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Stalin'in 
nutku . 

4imanyada 
ne teszr 
qaptı? 

Atatlrkla laöal 
ye verdlil rey 

Yazan : ASIM US 
UÇ yıl evvel bugün l11met lnönünün Büyük Millet 

1'f ecli11incl e bütün azanın ittifakiyle C umhurreisi 
intihap ecliliıi cumhuriyet ilanıncla Atatürkün clevlet re. 

isi seçilmesini hatırlatıyor. 
Şu itibarla ki Türkiyecle ilkr------------• 
defa yapılan bu cumhurre. 
isliği İntihabında Büyük 
Millet Meclisi rei11i olan Çörçilin 

nutkunu 
inceliyen 

İngiliz basını 

~44M( (4.4> J +> ç )if *ft + 

... 
~londra, ıı (A.A.) - Tcıs ajansının 
~ evredeki muhabirinden gelen bir 
ı~t?a.rta. bildirildiğine göre, Cenev • 
'lı il ilen haberler, Stalln tarafından 
t leıı nutuk Almnnyada b!iyUk bir te 

Gazi Mustafa Kemal ele biz: 
zat hazır bulunmus. o ela bu 
intihapta kendi reyini kul· 
lanmıstı. Ve reyler tasnii e. 
clildiği zaman bir tek istir 
nn ile külli ek11eriyetin Ata
türk üzerincle toplanclığı, 
istisna teskil eden vaziyet. 
te A tatürke ait olcluiu an· 
lasılan tek revin /11met lnö
nüne verilcliii sıörülmüıtü. 

Başlıca 
hır nokta 
üzerinde 
duruyor: 

•rol•rııkta ltnlmnL'\r tnrııfnıılan bı ralc ılnıı bombııl:ır, Avustr:ı.h"Rlı miihcndi • ' . . ' 
IPrln J>l'k işine ~"llnyor : bunları tank lmyula n ~mıılc surd tle kııllnn~·orlar 

Bu kücük lıadi11e biraz 
tahlil edilirse Atatürkün 
claha sağlığıncla keneli hale. 
lini intihap etmis olduğu 
manasın:ı ela alınabilir ve 
hic süphe yoktur ki Atatürk 
sağ olup ela üc yıl evvel yd' 
pılan cumhurreiıliii intiha· 
bına iıtirak etmiı ol•ayc/ı 
gene kendi rei;vini ismet /. 
nönüne verecekti. 

Yukn.rıla bir İtnlyn.n bonıb:ısım ııatlnt nı:ı.lc !'IUnıtlle kuyu açıldığım giiriiyol'o 
ımnuı;, Bu ı.., ınıla r, İ ngiliz taııı, ı11rın ı ı.ııkl:ım:ığıı :yarıyor. 

'ı. huııuıc get!rmııı olduğunu kaydet
~ted!r. Muhteviyatı Alman mille. 

'ft.tteıı itina ile saklanmL' ve fakat si 
~ trıahfillerle be.sın mıı.hfi11erlnin 

'katını üzerinde toplamıt.şır. 
'-0ııkovada. §U cihete dikkat edlll -
~ kt, son zamanlarda \"e b!lhaıısa 
linın nutkundan sonra Alman ı;c 

-tlt-rı, "doğudaki harbin gösterdi • 
ıorıuklardan ve "Moskova yakın• 

t .. 
'tıda kar ve yağmurun b:ı.şlauığ·ın-

'tıı • bahseden birçok yazılar ncıret. 
~l.edirler. 

:ı_rnan basını, Avrupa kıtnsında. ı. 
~ bir ~phenln ihdası imk&.nları 

~8ttıda endi~ 1zhar e tmektedtr. 
~lercı hükümet rnııhfltlerlnde hU -
\ ltı suren sıkıntı. Göbels tarafından 
,ı.ıan ve neşredilmek üzere bulu • 

bir maluılenin hUlL\salarında göze 
'l>ınaktn.dır Bu hUl!l.salar, Stalinin t . 
kundan sonra Dlcnst Aus Dcut.<Jch-
~ bülteninde ne redllmlştlr. 
k.beııı ezcilınle §Öyle demektedir: 
-~ıseıcre cepheden bakmak zo 
~Yız. Artık hiçbir şe yanna 

ltaınayız. Bu bcrcUmcrç içinde 
Ilı dirim arasında bir seçim yap 
< ınecburlyetlndeyiz. 
"-ıtrıan halkı, gazetelerin doğu cep. 

'de mUea delenln zorluklarından 
~~tınek ııuretile yaplıl>ları bu dil 
tışikl!ğine hUk(lmct mahfillerinde 
~llaganda makinesinde hllkUm &il -

Türkiye Cumhurreiıi A -
tatürkün ,vakınıncla bulu
nan arkadasları cok defa o
nan lisaHından su sözleti İ" 
wtitmi~lertlir: "l•met h~ku • 
met bcuında bulundukra 
ben rahat eclerim: her iste 
onun en doi ru kararı vere
ceğini bilirim ... Onun ae· 
zmdan cok defa isitilmis bu 
söz kendisine/en sonra /r 
met lnönünün Cumhurreisi ' 
intihap eclilmeai ile ruhu
nun da sad olcluğunu S!Öste• 
rır. 

MUSOLiNi BiR 
NUTUK SOYLEDi 

A manvanin veni 
barış f eklifini 

reddetmek 
I.ondra, 11 ( A.A.) - Matbuat Ç6r

çilin J aponyaya ihtarım, lngilız hn.va 
kuv·vetlerinln hiç olmnzsa Alman ha. 
va kuvvetleri ayarında olduğu hak • 
kmd:tki sözıcr!ni ve nazı Alnııın:,-:1-

dan gclccc -Ol§n lıcr (Orltr suırllıuı.r. 
ruzunn karşı goaterdlğl uzın,mnzlıg. 
tebartız ettirmektecllr. 
•ncylt Telgraf başmıılmleslnde §Öyl 

yazıyor: 

Çörçnın nutkunun başlıca hedefü
r.lnd~n biri Japon siyasetini idare <"• 

denlcre bir ihtarda huluıınınlttı. Çö". 
çıl bunlara İtalyanın girdiği yıkım 

yoluna sapmaktan kaçınmaları la -
zımgeldiğini anlatmak istemiştir. 

Maalesef Japon hUkQmet erkö.nınm 

.f!Ö7.leri bunlan n Amerlkıı \'C İngiliz 
ca.mlasile kaYga elmeğe ve naz! inl -
har kultibilne iltihaka karar verd~kle 
rlni g öster ecek mahiyettedir. 

Deyli M eyi §Öyle yazıyor: 
Bu açık ve kati nutuk tam zam!\ .. 

_.- Devamı 2 lnd sayfRd:l 

1 

1nı;ili7. hm ıı da fi ı,11\ rntıe ri :ıl' llti
halt eden dafi bntaryııları, fa.brfül' . 
da:: ı çılrtıktan sonra me\"zllcrlıı • 
ı:finılerllmoden <·n·eı, !lıkı bir nuın.-
-' t'nnıl"'n gc-çlrilnıekfrıJlr. 1' 11l<aı-ıt ıı 

bu toplarılıın bi ri ne mermi konnl
dıığu görülml'likdir. 

~!!kmlığa bir ıııaret addetmek 
lr 

1 
Cenubi ltalya halkının -] 

~ . . . mukavemetinden. bahseden [ l!Ti. Ün Ün hl on o S 1 
'>lerıkanın Moskova elçısı başvekıl 1 ~ ..#ll I, . 
\laşingtona Jöniiyor "Zafer bizim 

i"'rıı:1-0n ıı <"··' ·> - n.x.o. F ~ Jlr11 h rfl he k 11 111 ~!lrcıyc nazırı Kordel Hal Ame • olacaktır tıl \l 110 v eıall 
'lın So,•yetler birliğindeki bUyUk J J 

~~, ~tc!::~r:~~ştl~merlkaya dô. d 'yor nere" e d ik Jİ m m e ı i 1 
1 ll, Steinhardt'ın kendisilc lstişa • 1 
~ buıunuımak Uzere çağrıldığını 
11ltrııvse de yerine Ruzveltln tat • 
~et 
tıı tnekte olduğu yeni ekonomi sir-
~rı~ taraftar daha saıa.hlyetli bir 
~,1~etın tayin edilip cc!llm!yeceğlnl 
~!ıtır. 

LONDRADA 
YENi BiR CAMi 

Romıı, 11 ( ,\ .A .) - Musolinl diln 
Napolidcı par ti reisinin ve parti siya
si şeflerinin vermiş olrluğu bir kabul 
resminde şu beyanatta buhınmuştur: 

"Harp hareketine bilhassa maruz 
kalan cenubi ttnıyıı h'llkının sUkiınct 
\'C disiplini muhafaza edeceğine ve 
dıişmanı hayal sukutuna uğratacağı. 
na dalma k'lnlydim. BuglinkU fedıı. 
1:1\rlıkların mUltllfatı zafer olacaktır. 
Bu zafer Akdcn!zin krallçes! olan 'N'ıı. 
poll m!lleUnl ve onun endü•trı ı;ayrc 
Unl çok yükscltoocltt!r • 

~ bulunon rna,,ııımnnlar l~ln ~· ı nl bir C'a ml :açılmıştır. ,\rılın& mera
~ ~ 1l1Ttnı l..oııdra srflrl tamhndan sapılmıştır. Yukarda bu ınerııslmln 

t'tı a.~ıı görlllmektf'dlr. 

O N iki vıl soımt ( l !l ~:l) b
tanb~ lun '.l'ü rk lc rcc ıııJltı

n m 500 ünrli yıhlöniimün ii iıl r:ıt• 
edeceğiz. Şimdiıleıı bü~·iik Tiir k 
İınpaıııtoru FntiJı ı"uHnn Mciırnct 
iı ·in bir he\'ke l dikilmesine kıır:ır 
,·erilınt-; ' ~ hunun ~·f'rını tc"lıit 
için h: r komi ·~oıı :ı~ rılmış. J<'gcr 
dalıa uygun br teklif ileri siirül
mezsc he:rkı>lin Fat ih meydnnııııt 
dikilm<.'Sİ iı;:ıı bir 1.:nr·ı r 'c;) :ı cere
yan ,·&nnııı. 

Bu haller ıfört. ın<'s::le~i lm-;atı
y or: 

Birinci!!i, htnnhııl fa tihine beş 
yüzüncü )· ıldüniimi:nılc fcvkaliiılc' 
biiyük bir tiircn ya pılnııısına ,-e 
J•'ntlh in h c:/r;?linln dikilm~ine 1ii 
zum nır mıdır ? 

i kincisi,.iizum \ a rsa , lıu t i)r <:ne 
§lıncUden hnzırl:mmak doğru mu# 
dur! 

l )c;Uncii.,ü, bu t ören kimler 1 n
r:ı fı nılRn miirekkcıı bi r koııı j,.şon 
tıtrıı.fın clan hazırlanmalı \ 'C hc)'kc
Ji kim )·apnı:ılıdır? 
Dördüncü~ii, h eykel nereye di

kilmelidir! 

Cevaplarnnu:: 
l. İstanbııl un f<'tlıi, tlihını t n

rihinin e n ~lire olayıdır ( h iu\lse.;i 
cli r) . Yeni <:ıt iı açan hn hil) liJ, 
Türk za ferinin 50 0 iincii yıldünii .. 

ı·a1.lln : Bir Muharrir 

nıiiııdc, tıwı f'OO )'ıl, ihtiinde h ırs
la ,.e iştahla p:ırlı) a n dii5maıı gfü .• 
lerine \'c d .1ı;ı rı saldınşlnrnm 
Hllrt"ı htanbula sahip \ 'e hi~ın 
olun bir milletin onu lmt l:ıınnsııı
ıl:m daha tabi i , .e glizcl blr scy o
lamaz. 

~. nu tiirerıin lınzırlığma ııcl.n 
dar erken haşL.:nırsa inti7.aını \'C 

ıniikc:umcllii,ri de o l•ailnr çok o lur . 
On :ı.ı ~ ıl onre ~tistcrdiğimi:ı: bu 
hass:ı<:iycti de tam rerinde 'c 7.:ı
manıncln buluyorcıl, 

. S. Uu Hircn "C'ÇffiC tnr:lıı;ilcrİ• 
1~~ .. ~~ şchlreilcrimbdeıı mii rckkcp 
tm~ uk bir Jcomi<,yon tarufındnn ha~ 
1.ırlanmalı ' e 1''ntilı fıbiılesi k in 
1'ürk, ~·alnı1. Tii.· t sıuıatl<arlıırı 
ara'lmila simılirlcıı bir müsabaka 
:ıçılmnlıd ı;, 

•l. l•n.tilıin he~ !:elini FatiJı me.Y
ılannıa d ikmek cJoKı-u değihlir. nu 1 
~lbi f~lıiclr.lcriıı ;\criıule aranal'nk 
hlrinrı \'nsfın t:ırilıi olması l;•zı:n
::clınl'z. l":ıdh'n lı:!)kc!i ı-cluin en 
uğrak \'f' en lc:ı.>sbnlık mevci:ınla 
rıııdnıı birine di ldlmeliılir. l\lescl:'ı 
füninünü meydanının Haliç tarafı, 
~imdi s:ıatin bulunduğu tarar da· 
h a uy~nndur, F a tih sapa d ü .. cr . 
Onünclcn lıer ~iiıı, h ı•mcn lıerke 
sin ~cı:t if,ri hir m eydan arn•ııl •~; 
:r:ım:ııı F.:ınin<iııiincleıı h:ı;:ılm neresi 
hnh ra gel.-hili r'? 

- __,, 
• 

Polonya ve 
Çekoslovak va 

kon federasyonu 
kuruluyor 

--<>--

Program 
hazırlandı 

---<>---

Beyanname 
neşrolundu 

ı .... ııdr:t, 11 ( A .i\ .) - Polonya ve 
t '<'kos!onıkya :ıliki\nıctlerı tarnfından 

ne redııcn müşterek bir bcyann."l • 
mcde geçen sene tesık!"lne karar ve • 
rılen Polonya • Çcl:oslovııkyn lıonf<'de 
rasyonu prensiplerinin hazırlanmak 

Uzcrc bulunduğu bildirllmcktedır. 
Bcyannametlc şöyle denilmektedir: 
Her iki hlıl:umetl.n mUmeMillcrin • 

den ınur,•kkep olan Polonya _ Çeko•
loval{ynya koordinasyon komıtc&i, ge. 
yesl füı rpten sonra l>ır J>ölönya • ç,•_ 
kosıovakyn kortfedernsyonu vücuda 
gctlrtncktcn ibaret o'an çalışmalarını 
tnnzime devanı etmel< için topllınnııı;. 
tır. 

Bu toplantıda l<ont'edC'r'lsyonun ih. 
d-ı ına d ılr il sonte~rin ıou tarrhfn- 1 
cıe lld lıUldi:net tarafın ı:m neşrcdl - ı 
len beyanatt.dn sonı a 12 ny içinde 
,vapılon işi r gozJcn "'CÇırllm~tir. Bu 1 

•şler, konfcd •rasyomın \'C slya'li snha_ 1 
cl;ı şimdi yapılan sıkı ıs bir!lğı prcn • 
'liplcrıntn tefJdkine lnh..sar etmişt!r. 

Geçen C"yllllde müttefikler arnsı kon 
femnsında neşretlllen b:?ynnnamede 
bu prensiplerin tezahUrU mahiyetinde 
idi. Alımın netlcelcrC" dayan na k ko
mite konfederasyonun prcnslpler!nl 
teferrOatile hazırlamağa lmrar ver _ 

..... l)(>\'anıı 2 in<·i sayf:ıd:ı 1 

o 
.. 

Finlandiyanın 
Amerikaya 

· cevabı 
Hazırlandı 

-<>--

Fakat metni gizli 
tutuluyor 

-<>--

FiNLAND ıYANIN 
Ha,be de vam 

veya son 
vermek 

hakk 1nda 

Kararı 
nedir? 

H els lnkl Jl (A.A.) - Ofi: 
FınlAııdlyanm Vaşingt.on hük(lmetl 

notasaıa verecek cevabın bugün ya • 
nn tevdi edileceği, iyi bir kaynaktan 
haber ver ilmektedir. 

ParlAmento hariciye enctımenl, ııo.. 
~met ta.rat'mdan alman cevap 111.yL. 
hasmı tetkik etmiş ve parl&..m<'ntonun 
muhtet!t grupları nota mUnderi<:M.ı 

hakkında malfimat edinmiştir. B unun 
la beraber, cevap metnini mllZILkere 
etmek üzere mecl1sin heyetl umumı.. 
~e halinde toplanması lbllmallnden 
bahsediliyor. 

Nüfuzlu siyasi .mahfillerden belli. 
tildiğlne göre, Finltuıdiyanm duru. 
munda İngiliz notasına verilen cevap 
tanberi hiçbir değişiklik olmamI§tır. 

HUkfimet ..,.e matbuat, son haftalar 
7.arfında şu noktalan mütt?addlt de 
falnr 'belirtmiştir. 

ı - Finltuıdanm yaptığı harp, bir 

tedatlll harbidir. 
2 - Finltı.nda bir dUnya harbine 

sürüklenmek istemez. 
3 - J.".lnlAııda hlçb!r devlete k&l'fl 

hiçbir siyasi taahhüde girmemiştir. 

-- Del'&lnı 2 lncl sayfada 

42 Yahudi 
Deniz 

üstünde 
doıaşıqor 

ıuo cif' J 1L11eiro. 11 ( A .A.) - D .N.B. 
Cabo de l\lomos İspanyol vapurllc 

Asrupadan gel<'n 42 ya.hudl mUlteci, 
hiçbir cenubi Amerika llmımma çıka
mıımıştır. \'<lpur Rio de Jane1ro'da.n 
hareket edecekken Uç defa hareketini 
tehir etmiştir. MUltecllcrin kan.ya 
çıkarılablimcsi için Brezilya makam.. 
ıarile cereyan eden konuşmalar ~ 
n bir netice verdiğinden bunlar ne 
Bnh!a'ya ne de Rccife çıkamıyncak • 
\ardır. Mü'tecil!!rin b!r İngiliz mD.s.. 
tcmlckeslne ihraç edilecekleri .sınnl • 
maktadır. 

• 

, 



'"13; 
JI no 

U.wın 

i 

dece Usıın temlzliı:;rtndc ve 

lng-tzieTe 
hesabına 
çalışan 

Alman 
tebliği 

Berlln, 11 {A..A. ) - Alman ordu. 
ıarı b:ı.§kuınandanlığının tebliği: 1 
Kınmda, Alman vo Rumen kltaları 

Slvastopoın. ve Kerçe doğru ileri ha. 
reketıerine devnm ediyorlar. Bu iki 
liman.' bnvn lmvvetıeri tarafından 

Macar· 
Naibinin 
hasta ~ğı 

Sa fra kesesi 

so,?yet 
tebli~i 

l\loslü>\'tlı 11 (A..A.) - Bu .ııeJllÖ 
Sovyet tebliği: 

DUn tekmil cephelerde ılddetll ısııJ 
barebcler cereyan etml§Ur. :Mu~rt" 
beler bilhassa Klnmda. ve Tulada pe!t 
büyük bil' §iddct k~bct.mi§tir. 

. 
tür tÇ • 1 kimin gctlr<ilıt'nl bllm 'dl"lmlz ~ tnblr: "geni~ 

Bir Amer ikan 
gemisi caha 

batırıldı bombalanmı_ş ve iyi neticeler alın • 

iltihabına 
çevirdi 

mı§tır. Budupoatc, ıı (A.A.) - Naibin mh Litvinof aynı zamanda hat•· 
, n 1 '1,0la bUlun 11lr gUlmeJi ır:ı1-. cttır•ı !l!l.lde, ıı.c-."3:ı. 

rr. tı 1? •. ŞJp!!"slz lil \'erdi. 1 en llnl bUen sa.nnt.lt!lr-
:Se\·yorl<, l1 (A.A.) - D.N.B. Moskova. bölgeslı:de, Alman hUcum hi vaziyeti hakkında dUn nkşam neg. 

ı giı ta la 
ıa.rı, dllşmana ağır sUtıhlar ve teker ~-..ı1·ı~n rapordur·. 

n tere l\rsabın:ı ç.alıgmak o n •C\ol ... 

ciye komiser muavini oıa:ı, 
kı5ko\'tl, ll (A.A.) - ReQllcil. 

dirlldlğlne göre, hAJk komiserleri !IC" 
yeti, SovyeUcr blrllğfnin Amcrf1'"' 
birl şik devletlert tıUyUk elçisi ı,lt 
vlnofu nynı zamanda. :barlelye ltonı1 ' 
serll '\i muavinliğine tayin ctm!Jtif· 

ı \n t • .. ' ri!l .. IJ:ı'!Un lçln lııı'· n yoht.ır. Faımt bir ::5283 tonilatoluk Evros Yunan vapuriı leldl vesait bnkımından çok fazla za. Umumi .sıhhl vaziyette saınh gö -
~u \C 'ı l l<ohJlı!tb. .rJ:hndı~mı gureblllyoraz.. BWJlar 

nun Atıantıktc batınld~ı denizcilik yiat verdirmlştlr. rttlmli:ıse de s:ı.fra kcseslnde bir 11 • 
-ı t r ou tıı!ıznrı ıı.Jır gibi ellerini uın.t:p tr.ı esk'mlş bu. mahfillerinden blldlrllmektcd!r. }.la. Sovyet hükC'lmct merkezinin ask<"· Hhnp b:ı.şlo.mıştır. lltllı:ıp tehlikeli 

ruskuıı Pntcras Yunan §llepl de Ten-e rl tesisatı bomb:ırdınıa.nn tutulmU{· 1 değilse de naibi yatakta kalmağ:ı or \e hiç t!a blrl.b.!lutU du.) ımyorlnr. 
' r;;::ı ~..ı J l ·rı ile s'blenlr \e lnl.l.:ıf ooer. liırk yıllm 

-. n it t .lm:ı"t ve n tıc:::le bir .ey b 'dc-n:'lk. .. buna lmltAn Neuve s'lhlll açıklannda karaya o • tur. d mecbur edecektir. 
ı Şimdi Karelide Alınan ve FinlAn a 

tu~u~tur. Bu vap~ra ltaybolmuş g6. , kltaları, arazinin askeri hn.rcktı.t ba • 1 
- .., -

Lo '1ra. 10 ( A.A.) - Çörçil 
b •11 Londr:;,da, Mansion 
• ·~'de. yeni Londra belediye 

· . o~le ziyafetinde bir 
, miştır. 

rin ba 'a1ığı harp, de
m ..ır, imdi Avrupa kıtasıru 
sardı ~ımnl d.ı~ Afriliasma 
g"irdi, As~anm en büyük kısmı. 
nı d" içine alabilecek vaziyette" 
dir. Bu harp, belki de pek ya. 
kında dlin'.\ ~ r.ın geri kalan 1 
dörtte birin de yayılabilir. 

Dunya, Fransız rehinelerinin 
kat!F mr ! ... ar ısmda derin heye -
cana düı:;mü""tür. Katmerli cani 
n:ızi gulvabanisi Bitler dahi, 
hbnhurlıklarm doiurduğu dün. 
\ a infialinin genic;liği ve he
vcc:mı k~rşı~ında korktu. HiL 

EX ON DA. KlKA zUy1c bakmak bcre.tllr. k d ,._ ol ıo;.,.. bir d"' ımın an .... ız arma ra0.~cn ...,,. 

BtJZ v e f ıç ı dar l ı ğırıdan 

ınan tUmoninln mtihlm kısımlarmı 1 
tahrip etmişlerdir. 

Bu aracla 700 ıstihkA.mı zorıamışlar 1 
1200 esir almt§la.r, 4 tank, 30 tt>p, 100 
den fazla mltralyBz ve el bombası 
tuteği ve kUUiycUl miktarda. sair harp I 
malzemesi Uı.lırlp ve iğtinam etmiş • 
lerdir. DU§manın uğradrğı kanll zayi. 
at, alınan C81rlcrin Jtat kat !cvldndr. • 

Ü 

izde bahıt'. ihtiyaç 
en faz a utulmuyor 

de 5000 çift ballk 
kafi görülüyor 

dlr. 1 
!ngiltcrenln cenup doğu snlıill ıı.çı • 

ğtnda, savaı :tayyareleri gUndllz, e. 

i 
hemmlyetııce tonajda Uç ~Ilk gcn1isini 
isabetli bir bombardımana. tutmuşlar 
dır. Bu gemiler o kadar nıllhlm ho. • 
sara uğraml§tır ki, batını§ olmaları 

muhtemııl..Ur. 

Bu sebeblerden günde ancak 5000 • 1 it d k• 
çift Torik tutulmaktadır. Buz \·e ~lçı ışga a in a 1 
meseleleri halledlldlğl taltdlrdl bu m1k 

ıar :>r-10 bine çıkarılacaktır. şıındmk Fransada 
bu iki meselenin halledllmeyl§i balık 
çtıara hergün 60ÔOO lira kaybettirdiği 
a6ylcnmektedir. Alman 

Dıılık mcv.slmlnhı bu Uk ikl ayı tam 

istifade edllmekB1zin gcçml§tir. Vazl.. k u v vetıer 1 .. yet bu §Ckllde devam ettıği takdirde 

y 
l ngilizterin 
taa1ruıcı 

.. 
geçmesz 

bekleniyor 
-<>-

;\"e\•york, ll (A~~·> - .Afrlkn ho.rp 
sahtıeıinden gelen haberlt're taltaro.k 
1ngtllzlerln çölde taamızıı. geçmeleri 
bekleniyor. Şimııll A!riktı.d:ın hc:ıUz 

Londraya gelen Amerilta Jllllt;ahltıe. 

rinin .ınalünıııtı d:ı bunu ıtcylt etmek
tedir. Akdc.nizJe !t:ı.lt'AD l:ııf!lcll'rinin 

imhası 1ngittcrenln ıılmnli Afrikada1d 
mihYer kuvvctler!ni nrırmağa azmet. 
tiğln.I .sarih surette gö;ıtermek;cdlr. 

Yapilan hava htıcumlan da A!rlkadn 
bir hareketin yakın olduğuna dcBlet 
ediyor. 

--<>---

Finlandıyanın c~vabı 
s:ı!ltnrnrı ı ıocı sny~ 

Nota, liclsinklde söylcndlğtnc g6ft 
bUyUk Brltanyayn verilen notş.di11 
dahil ctraflıdır. 

j Amerika notasının metni, §1tn~1~ 
l<adar ne!!rcdllır.eml§Ur ve sadece~ 
lelin yüksele ricalinden ibaret ınJ11 ' 

dut z\lmrcce malClmdur. °' 
Basın tarafından Jleri sUrlllcn t11 el' 

talc:ılaro. göre Amerika. her şcYd 
. d' 

evvel, Rusyanın hariçle ol:ın mu\'"S• 

ln. yollarının emniyette bulunınıısıı" 
ıstcdi,1ini açıkça b ldırmlıtır. U~I S' 
om! gaz.. tesi bugiln tıu ciheti beıır<' 
mckte v şöyle yazmaktadır. • , 

İngiltere ile Am rlkn.nın. .en.rld I' 1 
r lidc nmhtı3auıntın tntm rususU11 

}Jı.:'' gostcrdll<teri hararct,U arzu -
t"lanslt yoluyla yapılan mliıınkalll' 
lclamCB!..'lde kcndHcrl !çin ~vcut JI' 

tıfn:Seclen dolayıdır. 
ArUdon B :ıd ·tt g zctc 1 d(' FiııY 

danm S'.ıl'1 o.rzu mu l>o'irl!!rclt di) 

ld: 

l r rehineleri öldürmek progra
mırı dc\·amn cesaret edemedi 

Biri şık de\ letler donarunasİ. 
nın büyük bir kısmı şimdi müş
terr.k hasma karşı hareket ha. 
lindcdir. 

İstanbul balıkçıları Balıkçılar oe 
mlycUn!n teklifi Uzcrine ıttifakltı. §e. 

h1r lhtiync.ından fazla torik avlama. 
mnıta ltnrıır vermişlerdir. Bu karan 
verdiren bıışııca iki sebeb hMa. buz ve 
fıçı meselelerinin hallcdllml§ olma 
mW!ldrr. Zira mazotun idareli kulla.. 
nıldığı, tıalılt a.{;'18.rmm pahalıya malol 
duğu bu zamanda çolt balık tutup 
.buzsuzluk ve fıçısızuktan satamamak 
bıılıkçılıan uraro. sokmaktadır. balıkıııJnr bu movs1m çok :ı:&rar etın13 I 
~--~~~-----~acakla- rdır. çok azaldı Almanlar 

Sivas opulun dış 
müdafaası a 

hücuına baş1addar 

Garp d:!v· tlc.r!nln ı;lt{; de s.r; 
mlldnhakcili ;: t m yillleri dn!ll} , 
vaz!yet. bl;:lm iı;:ln ı:ok gUçUlr. 1311,ı 
c:ı. milc:l;:Ul!t. kendi hUrrtret .arzu ı; 
la garp dem-0.knııulerinln menfaati 
~b rbiıine uydurı~ta!lır. _./ 

Çör çir m n~t < u elraf ındB 

Akdenizde, bwm kendi iaşe 
kaf 'elerimizin bu denizden ge

. i İtalyan donanmasının ma.. 
viy ... tmm kırılışı. bütün bun -

lar b"~ m hfı.Ia bu denizde hlL 
kım olduğumuzu gösteriyor. 
• Lüıumu takdirinde Hint ok

yanusuna Pasif iğe büyük deniz 
kuvvetleri gönderecek kadar 
kendimizi 'lıavvetli hissediyo. 
ruz. 
B~n Alman hava kuvvet!~ 

rine vü 'at ve adetçe en aşağı 
mUsavı hava kuvvetlerine ma. 
lik bulunuyoruz. 

Kaliteden b~lıis d~i etmiyo. 
nım Pasifikte sulhun idamesi 
icin B'rleşik devletlerce sarfe. 
dilen gayetlerin muvaffak olup 
olmıvaca.nzıı bilmiyoruz Fakat 
eğer bu gayretler muvcİff ak ol~ 
mazsa. bu vesile ile söylüyorum 
,.e bunu söylemeği kendime bir 
vazife biliyorum ki, Birleşik 
Devletler Japonya ile bir hq.r _ 

be girerse, İngiltcrenin harp i
lam bir saat bile geci.km;.,.,._,..,.ı. 
tir. ·Y~ 

.P.asifiktc, nüfusları insan ır -
Jmını hemen hemen dörtte üçü • 
ne muadil devletlerle karşı kar 
f'Iya buluna.bileceği bir dünya 
mücadelesine tamamile lilzum
suz yere girmeği, Japon mille. 
ti içın neticesi <:Ol{ şüpheli · bir 
macera olacak gibidir. 
Eğer modern harbin temeli 

çeli~e. yıllık çelik istihsali ye
di milyon ton kadar oian Ja. 
ponya için, Britanya ıi.mparator 
hığu :istihsalini hesaba dahi 
katmadan, yıllrk çelik istihsa.li 
seksen milyon ton olan Birleşik 
Devletlerle fiilen mücadele aç -
mak her 1ıalde tehlikeli olacak
tır: 

Pasifikte sulhun, hakim Japon 
devlt"t ~damlannm maltim ar
zul< n gibi, muhaf a.za edilece. 
"'İni hararetle ümit ediyorum 
ra at tr ak Şarktaki Britany~ 
m ... nfaa•luini ve bugün bahis 
mevzuu olan müşterek davayı 
r .iidafa.o. için bütün hazırlıklar 
yapılmıştır ve l'apılmak"tadır. 

B" r <'Ok mahfillerde bize söy -
l nildiğine göre, pek vakmda 
H<>rlind~ ''sulh taarniZu. de.. 
';· ... n bir h~reket beklemeİiyiz 
B ınun but n iı::ıaret ve emare: 
1 i . ·~a·dzn bitaraf memle.. 
k t cro belirmektedir Ve bü-
t n t · rctl r bu ;stikameti 

ı Jı:k--d"r. 
n hepsi diy r •.;, diin 

11 • m h~ir.e sokan 
i tar, fani b"r zaf rle 

z l azamlmıs nimet. ' 
, ·~ra.tm l.:A:rlerine 

a - r: an lmrtulınağı 
'" 1 

Yeni iaşe 
teşkila ına 

dair 
V Liı i 

BEVANATI 
Geçen hafta içinde Ankaraya 

giden İstanbul vali ve belediye 
reisi Dr. LUtfi Kırdar, bu sabah 
şehrimiz.e dönmü.5tür. 

Vali ve belediye reisi, Haydar
paşa gannla Idarei örfiye ko
mutan vekili ;.:ener~l Ziya Yaz. 
gan, vali muavinleri, vilayet be
lediye crkam tarafından karşı. 
lanmıştır. Vali ve yanmdaki ze. 
vat, vapurla köprüye geçmişler
dir. 

Bu sabah. kendisini karşılayan 
bir muha.rririmize vali ve beledi. 
ye reisi LQtfi Kırdar, seyahati 
hakkında şu malümatı vermi? 
tir: 
"- Biliyorsunuz ki bu defa 

Ankayara ıı-idişim, İstanbul iaşe 
teşkilatının tanzimi mevzuu etra 
fmda hükfımetle temas i<;ind( 
lstanbul iaşe müdürlüğünün lağ
vına k!lll.rar \'€?'ilmiştir. Bu hu.su~ 
ta hazırlanan proje, heyeti ve. 
kileye arzcdilmiştir. Bir iki güne 
kadar tatbik rnevkiine girmesi 
beklenmektedir. İstanbul ia§e 
müdürlüğü, bu proje ile, Iağvedi· 
lerek yerine bir (iaşe mıntaka 
müdürlüğü) kurulmaktadır Ye 
ni müdürün kim olacağc hen~ 
belli değildir. Yeni mıntaka iaşe 
müdürlüğü, tatbikatta kolaylık
lar temin maksadiyle başlıca mu
rakabe bürosu, tetkik bürosu, 
iaşe bürosu namiyle üç büroya 
ayrılacaktır. 
İstanbul murakabe komisyo. 

nunun Hi.ğvedileceği dogru de. 
ğildir, Yalnız komisyonun c;alış. 
masma yeni bir l]Ckil verilecek.ı 
tir. 

uzun ve vazife istediği kadar 
Qetin olsun. Britanya milleti \"e 
milletin baf;Inda Britanya hü
kumeti, büyük dominyonlar hü. 
kCunetiyie nkı birlik halinde ha
reket ederek, hiç bir z;ınıan 
Hitierle veyahut AJmanyada 
nazi rejimini temsil eden her. 
hano-i bir parti ile müzakere
ler nçnn~ acaktır. 

Çörcil mıtkun:ia Çinden de 
bahsetmiş ve demil:}tir ki: 

Eğer batün Çin ırkmın isti. 
la~a karşı ve istismara karşı 
asıl mukavemeti Çin m!Uetinin 
bütün oc~k1nrınm kurtuluşu ile 
netirel~ , bu, dünya mc
deniy~ti için c.n büyük ehem. 
miyette bir f.clf!!tet olacaktır 
Bu, kalblerimizin ta derinliğin: j 
den gelen bir histir. 

Japonya 
Hindiçinige 

ittıfak 

teklifinde 
buıundu 

----0--

Londra, 11 (A.A,) - (B.B.C.) .Ja.
ponyanm Hlndiçıtıl)"C ittifak teklif 
cttlğt ve bu memlekette bulunan 500 
bln aSker\nl arttırmak ist'edtgt haber 
verilmektedir. Slyamm merkezi olan 
Ba.ngkokdakl resmt sözcll S!yamlıla. 
ıara harbe ha2:ır olmalannı bndlrmi§. 
tir. SOzcU demlşt!.r ld: .. Siyam buse.. 
ııe veya ge.lecek Bene muharebeye 
girecektir. Bltara!hğımızı müdafaa 
etmek için s!lA.hlanmalıyn . ., 

Illl<-"DtÇt~tDE TOPLANAN 
ASKERLER 

Qunkln,ı 11 (A.A. )- Çin ibUktı. 
mctJ eö=UsU dün 'blr 'hitabede balım. 
mU§ ve Japonların Hlndls;lnlde 120.000 
asker topladıklarını, yakında Bl.rman 
yolunu kesmek için Yumıa.n o.zerine 
yürtlyeceklerinl blldirmJ§tlr. 

BİR AMERIKA..'i ~llBA.LtNlN 
HlTABE Sl 

Loıadra, 11 (A.A.) - Dün gece Va 
fingtonda. amiral Yarden bir bltabede 
bulunmuı ve ezc1lmle dcml§tir ki: 

- Banıı. kalırsa Japonya lle Birle. 
6ik Amerika .araııındaki harbe man! 
olunmaz, 1n,gfltere ve Birleıik Ameri
ka J&ponya ile §imdi hesap gönıeler 
dalın :iyi olur.,, 

1 
Londra, ll (A. A.) - Lo~ 

ya serbest F.ra.runz kuvvetlerine 
gelen son haberlere göre Fransa· 
daki Ahru:ın i§gal kuvvetlerinL"l 
mevcudıı A.lızw) • ll.us harbinin 
başlangıcmdanbcri mülıim mfüt.ar. 
da az.ı.lmıştır. 

Britan yadn Ahno.n latalın yilz. 
de seksen nispet.inde azalm: ·tır. 

Finfsterdc birçok gnr.nizonlar 
lağvedilmiş diğer birçok gnmlzon
la.rm mevcudu da yüzde doksan 
trlspetindc a.zaltılın~tır. 

Todt teşkllAtma mensup birçok 
işçilere askeri ilnlforma giydirile• 
~ ~an Rusyaya scvkedil -
mı~r. 

Polonya-Çekoslovakya 
konfederasyonu 

»aı;tarnrı l lnt·I ı;ay fııda 
mişti. Polonya. vo Ç'.clt011Jovakya hll • 
kfımetleri araauıda. nktc::Ulen itillıf 

mucibince konfedernıyon, l'olonya.nm 
ve Çeko.slovak)'lUllll eınolyct,ıe altlka • 
dar bulundukları bölgenin · slya:sl \'e 
iktlııa.dt lo§kll!\tmın nUvesini teşkil 

edecektir. Bu itibarla .konfederasyon 
A~ yenl demokratik nlzıımın el 
-zem Utl8Urlarındıuı birini l kll ede • 
cekUr. 

nuııtarafı l lnd ı;a~i~ 
nınrla ~<>' 1 nmı tir. :; -.tu'lt busu!'\~ 
Japon murahlııı.ıa AmCTıknya gtt 
üzere bulunduğU bir zamana tc! , 
dmiştlr. Bu ltt'\>urla garp a~v1ctıef 
nin knti niyetleri haidanaa bUtUn; 

J..ol\dra, 11 ( ..,\..) - < u.n.O.) .helel'l ortaı.lan kııldırmaııı l!ztlll I" 
I,.rrmıda şlddcUi muhar-0b:!ler de lnglltcrc l.ıu uzak ı:jark mcsclcsintlt 

yam ediyor. Almanlnr Sıvnstopolun merlkanm sevk ve ldaı·eyl <'lin 
dış hattına hUcum ctıncğc bll§laJlll§ mnğıı. htıl\ln olduğunu teslim c'' 
lnrdır. Bu hUcurolar §lddctıi bir mU- ,.c mUtecwlz.ln meydan oltuınıı 
dııfaa. ile kar§ılnşıyor. Almanltınn mllsa.a.dc ctmlye::ckUr. Tokyo dl.l 
Kerçe hUcı.ım etmek için ağır topçu nın hUrrlyc:tı iç' ı yaptığı ınUcJ. 
h"U\'1."CW ve :p:ke bombardımnn t:ıyya haldunJa Çörçil tnrnfın~:ın sısıı 
releri toplndıkları anlll§ılıyor. n\n manıı.ınnı nnluyacaktır. 

Londrn. 11 (A.A.) - (B.B.O.) Yor'ksblre Post gazete ı diyor 

• 

Rusya.da .şiddetli mulıarcbeler de İngiliz v Amerikan hUk{lmetl 
vam edıyor. Almnn JıOn haberler Ruı;. nlil Bırm yo. yoluna ynpılııc::ı < 
lann mevkı!crlnl tutmalc için çok a. tUrlU Jopon ta .rruzuna ltnrı;ı alıll ( 
ğır mUcııdelede bulunmnğıı. mecbur mlina<ıtp tedbirler bnl,lun<.la 1<~ 
olduklarını gösteriyor. Kar :!ırtmaları Yrrmelcri ve bu kıır:ırı gııy~t açıl<~ 
ve çok acı bir soğuk :r.ıo.skova ve Le. 11.sıını:ı. blldlr.nclerl nm::ı.nı gc1ııı1• ,, 
ıılng:rad mıntnkaı:ırınC!a .Alman taıır- Jrıpony!l. ı;U:ıhcıı!:r., Hlndlç nld n 
ruzuna set !;Cklyor. Rufl'lıınn Mosko. lıynralt t;.:- ln'jillZ aıc.z\.lınd•,1 G , 
vıının §lm.n1ind" Vololwlnmsk ve ~nr. m : ııurdlle d .;.ı, Çi::ı \., 11 n6• :J., 
binde Moja.Uık mıntaluılarmdn şldc!"t hududu~n g•~çcrelt B:rmnn~ .. ) 1 
il hUcunılardn bulundııklnrı, hattlı. bir na l•all;iı yapıl<ınk bir h:ı:-ck tın 
noktadaki Alman lntalıırını mulınımra glltcrc veyn Amrrilm tn"•;fındnıt 
cttiltJ~ri ed:Yleniyor. harp !11lıum davet tmıy C<'~ın. ~ f. 

Almanlar llmcn ~·e Lti.doga göller. dl.)or. Japon:rnnuı bü)lc bır ~ t 
nrasırıda hncklt cıınasmd:ı. mühim lcmcslnc mils!ınde edebilir mi) ıı 

0 

bir iltisak noktası olan 'rikvlııl nldık. Bütlin Kinııllnglerln i~r •,ı. 

Amerl
• kada iarını iddia ediyorlar. Tikvin Mosltc. \'eke 'lıılo.,kO\-ada topl.-ınacıık u'ıı.11 

\•nnm 10 kilometre şnrkındadır. kat eonrod:ın belücnme!ilk Jıfull 
zuhuru lte Vlyıı.nad:ı aktedll[ll 

V · ' l kurar "erilen bir ltonferan• csııaıı: , 
.l enı ve1 gı er Amerikanın Moskova Almanya tarafından :rapılması ,.ıı 'h d '{ ' elçiısinin bir mektubu temel o1an y nl .sulh teklifi ha~ 
l dQS e l 1g01" L<mdra.11(AA)-BBC· 'fn~~şunıarısöylllyor: ~· 

Amerik 
1 

1'
1 

• k ·b.: .: k Çörçıl bu meseleden anca!• 1 
v~ıngton, 11 (A.A.) - nuz,·elt . . . an n os ova uyu fafkür bir red ~vabı vcm·.t 

~tir~: c•lçı.sı Rt~!nhard.'~.1~estiya gare. bahsetmiştir. Hıtıer ve mtıcrıt.-11 
v unr.am vergiler ~ynrak .ııatıns.J- t~ne . ~onderdıgı bır mektunta bir anlaşma ol.ımaz 

b
,,; ... _ dıuor kı · · ı ma 'kıı. .,.ye~u.ıtn bUytlk bir kısmını J" • • • .AL:\IANl.AUARt 'l'ESUU~ 'J' 

çekmek 1ı;:in derhal tedbirler alma.it . D~m'?~lerın mem~l~ Berltn, ı ı (A..\ ) _ DUn ça:-çf• 

J a PO n Ya 
ve bu ısurctlc mUda!ıııı. malzemesi iE- Hıtlerınkı de mukayese edılc. rafı do.. .. ı . t k .,... __ ,.n &if" me Net' ed ·· h ~..ı·l n ...... soy enen nu u , ıx:ı..-· .ıı 
t.lhsaU.m1.zln en bUyük 'kısmmı ~ H' z. ıc. en §Up c ~-uı emez. , si rnahlillcrinı:lc "inhltattaıı öğ'U ... 
ödcıncllyiz ı ıtlere vcnleeek bır cevap vaı·- . ' or • "" d k" d ..ı • z · &n ve öfkenin infilAlundnn rrı , 

Amerl•ka ,· ıe CUmhurnılıri. bu roUts. leayr, mebu.•. ~r ı, o ~ şuru,,ır. ~afcr bı?..tm- kc-p bir hnlitn .. dıye tavsif cdllCJl ı 
1ar meclisi bütçe encUmClll reisi 1 dır ... dir. 

1 ki f d 
DO'Ughtcm ne mektupl&.§tığt sırada i- Bu mahfill.,rln mUtate:ısmtt UZ aşma a ay a ıcrı ırtlrmll§ ve §Unları Drıvc etmışur: , "' ... """.,. ,..~"" .. """ .. ,.. ... "",.."" ...... ,..,. .. ,.. ... "",.~ ın~mz tıaşvc:-km harbe b3şıı'·ıı'\. 

Vergilerin, çok miktarda ktığıt ~a- ~ Bay, bayanlara müjde I~ kendı.si olma.d ğı idd.ıasmı tc!.tr f ~ 
görmüyor ra çıkarmıığıı. nllıayet vcrınesl !çın, ' ~ ~· meklc dnh!, harbin İngiltere 1Jlf rl' 

nılll1 gellrin sMl mal :ınUbayaasm:ı 1 ~ Maroken kolhıJ< tnl.ımları, \'llli:ı:. ;ı 1 dan ll!n cdllmlıı ollllllBI keytıyetııı\~ 
Tol•~ 

0
, 11, (A.A.) _ .Japon .gaze., tahBLıı edilen ln:mu üuırlne konUlma ~ h•r, mPlttep \ '8 cu'lll< çantaları. • .. Jı to.d::ın knldırmnğıı munvf!nl< 0ııııtl' 

t.ecllerilıln ~ eme~tarı Tokutom1, ları ve bu meJların flyatnıı ıı.rttırmı • li~ \"elhnSJI h~ türli\ derl vc mu- ~ caktır. 
sö,Y1ed.iğl bir nutukta lıı.ponyaıiın ta. yacnk mah!yctte olmaları ırızımdır. ~ı.mba ~ynlur .fenni surette ~~ Nutkun, şimdi lngillz Jıa,·ıı. or<I ti' 
l;ip edeceği ycgCt.nc yolun milıver cı-- 1 BugünkU milli gelirin bUyUk bir twr rcnl<te hor:ınır nun kuvvet itib:ırile Alman ıın~ ı 
lcUcriyle !beraber yUr:iltnel.;te o:c. ·•ıımını vergilerle sckmcğ • lkt tiç ay. t: ~ dusun:ı mUs:ı.•·i olduğu iddi.3 1l1l W' 
nu, dUnyadakl ıka.rı§lklıklnrdnn (in • onn evvel baş1amıyacalt olursak, ço1t Bayanlara m ahsus ~ yan lcısmınn gcll.m:c ncrı:n of>' 
yı, birleşik Amerika ile mU.znkercyc ıwrl<arım .kl bu gelirin dabıı bUyUl: • ~ 1 mııhfillcri, bu takdirde ln~ll 
glrlşmc.nlo tamamen faydllız olduğu bir ltısmı fazla kftğlt p:ıra. çıkarmak .)IOD \ "' GICÇ :HİŞ, ~. Staıln tarafmdruı vaki Ola!l l" 
nu söylc;nlııUr. la uçup gidecek Ye b-:.ı artı~ fJyatııın ru,NG• • 01,1\n ı;: •. ıara neden dolayı mulw.b<'1 ('t 

muro'kn.be Ctm"k wyn. sıı'r t 1blı-1ı-r ~ ~ine ·ı.-c Rusya11m yü'h."ilnO .ha oct 
almak gibi bUtUn gayrl!tlcr~ rnğ"men El çan'alar:ı n- taarruza. nlçin gırt.sın ı 

Maltepede bir kadın ölüm hafifletilmesi m~ till bir bı.z .o.Jac:ık- na veremiyorlar. 
tehlikesi geçirdi tır. tamir edilir. \o dbisl'l ıin 'Bu c:a.h!illtrin ilcrl .cilrdill>l 

Cumhurreisi, ı;imfülc.n tcJb,irJl.'r ~l- ~l· 1c modtı bir U)gtı.ıı 
Buzü.n :Mıı1tepcde oturan 1smal) k•- maa.ını Doughtond n rica dm ııtir. "-'V' eni ;)apıhr. talca §Udur: ıcşdaS' J>ıl' 

zı 35 yıı.oındıı Fahriye isminde blr ı Do•.-ton, Yerd'""I r \'t!J)tn, l:'u me_ ~ .Harbe glrJ,nJncc, ve bu • jti.l ' 
""'" :o; C." vctıi bir ıillAhıı. Bahlp olunCil, bU ııo.-"" 

l~ız llüç yerine ynnlı&ılıkla tenturı:Jı. seleyi pratik ve mu:ı.·r b r §CKll c r . tj ](ti 
t ı ı d d 1 k 1 1 1l =::~ ht .kullanmak l!l.zundrr. SilAJlJ c• 

yo çm ş ve tc avı c ı me ç n, ay.

1 

ıe .almak için lJ.rf d'!cc.elt n ral,," ı .. ~ mamalt, snbib.lııin ya ıiarp et.tıl .. 11 . 
darpıı.şıı numune hastanesine ltaldı • tlrıık arzusunda ı.ıu:umlu~uııu söylP. } MODA BOYAEVt A.bII\ " rıhnı;ıtlr, mtetir "'• • bllmcdiğini, yahut bu sil el. · 

· ~"'·· .... • ""' • • .... .... ,... .... • '"' • katle mcYcut oı--..ıı..,,..,• l.&bli - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ••• ~ • lunA.lb•-
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iki büyük arkada§ 
büyük birlik 

lnöniiıılln varlığı, Atntürklln batı _ 

ilk k d k 
:raıunı ytlrekleriml%.tl~ I' 1 ml5li caıı. 

to a ~ l lZ landın3or. mz At3.ttirkü, onun Di,"Ulbo 1 
_ dan oldoğu Jaı.d:ır h!p ldmscden bu 

Jm.d:uo dcr!JJ. dqğnı "·c nı;ık hlr i.!ades-

t I ? le aumr ccHhııi' giirmodllc... J.DSS ;, ı. J a m l Ş !lı 90uteşrbılnin 21 lncl gUnü AnJm.rn.- 1 
• • • • • d:m bütün Türk mfiletlylo bembt!r 

Cllbıya.ıun knlblne lm.rıp A tatlirl> TiıS. 

kızı 500 liralık bilezik, 300 liralık a:~~:;.s:; 
1 250 liraltk kürk manto almadan Ö":ı~~:~ ardmib bldil• \C inancm, 

U y k k r hUtlln bir mllletln duygul:ırm:ı t:."rt'U-

~ermem. o sa aş ını unut • '~ =rnk Cll \UUIIılu ~retini O 

lıılta §ckcrc!llk yapan Hllrnl J - Am,, sonra !o.:n:ı olunız. Zirn lnıi.ııilıı~ inn.nınnk, Atatürke ılnıuı. 
' r gt:nç, b!r müddet <Wvcl, en ) ııpacağrmı bflirlm. llL'.lf<la blrdlr. ''DcvkotlmlzJn bfuılsl 'c 1 
-:ıvarmda oturan :MllnC\"\·er Hılmı bu 'SÖZieri söyler soylcmcz, ılllcllmlzln s:ıdık hddlml; insanidı: 

kızı.,, tnn~m~r. İkl genı: dural~ yerinin ltenarında duran Mü _ idealinin ll5ı1;; \o müm"".n7. tdm:ısı, er. 
ıı~ınış ve 1wıa b1r umariaa n \"\•erin öniindcn yıldırıın ı11zlylc bir siz lrohram!ln AtııtUrk., ile de\•le1i ıı- I 

§ldC!ctlc sevmcğe ba)a- otomobil ge<;m~tfr. UUnE'\-vcr lmrkuy zJn nyııı tt>m0 l tıvılunnın s::ı.n·etıe ku .. 

aevgficriıµ resml bir ~ekle 
karaı= vcmü§ler ve <C\1cnmek 

gi~lşler.filr. Bu nrncı:ı. 
l:tı flı', babasına söylemiş rn Hr_ 
'~c almışlardır. Böylece mı
~ 11.ııevvcr bfr ıay ~mdnr lılr -

llll§lardır. 
' h<ızn~ her nşkta tesadllf 

\llıtıııaıaraan birl.s1, bu nıa1::C. 
~lınl§, çatmış ve MüneTI<>c
~: btr ~ H lmlyi karşım-

ln gert çekil mı~ .., dlk\nı t edince oto- nııu .. ııııda büyfık hluootı &cc-ml:; l'lil. 1 

mobilde bUiun n cllaın Hıl:rinln am .. ek lh:!tzl. \'O b:ısirot tlms:ı.li, in :ı,tılık 
.ca:ı:aac i ol"u . .ınu görmUcıtür. Bunun 'C N'hıh lillillsUnlin ıı.r.lıoll vo nociıı I 
t!z rınc :Mlincn.,.r, h dd Ue HılmlyQ ı;alıı;ilctl, knlır.wı."ln lnonlı r.rasınıl:ı ~ 

dunınllş ı.c ırat.mu ddctli b:r tokat 1 f!t'\'.ı,-1 \"C SUJS'~ farkı ı;ozctmlyonız.. 

\ urarak: Bir mclnıSWllUl'.ıın pelt Y<'lindo olıı· 
- Dem k amca ı ıı reni c;;ı,ı11 • rıılt lfııdo cttf~i gfüı ''Itnlblmlzdo A • 

mesini söyledin hn? 1 tlırlc, b:ı.şnn!7Al.ı 1niıııü,, Onmburlyet 
Hı1mi böyle bir ~ yd n ha brri ol • 1 '.fllrld~'ll5.inin olgun ''e Uc•.ı1 bir \-nrltl• 

m:ı.dığmdan ır Jtrnu ve akablnd_ o ! ql rak "HPlebet. p:ıyl<br lcalm:ısı,, tçf.n 

ds. Milnevvf're §1dd~li tı.r yumr.ı t in- bu \cclz a.rlmd:ı~d{ llll.ynaj;;"tndım 
<llrmı,, ve mUs.'1.kh ı X'l soka t ılclıgmnz ilb:::mln da ı nt ışll, d:ll • 
ort: ınndn jddet 1 bir K v ny bn' ıu u~nnif• t>ulullllc:ığl7. 

YAZAN: 

ISl'ENDER F. SERTELLi 
A~k, cinnet, ihtiras, heye
can.. ve nihayet ölümle 

biten bir maceranın romanı 

Cobst.lıtcrlıı rcsmlgcçldl _ Gizli bir 
ıı,k nı!lbcdl! • llaskmlar - Kullipt.e 

l.lmlt•r bolundu~ • Genç lar.lann c!. J 
üstündo ta ıdlklıın bir tabnt. •• IL'ı. • ÇOK (AK J N O A 

En Son ~Dakika 
SOTUNLARINDA .. 

MYFA-~ 

F~kra 
::::::::-.. -:::= 

Göte' n1n cevabı 
Alman ffiosof ~·c ~ıirl Götc~c ls

ı:at ederler: 
Göte, ynğ"Rıurln bir h::n.-ndıı., fo • 

• tinlerl ~ur l~·lndo O\O gelir; ıiı;lc 

yome~lnl J~r, gid()(l(\,,i Z.."lont:ııı bakar 
Jd !otlnlcrl nJ ııı çamur \'nzlyeti 110 
-dun~yor. 'l· wı up.k tcnıi..demPml,_ 

He.mon yemek dolabmm nnabt.ıırmı 
nlrr; cebine ltor, solmt'll !;'Jlmr. 

Faknt blflmç nilrm nt'tlkt1ın Mlll'n 

n~-ı ark ~smda:ı J etlşcr.clt :te 
ııir: 

- EfencUnı, ~·!cndinı; yemek dol:\ 
bmm n.na.htarı cebinizde kalım,. 

Gütt• eorar: 

- Ne ynpncaksm anahian ': 
- Anııuı clmıdlm, öS"lc ~·t'nı0tlnl 

benin. J'UIDOO.lm. 
lllr aw\) duran Güte: 
- rokAl!'ı, d<'r, fotinlcrln ~. 

nınu ııJı;lıı tt"nılzlcmcdlın '.' 
- ıll&\'1\ ynğTiını1u, J otlar çamur 

l"lndo cf. ndımh:.. 1 "mal !Klklığa çı-1 
laıa1''"llltZ. '\~ fnttnktiniz d~ ~ 
ldrlc.nc«•ğl lcin tcnıi.zleru -:; • liizwn 
görmedim. 

Şair hem yürür, hem de cevap 
H'lir:ıü15: 

- iJi <OJ leJ ; ~<emeil> .&labmat 
analıt:ı.ıını ne 3"ll pacaksm, ulqama 
tclmı.r neıkn.cak ı~duktan 110nm '! 

Göt~nbı tcn!J(>Jlero verilml' ne ı;i•. 
zel bir 00\0 abr! 

NASRfil ı:tN 

,. 'bak oğlum -demiştir. Sen 

ıı.... trıe mutlaka evlenmek ist.1 • 
~! 

lanuşlardır. 1 - Hlkm<'t MUnlr (Vııkrt) 
Et nı rt~ n yet l ('Tli er kavgncıi!ı rı gi.lç -:.-:;ü;:;c. iii:• i::• H!lsiiiiiiiiiiiimiiiii~-iieiit.r.;;wii:ic;:ı:::~.ii-iiii:ı2i21Wİİİİİİ•~•=iiiw;c-.iiiiiiiiisiiiii•iiiiiiiiii .... ii-iiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

lllk1c ..ı;•.ırnıı l.__r l c aılııycyc tc :Um • N 

!lrıı bundan ,,uphc mi ediyor -

~. 
J1tr !4kn.t, fikrini bir daha 

il dedim de, zira blz.m de bl.r 
ltt l'tlarımız vnr. 

">! hoıa. Hem bl:z: Münevverle 
ltararıaştırdık ve mutabık 

,1, !akat Münevver kalbll~ 
~ tdcr. Diz ebeveyni k"ndlsi 

alini dU~ünmck mecburiye • 

\~ben 
~~ dtl§Unllyorwn. u: gW glbl kızı mı lmpkuru 
~ -...ıtak fÇln değil mi? 1 
\ '~ız pek dayalı dö~U d • 
~ene lnıpkuru sayılmaz. Kı- 1 

lte e.ç da bırakacak dcğl • 

~ ~ ffflı lIUml ltu'm Ju~:ıer. Ben 
, Yle tırıl çıplak sana vere • 

~" \"·· 
~rak Mllne\'\•erc 500 lirrı.ıık 
tı liralık kUpe, b r kürit 
,~akaı:ı. nıger şartlarımı 
~, dikt.nn 110111 a s!Sylcrim. 

~tıı' bu nasıl Qlur? Bu !stcdik
<1.§ag-ı bin llm tutar! 

~~tn 'tızırn'i bunu çok mu gö. 

~·urunah ben karıma bun • ı 
• allha fazlasını almnlt ist • 

\ blJiyorsunuz benim s rma. 
t ~ bu lıadar tutar. 
~ lp Yaıı bul! 
~ Slrcmenı. 
~ unut. 

~~~kt-r 1 llllml, kay np 1cı • ( 
ı.""itna ıw mtitcak rı bir d • 

111.._ • 
'4<1rn:ımıy ve 1 11 ıııy ... ı.la ıl 

-) b:i ..;;- Yl co b!.rblrl arkası sır:ı 
' li!h11 blrknç d fa uUı 
~'1~ buiunmUfl&1. da mııst.nk. 

•. l tinden d l )ln şu C"\'abı 

~ kUrk manto, kUpc, a -
kızrnu unuL •• 
lı:-c lı1 n ltatiyet kcsbt>ı. 
ın~a. ç.:ırnaç;ar 11·nncvvc.r-

r ;tnı~ ve geçen gll:ıU L trn r 
"c gıdcrclt: 
~· c yalnrımı verin. 

t:ı~nırırı da. odcyln! de -

~ lıQ 
ı:. Yit' bir "f'Yd n b:ıb rlmlz; 

ıı. 'zJ c~-ı vı.r. ne d, 

;J rlm 
' ' . 

• ıalt"l'-ı mırac:ınt eı-1 
'· ~ ı,. tol l l "l bunun bir 

' ıl : , ı; \ • ıı ıl, 1 ; n '.ı. 

rl,111 ' I -

I 

etml~lc..rJir. DUn g c \'akit knrtllıkiı 

d-ı.\11eı o'nrnk cUrnıUm ,ıwt ıruı.'1'rn. 

ııı suıc hrıl<'n ~Hm \ crl<:'I Hıl'llinJ11 

ınuh-ııtc:uclerı bit..rlLm•ş ve ilk tokntı 
atanın MUn n· r olduğu sabit görü • ana hakikat ·arasında 
!erek 'kc!1dis1 Ui llrn ı>nra cezasmR -
muh!,üm cdllml tır. HJtmi ® geoı;; 

J,ızı doğdl n-anıl o, nnca1t 1 una kıZJrı 

tnlı.rilu se~ > o,J U'l:i: n 8 Hra pı n 

1 
cezasın. 111 hkf.ım cılllmi t r. 

AI>L1l C l\ft'Jl \UİHI 
- W 7!.!!:_*Khi ~, 

B"liYOR 1 

~usu uz? 
Kristof Kolombun asıl ismi 

ne? 
Meşhur gernıcı Krbtof Ko.. 

lombuo ismini yanlış bt>llemi iz.. 
dir. •rarihcikr kat'i surı:tte t .. cı. 
bit ctm~lerıd r ki Ameı :ka ka
şifinin hakfü! ~mi .. Rl'l1 mb" y .. 
hut, G.BJI tnlaffw:•y.(' "!{{,!om 
bu.s"' değildir. 

Srnıfm prncerclcri açıktı. 1çeri ç1 • 
ı,;ck kolt ılu bah:ı.r havası doluyor, ~ 
rnd::ı sır CI hafif h.r rlız.g rla. sırnln. 
rm f zcnndt'l;ı .. ıt:ıplnrm yapra~ı 

ite"! lcendınc aı;ılryorchı. 

S•nıfla on. beş sıra vardı. Bu srra • 
J <l ıkl.,~r ıltl r oturan otuz genç 

1 ı ., on! nne lutaplarım n u 'ardı. 

Ht psl on y di 110 on dokuz yaş .urıı. 
s .ıJaydılar. Bir iklsı tol;: gtlı'ıeldL 
DiğerleTirıJc de bu genç yıışm güzcl
l•ğı goı·liıuycrdu. Kürşl\de. olanlar .. 
' n ıı a bir i ti y~ büylı • genç bır 
l.udm ö~retrnen oturuyordu. Onun 
dıı. ön!l de aynı k tap vardı. S:ı)•fnln • 
rmı çe\•lrerc::C ço.uk•ar.ı: 

- Kırk u ~cu ans ı ı:.çJn, dedi .. 
~ kspirln "on ikin.el c• .. plyes!nden 
al~nm~ olan bu ~:ıJın ı·ı !"'CÇen derste 
) • .ırııla btrakmı~tık. 
,Yapraklnrı ÇC\1rdıkt n sonra pnrmak 
ınrllc satırları ı.ny:ırrı.lt ıl'ıv tti: 

- C !".en i r. t • ..ı ~ ıt r luıc.lar o. 
ku:nu tut. 

Zir:\ blı'f~ lm-dınlnr ~ 1:- r güle beıı. 
:r..crlcr 

11 ) uı slt!n lil"'r u· • J•ı.Jıra.klarmı, 

dokl'rkr •.• 

Bu 01ıun t l m . adr\ C:• Ya:-". 
drğı z.::urıa.,ın d :ı·z ile 'ara·ın- I 
da söhret 1 !lzan ... ,., k içir, bu na. 
mı almı ·tı. Kolomb i m'ni bil
ha"-'.\ en ''""-v .... tı: deniz kot'flan. 
Jc:.riylc :>Jal\nsı -01duğ'u intilxım1 
bırakmak irin :l]m, tı. O z:ım·ı. 
nm me...,hur k".lrennlan f<'!nileri 
ne öyle bir bayrpk ('('>kiyorl.-rdi 
J,i, bu ba}Tağın i•zcriwl' bir r:ii· ı Genç rc~mcn ı.aı bel rlne b:ıktı,. 
vercin rcSII"i v:ı lr. A.dma ,. {o. m;: tan ol.ut.ilrdu. D rlerine 
ı r ·-o·• ckrı·yoı'<l ı. l "tmr~ ••r _ ı ı ı·ı Y'-rlerı l 
1 mb-~" l· lİ'TIPSJlldc-n .l:'"ıİr: Gü ı. Tc rln' rdi 
y rl'in drmektır. DE>n;z!erCle bu B. tun :.ınlıırı g ~~t ~>1 bildiği bir 
iEmİ kullarım~.k adc~ :ı tem ·nat I . glb sapıyordu Çü: il, rod ye 1< -
namla er r-ibiydi. oıır b l parç yı iten !ısı b!rçok d f 

Btıntıı'ln b"'t ab r Kri tof Ko 1 okutmuş, .ıh c mı u 
loı~burı J.enn;~~ bt i• mi_ n;Gin !il· l f' •rnt, du:'fduğu h yccnn n.ynıydı. 
d1gmı ~ah~ n ız n etmı!J d"gi!. nu bu.1ik rJcn t pl'1 t.ar .sm 'n 
di.r. gene;; c;;ocu el T kndnr 'ZM. k nlıyorC!u.. 

1 ('.] d .. "İZİJl İ-
l u ın l 1 i nf'C '·; U l. 

cele.-ımoe. -0.s :r: n~ duv·ııulaıı:m:la 
bile kaıt•in ro1li 'C>ktıır saı ır. 
dıın. Bir cok tccrJ'b~!crdcıı ~on 

Zihninde onun d::ı o lkl ınJsra katmış.. 
tı: 

.llm bütün ı.n.dmlnr bln:r glılc ben

zerler, 
Hoşa gllmndller mi, yUi)rııl;J ınııı 

dolıcrl<'r., 

Cü:zel b r bahar gUnlln :c, s•nç kız. 
rm bulun :luğu 1.lr du h nr • ı;l\1 \ 

kadın .ıll fi ım. rı ı:c !,. • n ııı b.r "lir 
kadar l ı ne ola bilir? 

Zıl • <!ı. OğT"tınt.n k t bı knp'ltır-

'.cn: 

- K lrllltıroız yere \g.-ır t. 
1 Ct' • d rs d < am cd • , 'I. 
l{ızl r.d n ön .sır:ıdn o uran l.nl tı 

kııpıyı a~tı. ö '!'re tın ~ 
çıktı. Verl.al s:nıfta her 

•l ·at;: müth'' bır g 
dı. Sonra tcncffU :ı çılıtıl r. 

HuallCl. J;: ndl lıallnd i>lıl llln~, iyi 
l.ahstl görmut; bir kızdı. Mlltcmzl 
bir alled o ~;etl§nılş bUy l} Uncc ~r 
kcı dlSln cmcı olarak n1Utev:ıl" v.e 
sa ın bir hayat &rmc)l gaye edin • 
m1şt •. 
Şımdl onun, nruıeslylc b ı abcr ya • 

ımdığl ~ l \ir fli, kenJl _.,ın çok 
ınC' \itle do 21r.ıi§ bır o ası, .ırı:. p. 
lan, < n!l -i gibi a)':ıu lıuyd::ı "n t • 
b.attc nrlrnd. ruarı vard. 

ı 

,lın o ' tlen sonro d rıı yo .. tu. 
h'.ırlllr e kıp telt başına gczlumck. 
tn r;llı: ı ~. lrır ~tiullııl\ı ,. ıdı:ı: chb:ı 
dt-r n ·~ u t ' nal{ ve o '1n tlJı , • yen• 
hlr rrı . ı o mın'.11: .stl_y..,:-Ju. 
Ş hr!n cıv.:ıı ını!akl tep !C'ıd . b!r 

"? ı: altın la k "lÖl •n gl\z ' oır yer 

S~d t Ot'V dt•rhal ym:ıı:ıdan 
k<>llr'lı. 

-: Anıan gidin bak;r.) ım .. Hay_ 
dı sız de od'!nıza gid;mz Bu ak. 
:;am ~·aneğ<.> ele <'<: k, ldmız. 

\'e kos:ı. 'o,.a b:ıhçcdc:n haı;ta. 
har.ere giroi. 

altlıısm ! 
• 

D 1'tor Sedat. ye~kten scnra 
biı:x; istirahat 'etmemi. ve :rarmı 

buldu. Yıınmda getirdiği örUlytt yere 
y.ıydı, Üztrlne termos şi9cS1n1 koydu. 
Çııntasuu bır itmam ııt!J ve kitabım 
nc;;arak okumağn b:ı.şladı. 
GUncşin tntıı hnrareU, ıırıu;:mı hlE. 

scd1! n rU:r,:;(Lrın bazıın ılık bnzan fif • 

rın nefesi ~ rı-; kızın Guda1unrındıı. 

hazJ;ın flerı gelt'n bir tcbcssnm uyun 
dırıyor, gôzltı 1 kltloptaltl satırlar Uzc. 
ruıd~ sUrntle glı:!ıp gel.yorc2u. 

Zihninde Ş ltspirln o lkl mısraı hftw 
IA siliuınaııu." bır !z halinde kalmi§tı. 
Şlm .. i 0'••1 ,u r:>ma.=ı.dald ·a.dın er 
' k ltnlıramanl r 1;'tizlei'iııln künde 

rı: •. c 1çindc teccssıım ediyor. 
c..u. B.r ar l.k, dura dı.;ra yonıldut;-u 

nynı ' ; U d ~ tırmclt ~, göZle. 
r.ni kıtupt n ka'dırdı. O .zaman. ee. 
ınıuı.n d rln mıı.Y~i.Dc d:ılııı k, bir. 
on dur.ıu. Sonra, gözleri dnhn. a§&_ğı 
d ı • d• uz:ıı.t:ıltl evleri ile kaı'§rlaşt:I. 

Eicserlya., l'Omand:ıkl l:ahramn-ctar 
JUnyasınd n gı.1zlerint kaldınp haya., 
tı:ı h kUı::l d korları ile böyle karşıt~ 
tı""ı olurdu O zaman, romandaki luı.. 
dın ,.c erk l•lcr ,orad:ıkl dekor \'e ha.. 
~.ıt h kikntttl-1 kadın-v~ CTkek,deltor, 
H hayatin c;:ırp ~ır, nmlarmdnki farlt 
ı,,nJcrb,r gti~ erinin •Jnünde cıınınnır 

d •• 
..;,ın rom nla hakikat a-rasınd:ıki 

bu b r .. ntık sUltflt c>!!Ilas:nd!I. \tnl'§l . 

~-nCll d. b r '"'l~ lam belırml!rtı. 

\•,•rdl \' : 
- R h:ıt.c ıı ttl~m ~lll ıı.iledlnlz, 

'!edl. Bı..r dau gerı;yc. Jum. Sı:z:i Mta. 
t.a o kad: :- d m q trör:l.ı n 'k., or '1 -
ki tatlı hnya•:. n a~·ıı·ın:nnnl< !çın gC... 
rült!l .ctm kt n ~e. nd m •:e ay k ses. 

s:uı.t omı:ı da koridorda bir 
miidJet yorulın c!a•1 dolaşmamı 
tc::ıbih c . i·~~;. 
Y«"me~i ~c.r: emez - istirahat 

ct.mede:l - koıjdora ~ıkhm. 
Bunun "bc:bi ne? 
BHmi\•orum.. İçimde bir scL·inc; 

'c bir ~r-p kıss<r·ıc!.ık 1.'0:-r 
r:P '{ babc;ede oriun bcraz 5a~· 

laruu «: :ınmı;avtlım 
Göziııw.n vniin.fon kllridor-

d:ı. dal ~ırken - b'r h~yatrt 
~C'cLi. Dokt r ~ t b ... vm ~eğe. 
ni Feı idun ı ·i.nı ou ge _ h4st • 
ha 

Eı'.Yer 

Yanma so 

n t ' ıJ n knçl\ >r~ u. 
nur.? 

l~nsl;ırım L.ı dırııra ~ 
\·eZ"di: 

lerlmi kescrelt, olduğum yerck kal • 
drın. 

:Mualla. da. lbu aözlerc ıS{IUlmıılyerek 
mukabe!e -etti: 

- Zarar yok, dedi, mı.çtan eaa .. 
ııen yorulduğum !çln goz!C'rlmi knl • 
dırdım.. 

- Gördüm .. bir mUddet m.:ak1ara 
ba.karnlt ~ ketsiE dıırd;ınuz. Her 
halde, ıromandıı okuduk1anm:ız h!ık • 
l:mda dn.,unuy-0r8Wluz. .. 

- Muo.UQ.,, da\gm bir "ekllde .gene 
uzak\ m bakarak cc\'ap \'Crd : 

- E\ et.. Hayır... örır-aııa ktlert 
dtlcıün ~-ordum . Falm , o J ,nenn 
aksini 

- Demek roman d !Htirlcrc 
rnk etmiyorsunuz? 
Muo.U~nın hatı ... ndnıı gonc ~cl;:ap . .. 

rln o iki rou;raı ~eçiyordu: iF'nk.ıı.t 

~mn otara:.ı. 66" nmıo.nanki nıe\'ZU 

Uz.erine g~ll. MuallA o!~ ,u lraclarlru 
anlattı. Sonrnsını ~mbA,. o' um3ta 
b:ışlııdılar. 

MııallaA.nın ha.tırmdau gene Şckapi
rin o iki mısraı .b çı.> ord ı: Fa.ıı:rt, 

~imdi onda b k:ı bl!" rn na buluyor, 
do.mı. do!tro'n! ~!"11 mıma.smı nn'\Jvor .. 
du: 

() .zama.nn kadar hıışo.tmdo. ckGl.k o 
lruı ~yl ıl>ugiln o da h'..ılmı.ıştu. Çllıı1dl 
ıroı:ı:uun bır yaprağını ~e\'lrirkcn gti"' 
göze gcldlklcrl zam:ın genç a dam on:ı: 

'Siz benim ş'!rndiyc kn~!lr ra:rtln. 
Clığlm -en gUzel kııdmSIIU%, .cıı~·ordu. 

Artık M•ıau~. ho"a gitmediği !Ç!ll 

yaprnlru_."'ml dökm c :mıı.hı..-tım () c 
ır gUI değildi. O ıdn a .. ,·ilfyordu ,.,. 

ha ya:tru!a c ':s k ol:ın lh:l .s:ı..:ı :1 !t unsu
r.ın u da -.ı1.nu-tu ve hli.dısc romanlıı. 
tıaklkıtt arasınJ:L cer y.an etmişti.. 

- Çok gülüyorsum.u: da .• 
- Si% benim g-~d ·ğiim0 ı:ıak· 

mayın! Benim i :m kanağ!nror. 
~:zın derdiniz lİıTJti .kadar hü. 

ll., \C ıztır.ıl ımz trnimki 1'r1nr 
derin değıldir. 

- Tuhaf Rey! Bu p.z eveli ine 
kndu bah ~ nffieli kntıkııha
larm gül •n b r iı• :ırun şimdı der
dinc1l'n, ıztııabn<io:n bili." !.mesi 
gulUnç olmaz; mı? 

- B\·ct. Giir nüştc bü!.: gU_ 
lüne'tur. f a'kat .J, hcı hf•<l!c:cyi 
s:ıthındEın rören ve m::I"• ·.:nıe 
:!enler ci • ooY: .i ·. B n m der. 
'im \'\! ı~.rab n c. n.:ı ... ı aile 

\'ıi°• c:ı. ı bırakıp l"• a:,.:ı gelir 
mi~dim"? 

::\ .~ t hanım 
rne~c b '"1• \ 
sn !adı: 

yürü. 
başını 

!) "'rn . h d n.kı s..rı de 
muztarip ı ! H~ y ii. homı .. uak 
1yür:n·eliM b ı 

S ~nı on 
som n ba:1a ~·' 
-Sz ft l 

mın 

le ml 

) urüdükt 11 

'lı.: nı.iyor. 

anla~r1ız .• ? 
gclm<'z 

' 



4 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM~ 
- Bak ona diyecek yok. 1 - Bu aralık dedi, misten ra iz3hat verdi: Olümünün NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AG.ULARINIZI LJERrlAL ı<ESEli 

ln~anın baktıkça göynü açı- ı Katesnaş biraz sıkın'~ıda ga üzerinden yıllar geçmi~ olan 
lıyor. Fakat ne yazık ki bir liba. Oyle olmasa bile ka • Misters Kotesnaşın kızı bir 
daha göıemiyeceğim Jaliba. dınacağızın hakkı var. Zen. şubat ayında Pariste doğ· 
Buna mukabil ih'Liyar cadıyı 1 ginim diye parasmı sokağa muştu. lh'dyar anne her sene 1 
arasıra görmemiz muke.ddcr. atacnk değil ya. Ben esasen çocuğunun dünyaya geldiği 

icabında günde 3 k&!e almabilir. Her verd~ ou11u kutulan tsra1'1a iatevini1 

- Şeytan görsün suratım, 1 ondan çok iyilik gördüm, hiç mahallede kederli birkaç 
der, evine uğramayız olur bi· para vermese bile iyiliğine gün geçirmek için şubat a • 
ter. , mukabele etmek isterim. yında Atlantiği aşardı. 

. akın ihtiyar kadm hak- Bu işin bizimle alakası İhtiyar annenin eski ha • 
kında doğru düşündüğüne yoktu . ..lak omuzlarım silkti tıralara bağlı oluşu Jakta 
çab·Jk kani oldum. Lüella ve sustu. misters Kotesnaşa karşı bir 
Kotcsnaş başkalarına iş gör Hiltophavzın kapanmasın· sevgi uyandırmadı, kocam 
düreıek para kazanmayı ga dan bir gün evvel Lora Tivi her şeye rağmen bu kadın • 
yet iyi biliyordu. Kiraladığı· nink bizimle beraber son bir dan nefret ediyordu. 
mız eve yerleşir yerleşmez defa bir çay içme!c için bize _. Fakat herhalde taliiniz 
bize de ufak işler gördünni· f

1 
geldi. Tentelerle sü~!enmiş 

'. :$,. . • ; , ' 

(Bu lmpona eklenerel• giind~rilec·eıı 

ı, aroma ve ı, \'l'rme Ulllıları f!ln Son 
Dakikada par:uırı oeşreıdllecel\tlr. Ev. 
lenme telilifl gonderco oı.uyııeuların 

malıf111 kalmalı hure ıııarih adreılcrl 
ııl bildirmeleri ll\nm.) 

d var, muhakkak Parisin kıyı· 
ye baş!adı. Mesela, otomo gri poplin en yeni bir roh 
bille şehre giderken 10 kilo giymişti. Bu elbisenin yalan- smı bucağını bilirsiniz. Evlenm• 'eltlill•rİ 
şeker, yahut bir teneke zey • cı kibarlığı kadının zevksiz• - Parisin oturduğumuz ~Orta y~ıı, iyi maaşlı memur bit' 

t:inyağı aldırıyor bu suretle )iğini meydana çıkarıyordu. semti bana Grofortu hatırh· bay, 25 yaşını geçkln olmı~~an bir ba. 
t L .. il k' ,. yanla evlenmek istemektedir. Dul ol. 

kendi otomobilini kullanmı· Oturur oturmaz: ıyor. ue a gezme ~en ne~-
d b • l h l · b' masında mahzur yoktur, yalnr11 tip!.. 

Yarak benzinden iktisat ya - Es_yayı hazırlamak beni ret e er, maena ey llÇ ır nln gU::ell vo mUtenaSip vUcutlu ol • 
pıyordu. Nevyorka giderken çok yordu, dedi. Yakında ar yere çıkmayız. Hergün aynı malıdır. tstiyenlcrin (Apaydın) rem-

de posta parasından kazan. I tık benden de mahrum kala· sokakları ars:nlar, aynı lo. zlne müracaatlnn. 

· ve eksiltme komisyoaaadaa 
,~ 

Bakırköy Emrazı Akliye hastanesinin ot kalem ilAç açık ek.811tııı • 
nulmuştur. 

ı - El•slltme 12.ll.9U çarşamba günU sa.at 15.30 da lııtanbU1 
mUdürl!lğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. -~ 

2 - Muhammen fiyat (4) kalem nıın için (645) lira (90) kurıır 
3 - Muvakkat tcminr.t (f8) lira 45) kuruştur. 

4 - 1ııteklller §artnameyl herglln komisyonda göreb!llrler. 
5 - htelclilcr 2490 sayılı kanunda yaTJ)ı vesikalarla 1941 yıll 

odıısı veslkasile birlikte bu işe yeter muvakkat temlnst makbuzll \'t~ 
ka melctub!le birlikte lrnmlsyona. belli gün ve saatte mUracaatıarı. ( 

ıstan'bul rıat ~tlrakabe komisyon 
Tüccar ve esnatın nazarı oikkatıer 

BUromuzdan ayrılan bazı kontrolörlerin veya bUromuzd& tı!Ç 
olmıyan bnzı kimselerin kendilerine fiyat murakabe kentrolörU ~ıJ 
!eri haber alındığından evvelce fiyat kontrolörll olaralt tanmmı~ olP), 
bu sıfatla müracaat edenlerden her de!nsında. lstanbul fiyat muraJC' 
trolörlerine ma.uıus resimli ve viltiyetçe tasdikli hüviyet cüzdantarsıı' 
t>ilmesı ve hUvlyet cüzdanr ibraz edemiyenlerin hemen büro §etııl!JI' 
z::.bıta makamlarına. ihbar edilmesi cbcınmlyetle rica olunur. (97~ mak için noterine yahut ban· caksımz. kantada ye~ek yeriz. Dokuz * Yaş 28, sarı§m. ince uzun boylu, 

kerine gönderilecek mektup· Jak kadına bir sigara ik - defada bir kerecik bile ti. auı bir bayan evlenmek istemektedir. 
ları bize veriyordu. Bir müd 

1 
ram etti. O sigarayı reddet· yatroya yahut sinemaya git· Be§ odalı bir de evi vardrr. <27 F. 6> f ş V~ ıscr aTavanll'lT !' cc.u. 332> retn%lnc mUra''°' 

remzine müracaat. ... 19 d 1 1 k · tlh • Et SJ .... , el tl• -~ de'" sonra da köpeğini bize ti, fakat bu lıakare\: hoşuna medik "' yaşın a, 0 gun u ım anını yar.ı 6 "'z • .,e ... 

1 

· · · o_ k d f' • Yaş 24, ı•sn1er, orta boylu, temiz \•ermlf, bir genç l§ orı:mal<ttıdır. (Sof) genç, tüccar, mUtea.hlltt, Dl 
yolladı. Hayvanın evde canı gıtmıştı. ıoen a ının ınca • l blr ı:ılle Jnzı 3C'.40 yaşlarında bir bay remzine mUra.caat. gUr. çaıııımak Uzero 1.§ arsıs' 
sıkılıyormuş, bizim civan ~ nına çay ltoydum. . lk defa ol~rak Lora bize ia evlenmek istı>mektedir. Bir mUd • • 24 yaşında lstanbulda bir tabrt. Ayda asgart 85 l!ra Ue 
mızda açık havadan iyi isti· ·- Güzel bir seyahat yap· Mısters Kotesnaş!a ber~ber det cvv-eı kocasından nyrıldığı iı:in bir kanın elektrik tamir işlerinde çaıı~ao (S.U.A )remzı.ne müracaat. tlı 
fade edermiş. Hayvanı bize mak hoşunuza gitmiyor mu? 1 ya§amamn .tatsız oldu.~un- de çocuğ'u ,·ardır. (L. S.> rem?Jne bir genç, tıerbangi bir mUeS!eseae • Allev1 \'ıı.zlyetı doıayısil' 
getiren Lora: _ Parisi sevmem. dan bahsedıyo~d~ .. Bu so:deı· müracaaL tıergün muntazaman 5 saat c;alışabUlr tesine aevam edemlyen bir ~ 

_ LüeJia dedi, hayvanın _ Demek oraya gittiniz herhalde k~~dıs .. 1n~. de _k~r - • Genç, bekAr v~ kimsesiz b!r dev- (Ayni} remzıne mnnı.caat. u genç, t§ nramaktn.dır. Bet 
k tın t C k 1 t [et memuru ev ı01erini l'l>virebllecek ~ 26 y•u•mda, asl<erlll<lc ıust....ı ol • zı jcıleri yapar, ders veret>flll'' 

sizi çok rahatsız etmiyecegıw·· ı öyle mi? • u. UJ u .. - un .u. soz erını a . """ ..-- ~ . ı:;• ı:ıan"ı remzıne müracaat. - d l t k t d intizam ııe\·en ve pek yaşlı olmıya.n mıyan. ortamektcbln tklncl sını!ma 
ni ümit ediyor. Yalnız birkaç - Dokuz defa. ı e me ıs e ı. biT bayıın aramnktadrr. (BUlent) rem kadar okumuş. eski yıızıyı bilen sen • Çah§kan genç bir bay&!' 
gün için. Hayret etmiştik. fakat Lo- ( Dcı·"nıt nzr) zlne müracaat. daktilo yazan Jlr bayt~ aramaktadır kimyahane, yuahane, mu'~ 

Köpek bizi adam akıllı ra· 1---------.,,....,----=------------------------------... ------------- terzıbane ve bunlıı.ra mtırı:ıV' 
hatsız ediyordu. lvanla ben k 1 sesetcrae aceıe ve ciddi blt 

11 ~ 
adeta müsellah bir bitaraflık H i Qlj~ KAVI p VAS ·ıvE T NAME Nakleden· t ıinçka • Te§) remztıre uı "1 

duk So Oc YılıttZ • Eski ve yeni ı:ıarfıerl ;İ 
halinde yaşıyor • nra yııza.r ve biraz da daktllO .JJ 
bu hn-yvam~beslemekte ga. ı---- ---- ___ _.,. t>tlyan, mUnaatp bir iş _.ttr 

.. a.:: z· h şeyi be- Önünde durduğu peJ1ceredcn rin bir el yazısı ile ŞU yv..ıl.ı.r maksızıu orada oturup, gözlerİ"li re~le yandan tbakarak: A. K.) rcnızıne müracaat.-•_. 
~et ,.guçw ... ırad eBr ~ d dışarıya, balıı;enin cila vurulmuş bulunuyordu: •·rasiyetr~mem." \•asiydnamcyc dikti. Nasıl olur. - Neyin \'ar, Matiyas? diyor ~ l.st.anouı Untversıtesı t~ 
ğenip yemiyor u. u ugur a gib! ye.silliğine, donuk gümüş gi_ Yalnız bu, fakat bu. dalgın Ma. du, r:c olurdu sanki. bu v~iyet_ du; o kadar acaipsin ki! Öyle s.nde okuyan bir genç, tısll' 
harcadığımız paraları da bi• bi üı u7.aklara do.Etru genişliycn tiyasm varlığım hakikate ircaa nameyi .şöyleccne ateşe atıver. ~ır dolu bir halin v:ır Uzcrinde, \·ermel<tedlr. (f. A. Fen) 
ze iade eden tabii olmıyacak gölün parıltunn b~kıyordu. yetti. Daha ilk saniyeôe, bu el scydi? Hiç kimse, hiç bir vahit ki bugün! mUmcnat. . .aı 
tı. Apaçık çayırlar ve tarlalar üze vazısımn babıc;ınm el yazı~ı ol- olan !bitenden zerre kadar bir §ey Matiyas sustu. Ve ta dışarıda, :r. Lise mezunu vo asI<crUY 

Bugünleri hatırlarken ih· rinde yutan sükun. zengin man duğunu t.::.'lı·h. se1.emezdi ! Deh.setli bir histi, kilelik bir g~zinonun l:::ıhçesinde, oı:nıynn btr genç, ehven .,ır 

d h kl"f" • zaranın uzlaştırıcı intibaı, yor- Kayıp vnsiyetname ! :' Iativas, bunu bilmek: Yani, etrafında bu· yapayalnız başbaşa kaldıkları J aı ınaktn.dır. (İyl arkadJ!') 
'Lİyar ka mm erte· 1 mı na gun kalbme hülul ediyordu. Ken- çiftlik sahıbinin ö.Jümüne sebap lunr.n ve ~tendi malı. miilkü diye zaman, • fatiyas, tek söz soyle_ • 
sıl kabul ettiğimize hala şa. disini aylard:ınberi tedirgin eden olan kazadan sonra bunun nasıl göz ~ezdirdiği her şey. hic de nıeden, kütüphanede bulduğu ı:w- m~ra;~~k il:Ua:t ve ucart~ 
şıyol"'.ım. Bunu ancak evetin üzücü bir sualin cevabını bul_ arandığını iyic~ hatırlıyordu.Na kendi .... ine ait değil, hattfı ~sıa yi masanın üstüne koydu, par- tı!nde oh"Uyan bir genç, ortso:; 
lıayırdan daha kolay telaf· mak, mağlup bir mesele hakkın. file! Hiç kimse, bunu keşfede kendisine ait o:mamıştı. Ve şim. n1.tıta1.kJ.· arının uC'uyla kız~ doğru belerıne ceb~r ,bendese, !izil' e 
fuz edilişiyle izah edebilirim da vazih bir kanaat edinmek ü mcnıişti ve buraya n.;:sıl geldiği.. di. e\·et hele şimdi. bu y.a.ziyet. co~rarya dersleri ,-ermek ı.;t ~ '\.... "l 

B 
. . d k zere, gürültülü patırtılı :-:ehirden ni de. Tanrı bilirdı. Ve o zaman teyken. o, t.;ı.m tabiriyle b ir rız. iizerindeki yazıyı okuyıın. Ur. ( (S:rnı:n~·ı rem:.lne ınıırfı1 ... ~ 

u vazıyet üzerın e çok bu inzivaya kaçıp sığmmı5tı. - bundan tabii na olabilfrdi? - ht,.srzdı! Bu müthiş ic uğr:ı~ma- ca. ür!:erek, rnrdu: :;. Bir ıocne"'ortamekteptc t'~ Ilı.• 
duruyorum. Bila.hıra bu no • Ewelce kendisini sevivor muv- :-.Iatiyas, oğul sıfatiylc mirasa sım sonuna getireli, Dosdoğrul_ - Bir vasiye•.name mi? sll "'llıı 
ta mühim bir ehemmiyet ka· du? ~\fatiyas, kendi baiumındı~n konmuştu. Yeğen olan Karlden hık , yalan, dolam yendi, HPmcn Delikanlı. rniimkiin oldu~ı ka ~~:ı::,~:~:;~', 1~~;:~ t:~

1

ı)''t1 " 
zanacaktır. Bizi fena bir ma. bunda lıerhnluc hiç tcı eddüdc başka hiç bir akrnb~ bulunmadı. aynı akşam, aynı gece yeğeni dar soi{ı.ıklrnnlı görün<'rek, b:ışı. v<'rınt'k ıstC'mel<tedtr. CM. ss \ ~ 

Ceraya Su··ru''klı"yen ve polisle kapılmazdı; If~kin. do:.tlan kalbi- ~ından, her şey hiç tbir güc;lüğc Karla bir mektup ya7-ıp. hep.<;ini nt salladı: \ 
ne süphenin tohumunu atmaE!a uITT-amcıdan lıalkdilmişti . Amcri. kendisine bil<lirdı· ,.e dcı·Jı·'l Av. O' 1 ı:ıne mtırncarı.t. ,~ 

t 1 f k ~ ,.,. "' - ,\u lf· • ·~vet t·"' kUttUr !izli< ..1\ " aramızı açan e e on va ası- muvaff~k olmuı:ıl<ırdı. Babaııının kada lahsil görl'n yeğen Kari :'Upay~ dön°rek mira.sır.ı ese!· Sonra. b~mı öte ~1~.ma 'evirdi, "' · ·" v"'" J 

na kolayca sürüklenişimizin bütün ''aşadı,.,<Tı mü~dctce ha.:ıta. İ"İn baba, tahsil masrafım öde· lüm etmesi n·c0 sında buluı'.du. O' •• , l c· l · ki ı - ı urk genel, nz zanınnda.. ıı1"·ı ., .... .., ....., ,.,o.c en yan~. . .ruz eı ı uza · arc a, ç!msız oıanlıı.rın blçıınstzll.,1 ~ 
sebebini başka türlü izah e • sı !bulunduğu şu müzmin çirkin yordu. Oğul Matiyas da. bu mas Sonra lrnrtulmu13, içi ı.ılıatlamış uzun müddet. tfı ya.kınmdım bir ltizummız ş!.şmantıkları gidCrv 

demeyiz. §ilphenin.. rafı ödemeğe devam etti. Bu da bir halde geniş bir nefes a!ara!~ cevap bc1dedi: tek bir kelime! cııı 
, .. t" h l' k . ' t ı..·· b" a· · d' te verc>bilir. (A.R A.99) r 

S b S·1~ k 1 .ıua ıyasın a 1, va tı yerın. a·m ır şey .ı. gerın ı. Çok. cok 7.<'man rr..1f'rni~ti ki ~ -
• u atta, ı astan om:şuıa• deydi. Şehirde bir ticarethaneye Ortalıt:'l karanlık h:ı~·!i bastır.. Ertesi ~ün şehre gitti. Eveı=. radan. dar. \17.tın biçimli bir Pl, ra.::aaı.. ~ tı.., 

nmızın yabancı bir mem e. sahipti. Bundan başka burada mıstı, lakin kıpırdamadan otu. neyle söz!~miştiler. lştc şimdi ''!t''R.Z;ı::!e keneli eli üzcr.n~ yer. ·~'-.Fayans çini, seronıı. ;, .J ~ 
kete gideceklerini öğrendik. da, bo.c; zam~nlanm gCC'İrdiği ve ruyor ve bu sırada vasiyetname. iyi ibu; kendisi her §CYi öğren~- !eşti: .şıcrlnde es::cıerce çaıışınJ.Ş~ .... .ı 
Mı.sters Kotesnal! üç inegwini, gene babasının bir mirası olan yi avu"l~rı am.sında tutuunrdu. cekti; hemencecik! Artık. şüphe. · ~llık ct:nış bor •. nıslcri f'. 

_ .... J~ - !J "arc gen~! ~natkdr ış aramelttadır. ~Is' 'lı.~ 
sağmak, bahçesini bellemek bu çiftliğe., .Matiyasın sevdiği Ansızın sert bir hareketle doğ- sinin, tohumunu ata;ı do~tl:ı. ·n !at.iy.ı:ı c.chrcsini l{!'l" ı~.1 \!Hl? g!d b'l.r. tA.l'. Ifı rcmzirıt"" .'fıı 

H .1 1-1 b k Tk t kız, miitenasip endamlı güzel E· ruldu, ?fun'bayı yaktı ..,c defter haklı olup olm"dıkları, 3"'-5-a rF., nriin, on:ı lrıl .:-r';:"ıı l·rlfı' 1,_ " \ 

ve 1 top avza e çı 1 
e - velinc, senelcrdenberi küçük bir kabr arasındaki zamkla yapıstı- vuracaktı. Evet, evet o. vuzuha de henüz kii<~ücük bir ümit tu_ Aldınmz: 1 "' 

mek vazifesini Silasa vermiş· firmada stenotipist olarak Galışı- rılmamHj zarftaki bir deste -OE>. kavw~mak arzusund:wdr. tam bir 'tli.mıyordu. t{;vn gi:.zıcri. koyu ,\ ~nğıd:ı r('mizlerl ~pı~ 'lıı 
•ti; ihtiyar kadının evine biti· yorxlu. Kızın orada terakki et. yaz mektup kağıdını çö1,dü, N'e_ vuzuha! · koyu mırılttlr \Pf' bu gözlerde ya.~ ı·ıı)ıırulıırınımn nıunııırı ı 
şik ve hiz::ıetçilerin oturma. mek ihtimali pek '12<iı. Ve dostla. dl?n bu kadar mütehcyyi~ oldu. Öğleden soı~ranm r; inci ~·~·a· pmltıları... ·•ıd•tııplnrı idım•hanf'rnızctel' 
Si Çl·n yapılmış bı'r 1..,,lu""bede n da tam bu noktadan tuttur. ğunu kestiremi-..·ordu. K~ranlrk tinde, ~latiyas, sözl" e!"ileıı saat. . · 1 ı:ı:ı d:ıhil: hl'rgun s:ıbaııcıa" .. 

K-... • "' :ı - J~,-. şımdı ~öy e. E:c'ine'? rıJ p 

oturacaktı. mu,cılar. şüpheyle Matiyasm zıh· bir ct11ygu, ic:erisini kaplayıver- ten ~ok C\-vct, "Vayseı: Hof' ote. _ Sen. l\ı'ndiı:ıinin olan Pt'vi. ı.nııar \'e snnt 17 dm '°n 

J k d 
nini kurcalaımşlardı; kız. bun- mişti. Yazılanları. kendini za:p.. linin ön holünde, b ir köşeye ili~- ,·::z<.>ninc t<>r';,..d"rsin \'C rız '.\ fr. tarı. .•) ı 

a sol" u: dan dolayı ayıplanamazdı bir ba. tedemiy ... re1:, okudu<Yuna inar. · t• ·~ ı· · .. ·· · ··zı · · · <HM z 19) (B tkls> ıs,... - · ... mıı::; ı . rJvc ınenın yuz.ınu gu erı tiy:ı.c; __ • Biz de :-eni b:ıı;t:ı.n başla. ·• · · e · ~-· 
- Şu halde bundan sonra kıma ve her h.;ılde aklı da isa. maz bakrşlaıfa, sürat!~ gözden önüne O'ı>tiıiyordu ·• onun. kendi. tH. 99) clngel 27) (){ 

• ı-.- rı:ı:! ı> ·arlık bizim için çalışamıya - betle kendisine bu yolu gösterır. geçirdi. Sonra yavaş ve tonsuz si vaziyeti .anlatmca soğuk•aştı. (Üç arknda.ı;ıaı ı es. Mera 
0
, 

cak~nnız? di. Yani, Matiyasla evlenmenin bir ~sle, ~yle dedi: ğrm ve kayıtsıı.laııtığmı göı-Uyor. - Biz mi? (Y. Akın) (Hnr!kn) cs.S·~ 
Silns çenesini kaşıdı. kendisi için bü.yük şan::: oldu- - Mirnst;ı.n ma'h rum bırakıl. du. Onun ayağa kalktı.~mı \'C ar- - Tabii biz; - yani, sen. ben. (Teoman 2~, tım>ar E.l cÇ 

mırtn mrsrm ! tık bela· a.:ıtsı'z 'oı·r tavırla, ''•" rı den ge~e hor;lanıyorsan eğer. 
- Burada ca_ lışmayı dü - ,.,~,.~m .. dı" erke<Tı' kıvrana·ıran da . ,.,~ "'" Matiy~c;! 

'ol ... Ve şimdi o ma7.ideki bir şahne, .fiaşırmışhk ifade eden tebessiim. -
şünmüştüm. buydu iste; o. sırf kendi öz var- Matiyasm gözleri öni.inde can· l~ oradan, karnısından uzak!~ O ?.aman, delikanlımn geniş 

- Bu kadar işin hakkın • lığının sevilmesini istiyordu; fı . landı; babası, ken<lieinin. Mati- şıp silindiğini ~seçiyordu. Sabır- ızöğgiinden. kızr ... o zamana kn. 
dan gelebilecek misiniz? nzi sebepleri" ~ahsınm sevilme. ya~ın. !\fariya ile. kendisinin sızlık, bu bekleme saatinde içini dar hiG iı:ıitmC'dim kuv\·etli ·-

- Sab"-hleyin inekleri sa. sini değil! genq yaşdayken se\'diği kadmm kemiriyordu; adeta eritiyordu. kisli. hür akisli bir kahkahadır 
A ~ d 1 1 k k' kızıvla evlenmesi irin. \"alvara· Sevdi.ı!i birici:, ı'nsandan .Sl'ı'phe. koptu. Bu kahkaha. karşı kıyı. <!ar ve bahçeyi bellerim, ögv ~~gır a ım ar n yu arıya, 1• . • A .• 

- tap odasına çrktı; esmer. t~ta. r.;ı.k: l:arfjısında duruyoN:ıu. Ba_ lenme zorunda kalmak, miithi~ ya kad;.r ak~ip. aksisedası o. 
leden sonra da sizin işlere ba kaplı duvarlarının bazı meRut ba. bu suretle yıllanmış bir hak. ~ey ! Delikanlı kendisine her ~ey( radaki yük~k. muht~m cam_ 
karım. r,e'ıclik ~atlerini hatırlattığı kil· sızlığın kefaretini vermek isti- hepsini anlntınea, kız ne diye. lıkt::m gerisin geri clönrrek bı·-

.Jakm nldm~ bir şey gel - tı:phaneye .. Ve çocukken <:<>k yordu. Matiyas, adeti üzere kısa cekti a.c:ıba? lundukla::-ı veri cınlattı: 2 kat 
mi{!ti: defo o kitaplar aleminin derinli- kesip inat ederek. imtina göster- Kız, neşeli '-e Um.itli, hayattan bir ak5iseda.~. 

M. t K t ğine daldığı gioi. öylece ııimdi de mişti. Ve şimdi avuçları arasın_ memnun, <~vval. geldi. Gözleri. Sonra, l\tatiyas. Ev<>lineyi. 
- us ers o esnaş sıze 'k ı ı h" b' b ·· k k yeniden z:ımanı vt me!,anı uııul. da tuttuğu vesı ada yazı.ı o an; ıç ır zaman ugun ünden da- kolları nra~ına alar~k sı tı. Er. 

aydn ne verecek? tu, ec:ki, yapr.:-klmı sararmış ki. Aınerikadaki kral lehine o,~iu h~ <:ok aychnlrk saçma.mrştı. B~ . ke~. para \"C rr.al. mülk kavbet. 
ıt.d"m ceVC'!l vermek iste- tnpl<"tn sayfalarını ta orlalık nu mirastan mahrum bırclmıak· lunduklan geniş Eaha. l\fatiyasa mişti: fakat bunlma mııkal:ıil bir 
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TIAMLET (5 "6'"" 

me<li ve Jak sualini tekrar • ku1 ..ırm.:~ya l.adar evirip (;0\'İr. tı. Çiftlik, şehirdeki ticarethane. birdenbire daro~n daha dar ge- disi , hayır, bir insan b:,ılmu~tu! 
ladı. dı. gözleri ününde sıralanan ya- Babaya ait bulunan her şey, ne !erek, delikanlı, endi.şey1e tazyik Artık <lünya, suratı as1k deği'. 11.11.1941 

_ Kulôibede bedava otu _ z ları okudu. En önd:? de, seç- varsa hepsi, yeJ':rene tahsis olun. duydu, ~bunaldı ve Evelineyi bir di; yerylizii somurtnuyordu. Bin. J!I ,O_. 
m~ksizin, !:a~ bir yerde duran muştu. K~ndisin:?. Matiyasa. sa. ricnla karşıladı: !erce ve binlerce bey.;ı.z c;içek. l9.00 Fasıl bcyetl, ~9"" 

racağnn ve sattığım süt para· bir ıaftrn · ·~Jıncana bir defter dec~ kürü~' bir vazife ifası kalı- - Hem~n bumdan ~rkıp gide. dört bir tarafta ale,•leni\"Or. n. l9 45 Serbest 10 d!lku~a. 
sınclc.n tüzde yarım!. benim rekcrt-k re!n, -inde m ·ra!: ;Z'C'ri, vordu. . !im, olur mu? lev alC\' y:ınıyor '.'C her . taraf, ve' tUrkU1cr, 20.1 5 JUdY~.r~~I 
ole.-;ak. tN:'" ·· :e vo":h<l ı. l) l.u rlJe Delikanlı. yemek oda"ına indi Bir taksiye bindiler: takı:ıi. orı. kl\şlarm <'t\·ıl cn·Il ötii~n eşi \'e 20.1J F'tUt soıoıorı. 21·~ rt ~J· 

Jak nefrc!.ini f!İzliyemedi kr..tlannııı, b;r kc1\'a f"•nlmı!-:tı: \'e yemeğini mekanik bir şekilde lan hızla oradan ~ötürrlii. uçur- ~üneş ayC.mlrı?ı ıle doluyor: <k- mı, ıı.10 Opera potpuri c ~ı ,..,. 
Silis biraz canı sıkıl:mş bu k1'ığıttan knp Uz.•ri~rle de İ1~'· yedi. Sonra ge:ıe sakin, krmr1dan· du. Yolda kız delikıınlı~·.;ı. hay. lup taşıyordu!?.·. nuııma cıoo sene önce kıı~~ -•------------------"!"lm-"!lm"'!""!'llll!l!!'llll!~!!""l~!!'l!l!l!l!!!!ll!!l•!!l!I!~-----------------------~ duk). 21 • .C5 Kldslk Til1' ~~ lir çehre ile: raDl\ 22.30 .Aja.nıı, 22.45 


