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ı-ıtaıya ....... I 
1 Macaristan ve ı 
jBulgaristan hudut-
! larını garanti j 
i edecek 
Romanya Yugoslavya

ya askeri ittifak 
teklif etmİ§ 

il Fransızca Parisuvar gazetesinin 
u·el.gt-addaki hususi muhabiri bil
ınyor; 

C" Ö~remldiğine göre ltalyan hari· 
ıye nazın :Kont Ciano Arnavutlu

ğa müteveccihen hareketinden ev 
'~l "Yugoslavyanm Romadaki elçi
~ı ~syo Kristişi davet ederek ken 
ısıne ltalyamn Yugoslavyaya en 

tlf ak bir taamız arzusu bile besle
ll'ıediğini resmen bildirmiştir. 
ti Salahiyetli mahafilde söylendi-
8 ne göre ltalya ~ıacaristan \"(": 
a Ulgaristan ile gizli bir dostluk 

1 nla~sı imza edecek ve hu an
a§rna neticesinde ltalya bu iki 
~e~eketin arazi bütünlüğünü ga-

ntı edecek, harbten sonra bu iki 
~~Vletin tadil iddialarının tahak,. 
b Uku için kendilerine vardımda 
U!UrJacaktır. -

B euna mukabil Macaristan ile 
~ lllgarıstan da ltalyamn dış siya
ta tıne taalluk eden direktinerinı 

1 dı~ane bir şekilde takip edecek 
~dır. 

'i \lgosla vyaya yapılan 
teklifler 

i Henüz teeyyüt etıniycn haber· 
b~e &öre Romanya Yugoslavyaya 
Bır askeri ittifak teklif etmi~tir. 
1 U anlaşmadan sonra Romanya 
ele Yugoslavya otomatik bir ~l· 
r:ı_rnütekabil yardımlarda buluna 
"""11.\ardır 
\ Y"~go l~vya bu hususta kara: 
e~~ş değildir. 

b Dıger taraftan teeyyüt eden ha 
terlere göre aşağı Avusturyada 
~Planmış olan ve bugünlerde şi
f aıe çekilen Alman kıtalannın ye
c:ne l\arinti Ye Yugoslav hududu 
b va~lanna Belçikadan gelen ve 
.,trı "Yük bir yekQna baliğ olan Al-

:ın Yaralıları yerleştirilcc.ektir. 
(Parism:ar) 
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Yeni tarıhi i 
tefrıkası 

KIZ AliYi 
VURDULAR 

Yazan: İ 
MUZAFFER ESEi~ 

Bugün 3 üncü sayfa 
tnızda başladı 

Harbi devam 
ettirebilmek için 

Günde20 
bin ton 
benzin 
istiyor 

Bükr~, 27 (.A· A·) - Ila\':ı.s: 
Rom:ınya ekonomi clell'gelcri bu 

gUn petrol kumpany.-ıl:ırmın mli
meMlllerlnc 8-0rr.anyadan Alman
yaya yapılan petrol tesllmstmın 
80 temmuza kndar arttmlmnsı fü
zumunu blldinnlı;lerdlr· Bu hmm!Ofa 
llert sUriilen seb0 b r.omanynnın 
Ahnanyndan aldığı tcslih:ıta o:.an 
acil lhtiyıı,ı:hr· Almanyanm Roma"l
yaya yaptığı ekonomik ta1yik şid
detini hrr gün blra:r; <lııha bo s:ı
hacla artbmı:ıl<t~dır. nn t07.\ lk 
blh M11a olmakla beraber d~ha 
mllspot şeldller lktls:ıb ~trnekte 
,.e Romnn 1.lmamdıırlan buı;:Un 
na.rllf.'rfn <laha ıınrlh lst.cldcrt kar
şrsmda hnJunmructaılırbr· 

Romanvn:ı-n aylrl< 1-Ml pl'trol 
ktfhsall fa ltribm 500 tıln t.on~ur· 
Th\rbln hhl:ıHıtin<l!'nbf>rl Ah!l"l'lar 
an~maJıırJa t.esblt ci!llC'n mikta
l'•n RZ:!.1DM:-ıl kı.t'lvyen alamrmıc:. 

lardrr. Miiftcfilder ,.c rnuhU-lif bi
taraf memll'ketlrr de ~omn""' adan 
petrol s:ıhn:ıtmo•rt .. ,lrrfar· Alın n
Yftnm r..o!t'"rt''Dl'ıı1 ·1 •i:y:ı.sc'i pct
mllln \ils:ıtl rnnr'-ııl f'l1:ın •• ··--• •.,_ 
rmm s:ı.rl \"C lstlhlt !.in,. t:ıbl bn. 
tanmal<taihr· Y:ılntt ~tıra5ı hl'ln· 

(Devamı 2 r.ci sayfocfa) 
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s O~ U~ ~ndcnberl Yalan i-
yen Ye Krunbra mmtakaln.

rlle Frans:ınm ~imali 5arki hudu
dundan itibattn La.on, Amycruı, 
Abelil hattı üzerinde de,·am eden 
muharebeler her iki tarııfm a.nuda.
ne hücumlarına rağmen YU7.uhsuz 
§eklini cliin mnh:ı.faza ctmcktcdlr-

İngiliz tayyarelerinin harp nıeydanlarındaki büyük ınuvaffakiyetleri 

Filhaklkn Alınan tebliğlerlne gö· 
re Uclçikadaki müttefik kuwetler
Ie Fransa.dakl lruwetler arasında. 
irtibatı tt!mln eden dokuzuncu or. 
dnnun imhası fuhnklmk etmem.iş. 
tir. Hatta son gelen habc!'lero gö. 
re bu mmtak&da Som nehri üze.. 
rinde mütteflkler yeniden hım ge
ı;it noktalan elde ederek Bcl~l.lm. 
Ye Fransa. al"BSmdn. askeri müna
kaleyl t.ckrar emnlyetle açın~bir· 
dır· Ancak bir taraftan ewcloo Sı
zan bazı Alman motörlze k'ltvvct
lort Bulon'yayı işgal ettikten son. 

Flessing tayyare 
hangarları ateşe 

(Dcvomı 2 nci sayfada); 

verildi 
Bir iaşe kolu üzerine 

200 bomba atıldı 
Harp meydanı gerisindeki Alman 
kıtalarına da bombalarla arka 

arkaya hücuınlar yapıhyor 
I.ondra, 2'7 (A· A·) - Cuma günü gcceyansı İngiliz ha\'a kuv

vetleri tarafından yapılan bir nkın esnasında Flessing tayyare mey
danı hangarlarına büyük zayiat verdirilmiştir. Atılan yangın bom
balan do. birçok yangınlar husule getirmiştir. Möz nehrini Ren neh
rine rapteden kanalların köprüleri üzerine kısa bir irt.ündan yapılan 
bombardımanlar ciddi hasarlar husule getirmiştir. 

Sair lngiliz tayyareleri, Almanyaya birkaç kilometre mesafede 
bulunan Gcldcrn'nin 5imalini şiddetle bombardıman ederek kıtnat 
yüklü bir tren imha etmiştir. Nnmur cl\'nrmda bir vindlik üzerinde 
kaydedilen bir isabet, bir trenin yansını berhava etmiştir. I..oven de. 
mlryolu lllisaknıda bir yangın husule getirilmiştir. Scnt J{entin illi. 
sakı da şiddetle bombardıman edilmiştir· Donnund'un §imali garbi
l!inde bulunan bir taVJ1arA meydanı da mııvnffaklyctle bombardnnan 
edi~tir· 

Maliye Vekaletinin tebliği 
~ ıwww-~~ ,,_,, ,_, J5""'tp ,_.,ıwww,,_,, ~ -~--~ -

Zam yapılacak vergi
ler ve resimler 

ka·nunu neşrolundu 
Tütün ve içkilerden ahnan Müdafaa vergisi arthr ıldı 

·-·-··-····--··---·········· .. ········ 
İ Yüz kilodan fazla İ 

kahve, çay ve 1 O te- i 
nekeden fazla ben- İ 
zin mevcutları bulu-i 
nanlar 48 saat için- i 

de bayannamc i 
verecek İ .•.............................................. : 

Ankara. 27 (A· A·) - Maliye 
vekaletinden t~bliğ c,,dilıni~tir: 

1 - Fevkalade vaziyet dolayı
sile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına ve b~~ı maddelerin mU
kcllefiyet mevzuuna alınmasına da
ir o' n 3823 sayılı kanun neşre
dilmistlr. 

2 - Bu kanunla bazı m:ıddele. 
rin istıhlak vergileri arttırılmış ve 
şimdiye kadar vergiye üı.bi olını-

yan bazı maddeler istihlak vergi
sine tabi tutulmuştur· 

Bu maddelerin cins ve nevileri, 
gümrük tarife numaralarile birlik
te her mahalde maliye daireleri 
tarafından gUndellk gazete çıkan 
yerlerde bu gazetelerle ve çıkmı
yan yerlerde mutat vasıtalarla ~ 
liin olunacaktır-

3 - Kanunun birinci muvakkat 
maddesi mucibince. bu movad ve 

(Devamı 2 nci ~yfa<ln) 
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Ruzveltin bir propaganda nutku 
R~is~~umhur Amerikamn silahlanmadığını 

söyliyenlere cevap veriyor 

Amerika harp ve müdafaa 
işlerini ihmal etmiş değil 

Ruzvelt ahaliyi harp meydanlarında 
ölen s · vil halka yard11na davet etti 

Vaoın~n, 2'1 (A.A.) - Ruzveıt, 
radyo ne ne11redllen bir mu.sahabem 
eımuı.nda Amerika mllleUnt Fransız 
ve Belc;lkalı mWtccller lc;lıı kızılluıc;a 
teberrlllerde bulunm3.Cıı davet ettik.. 
ten aonrıı Blrlcş!k Amerikanın istik
balinden bnluıetml§Ur. 

Ruzveıt nutkunda ezcUmle §8yle 
demi§ Ur: 

Norvoc;, llolanda, Ilelçlltıı ve Lük
ııemburg ve FnuıMdıı sMl halkın ha.. 
ıma gelenler hal:.kmda aldığıma 1.ııa· 

:ıulmaz haberlerden çok mUteeasirlz. 
Tavsifi lmk~tz tclAltcUerln de der. 
bal yardıma ihtiyacı olan kadın, c;o· 
euk ve lhUyarlnrm nammıı size blr 
:itelim• söylememin yerinde ol&cağt.. 

Zil z.annedlyoru:n. Bu adamlara yar
dnn edilmesi Ilımı olduğunu sOylL 
yecetfm. Blrlc~lk Amerlkada heplnl.z 

1
bunlara yardım edecek vulyetteıl.nlz. 

Ruzvelt sözlerine ıu aureUe devam 
·~tmlştlr: 

Bugünktı TU!yet, Amerikayı mu· 
ayyeıı bir z:un&nda mUdıı..fna progra. 
mmı de:t§llrmeğe mecbur edecek ıe
Jdlde istihale edilebilir. Hllk!Unet yıl 

ida 150 bin tayyare ~uma. karar ver. 
nı!şllr. 

Ruzveıt, ''körlere, aağırlara, Ame· 
)ikanm maddeten §imdik! nl:a hari· 
-=inde olduğuna satdlltuıe lnnııan kim.. 
8elere, tırkncılık lılasile her ne oıur
aa olsun hUkQmeUn harici styasetl 
ııJeyhlııde bulunanlara, panlke yakala 
ııarak artık Amerika ordusuna ltlmal 
~tmiyen kimselere hUcum etmı~tlr. 

Ruzvelt a6%lerlne ıu suretle devam 
etm~llr: 

••- Ben bu korkulara l§tlrak etmı· 
yorum. .. 

Hatip, kendi iradesinin 1933 HD• 

alndenbert Amerlkanm müdafaa ~le.. 
ılnde yapmı§ olduğu ıslahatı ehcmmı 
;retle kaydetmiş va bu aureUe mUda.-
1aa toierJn.9 lhmal edllmlı oldugu 
tddla.smda bulunan rakiplerine cevap 
:Yerml~t!t: .. • 

Ru.zvelt, Amerikayı tsrlhlnde hiç
bir zaman malik Olmamlf olduğu eıı 
iyi orduya 1111.hip kılmak için mllll mu
~aa namına. büyük mıı.srafiar lhtL 
yar edllmlf oldu~u beyan ıtmlıllr. 

Ruzveltln reisicumhur me.kamma 
l'elmlş olduğu tarlh olan ıg33 senesi· 
Je 19!&0 senuı arasında Amerlka hU· 
JtQmell, dorumması lc;ln daha evvelld 
yedi sene :u.rtmd& a.rtedllm1t olan 
parad&o blr milyar i87 milyon dolar 
fazla eartctm11Ur. Sıkls mrhlı Inıa • 
•nmıktıdlr. 

Ruzvelt, Almanyanrn han taamı.. 
~ lt1barile halı! olduıtı kuvvcUn ken· 
Cllslnln milli bir mUdataanm en eıu· 
lı laamınm harp gemllcrlla barp tay. 
)'8.l'elerl olduğu IUreUldekJ kanaallnt 
u.rsmamıı olduğunu &öylemlf tir. 

BaUp, blr aeııedcnberl aakert tay-

yare fabrikaları JmatMmm artmış 

olduğunu beyı.n etml~tlr, 

.MUşıı.rUnJleyh lmalD.tı senede elli 
bin tayynre tn,şuı dereccainde llcrı 
götUrmek taaavvurunda olduğunu 
söyleml§Ur. 

HUkQmet, bu hususta mUCBSir c;arc 
ıere ve Amerlkanm her nevi hn.rp 
csl!haaı lme.llndekl maharetine mUrıı... 
cut etmektedir. 

Hatip, aözlcrlne fU sureUe devanı 
etml~tlr: 

•·- Amerika hUk!UneU, mevcut fab 
rlknlıırm bUyUtUlmesl, yeni tmal4t 
b.aneler vücuda getlrllmeal, binlerce 
amelenin l§e alınması ve lptldal mad
delerin yeni men balarının lnkl.şat et 
tırllmesl için mukta.zi parayı avan.ee 
etmeğe amadedir.,. 

Ruzvelt, programını taha.kkuk et. 
tlrcbllmeııl lctn hUkQmete yardıw 
etmelertnı huaust aanayi amelealndeo 
ı.steml§llr. 

Hatip sözlerine d-3vamla deml~tlı 
ki: 
"- Birkaç gün sonra bu babda 

daha Mrlh malQmat elde edecekai-
nlz.,, 

Ruzveıt, bllhaua. dUııya vazlyellııin 
Amerlkanm gUnUn birinde mıııı mu 
dafaa programmı ta:m e: ..... _, icap 
edocek surette de~ebllecettnı ·~yl•. 
mlf ve ,öyle demlfUr: 
"- llıUyaç hissedildi!{ takdirdi" 

munzam tahsisat istemekte teroddUt 
etmlyeceb'1m." 

Ruzvelt, Amerikalı aanayl erbabı· 
nın yük.sek mUda.lae. mecllBlnde olan 
y&rdımlarmı ıu auretıe tarlt et.mlf
Ur: 

''Meı:lyeUeri lhllıınsl&n Aham:.1a 
tecrtlbe edllmlf olan vatan.sever Ame 
rlkalılar, tecrübe esuma mll.stenlt 
tavıılyelerlle hUk!Unete yardtqıda bu.. 
lwımak üzere Vaşınıtona ~elecekle~ 
dlr. Gayemiz, sadece lstllıaalt.tı arttır 
mak değildir, aynı umanda lfaaı ı.t.
zım gelecelt veza!Iln yapılma.aı için 
mlllelln ha1s olduğu lmk~ ileride 
daha :tlyadc ıırttırılablle<:ek surette 
tezyit olunacaktır. 

Ballp, millete ücreUertıı tenkil e
dllmlycceğt ve mes&J u.aUerlnln art.. 
tmlmıyacafı hakkında teml.n&t nr
ml;ı, ortaya yeni harp mllyıırderlert 
çıkmaması ve hayat pahalılılmm art
maması llzım oldutu mUtalcumda 
bulundutuııu beyan etmiştir. 

Jıllllct. kundakçılara n Amerikayı 
zaafa uğratmak ve millet araamda 
nl!ak çıkarmak lstıyen c&.IU.!llara kar 
şı müteyakkız olmıılıdır. 

Ruzvelt netice olrak fÖy1e demJf· 
Ur: 
"- Gece gündüz dUııyada eulhun 

teessUs etmesi lc;ln due. ediyorum. A.. 
merllUL relalcumburu etaWe ılzlıı de 
böyle hareket etmenizi lııtcmcğe lU· 
zum rörmUyorum. ÇUnkU Bizin de be
nimle birlikte dua etmekte olduğunu· 
ru blllyorum.,. 

Nereden nereye ?. · Musolini toprak iıçile
rine mµkafat dağıtb 

Akpma doinı lntl:tar eden bir Roma, 27 (A.A.) _ Muaoli· 
.-efiklmlz, bııg11ııktl u.Y15m<la taze 
hal-adla vermek gayretfno dU~u,. ni dün Venedik sarayında toprağa 
Şehlnltld bltttn putclcrl atlata.- sadakatle temayüz eden ziraat i,
nk MasoJlnbtln elyut blr natuk çilerine müklfat tevzi etml~tir. 
aöyledlifnl blldtrlfor. Duçe bu milnasebetle irat ettili 

Dofnısu ert,ıime:z btr 19tfhbar nutukta işçileri kabul etmekle mUf 
ti.5tUnlll!ft!.. tehir olduğunu zira bu i~ilerin a· 

Fakat no yapahm Jd nutuk &l. sırtar boyunca kuvvetini ve tema
y:ı.st bir nutuk dc~ı. Venedlk sa.- disini isbat etmiş olan bir rrkm 
r.ıymı ziyaret eden İtalyan dra.at. çir;~ni temsil ettiklerini bildinni' 
s;llcrlno l'tlusollnlnlıı blr lld naat- tir. 
Juıtlnclen ibarettir· ttalyıuım Al. Dur;e demiştir ki: 
man lm\"\"etlmnln yanıba.,~mda bn- Devamlı ve kafalı mesaınızı 
Junması llzımgelcUttnJ söyllycn de vakfettiğiniz bu topral:a istikbal 
l\lasoUnJ değil, bir devlet nazın,ıu-. de de sadık kalacağınızdan emin 

Nereden neıreye!.. bulunuyorum. 
~----~~~--~~~-=-----~~~~~~-

Askeri vaziyet 
(B:ııtanllı l inci aayfodaJ 

ra Kale ve Dlln~c::-l:;:e doi°:'l"D l!crle
ml5lerse do; son Fr.ınsız. rec;mi 
tebli!;I bu lmwetıcrln burndn blr 1<; 
yııpa.m:ulığmı \ "C her fid limanın cfa 
müttefikler elinde oldni;unn bll
Jl,lrmcktedir-

Diğer tsrnffan Mr hdmy:ı yn
lrnı bil' Z31D3ndıuıje;I \·nıonsly<'n 
'e l{ambra <'h°armd:ı. suren t.r:ıb
don Alm!\D kıblnrı ltlı;h!r ne!fo~ 
lstnısal cdfıllloml, Mr \'iLiiyet te
dlrler. l'l• hlc!lse n mm ta '°..:!.dıı.l:i 
mUtteftk kuwetlerln bUyUk mul::a
"VClllethıl lapıı.t etmclrtcdlr. A:rnca 
ajanlarda olrnyncağma ı;lbl İn· 
J;lllz ha,·a faaliyetJ gcnl, rnll<yo..tı
ta yapdmakta \"e., in..'UlJla f'bC'mn1l
yct vcrmlycn Alm:ın tablyecl h r 

gUn harb sahasında binlerce m:ı?. 
tul vermektedir. 
A~ .ıntlttef1k1cr f}l11141dr Kur. 

tre clvanacla dtlndenbert yeni bir 

faaliyet dcvreslno g~,ıer; ve 
Alnt3nlann kendllerlnl muha9ara 
olunma!J bil' vaziyette göstenne
lcrlnl de nm bir "eldlde telalb et
r:ıl ~1crdlr. 

B0t,"ilno kaılar Alman pltı.nmdan 
çıkan netle~ ~c1nr: 

Almıınlar Del~lk3 ve ı;lıruıll 
Fmn~:ı.yı Dllngerlı \'e Kale de da
hil o!mak Uıc::-e lstll1 etmek; daha 
• :mm u.ğ cen:ıhlannı ha Hrctle 
blı~dm eder etmez Fransanm gar
bmtİ'n bir Çt\irme harchetlle Ma
jlrnmun a•luasma dU,m~ktlr· 

r.ı:.kat !:.tmaı&r. bn plbı hiç do 
t~'bfü cılemlyeceğe bon:lyor· ~liln
ldi C"tl n:lıın l~ib!ırcn Som nehri 
hoyunra trıhnc; üt cdrn ı:r:ı.nsız 

lmn·"tlrrf bu mıntaim.yı l~ice tah
kim f'ltikfrn haşka l;ir iki gtlno 
k·ı • r ıb ta.nrru'l:\ g~mek üzere
dirler· 

llo.rhlrı n~tlı•cıd .\iman y\lr\hiiıııU
ıu'l ılc{;il. 'Pranrn.l'lıı l>u muka:ll 
hUcumuna tın~?ı~ır· 

Pariı, 27 ( A.A.) - Şirnaldekl 
muharebeler şiddetini arttırmı;
tır. Frandres muh:ırebesi, git 
gide çok muazzam ve şiddetli tc 
dafüt bir muharebe h:ılini almak 
tadır. Bu muharebede Almanlar. 
yaziatı nazarr itibara almakıımn 
mühim inam kuvvetl~ri ve rn.elı· 
ı:ul malzeme ile hü:::um ve milt 
tefiklerin biribiri arGr !ıra g~len 
müdafaa hatlarını istilA altına lll 
mağa te,ebbUs etmekteclirler. Al· 
manların ba~lıca gayre~leri Lys 
cephesine mUtevcccihtir. 

Valansln mıntakasında da di· 
ğer bir takım ta::rrurlar icra edil 
mi1 ve bu mıntakada Fransızlar 
muzafferane bir mUdafaadan son
ra ileri mev.ıilerini terketmivler 
dir. 

Sahilde Bulon kalesi, anc:ık 
diln ak~am dü§miiştür. 

Som nehri Uzerinde Fransız· 

tar, bu nehrin apğt kısmı boyun
ca tathir harek!tına devam et 
me!:tedirler. 

Argon'da Fransızların yapmıt 
oldukları mukabil bir taarruz ev 
velki gün kaybedilmiı olan bir 
:nıktar ara::inin istirdat edilme 
sine medar olmu~tur. Bu mı:ıta
kada Almanlar !evkal~da ı:ayiata 
dilça.r olmu,ıardır. Halbuki bu 
rası, t!lt bir mıntakadır. 

KAl.l!J DU~l\umt 
Londra, 21 (A.A.) - (Saat 9) 
Sal~lyettar m&hafll, Alm:ı.n yüka,:t 

kum&nda heyetinin lddl&smı tekzip 
ve Kıılenlıı halen mOttetlkler ellnd• 
bulunduıtıınu teytt etmektedir. 

tNotuz TEBLlGt 
Londra, %1 (A.A.) - Büyük umu

mi kararpb.m 29 mayıs tarihli tebll 
ği: 

"Bugün tngil1% eepbestne dddt bir 
taarruz yapılmnmı§tır. DU~mıı.ıı, aol 
cenahnnrzda bulunan Belçika kuvvet-

lerfne karıı büyilk bir teıırruz yap· 
mı~tır. tnslltıler, mUttefikle.:-lne yar• 
dn:ı etmi~lerdlr. 

Cephe gerl.!lndelcl şehfrl~re karşı 
bomba fle §lddetıı hücumlar yapılmıt 
tır. 

Son gtlnlertn veltayll, tngtl!z aııl<e · 
rlnln cuuctınl kırm~ıntJ ve ve.sattlnl 
ekmıtmemı,tır. 

Bir tek tn:lllz tenkı, dl'~anm ye
•ı l:ınkını t:ı.hr!p etr.ıl:"Ur, 

İNSAN ZA YlATININ HlÇE 
SAYILDIGI MÜTII!Ş 

HARPLER 
Parls, !7 ( A.A.) - 2r mayu 

sabah tebliii: 
Şim:ı'de. dil,ıt:ln bilh<'9e~ Me· 

nin bö1 ~e!lind~ hücumların1 de
vam ediyor. Fran~ı: ve müttefik 
kıtalan dü~manın ilerlemesini dur· 
duruyorl:ır. Almanlar maruz knl
dıkl:ı::ı ıayiata bakmıl:~mn mUte· 
addit ve kuvvetle mU~hhe~ lata· 
lar ileri ~ürdü1<lerind~n muhı\re~-

!er fevka'~de §iddetlidir. 
V:ılıt)~ien~ böls:;eeinde bu gece 

E~o üı~rind~i kıta~an de:piş 
edilen rn:\·ıi!ere çektik. 
~m • En ccp:1esinde, doğuda. 

mU.:1im bir Mdı.!e olmlmı~tır. 
YARALILARIN NAKLİ -ıE 

BAŞLANDI 
Londra, 27 ( .A.A.) - Fran!8" 

d:m re!en Uç hastane vnp:.ın1 dün.. 
lngilterenin t:!nup limanlarından 
birine varmı:lardır. Vap:.ırlard'1 
birka; ;'ilz yaralı vardrr. Bunl3r 
dan 14 ü yo'.da ö~mü~tür. 

Bir denizci :unları anlatmı:tır: 
Almanlar cumarte!Iİ güna Fran· 

!!ada bulunduğu.muz limanı şiddet· 
l~ bombardım3.n ettiler. Diz yar:ı 
hiarı \"apura naklederl~~n 100 m~t· 
re yalcnum•ı:ı bombalar attı:ar. 
Deniıde:ı birkaç mil uıal:t~~tığlm1ı 
ıam~n ~:ıhi'd~ yan:mlar çıkmr~tr. 
Alev v: du:n::ı.n ~örüyordul:. 

lngiliz 
nin ,,, 

tayyareleri~ 
uvaffakiyet! 

. (Baştarah 1 inci aayfac!A) 
Cumartesi günü Bal~lka hududunda bir sablh k~prU ile yol köp. 

rllleri bombardıman ed.ilmi~tir. Bulon cıvarmda usun bir taoe kolu 
üzerine 200 bomba at.ılm.ıştır· , 

Lya üzerinde en mllhim yol kısprüsll tahrlb edllm~tili· 
Cumartesi gUnU ak~aına doğru, Belçika harb meydanının gerlsin

da toplanmakta olan bUytik Alman kıtaat teşekkUllerine bemlta ile 
tlddeUe hUcu.mlar yapılmıttu-. 

Roterdam benzin depoları hala yanıyor 
Londra, 27 ( A.A.) - Ilaııa nezaretinin 27 mayıs tarihli teblili: 

Sahil tayyarelerimiz tarafından birkaç gUn evvel bombardıman e
dilen Roterdam benzin depolarının Mla. yanmakta oldu~nu bildiri
yorlar. Rıhtuhlann da1il yanmakt.'\ oldugu anıa,ılmakt:ıcrr. 

. Ağır bombardıman tayyarelerimiz dün gece dü,ntana kru}ı geni~ 
hareka.tta bulurunuşlardır. Dün gündüz 40 tan fazla dü~man tayyare· 
si tahrip edilmi~tir. Buna mukabil 7 tayyaremiz dönmemi,tir. 

Bir çavu§ tek ba§ma 9 tayyare düşürdü 
Ordudan birinden veriliyor: 27 ( A.A.) Havas: 
lki avcı grupuna mensup 36 tayyare tarafından, 15 gün ı:arf ınd:ı 

124 düşman tayyaresi düşürülmüştür. Dört filotilla.dan mürekkep o • 
la"n birinci grupta, kendi başın~ 9 Alman tayyaresi dil:firen bir Fran· 
su kanatlarının gururunu kabartan !On de:cce m1hir p:lotlar m~:..ıt· 
tur. lki filotilladan mürekkep ikinci ırup İ!oe, harbin bidayctind~:l b:-

ri kendini iÖStermi' \~ hiçbir zayiLıt vermeden 60 mcı dü~m:ın tayya· 
resini° dü,ürmeğe muvaffa.lc olmu~tur. . 

Bu muazzam muvaffakiyct tayyarecili::te t~akkiiere ve her~ü
nün oywlU mesabesine iİren mecburt akroblsi talim'e:i:lin mitc!:;ın• 
dendir. Tarafımızdan yalnız iki aJet ıiy:ı ile 121 a:bt Meinke, Doı
nier, Yünker ve Messerchmidt t:ıyyar~si ba iki ;rup:.u1 a~:ı.rru.1 r.1..i· 
kemnıel neticesidir. 

Ha va nezaretinin tebliği 
Londr•, Z7 ( A.A.) - il ava nezareti b:Zdiriyor: 
Dün saat 5.30 ile 9,30 arasın<h Jngiliz ha\'a filo1an en :ız ~O dU~ 

man tayyaresi dil'ürmu, ,.e di~~r 20k~dannı da istim3lde:l !akıt tale 
koymuştur. 4 lniiliz tayy:ıresi hafif ha~~ulara u3ramıştır. · 

Franm !:ıhili üterindtld hava m:ı~mre~leri esnasmı:ta dolcui 
Me!..-.er~mitd dü;ü.."iilmil~tür. · • 

Dü~man bombardıman tan'3re~crinden mürclraep bir dil~tn3n 
grupunu 2nw11n yakalayın bir Spitffre filomuz 5 Messerschmitd ıle 
bunlara refaht eden 5 t:an•art)i btimalden sakit h:ı.le koym'J' \'e bır 
bombardıman teyyar~lnl dü,ü:-mü:tür. 

Di~~r bir Inıiliz bomb11rdıman grupu da 20 Me!serschmltdi aır 
smn yakalry:ırak, tayyareyi hıre1<etten ımkit hale koymu~tur. Bir btr 
çtık saat dalı~ !'Onra aynı ırup 5 Mes~r!chmidti tahrip etmiı ve di~et 
5 ta'.'l~;int de ha~r:t u:ıtratm!~trr. 

Kara ü-erln-:le S~itfire tayyarelerimiz 5 Yünker düşürmü~ '"' 3 
Yilnlcer c!~ h~·:tnı uıı; ·atmı~tır. 

Romanya tazyika 
başlandı 

Mısırda tedbirler Maliye v~~~letinin 
lskendcriye, 27 ( A.A.J - Bu ter arasmt!a bilha~ ecnebilerin febhgı 

(Bqtarafı 1 inci sayfadeı) 
mellcllr ld l'ran5ız eepheslndcld 
br.rbln geçen her ~U. bakın Al· 
ma.nyay3 20 !:Jn tondan fazla ben· 
zlne mal olmaktadır· 

SON DAKiKA: 
Müllefiklm- lıarbin başım1anbcri 

Almanyaya abluka koymıışlardı. 
Bu suret/ş AlMGnyayı yalnıı gıda 
•ulılda dtlil Motôr harbinde ytt4" 
nı leudrtt mtnboı okm btnıindtn 
dt mahrum ttmeıe çalışıyorlardı. 
Dün gelett ajans haberleri Belçika 
da yapılan harpler esnasında Al· 
man mo:örizo kuvvetlerinin fct'k<r 
lddı benzin ıarfiyat. yaptıkfarını, 
ve hatta Almanyamn ihtiyat ben· 
zin depolarını da açarak harp mın 
takasına bııralardan benzin gön
dtrmtlt başladılım lusber vermek
teydi. Dugiln gelen afamtan da 
günlük sarf iyalın 20 bin ton gibi 
muazzam ve temini bugı"lnkü ~art
lar da!ıilinde imkd• .m ıöritnen bir 
yekana baliğ oldu~ımu göstermek 
tedir. Alrnatıyanırt Romanyayı taz. 
yik etmesi de lngiliz nıcnba;-.rın· 
dan gelen bu haberleri teyit edici 
bir mahiycıtte tcld.':ki olunabilir. 

l::diham hadisesind~ 
karar ve:-ildi 

Salih Kılıç va 
rnuavini beraet eUi 

İzmit (Husııı:-t) - Dolmabahçc· 
deki iroiham hftdise~i münascbeti
le uzun müddettenberi muhakeme 
edilen sabık J tanbul po'i~ müdü· 
rü Salih Kılıç ve muavini Kfımran 
bugünkü duruşmada ber:ı~t etmi~· 
lm:lir. 

ak~dan itibaren bütün Mt!lr ve bu m~yanda ezcümle SüveYi 
karanlıkta bırakılacaktır. Bu ted· kanalını g~n ecnebt gemilerinin 
bir her ihtimale kar,ı koymak şiddetli bir kontrole 1abi tutulm~-

"(Battarafı 1 inci ıayl~) 
e~yanm tlearetil• meeıul olan ıt· 
hıı.lltçılar, bu mıı.lları lthall~xıarrf· 
da.n veya memleket içindeki Uca 
ve eınal mlleeef!elerden mllbayaa 
ederek eatan toptancılar, bu nıad· 
deleri memleket içinde mal ed111 
ımat mlle~eseler bu kuual1JI 
ae~rl tarihinda yUz kllo4ian fas!a 

mak!:!dile ıarurt addedilmi~tfr. sı yardır. 
ittihaz edilmi, olan diğer tedbi~ 

ingillz heyeti Moskovaya gitti 
Londra. 21 (R:Mlyo, 1!111.&t 18) -

nea.rot mUzakerelerlne ıt~mek 
hwnıaund3. lnr!Iterenin teeebti!ılln• 
Sovyet hUktımetl ecv&btnı glhıder 
ml~tir· Sovyctlerin I.ondra el~isi M· 
Mai.ski tar&fmdan Lord Hıı.lllaks'a 

verilen bu cevap, İnı:ills t":Cllflert· 
ce mUsalt buluıım.u, ve !.!r. ltrir:'9'lll 
rt,Metindeld he) .. et buzUa Uts· 
kovl\ya hart!;:et etml;fü. 
Londrabam 

kahve, l}&Y ve 10 tenelte4ea t~• 
benzin ~evcutlan ltıılnaa per&· 
kendecller, mahalleri.de 1ıuJtye 
da'relerlnce y~ptlan Hint h~lp • 
den ~nden itibaren krrk e.l!~ !-5· 

at lçlnde mevcutlarmı bir beyan• 

İngiltere adalarına 
taarruz hazırlığı mı 

name ile baflJ olduktan mallY' 
varidat dairelerine blldirmeee nıee
burdurlar. Beyanname vermlyen ~ 
ya mevoutlarmı noksan rösteren• 
!erden verıfler lS kat fasla aıı:ıırr· 

4ı - Bu kanunla, tUtUn ve tcıd
lerden 2-tM eayılı kanun mnclb~'" 
ee alınmakta olan mlldafu veri .. 
il artlırılm11 n kibritler, kutu ı-· 

Bern, %7 (A.A.) - "Nouevene ra. l lw:ı.makta olAn A.lman kıtaatmm ıser
r;ette de Zurlch .. tn Stoltbolm mubabl· sen ve Stav&n%ete ıönderilm!o olduk 
rl, Almanların Norv~ UsııUlbaMke ıarmı , .e e!Merı bu iki noktad~ bir 
ltuhıu: etmek ııuretile lngiltereye kar ook cilztitamların tah:tt eclllmlo eldu. 
şı bUyük bir turruz ha.zırlamakta ı tunu lllve etmektedir. 

şma 10 para. ~mak ta~tarı dl 
adedinde bir kurut milli mudafaa 
verPİf.ne tibl tutul.auııtur. 

olı.luklarmı blld;rrnelttedlr. ~lr ~ok bo~ Alman remllerl ge.rhl 
Bu muhabir, merkczl Norveçte hu Norveı; llnınnlanna gö:ıd<!rllmlştlr. Kanunu• lklnct nmva"-ht Jl"ltd; 

İtalya Amerika 
seferi( r ;ni 

b:rdenbire k5sti 
Sofra. "!.7 (1 Iusu:f) - noma-

dan bildiriliynr: 
S3lı günü (yarın) Ame:-il:aya 

h:tr~{eti ıa~ım gc!en İtalyan trans 
atlantik vapurları Reks ile Au 
gu,tosun hareketi gayTimuayyer 
bir zamana tehir e.:lilmi~tir. Blitün 
kamara!an tutulmuş o!an bu tran::
atlantiklerin yolcularına vapurl.a· 
nn ne zaman kalkac;aklan belh 

de:ılr.• ,o.... tlltUa v• mn•'tlt"S 
ı .. .. hi b• t • •nyilerl ile hu!Ud ınllııktrat pıll· 
nonu ç ır gnze ecıye leri kanunun netırl tarlıttnde ellr 

mülakat ve:-medi rl1\d• bulunan tntn. 'H lc:kflert• 
ldbritlerf. malfye datrel..tnee y•· 

Anl<ara. %7 (A· A-) - AMclolu l pıltıellk Ulnı ta.kfb 9den t1]!ldell I· 
'j~mm haber aldığms g15r~. n.e- tib~.~ iki rtıa ite•• ve kibrit f1'' 
l3le1?!1\htır !met tn8ıt0 bra.rmdu .. 1 • ,_,J- _.~ ti a teterl de •t t.. • J ..n 1 n a!l~.t ..-•~-• _ .. , een 
U'ftto • r goaz ... ,ye \"t'nı!!I ., nıu- etleri:ıte •uhraa• kJbrttlerl 111e .. 
llkıı.t yel:tur- it~' 
==~==========. ktır il nı ta:....~ .~ .. ıflıu!• .t! 

, ~ • • • • • 
1 

• ren 2t ıaat 1'iad• ad:·.. •d 
Oımaclıgı bı!dınlmı~ \"C bılet,e:ın L'1hi·~ idan;ertae efr lteyun•fl'.18 
pa~atan yo!culara inde e:iilmi5tir. uo b!ldirmef• aHlmı'llurlar· ~ 

ltal}:~ ~ül=iırn~in_i? bu k~ra.n yanneme venni'V19n veva •• ~
b~radaAı ~yasl mahf ıl erde buyük rmr noksan ,fsst.erettlerden ftrgt 
bır ehe..'llmıyetle karşılnnmış, ltal· ve zaınlu bet b.t fulaatıe a.Jınn"' 
\'anın harbin arifesinde bulundu· 
~tına da1r bir i~rct tdAkki edilmi§ ~aym vatandaşlarca bJıtnmek O· 
tir. zere teltlff eluııur. 



ı mt!lfaıu~rıay,mmt 
~ON DAKİKA - 2:' weırs 1>40 PA~ARTESt - • 

KD~ ALö 0Vü 
v UJ rr <dl llJI D ©l rr U 

ltalgada Musolini stadyumunda -
H r lehinde Yazan: MUZAFFER ESEN 

tl ·· er \yapıldı Annesi bir Vonedik Dukasıııı : lcı:n, bnbaıı ı:nnp kaç.afi k 
eeneriydi. Eir saray içmde büyüdü, ydhm:a ıefahat mecliılerincs. 
bulundu. öJümü kanlı bir ilıtiWin ,.,,..pJ~,&nden biriai oldu. 

1 . fJuman. ter, kru, pıbbl~ 
kan kr.k~n hu utırap cehcnnemı· 
nin üzerinde, 'eminin kıç kama• 
rumt!a bıunhaıka bir llem var .• 

~hBDeııe ~ 
·~ LM -

CJtıı •Cl'Odo tahıılllerlnl ynpmııkta. 

Laik aras nda üzerine «harp » 

yazılı afişler de dolaştmlmış 
Fransa Semµlon 

eks. resini şimdilik 
kaldırdı 

VENEDJKTEN AYRILAN 
GEMl 

Vcnedik ufukta ıırlta.n bir 
nokta gibi kalmıştı. 

Ağır, sıcak bir ağustos gece· 
al... Adriyatik kıpırdanmıyor Lile. 
Kurıun renk!i denizin Uzcrine 
gökyüzü bütün yıldızlarım bir 
inci akını gibi dökmüş... Genig 
denizin üzerinde tek bir gölge 
var... Koyu, karanlık, koca bir 
gölge.. Bu ı;ölgenin kenarları:ı· 
da.ki yüzlerce delikten uzanan 
sağlı, sollu kürekler, denizin 
yUzilnU vo semini bir hııırtı ile 
yırtıyor. 

Burası ufacı:C fakat çok ıilalU 
bir yerdir. İnc:;c ipek bir balı c•· 
minin katlanlı tahtalannı ıöıdeft 
r;aldayor. Ortayerde il.zerine klap 
tan i~lenmiı bir örtU serili b1t 
iskemlenin üzerinde altJ kollu iki 
gümüş şamdan var. Şamdanın 
kollarındaki renkli mumlardu 
kasaraya biraz gönük fakat ko" 
kulu bir ışık dökülüyor.. Ba 
iskemlenin yanında elinde ıtımüı 
makasite dura..'l bir cariye bütün 
dikkatini damla c:Wnla eriyerek 
yanan mu.-nlara vermiş beklemek" 
tedir. Mumlar yanıyor. Fakat fi· 
til miımla beraber yanmadığı için 
mumun ucunda is saçarak aallan• 
ma~a başlayınca cariye derhal e· 
tindeki mum makHile bu fitil 
parçasını keıerek yanı.batında 
duran ı;Umüt bir tabak içeriaine 
atıyor . . 

111.llh.~ebcıcrimızııen yükııck fna.;;:ı.t 
l:ıUJı,11d 181 Nedret Erenyol vo klmyn 
'eıııp1011·•i lillmı Ala~ı bu~Unl:n 
lerd!l" •kspresııe ZUrlbtcıı gelmlı:ı-
tu. 
~:te ao Türk talebesi kalmı§trr. 
dtre1t 1 •ük~•Ue derelcrfno devıı.m e 
' ' lllUhaıı buırlıklıı.rllo m~gul 
,~ruıd&n tauıe kadar 1:ıviçrcC:I':\ 

Iloma, 27 ' \, A·) - Havns a
jr."" ·..,n: 

Dün M1•eo1·nı !tadyuruunda Mu
&n': .. • .,ın de huııxri' " ynmlen jim
nastik egzcrshlcrl, ltalyanm ll!lke
rl bir müdahalede buluruna.!t le -
hinde bir nümayiş yanılmasına ve
!lle tt'!sk!I etmiştir· E!7Zerslzlcrln 
~onunda gençler ııtadyumun orta
smda toplanmışlar, m.1111 marşlar 

okUMul'}!t.rdır. Bn ıurac?n da mit -
r-l" ""'Pr ntel$ etml!! ve bir taknn 

g . ..,,ar nurlerlnc' "harb,, yazılı 
afişler ve bayraklar dolaıtll'JIU§lar· 

dır· 
ınsmDA ırtlr.!!\ı 

111.lLAKATLAR 
t~kenderlye, 27 (A· A·) - fn. 

giliz sefirl sır Mlls Lampson, diln 
B~ekil Ali Mahir paşa tara!m • 
dan kabul edilmlşUr. Ba~eJdl, ln
gillz sefirini kabul ebneden evvel 
İtalyan sefiri Kont Ma~ollni ile 
unın bir göril~e yanm~tır. 

Roma. radyoswıun verdiği b1r h&be. 
re göre semplon eksprea1nin buG"lln· 
den IUba.reıı Franaa"ile aJAkaaı kalma.. 
mıştır, Bu sabah ıelen yolcuların da 
aöyled1klerlne göre de normal ıekllde 
Parusten kalk&n eon ıemplon ek.apre· 
llinlıı yolculan ve posta 90yam yamı.. 
ki ekapre.:le buraya l'elecek ve aym 
Yirmi dokumudan IUbaren ekspres 1.a
tanbula lt&lyad& Klllzıo ıelırl.ııden 
ıe.ıecektJr. 

Bu gölge bir Vene-dik kalyo
nudur. 

~o.nı:t•C&klııruu blldlrmJ;tcrdlr. 
~ltttte hesabına bu bitaraf mcm
'"lletıcrı t.lıaııde bulunıuı talebelerin 
~lıaııeı ta~' 1U2'Um gUrUlmem~. yalnız 
~ lı:tıı •beden lstıyenlere vl.r;e veril 
>\ıhı~ lco~ıoıııu""-•muza tebll-a.t 

----------~--------~·-------- Maamaflh yataklı va:onlar idare· 
sine henüz bu huausta bir emir venl 
miş olrnadığuıdan Parlııe kadar bilet 
verilme.sine devanı edilmektedir. 

Göklerden bir d~mlacrk rUr.g~r 
dilenmek için açtığı birkaç yel" 
ken boş bir torba r.ibi sarknu~, 
koca kalyon, anbarda p:-angava 
vurulmuş 270 esirin kanlı ıırtla· 
nnda p:ı.rçalanan kamçılann şa· 
kırtısından hız alan i.naan kuy· 
vetile yürüyor. 

"""ll§trr b~ • 

' lıııı • 
~ it ka:ıt fabrlkaaı go.zete ve 
lçlıı ~ kAtıdı lsUh.ııallnl arttırmalt 
~lltr le bl!' f:ıallyet içindedir. Si· 
'briıta ll?raya konrnu~tur. I<"akAt 
t•~.lt~üloz tedartklııde mUııkWA.t 

lngiliz kumandanları arasın
da bir değişikrk Fro.n.sada aemplon trenlnln Ilga.sına 

IUka bir servta olması ve eon zaman 
tarda mllştertlerinfıı pek uaımuı 

sebeb olm~tur. Yolcular normal had 
dl bulunca gene toıetueoekUr. ' l( r, 

lııeıı, ·~ k.aptanm fdareslııdekl Sllr
~n.,bh:&nlJl& bağlı 2~ tanluk "Rl
~~ •• tnot6rü köprü g!SzUndcn 
::ııo •• lltrada motörde bir Arıza oL 
""'rflı• dUırıeıı tutmamı:ıtır. Bunun 
~ tnotısr h&lllnra ça.rpn tş ve 
lıttb..:ı:, Yık~tır. Met.ör do hasara 
' ~ r. 

ı..!'cı.ııad ı.'7'~ a 111Uhlm bir ziraat mmta.· 
llıtı~ıı kurak zamanlarda bile sıı 
~ kar§Ilıyacak olan Seyhan 
~~ lat ili.biline alt sulama ve 
"'lllalllııı O•bekeat lıı,.11&0.tı ek6lltmcye 
>ıııt ~· .Bu amellyatm lld mll
~-'d!ıı bta liraya mal olacağı 
~ ~.s!or. lmtsi!tme 20 h&zlranda 

General 
ironsayd 
Anavatan kuvvetleri kuman

danlığına getirildı 

Şehrimize gelen 
Alman seyyahları 
Birisi hüviyetini söyle· 
miyor; birisi de kuma§ 

mütehassı.sı 
Gazetecilerle konn~malttan oek1. 

nen bir Alman turlııU ~kil ııemp
lon ke.spresll• celm~Ur. 

Paaaportunda mUhendla oJdutu ya 
zıh olan bu Alınan, mUharr1rlm1ztn 

Geminin alt anhan 270 esirin 
yürüyen hapishanesidir.. Dıpn· 
om sonsuz ufuklan yerine bura· 
da basık ve havas12: bir darlık 
var ... Alçak ve aralan katranlan
mıt tavan yukarıdan ne bir dam· 
la hava, nede bir parça ıea am· 
yor. 

Yerde, zincirli esirlerin ırrtla· 
rmda, tavanda korkunç gülleler 
ve daha korkun~ ışıklar dolaşı
yor. insanı ürperden bu ışık ve 
gölge oyununu sıralarm araların· 
da duran altı me~'alecinin ellerin· 
deki meş'alelerden çıkan kırının 
alevler yapmaktadır •• 

Bir kenarda yerden biraz yük
sek tahta bir kerevet üzerinde 
kurulmuı bir sedir... Yumu9ak: 
minderler Uzerine ıerilmiş penbo 
zeminli ince bir halmın ipek aa· 
çakları ıcdirin kenarlarından ta• 
prak yere dökülüyor. Sedirin n
scri, kenarları çeşit çeşit, renk 
renk yastıklarla doludur. Burada 
Venedik ipeği Keşmir şa.lile ku· 
cal:laşıyor, 1ranın Dibe.sı, Bursa· 
nın çatmasile kokla~ıyor, sim it• 
lemeler, ipekten örgülerle diz eli" 
ze oturuyor .. 

Bu muhte§em sedirin üzerinde 
uururuı denilebilecek kadar ta· 
kayt ve peritan oturmut oları 
genç kız ise altında ve yandaki 
aan'at eserlerinin he~inden daha 
etueJdir. Bu dakikada ayaklannı 
oğuıturarak kendisine tatlı bit 
l§k efsanesi anlatan cariyesini 
dinler gibi görünen bu genç kız, 
V cne<ii~in onlar meclisi bum" 
dan Eluiu'nın kızıdır. 

, bttj~ Y•Pılacak ve sUraUe lıı§aa... 
t lllllt ac&kt.ır, 
~lırık~::ta.11; b.ra!mdan ~ 
'9ı fçt,zı lalıı.b ve teıık11A.tlandmL. 
~~ 0..:•trııan 1ırvlçre.If m~hur 

n.._11 ıı~ın &nizawrn Andre susı bu
~lt~•tPlon eıkspremte gelınl.§tlr. 

a1 h•bma tnlıomo.laruııı 
lı !ltc.tfııı. • tr..ı ak.tam Ankaraya 
)\ Lt~.._t f&brtıt.ıar hakkmch uaa· 
~ aıs'Y•pe.ru lılr rapor ha.zırlı

I • l<ı.1t Ytemıour. 
~lııtxı ~l'Jıın eh anndakl fsUmlA.k 

!14.l'l. .:lrıçıncıe fkrna.11 lçlıı alt'ıkn--
lıerı.rn ••rllmf:ıtır. 

~llııd, Ye rı.. I>lkııı ve Urla kaı:nlan 
b....

1 
•• ·~1.,Urllen ctıçmcnler J1:tn 

~tt llct U •ltlrtlecekUr. Bunların 
• "'1, 1 •1 lçtııdı tamamlana-

'ııı. ICaıı •• üııe 
't~lıı ~ rlnde lhllklr yaptıkları 
~llııd, bı rdı Torbalmın Tepclctsy 
)\ k•rrı...,_ r bakkal ile kahve satıcıaı 
tı, P%Jc~ evrtıınt;ılır ve eorı;ulo.n 

• t.'kıt 01~ mahkeme karan 
"':ııı ~llrktkıı. lnU§l&rdır. 
~ ~tat A.ı::ıhlsarda bulunan Gire· 
~ ~ ıtu11 aıı harekeU:ırz ıınha_ 

'tonra Gt~e tetklkatta bulunduk
' t~-~· d6nmuvtur. 
t\tı llıuh~Ut ~ ğ~ Y&tmur ve dolu-
' .... l'tfdı &uauta.ttı bazı ufak za· 
ııı.~ la.batı~ &zıla§ılrnr~tır. 
~?tı. Su Yü Oelırt kc.sıt bir ala kapla 
~t ~ııınış ,::en dClllzdekl mUnaka. 
~~ teterıcrı •ut 8,30 a kadıır va
t·~ ltısp't11derı )"npılamıı.mı~tır. nk vn· 

1 tır cttı. de 8 •rs~(fü!Sye 8.30 da. nr...

1 

' ' ' • hareket edebUınl~ 
~ t.1t1 t:.eıcaot k 

Londm, 2'7 - !ngillz anavatan 
kuvvetleri kumandanı değişmi§tır. 
Bu kuvvetlerin kumandanı general 
Valter Kirke tekaUde sevkedilmlo, 
yerine impo.ratorluk kuvvetleri ge
nel kurmay baekanı general Ed
mund Ayroneayd ta~1n ~tir
tmparatorlulı: kuvvetleri genel 
kurmay ba!jkanlığma da general 
Con Dil getirllm.lştlr· 

Londrnda iyi haber alan menba
lardan RlSytero bildlrlldlğtnc göre, 
anavntnnın rrUdatw. halen birin
ci derecede bir ehemmiyet kes
bctmektedlr· Bu son yfüı sene için
de 1ndlterenln fstilfier ftkrl o de-

Londrada sulhçuların 
toplanlı$ında tevkifler 

Londra, %7 (A·A·) - Birisi 
Londra mmtakMı komUnlst fırkası 
erkAnmdnn olnn Dd klşi, dUn ak
eam bir toplaııt.ı esnasnıda umumi 
intizam kanununa muhaill hareket
lerinden dolayı Haydparkta tev
ki! edllmlşlerdlr- Bir mUddet sonra 
sulhçUlerin ynpmış olduktan bir 
toplaııtı ~nasında da iki ~l tev
k'f olunmu~tur. 

-HAZRETl--

MUh3ffiffi8din 
~~ '-Utekaı auununa göre ınaq 
l'ı:ı Atı va~ıı~ dUl ve Ytıtıınıerle hl
' ltt'lll3eıerı:ı1e tertibinden m~ a.. ı 
ıı~ ~Aprlıtıaa nıaqt:ırma. Yllzde 25 i 
lııt httkıxıu ~hakknıdakı yeni ka· ı 
"t:ıı •dııeeek randan lUbarcn tat· 
~ l!ceıt Q'= UrYt RIWra.ndan itibaren 
" ~ter a ık ın~lann bordro- ı 
' tııl"1ı h d&rtık tarafmdan bu esa... ı I k 
llı._c~11 t.&rrlanrııaktadrr, 1 i 

hayatı 
m anlatan 

tarihi vesika 
t\~ Ce.:• AYaıtotya mtızeB1nde, 
~"' lekı den kalma rnUhfrn rno- 1 
~ tıııı:ır- :erıırı meydana çıkıırdık.. Peygamberimiz Hz. 
ııı.; })rot •ınlekeUne giden Arnerl- M h d' 
~ n_ tl&6r Vfttcmor, yeni anı. t 1 U amme e yap1-
htrıı1rllılll':lc~:kp tızerı Uç mütch~: 1 lan iftiraların hakiki 
ı, tıe bu muııvtn bir heyetle h" J • d" ? 
~lııu~tır~bahkt semplo:ı ckt:pres1. ma ıyet erı ne ır. 

tı..... "'lcrııcaıı 
ı;.~ılr i Profes8r, yapacağı arq.. 
~.-~o.ıı, ~ hUkQmetıınl:ı:le temıı.ı 
, ~ııt ae .... bu &k:am Ankaraya i:lde· 

~ •\ıt.nı. .1•ernı~ur. 
t' ı-el"1ı ıı.rauarmııa cumartesi gttnQ· 
~~~ ~1ftctkltk olm:ı.mr~tır. Sar 
~--'1• Sabah 23 Ura Uzerlnd-.n 
, ll' teı:'P!l1aı?a ba:lamı:tardır. A-

l .... ' &l:dır. 
Ilı• ~ey el""-•-•b ~ U ~·"""'w ve el~lk heyctl· 
~ ~lfıı C&ret ntllzakıres!nc memur 
it tflye~~ Ucarct ala§estnfıı LAheye 
l ~ olduklıırı bo.rlclye vek!lı
:t...•• ceıeıa 
.''lln~tll'. rcsmJ ınalQmnttıuı an-

i' Ceı:cnı 
...ıı"lıc erde Uç temsil vermek tızere 

lıı~l\.'l\.ı Ye l!'ldt'n H:ııdılt!Sy hıı.llcevfne 
~~"l:5 klçlllk heyet bugUnkU kon_ 

.., b-ell1Je dönaU,tUr. 

Blnııt muasrrJarmm atmıcıan 
ıınklolundıığu~ gllre 

llz. nıuhıuıımod'Jn hayatı 

llz. MUlıammed'l.n hayatını ;yaz 
mı~ ilk ınUverfhln kaybolan · ese 
rinde Hz. MUlıammed'fn hayatı 

ı:ı.asıı anlatılıyordu? 

llh tarihi vesikaya 
göre Hz. Muham-

IV med' in hayatım 

rakında Haber'de 
..!.~.~~~'!..~ı:.~!~ .. ':?.~~~~~~~ ..... 

rece realite sahuı harfcfndeydi kJ, 
tamıunile yen! esaslar Uzerlnden 
blr anavatan mUdafaut tertib et• 
ıneJt IA.mngeldl· .. 
Vazıyetln l>evetJ tımumfyosl Ue 

revkal!de ciddi mahiyeti ve Man§ 
ltmanlarmda Aban tehdidinin sU
raUe tul11.l&§t!lası keytlyetJ, ana
vatan cepbeainde tedbirlerin der
hal tnsllllqtmlmamu IUsumlu ktl 
mıştir. 

Londn, !'1 - Frastı BqveklU 
Pol Reyno Londraya gelmiş, İngi-
11.s Ba§vekJli C'5rçll ve diğer askeri 
erkAnla konuatuktan eonra tekrar 
dllnmUştQr. • 

auallertne §öyle mukabele etm11Ur: 
- tı adamı ve tUccanm. TUrklyeyı 

sut gumek maltaadlle ziyaret •dl)'O
rum. Rica ederim; be§ka bir ıey ıt0r. 
mayınız! f.lmfmi bile ~ylemege niy. 
tim yoktur!., 

ATUSturyadald btlytlk bir tQtllD 
§irketJ mUmemıı do plyua.ınızla t. 
mu fçlıı aynı trenle seıenler &rUm· 

da.dır. 

Lehfataıım Almanya taratmdan L"
WA.ya uğnyan kmnmd&kt mqbur 
1&11ayt reaaamlarmdan Sonebrlk alle
aile birlikte gelmloUr. Sonebrik ka 
dm kumaş modelleri ınütehauııt ol· 
duğunu, buradan Hlndl.atana ıtder.ılc 
p.rk modelleri Ozerinde calıpcaguı~ 
ıöylemlııUr. 

Bulgaristandan gelen 
muhacirlerin anlattıkları 

Bulgarlar Yunan hududunda 
· tahşidat mı yapıyor ? 

BuJ.ı'aNtaıı ve Yuıoılavyada.n ik1 
rttndnr mUhnclr k&tilolerf ıeımektf' 

devam etmektedir. Bu kııfllclerln ver
dikleri en ıayanı dikkat m:\!Qmat bil 
bana Bulgar topraklıı.rmda kenCIUe. 
rine yo.pılan lll.:ı:umsuz muAmelelorı~ 

Buls-arl:ıtanda bUmmo.lı blr harp ha· 
ımlığıdır. Nitekim bu ıabah gelea 
b1r kA!fle tnUhacfr pasaportu taııdık· 

tan lçlıı Bulgar memurlarının fena 
bıınıkeUertno mıı.ruz ka.ldıklanru söy 
lemfılcr; ve bilhassa Yuno.n hududu.. 
Qa yapılan ~ldııttan haber vermfa· 
lerdlr, Bulgarlar Kırcaall mıntaka· 

&uıa bUyUk mfkyo..sta aakt'r aevket 
mekte ve ayrıca birçok ağır toplar 
ıöndermekted1r. 

SAAT: 13.40 
İsviçre hududunda 
topçu faaliyeti oldu 

Her meş'aleclnin yanında iz· 
bandut gibi birer insan uinaru 
elinde kamçısiyle bekliyor, kam
çının uçlan dilğilmlü sırım dilleri 
bazan oldufu yerden kıvranan 
yılanlar gibi uzanıyor ve kürekçi 
lerdcn birinin sırtında çatladı1'" 
tan aonra, il.zeri 9erha ıerha 
olan bu insan vilcudundan emdi· 
ti bir iki damla kanla nczarctçi
nin yanma dönUyor. 

Prangaya vurulmuş bu kilrck' 
çiler yetmiş iki millete mensup 
talisiz fertlerdir. Hürriyetlerini 
kanlı bir muharebenin dumanla· 
n arasında yurtlan yoluııda feda 
etmif kahramanlar, borçlannı ö· 
deyemedikleri için alacaklının o
lile bir hayvan gibi sattlmıı ı;a· 
vallılar, bir öfke, bir intikam, btr 
hın dakikasının muvakkat zevkı 
önünde bir bayat feda eden az· 
gmlar ve şuursuzlar burada, Babil 
kulesini hatırlatan bu meı'ahte· 
rin dumanından havası boğulan 
bu ölüm anbannda yanyana otur
muşlar, bunlar kuvvetlerini kol· 
tarının gerilen etlerinde toplama· 
~a çalrıarak kürek çekiyorlar .. 

Her kuvvetten istifadeyi düşil
nen insan zekisı bunların arala· 
nnda anlaşmalarını temin etmek 
ve bu yüzden öllimden lnşka kur· 
tulu~ imk~nı olmayan bu ölüm 
odasından kaçına ümidini, milyar 
da bir d: olsa, tamamile yo!<et 
mek için ince bir kurnazlıkla her 
işi hesapla.mı~. biribirinin dilini 
anlamıyan kürekçileri yanyana 
oturtmuştur. Bir VencC:.l:linin 
yanında bir Türk, bir Arabın 
yanında bir Korsikalt, bir Ccza
yirlinln yanında bir Fransız ... 

Cariye anlattığı ma111ıa ea 
tatlı, •n heyecanlı yerinde: 

"Genç Prens, kalbinde mana~ 
sıı bir filphe ytizilnden terket' 
tiği aev~ilisinln haareti, gözleriır 
de bir yu aktamında çiçekli bir 
bahçede goçen tatlı bir hatıranın. 
hayali, dudaklarında Nekrita'nm 
adı, ıyaklannda hayatı ığutaı· 
tıran hasretin yükil bekliyor, fa .. 
kat o, bir türlU gelmiyor. Günlea:: 
gilnleri, geceler, geceleri kovaia
yor, fakat uykuda bırakarak 
kaçtığı aevgilidcn. hm bir aea 
yok ... 

''Bir akşam, genç Prena ,baJl· 
çesinde genç bir papasla kartılat• 
tı, siyah uçları omuzlanna kadaıı 
dökülen, tnavi gözleri emsalıll 
bir tatlılıkla parlayan bir paputl 
bu ... 

"Prens sordu: 
"- Papas nereden geliyorsun~ 
Cevap aldı: 
"Sahifürinde karJan beyat 

mermerlerle berr.beyaz; köpüklil 
dalgalar öpü~en, korululclannda 
çehreleri adanın mermerlerinden 
beyaz sevgililer dolqaıı Faroe 
ı~asından. 

''Prens titredi; ken<llsl de 
Nekritayı uykuda bırakıp oradmı 
bir gemi ile açılmatntt mıydı? 
"- Ne gördiln orada? 

(Devamı var) 

Seçnıe 1fıkraıar 
Piyade geçemez! Bakıyormuş Beni. %7 (A· A·) - İsviçre Telgraf ajansı, pazar eabahı saat 

3.30 dan itibaren B!1e ya.kininde topçu !aallyetl g6rUlmU§ ve bu faa
liyetin muhtelit ra.sılalarl& bir mUddet devam etml§ olduğunu bildir- Yasef asker olmuştu. Zabiti Bfr toplantıda herkes bat ba· 
mektedlr· Almanlar, ağır toplarile İ!teln'den endabtlar yapmak su- onu, gözcü olarak göndermişti. §a vermiı şuradan buradan tath 
retlle Fra.nsızlann atqine mukabele etmişlerdir· İlerideki yollan görecek ve dö · tatlı konuıuyorla~. Bu sırada 

İsveçli mllşabttler, pazar sabahı kesit blr duman sütunu gl>r- nUp zabitine haber ulaştıracaktı. aöyliyenlerden birisi daha ilerde 
mtl§lerdlr. Bu dumanın yukan Aleaata bir kasabada cı.kınıv olan bir Gitti gelmez. Beklediler, bekte· oturanlardan birinin mütemadi· 
yangm eeerl olmuı muhtemel glSrUlmektedir· diler. Nihayet kan ter içinde gö· yen kendisine bakmakta oldufu" 
lsviçrede alınan tedbirler rilndU. Z2.bit sordu: nu ılSrmO~. Evvel! aldın! etme· 

Bern, ıı (A· A·) _ Uri Kantonu makımıatı, bu mmtakadnkl bil- - S~ylc bakalım, yoldan asker miş, fakat yine baktığını ,ı8rilncc 
tUn hudud lşareUm1e mmtaka hakkında coğrafi malfımat ita.sına ya. geçer mi? ' 1 rena halde kınnıf, adama döne· 
nyan biltUn atlmetlerf kaldırmağa karar verm~tlr· Yuef korkudan gözleri falta~ rek: 

Panamada bir komplo meydana çıkarıldı gibi açılmıı bir halde: 1 - Ne diye mütemadiyen yü-
- Efendim, dedi. Topçu ge- rume 1-kıyorsun? 

Panama., n (A· A·) - HilkQmete k~ı bir isyan çıkarmak Uze- çer, silvarl geçer, otomobil geçer ·- Peki, ıen niçin balayoraun? 
re muhali!ler tara!mdan terlib edilmiş olan bir komplo, muha1iflerdm veJ~kin piyade geçemez.. - Ben sana balmuyonım kit 
10 kişi tevki! edl1mek auretila bMtmlml§ttr- Birçok sil1h ve 180 bom· _ Neden? _ Medemki bakmıyonl!ft, 0 
ba. mllsadere edtlm1'tlr· - Yolda iri bir k8pek var, ha.lde benim ~ bütltıma namı 
Cepheden dönen /ngiliz yaraldarı herkese uldınyor. ıörtıyoraun1 . 

1.onılra, 2'7 (A· A·) - İngiliz yaralılarından mnrekkeb bir kafi·-------------------------.. 
le, dün lnctıterenln ıarbmda klhı bir tehre vAsıl olmuetur· 



r-1 
Kütüpha.11ede BahaJi bulduk. 

Delice koşuşmamız kiıtüphanf>. 
nin kapısı önünde durdu. Baha. 
masanın ynnıbaşında boylu bo
yuna ve karnı üzerine ~?anmıştı. 
Boynu öyle garib bir şddlde kıv 
rılmı!'jtı ki ~ören clcrhal öldü§'\.\. 
•~ hiikmedcrdi. Ben onu rob dö 
rmbırından ve saçlarından tanı. 
dım. 

Bir mermer heykel gibi hare
ketsiz duran Aliye ölü gibi s:ıp
san. odaYl geçti, diz çöktü ve ce. 
reeli çevırdi. Bahanın yüzü değıtı
nıemişti, ağzı yan açık, bir de. 
met saç alnı üzerine düşmü1. göz 
lcr: kapalı ... Artık bu adamın ya. 
nında yapacak işim knlmadığ;nı 
derhal anladım. 

diniz. Davudun odasında telefon 
var 

Gözleri gıranit bir çt:'hrcye ça
kılmış gibi iki mavi taşa benzı. 
yordu. Birdenbire bu gözl~l'in 
dc~iştiğini, kımıldamağıı ve mıt-

içini çeke çeke: 
- Hayır, dedi, bizzat ben tele>. 

fon etmek isterim Emine ana. 
yardım et bana ... 

- d' 
için eğildim ve onu aklım. Bt1 

kılarak ufak yuvarlak ha ı ıc f)J 
tirilmiş bir kiı.ğıd parçası idi. ~ 
ha yakından ha.hınca bunllll et 
gazeteden koparılmış bir ~~ 
olduğunu anladım. Tıbkı, ,-.:., 
nıaz çocukların ağızlannda ~~ 
neyerek yuvarladıkları, soı: rJ 

u · -lc.ıtlaşlat1, 
doğru attıkları kfığıd :o,-uvıı.r1' 
lara benzeyen bir yuvarlak. .

11 B d · b d · S mis1 •• - e rı, e rı... en 1 
Evet ... Derhal bize gel.. E"deiJ·· 
Yıne Baha.. Oldürdüler.. Ol 
Çabuk gel... siııJ' 

Karşıdaki telefon makine il' 
kapandığını gösteren tıkırd! ~ 
lağıma kadar geldi. Halbukı t 
ye hala makineyi ağzı:ıda tıı 
yor ve sezi.ine devam ediyord~r 

- Kim bilir ... Belki de bırıı--
lar... oY 

Sonra. kulaklığı yerine ~ıft 
d u. Ve bir rüyada imiş gibi ıl 
etti: fo' 

- Şimdi de Hikmete tel:: .1• 

C:ı.H n 'asmdan deniz~ cberu bir rr..anura ve pirinç :z:caati ya::ıan bir köylü. 
Toprak sanki ay::ıklanmın al. 

tından kaçıyor. her şey etrafım
da dönüyor. fakat bu c'lalğmlu;:ı 
rağmen yanıbaşımda d:.ıran Ca. 
nanın kolumdan tuttuğunu far
kcttim. Takallus etmiş parmakla. 
n etime geçiyor. Kadının bütün 
vücudü titremekte: Hidayet, gw.: 
leri yerinde11 fırlamış, kapının e 
şiğinde durmuş i<;eriye bakıyor. 
Aliye bana bir şeyler söylemek 
istiyor. Bir <;ok t:'mek sn.rfettik
ten sonra nihan.t emirleri clu 
daklarından bir mırıltı halinde 
çıktı: 

Emine ana, eğildi ve Bahanm 
cesedini halı üzerine bu·aktı. A
livc bacakları birder bire fcl~e 
ugramış gibı bin güçllikle yerin. 
den kalktı. Kiitüphaneden Davu. 
dun odasına doğru yfüürlü, ben 
dP. kendisini taldb ettim, zira ba 
yılı>cak gıbi oluyordu. Gcnffl kil
lüphaneyi geçip odaya girdiğim 
\"~kit telefon ba~ında Aliyenirı 
soluyan sesini İfJittim: 

- Doktor Bedri... Evet: .. Dok. 
tor Betlnyi istiyorum... Çağırı. 
nız ... Çabuk ... 

etmek lizım. O da gelmeli ... F,~ 
ka1 galiba telefona ihtiyaçJır 
mayacak.. Doktor Bedri F 
krn onu da alır. 

- Aliye!.. --"riJ
Bu sözü kapı eşiğinde 5v s" 

nen Canan söylemişti. Kapaıı d' 
gerilen yüzünde 'le hayat, n• J 
güzellik eseri kalmamıştı art' 

,, .... MIQA ....... ;Ql'Qit .. ______ ... __ , ______ .. rı_• .. -.......... --... ttl ............ ! 
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Yi!zAn: OOBERT FORON Çeviren: Ha-:<B 

olanda müstemlekeler. nden 

"- B ı sene nereye gittiniz?'' 
" - Felcm::nk Hindistanına." 
"- Ncn; .. ıne? Felemenk Hin· 

di.,tnnı nerededir?' 
"- Sur"ölat.cl, Cava, Seleb, Mo· 

lı.ıka1"'r, Balı ... " 
"- E mi? Nas•l bir yer 

bur:ıst? ' 
• ıt • 

B::ızıl:ırı D:ıli kin "cennettir" 
derler; b"l •• m l :r~cy \'ars:ı, o da 
Bllilileriı l al'yi Ç?'t sevdikleri
dir. Onlaıd n birini başka b:r 
mem .kete gü ıdermek, onun için 
en l>..iyuk lı r cezadır. 

Ço': se..,·u· gi llalide tekrar dün
ya; a g lcre ni bilse bir Baı:ncz
yalı r;c.: e .. ..::vi.ne canını verir. 

L~r -~· i vc11:an:k toprcıb3, tat 
h bir ık:• . e ve bol suya sahip 
o!:ın bu ada ıın, yerlileri kıtlık 
ve scfolet nctl" r bilmezler. 

:U oc!ern ve i ı limanların mev
cut oln -m~ ı. Auupa örf ve a
detl•ri ·n EaHıe girmcs:ni gc· 

cok d:ndardır· 

şeklinde giyinmiş diğer bir rak· 
kastır. Kral prensesin etrafından 
ayrılmayan kargayı öldürmeğe 
muvaffak olur, genç ve mağrur 
prenses bunun üzerint kı alla ev
lenir. 

Raksa iştirak eden balete 
"Legong" denir. Legongda dan
seden artistler, dansa daha henüz 
üç veya dört yaşındayken başlar
lar ve olgunlaşmağa başladıkları 
sene raksı terkederler. 

Raks esnasında göğsün çıplak 
kalması ayıp dcğilsede, bacakla
rın açıklığı çok büyük bir ayıp· 
tır. 

Balide,senede bir defa olmak 
üzere eşek dansı yapılır. Mehtap
t.ı yapılan bu dansa, ellerinde bi· 
~r rtıcfale tutan binlerce erkek 
iştirak eder. 

• • • 
Balinezyalılar boş yere yemin 

etmekten cok korkarlar. 
Böyle blr günah işlemiş ol:ın 

birinin, ormanda gezmef!e çıktığı 
zaman yolunu Y.aybedcceğine, 
sarmaşıkların boğacağına: yılan
lnrın dişlerini etine batırarak ze 
hirlerini akıtacağına, keskin boy
nuzlu boğala:-ın "'Ücutl"'nnı clelik 
deşik edeceğine innnır!ar. Sivri 
ta§lar gö'{sünü naram p?.rça kc 

Scyahııt notl n - 2 
ser; denize çıktıkları takdirdi! 
frns:ıhlar tara fından yenirler: ne 
c'rliitları, ne tc-runları, ne d:: to-

runlarının torunlan dünyaya ge· 
lir. 

İşte yalan yere yemin eden bir 
Balinezyalının akıbeti!. 

Balide bulunduğum son günü 
bir horoz döğüşünü seyretmek 
için duhuliye parası olarak ver
diğim beş kuruşu almadılar ve 
döğüş en hararetli safhasında ol
duğu halde bana en ön sırada yer 
verdiler. 
Horozların ikisi bitap ve kan -

!ar içinde yere yuvarlandıktan 
sonra ''eğlence!" nihayet buldu. 
öl~OZUN BOYNUZLARI 
Balinezya1ılar ziyafet vermek· 

ten ~ok hoşlanırlar. Son ak~am 
yemeğini bir ziy<lfette yemiştim. 
Evin sahibine duvarda asılı du
ran boynuzlardan bir tanesini işa
ret etmiştim. Cev::ı p verdi: 

"- Bu boynuz mu? dedi. O 
adanın en azgın boğasınındı. 
Kızdığı zaman en azgın bir kap· 
lanın karnını deşebilecel; bir kt!d" 
retteydi. Kahve ve rakımı içtik· 
ten son mızrağımla üzerine ~al
dırdım! Bu zafer bana yeni bir 
zevce temin etti. Yeni karımı ku· 
~aklıyarak çalılıkların arasına gö
türdüm ve orada, mehtabın altın· 
da sabaha kadar raksettik." 

Arkamızda oturan buruşuk 
yüzlü karısı bunu duydu ve yü
zünü bir kat daha buruşturdu. 

Bir gün Racayı ziyarete git· 
miştik. Karılarından biri kendid· 
nin ibadet etmek için odasır.a çe· 
kildiğini söyledi. 

Ertesi gün !:&ı3t sekizde gelme
mizi bilclirdiler. Ertesi günü saat 
sekizden biraz C:aha ge~ gittik. 
Tam saatinde gelmediğimiz için 
bizi kabul etlemiyeceğini bil
dirdi. 

Bali adasında böyle bir clers 
de almıştım. Cennete benı:iye:l 
ve IIol.lnc!anın servet menbcla" 
rın biri olan bu ad&dan yarı mü· 
teessir bir halde ayrıldım. 

Yarın: MADRlT 
Il01\1BALAR AL TINDA 

- Doktor Bedriye telefon c· 

Otla yine sessizleşti. Aliye, par 
makları telefon üzerinde kıvnl
mış. hiç bir şey görmeden pen. 
cereden b:ıkıyordu. Burası kü
çük bir oda idi. içersi1'de bir ya 
zı makine<;i, bir ka<; sandalya, oir 
meşin lmnape bulunan sade b!r 
oda ... Yerde yumuşak ve çok gü 
zcl bir hah. Bu ha!ı \izninde, A
liyeni.., nyaklarının yan·başında 
beyaz ki.i<'ilk bir şey duruyordu. 
Sırf b:r hareket yapmış olma1: 

- Davud nerede? ı 
Aliye düşecek gibi oldu. ıt; 

yine iskemleye oturmadı, Y 
yazı masasına dayandı: 1,4r_ 

- Bilmem ... Canan, bu bur 
seden sonra çıkacak dedik1,.t 
dlişün bir kere .. Herkes ne 
cek? .. .tı'll 

- :Fakat ikisi de ha'~ğa gıj;.4' 
l<'rdı . . Davud da Alt ele ... Ş 
neredeler? Davud ıwr t'Cle ? .. ~ 

Aliye kendini toplamak Di' 
ins~n kuvvetinin üstünde _, 
gayret sarfetti. Beraber bW1',ı 
c.luğumu7. müddet içerisind~, 
~enin biraz şaşırdığını. g ,
ğum dakikalardan birisı d• p 

ı ll~"" 
Kat bu nalini bile kusurs~"W 
cirldiyet maskesi altında _... 
):ıbiliyordu. ~ 

- Heniiz balıkta ola ~ 
dt>di. Nı·rede ise gelirler, fit~ 
ner ha!de Hikmeti çağırtn~ 
zım. Bu ışin hırsızlık old ~ 
~ittikçt:' daha faıı!a inanıy~ 

Uu .;;02Jeri morarmış dud iJf 
aras;ınd~ ne kadar cesaretle 
liıyor.1u. _, 

-- Bir hırsızlık mı, Aliye. 
nediy0r musun ~., •• ı~ıı uıı. ~ 
c~nanın kapali··yüzü bir 

im için canlandı: 
- Ru mlımkün mü Aliye .•• .,. 
- Evet muhakkak h~t~ WJ 

ha !ıP r sın ayale seslerını Olu: 
mis, aşa;;ıya inmiş olacak··· Si 
mü de bu yüzden olmu~ ... ~ 
gün gazetelerde buna b6, 1' 
vakaları okumuyor muyuı · ,.r 
da pek ala olabilir. Henı k~tı" 
l.anda duruyor, Canan. Sa 
ku!ım. a~·ı~ mı, kapalı mı? , 

- h.apalı.. ~ 
- Fakat, buna rağmen b~ 

hır~ızhk olacak. Kasayı fl.<:l~ıııı'~ 
mak kolay. Fakat evveli Hi 
gelsin de... .ıı () 

Kfü..li!Jhanede sesler işitilCJ1t 
ıs www: aıwww;z 11111~--=---a:iıı:.:.:•·=---=.ııı=ıı:mııı::m:ı111~•'!'11a"""•-•""*"'••----•~·nan clf·ndiı. ~ 

H i /(. ag:J '~-Ce~ • Lalı'•çV3 ~ 1 
ak!eden: dı~~~~C:ut~.rk~1!~~0dok~ 

-

D\CLıH?. VE f1USiKI 
D.nı b'r m r sim k 'arlığı za 

man, f!Cnç r. '.3se batinin en 
yük ... !t t ?~si elan Goenoenı; 
Ago ... -.g l. =:.., na yüzünü çevirerek 
ii:rr. ıı <l g. Bıılin::zyalıların 
m" ı ,., 1dea <l iı ... ır. 

Y cr~ilerin erk ııtrasına game
l:ın ,enir ve cal 'ı!:l::ırı mus~ki 
but· mı.ı mo:le;n sw!ng müz~ği· 
re ı, .. nzer. 
Mu i, ı;,n •. -l"r, aralannd • her

hangi bır ııbr-nonik orkestrası ka 
dar, uy--rl:!r. ı n '.kas ve rakka 
sclcr s •ldz ve C'ni':i y .. ~ları ara
sında çoc kh dır; m··~igc uyan 
!evkaH!de ri .. r~k hareketler ya 
parlar. 

'l arlı.lı:rd:ı yzm bellerine ka· 
dar çıplak rnl:~.an l.ızl~r. ib3det
hane.1e gmiü.lc-i ram;;.ı g~'~üs· 
lenni ör -nek ır.e::buriyetindedir 
ler. Bir kndmın klisc<lc şapkasız 
bulunması nasıl hürmetsHikse, 
BalineZ} a kadınl:ınnm açıl: gö 
gu-~e : a~etha .. c, e ıirmeleri de 
o derecede ı:• .ptır. 

Bir Un dınt b'r r<?ks c\yininc 
çıkmağa karar verdi.:l. 

Küylti kızlan, b2.sma eteklerini 
bir l:er.:ıra b rak .. :.ık ~ahane elbi
scler.e bürilnilyorlıırdı. 

Pror.r .. mn klar.ik b:r mus:ı.i 
parçasını çalmakla b:ı~l:ıdılar. 
llwi.ki ile beraber yapılan ritmik 
-.SCUtr bi.r preMe!in fotedi i 
bf r halla evlenmesini temsil c 
der. Prens~ kr3Jla evlenmek is· 
tcmez; prımıcı be-<l :ıht olur ve 
bedbahtlığı temsil eden karba 

af'! Ami fW .rıt. ü BIJ~-~· \N BURÇAK yanıt-a:ımcta ayakta duru~ 
' •>A liözlerı rerde. yüzü toprıı.k uz l•--r.c• __ nı kaplcmış. kapının eşiği lf j,ell 

Bir yaz sabahı.. Hava durgun. S:ıhil
de yalnız bir çır çır böceği ötüyor ... Kar 
gibi beyaz bulutlar gökte uslu uslu duru· 
yorlar. 

Banyo için yapılan dereboyundaki sa· 
laşın hemen bitişiğinde, söğüt ağacının 
sularla öpüşen yc~il dalları altında boğa· 
zına kadar suya gömiilen bir adam boyu
na uğrasıyor. Zayıf viicutln. calı süpürge· 
si suratlı bir di.ilğer, adı Rasim. Dalıyor, 
çıkıyor, nefes ~lıyor, yuttuğu sul:ırı püs· 
kürüyor ve mütemadiyen söğüt ağacının 
su içindeki kökleri arasında bir şeyler 
araştınyor. 

Beş ah metro ötesinde de Rasim'in 
arkadaşı kanb-Jr Durmuş. Kısa b:>ylu, çe· 
kirc?ek gözlü, şeytan gibi birşey ... 

Her ikisi de bir saattenberi su icinde 
bulundukları için mosmor kesilmişler, 
sıtmaya tutulmuş gibi titriyorlar. 

n::anbur ceneleri biribirine vura vura 
h3ykırdı: • 

- Ulan enayi, suya elini mi yapıştır
dın, neye öyle öküz gibi duruyorsun. Tut· 
snna onu .. Budala sana tut diyorum. 

aRsim kanından gelen kısık bir sesle 
cevap verdi: 

- Kaçmaz be, ananın karnında dokuz 
ay nasıl durdun... kökün altına sokuldu 
işte... Nereye kaçacak? Kayıyor. Böyie 
antika ~ey de ~örmedim neresinden tutcı· 
cağımı saşırdım ~itti .. 

Kulaklarindan tut onu, kulaklann· 
dan .. 

- Ölününkörü kulaklarını görsem .. 
Dur dur bir yerinden d:ıha yakaladım .. 
Hay silsilesini .. Ulan ısırıyor ... Ağzıymı~. 

- Tutma ağzından.. Kulaklarından 
yakala onu demedim mi? Ulan insan şek
linde öküz görlüm ama senin gibi öküzü· 
ne rastlamadım ... Yakalasana onu .. 

- Yakala! Ama kumandacı herife 
~attık be .. Buraya gel de kendin yakala . 
Mel'un kanbm·.. Kahrol hemen emı? 
Orada ayakta dikilmiş emir veriyorsun. 

- Elimden gelse... Ben onu şimdiye 
kadar buz gibi yakalamıştım. 

- Ueden elin<len gelm~yormuş? 
- Senin gibi yalı kazığt d eğili'71 <le 

ondan, Doyumu görmüyor musun. Derin 
orası, nereye tutunacağım. 

- Yüzersin gel gel!. 
Kanbur Durmuş kollarını açan:.k Ra· 

sime doğru yüzdü. Dallardan birine tutu
nayım derken muvazenesini kaybetti con· 
burlop. Sular süratle havaya doğru fış
kırdı. 

Kanbur dibe kadar dalıp çıktıktan 
sonra hiddetinden gözleri dönmüş ba· 
ğırdı: 

- Sana derindir buraları demedim 
mi? Tutunayım mı boynuna.. Hınzır 
öküz. 

- Bir kök bul da üzerine çık. 
Durmuş ayaklariyle dereyi araştırdı. 

Bir kök buldu üstüne l:astı da11ardan biri
ne tutundu. Vaziyetinin selametinden e· 
min olduktan sonra eğildi, ağzını su ka· 
çırma:?:ak için sımsıkı k:ıpadıktan sonra 
köklerin aralannı araştırmaya başladı. 
Fakat derenin içi kaypak yosunlarla do· 
!uydu. Kanburun eli de kayınca doğru bir 
yengecin kıskacı arasına giriverdi: 

-A ... Ay ... Ay . .. 
Durmuş elini yengeçle beraber sudan 

cıkardı, !:Ür'atle silkti ve yengeci karava 
fırlattı. Suların içini tekrar araltırmağa 
başladı. Aradan bir iki dakika geçmeden 
memnuniyetle sırıttı: 

- Buldum... Ama <la kocaman ş::y 
ha ... Elini çek Rasim .. Ben onu şimdi ku
laklarından yakalayacağım dur be.. Dir· 
aeğinle dürtme beni .. Hah. Yakalayonım. 

b. · · K"'k" d~ 0.iüden daha çok sararın of'. 
Dur hele ır ıyı tutunavım.. o ı.in ara· zi.vle Esma duruyor. HidaY~6'J 
c-ın::ıc·a nede sokulmuş.. Ca'lına yandığım. - a .. 
Cenıb::ti neresinden tutmalı bilmem... tada "ok. Fakat Emine an~~ 
Yalnız karnı meydand'l .. Ay av .. Durmuş orad;, g0zleri doktorun dU ~Mlfl 

• r Heı ini biJ'O"' 
şu ensemdeki sivrisine !i ölclür all<ihını 
seversen. Canımı pek yaktı. ye siirtüp duruyor. 

Aliye: 
Yal:nlayam:ıyonım, hana doğru gel, _~Hikmet, diye seslendi.it~ 

it onu canım, parma-Tmlrı dürtüver. _ .A:nan yarabbi.. Ne kor}(!&! 
K<ınbur yanaklarını ~!şirerek nefesini şey değil mi abla? Nasılb: ~ 

tuttu. gözlerini fincn 1 gibi açtı. Aşa~ı Onu kim ôldürdü? Sonra ~ 
doğru b:raz daha uzandı. Fakat bu sırada mı.sıl tar~ına vardınız? V' 
ellerile tuttulu dal çatır çatır kırıldı h:ıy- nerede'! ~ 
di tekrar içeri. - Sızin Ali ile 'JfllıktA·· 1-f 

Dalgalar kcrkmuş gibi sür'atle sahil- fönme.Jiler. Nasıl c.loktor, 
<len uzaklaştı. Kanbur hızlı rızlı soluyarak lacak bir şey var Jl'.I r l'f'' 
suyun üstünde tekrar göründüğü zaman Dok•or Bedri ya7aq )&V~ Ot:' 
b:ığırdı: ğa k::ıJ;.tı. Doktor kuvvetli~ıı· 

- Köpoğlu kanbur çekil oradan, geç· lvaşl1 bir adamdır. Sacları fi' 
tim boğulacaksın, benim yakama yapışa· tır, yiizü her zaman kırınııl·~ 
caklar. Ben ycılnız başıma çıkarırım. anda her vakit kı~lı dur:;ı~· 

Güneş etrafı CJ.yır çayır yakıyordu. re. bir m~rmer ~yazı:ğı y ~ 
Gölgeler kısalmış. bir -sümüklü böcek gibi - Ya?~lacak hi~ rir şe, 
gittikçe kendi içlerine sokuluyordu. sa- rlı di, i"l111üş. Kim <PdUrdU • 
hilde~i otlar güneşin tesirile kızgın ve tat- Hikmet derhal f!Jrdu: oıtP" 
sız hır koku neşrediyordu. - rne!i ne kadar zaman . 

Öğle yakınlaşmıştı, Rasim lee Dur" doktor?.. ....ı ol' 
mu§ söğüt ağacının dalları altında hıila - Bilmiyorum .. Ve doı.·- . 
uğraşıyorlardı. rak tahmin edemem. ti' 

- Kulağından çek. Dur.. Çek. Ben Doktor biraz dü§ündil ~ _,J 
itiyorum işte. Hey, koca koca yumruğun· ra ilave etti: 1c V'j, 
la değil, parmaklarınla, kalın kafalı .. Beri - Evet.. Tahmin etırıe .,P1 
gel sola sola yakla~. Sağında çukur var müşkül... Bilhassa yazın ~e . 
ulan. Dikkat et. İçine düşersen balığı ora· cehennem gibi sıcak günle ttf 
da afiyetle yersin. Esma, içini çekerek dU~t 

Bu sırada bir kaval sesi duyuldu. Ço- bir sandalyeye oturdu: bll if'1 
hın Fehim sürüsüyle sahile iniyordu. Fe· - Herkes ne diyecek a·ic'"' 
him lmrnkuru, çarpık ağızlı. d"iıra barı Doktor Bedri evveli 1 

acıağıda gezer b:r ihtiyardır. İhtida koyua· scnra Aliveye baktt: r~"f 
l ~r. sonra atlı:ır, en nihayet de inekler su· - KötÜ bir iş, dedi, kO J 
başına geldiler, rum ki... __ 

1 
; 

(Devam edecel:) (De• .. -


