donakaldı. Hldiae, a~dını 
.lxı§mdan almı~tı. Tuzafa dil§il· 
rUldüğUnU anlamt§tı. Kamaranm 
ixinde uzun müddet dolaştı, nı· 
hıyct kararını verdi. Mektubu 
yazacaktı. Ve derhal oturup yaz· 

ınağa başladı. tmnaını da ıtır'at
le attı. Kapıdaki tayfaya ... -
lendi: 

- Kaptanmızla konuımak isti" 
yorum. 

Tayfa bir ıslrk çaldL Bir daJd .. 
ka sonra Do~an tekrar içeri ch'di
Duka mektubu ıieterdi: 
-Alınu. 
Doğan mektubu okudu: 

- T~ekkilr ederim ·dedi· 
tamamdır. Yarın akfam benim 
gemime müllki otacatu ve ab de 
benimle beraber o ıemiye lef''" 
rek onu glSrecebink. İçinde bu'" 
lıınduğwnuz gemi, derhal dlSn.
eek, bu emri vuecek ve refikaım 
alıp getirecektir. O dakikadan iti• 
iaaren aerbe.t olacakanız. 

Duka, ona hayretle bakıyordu. 
Itu, ne yaman gençti. Ne bdu 
hlkimane, ne S.dar emin ı&rilktl• 
yordu. 

Filhakika ertul akpm kmnm 
gemiyi buldular ve Cezayir ıemi· 
&i, gerisin geriye d&ımtıftil. ıtır
mızı gemi, yerinde ~uyor veı 
hkliyordu. 

Uçüncil gOnO •babı Cezayirli 
cemi göcilndll. Doğanla Dun, 
güvertetedeydiler. Ayn ayn du
ruyorlardı. irini, Duaya ~ 16' 
.1Ukmemifti. 

Cezayir gemisl epeyce ya.1daı• 
nt11tı. Doğan, kartı ıeminin ctı· 
vertcıcindc bir gölgı gördU ve ta" 
rııdı. Heyecanmdan batırdı: 

- Mehlika 1.. Mehlib ! ... 
Uzıı.ktan ince bir aes cevap 

verdi: 
·- Doğan, Doğan 1 ... 
Ve Dopsı, Dukaya döndil: 

- Scrbatslni!'. Stti şimdi aa• 
hile çıkaracaklar. Oradaki köy, 
bir V enedik köyadilr. Sizi, maa· 
leaef ne Cezayir gemlsile ve ne de 
1cendi gemimle cötüremem.. çnn· 
kü, aiz itimada f&YUl defilainls. 

Mehlika ile Doğanın birlepne· 
'1, gayet heyecanlı olmuıtu. • 
tayfa gclmif ve Dukaya: 

- Buyurun "demitti" undal 
bekliyor. 

Duka, hiçbir .az llSyJemeden 
ytırüdil ve undala atladı. Sandal, 
alir'atle ualı:laftt. 

Mehlika, bu IHdetin verdlfl 
rıeı'e ile gözleri ~f. 1-pBı 
lıtocumın ıöfıüne .. yamtftlL 

- Yavrumuzua doflanu .. 
yaldqıyoc Do tan 1 diye fw'++ 

• • • 
Yedi ay sonra kırmrn pml. 

İatanköy aduunn ıtumbumu sa· 
ltillerinde duruyordu. GQveertede 
lr.ucatı çocuklu bir lııadın, Ahit 
den aandalla gemiye yaklapa Wr 
wke!e ip.ret ediyordu. 

Bu kadın, Meıhlikaydı. ?>ileri 
ie Do~ant. .• 

Dotan gülilyordu. Fakat 18' 
!erinin içinde ıarip bir keder 
rardı· 

- irininin öldüğilnil ona Mi)'"' 
Jemiyeyim 1 idyordu. .Mumlrlıııek 
ki çok Uzillccek. 

- Zavallı kadın, yanlıflıkla H. 
bir içip ölmilı, acaba bıJrUuatee 

Janlıflıkla mt içti bunul-ı 

- B l T T 1-

KIZ Ali'Yi 
VURDULAR! 

Tar ıhi roman 
Yazan: MUZAFFER ESEN 

Yarın bu sutunlarda 

Se<;n1e fııl~raıar 
Nedir? 

HaztTCevaplardan birine ıor· 
muglar: 

- Kocaya varan bir lıadın ne· 
dir? 

- Sahibine nsıt elımıı tir 
mektup. 

- Henüz lloc.aya varmamıı bir 
ku? . 

- Yaalnuı, fakat sahibine 
gönderilmemif mekmp. 

- Kocaya varmadan ilstlyarıa· 
mq kadın? 

- :Postahanede unutulup kat
tnt~ postrestant mektup. Cevap· 
tarını verir. 

Hani boynuzların 
Bir adamm a ..aka bir karim 

nrm~· Herif d~ ıtdeeek • 
lur, karıya der ld: 

- &la pllnMye bdar aJm 
bir tarafa ~m•. nammımıJa mı 
•tar· Zfer ~tak, ay~ lllal· 
lerd.e bulunaeak elursaa ..,_h 
M}'Ouzlar peyda etor-

Herif ılder sltmez kan 111rtllk. 
ilkle JroeMmm kert...ı,ıla flterl ~ 
ll!meya bael&r· 

Herll sellr, kaw 1Mmm1 •enet 
ba§ma bakıp bopus ftllın &fJnn• 
yi.nce: 

- Seni gfd1 yalancı ıııenl, hant. 
ya boynuı:larm. '! demiş· 
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Sevalıat Notları 1 
,; 

Uyuyamayacağımı düşünerek 
bir kitap aldım, Ve acık havada 
uzanmağı hi~ sevmediğim halde 
gösterilen yere gittim. Fakat bu
rası hakikaten güzeldi. Sandalye· 
ter de çok rahattı. Buradan cvın 
on cephesi tamamen görülebili" 
yordu. 

Nlllldlll!ttlftı1JIHIDM!lllU ffliOll Wllf+StBtlftllmttUftllllmtllllttUIDU ... llllfflltlll•lltl~mtlllmllltM~llllUIMUIU ~ 

Çeviran: Ha-Ke 

adası 

Yazan: ROBERT FORON 

Bahtil)aılar 
.. ~ .. .:.-;ı;ı;;,ı ................... ıım:ı ....... . 11:::3 

Lakayt bir tavırla şezlonga 
yerleştim ve yediğim mükemmel 
öğle yemeğini hazma başladım. 
Düşünüyordum, fakat zihnimde 
gece geçirdiğim korkudan başka 
bir şey yoktu. Bu sakin evde, bu 
sakin vaz gününde acaba nasıl 
bir facia oynanıyordu. 

1ri tan Da /( unha 
Adaları Saat iki bueuğa doğru, Ferda· 

nenin yazlık elbiseleri giymiş ol
duğu halde evden cıktığını gör 

(B~tıırn!ı dünkü ve evvelki 
günkü snyılrrda.) 

Ha••agazi, elektrik ve telefon 
gnyct U!.bii olarak yoktur. Mum 
b:i rtik ta~rrufln kullanılır; lam. 
ba~nnda. b.ılina yağını yakarlar 
ve bu kandillerin vcrdiJ1i ziya sa. 
nmtıraktır. Ada1ılar güneşin bat
masilc yatağa girerler; sabahla
n güneşle beraber kalkcı.rlar. A
dada mUtcmadiyen yanan bir ışık 
vardır ki o da adanın ucundal:i 
fenerdir. Bu fener ilk defa 1037 
senesinde Carlisle ingiliz harp 
gemisinin kaptanı tarafından ha 
ritaya işaret cdilmi~tir. 

Adada saat yoktur; zamanı öğ 
renmek için gUneşten istifade e
dilir. sinema ve tiyatro gibi eğ
lence yeri d e yoktur. Yegane top 
lantl mahali adanın m~·ktebidir. 
Adalılar burada şarkı söyler ve 
dans ederler. 

Kral beşinci Corc, adaya bir 
gramofon hediye etmi~ti; mod~rn 
danslardan bihaber olan adalılar, 
valsa benziyen bir nevi dans lıi. 
lirler. Evler, kargirdir. damlar 
samanla k~plıdır. Her evin bir o
turma odası , ve bir mutfağı vnr
dır. Aile efradı çoğalırsa odalar 
fnzlalııştmlır. Oda eşyası, bir ma 
sa, tahta iskemleler, tahta kar
yola ve her P1tim:ılc karşı daima 
hazır bulundurulan bir bc§iktcn 
ibarettir. 

düm. O hızlı hı;ı:lr geçti ve iske· 
içın hükumetten izin istedi; Kel. leye doğru yürüdü. Hava çok gii-
soya ve diğer bir çok aEkerlere zeldi. Cic;eklerin kokusu. evin dı· 
bu müsaade verildi. şarısmda bulunan ve eve en tarr.a· 
Adanın nüfusu 200 kişidir; mi mile avn olan ml'tfa~tan gele;ı 

ni mini bir hükumet teşkil etmi~ frcnk üzümü reçeli kokusuna ka· 
lerdir. rışmıştı. 

Adada uzun müddet kalama-
dım, Danimarkalı kaptan balina Tam uyuyacağım sırada evin 
avından dönmüş ve Amerikaya kapısı açıldı. Bu, cok şık beyaz 
hareket etmek üzere idı. ~ir ~lbise ve siyah bük}clerinin 

Adalılardan vedalaşarak ayrıl uzerınd~ ço~ yakışan h ır beyaz 
dım. Veda merasimle yapıldı. ş<:p1ıa gıymış olan. Canandı. Hl"r 

Amerikaya döndüğümüz za elınde ko~am~n b:rer sepet ~ar 
man Avrupad:ı harbin patladığı dı. Garaıa gıtmede.n evvet .. bıral 
nı öğrendim: ~imdi harpten u- ba11çede .kaldı .. ve bırkaç gu~ ko 
zakta yaşayacak 200 h.ıhtiyar a 1 oardı. B~r !11uddet so?ra ~ızz~t 
dalıyı düşünüvorum lrnl'andıgı bır otomobile bınmış 

~ · olar:ık köşkün önünden geçti. 
Yarınki mcvzuumuz BALI 

İşte bugünün geicn hn. ~· 
yalnız bunfardır. Esma gıt 
sonra ortalığa sessiz tir ~ 

1 
çöktü. Hidayet hala ot M 
ınutfa~tan gelen reçel tc01;ı gittikçe artıyordu. Islık ~ 
Bucuğu çağırmak istedinı. 
hayvan serin bir yerde uf~,, 

Güller oturduğu yerin yanında yumadığınu sordular. Fakat kat'i· olacaktı her halde. Sesirrıe 
sıçrıyordu. yen uyumadığıma emindim. Eski lrk vermedi. eri, 

Canan çıktıktan sonra ev, tele ve güzel eve tenbelce baka baka Çayır yavaş yavaş göJg:._1,, t. 
rar sessizliğe gömüldü. Bu se:i· dinlendim. Faka~ yo:gunluğuma ye başlıyordu. Ben de arw'uı 
sizlik, bir çeyrek saat sördükten rağmen uyku gözlerime girmedi. tamın yanına dönmek • t 
sonra kapının bir daha açılmasiy- İhtimalki zahirt sükunete rağ· ıCH: ı. B u sırada Cananın ~~ 
le noktalandı. Bu sı:fer evden fır· men olacak i~lerin korkunçluğu bili görUndil. Canan ve }.ll.tf 
layarak çıkan Buncuktu. Demek bir hissi kablelvuku halinde içim~ tomobilden çıktılar. Canall 
oluyor ki hayvan kütüphaneden doğmuş ve uyumama mani ot· dığı iki dolu sepeti doğruda~ 
çıkmış .. Buncuk ok gibi çayırlar muştu. Fakat bu hissin hiç de ruya eve götürdü. Faka.t 
arasında koştu. Dikkat ettim: farkında olmamıştım. Çünkü bü- bahçede duruyordu, benı g 
Kulakları dü~ük ve kuyruğu ha· tün hareketlerimi mantıka uydur· ve yaklaştı; yanıma gelince 
cakları arasında sıkıktr. Hali da- mağı seven bir kadınım. Mantıka lı bir tavırla sordu: # 
yak yemişe benziyordu. Halbuki göre, şimdi evde Bahadan baska _Nasıl bir parça din}eııe 
evde Aliye ile Bahadan başka kimse yok. Emine Ana mutfakta niz mi? tll 
kimse yoktu. Aliye çok sevdigi pelte yapıyor, Hidayet ot biçiyor, _ Evet, doğrusu çok ts 
Buncuğu döğmeğe kıyamazdr. her taraf sakin, herşey yerliye- gün geçirdim. 11ıı; Hasta ise odasındaydı .. istiraha· rinde, vaziyet normal. - Ben de bu ağaçların ç 
tini bozup merdivenden aşağı ka· Saat dörtte (saati gayet iyi bi· s everim ... Emine ananın r: Jı.~ 
ta inerek köpeği döğmesine hic liyorum. Zira tam o sırada sa- ri ne kadar kokuyor. Bu J\Oı.I 
bir sebep yoktu. atime bakmış ve iki saate yakın duydukdan sonra reçeli b ır 

Birkaç_ dakika sonra kapının zamanın ne kadar çabuk geçtiği· şaın sofraya koymak lazıı 
ônünde Aliye de göründü; kapıyı ne şaşmıştım.) Hikmet yolun kö" cek. Tattığınız vakit siz de~ f 
yava:;ça kapadı, ve yürümeğe ~esini döndü, ve eve doğru yürü- ceksiniz va! Emine ana ç? et{ 
başlamadan evvel şemsiyesini aç- ehi. Terlemi!l gibi görünüyordu, zel yapa;. Hayır, hemen ~ıı ı 
tı. Alivevi gözümle takip ettim. mendilile alnını sildi ve kapıyr gitmenize hacet yok ... Da ti 

ralmaya lüzum' !!"Örmeden hafifre meb,:;.e rok vakit var. Bir hn!!, Sakindi, hoş ve zarif bir hali var· :ı "' .., ll• 
d Ü ı'ter"k içeri girdi·, on dakika son· kıcı isi olmadıgı- vakit nı ı. zerine çok sevdiği ma--i - • 

ra tekrar rıktı, sapkasını giydi istirahatini düşünmelidir. ,.sı renkte bir rop giymişti. " ldl tı· 
ve acele acele gitti: o antla ki dü· Aliye yanımdan ayrı 

İskeleye do~ru giden yolda · · h bl d ı::ırlll 
b şiincemi hatırlayorum? Eğer sakın ve esa ı a un 1f 

yürümeğe başladığı vakıt sactt Hikmet ve B"ha biribirlerile ko- doğru yürümeğe başJad~· \ 
iiçtü. Etrafıma çöken sessizlik · k t• · t. }<1 e 

nuşmu~larr.a kısa si.irmüs ve sü· cvın apısına ye ışmış ı d" icerisinde yalnız bic;ilen çayırdan k k b' f d .. k rl 1• 
kfın~tle germiştir. Zira Hikmetin or unç ır erya yu s ır " ı kardığı hı~ırtı var. Aliye gittik k' b' hn'r penbe yanaklarmda hiç bir heye· vayı yırtan kes ·ın ır · ı,; 

• ·n bir çeyrek saat sonra evden C:!n ifadesi ,·oktu. . , '1. l k0''8 
cfoğru gelen bir ' lefon çıngırağı · h k 1 ~ 

· '"k" b' d h P Hı'k~et gı'ttı'kten sonra, kar~ı bır çok ay ırma ar... d s:r.. se51 su utu ır a a yırtt• . en- · '" - ~ d k d l ı 
t "r .... ftan s""rı otcı __ bil nöı ündü. hapı ar ına a ar açı . ti -:ereler açık olduğu icin cm gıra:< "' n .. ' ne ana, beyaz önlüğü kırIT11 ~' 

·esi bahceden eryeyce işitiliyordu. O da evin önünde durdu. Otomo· k ,,e 
11 b' d · · d' O k bı'lı" E.sma kullanıyordu. Fsma be· keler içersinde koşara • ı.J fi' e ır aha isıtılme ı. va ı~ - kırarak çıktı. Kollan dir se" ~fil 
ıklımdan şu düşünce gecti: Has· ni görmedi, doğrudan doğruya kadar çıplaktı. Kızaran ellcfl'" 
ta, telefonu i~itmis ve cevap ver· çayırlıktan geC"erek kapıya doğru sabiyetle oynatıyordu: 
mi" olaca'ctı. Çünkü kulakları sa- ,-ürüdü. Ben ince yazlık ropu al' · . . k t'l r 

" J - Yetışmız, a ı va. ·d ııbi. ;;ır olanEmine Ana, evden çok tında duran heyl:el kadar mun- A . d 'b' bır e 
k f '- ld - da bu taz"'- vu··cu-'una. cok au"zel kum· lıye onmuş gı 1 """"' aza ta, mut aK;ta o ugun n ...... 11 '"' d d O k · k 'Jdı V.;, 

·ı· . . . . k" d Ş h ld ral ""'Cl"'rına imrene imrene bak· ur u. ra sesı esı. d. JP zı ı ışıtmesı ım ansrz ı. u a e "" ... ana, ölüm hab~rini bır c tll' 
:1astam ayakta demf'k oluyordu. tım: ha~ı açrktı. Dı-rhal eve trir- haykırırken kuşlar bile sus 
Öyleyse endişe edilecek birşev di, fakat P'irişile cıkışı henıen bir 
yoktu. oldu, arabasına bindi ve geldiği - Oldürmüslcr, öldilrflltl 

Bu hadiselerden sonra bana tarafa dönecek yerde iskeley~ t-1 

-. ...... 1m1.,..R!P ....... l:lllı'~,..~~'9ft,_,~_..,.. .... ...,_. .................................... ll!l9l ................................. ~-~~~~~~-(-D_e~vaf11' / 
P' ısrarla o gün bahçede uyuyup u· yollandı. ~ 

l_B __ v __ R_H~;d;~RÇAK Ş A K A 

KORSANLIK ve DEFiNE 
HiKAYELERi 

Tristan hakkında bir sürlı 
korsan ve servet masalları nnl:ı
tılır. Lakin hakil:at olar&k bili
nen şudur: Adaya ilk ycrlc.ş.,n 
Vonatan Lambcrt ve altı arka
da§ıdır; bur.!.ır cı;:n ubi Amerika
da korsanlık yaptıhi:an sonra a
daya ycrle 0 er ek zira.&tle meşgu! 
olmr.ğa b~şla1.lnr, balıkçılar bun 
la.nn mü tcrileriydi, Jwrsan!:ır 
iyi ve müreffeh bir hny:ıt geçir. 
meğe ba ladılar. Lamb"rt kcn<!i 
&ni TriEtaıı da Kunha imparato
ru olarak ilan etti. 

LU·Jn aralarında anlaşamayan 

1 korsa.'llar birbirlerini öldürdüler. 
14 ağusto~ 1816 da i~gıliz gar

nizonu adaya geldiği zam"n k or. 
ısanlardan hnyatta o'arnk yalım; 
Tomaso Corriyi buldu. 

Korsanın dediğine göre, ada
nın c:imnl sahilinde gömülli. bir 
s:rvet. v:p·mıQ. I~endisi bunu is.. 
hat etmek iı;~ıı g~eleri ı:.vuç do
hmu inci g8tirerek önlerine dö
kermiı. 

!ngiltore bü::tımcti 1816 Ecnc
linde da"~a müfrc:r.e gönd~rerek 

• 5lr&lannı rcr.nen i~g 1 ett i. 

1817 de Julia harp gemisi T. h . 
b.nda bulunan a skerleri alm.u: 
~ ad2nın önünde demir attı; 
IA.kin ant ol rak zuhur eden bir 
futına gemiyi lıAYftlar& sürükle. 
Y-* parıdanmum Bt' b ~ b ol-
u. Alt:mı ıubay ve er boi;u'du. 
Jt!.k~ Kelso, kansı ve ço· 
·- nn ne adada ycrlescbilmesi 

- Bu dakikada sizi, Bay Feridin ka
bul edeceğini sanmıyorum. Bizzat kendisi 
ni mi görmek istiyordunuz? 

Genç kızın tasdiki üzerine katip ilave 
etti: 

- O halde, lütfen be~leyiniz. Bay 
Feride meşğuliyeti biter bitmez haber ve· 
receğim. Kendisini rahatsız etmememi 
sıkı sıkıya tenbih etti. 

Perihan Hanım b!r iskemleye oturd:ı, 
biribtrlerine sual soran, cevap veren me· 
murların gidip t:elişini seyre daldı. 

- Köşkün satış ilfinları hazır mı? 
- Bay Kadrinin varisi sensin, değil 

mi, Has:m? 
- Bana baksana, Muzaffer, pazar gü 

nü güreşler için bana bir bilet bulabilir 
misin? 

Beklemek çok sıkıcı bir şeydi. Fakat 
genç kız için burada herşey yeniydi. Bu 
yenili: in faaliyeti onu düşüncesinden 
uzaklnytırıyor; korkusunu gideriyordu. 

Nihayet o zamana kadar l:apah duran 
maruken kaplı kapı açıldı. Kelli felli Bay
lar bi r~nç cümle söyledi. 

Siir'atle içeri giren katipten sonra 
sesi duyuldu: 

- Nerede? .. Ya? .. Evet ... Tanımıyo
rum... Derhal buraya alın. 

- Hanımefendi 1. 
Bütün bunlar rlıyatleym:ş gibi çabucak 

geçti. Birde .. bire aya;;a kalkan Pcrih;-n 
bayılawak gibi oldu. G:1diğine pışm.:m oı· 
mu~. cesareti bir-:.ienLire tükenmiıjtı. Der· 
dini anlatmaga dünyara, cesare~ edemi· 
miyecekti. Kılı kırk yararak anlatmağa 
h:ızırlandığı hikfıyeyi unutuvermişti. 

- Sizi dinliyorum .. 
Genç kız dosyalarla dolu bir masanın 

yanına oturmuştu. Not er hayretle kendi
ne bakıyordu. rakat ne gayri memnun ne 
de hiddetli görünüyordu. Hem niçin hid· 
det etsin? 

- Beyefendi! "Tatlr ve ahenkli sesinde 
bir titreme vardı" beyefendi, nasıl anlata· 
cağımı bilemiyorum. Fakat, işleriniz var, 
zamanınızı kaybetmemem de lazım. Bana 
kızmayınız Sizden yardım istemeğe geldim 
Dinleyiniz beni. Beni ters yüzü gönder· 
meyiniz; ümidim yalnız sizde... İ§te söy· 
lüyorum !. Ben yeğeniniz Faıkı seviyo· 
rum. O da beni seviyor. Fakat ebeveyni
nin izdivacımıza razı olmayacaklarına e· 
minim, çünkü servetim yok, yaşamak 
için çalışmağa mccburu:n. Eğer Fa•k'm 
ebeveynine d::n;eniz ki bir ki:nsc fakir 
olduğ'u halde ele doğru, iyi kalpli, namus· 
kar olabilir.bir insanın saadetini temin e· 
debilir ... Eğer beni müdafaa ederseniz ... 

Bay Fcrit'in mütahayyir bakışları kar
~ı :;ında Perihan b:rdenbire sustu başta· 
dığı elimle yarım kaldı. Sonra sükutun 
bir t ehlikeye meydan vermemesi için tek 
rar bar.ladı: 

- Hasis bir düşünceyle hareket et" 

miyorum ciddi bir saadet vermekten, tad· 
dırmaktan başka birşey istemiyorum. 

Noter sözünü kesti : 
- Fakat, küçük hanım, sizi tanıma· 

yorum. Ben tanımadığım bir kimseyi na· 
sıl müdafaa edebilirim. Kimsiniz? Nasıl 
yaşıyorsunuz?. Faık bize sizden hiç hah· 
setmedi !. Yeğenime nerede tesadüf etti
niz? .. Böyle şeyleri inceden inceye bilmek' 
!iğim daha iyi değil mi? 

Korkudan kız:ıran Perihan, nefes 
nefese: 

- Beyefendi, dedi. Ben göz boyayıcı 
bir kız değilim. Babam, büyük rütbeli bir 
askerdi, yaralanarak öldü. Annemle bera· 
ber, Sormagir sokağında, 27 numarada 
oturuycrdum. T. T. B. Müeı;sesesinde ka 
tibeyim. Yeğeninizi mekteplerinin mezun· 
ları şerefine verdikleri çayda tamdım. 

Bay Ferit: 
- Öyleyse Faıkla beraber oğlumu da 

gördünüz, dedi. 
- Bay Nihat mı? Oh! Ev~t .. Zanne· 

derim gördüm. 
Genç kız gülümsedi. Çün!:ü bu isim· 

ler konuşmaya bir parça samimiyet veri" 
yordu. Not er: 

- Kendinizden bahse devam edin. 
- Fakat beyefendi, bütün söyliyecek 

lerim bundan ibaret. Biribirimize takdim 
edildik, dansettik. Sonra, aşağısını keşfe· 
dersiniz tabit 

- Ne gibi? 
- Konuştuk. Biribirimizden hoşlan· 

dık. ,Çocukluğumda tatilleri hep deniz ke· 
narında geçirmiştim. İzmirden falan bah· 
&ettik. Orada iki sene leyli bir mektepte 
l:almrştım. Biribirimizi görmek istedik. 
Görüştük. Kızılay balosunda falan .. 

Noter oğlunu düşünüyordu. Sonra 
devam etti: 

- Pekala küçük hanım, düşüneceğim. 
Fakat size hiç birşey vaat etmiyorum. Hat
ta lehinizde konuşacağımı bile ... Asgari bile 
olsa size ümit vermek istemem. Ben na· 
sıl oğlum hakkında birçok fikirler besle· 
yorsam hemşirem de oğlu hakkında fikir
ler besler... Biz cemiyetten yüz çevirmiş 
değiliz. Hareketlerimizde mümkün mer· 
tebe mantık ve vuzuh bulunmasını istiyo· 
ruz. Rehberimiz tecrübedir. Bu prensip· 
lerde dar kafalı insanların mahdutluğunu 
görmeyin. Biz layuhta birer hakim değil, 
mahir birer rehber olmağa çalışıyoruz. 
Yeğenim biliyorsunuz. haset edilecek bir 

Hikaye ni~ruı yüzüğü - 2 
mevkiye sahiptir. Daha ilerliyeccktir de .. 
O zaman mühim bir servet sahibi de o
lacak. Gözlerinizi kamaştıran yoksa bu 
mu? 

- Ohl Beyefendi! 
Perihan ayağa kalktı. 1\fahcubiyctin· 

den, korkudan kekeliyordu. Bu, buz gibi 
soğuk, metodik adamla nasıl münakaşa 
etmeliydi? 

-Oh 1 Beyefendi, dedi. Ben bu kabil 

şeyleri düşünmüyordum bile. Söyledim. 
İkimiz de biribirimizi seviyoruz. Bu bir 
çocukluktan itaret değildir... Nihatlı se· 
viyorum ... 

Ferit sıçradı. Ne demişti? Nihat! . 
Oğlu!. 

-Nihat mı dediniz küçükhanım? Oğ· 
lumdan mı bahsediyorsunuz? 

Bu isim genç kızın kulaklarında çın· 
ladı. Nihat sırrınr çok çabuk meydana 
vermişti. Hayatın en mühim anı bu andt. 
Evet, bu kadar kısa, bu kadar tehlikeli ... 

- Nihat dedim. Ben asıl onu seviyo· 
rum. Bu hikayeyi merhametli olup olma
dığınızı anlamak için anlattım. Oh 1 Be· 
yefendi, sizi nasıl merhamete getireyLo, 
bilmiyorum. Nihat bana hakkındaki niyet" 
lerinizi söyledi. Sizi bana iyi, muhabbetli 
biri olarak tanıttı. Fakat sarsılmayan bir 
iradeye sahipmişsiniz. Eğer şimdi sizi ik· 
n:ı edemezsem, biliyorum ki, buradan me
yüs, milkedder, kalbim hüzünle dolu 
ayrılacağım. 

Bay Feridin hayreti geçmişti. Şimdi 
ne yapacağını iyiden iyiye biliyordu. 
Genç kızın adresi aklındaydı. 

-Küçük hanım, dedi. Heyecanlan· 
mayınız. Belki bu arkası gelmiyecek bir 
dü~üncec!en ibarettir. 

Eğer böyle değilse, düşünmek lazrm. 
Yeğenim mevzuubahs.ken fazla aceleye 
lüzum görmeyordum. Şimdi yeğenim 
yerini oğlum Nihada bıraktrğı halde de 
fazla heyecanlanmayacağım. Bu mesele 
üzerinde düşünür, neticeyi size yazarım. 
Fakat evvela isminizi söyleyin. 

- Perihan. 
- Pekal1i, Perihan Hanım, emin ola· 

bilirsiniz ki ... 
B:ıy Ferit birdenbire durdu. Genç kı· 

za hissettirmeden başından savacak bir 
cümle kullanmakta tereddüt etti. Kulla
nacağı kelimeyi hatırlamağa uğraştı. &n· 
ra eradığını bularak: 

- "Kadri Esen" ailesini tanıyor mu· 
sunuz? dedi. 

- Hayır, efendim. Daha doğrusu an· 
nem bu ailedendir. Bu isimde bir karde· 
şi varmış, çok gençken Amerikaya gitmiş. 
Bir daha kendinden haber alınamamış. 

Noter kapıya giderek seslendi: 
- Fikret 1 Kadri beyin miras mesele· 

sine ait dosyayı getir 1 Ah 1 Küçük hanım 
sizi ne kadar aradık! Sormagir sokağında 
27 numara, dediniz değil mi? Anneniz ha· 
nımefencliyi bizzat görmeğe geleceğim. 
Dayınız, mühim bir servet bıraktı. Bu ha· 
yırlı haberi size vermekle bahtiyarım. 

Perihan endişe ile sordu: 
- Ya Nihat? 
Bay Ferit çocuk gibi gülerek cevap 

verdi: 
- Nihat 1 Kadri Esenin varislerini bu· 

laccık kimseye vaat edilen yirmi '1Jeş bin 
lirayı hakketti. Yirmi beş bin lira! Bu 
belki de güzel bir nişan yüzüğü olur 1 

1 

i t' tŞT.ER YOLUXDA 111 ~f 
- t~ler nasıl gidiyor ıııl .!il 
- Tl\lcpler arttı... ,.,r 
- Allah \'Crı.in... All:Jl ' 

gözüm yok.. , ~ 
- Ne Allah ,·ersin e:ı.Jlııı> 

cakhlıınn talepleri arttJ·" 

AIAHKE~IEDg İ, 
1'(1rı'_Ji 

Hakim - İdama~ !iıcvt 
diniz... Bir daha hCJll~rıJ 6 
karşı nıı!;ıl dıınan:ıcııı;.....

nlrslnul 

td1'~ 
• (dll' 'f 1" 

Otomolıil s:ılılblCT 1 uııt ·~ 
ne) - Uir ;\"CrdC dU~ &Jı' f 
Tcntedekl dclikt<'D ),.ğıll 
yor· 


