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l'ranıa Niçin Harp 
itmiyor 'l 

l'azan: SADRI ERTEM 
M ADAOASKARIN işgalinden 

&0nra Martinik meselesi 
Clktı. Bonunla beraber bazı: gem}. 
lcrla Amerikaya kiralanması işi 
de ortaya atıldı. Li"ril başnkll 
ohnallma rağmen Fransa ne İn
&iltereye, De de Am~rikaya harp 
il&a etti. Hlndiçinlde Japonyaya 
karlı alman vaziyet tekrar edil
mektedir. Bilhassa Lil'il işba. 
pna geldikten sonra Fransayı 

ınlJn·erin yan1ba.5U1da bir harbe 
MlriUdiyceeği ileri sttrlUmekteydl. 

.Halbuki bugün Uvlle rabıcn 
Pruıııa Pet.enla tara,.fsrdık ve 
l'akkM polltikasm4a deyam eıt-

•~ir. 
Ba ha.rbe glnneyjş, tarafsız ka. 

ht, Petenın .rakkas politikasmm, 
devammı; Petenbı n J.!h·atin Av
rapada İngUtere yerine Almanya 
De i§birllği hakkındaki clüşüncell!
rbulen ayn bir 5ekilcre müt.a.ıi.a et.. 
mek limndır. 

Bugünkü FraMlZ ~)erinin ya.. 
hoı'li sosyalist, mason Te libera
lfzm, kapita.lhm dü5J11anlıklan, 
•uyona1 SOSJB11lıtle'l'in ekonomi 
alhnlyetine uygun nüfozlannı, ki. 
tada bir sulh devri ~ak arzula. 
nnı Fransayı yeniden bir harbe sü
rtlkJemek t~in bir sebep telikkl et
ınemek Jimndır. Fransa iktidar 
ıınevk.linl bu JCkiklc dü~nmeğe 
Rbar eden bir 1akım hldiseler ur. 
dır. Bu hld~er bir taraftan 
Fran11a ~in ekonomik meseledir. 
Diğer taral~n Fransanın iç poll
tlkımna ait bir ı_,ttr. 
Fruı.sanm harp haline girm~i 

Ahnanya i~ln de düşünülecek bir 
davadır. Bu davanm onun için 
ekonomik, poJitlk cepheleri \vdır. 

Fransanm mllt.&reke-yl kabul et. 
tikten sonra tutacağı yol tandsrı
hırtrr. Jl'raMayı ba t&rafsrzbk po
lltikasmı kabule mecbur eden ile• 
bep bir kere harbfn henüz katı 
-.rette galip ve mağH\blyetinln 
beni olmamuıa.r. Galip ve mağlu
ba belll ohmyaD bir harpte henüz 
b!lcadeleden yeni cıkınş bir dev
letin yeniden zar atması ~ok tch. 
llkelldir. Bilhassa bu devlet he.. 
iliz ııllAhmı tesUm ettiği kom,a.<ıu 
ile bir llUlh maabedesl bile imza. 
lunam11 ise.. 

Fransa bu takdirde Ud türlü teh 
ilke ile k~ ka~ıyadır. Fnuı.sanm 
Almanya De ittifak ettiğini far

~İı! harbin 90nanda hangi ta. 
lal galip geline Fransa için daha 
fena bir hayat farlı mukadder. 
cllr. 

İngiltere gaUp gelinıe bir kere 
dtpnanma mailup olan Fraıı.<Ja
llna bir kere de eski mtittcflkine 
llııaiUkp olduktan 900ra belini doğ-
1'11ltması pek ele mllmkUn olamaz. 

metinde koştular 
Sanoflu, l'7 (A,A.) - Bünyan, Şark13la kaymakamları Ue Gemerek 

ve Sarıoğlan nahiye mUdUrlcri, kazalar crkfını ve binlerce köllll buı.urlyle 
AtatUrkten l\llllf ~re ulaotırı.lacak bayrak Sivas atıetlcrlndeo teslim aır 
narak Kayseri atJetlerlnc verllml,tır, .o\tletler )'Ollarma devam etmeıru,. 
köylUler yollarda atıetlerlmb.l büyük tezabUrlerle karşıla),p uğurla.nnk. 

ıadırlar. 

* * * 
Ka]'llerl, 17 (A.A.) - Atatürk bay· 

rak ko,nsuna l:ttlrak eden Kayseri 
atletleri Sivas badndandan itibaren 
96 kilometre meııafe katederek dün 
ııaat %1 de 11cJırtmlze gt-lnılı ve vali, 
komutanlar, vilAyet l'e parti e.rkAru 1 
tarafından cllmhurtyet meydallmda 
karplanmqlardır. Bayrak merasimle 
vali tarafından alınarak Atattırk'lln 
Kayeerideıı ilk ftefa geçerken ml1aflr 
kaldıfl konağa göUiriilmü,tur. Bura. 
da Kayseri lzcllerl sabaha kadar 
nöbet bekleınl~lerdlr. Bu ııabah u. 
at 1 de konaktan alman bayrak \'ali 
tarafıııdan atletlere tt!8llm edlhnlıttr. 
Atletler Hıroehlr istikametinde yolla 
rma devam etmektedirler. • 

Holandada 
Mltarekeden sonra 

serbest bırakılan 

Bir çok 
subaylar 
yeniden 
kampa 

kondular 
-<>--

lıgal ordusu aleyhtarı 
tqekküllerden bir miktar da 

tutak alındı 
L&hl, l'7 (A.A.) - Neşredilen bir 

resm1 tebliğde deniliyor kl: Son za. 
mantarda. yapılan muhtelif muhake 
meler iabat etmlotir ki, Avrupa aley
hindeki propaganda. ba.lk arasın~ 
küçUk bir azınlığı llet edinmekte ?& 

bu azınlık feaatçı faaliyetlerde bulun
maktadır. Bu gibi aUlk&aUarm tek. 
rarlamnamaaı içl.n i§gal devleti aleyhin 
de h&rekeUerde bulunanlara 'fara!tar 
olanlar arasından blr mtki&r tutak 
almmı§trr. 

Diğ'er taraftan Hollaıı<i& ordwnı 

GALATASARAY • 
FENERBAHÇE 

BAYRAMI 

Alman tebliği 

Kerç'te Ve 
ANKARA AT 
YARIŞLARI Sovyet kuvvetleri 

Tafsilatı 2 nci sayfamızda adanın fll'k DCUDda 

Pek dar bir sahaya 
Fi lipinlerden . sıkıştırıldı 

Berlln, 11 <A.A.) - Alman or
Am8rlk8J8 815 tOD duları beşku.mandanl!ğmın tebliği· 

altı.' ıo ton g •ılıml• Kerç .§ehr.nin §im.aı.i §8.rklsinde 
u T mağlüp <\i-,manm baJdycleri ya. 

kaç im 1 nm ada.nm ~ ucunda pek dar 
ırı 1 rur 83.haya,. sr.kışt!rılmıştır. Kerç 

Madift 1'7 (A.A.) - Vaşingıoo.; yölir""üz r...ıü1e"laıÇMilta o an V-

dan alınan hnbrlere göre F'.ilip'nle. yet kuvvetleri b.3.va taarnızlan ne
rin elden gideceği ya.pılıin son mu- ticesinde ağır Jı'...a.ytplal-a uğra.tıl
harebedcn evvel de mal\ım idi. Fi- mrştır. 
lipin yüksek komlserine Ameıik.ar Tamans'k:ı.mda geniş yangm.Jar 
ya. dönmek ve :ı.ltm ha.zines.ni bu ~.xkarılm.J§, şiddetli infilfi.klara ec
surctle emni.yet altmn n~tık emri beb?yet verllın'.şt.i:r. Bu bölgocle Al
veri 'miştlr. Bir dcniz:ıltı ile ka- man avcrlan hava muha.rcbeleri.n
çan yüksek koııni5er Francis Sayre de hiçbir kayrba uğramadan 2S düş 
Amerika.ya 6 buçuk ton altm, 10 man tayyaresi dU§ilrm~lerdir. 
ton gUmU,, birkaç milyon kağıt Kirkof bölgesinde SoV)oeı' taar
dolar ve bir uu"'kta.r milcevher ge. ruzla.rı kanlı zayiatla skim brrakıl
tirmiştir. Amerikan Ami.rall'k ma ınıştır. Bııra.da. cereyan eden mu. 
kamı bunla.rı muvaffa.kıyet!c ka- harebelerde tahrlt> edilen dilşman 
çn-an denizaltı mürctteb:ıtına ma.- tanklan şimdiye kadar 240 ı bul-
dalyl' vermiştir. muştur. 

Gemi inşasında 
rekor ! 

Amerlllada 60 
glnde bir vapur 
yapılabilecek 

Şa.ı<k cphes!:nin diğer bölgeleri~ 
de topçu ve ~ faaliyeti olmuş. 
tur. 

M1»t bölgesinde ve tlınen gölil
nUn şa.rknda hava kuvvetlerimiz 
düşmanın milhim şlın~ndifer hat. 
la.rmı tahrlp etm.ir).:".I'dir. 

teallm olduktan sonra eerbeat bıralu· • T.ondra, 17 (A.A.) - Amerika, 
lan ınıbaylardan bir kıamı tekrar c. I dlinya tarihinde görillmemiş ça. 
alrler kampına gönderllml§Ur. Elki buklukla vapur yo.pıyor. Vaşing
Hollanda ordusuna mensup olanlar tonda resmi m.:ıJuı.m.lardan verilen 
dan birçoğu Alman makamlarının- 1 haberlere göre, geçen harpte her 
Allcenaplığ'mı sullsUmal ederek aon 1 vapur 1 O ayda yapılırken gimd! 
zamanluda her turıu Alman a.ıeyhta· 10!'\ gün kA.fi gelmektedir. Baz: 
n hareketlere iştirak et.m.l§lerdlr. _... Devamı Z Dd •yfadll 

Şarkta yapıl!?.tl çarplŞUl9.la.ı:da 

132 numaralı Jstihkiiln taburunun 
ik'.nci bölUğllnUn bir takımı ,ya.'nız 
bir mulı~e tanklara kargı kc>
nulmuş olan 1800 maynı zararım 
bir bale ge.tir:mi§tir. .. "' 

Bndap8:tte, 1'7 (A.A.) - Macar ge. 
nelkunnaymm tebllti: 

Macar kıtalarının Doneç cephesin 
de ve çetelere karşı da cephe gerisin: 
deki faallyetıert bilha.ssa. 80n günler. 
de çok muva!!akıyetll olmu§tur. 

VakUyle verdikleri .ısz tızertne aer
best bırakılan bU 11Ubaylar böy~ 
yapmakla sözlerinde durmam~lardır, 

T aymiı ga.zeteıinin Yeni 
Delhideki muhabirine göre 

Afganlı 
kabilelere 
altın akıyor 

Kabileler ara11nda 
karl,1111111 
yaratılmaya 

çabşıbyormq ı 

Abinl tasavvur ediniz, Alman. 
ra kayıttnz ve "4J'bl% galip gol. 
lnl~tir. FNnffanm nasıl bir sulh ile 
"-11ı11pmtmı garanti edeeek biç 
bir mtteyylde yoktur. Londra, 17 (A.A.) - Tim.es ga. 

De,·letlerln lstiklAli ehle de- zetesinin Yeni Dellıideki muhaıbiri 
liı, muahede ile dğil. fiili kov. bildirivor: 1 
·~tlerin mukanmett ile mümkün Alman memurlan Hindistan "j 

Olwr. Afgan hududundaki kabilelerde ,,....... 
w: Devtall ı Pd •ıftda ..: .,.,... 1 ... ---

../ 

Amerlkada ,.enJden ortaya bir ook ta,.,.are tipleri çdanaktaclır. Be
•lmcle gördtıttlnh ''katahna" adı verlleııa bu deniz tayyareehule dmlz. 
tan-relerinin BU )'tlzllnde kaymaqu temin eden ytlzgeçlerle kanat. 
lar yerlettlrllmlş ve bu aattıae ortaya yepyeni bir deniz taY)'&f'Nl 
Çl)lmqtır. Deıılıaltılara k&l'lı kullanılacak olan bu tip ta~ 
Amerlkadaıı kalkıp 1ngtıtereye seleblleeek lmYft!'ttecllr. 

1 .. -Bu yıl sonun: 
dan evvel 

Amerika 
Mllıvercllere 

blyllı lıawvetıerıe 
blcam edecek 
il aıe gelecek 

--0---

y alnncla bütün moclnn 
ıilahların kullanılacağı 
bir manevra yapılacak 

v.,ıngton, 17 (A.A.) - Birçok 

wllfııılü.Uerm mUUW:ıuıın~ tnı yıl 
sonundan önce Alm!rika Dlrle§lk dev. 
leth:rl mihvere pek bUyUk kuvvet~r 

le taarruz edebilecek bir hale gele. 
cekUr. 

Modern harp için bQtlln usulleri ve 
bUtQn allAhlan kuUaııılacak olan ma 
nevralarm pek ya.kında yaprlacagmA 
dıı.1r harbiye nazrrlığmm verdiği ha. 
ber bu mUtaleayı kuvveUcndl.rmek 
tedlr. " -

Bu manevralar Va~lııgtonda son 
prova olarak telflkki edilmektedir • 

ViŞi 
Fransanın Antll

de i mlstemleke
ıeri hakkında 

Amerikan 
isteklerini 
reddetti 

--0--

Laval gene 
Parise gidiyor 

Londra 17 (A.A.) - Vişi hU
kümeti, Aıiıerikarun, Amerika kı
taiımda,ki Fransız mllstemlekelcri 
hakkında iste~i kabul edemiye • 
ceğini bLr nota ile bildlımi§tir. A 
merika buna cevap vermiyecek • 
tlr. 

Vlşi, 17 (A.A.) - Vişi hfikU. 
meti Ameriuya ~ notayı ver
miştir: Amerlk!ı hilkOmetilo 1940 
birinctteŞrininde, Amerika henüz 

_.. ~mı t net sayfada 

Alman bahriyesi 
&arp ba,ıadanberı 

1003 taryare 
dlf lrdl 

Jk'rlia, 17 (A.A.) - Alman or. 
dulan başkumandanlığı dUnkU teb 
Uğinde bahri.yenin 11 düşman tay
yaresi dUşürmilş olduğunu blJdlri. 
yordu. 

Sallhiyetli Alman kaynaldann.
da denlldiğhıe gln'e A1ma.n bah
riyesi haıbin hefmdıMberi 1003 
diloman t&}')•Hel te2ırip etmiltlr. 

Kaiinin 
cephesinde 

f aaıi9et aı ttı 
-0--

irmen gOll 
bilgesinde 

Almanlar bütün 
ihtiyatlarını 

harbe soktular 
Mo<&cn-a, 17 (A.A.) - Sovyc 

teıbl:ğiıoe-ektlr; 
Kalenin cephesin&! faaliyet art

m*tadir. Birliltlerimiz dfiş.man ... 
ara.sız dari>eler indirmekte, asker
lerini ö!dürmekte ve malzemesini 
tahrip eylemelctedir. 

1 O günli1k muharebelerde 20 
Alman sığmağt, 4 7 m;ıtra:ıyöz, 33 
top tahrip edilıgıiş ve 102 m.itral
yö:r., 4 top, 3 tel* verici aleti ve 
başka ha.rp mal2X.'mesi ele geçiril. 
ır.iştfr. MH.rolyöıı ve tilfek ate
f'iyle de cephe üzerinde 3 dü.şman 
tayyaresi düşürillmüştür. 

Moskova, 17 (A.A.) - Kml yıl.. 
drz gazcte9i ta:rafmdan Tas Ajen
ımıa gönderilm bir telgrafta kay. 
JGdil-diği.n.e göre nmen gölil wı .. 
gcainde Almanlar t.e.ra.fmdan ya.. 
pılan muka.bil hücumlar geri plll
kültülmliştür. Telgratta şöyJ~ de
nilmektedir: 

.... Devamı t Del •:rfada . 

~ - '~ 
lngilizlerin uki garp 
c:ephen kumanclanı 

diyor ki: 

Almanya gaz 
kullanırsa 

Biz de llf8 te111ı. 
Abna, şlme dUer 

iltisak aoktaıa.-ıaa 
karp 

lperit 
kuilanacağızJ 

Rusya da gaza karşı 
mukabele edecek 

Londra, 11 (AA.) - E8kl garp 
bölgesi kumandanı general sır Ro 
bert Gordon FinlaySOD, Star gdete': 
Binde eunlan yazmaktadır: 

Rusya gaz taarruzuna uğrayacak 

olursa ayni oeldlde mukabele Mleoek.. 
Ur. Bu takdirde İngilit.ıer bu muka 
beleye baflrca §lmendi!er Utlsak nok: 
taıarma, mecburi geçlUere, ıqe tef. 
kllA.tma ıe Rua cepheııııinc gönderilen 
takviye latalanna kal'fl iperit kul 
lamnak 8U~tiyle iftira.it edecekler~. 
Al.iııanya ileride oıdu~1kadar geri· 

lerde de ga&lanacak Ye bu aureUe pa 
kullanmakla elde edeoelS m«ı:fe '1 t 
fQlıbeK b1ıtcaJttn' • 
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re c v IH 
Jkt§tartıfl 1 nc.t a&yfacla 

değilkm AmerıK:ndııkı 
F müstemlekeleri hakkında 
hir...on eşm:ı. yaptlmışt.Ir. Amerika. -
ncı Ş'Snd.Aıci iStekleri bu nnlaşınaY! 
tamntrıdl değiştirmektedir ve 
~ haıtimf e tine bir d11.r'bedir. 
:V. truılıh!lUerlne riayet et-

- • AIN!n1aın - Fransız mil-
ıı~ · bı boz:uhxwmıı iste-

Fıı.kat F:oos..-ınm iç politi -
mfiöııholeyi protesto cd-Or. 

bu h~etne Fran.Sız 
e karşı büyük psiko~ojik 

· b yapıyor. FronBIE tiicca.r 
va: :ıanntn teslimi hıı.k'ktnda J3.. 
tek Frans'.lllın yaptığı mütareke 

&rma mug:ıyirdl:r. Harp ge
nin ·ıaııhırmm alınması ıçin 

lir sebep yokt ur. Frnnsa, A
münasebetlerlni bozacak 

lir hare'!cet lc bu u:muyscaktır. 
inı-tini~ vcllsi Amiral Robert 

.:.mtssile, ve htiJOmiyetini bomuı
m.,k .,artil', yaprln.cak t kliflcri 
te · etmeğe hııurdır. Amezikn.-

m, Frons:ı.nm felii.ket içinde oldu. 
ği.ınu, iki memleketi nsır!ardanbe
rl ba "'l ryruı bağları koparmakla a
ğır m s'uliy<:t a lncab'ml takdir e · 
<i~t'.?tn ı:.mnr.' 

\ ' \LlN sozı ımt 

-~andra. 17 (A.A.) - Vişiden 
Jirildıgıne göre, M. Lavfil dün 

ak am gaz tccilere Pranısız hükü
m ti'ı 11 notasınt okuduktan somu 
cronfr; t.ir ki : 

" '\mlral R bert 1''mnsız h\il•Uınc 
Uain Antil nı:lalannd:dti mlimos • 

dir ve Fmnsız hülcümeti muva
.faknt l blld ·rme<lcn lıl~bir laırar 
~nulyecektir. Amirnl Robert 
IV:r.uısı7. hükum tinden aldığı Ma
hiyet ve onunL1. mutabık olarak 
IWJ'ckct ctmcl•tn<lir, Pnın hiçbir 
art nlt ıncl:ı. 'e ntil ndııl:ı.mıi!ım 

ı ·~biri üzerindeki hiıldmiyetindcın 
' ıw. • cçıni3 ef'Ckt.ir. Jl ... rhalde rıUJ 
u blon llmtınlarmda bulunmakta 
ol:ın har]l Ye ticsrcL gemileri c c.ne. 
iti ıı·r de\ letln cl"nc.- geçmlyeck. 
lr." 

T.AVAL PAn t. E otntYOR 

\'i~i, 17 (A.ı\.) - Dilıı a.kjam 
M. Lav&l Fnın~ız \'c ecn~ gaze. 
"tt!cil rine Am rlkan nota.<ıil~ Fnu:. 
fı:u :n <:> v bmr okuct klan sonra 
guz ··er bnzı ·' • rmuşlar
cl::. 

'f. T,ô.viı. Mnr t.iniktcld Fransız 
" ıernin esasen daha m ümke-

crden evvel hareketsiz bulun-
duk uını söylem ve Pnris scyn.. 

' kfil ·n~ d'.1. <Iemiştir ki: 
- r ch l aJmul:.l tclmır Pı:ırisc 
1 <ıcğim. İ<ı'ml altındaki topnılt
ı liynretim iktidnr:ı geldlğiırJn 

r rt i gtinU bildirdiğim programın 
t~tb''ıJnc alttlr. 

Unşt:ırofı 1 nct snyfnd.a 

ııı t uz u k uy:ı.ndırmağo. çakn -
y.eır ars.ı d" m u\"a.ffa.k olıtmıyorl ıır. 

Gcr<.>k liint gerı"k Afgan nı:ı.kaınr 
lan hudutlırınd!\ suThil korumak 
::.rzuıı •ıclıı bulunuy'Orlar. Bugün 
fıudutl:ır hl'r ~ODia.n ziyade si\. 
kind ir. M hver elçfük eri Kılbitde 
fa:ili, et er !le ocvam ediyorlar, 
Thk .. t A f ;m!l hllkumcti, harbin ba
ı;;n. nt ri :-1 ı~ tnmfsızlığı koru
rrak in ,. ndC'n g<'len itinayı gös 
t erm l< 

ı\ f ,,..n.T" •1d • diloman mcmll'f'-
fo.n ba kn ) er~erde de yapükı'an 
gibi bu mt ıl kC'tte""i vaz yotlerin
dn de fııydnln.nnı.rı.ktnn çdkinmiye
oo\ltlcrdir. Kn.bil ... ler arasında kıilrı
sdclıklaT ç k rm:ı.k.yolundaki gay
ret iN 1 bir n-t.maç ya ratmak. i. 
çınd r. l{ lı"l " r ·~ıer"ınin ellerine 
c.ı ilemnn nlt!Jlln!'I m:mnlttadır. 

Fakat bu o.lt:.'1.l:ır dilfPllnn da
vıı!ınn de"il, Hindistan harp gay. 
retınrine ynr:!.lD'.lktndır. Çünkü 
bu 3tabil er Hin<listan hllkflmoti 
ıle i.c;birl • yaptyorl:l.r. Bi.zmt kabL 
le r<'1 ~rl nr:ı.&nda bile Jnponya~-a ı 
ve 01-t~lı:ı.nruı. ka.""Şl öyle ·bir gü. 
ven~izl!k vardır ki kabi lelerden 
Hint ordusuna yazrlan gönülllile -
Fn e:ı.yı31 glttikc"' nrhıınktadır. 

-----~oı-------
A l tın Tuğun kongresi 

Altın Tuğ genelik klUbU 24 mnyıs. 

ta ltlUp binasında senelik kongresini 
y.ı{lfl.Caktrr. .Aznlnr çn{t'lnlıyor. 

lki ezE'li ralcip Ga.La.tasara.Y klü
bil ile Fencd:ıa.lıçe lkfübODlin mü.'.5-
terelk ba.yram.]An bug11n çok BeDgin 
bir programla. ve sa.mimi bir hava. 
içinde kutla.nmJşbr. Yapilan mer&

simdan sonro spor hru-eketkri be.!J· 
13.iruş tır. 

Bunlann net.kelerini yazıyoruz: 
Gala.tasa.ray - Fene-rbahÇc ~ç 

takımları erasmdald maç 1-1 be
rabere bit:.:ruşti.r, 

B ta!kmıla:rı maçı ise O 1 O bera
bcTlikle neticelenmiştir. 
Mütekıitler arasında ya.pıla.n 

m:ıç zevkli ol.:m.u§, Gi1lıe.tasara.y
dan Avni, Lutii, Burlıan, Nihat 
\Aslan), Muslih (Hoca), Mclunct 
<Leblebi) , Fenerb:ıhçeden Nedim, 
Alaettin, Berdi, Sabih, Ragıp, Ya
şar gibi eski §ölıretler talmnlann· 
da yer nlml91nrdrr. Neticede Fe
nerliler, Gnla.tas..-ırnylılnrı 2--0 
yncmişleroir 

Atletizmde §U neticeler ohnug
tur · 

Uzun a.tl8JIUU'h Vahit (F.BJ, Uç 
bin nıetrede F.şref (G.S), 800 met 
't'ede RC".a Mnksu t(G.S), ıoo met. 
rede Mun f fer (F.B), 400 metre
de Ahn~ (G.S) , ııo mıı.nlada. 
Sühn (F.B), 200 metrede Muzaf
f~ <F .B ), yUksc-k o.'tlıı.mada Meh
met (F .B ) , 1500 met.rede Mak&ut 
(G ~), smktn H,_lit (F.B) , ciritte 
Kcnınl (F .B ) birinci geldiler. 

noı·on MA!.' 
Gu<latasa.my, Fenerbnhçc birin,. 

ci ta1aml:ı.rı arnsındn ynpılıı.n bu 
ma-;a tnk!mlnr f'U kadro il~ ç:dt
mr~ lardı: 

<1alatase:ray: Osman - Faruk, 
Saliım - Mu~a. Enver, .Eşfak 
-- Hikmet. Arif, Cemil, GUndüz, 
Gazanfer. 
Fcnerılxthçe: Nuri - Muammer, 
urt. - Ömer, Ali Rız:ı Aydm -

KüçUk Fikret, Nnd , Melih, Esa.t, 
Halit. 

Birinci devreyi Gabt.aftarayirlar 
1--0 galip b't:rdiler. 

İkinci devronin başında Gel:ı.ta.
sa.ray ibh' gol <lıha attı ve netice 
2- CI oldu. Sonra. F'<:ne?''lileT bir gol 
attılar. Gah~rıı.yltb.r b:T' gol d:ı 
ha yaptı ~a .netice 3-1 Galatasa
raym ga!Thiyetil~ bitti. 

At· ı ıarı 
BugUnk11 Ankarn ilkbahar yarışla. 

rmm neUceet ~Y t'llr: 
B irinci k~: St-kban b!rlncl, Yavuz 

lktnci, Aleeyın.n QçUncU geldi, Gıı.nynn 
24~ kU~ 'fOrdJ, 

İkinci koşu : ?.llhr ace birinci, SU • 
veyti ikinci, Seyyare UçUııdl g eldi. 
Gnnyan 655, Plft.se 280 ve 185 kuruş 
verdi. 

UçUncU kO§U: Ali Şah blrlnc1, Uma 
cı lklnct, Dantll UçUnctı gtıldl. Ganyan 
220, Plase 115 ve 145 kuruş verdi. 

DördUncU koıu: Buket birinci, De_ 

met lldncl, Çoban kn~ı UçUncU ~idi. 
Ganyan 190, PIO.Se 135, 205 ve 240 ku 
nış verd i. 
Beşinci koşu: Tomurcuk birinc i, Bo 

rn !kinci, Bozkurt UçUncU g eldi. 
OçUncU ve d 6rdUncU k<>{lulardn çitte 

bahis 6 lira verdi, 

Norveç Kıra una 
hitabesi 

I.ondnı, 17 (A.A .) - Norveçte 
mUU bayram olan ı U anayasasmm 
illm yıldönUmU mUnaaebetcyle Kral 
Haakon dlln akpm radyoda ~ylcdlğl 

bir nutukta demlııUr ki: 
Blzlm neslimiz de hürriyet ve istik_ 

IAI savaşını tekrar ele alm~tıT. Da. 
yan.ışımız h içbir zaman bugünkü ka· 
dnr kuvvetli olmaJIU§trr. Norveç genç 
liği , ata!nl'ımızın bize bıraktığı mı. 

rastnn tekra r :tnydıuı&lacağ"I gilne ka
dnr dalma Uerlye b:ıkacıı.ğrm. 

~~~---0 ....... -------

y eşilay kon.eri 
20 mayıs çnl'§ambn gUnU akııamı 

saat 21 de Bcyoğlunda Saray slhema· 
smda kıymetli sanatk&.r Muall! Işıtay 
taralmdan ve Ferdi Von Statz.er • 
Muhittin Sadak ve LAmla Andayın 

l&ıtimklylc fovknlft.de bir konser ha. 
zırlanmıııtır. Bu konacrde aynca mil
li §arkı ve oyunlar da. oyııanaeaktır. 

Davctıycl(lr her gUn cemiyetin Slr. 
kecideki merkezinden ve mncm& gişe_ 
sinden alma blllr. 

Da Dit, Kezle, Grip. Romatizma 
~i. &ınklık •c 8ftC8D Ağrılanna~ı • Derhal Keseı 
~ fDode S ta;e thnablliı. TAKLln.ERINOEN SAKINlNIZ. 

HER Y€ROE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ .. 
--~P.!9-!ntll : •.. ~:~,'..· •. ~_.;.'l:~,.. .. ~. ~ . ' a:,... .... . • •• ,.. ..... ~.-: .... ··:·.·.··.~·· ~.,, 

Halinin cepbealnde 
(Baştarafı 1 incide) 

Blr k.E6im.de dli.,man nehlr 00. 
yunca mtısiit bir ha.t mptetmeğe 
çalışmakta ve ikulhınablldiği bütlin 
jbtiyat ka.vvetlerini baıbc eok
maktadır. Son ~ içinde Alınan
la.r aı1elaıadc mtmç Wmenlıe bir
kaç Zll"hh blrliik getirm.işlcıl"dir. Kr
talanm:ız dilşınanm vaziyetini is. 
lah için arfettiği biltlln gayret,. 
leri muva.ff9JayeUe boşa çıkamıak 
ta ve diMpmm alaylamu birbiri a.r. 
dmcayıpra.tmaıktadır,A~rkayıp
lan. uğray:ııı. dlŞııan paraşütçü 

namzedi birllklerlyle iş ta.burlan 
emtmı nakil vamtalnrı kullanan 
eratı ve husust ikıtn.bırı harbe sok
mak: 7.oızımda kalnuşt.Ir. 

Moskova, 17 (A.A.) - Tebliğ: 
16 mayısta, kuvvetlerimiz Kerç 
§ehli bal-ges!nde inatla çarpışmıfr 
l:ı.rdır. 

Harkof istlkametinde, ta.a.mtti 
bn?"Cketlerde bulunan kuvvetleri -
nrlz muva.ffaloyetle ilerlemelerine 
dv:ım ederek gn.n.imet ve esir al
mışlardır. Muho.rebc alanında dtl§
man bir günlük ça.rpı§nıada, kul
laınl.m.u bir hale getirilmiş olıı.n 70 
tank bınakımştır. 

Ccpheınhı diğer keeimlcrindc 
kayda değer bir uey olmaınıştJr, 

15 mayısta 56 Alnı:ın uçağı tah. 
rip edilmiştir. B<Z l3 uÇak kay
bettik. 

Sovyet ha.rp gemileri ve hava 
kuvvetleri Barentz denizfnde 8 bin 
to.nilAtoluk bir :naldiye gemisi ile 
bir toll'idoyu b:ı.tmıuşlnrdır. Di
ğer bir düşma.n torpidosuna da ar 
~r hasar verdin'lmiştir 

Gemi inşasında rekor 
(Baştarafı 1 incide) 

vapurlar 76 gOnde yapılmrştir. 

Pek yakında bu müddet 60 güne 
inecektir. İhtimal yeni rekorlar 
yaprlaakt.Ir. Bu sene ipt!drusm
cian 10 maya58 kadar 120 gemi ge
mi denize indirilmiştir. Bu, bütnn 
geçen ecne içinde yapılan vapur • 
lardan faz1.a.clır. 'Yazm ort.ahı.nn
da her gün 2 geınl denize ind.ı;rir 
lecektir. 

İngilter-ede irşı.a.t ayrıdrr. Bu
radaki .inşaat ve tamir işi ünıiddfı 
fevkinde i)i gidiyor. Kanadn va
pur inşası da a."1.lyor. l O bin ton
luk bir g eminin tdmesi 80 güıı i
çinde llmnal ediı'ırmştir. 

Er:zincancla bir ilk okulun 
temeli atıldı 

Enı-n, l 7 (A.A.) - Yent Erztn· 
canda .iıwır pldnmıı. göre yazm yaprl 

ması IA.mngelen llk okı.ıll&rdan blri: 
sinin tcmels.tms. t!Sreııi dUn meraalm.. 
ıe yapilmrş ve m erasimde büyük bir 

halk kutlesı hazır bulunmuştur, 

Bir eve zorla girmek iıtiyen 
adam 

Be;yoftunda Aynalıçermede oturan 
Gani ve kanat Şcms!yeııtn gece geç 
vaklt Hlerinin kapısı çalmmı,ş ve .All 
Tlirkmen 1stnill bir aartıoı ~r!a içeri 
girmek 1stcml§Ur, 

Ali 'l'Urk.ıne.n, !Çerl almmaymca i§I 

da.h.L ileri götUrerek bıçatmJ Qekm~ 
v. karşısındakileri tehdit etmiştir. 

GUrUltU llzcrine hAdlse yerine gelen 
pollaler .suçluyıı yak&lıyarak a.dllyc;re 

teslim etml§lerdlr. 

Bir yankeıici yakalanJı 
S&bikalt yankesicflerdcn Mazlum, 

bugUn b ir Harbiye - P'ntıh tramvayı: 
na girerek, yolculardan }'.!ehmet Ata: 
ynı iç ccblndekt para cn.tdanmı aşır 
mış, fakat kaçınaga vakit bulamadan 
yakayt ele verm~Ur. 

:Mazlum, adliyeye teslim edllml§Ur. 

- Çok temiz ytlrekll, 90k klbar bir 
annen var .• .eni bl>yle bir anııenln kı. 
zı olduğun Jçln tebrik ederim. 

Decu. Balkonlu odaya çekildiler. 
Yan ~~en Sedadın, aaraylı ha. 

nıtıuıı ııeaJcrl aksediyordu. 
~lr aralık Ekttım ııordu: 
- ArkadatınıZIJl sesi yok. Yatma 

la gltmlt galllıa ! 
- Olabfilr, ÇOnkll o, aktAmlan pek 

erken yatar. 
.SeclAnın IAlratı asıktı, M~emkl 

yakında nlkAlılan kıyüacal."tı.. birle. 
~klerdl .• mutterek bir yıwa kura.. 
caklardı. O gece Elae.mln komsu e
vln«Jo yatınaemm mAnaaı '\.'ar mıydı 'l 

Necb\nru oturduğu C'\'flı odası daha 
&"f'.tıl , misafir afırlamağa daha mü. 
&aitti. 

N eclA dayanamadı,. sordu: 
- Orada mı yatacakınnız? ' 
- Vallahi ben neredfl yatacağımı 

bllmlyorum. Vcdadm :r.amanmda dal. 
ma orada yatardım. Bu ltlyaUa Sedat 

ı Bey bana kendi evlerinde yatmamı 

j söyl<"dl, Reddedersem hem alınır, hem 
de botka mA.na \•crlrJer .. 
~eclA blddetlenmlı; gibiydi: 

- Şu Scclat Bey de ne garip adam 
dıl İyidir, boştur ama, ook tuhaf 
huylan vardır. Acaba Wyle bir yaü., 
)('t k~ndl kız.ının ba§ına gelseydi, bl. 
:re nelf'r &öylernez, arkamızdan no lıl\· 
trilmler \'Umezdl ! 

- Doğru, Cenlm artık onlarda yat 
mamm rm'\nnsı :vnkhır. J·"ılk&t. bu M'. 

Mahkeme Salonrarında 

Daimi bir gelir 
kaynağı! 

Parasız kalmamanın çaresini uf ak 
bir keşifle nasıl_ buluvermiş ... 

Uzun bo;rla. ~ nablf, ka.wıu mı- 1 le ta.ba.nca.ımıa iı&nldı, dört el at.et et· 
ratlı bir cJeJtkanlQ'dı. Hafif, alyah hı. ti. LAkln tutturamadı, Kemal de kaç. 

yddan Tudı 9111 ba;,Uk blr mnhcubl_ tr. 
yet içinde bmfmı yere eğmiş, haldmln - Sonra nerede y&ka1ndmır., ken. 
ytizllne bakamı)"ordu. d.islnl t 

tl'ç boç.uk a)'4ır mevlaırtu. TL'\·ldf- - Kemali tanıyorduk, 6"lne gidip 
hane, kend1slıı1 bir hayli pişman, daha babumdaa aldık. 
doğru.su adam e~ - Kaç delıı. bu depoya. glrml, a -

Şnblt ola.il bekçi, başlyfo tahkir e.. caool' 
dlcl bir ekllde kendlıılnl işaretuye_ - Bne üç defıı. dedi, ama Ragıp 
rck: bey ıro-0 derlslnlıı çalındıfmı iddia 

- ~lahallenln teıı.W çocuğu bilir ediyor. 
dJk keudls.lnl. 1.AJdn diye anlntıyurdu. Kemal: 
O gün, Arlf bey kara.imla gelmlıt. e. - Bir insan llç dofacla SOO d6l1 g-6. 

vtno bir hmıız: glrdlgtnl, öteberi çala_ tilreblllr mi, hakim bey. 
rak kaçtıpı .Uy~tJ. - Bilmem. Hem daha aenln depo_ 

Beni Memo Uc beraber, e\i bir de- ya Uç deta girdiğini de ke,fctmft 
fa görmek UJ:cre kamkoldan gönder. deltfllr., ki ••• Belle! de daha pok... 

diler. Arif bey de yanmuUlııydı. Kemalin yanında bir suçla da!ıa 
Derkea ~banın kö~lndM bir Yardı. 08ma.n. Kemal derileri buna 

kara:lu görilndü. Sırtı kwıbum ben_ 'f'el'IDle, Osman da. g ö tllrüp ~
rJyorda.. Blnı.z dnlıa yakla§ınca bu- mede Atana§'a satmıııtı. 
nan blr çuval sırtlnmııı, birisi oldatu- Vzerlndc p is san, keten bir ceket 
nu anlıwlık. O da blz.I g örilnoe, 111rtm _ bulunan Osman: 
dakl ç11Yah attı v e kaçmağa başladL - Vallahi hakim bey, dl.fOrda, b1L 

- Dur hele Arll bey, al7JA lunırZI l80ydlm boııun bu derileri ~aldığını-. 
0

yakaladık galiba! diyerek ben bir tıı.· - Bu da ne elemek. Bu ~ulc derl 
rattaıı, .lfemo ötetaraftan pcıılne dU,. tUooarı mı, ki sana dt•rt \ ·erdikçe, sen 
tak. Onbeş, yirmi dakika ko'l&lAclll<. ııJtiphelenmed.ln. 

tan <;<ın~ dıı. kendtamı ~edik. - T ! •. 
- Kimdi bu T Bu aırada davlU'ı .Ragtp teldJ. Km& 
- Ahu rJU ~·oc.uk. Kemal._ boylu, ot,man temiz • lay~tll olaıı 
- Sonra T t.atılr, daha ycrhle ot.urma.4an: 
- Aldık. attığı 9Qvalm yanıruı. ı;-c- - 500 derimi L11terlm, hakim bey, 

tirdik. I.Akia, pnvalı acmca, Arif be. diye ııiJylendl. 

yln oşyalan yerine koyun derileriyle - MaJIJı:eme sim oorllerlnlrJ te_ 
karııl~tık. mla etmekle değil. ıruçluııun 8Ut'-'lna 

- tllen bunlar ne 'l Nerede buldun, tcsblt edip kanuna göre kendi lal cer 
bu dertleri 'l diye Kemale sonınca ev. zalnııdırmakla mükelleftir. 
yel&, hık mık cttt, sonra t'IA: - Ama, derilerim'! •• 

_.,. 8af1adtı 1 ncl sayfada 

Fransa için keiKJJ plimna göre 
bir htlkli.I daV8811U gütmek illlkin-
5ızlapr. Blnamaleyh Fransa içlD 
bagönkil p.rtlar içinde bir tarafa 
JMlanarnk onun zaferini değil, 
maharipler anısmdn bir muvazene
nin kurulmasını istemek realist 
bir polit.lka C8Ml olabilir. 

Petenin de mütarekedenbert ta. 
Jdp etmek l:stediğ:i faJm.ı her zaman 
tatblklne muvaffak ol:amadtğı po
litika da oodur, 

Ba no!ı:t:Mbuı ı...,Jm Fransayı hı. 
glltere ve Amerikara karp muha
rip va.zfy~ girmekt.81 men eden 
sebepler vanlır. 

Fransızlar faıihi ~ olan 
Almanya ile bile harp etmedikten 
sonra eıs1d müttefik İngfltere ve 
Amerika ne harp ctmestııc iınJ.'iuı 
var mıdırf 

IAri.li Mlbdh anlqmMIDdan 
döndilb'Ü zaman bir sulh meleği gi
bi alkt~lryan tn.mıann pstkolojlsi 
Fransa harbfni ima bi1' zamamla 
paniğe tahvil mmştt. 

Bugün bu tmanlann yeniden 
barbcdecelderiae inanmak miljj • 
kUldUr. Fakat harp e1:8cler bile 
herhalde muhariplik beyC('.alUJll 
İngiltere ve Amerika ~nda 
tecrübe edecek değlldirle1'. 

Amerilm. ile Fransa &ra8Illda ta. 
rlhi sempatiyi sou zamanlanla bll
has..cıa fktısaA:li münasebetler , A
merikadıı.n gelen gıda maddeleri 
daha ziyadoleştlımektıedir. FranM 
mUtnrekedenberi AÇf.ır. Bu açlı~ 
sebeplerinden en mtıhbni Fransa
nm birbiriyle münasebet tesis e ... 
demez iki bölge haline girmesidir, 

Harp, Fnı.nsaıun. ildısadt bUtttn
lüğUnU ortadan k:aldınnı~. Dün. 
yanm diger t.a.raflan ile olan !r
tlbtltt da harp kadrosu İçİne gir 
mi,ttr. Bugün !çhı Ame.rı'lmdan g<'. 
lecck gemiler Fransa I~n ~ok Jı 
yaU ehemmiyeti hsl7dlr, 

- Taşluındıın çaldım, dedi. - Orasını polise anlntırsmrz, 

- Tashanm neroslndoo ! lar meydana çdınnrlın ... 
- MA.hzcndekl dP-rt depoeundan. Kemal: 

Almanya içıbı de Frnnsanın tara 
snlığı mtıhıırfpliğindee daha kir. 
hdrr. Ç\lnkU. Fransanm yenidcı 
sllahlantlırıhnA51 Alms.nya için 
bilhassa ~k oephesinde nihai ne

on· ticeyi elde etmeden dslma teh
likeli ola.bilir. 

Acaba, doğru mu eöylllyordıı, ya· - Elendim, belli, kt benden beeka 
lan mıydı. birkaç hırsız daha buraya dada.nmıs, 

- Haydi gel blu ghter onuıını onar, beter derileri aırı, göturnrilf. 
bnkalım. dedik. lcr ..• 

Ken>al bcnlmll), Mcmonua nnı•mda - Karnltol tahkikat yapıyor. Anın, 
gldcrkon.~ımıza bJI' .aı~u memur bana kalırsa, bu işi sadece Kemal 
çıktı, Blr.e bu aclamı nereye güturdü yapm13tır. 

Asırlarca Ahnan kini ile beslerı
nıi~ bir halka müttefik diye eilih 
-vermek Almanya balmnmdan dıı.I. 
mıı tehlikeli gliriillir. Alnıanyn 

i~in Fransayı muharip haline soktı
rak ahlaka hattmm l~e atmnlit! 
mana yoktur. Çünkü bn tefslN011 .... 
v11 Fnuınz açlığı bUtttn ı:ılddetlle 

kendini gösterecektir. Eline silah 
ku • , verlhnlt, •ti ve dlt5tnaD bir kütle 

~ nış Almanya i~iıı kuanç de~ bir )iik 

- Peki, diye önUmUza dilttU. l Bekçi.: • ~ 

tllmllzQ 90rdn: • Hakim, Ra.gıba.: 
- Deri çalm~, yerini J"ÖStereock. - Bu dertlerin tanewl 

ohrnaldD', 
Bu sebepten .Framanm Almanya 

için• cmıı.lyet edilecek bir stlkOn 
s:Lha ı olm.Mı lifidir. 

de,1nce de, l~lc altıka<lar oldu ve bl- tur! 
zlmle beraber geldi, .Rsgıp: 

Kemal bizi Ta~~ Ragıp beyin - Ta nesi bet llrndır. Bee yUz tıınc. 
deri deposuna götürdü. Burnnnı, dı5 111 2.'SOO lira,. .. 
tarartakl penool'Ct!tnln demir parmnk. Hakim Kemale: 
lıklarmı eökmlş, buradan l90rlyo gi- - Demek Uç defada 87 dert çal. 
rerek derileri a.5ınnı,tı • ., 

Kemal yuhıden fırladı: 

F.J';er Fr.ınsa donanması mihver 
emrine ~ne auı.mr J.-ilr temin 

dığmı <Wylüyorsun. eclilmlş olur. 
- E'l>-et efendim, 87 derl Bunlann J,A,·lUe ralme:n Frann bu se.. 

- Yalan söylUyor. Ben l~erlyo gir_ 
meatm, pencereden ellrnl sokarak c.I"· 
rtlerl aldım. Esasen buraılan lçı:rlye 

bir kişi l'lremez, ki ... Sonra yııptıkla_ 
n mı da saklamıyorum, suçumu iti· 

raf edlyonıın. 

- Pek «Uset. Fakat bunlJ\rl nş!ılt 
ıMJderlnl blttrlnee ııöylCNJlnl7 •• 

- Slvtl memur ır.abtt tutu~ or, biz 
de etrah keşfediyorduk, ki, blrdenbl 
re Kemal fırladı, Tar hrı.lyJo kaçma~ 
başladı. 

- Dor! diye birkaç defa bıığtrdıl(• 1 
1 

sa da durmadı. Bunun Uzerine mi'. ı 

m11r, keodlelııl ikor'kutmak mak&adly. 1 

tanesini Osmana. 90 kunıp attım, bcplerden dolayı harbe ıtirmckt.erı 
o da Atanaşa J20 kuruştan satın~. çekinerek uysal bir halde rakkas 

HırsıLlık malı bile rek eatın almak· politllts!llma devam edecek gibi g&. 
tan sut'IU Atıa.ıınş ıua.lıkemeye gel. rlinüyor. 
moml~tı, neticede mahkeme, Atana_ 
şııı V,f! gelmlyen dlğ'er a:,hltltırln celbi 
lçllt muhakemeyi baıılta btr. gilne br_ 
raktı. 

Kemal, RAgıbın r.&hnan dcrUerlnln 
500 tane oldufunu '"' tan~lnln 5 Ura 
in~ mctı olduğunu ııöylf!DllllllnO ıılnlr. 

ıeıımı,tı. anda.nna He dıprı r.tka.r_ 
ken: 

- 000 Clerfdt'n hltı detflte 500 Ura 
vururdum, bak bir defa kıyo.tet1mo 

SADRI ERTEM 

do !500 dfırtnl rairp ralmadıjmn anla! 
diyordu. 

SeftJ kQ'afeU lau~rsmda keDdlıdDe 

bak vermemek elden gçlmezdJ, ama, 
Ragıp sözünden dönmliyordu: 

- liOO, 1>00 tam 600 d erimi ~ 
1111, diye arkaamctıuı bağınyorda. 

ADLİYE l\lUIIABtRt 

Mukaddes Uçurum o- ta.Up olurdum. Billyonıon ki, Şa. 
blka kocasından yeni ayrılıyor- ve 
dol kalıyor. Fakat ben 8eDI ~dlm., 

Senı beğendim. Senln bu t.enıb ruhlu 
arka.da,ıııa aııc:ı k bir İmrdet g-özllo 
bakabll1rtm. Bn§ka türlü hareket et.. 
mek ne havsalama sıpr, ne de tcrb'9 
yeme ya~ ••• 
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ferllk de böyle ~ yavroeuğum! 
BuaclaD 90IU'a clotruca eu.e ceıır1m., 

ve abide kalınm. 7.a&ea ba lfl fa&la 
azatma.k ftkrlnde ele deflllm. Bilmem 
sen ne dentııp 

- Siz blllnlJm. Annem de böyle 
al"llD edl.yor ama, iti ~ blUnnek 
veya ma&mak lllzla ellnbcled1r. 

- Ben 8'lDJ p IMWdlm, NeeIA ! 
Senden iyi bir et bulamam. Bemm 
kı\ğrtlanmızı aslaya 1'9r'ellm.. Ye buay 
sonunda nlkbımrz kıyılaın. Zaten an. 
nem, babanı da böyle anu ediyorlar,. 

- Beni görmeden bu karan naaıl 
\'~bildiler! 

- l<csmlnl ı;öıterdlm. Annenin ra 
hat11zlifın:bn babıııettlm. Eter mu. 
vafık görtırecıı, bu paur llt'llll •balı.. 
leyin kllprUdc bckllyeccğim ve biz.im 
eve götUn-.ceğim. Bu bir Mettir, Noo
lı\cıfllo ! Bu suretle aradaki yabaneı. 
itle hhılerl de bertonıf edilmiş, aen de 

b~lm ailemi yakından gönnllf, tanı. 
mı~ olursun! 

Balkoada yavaı yavaı konu111yor 
lardı. 

Yan bah2Cden hAlA Sedatla kan11-
11ın sesleri akıı.edlyordu. 

Bir arıttık Sedat Bey ııeıılondl: 

- Oğlum, Ekrem Bey .. uykun geL 
medl ml'l 

Ekrem balkondan oeyap verdi: 
- Ben do ılmd.l geliyorum, beye • 

fendi! IAfa daldık da •• 
Ekrem balkondan çıktL 
Odaaa Neci& ile aynk listUnde ıun. 

!arı kll'1u,tuıar: 

- Gclecf"k aeter~n itibaren artık 
bltdc yatacaksın, değil mi 'l 

- Şüphtıalz, .NeclAcığım, Demin de 
ı;öJJedlın ya .• bundan aoura buraın be. 
nlın evimdir. Geldikçe, ıüphe yOk: ki 
evimde knlacatıın. 

- Ah, bn gece aenln yaıııbaşımı:t. 
da bir başka ~tı altıncla yatıığPlı 

h~ttllc~ ne kadar Uzntoocı:;rtm blL 
soo.. uykum kaçacak 

- Yok.11a .lwıkaruyor musun, Nec • 
IA'l 

- Neclen cevap vennlyoramP ae .... 
tekten Şahikayı kukaıuyorsaıı, aeo1 
t;ereflmle ıemln cderlm ki, Şahika çok 
temiT. yUrekll bir kız.dır. Arkadaş bu., 
kukunu tanır ve kendisini blçblr ,. ... 
hlAn ~mura dilıilrmck l!Jtemez. Ba . 
na gelince, eter bir bntka fikrim ol. 
saydı, yol açıkken ve meydan 00,ken 

Merdiven b:ıfmda üpüttiilcr. 
Aynlclılar. 

Ekrem: 
- Yarın sabah ~aymı laep bklllctıe 

içeriz, olmaz mı T 
l>lyo söylenerek Scdatlarm bahçe • 

slno gcçtL 
- tnte odaa.. yatağm.. bRfka bir 

ıeye lhtlyaem olana Pen1ne Mı8lem_ 
O kal'liıd.akl odada yatıyor, ollıual 

- Peki teyzecltı.m- hloblr ,eye Ot. 
tlyacım yol{. 7'..ahmetı.nlzo tcşekkllr e.. 
derim. Slz:l do uykusuz bıraktım pli. 
bn! 

- Yok canım.. biz zaten her pec 
on bire, on ikiye kadar oturunu.. mı.. 
hııtı8a mlsatirlmh gellnoo, oylnmmz 
kap:ır. Uykuya tahammlllQ olnuyan 
biri ''IU'Sa o da Şab.Jkadır. BWm, uat 
oni!la yattı. Gecikirse gözleri llaparur, 
uyuklBmağa başlar. 

- Gençlik çağında insanlar uyku • 
yn severler .. l>o da onların hakkıdır. 
Suaylı b.ıınım biraz aonra: 
- Allah rabaUık venin.. 
Dlye.rl'k merdivenden yokan çıktı, 

BPlll ki, saraylı hanrmm da ayku"iıı 

golmlotl. (Devamı var) 


