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Şimalde mahsur lngl_.z kıtaları 

&lmaalara btlytlk zayiat verdiriyor 
Her ne [Q)alhlasana cluırsa cDslYlın 

lngilizler Flandrden 
çekilmivec.eklec 

Ostan'deki Amerikan hastahanesi Alman 
tayyareleri tarafından yok edildi l 

Paris, 29 (Hususi) - Belçika Kralının tesli
l'tıi üzerine Belçikanın şimalinde husule gelen 
llazik vaziyetten istifade etmek İsteyen Alman 
Ordusu, bütün kuvvetile İngiliz kıtaları üzerine 
taarruz etmektedir. Dün bütün gün bütun gece 
\re bugün devam eden şiddetli muharebelerde 
lrıgiliz kıtaları Almanlara çok büyük zayiat ver
dirmeğe muvaffak olmu§lardır. Almanlar Bel
C:ikalılarm teslim ettikleri yerlerden başka ileri
~e gidememiılerdir. Alman D. N. B. ajansı da 
hiiyük Alman zayiatını tasdik etmektedir. 

r 

Diğer taraftan FransaCla büyük Som cephe
si üzerinde taarruza geçen Fransız kıtaları ilk 
Iıamlede Almanları gerileterek birkaç kasabayı 
ele geçirmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Som cephesinden yapılan büyük taarruzun 
hedefi sahillere uzanan Alman kıtalarını yara
rak Bclçikadaki İngiliz kıtalarifo İrtibat tesis et
mek ve Alman kıtalarını Manş ile müttefik kı
taları arasında muhasara e!mektir. 

Belçikanın teslimiyetile tehlikeye giren şi
( Dcvamı 2 ncl sayfada)' 

l~er~~aı ltalya'nın Beclin 
4 mılyon kışıhk /ı • ı l ' 

bir ordu hazırlıyor e çısı f aa ıvette 
Paris, 29 (Hususi) -r ~§ingtondan bildiril • 

h 1Rİne göre, Reisicum-
llr Ruzvclt, bugün, ga

~etecilerle yapmı§ oldu
{hı h~3biha!dc, Amerika 
llın bugünkü silahlan -
lllasının 1917 dekinden 
tqrnamen farklı olduğu
~\!, çünkü hadfoatın çok 
.~~~3. mccuur:yc ~~ri gö 
~~~ÜnGe ~utmağı r~a.p et
'ltdiğini bildirmiştir. 

Amerika, 4 milyon ki
.< Devamı 2 nci ıayfad.,) 

Sofya, 29 (Hususi) - Berlinden bildiriliyor: 
İtalyan hükumetinin Berlin büyük elçisi AI

fieri ansızın Berlinden ayrılmış, Romaya git
miştir. Alfieri Romada hükumet erkanı ile gö
rüştükten sonra tekrar Berline dönmüş, Alman 
hariciye nazırı Ribentropla uzun müddet görüş
müştür. 

Alfic:rin:n ne vazife ile Romaya gittiği öğre
nilememiştir. Yalnız Romaya gitmeden evvel 
garn cephesinde bizzat Mareşal Göring ile gö
rü~tüğü ve sonra tekrar Berlinde Alman harici
ye nazırı fon Ribentropla konuştuğu öğrenilmiş
tir. İtalyan sefirinin bu Roma seyahatinin çok 
mühim olduğu tahmin edilmektedir. 

Roman yada 
ikUsadi 

diktatörlük! 
HükOmet bir 

iktisadi seferberlik 
yapacak 
(Yazısı 2 inci ııa.yfada) 

il 

sın 

Fransız Ba.~kuman<lanı Gen~ral \~cyga.nıltrn ccplie tcftl§letlne U1t uÇ 
enstantane: Otomoblldcn lnlyo.r; tayyaresine binme!\ Uzere;ttna:?Wo 
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Asf,cerô baınnsneır: 

•• c m 
tayyareleri 

Habeşistan, ispanya, Polonya ve 
Norveç harplerinde oynadığt rol 
Hücum tayyareleri müdafaada olduğu kadar ta

arruzda da kuvvetli ve müessir bir silahtır 

~~~~=~~:E~ rn•·-·~~~;~~-=·-··-ı 
devreleri lle geçti. Alçak irtifadan ! : 
uçan tayyareler yllrUyllş kollarını, , : R <C> lb!I g ~ U:-0 n : 
cephe c.lmış olan kıtalan, köprUle_ I A i 
rl imha etmeğo başladılar· idi i 

Hnlbukl hllcum tayyareleri, da- i 
hn doğrusu, hUcum ''vazlfcslnl .. 

1 

Çevıren : 

1 
alllll§ olan tayyareler ı 9H harbL JL...11 A llA" ıa-
nln ilk gllnlerlnde görU.ldll· ırıı • ~ IEilı 

Bir, 20 ağustos 'FrD.DS1% tebliğin- ._ ................................ _._... .... . 
de şöyle deniyor: "Bir Alman ı.ıU
vari kıtn.sma tesadllf eden bir tny
yaremlz bu kıtaya hUcum ederek 
darmadağı bir ockle sokmağa mu_ 
va!fak olm~tur·,, 

O L'llllnll harp tayyareleri keşif· 
lerde ve top atcGlnl tanzim. et
ınek iı;ln kullanılıyordu. Bombar
dmıan tayyareleri 1914 ildnclteşrl. 
nlnde. a.vcı tayyareleri ~ 1915 te 
meydana geldiler· 

Harp bitince, almm.ıo olan netl· 
teler tetkik odlldl· Alçak irtifa& 
uçan tayyıı.reler erler Uzerine bU
yllk ve manevf bir te~ir icra eder
ler; bu psikolojik hMise klmııe 
tarnfmdan inklr olunamaz. 

İtalyan genernll Mecozzi 191~ 
&enesinde aviuone.d'ase:tlto (yani 
hUcum taya.releri) f'ılolarmı mey· 
dana getirdi· !taıynyı, Sovyet Rus
ya, Amerika Birle;ılk devletleri ve 
Almanya takip etti. 

llADEŞİSTA.N VE tSPA.~YA 

Hllcum tayyareleri, katı netice. 
)i ilk defa olarak Hnbe§lstan har
binde aldılar· Elde ettikleri Jyi ne· 
tlceler gösterildi, fakat uğrnmq 
olduktan m\lokUlflttan balı.solun • 
madı· Habeşistan harb!nln bir mu. 
ha.rebe olmayıp ba.!it bir istik§a!. 
tan ibaret oldufunu söylediler· Zl· 
ra kareı ta.rafın ne tayyare dafi 
topu ne do tayyaresi vardı. MUda
faaya geçmiş olan Habeş askerle. 
ri c:ın eski &i3tem tU!cklerle tesllh 
olunm~lardI. Buna klU"§t olarak, 
arazlnln pek çok arıulı olması ı. 
talyanlann rueyhlnc kaydedilecek 
biıı vaziyetti- HUcum tayyareleri 
ricnt eden kuvvetleri lAyıldyle ta. 
ltip edemiyorlardı. 

1spnnya hn.rbl, hUcum tayyarele· 
ı:lnl inki§a! ettlrmfı olan Uç devlet 
~çln bir tecrUbe Mhası oldu. Al
manlar, bu tecrUbeden Norveç ha.. 
rckutındn istifade ettiler. İspanya 
harbi zamanında deniz hlUdm.lyetl 
hUkfunetçllerln elindeydi. Hava 
hıildmlyetl ise Fnuıkoda bulunu
yordu· lt.alyan mamulltmdan olan 
µıyya.reler, CebelUtta.rık boğamıı 

jşgnl etm13 olıı.n hUkntne~ilere 
ait bir zırhlı, iki kruvu5r, yedi 
torpido muhribi ve aekiz tahtclba_ 
h1rl oradan uuı.kla;ıt.ırdtlar· 

Franko a.!kerlerlnl nıı.Jı:ledecek 
olan ilk na.kllye gemileri 6 ağus· 
tos 1936 t.arlhlnde FL!ltruı hare
ket etti; dört bin asker ve topçu 
kuvveti nakleden bu be~ g:emi Al. 
gesirM'n z.ayint vermeden vnra
tılldiler. 

Gemilere refakat eden tayyare. 
ler yolda dUemıı.nm lkl denfuı.ltısı· 
na ve iki muhribine rruıUııdılar· De
nlzaltıludan bir tanem ikl bomba 
ile ba.tınldı., muhrlplerin ikisi de 
ağır yarnlı olarnlc Malngaya bUyUk 
mU~kllllerle varabildiler. Yine ay_ 
nı devrede. ltalys.n hUcum tayyn. 
relerinin bir muva!fakryetlcrl da. 
ha kaydolundu. HUkQmetçller Ma· 
jork'a ıınt b!r ihraç hareketi yap
mışlardı· Vaziyet Frankocular lçln 
~ok vnhlmdi. !mdada yetişen, ltal. 
yan hUcum tnyyareleri oldu· Htı. 
kQmetcller. pcrifan bir hale gol. 
mlş olan kuvvetlerinin arWdarmı 
geri çekmefe mecbur oldular· 

12 matta, ttnlyan gönUUUleri 
ild b!n Jtnmyonla .Aragon cephesi· 
ne nakledildiler. mırt günde kırk 
kilometre ilerleyen ltalyruı mot6-
rlze kuvveUori 115 httkfunet tay. 
ynreslnln hücumuna u~dılar· 
Tayareler R-5 tipinde, eski mo
del, çift kanatlı, knnaUannda dört 
mitralyöz ve 50 kiloluk bomba tn_ 
şzyanlardandı· Aralarmdıı I- 15 
ve I-16 mltralyöz.IU ve kanatların.. 
da elll~er klloluk iki bomba taşı
yan modem Sovyet tayyareleri de 
vardı. MUcadele esnasında be5 yUze 

yakın· bomba ve iki yüz bin fi:Jek 
yakıldı· 

Ta.arruz bu suretle pllskUrtUldU 
ve Madrlt bir mUddet da.ha hUki'ı_ 
metçllerln elinde kaldı· UUcum tay. 
yn.releri, kıymetlerini, taarruza ge. 
çen plyndeye yardım L!)inde tcba· 
rUz ettirdiler· 

Va.nlan netice ıu oldu: 
Hllcum tayyareleri müdafaada 

olduğu kadar taarruzda da, bllhaa
aa yıldırım harbinde kuvvetli ve 
mUessir bir alllhtır. 

POLONYA VE .NORVEÇ 

Polonyanm fethedilmesinde, hU. 
cum ara.balnrmm (ynn.l tank ve 
zırhlı otomobiller) ve hücum tay. 
yarclerlnln ne bllyUt bir rol oyna_ 
mıv oldufunu hepimiz biliriz· Bu 
ikJ &llAh mflşterek bir halde hare
kete g~çtlklerl zaman önlerinde 
hor eeyi yıkıp geçiyorlar. Fakat 
Polonya muvaffakryelinln sebeple
rinden biri Almanların sayıca tlı_ 
tUn olmalarından da ileri geldi. Po
lonynnın on sekiz günde ortadan 
kalkmaııı buna dedilldir. Şunu itL 
raf etmek lAmndır ki, Almanya 
Polonya seferinde en eski tipten 
olan bin tayyare kullandı; diğer 
tayyareler ihtiyaten garp cephe
sinde bulunduruluyordu. Yani ha
va ordu.su Polonya hava ordmıuna 
tefevvuk etmiyordu. fakat bir çok 
Polonya tayyareleri dalıs. h.ıı.va. 

lnnmadan tahrip olunduğu için ha
va MklmiyeU Almanların eline 
geçu. Polonya al"Ulslnln d!lz 01-
mıı.sı. tank ve urhlı arabe.lıı.rm ö· 
nUne, Habefjlstan ve bpuyada 
karşılanan mU§kUlltı çıkarmadı di
yenler hıı.ta ediyorlar· Zira Alman_ 
lar dağlık olan KarpaUarda dUz a
razJ.de kazanmış oldukları aynı mu. 
vaffakiyetleri kaundılan· 

Polonya ordusu, fazla süvari kı· 
talan meydana getireceğine tank 
ve hava dafi toplan vücude getir
ml§ olsaydı daha iyi ederdi· 

HUcum tayyareleri Norveçte, ıı.. 

nt -huruç hareketlerin l5nUne geçe
medilerse de, kıymetlerinden hlç 
bir eey kaybetmediler· İhraç hL 
relı:ctlnln yapıldığı yer ihbar olu· 
nur olunma.z. tayyareler şedit bom 
bardnnanlar yaptılar; Nam.sos gi
bl bir çok şehirler bqtan başa tah. 
rlp edildiler; kıWar daflarda da. 
ğılmağa mecbur oldular; erzak ve 
mUhlmmat yetiştirilemedi. Trond. 
haym Uzerlne yUrUyen Alman kuv· 
vctlcrlnin imdadına yeti~cn hUcum 
tayyareleri oldu. HUcum tayyare
leri, cılddUe taarruza geçerek mllL 
tefik kuvvetlerini sahile pUskUrttU 
ve onlan teltra.r gemilere binmcğe 
mecbur etti. 

Norveç harekatı ''hllcum" taj'
yarelerlnln ne kadar bUyUk rol oy_ 
nıı.dıklarmı gi5eterdl. Almanların 
Norveçteki sayı UstunlUklerini in· 
kftr etmemeliyiz, !Akln "hUcum" 
ta~areleri olma.saydı Almanların 
Uç mi!ll asker ve zamana ihtiyn~
lan olacnJttı. Zırhlı arnb&lar Nor_ 
veçte kullnrulmadı. O halde vnzl. 
yet! nuıl izah edebiliriz? 

Bir tarafta, yani Norveçin bin. 
lerce geçit toplan vardı, IA.kln bun 
larm çok uzak ve dağınık bulun· 
malan Dombas ve Llllehamerde 
kullanılamamalarma sebep oldu. 
Almanların ise hücum tayyareleri 
vardı; yık~ köprUleri geçen, 
bin Uç yilz beygirin e~akmı temin 
eden, yollarda ve patikalarda pl
yıı.deye yol açan bu tayyareler ol. 
du. 

''Fmnsrzca hnft:ılık "lllu"
tmsyon" mccmunsmdan alman 
ha ) ıuınm dc\'tunmr gelecek 
hafta bu 5Utunlarda vercee~"z· 

Som cephesinde Alman 
ordusu geri çekiliyor 

(Baştarafı 1 inci aayfada) 

mal vaziyeti derhal alınmış olan tedbirler saye
sinde kısmen olsun kurtarılac:ıktır. Dünkerk ve 
daha birçok noktalardn. ihraç yapmak ve İngiliz 
kıtalarını takviye etmek mümkündür. Her iki ta· 
raf da ha va taarruzlarına büyük bir şiddet ver· 
mİ§tİr. Almanlar Ostanddaki Amerikan hasta
nesini bombalamışlardır. Hastane iki üç ciakika 
içinde harabeye dönmü~tür. 

tNGtLtzum m.m NE PAil.\SL'"A oı.uns.ı OLSUN 
FI,,\...'°DI!'DAN ÇifüİL'.\lİ\"ECfilU,ER 

Berlindcn gelen haberler dün yapılan Alman taarruzuna D(!lci
kalılann bilyük bir mukavemet göstermiş olduklarını b'ld.iİiyor. 

Bu sa.balı Bcrlin askeri ma.hnfliinde söylendiğine g5re Dilnkerk 
limanı Almanların eline geçmiştir· 

Almanlar miltlıiş hava taarruzu ile bu limanı harap ettikten aon. 
ra alıı.bilmlşlerdir. Maamafih bugUn saat 14 e kadar bu haberi tek· 
zip veya teyit eder. başka bir haber gelmcnJşt1r· 
ESİR ImlLE..'° FRANSIZ TAYYARECİLERİ ZİNCiRE VURULACAK 

Alman c.-phesl, 29 (A.A.l- Almu•. istihbarat bUrosu, Görlngin estr e
dllmJ~ olan bUtUn Fransız UıyyarccUcrlnln zJnclrc vurulmasını emretmlı ol· 
duğunu haber vermektedir. 

Aynı bUro, yazıyor: 
Esir edilen tayyarecllere şimdiye kadar mer'l olan allcenabane emirler 

Ilga edilmiştir. Bundan' böyle bUtUn I"ransız tayyarecileri, Fransızlann yap
tıkları gibi, esir edilir edilmez. derhal zincire vurulacaklardu'. 

Alman hava kuvvetleri bıı~kuma:ıdanlrğn ,bu olddetU tedblrlert ittlh&U. 
Fran!lızlarm esir tayyarccllere karoı gayriinsani muameleler yapmakta ol
duklannı blld.Jren raporlar üzerine m~cbur olmuştur. Bundan böyle bir Al· 

Londra., 29 (A·A·) - Londra askeri mahfilleri şimali Fransa ile 
BelçlJı:ada vaz:yetin aldığı çok nazık şekil karş~ında, İngilizlerin her 
ne pahasına olursa olsun Flandr'da Fr:ı.ruıızların yanı başında milca· 
delcye devam azimlerlnl teyit surc tile ani bir aksifüunel göstermi~
Jcrdir· 

Beyanatta bulunmağa mezun askeri bir mUmessil Rl5yter ajan::ı
na gaynresmt olarak a.~ağıdaki sözleri SÖ) !emiştir: 

• mıı.n tayyareclslnln öldUrUlmllf olduğ'u haber alınır alınmaz bet Fraıı.tı• 

tayyareci.si mukabele bllmlall olmak Uzere derhal kurşuna dlzllecekUr. 

"Parolamız şudur: Çelik gibi sağlam durunuz ... 
SaJahlyetli mahfiller BelçikaJıların bozulması üzerine va?.iyctte 

hasıl olan beklenmedik nezaketi asla gizlemek tegebbtisilndc değillerdir· 

Alman ta.yyareclhırlnln paraşUtıerlle tayyarelerin! terketmek mccbut1· 
yetinde kalıp da yere indikten sonra öldUrUlmclerl halinde Fransız ealrl4rl 
kuq•una dlzllecekttr. 

Fiandr'dakJ mütteflJı: kuvvetleı e yiyecek, sJiah ve benzin veriL 
mesi m~elesi çokta.nberi itinalı bir tetkike mevzu teşkil. etmekte vQ 
hUkümet makamları deniz.den gitt!kç:e zorlaşan bu i~i donanma ile tam 
teşri.ki mesai halinde karşılamağa amade bulunmaktadırlar. 

Bu tedbirler, ~imdiye kadar mukllbt.'!ebilmlsllde bulunmağa. aebebiyet 
vermemiş olan İngiliz uyyarecllcırine tatbik edUmlyecekUr. 

Gueteler tarafından iri harflerle b1ldirllE'n fena haber, muhtemel 
neticeleri derhal anlaşılmış olmaltl \ beraber halk tara!mdan bilvilk 
bir aUkQnetle karşılanmrştır. Askeri vaziyetin inkişafını dikkatle· ta· 
kip etmiş olan kJmselerin ekseriyeti böyle bir habere intizar etmemek. 
le beraber Fraru11z vo 1n.giliz lmpnrntorluğunun r.aterl elde etmek 
için bizzat kendi kaynaklarına güvenmesi icap edeceği ihtimalini de 
göz.den uzak tutmamakta idiler. tngil:z halkının bUyilk bir kısmı har
bin ergeç kendi aa.hillerlne ve ikametgihlarmm eşt~e intikali ih. 
t.imallne tamamen haZlr vaziyettedir. 

Dünkerk Almanların eline geçmiş! 
P-<ım.a, 29 (Bu~ost) - Şimalde ınilttet:.ıtlerin vaziyetleri Umll· 

siz görUlmektcdlr. Alman kıt.alan Ostand'a fevkalade yakl~cımışlar. 
dır. Alman kıtalnn Fransnda Lil'in on kilometre şimaline ve 130 ki
lometra cenubunn kadar gelmişlerdir. Bu şehir muhft.38.ra edilmi-;tir· 
Müttefikler Bolçlka sahillerine yen"dcn takviye krWan ihracına te. 
§ebbUs etmektedirler, Alm:ı.n tayyareleri bu ihraç edilen krt.alan 
şiddetle bombalamaktadır. Alman krtaları Belçika.dan cenubu garbt 
i!tikametine doğru ilerUyorlar. 

HOLANDA ÜZERİNDE 7 BlN 
ALMAN PARAŞÜTÇÜ 0L1\10Ş 

umdra, 29 ( A.A.) - İyi bir 
rnenbadan verilen malfunata göre 
Almanlar IIolanda üzerine 10 bin 
kadar p3ra5ütçü indirm;şler ve 
bunlardan en az 7 bini ölmü~tür. 
Ölenlerin büyük bir; kısmı 700 jl~ 
1000 metre yük~ten müthi' bir 
süratle yere inerken ölmüşlerdir. 
Bazılarının bacaktan kınlmı,tır. 
Almaiı.lar, motosikletler ve küçük 
mitralyözler indirmek için muaz -

zam paraşütler kuH~lardır. Sa~ 
salim inen paraşütçüler o kadar 
bitkin bir halde bulunuyorlardı ki 
motosikletlerini harekete getirmek 
için yirmi dakika geçmesi l~ 
geliyordu. Par!.,cltçOlerin ilk i~i pa
ra~ütlerlni ~·~km!k oluyordu. 

Amsterdama inen paraşütçülerden 
b:?~ılannın üzerinde polis ünifor -
ması Yardı. Bunlar tesadüf ettikleri 

'"'. ,ı,; 'l')Olİ« memurlarını ruvelver
le öldürrnü~lerdir. Paraşütçülerin 
üzerinde bir haftalık komprime 
gıda maddesi ve ruvelveti için de 
200 kurşun vardır. Para~ütçil!erin 
üzerine havada ateş etmek çok 
mü~ldU. Zira kryaf etleri yerde -
kileri ~,ırtıyordu. 

TESLİM OLAN BELÇİKA 
ORDUSUNUN HARP 

MALZEMESI 
Roma, 29 - Buraya gelen ha· 

berlere göre, Almanlara teslim o
mn Belçika ordmmnda 2700 top. 
t 8.000 otomatik tüfek, 200 zırhlı 
'raba bulunmaktaydı. Bunlar bu· 
~ün Almanların eline geçmi~r. 

kde izde kontrol 
Vels'in 
nutku 

"Amerika m eınle
ketleri arasında 

büyük bir anlaşma 
' d. var. ,, ıyor 

Va§ington, 29 (A.A.) - Sum 
mer Vels, bir nutuk irad ederek 
demi§tlr ki: 

Dünyanın mühim bir kısmını 
karanlıklar içinde bırakmı~ olan 
bu !:ıatlerde Amerika kıtasının 
muhtelif memleketleri arasında 
büyük bir anlaşma mevcuttur. 

Amerika Cumhuriyetleri ara · 
sında münasebetler, hiçbir za
man bugünkü kadar derin olma· 
mıştlr. Amerikalı olmıyan, bir 
devlet tarafın1an Şimali Ameri· 
kaya olsun, Cenubi Amerikaya 
olsun yapılaca:C her ta:ırruz, bü 
tiln Amerikanın emniyetir.e kar 
~ı bir meydan okuma olacak ve 
biitün Amerikalılar tarafından 
böyle telakki edilecekt ir. Taar· 
ru::a kar~ı mukavemet kabiliyeti 
rnlzle hür müeseselerimizin muha 
fazası kabiliyetimiz, aletade mad 
d1 bir hazırlıktan pek fazlasını 
zaruri kılmaktadır. O da rr:anevi 
hazırlıktır. 

Emniyet altında olduğumuza 
kani olduk, çünkü bu emniyete 
malik olduğumuza inanmak isti
yorduk. Htirrivetlerimiz, mUesse 
selerimiz, fedakarlıklar, ıztırap · 
tar, feragat ve ihlas ve ekseriya 
ter ve kan sayesinde vUcuda gel 
miştir. Birleşik Amerika ile Ce· 
nubi Amerika hükumetleri ara 
sında yapılacak müessir ve sami 
mi bir mesai birliği, hür insanla· 
rın burada ihdas etmiş oldukları 
demokrasi müesseseleri her türlü 
tccavUzdc:ı masun bulundurma · 
ğa yarayacaktır. 

1 italya ile lngiltere teknik 
hususlarda anlaştılar 

Londra, 29 (A.A.) - lyi mlllO 
m&t almakta olan mah&.!11, Bir Vll!r1 :.i 
Grlne'ln Akdentzdekl kontrol meııel•
stne mUtea11lk olarak itaya mem ı ı,. 

olc'hığu vaı:l!enln teknik nhada mu_ 
vn!fnklyctıe hltaınıı ermı, ve Slr Gr!· 
nenin bu hurusta İtalyan eksperleri-

le mutabık kalm~ olduğunu beyan 
etmektedir. 

Maamtlh slyast saha.da böyle bir 
netice elde ed.Jlmeml~Ur. Dlnaenaleyh 
aJAk&dar hükOmetler, elde edilmiş 

olan teknik ltlll.tı henüz tamp etme.. 
mlşlerdir. 

Romaya gör.e, Balk
anlarda tehlike yok 

Roma, 29 (Hueu~i) - Balkanlar, karar sa
ati günden güne yaklaşan ltalyanın vaziyetini 
yakından takip eıme!dedirler. Maa.mafih şim
dilik Balkanlar üzerinde y3.kın bir tchlil:c görül
memektedir. Nite!cirn Yu~oslavya da ihtiyat ef
radını terhis e!miştir. 

...::..~~~~-~~~--------------

Birkaç satırla 
....................... mm 

Yakın Şar!-ıtaki Amerikalılar mümkün clc!uğu 
kadar siiratle memlehet!erine dönece.'7.lcr 

Bem, 29 (A.A.) - Buradaki Am,•rlka. kon.~ıo.,ıugu Yakın Şarkta ot'.1 
rıuı Amerika.Jılan bllh9.SS3 nakliye vaaıtalarmdak t kararsızlık dolayuılle 
mUmkUn olduğu kadıu- çabuk memlekete dönmeğe davet etmlştır. 

Norveçte harp 
Londra, 29 (.\ •. \.) - 11.ııva nruı.tttl bildiriyor: . 
oun bombardıman edilen Stavanger tnyyare meydanm Uzertnde 22 dUş 

man tayyaresi tahrip edilmlo ,.e hasara uğratılnıııtır. ıs lngil!z tayyare~ 

dönmemı,ur. 

Güzel Sanatler 
Birliğjnin resim sergisi 

Ankara, 29 ( A.A.) - Güzel Sa· · 
natlar Birliğinin 17 nci re.,iın ser
gisi Ankarada sergievinde 1 hazi
ran cum:ırtesi günü ~aat 16 da a
çılmak üzere hazırlıklar ilerlemek 
tedir. 

D.u sergide güzel sanatlar birli. 
;;ine mensup ressam!ann 152 rcs· 
mi t~hir edi!ecektir. Serginin a
~ıl.ma merasimi maarif ye!dli ta -
rafından yapılacaktır .• Sergi 25 
hazirana kadar herke:; i;in a;t~( ve 
nhP~t bulun~ca!ı:tır. 

Sallhk Apartman 
aranıyor 

Ta.ks·m, Beyoğlu, Tı:.rlabaşı, 

T<>z:cop:ı.ran, Harbiye, :Mnçka., Şi~ 
li semtlerinde iki veya Uç katlı ü
çer dörder odalı tesisatı tam bir 
a.partıman ~ranıyor. Ana caddede 
veya ana caddeye ya.km olmalıdır· 
Sattlrk malı oln.nlarm İstanbul Pos_ 
tclııınefii Posta kutusu ~14 M. F. 
adresine vo son fiyatl:ı.rmı sliratle 
bi!dirmeleri. 

Amerika 4 milyon 
kişilik bir ordu 

hazırhyor 
( Ba§tarafı 1 inci tayfada) 

,ilik bir ordu hazırla· 
maktadır. 

Amerika, silahlanma .. 
ya yeniden 2 milyar do: 
lar sarfedecektir. · 

• • • 
Paris, 29 (Hususi) -

Uç büyük Amerikan 
harp &"emisi Amerikanın 
Avrupadaki menfaatle· 
rini korumak üzere Por· 
tekize müteveccihen yo· 
la çıkmışhr. 

• • • 
Va~ington. 29 (A.A.) - !ki 

Okyonus için iki filo ihdas edile· 
ceğindcn ısrarla bahsolunınaıcta• 
dır. 

Meclis, gemilerin 'Ve donanma· 
ya ait onb:n tayyarenin inşasının 
ve 15,000 yeni pilot yetiıtiritıne· 
sinin t.acilini natık olan kanunu 
tasvip etmiştir. .--

Roman yada 
iktısadi diktatörlük 

Pari.'I, 20 (Huını.c;i) - Bll.kret· 
ten blldirildi~ine göre, Romen pet# 
rol mmtakalarmda ecnebilerin ı~ 
botaj t~ebbtlelerlne meydan ver• 
mcmek tttere yeniden her tUrlU Jlı.. 
Uys.t tec!blrleri almı~tır· 
Diğer taraftan öğrenlldlğtne gö· 

re hazırlanan bir kanun projesi ile 
Romanyada bir ekonomik dlktatör-
111.k ihdas olunacak ve Jktısadl sc
(erberlik yapılacaktır. 

••• 
Parl!'!, 29 (Ilususi) - Atınada.tl 

blldlrildiğine g5re Yunanistanda 
bir iktJsadi ve teknik komite t~· 
kil olunmuııtur. Bu komiteye Ee.11

• 

vekil !.kt.:Ut:::.s riyaset c:ıncl•t:· 
dir· 
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~~ill~~='~ ı~i ı============ 
Belçika ~ ordusun- KOZ A~ü0Vö 
elan boşalan gedik v~ır<dlv~~U~E~SE~ 
"'- d o 1 d u r u 1 d u· 
rrtımm 1600 bin kişilik bir ispanya harbe 
b~haaae: f ransız ordusu 
• t. 
~ tekaut kanununa röre matl§ 

~ •Ylıklarma zam yapılıntl&ı 
ı1arıı;kt kanuna nıt lzahname de!· 

Mahsur müttefik kuvvetleri kurtarmak Sokulmak 
için mukabil taarruza hazırlandı is eniyor! l:l:ıı a. bU<lirllml§Ur. 

Uıııılıataran. eski tekaüt kanunu 
~ "'•rtno göre bağlanmt§ olnn te.. 
t:~~ YeUın ayltklarmm talislsııtı Para, 29 {llU!'USl) - Kral Le<-- ı FRANSIZ TAHŞtDATI so 
.~ ba e ve yü.zde on zamıa.rııe bir· pold lnrafmdan idare olunan Bel · FIRKAYI BULDU 

~lg olduğu miktarın yüzde çlka ord115U?lun teslim.Jnden sonra Parls, 28 (Hususi) - Şimalde 
~ltr §1 ınaaşı aslllerlne ilAve edi askerl vulyet şu suretle tefs!r o • mahsur bir vaziyette harb devam 

• Bu UO.ve aynca tahsta:ıtı lunmaktadrr: ederken mUtefikler cenupta bUyük 
cltr e ve yüzde on zaınma tabi Müttefikler eimalde Bcl1;fka or- mikyasta ta.h~idat yapmaktadır· Bu 

\t ,j Eskı tekaUt kanununa göre dusunun müdafaa ettiği gediği der tah~ldat bilha.Ma Retel mmtakasi· 
IXınkta lken mezlttır kanunuu hal doldunn~lardtr· ı ıe En ve Som. nehirleri arasında 

'tıı : ııonra vefat eden mUtekll· 70.000 nüfuslu Dilııkerk Fran.c;rz ı vAki olmaktadrr ki bun!arm yekQ-
~llıle~en manı almakta buluna.o kuvvetleri tarafından mUdafaa e · nu 30 fırkayı bulmuştur. 
~alt e de Yllzdc yirmi ~ znm dilmektedlr. Diğer taraftan Alman kuvvetle.. 
~~lt ~r. r. 
~~~~t, eytam ,.

8 
ere.milin Uç Dibcr taraftan, buglln yarın, en rf ve zırhlr cfü:Utamlan harekete 

ı:'lll1t • rerek kırdırmak surcUhs mUhlm harekatın Som nehri clva • son derece gayri. milsait olan ~ark 
. tere~ Eytam bo.nkaauıdan alan.. rmda b~lıyacağma dair bl\yük o· mıntakalannda Montmedl çıkmt.uıı 
lllıcJ dofrı.idan dokruya mal mu- ıruı.reler mevcuttur· Filhakika Sc_ nı çevirmeğe çalşna.ktadırlar· Fa· 
~ el"lnden mU§ alanlara bu ayın dandan Itrbaren Som nehri boyunca kat bıı bOlge kuvvetli Fra.ruıız ltol
ı.'t ~nu tedlyata bıı.~lanacaktı. on gtlndenberl tah~ııUt eden Fran- ta.rile mUda!aa Mlldlği gibi dağlar 
"~l:ltJ nı zaın kanunu dolayısUc ııı.z kuvvetlerlnln bu toplanma ha • ve ormanlar Alman hareketine 
~ a~ t.anınmlanması '·akte reketf son haddini bulmu~; ve bon rfdc!etle mAni olmaktadır· 

( lıa11~ ıJu~ndan bu tedlyatm ge· sa.hnlarda ileri hareket başlamış- İNGİLTEREDE ÇOCUKLAR 
~· h~ ve ıercık malınUdilrlUkle.. tır. Burada ıılmdiki halde 30 fırka· İÇERİ NAKUIDİLİYOR 

bttıru rlıkıar haziranın ~e ka.. dan ibaret G00.000 mevcutlu bilyük LOndra, !8 (Ho511St) - Sa.hile 13 
, >'lpıı erek, ayın altuımdan IUba· bir ordu vardır· Bu ordu 11'~ .. -·run kilometre m~afede bulunan mm • 
~ası kararlaşınıotır. bugUne kndar kullanmadı~ '\'e ih. ta.kalardaki bUtllıı tOCllklar başka 

it l'lıı._ - vektıteu Use ,.e ortaokul ti t ğu 
-~1k ınekteplcrln kamp oekiı: yatta tu tu ktlllt ordusandan yerlere naklolanmu~tur-
lıııt~ t et~ur. Bu progrıım bir kısımdır ki techlı:at1 her itibar- YENt BİR AUIAN TETHİ~ 

~lı11 Yıt ~ekteplere tebliğ edllmt,· la mUkemmel olduğu gibi mane • USULU 
.--.:ıı tle1tr :>aınız yUluck mektep b· vfyatı da çok ytlk!!ektfr. Bu ordu- Parls (Rusasf) - Almanlar açık 
~ 't lı kampa çıkacaktır. Lise... nun yapacağı mukabil taarruza ıehlrlere kar,ı yaptıklan taarruz es· 
~ llıe1tt~ "' rnestek okunan kampla· Pnrls a.skerl mahafllinde bUyilk e· tunnda dcllcl, ezici ve yangm çıkaran 
~-~~Pletıntn bahçelerinde, bahçe hcmmiyet verilmektedir. Şimatdı bOmbaJ~nn başka yenl bir nevl 
ı.,_°"'lll &..nlar mektebln clvarmdald muha.'18.ra edilnti.q müttefik kuv • bomba daha lrullnnmaya ba§lam~ıar-
:·11! ı.. - Yap•· k t1 ~ dır, Bu bombalar, 1.§aret edildiği ve~ 

~"."lll ..,,a tardır. Bu sene ve erini bu mukabil tnarruz kur - hile, bilhassa ~k oehlrlere ve nutu-
t~btı :eu katdınımı~tır. Talebe taracaktır. sun toplu ya~adığı yerlere atılmakta· 
~ lt \>e r iibl sabahleyin kn.mpa. BERLl1''"E ('..ÖRE DE REDEV d.D'. Yeni bombalarla öldUrmekten da· 
~~ı~rı:k§aın evlertne d1Snecck· I.01''DRA VE PARİS ha %iyadc asabı bOı:mak lstcnlldlğl 

~.:ırt.ııcıa 9 ve 10 uncu amıtııın De 11 (il 
'lttı~tııı.. son •mıtıan 1 tommuz- r n, usu!ll) - Be!~a or nnnedlllyor. ÇtınkU Almanların kuL 
~ti( .,, en oku1to.n 22 hazlra.nda, dusunun terki9Ilah etmesi tlı:erine lo.ndıktan bu bombalar sukut ettikte· 
:ııı~1'ı\ tanat okuUan s temmuzda buradaki nskeıi mııhafllde kanaat rl yerde ISIUm tevlit etmemekle berıt 
ı ~ 

20 
blL§lıyaca.klardır. Kamp !JUdur: ber tarifi lmlt!.nsız mfithl;:, ve canhı· 

~'\Otıı 11_. rtlndUr. Bir haftadanberi milttcfik kuv. rat ıesler çıkarmııktıı.dn·. Bombalanr 
•il»~ "'llllUlk p . dU!:7lUğU açık ıehlrlerde halk bu Olllm 
""Q~ ropagandaaı yapmak vetl rf 6ımn.l \'C cenuptan muhasa- ae!lerlnl ürpertiler lçlnde l§ttmel<U. 
~ tnevkurcn seklilncl asllye ra nltına almr:ı olan Almanlar şbn- dlr. 

ı ı~ktııc~~eatne verUmtı olan dok.. dl bu çenberi daha sıkı blr ~eldlde KRAUN MUSA \'İRİ ?ıı'ELER 
~ lale 11 anaaı Mün.lro K.mlcnıı. d ltmak U 1 l Bel ik -\'lıı. tftıcı:eııındcn Fikret K6n;111Un ~ tf'lred r fil?'· ~ a ve SÖl'L'Ü11lR ! 

'-~tır ~ti °h1bnl§ ve k&rnr bildi· şımnlt Franaada mahsur müttefik l>0ndra, %8 (A·A·) - Röyter: 
~ ~bı:ııı.ra röre, mamunlann kuvvetlerin .ellnde bulunan aha a- Çörçilln Kral Leopold nezdine 
~il Ur; a oırnu,, Fikret Uc; buçuk, za.mt bir On gUn l~'nde alnıahlle • memur ettil;ri amiral Rogcr Keyea 
• · Y hapse mahkQm edllml§· ~ur. Almanla.rm bunu. ~u.teaklp dOn ak~am Londraya d6nmftştUr: 
~~~le. I-'~- hede!lerf Londra "e Parıstir· Amiral ltf"yes bugUn şu beya • 

"I tııa11a ~eat bulunmıyan yer- BEI.ÇlKADAIU Gım:K NASIL natta bulunmu~tur: 
~.idare mı §lrndJye kadar olduğU KAPATILACAK~ "- BUUın ~ernft maltlın olun -

~~1ıt1 ~ere kadar gönderilmek Faris, '?8 - ~ilmtı.ldeki mUttcfik caya kadar ~l Leopold bakkm • 
• tı,Jerdeıı fll<lınlml§, her malın. orduların §&rkrnda pek geniş bir da bir hlikilm "erlhniyeceğini U -
,.~ ..,.,. ihracı tetnln edilmiş· d"k 1 B l lk k t l 
~ltl'iıı ·ı;ıecek mallara aıt beyan· ge ı ac,:mr~ o an e ~ a ı a a - mlt .-tınek 1.!JtMım." 

İtalya ve Almanya 

de bulunmuşlar 
I spanyada, C ebelüttarı· 
kın I spanyaya geri Ve· 
rilmesi için nümayişler 

yapıldı 
\'qlnpn (Bmaıd) - BlJ&1lnkO 

ıeratt dahilinde hpanyada' fld tUdr 
çarp11maktadir. MUttetıkler hpan· 
yaya ııefir olarak en mUh!m p.halyet 
lerlnf ıl5ndermekte ve bu 11Uretl• 
J'ranko hUkQmetıne karp eempaUl~ 
r1n1 izhar etmektedirler. İngiltere v• 
Franaanm ,.ayul l.spanyayı harptea 
uzak tutarak dahill lsyanlar netfee.. 
sinde :YlPr&nml§ olan bu memleket• 
imar haswrunda yardımdır. Diler ta· 
ra!tan Franko hüktUnetinl İtalyanın 
te~k ettfğt de qlk&r olarak certıı
mektedlr. İtalya ve Almanyanm Ia.. 
panyaya yeni vaadlerde buluncfult.ı 
mnnedilt,yor. 

İSPANYADA NCMAYIŞLEB 
Londra (RolWd) - hpanyada. lt&l 

ya taranw olan bazı U,ekkllller fk1 
gündenberi faaliyete ceçm1ftir. BuD.. 
tar Cebeıtıttankm lapaııyaya alt ol· 
duğıınu ve cert verllmeslı:ıl istemekte, 
eokaklard& bazı nUmaytşlerde bulun
maktadırlar. 

cı~ngLUTI'ARIKTA ORFI lDAB& 
Londra :?9 (Hoausl) - DUnden IU. 

baren CebelUttankta «lrft idare il&n 

l;.~lla:l?.a.\nUııluuıı ile mahalllnde- nnın teslim olm~ile husule gelen 
t~ı t<1u~eeC§kllltı tarafmdan mıı.l yeni b!dise tlı:erine her lk.l taraf Askeri vaziyet hakkında Fransız tebliği 
t.""l'lllt lda k \'e taadlk olunarak bütil.n giln ltuwctlerinin yerlnJ Parl5, %8 (A.A.) - 28 Mayıs tarlhll alqıam tebliği: 
~ rı:ı..ıı~aizıc gönderilecek, böy. deği~tirmekle me~gul olmu~tur. . Kral Leopold tarafından lttihıı.z edilen kar&r dU~ana tlmalde tazyiklnı 

1 t.~l r 01<luklan yerde ihraç İngiliz ve FnıMız kıt.alan Alman artırmak lmkAnrnı vermJ,tır. Burada Franaız ve Inrfllz kıtalan aynı azhnle 
~~~dir, taarrudarmn mukabele etmekle çarpı~mnya devam etmekte4'1rler. 

~~ ltındak~ ı:ıın hizmet otomobil beraber, dU~m her t.arüta yüz Semme •e muharebeler kıtalanmız için mil.salt bir ıekilde lnk~atta da.. 
aı.~§U nun &IAkadarlara ytlze releeek suretle hareket et • \'Bm etaıekteıtır. 
""il oto- br. Hizmetten kaldırıl· mektedir· Bu nui1ı: altval ve eeralt 

L ... o lll~-'- Bomb•r•ıman tayyarclerlmlz ıcce gUndUz hava meydanları ve dtl§man 
'\'da "" cuma rünO alt.. için kumand .. ıtk- alman tedbir -

~~.. r de!ter .. ·-ı &.. t llm "'~ lıi:olları tlzerbıde faaliyetlerine devam etmektedir. Cephenin dJ ... er mmtaka-·• lltbza .._.. 1ı>• .,_, e- ter hakkmda u malfnnat meTCUL \_;l )e, tr etmektedir. ı,chrlmlz· tur· larmd:ı kayda ıayan b!r ~ey yoktur. 
~~ 1'1are1erııaınvıı.y ve elektrik ve Kral L~opoldun ~ltllmeslle cU • Alman Tebliği 

~Uc1<1eıue tllhısarıarı1a. Tiı tıı- retleri artan Almanlar 
3
1mal, şıırk, Hltleriıı nmumı kararpııı, 28 (A.A.) - Fl:ı.ndr ve Artua bUyU.k meydan 

\ı-4:ı- ltabtı ınuınıuttnde olmak .,,__ ı muharebcııl, en yükaek noktMma. \'armıştır. Kıtalarımu: flddetll bir hficum. 
!ı. t' ~ Oto ontıe,e Ya.kın otomobil garp bu..a.wetinde stlratle iler e -

dan s.>.ıra, çok enerji~ bir mukavenıe tl kırmıDlar ve malı3ur d~man ordu 
larmt sıttıkc;e daha dar blr sahaya ltm.l§lerdlr. 

BMlj'a 10 ldlometre mesafede ve Turu önllndeytz. Ttel'l cec;Uk ve l'Ö-

- Peki, madem ki lSyledir, aiz rini göğlislcrinde tıkayan duman· 
söyleyiniz g lizcl Diyonozis 1 Bu lar arasından kurtularak merdi· 
kuvvetli topl:ır bu emin silUhşör · veni nasıl indiklerini ve büyük 
ler niçin kondu bu kalyona? kanalın kıyısrna nasıl eriştikleri· 

- Tlirklerden korktuğunuz ni bir defa daha ya~yor .. 
için... Kulaklarında etraftan haykı· 

- Bunu nereden çıkardınız? ran esasların eeai ve ara sıra da 
- Beyhudo yere gidemeğe uğ· atılan arkebw:lann rilrültilsü ge-

rqmaymız. tatanbuldaki Yalyöz· liyor.. Bir sandala biniyorlar .. 
den Dukaya gelen mektuptan si· Oradan dadısı ve bir uşakla baş· 
zln haberiniz olmayabilir. Fakat ka bir gemiye biniyorlar, uzak 
ben Yalyöziln yazdıklamu epey· bir yere, bir köye gidiyorlar .. 
ce biliyorum.. lstanbulda büyük Eluiza burada çocukluğunun son 
ordu hazırlanıyormuş.. Veziria· senelerine kaclır kalıyor, köy ço· 
zam ordu ile beraber hareket e cukhrile beraber oyr.ayor, dola· 
dccek, Moradaki Ver.edik toprak §ıyor .. Altı ur.un sene böyle geç· 
larına akın edecekmi~. Kaptan ti Eluiza bu uzun yıllarda baba
paşarun da Tersanede hazırladı· sının bi.r defa yüriinü görmedi .. 
ğı gemiler çoktan bitmi~. 120 Bu yangının ve altı sene köyde 
parça Vencclik adalannı vurmak geçen zamanın sebebini Eluiıa 
makaadiyle yelken açmak ilzerey· çok sonra öğrendi ... . 
mit. Vcncdikte btr ihti111 olmuştu .. 

Borlno alay etti: Babasını istemiyenler ayaklan-
- Farz-edelim ki biltlin bunlar mış, saraya hücum etıniı, babası 

dofru olsun .. Bize ne ... 120 par· Albertinoyu alarak gotürmüşler· 
ça Türk gemisi İltanbuldan hare· di .. Dadm ve sadık bir uşak ken· 
ket edip buralara gelinceye ka· disini alıp kaçır11lJ!lar, dadının 
dar biz çoktan Tinos adasına doğduğu köye götürüp altı ytl 
vanmı bulunuruz. Hem bu mev- beslemiılerdi. Duk Albertino bu 
almde gemilerin lıta.nbuldan ay· altı seneyi Vcnediğin meşhur ye· 
nıacaemı da hiç eanmam.. Yakın" raltı zindanlarında geçirdi. 
da Akdeniz-de, Ecede fırtınalar Vencdik biri:>irine çarpıpn 
ba!lar.. Eğer gemiler bu gafleti nıenfaatler, gizli entrikalar, ın· 
c~SJ;e alıp açılırlarsa daha harbe • tililler ve umulmadık değişmeler 
tutuşmadan hepsi denhde 1ıırpa· memleketidir. GUniln birinde yi· 
1a.rur harap olur ctder. ne bir ihtil!l doğdu. Babasmın 

Borlnoya cevap veren Eiui· arkada1lanndan biri iktidar mev· 
a'nın dlderini otuıturan genç kiine geçti, taraftarlarını rlndan
lnz oldu: dan çıkardı, menfalarmdan ge· 

- Dedilinlzin hepsi dofru ol- tirtti ve etrafında tcpladı Atıberti· 
aa bile bu bugiin Akdenb:de, hat· o da bunlardan birisiydi. 
d. Adrlyat!kte hiç bir Ttirk kor- Eluin dadısını köyünden Ve· 
aanuun bulunmaıdılmı kbat et· nedikte bebasınm yeni yaptırdığı 
mez- ki .. Gemimiz her dakikada ttaraya döndüfil vakıt on ilci ya· 
bir hücuma maruz kalabilir. tındaydı. Ötnrilniln altı yılı çok 

Güzel muin !çloi çekti: ukin ve sade geçti.. O timdi 
- Sade TUrkler mi? ... Denb- onlar meclisi ~asından Duk 

de her milletten korsanlar kum Albertlno kızma yakı§acalc bir 
cib! kaynayor.. içerimde carlp ömür sürüyordu.. 
bir t1rperme v:u-.. Gideceğimiz Fakat on sekiz yaşında fell • 
yore sat ve salim nraımyacağu ketle bir daha karşılaştı .. 
sanıyorum.. Çocukluğumdanberi FeUiket bu sefer kılıfını kıva· 
fellketler lçerialnde ceçen haya- fetini deği1tirmi~. güzel bir d~li
tumn maceralan henilz- nihayet kanlı halinde karşı.sına çıkmıştı .. 
bulmad~. l V enediği teıkil eden adalardan 
Hepsı sustular... bir tanesi de Sen Ciyorciyodur. 
Saçlan tafak vaktı güneşin Fakat bu adanın etrafındaki au· 

ilk ı§Iklarlyle parlayan altın ba· larda kenarları yaldızlı, tenteleri 
pklan andıran, g&lerlnde Vene· ipekten nrif ~ondollar dotaımaz, 
dik kanallarının derin abi tu· ge<:e mehtapta ıehrin ufukların • 
tupn gilzel Eluiza Venedikte da çatlayan gitara ve şarkı aes· 
büyük ka.nalın kenarında babuı· teri de buradan işitilmez. Buraaı 
nm muıhtc1em üç katlı aarayında açlar, hastalar, fakirler ve ı.ıtırap 
dünyaya geld1ii gUndenberi se- çekenler mahallesidir .. 
Yinç. ve nef e denilen hisleri bir Eluiı;a çocukluk devrini biti-
tUrlü tadammnzıtr.. rip de genç ku olduğu andan iti-
Eluiranın doğuıunu annesinin ö· baren yaflı gözler kurutmaktan 

lUmil takip etti. Mini mini kıra, dertlilere derman aramaktan u· 
herkes için dilnyada en bilyük tıraplan dindirmeğe çalıtmaJctan 
aaadet olan anne kelimtsi dt...dak derin bir %evk duymağa başta· 
Janndan dökmek nasip olmadL. nuştı. Y etiml!kten ve bir köyde 

Küçük Eluin.'run ilk hatırası geçen yalnızlık anlarında ruhunu 
bir yangınla bqlar.. Genç kız dolduran sevmek ihtiyacı balnm· 
bugiln mansinin izlerini aramak sız çocuklara, parasız dullara. i
için halııaamı yordukça ilk hatı· llçsız hastalara hasretmi!ti. Genç 
rast odumın k&pısmı ıro&unç kızın bindiği gondol ıüc mc Sen 
dillerile yalayan usun 'YC lcıl'lllllr Ciyorciyo ad•mm kanalı ti · 
alevleri &l5rUyor. Elinden tutan zerinde durur, Eluiza tebaası ta· 
dad.Ue beraıbcr ate! ve duman rafından ııevinçle kal"fılanan bir 
dolu aalonlardan ıeçtiklerini, bir kraliçe gibi kadmlann ve çocuk· 
aralık kUçük bacaklarında vilcu- lann minnettar bato,!an ve du
dunu aürilkliyecek kuvvet kalına· aları aarsmda karaya çıkar. Fa· 
yınca oraya db"Çökilverdifini hatır kirlik ve sefalet kokusu sızan pia. 
layor. Daha sonra dadmnm ıru· kulübelere bumunu tıkamalc.smn 
cafında yine yügijnll kızgın du· girer, herkesle konuıuyordu. 
daklarile öpen atqlCT ve nefesle- (Devamı nr) 

1"<\ ~, &'ö nıobnıer alınacak ycol mJye gayrf't etmektedirler. 
~~etek~ detterdartıkta muh"- Harbo girdikleri zaman Belçika 
'·~et 0~ Bu &rada de!terdar- kıt.alan 18 fırkadan lb:ırettl. Bun • 
' ~ rnobıu de kaldmJmak lardan i~lnln mevcudu pek nok • 
~ 'tt l_y sandr. Bu kuvvetlerden maada lL 

C'tl.9 gö:Uae bir tarpl§m&dan 110nra çok kuneW blr dUoman topcu grupunu .. _,_ ________________________ ....._ 

aldık. !mı.im tdareslndeld •oo 01 300 bin ld§lllk Belçika ordu.su ,bu tımlt.11 

cıtı.ırı:V\'el Alıuıya •ahlllerlnde yej ve Namftr kalelerinin daimt 
~ llıı ~tak Yaralıınan Tırhaıı garnl%onu kttnlan vardı. Belçika 

blf.tnı~ llatınpaşa havutıarmtfa krt 1 k .an rl f ln k tl 
ıı,,.:-tıı "-vUr. Tanıırtne 80 bin lira a arı enULle ç pe ~e n o· 
·~ apur kın lan 18 günlük muharebe netfceein-

tır. ya da acterlerc de bilhasM Albert kanalmtn yarıl· 
ması e.snasmdn. afrr za'1ata uğra
mışlardır. Kral Leopoldun kararile 
Almıuılara teııllm edil~n kıli!-larm 
mevcudu ne,:. dlirt yüz bkı k~i ola
rak tahmin ~ilmektedir· Bu tcsliDl 
olma keyfiyeti tabll mUtt~lkler i· 
çln nazik bir va.ziyet tevlit etml3Ur. 
Bu vanyete ka~ dunnak l~ln ha
rekete gec;ilmletir. 

Mntteflk kıtalarm liWfesl hava 
kuvv@tlerlnln ceniş mndahaleslle 
kolaylaetmlmaktndrr. Taytareler 
bombardımanlar ve tahribaftıt 4,l -
man i.aeylkrnt ıtı~l~ti:rmelı lıllt 
tehdit edilen mnıtakaya h~eın ~ 
tnn ltuvveUer'Je yUkleıımaktcdJr -
ler. 

verilen malQmata g6re, dl 
saıahıycttar nskc·· ıuaııa.11 

mmWWarmda harektıt • 
lerln 1ehtne cereyıın d.Jn~ 
Bilhns;ın Somme flzerinde ..... 
hnrokfıt yapılmaktadır. Bu. a.....a 
varın malünuıt \"crilcbllccc~ 

n.ztyetı takdir ederek, .Ullılarmı bırakmıDtır. 
Muharebe, mahsur l.ngtl1% ve ll'ra.ıw.ı:lara k.a.rp devam etmektedir. VL 

ıanslen'ln ;imallnde, latalan.aus, ~ıılf bir oephe üzerinden Fraruıxz hudut 
tstJhkO.aıl:ırmı delmiş n Valansien lD carbmda !lskot kanalını {e<;ınlşttı

Or~ n Dua1 almmı~ttr. Garpten de d~ınan. bllttln eephe !1zerlnde rerl atıl 
•~ttr. La l'!as, lierviy, Hazebnıg, Burburs 19hrl, Alma.nlarm elindedir. 

Hava kunetlerı. Zebrueg, NiUJ'V, Oateod ve DUnkerk 11Ukamet1ndekı 
ner1 yollan ft demlryolu mUnakalltııu bombardıman etml§lerdJr. Bu Uman. 
lard:ıki deniz tcs1satı ve buralarda bulunan vapurlar bomb&rdı111an edJlmlf. 
lir. DUnkerk'de, deniz köprUstl tallltp ed.llml§tlr. Kale Ue Duvr arasında bh 
iO'ŞIIlan torpldoruna bUyUk çapta bil' t ,nıbr isabet etmlfttr. 

Cenup cephesinde, aşağı Som muıt.a~a, dQ~manm zırhlı arabalarta 
raptığl bazı htıcumla.r geri pUskürtUımultar. DO,,manm 80 mrhtı ara• 
tahrip edtl!l'\!ştlr. 

İngiliz hava n~aretinin tebliği: 
Londra, 2S (A·A·) - llan nezareti teblif ediyor: 
ln:ille tayyareleri, eahil kumandanlıftnm tayyarelerlnln f!tn'aklla 

felilla • ~' -_1'1r'iıı.deki ~an mentlerl il.zerine, dlln m.Ut~ 
!ilıJ~ jll(ıaıie lar yapan• Top bU&rp.ları 1\a na.kCye koL 
., )!p' ıllı• .-mf~ .,.. ınttraly6z .... kıt-t da~ 
' na llit bir ta ..). 

ftn akşam 
e hllcu mm=. - .. ilıiil .. ~.::ı~ir. 

.. t )ec>r • .m. ,. hl~ 
. ........... o 1 .. 

.. • .. , ....... , ........... 111 

Se<ç;n1e fııkıra1aır 
Ne vasiyetnamesi? 

Jfü bayı, kuduz bir Jıöpek tsıl"' 
mıttı. 

Doktoı; kendisine geç geldiğini 
aaytüyorau. 

- Bayım!.. Çok geç kaldınız t 
Sıcağı aıcafına celleydintz, bclld 
bir çarcıtinc bakardık. Ne yazık 
ki timdi elimden blrıey ıelmez. 

Iaırrlan adam, hiç 8e9iıni çılar
aadan bir Jıtfıdm Uftrine bezı 
Mimler yumaJa ~ladı. 

Doktor - "lok o kadar kork· 
~ız, ~· uıtanın elini tut• 
-. ıw kurtara.bilirim .. 

i.!IM18'1Cııe·tnameniri yu-

I ki yüzlü olsaymış! 
Gayet çirkin bir bayan söz a· 

ruında : 
- Ben iki yilzlü değilimdir, 

diye söylenip duruyordu. Mec· 
listen biri usulca arkadaşına: 

- İnsan birine az tahammül 
ediy0r, dedi. Ya iki tane olsaydı, 
halimiz ne olurdu. 

Yabancı yokmuş 
Acemi bir neferi nöbctçiliğe 

koyarlar. Be~ on dakika sonra to· 
f'uşa döner, Zabit: 

- Neye geldin? diye sorunca: 
- Geçenlerin hepsine (kimdir 

o) dedim, hepsi de: (yabancı de· 
~il) dediler. Mademki yabana 
yok, bo~u boşuna neye bekliyo· 
rum, demi~tir • 
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Dnmlarcfon ateş ec!en anarşistler! 

Y cdiğimiz birer tabak kedi 
yahnisi için birer dolar verdik. 

Bu unutulmaz öğle yemeğini, 
annemle beraber, Madridin bir 
lokantasmda yiyorduk. İspanya 
ihtfüUn en acıl:lı ve en elim gün· 
lerini yaşıyordu. 

1-Jradrid, açlık, kıtlık ve sefalet 
i~indeycli. 

n:-.: Amıu-ikalı idik ve paramız 
tükenmemişti. İki yaşlı İspanyol 
yeMek yeyişimizi, lokantanın ca· 1 

mcld1nından seyrediyordu. ' 
Tavşan bozması, kapkara, ka· 

yış gibi olan ete altı haftadan be·;/ 
ri h:-sret kalmıştık. t,. 
Şehrin otuz kilometre ötesinde 

yapılan muharebenin top Gesleri 
kulağımıza kadar geliyordu. ts· 
panyan1n merkezi olan Madrid 
bu top seslerine alışmıştı; tayya· 
reler bu güzel §ehrc, ilk bombala" 
rnu, iki ay evvel atm!şlardı. 

Madridi dört gün sonra terket· 
tik. Bir !n~iliz destroyeri bizi 
Alicante'den Manilyaya götürdü, 

1sp:ıny .. y .. , ihtilalin başlama· 
smdan iki ay evvel, gelmi§tim. 
Talebeydim ve daha henüz ondo· 
kuz ya~ında b-.ılunuyordum. 

1936 senesinin temmuz ayında 
kr;ıl:yctçi mcbu:'l Josc Calvo So· 
tolo lmtlolundu. 

Muhafazak~rlann lideri olan 
bu adamın katli İspanya ihtilfıti· 
nin patlak \•ermesine sebep oldu .. 

BOŞ HASTA ARABASI 

Cena::eyi hastahaneden alara~ 
bir imdadı sıhhi arabasına koydu· 
hr; otomobil canavar düdüğünii 
öttürerek son silr'atle, kalabalı· 
ğın art.sında ilerledi. 

Hali>uki b~ gidiyordu! Joı;~ 
nin cenazesi, el çabukluğiyle has· 
tahanenln atlı bir arabasına kon· 
muş ve diğer :mıu bir yoldan gö' 
türtilm~tü. 

Dunu ncAen yaptılar? Cevap 
vcre..'tliycccfim 1 lns:ınm ölüsü 
bile rahat ve huzur g~rmüyor !. . .. .. . 
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Yazan: GRETEHEM SCHVINN Çeviren : Ha-Ke 

llaıit bir Eotoğrnf! Lakin bu k· (ıt pırçasrnı hamil olmasay"dım 
Mııdritten kaçanı.azdan. 

- .Si>yle sevgilim.. Sigara içen 
kaflmlardan hoşlanmaı mıs:n '! 

- IJo.,Janmnmak ta nt' ll!'mek. 
çok ho~l~nırını· DaJıa az ı.onuşur. 
tar. 

l\lalıfr ııwr, ı.;itH' ~·ıe !ı"!":lbCr yıı· 
:ıani ördek ayına gi(ır; 1li· 
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Günlük bulmaca 
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KAIDI N 

12 · Dilimizt> nakleden Muza 

Hikmet karşıya doğru baktı, nında böyle haykırmayı d 
söylemeğe hazırlanıyordu, fakat bulmuyormuş gibi doktora: 
Esma kocasının sözünü kesti: - Bırak Bedri, ben sor• 

- Evet, Hikmet bugün buraya dedi. Emine Ana, beni dab• 
Bahanın hatırını sormak için uğ· anlar. Ölüyü nasıl buldun, 
radı. Hatta ben de geldim. Hik· anlat. 
meti otomobille alıp dönmek is- - öğledenberi mutfakta f 
tiyorum. Fakat ben geldiğim za· uzumu reçeli kaynatıyor<! 
man Hikmet giyinmiş olduğu Son tencerede reçelin krvafll' 
için kendisini dairede buldum. gelip gelmediğinde tereddil1 

Aliye buz gibi soğuk bir ta tim, bir kaşık doldurdum ve 
vırla: göstermek istedim. Çünkü bil 

- O halde; dedi, sizde... atte zayıf çocuklar yurd,_,. 
Doktor Aliyenin sözünü kesti: dönmüş olacağınızdan emw. 
- O vakıt Baha yaşayordu de· Kapısının önünden geçerkeıt 

mek, saat kaçtı? tüphaneye şöyle bir baktırl!" 
Esma: hayı gördüm, ve içeriye g~ 
- Evet, dedi. ölü olduğunu anladım. Koşa 
Hikmet ilave etti: size haber verdim. Teiaştart 
- Saat dörttü. kaşığını da burada düşürrn::· 
Doktor Bedri heyecanla: Masanın yanında yere dU 
- İşte, dedi. Bu araştırmamı· uzun ve reçelli kaşığa bakt.1~· 

zı kolaylaştırıyor, evden kaçt-i - Biz gittikten sonra kitıl' 
çıktınız Esma? nin içeriye girdiğini veya. b" 

- Aşağı yukarı dördü yirmi de dolastığını görmedin mı? 
geçe ... Zira burada gayet az kal- _ Hayır .. Hiç kimse .. l3 
dun, kocamın yazıhanesine git· de Hidayetten başka do 
tiğim vakıt ise saat tam dört bu· yoktu. 
çuktu. Hikmet: 1' 

- Baha saat kaçta ölü olarak _ o halde hırsız, dedi, b 
bulundu? raftan gelmemiş olacak. . . 

Aliye cevap verdi: Ananm gözleri kaplan gıbı 
- Cananla beraber döndüğü· rür hiç bir şey gözünden 

müz vakıt... Cesedi ilk olarak maz. 
Emine Ana görmüş. haykıra hay- Aliye sordu: 
kıra bize haber verdi... _ Saat kaçtı Emine A.rı8·~ 

Aliyenin sesi çıkmıyordu artık, _ Beşi yeni vurmuştu. 
cümlesini bir mırıltı halinde bi· ken salondaki saata bakt~ 
tirdi: "Allah verse de Ferdane do 

- Öldürmüşlt"r, öldürmüşler, bulunsa, diye düşündüm, ş' 
diye bağırıyordu. yemeği için bana yardım e 

- O halde Bahayı dördü yir· lazımdı." 
mi geçe falan öldürmüşler .. ._ Beni Aliye doktora: 
çağırdığınız vakıt saat beşı çey· _ Bak doktor, dedi. fe 
rek geçiyordu. Derhal telefon yi unutmuştuk. Fakat o dJ 
ettiniz değil mi? Buraya gel, E· gün izinli. 
mine Ana. Cesedi nasıl bulduğu" Hikmet tekrar sordu: .. 
nu anlat bana... - Bahanın ne vakıt öJdi.I 

Emine Ana dosdoğru ilerledi, tayin edemez misiniz d v. 
kızarmış ellerini hala oğuşturu· Tababetin bunu kat'i otar 
yordu: yin ettiğini işitmiştim. 1' 

- Bana, bir şeymi söylediniz? _Otopsi yapmadan bu~ 
diye sordu.. tirmek çok müşküldür. Bı 

- Evet, Bahanın cesedini na· bugün hava çok sıcaktı. Bıı 
Soldan ııağa \e 3 ukl.U'tla.n aşağl: sıl bulduğunuzu sordum. ceset ... 
ı - Geçicilik * Çok değil, 2 - Aliye: - Sus doktor... . 

Bir millet * Mey daA"ttıın. 3 - üs· - Bedri, dedi. Emine Ananın Bu sözü Aliye söylemiştı(I: 
tUn<len tren geçer * Benze, manent, sağır olduğun;ı unuttun galiba... ra dönerek sözüne devam et 
• -Tire * 'Tamamen, 6 - Bir harf * Doktor, eli le saçlarını kc:.rıştı • _ Böyle şeyler sorrııJI 

1 Partak değil * Bir nota * Bir sesli rarak: Şimdi Bedri herşeyi biliyor 
hnrt. 6 - Ad * Bir nota. * Benzer. - Vallahi unutmuştum diye bugün nerede old~ğu!11~zub 
7 - Bir çeşit şiir * Notada kullanı- mukabele etti: yaptığımızı, cesedı kımın s<-
lan bir tabir. 8 - Bir nğırlık ölçU.. - Vallahi unutmuştum. ğunu öğrendi. Hırsı.~. ~al\1 su * Bir meyva, 9 - Ev bark * Esir Sonra sesini yükseltti: lindeki rovelverle oldurtı'I ~ 
kadın. ıo - Bir harf * İçmek * Saç- - Bahayı saat kaçta ölii ola· kaçmış. Bunun b?yle old: 
sız. rak buldun. iyice umuyoruz. Cınayet 0 

so No. lı bulmtt<'amıwı halli: Emine Ana, bakışını doktorun evde Emine Anadan başl<Jldl1 
ı - Kara. Llyon, 2 - Ayan, Eye, ağzına dikerek sordu: se yoktu. O da aile efrll 

A, 3 - Raca, BI, Um,• - Ana, ütU, - Nediyorsunuz? değildir. Bütün aile efr~d!:~a 
6 - As Zat, 6 - r..eb, su. üre, 7 - Doktor haykırarak aynı suali Aliye bana bakarak sozu . .e 
İyi, MI~. 8 - YI", üzüm, Ta, O .:.... tekrarlamak istedi.fakat Aliye, denbire kesti. Sanki ti~;d 
o, Utarit, H, ıo - Namütenahi, srkıntıh bir tavırla, bu ölünün ya· dar benim burada oldug 

------ ---------------. nutmuştu. ~ 

H •k ""' 1 b 1 k 1 Nakleden: Odaya tam bir sessizlik. li 

O gece, bizimle beraber aynı .. ---· :J • 1 Herkes gözlerini bana ç ç~ 
l aye Acem a 1 çı ar BURHAN BURÇAK ~;ra~:ı~~ş=~!~~e.!;~; 

- - --•• oldum. Bu bakışlar §üpbe~ pansiyonda bulunan iki genç ih' 
tilalei zabit silahlarını alarak, 
pan&iyonu terkettiler. 

Ertesi sabah k.ıillruıca nezaret 
binasının üzerine kilçük hava da· 
fi to:>larırun yerleştirilmiş oldu· 
ğunu r,ördilm. 

Sol:aklar barikatlanmıştr. 
Mektep arkada§rm olan Nansi· 

nin odasına giderek dertleşmiye 
başladık. "Merak etme, öğle üze· 
ri her §ey sütliman olur" dedi. 
Kendisi yatafında uzanmıştı ve 
ben 'k-....ryolanın kenarında oturu· 
yordum. 

Pencerenin camını delen bir 
kurıun ba~ımm üzerinden vızıl • 
dayarıık duvarın içine saplandı. 

DökUltn sıvalar Nansinin yü· 
züne dil§tü. 

;Bunun Uzeıine yatağında doğ" 
;rularalı:: : 

"- Yanılmıt olacağım, sütll· 
man ok.cağa benzemiyor" dedi. 

Kayıtsız ve büyük mıkyasta o· 
lan atı§lar daha henüz llaşta· 
mıştı. 

Hakiki ihtiHilin başlamış oldu· 
ğunu bir kaç e<:.at sonra radyo 
vasıtaciyle öğrendik. Hükumet, 
bUtUn amele tetkilatına mensup 
onların eilfih ~ ıruı gelmeleri için 
tebliğler ne§rctliyordu. 

GECE BOMBARDIMANI 

Bina, geceyi sallanmakla ge 
çircli. Kimse uyumamıştı. Hükir 
met kuvvetleri, şehir dahilinde 
bı.rilcatlanmış olan ihtilalci kuv· 
vetlerini top ateşine tutuyordu. 

Top ateşi, ihtil~lcilerin esir a· 
lınmalan üzerine r~~ildi. 

Bir gün elli ki~inin bir damın 
pervazına ateş ettiklerini gör· 
düm; yarım çark yaparak diğer 
bir &Oka.ktan geçtim. 

(Evvelki günkü sayıdan devam) 
Çoban türküsünü bıraktı. Şimdi yal

nız kanbıır Durmuşun sesi işitiliyordu: 
- Altından it, parmağını sok diyo· 

rum,sen muhakkak sağırsın, be herif... 
- Hey arkadaşlar ne yapıyorsunuz o· 

rada?. 
- Bir yılan balığı bir türlü çıkarama· 

yoruz. Kökün altına sinmiş gözü körol· 
!>un .. Bu tarafına gel ki Rasim .. Daha gel, 
daha!. 

Çoban Fehim dalgın gözleriyle bir 
müddet bu acemi balıkçıları seyretti son· 
ra ayağından çarıklarını çıkardı. Torbası· 
nı omuzundan yere bıraktı, gömleğini yu· 
karr kaldırdı, çoraplarını falan çıkarma
dan suya atıldı: 

- Çocuklar, durun, sabredin elinizin 
hamurile erkek işine karışmayın dülğer· 
lik başka balıkçılık başka ... Bu ötekilerine 
benzemez, bu balık başka balıktır!. 

Az sonra söğüt ağacının dalları altın· 
da uğraşanlar üçleştiler. Balık hala tutul' 
mamıştı. Ne o, sahilde !birisi bağırıyor: 

- Hey, çoban neredesin, ne cehen· 
nemdesin. Allahın betası herif. Sürü bah· 
çeye girdi. Fehim. Fehim. Canın cehenne· 
me ihtiyar serseri. Cevap versene. 

Bu haykırışı kalınlı inceli birçok erkek 
ve kadın sesleri takip etti. Sahile en ya· 
kın olan köşk bahçesinin . tahta parmak" 
lrklı kapısı açıldı. Elinde bir gündelik ga· 
zete, arkasında Acem şalından bir gecelik 
entarisile Sadık, l:öşkün sahibi göründü. 
Söğüt ağacının altına doğru yüri,\dü ve 
suyun yüzünde dülğcrlerle çobanın kafa· 
sınr görünce hiddetle bağırdı: 

- Ne arayorsunuz orada. 

lık. 
- Şey ... Biz mi.. Avlanıyoruz l:ü ba-

- Ben size simdi avlanmayı gösteri· 
rim kcretalar. Ulan çoban, pis sürü bah· 
ceye girdi görmüyor musun? Ya siz men· 
dcbur serseriler. Hamam ne vakıt bitecek, 
gelecek ktcıa mı? 

- Rasim homurdanır gibi cevap 
verdi: 

- Hamam.. Merak etmeyin hamam 
bir iki güne kadar bitecek. Yaz uzun. Yı
kanmak için vakıt bulursunuz. Bir kökün 
altına sokuldu, canına yandığım bir tilrlü 
çıkaramayoruz. 

- Aradığınız ne cins balık? 
- Bir yılan balığı. bir lut .. 
- Bir lfıt mu. vaz geçin canım. Çıkın 

oradan, haydi işinizin başına gidiniz. 
Kanbur Durmuş yalnız yanrndakile • 

rin işitebileceği bir sesle mukabele etti: 
- Gogok... Kapan da kaçan mı 

cenneti. 
. Rasim: 
- Şey efendim, dedi. Hani düşündük 

de biz bunu yakalayıp zatı alinize takdim 
edecek olursak siz efendimiz biz kulları· 
nıza bir lira kadar bir bahşi~ lUtfedersi
niz de sakın ha bir lirayı çok görmeyin .. 
Vallahi daha aşağı kurtarmaz... Onu bir 
görseniz ... Ben diyeyim on okka, siz de· 
yin otuz... Durmuş kaçırma onu.. S<:-nra 
çok zahmet çekeriz. Aşağıdan dayan, kö· 
kil biraz daha yukarı çek ... Senin adın ne 
be, çoban mısın, nesin, yukarıya doğru. 
aşağı değil. Bacaklarını oynatma.. Şimdi · 
başlarım ha ... 

Aradan beş dakika sür'atle on, onbeş 
derken yirmi oldu. Sadık'ın canı sıkılmış· 
tı. Köşke doğru bağırdı: 

- Kasım arabacı Vah idi bana yolla ... 
Vahit geldin mi, ha. Soyun da şu serseri· 
lere yardım et. Bir ICıt için sabahtanberi 
uğraşıyorlar. Arabacı da suya girdi. Sö· 
ğüt ağacının dallan altında uğraşanların 
yekunu dört olmuştu. Haykırışmalar de
vam ediyordu : 

- Ben şimdi onu çıkarırım nerede 
lUt ... İşte geldim. Çekin ellerinizi. 

- Ellerimizi çekem mi, ama tuhaf ıa· 
kırtr ha. Niçin ellerimizi çekecekmişiz, 
haydi çektik, çıkar bakalım. Ukala sen?~ .. 

- Ukala sensin.. Onu çıkarmak ıçın 
başından tutmalı. 

(Sonu yarın) :...-ı~-.ı...ı ................... lllDI............. 

- Yapma be .. Sahi mi? 
- Dırlanıp durma .. Yeter artık ... 
Gecen yirmi dakikaya bir yirmi daha 

zammo'ldu. Sadık artık sabredemez bir 
hale gelmişti sür'atle soyundu: 

- Durun, onu ben çıkaracağım şim· 
di. Dört sersem bir araya geldiniz bir ıu· 
tu çıkaramayorsunuz diye bağırarak suya 
atıldı. 

Böylelikle balık avcıları beş oldu. 
Kanbur Dunnuşun ciyyak ciyyak sesi di' 
ğerlerine hakim etrafı çınlatıyor: 

- Kökü kesmeli. başka çare yok .. 
Rasim koş baltayı getir. 

Balta geldi. Kök kesilmeye başlandı. 
Bu iş de olup bittikten sonra suya ellerini 
sokan Sadık sevinçle bağırdı: 

- Yakaladım kulaklarını. Abanmayın 
bana çıkarıyorum, 

Suyun yüzünde evvela kocaman bir 
baş belirdi. Bunu kol gibi uzun simsiyah 
bir gövde takip etti. Balık kuyruğunu a· 
ğır ağır sallayor, kurtulmağa çabala 
yordu. 

Fehim işi dalkavukluğa vurarak: 
- Bravo efendiye dedi. Nasıl yavrum. 

gördünüz mü? 
Bütün yüzlerde bal gibi bir tebessüm 

vardr. Beşi de sudan çıktılar. 
- Olursa bu kadar olsun. Bahsede· 

rim ki on okkadan ziyadedir. 
- Onun ciğerini çıkarmalı ciğtrini.. 

Başka tarafı beş para etmez. 
Güneş batmak üzereydi. Bahsin daha 

fazla uzamasına mahal kalmadı. Beş balık 
avcısı bulundukları yerden fırlayan siyah 
bir cismin suya atıldığını gördüler. Cum 
diye bir gürültü işitildi. Lüt Sadık'rn e· 
linden kurtulmuştu. 

Soğuktan mosmor kesilen beş çift kol 
bi rhayali yakalamak istiyormuş gibi iled 
doğru uzanmış, dülğerler, çoban, arabacı 
ve efendi gözleri sahilden uzaklaşan dai· . 
revi dalgalarda apışıp kalmışlardı. 

B 1 T T t 

reddüt doluydu, ben Y~~ 
dım. Hatta aile için bir 
olabilirdim. . el 

Sessizlik tahammül edılıı' 
hal almıştı. SülcQtu ben ~ 

- Size şunu haber ve ,t 
tiyorum. Hastarrun maalefıı 
kılmağa ihtiyacı katmad~f 
derhal hastahaneye dört 
Dönmeden evvel bana ;/ 
istediğiniz birşey var ınr OJ,·' 

- Hayır.. Hiç birşey 1 · · 
- Peki öyleyse derha1 

rum. > 
- Peki Belki.a hanıtıı· ti 

ücretinizi adresinize P°' 
gönderir. arılı 

Aliye birden.bire söze le 
- Hayır, Belkis hanıtıl• ~ 

gün daha burada kalınıı. tlf1 
rim pek bozuk .. Adeta ~ı;:, 
Vücudunuz bize faydalı _,.t > 
Aynı zamanda aizdeıı ~'?';., 

lanmıştık, öyle değil ~ e ~ 
Biraz daha kalırsanız biı ôfıe 
iyilik etmiş olacak11ı:nı~. 
ğil mi doktıor, bana bır 
kıcı lazon değil mi? ~ 

Doktor Aliyenin yal -1er, 
emreden sözlerine ceva;P "' 

- Şüphe yok efenditı1- f'. 

mile hasta sayılırsınız ~ ~ 
yette. Emin olunuz Be1~dıl-' 
Aliyenin ~sabı çok bO 
peyce bir milddet h,ast il ,.f.J 
ihtiyacı vardır. Bwıu.n 9 I/'~ 
ruzı ben tercih ede:un·1ırı Aliyeyi tanıdınız. Mı.z~Ç fi 
kında bir fikir edindını:ı:. 
ediyorsunuz değil mi? ·ııııedİ• 

Ne yapacağımı b!~ııe 
halde, biraz da iğrene,Jdi~ 
teklifi kabul ettim. Bı~ef tııl 
tek şey vardl: Beni her. 
de alıkoymak istiyordu· pi'.i! 

Bu kararıma ne ~a.~a~etv" 
olacağımı o vakrt duşun 
tim. 


