
1 

,,. 
~ 

f,ıtıl' 

iıı ,ıe 
et' 

~iiP' 
: 'e 
1 Jıll' 

taY' 

r.A-~ 
h·1' 

il'' 
uı :ık 
ur. 

R 
ıar1 

asrıı 
daJıJI• 

doJıl' 
tası' 

• 

I 

• 

GONLOK AKŞAM GAZETESi 
ldare ;ıreri: Nuruosmaniye caddesi, IU. Jstanbul - Telefon: 24154. - •reı. HAKİKAT • lstanbul 

Pazar 21 Temmuz 1940 

Haraççı Kardeşler 
fzınir ve Ankarada olduğu gibi tstanbulda da büyült 
bir mobilye satış mağazası açtılar. 

SALONLAR! OEZINIZ 
:Adreıı: Fincancılar, Rızapaşa yokuşu No. 61 

Telefon: 22060 

Fiyab her yerde 3 kuruş 

biri mahvoluncaya kadar harp 1 
!~;!;! Roose- italyanlar, ingilizlerin, ahvalin i~nde yüzdüğü feci şartları naza
namzetliği · 

,!azan: N. A. KUçUka 
Bütun · · 

le B
. ihtiras ve heyec:anlariy
ırleııüı: ... __ _,,__ .• 

ıeisli' •••.w;rnuwa cumhur 
... ğl intihabı baısbyor. Amer. 
,,... esas teşkilatına .. . 
kuvvetinin gore, ıcr" 

.. bauı ve en yilkse 
ınunıessili olan -·- '-urre' • b'' tun ~....... ısı u-

- salahiyet ve kudretlerini 
llogrudan doğruya milletten a-
hr Aıı' . An ~an~ glo-Sakson sis-

. Yeıu §artlar altında in-
~ etıxüş olan bu son ı;elilc 
Core bir hükümdar kadar genig 
ealabiyetlere sahip bulunan 
cuınhurreisinin intihabı, büWn 
Jnemlekette en yilbek alaka ve 
hey~ uyandınr. BUyilk cunı 
hurıyetin iki partisi, iktidan e
le almak için, meşru ve llanunl 
bütün vasıtalan kullanarak bir
birleriyle çarpışırlar. lgte şimdi 
bu zaman gelıniııtir. Cumhuriyet 
ı>e.rtisi, r.eka ve dirayetiyle her
kesin dikkat nazarını çekmit ve 
birçok elektrik şirkt>derinin 
hukuk müşavirliğini yapan ve 
son derec:3 serbesti taraftan 0• 
lan Welkiyi, demokrat parth.'. 
de -tekrar cumhurreisi olma • 
ınak için gösterdiği lstiğnalara 
rağmen. Roosevelti, namzed giia 
terınişlerdir. Şimdi ııa ıin ma 
ralı:lı ve canlı safhası başlıyor. 
Bu intihap kavgasıJida dahili nıe 
~leler bakımından halledilmcai 
ıeap eden esaslı noktalar vardır 
B.u. intihap Amerikan.uı esas ıeş: 
kil~tının bu diiğilmJerini çöze. 
tegınden, intihap müca.deleıu 
bu kere, haylı c;ctin olacağa 
benzıyor. O noktalar da _şunlar
dır: 

1 - Roosevelt, eg· er 8.,,,.ili. -d 
Ü .. .. "" ·~. 

çuncu defa cumhurreisi olacaıc 
~· Bu, Amerika cumhuriyeli
nın genç t~inde emsali olını • 
Yan bır hadisedir. Amerika ha
vasın~~· bir zatın üç defa curu
hıureısı olınası ~ı.. i . k 
lanm .,...,, yı arşı • 

az. Hatta orta Am 'k dJ. erı.ı 
ev ellennden bazı! 

•~k·ı· arının esaa _,, ı at kan nl 
hur . . u arında, bir c·.mı-

h re~sınin birden fazla cum
ur reısi · t'h • ın ı . ap olunaımyaca-

gına d · 
aır sarın kayil!., mev 

CUdd · · • • 
d f 

ur. Bırleşık Aınerikad:ı iki 
e a cumhu · · di 1 r reısı olanların ade-

nıi atıdır; fakat üç defa seçil • 
ş kımse y.ıktur. 

2 - Roosevelt, hususivlc son 
cumhur . 1.. -

reıs ı;n zan.anında faz. 
!ad ~evletçiliğe teveccüh et~iQ ol-

ugundon b" .. ~ 
• •w• UYUK sermayeyi 

~~k ürkütmüştü. İşte bu nok~~ 
de~e C~huriyetçi partinin şid -

dah.
1
. cuma ge~mcsi ihtimal 

ı •nde görülür, 

.3 - Şimdiye kadar cumh 
reısıe · · ur rının, müsteşar mu"d"-· umum." , ut:'I -
far a ı, vali gibi devlet teşkila

rasından seçilm . . . 
hali · 1 esı ıtiyad 

nı a mıştı. Şimdi cumhur;. 
Yetçıler tarafından .. 
terilen W'lk namzc<l go~
b b 1 Y serbest meslek er-

a ından olup f d' 
ve saha" t er ıyetçili '>in · .,ı ePcbb" .. ' 
messilidir. - usı.:n tam mu • 

Bütün bu Vazj 
!lllyor ki Amc~tlerden anlı-
reyan edecek intib: bu ~.ere ce
delesi rlahili re•'- P mucaa~ • 

.ıun bakımında. 
çok ehemmiyetltdlr ' 
tasnifi Amerika e!lııİ.rı ~ylerin 
Y~ı . vüll' • unumı • 
~ nın tema enni göete 

~tir. Her !aıde "Roosev';:;t • 
ın bu kere her zamankinden 2.i " 

~ad~ kuvvetli bir hasım karşıs~ 
lfu:ı.m ul.ınduğunu itiraf etm,.;.; 

dır. Bununıa be be · iiye kadar . ra r şını 
bir i ade .1 ".'-merikayı kuvvetli 

• r ı e ıdare eden Roosc • 
veı: e brşı haYl'anlık hisleriyle 
baglı olanların adea•c . de · n az • 

rı itibara almadıklarını, itilafgiriz davrandıklarını söylüyorlar 

İngilizler son şiddetli hücumlarile lngilizlerin Hitlere 
havalarda da hakim olmağa başladı cevabı harbe de-

Almanların Lehistana saldı';;Jıkları günden itibaren aradan Vam kararıdır f . 
k b k . J b .. 1. "} J Roma 21 - Saat: 10,30 anca OD UÇU ay geçmlŞ 0 masına rağmen UgUD Dgt ize- IDtlerin dün irad ettiği nu - nun "İngiliz maniası karşısında 

rin hava hakimiyetini elde etmi~ oldukları bir vakıadır. 1 ~:~~::.nım ;:h ~:~:. ~~~~: ?.:::;:: .. ~:~~:~j·: 
--»ıı•-- \ . '"'O . • • ,., • ~ e ..,.. .. - ....._ ~ , ; . . . ,. _. .,. ~, .. _,;,.;~ sullı teklifinin İngiltere tara - ratorluktan biri mahvolunrıy:.: 

lngiliz tayyareleri 

son bir hafta zar

fında Almanyanın 

birçok liman, şehir 

ve münakale mer

kezlerine yapbklan 

hücumlarla gün geç-

tikçe ezici bir haki· 

miyet tesis ettikleri· 

nin açık delilini ver-

diler. Diğer taraftan 

Almanlar da Hollan-

da, Belçika ve F ran-

sa sahillerinin işgali 

sayesinde Almanya

İngiliz havala-nın 

rına hakim olduklan

nı iddia ediyorlar. 
Hava haFbi son günlerde bil

has,,;a şiddetlendi. Hele İngiliz 
hava ku~·etlerinin Almanya Ü· 

zerinde yaptıkları son akınlar 
gösterdi ki denizlere hükmeden 
Büyük Britanyanın havalar ha
kimiyetini de elde etmek için 
sarfettiği fevkalbe§er gayretler 
artık semerelerini venneğe baş
lamıştır. 

Yeni Avrupa harbi başladığı 
zaman Alman havacılığı ezici 
bir faikiyeti haizdi. Hele Çekos
lovak tayyare kuvvetlerinin AJ. 
manlann eline geçmesi üzerine 
Naziler, ümid etmediği mirasa 
konmuş bir bahtiyarın birden -
bire servetini arttırması gibi, 

ğildir. Avrupada cereyan eden 
müthiş· yangının Amerikaya da 
sirayet etmek tehdidini göster
diği şu anda, Roosc\•e!t gibi y;ı.
çın bir kudretin iş başında bu -
lunduğunu görmek i.:ıtiyen va 
tanperverler kafilesinin Roose • 
velt için bütün kudretleriyle ça
hşmağa a=ettiklerini öğreni -
yoruz. İntihap mücadelesini her 
kes gibi biz de merakla tak.ip e· 
deceğiz. Yalnız bu intihabın ne· 
ticesinde Amerikanın harici si· 
Yasetinde ne gibi bir değişiklı:.t 
olaca1.-tır? 

Herkesin merakla ıistüııcle dur· 
duğu cihet budur. Eğer Wilky 
kazanırım, deme krasi mu!ıabbe· 
ti ek$ilmi olınıyarııkbr. Ameri
kanın harici politika istikaıı:eti 
gene İngU~ı eye müteveccih bıı· 
lunacaırtır, Yani Amerikanın İn· 
gı,tereye yaptığı maddi yardıı:ı· 

,...,.._,,_,.__,..,.. . ._,,_, .. -~ --- --- - - fından kabul edilmiyeceğini gös- kadar harb devam edecektir.,, 
terınektedir. Bugün Alınan • 1 · diyor. 
talyan kuvvetlerinin karşısın - Roma, 21 (Saat 10.30) 

Bitlerin nutku karşısında İn· 
gilterenin hakiki temayülün~ 

anlamak kabil değildir. 

da yalnız İngiltere vardır. Bu 
iki memleket yirmi senedenberi 
halli ile A vrupanın yeniden in· 
muallakta bulunan meselelerin 
şasını istiyorlar ve yirmi sene· 
denberi olduğu gibi gene de İn· 
giliz inad ve muhalefeti ile kar
şılaı,ıyorlar. IDtler, İngiltereye 
karşı son yıkıcı darbeyi vurma· 
dan evvel tarih karşısında bir 
kere daha be~eri vazifesini yap· 
mak istemi~tir. Halbuki bu sa • 
balı çıkan İnı;iliz gazeteleri, Jıiç 
iÜPh yok ki 1n ili:ı:. hükiııneti
ne hakinı olan fikri ifacfo ede -
rek, bu nutkun ihtiva ettiği sulh 
tel:lifine karşı itilfıfgirizlik gös
termektedir. 
Londranın cevabı !.ati sureit.t> 

Çörçilin riyaset e,tiği itilitf · 
giriz bir hizib harbe dev:ım et· 
nıek istemektedir. Eden, Duff 
Kooper buııların ba§ıııdadır. Di
ğer taraftan güç kontrol edil . 
bir habere göre Loyd Corç km!· 
dan bir mülftkat istemiştir. A 
vam kamarasında mühim tn 
mücadelenin cereyan ettiği r >. · 
!eniyor. Bu mücadele itılafr,7" 

-rçi.I ı.tzbi ile hiç ol a.. . p 
!erden nutku üzcrind~ bir t:ı...~ 
istenmesini, ne istccli;:.ini sor 
mnk arzu eden ve Loy·l Cc.r 
cunda dal.il bıılund · :ı hizibd• 

nıaliım olmamakla beraber Lon -----====·--
dra matbuatı ahv:ılin içL-.de ~~jz. 
düj:ii feti şartları aı;la nazarı i
tibara :ılınıyor \O itiliifı;iı·i7l!J 

gösteriyol'la.r. 

Hitlcr nutkıyle İngiltereyı go.
yet müşkül bir yazıycte, iki ş:k
tan birini kabul<ı icbar elmi'}-
tir: 

1 - Suı!m k"bııl, 
2 - lngıltere imparatorlu 

Moda açıkların 
bir sandal k"z:• 

KORKUNÇ BiR HAVA AKINlNIN TEMSİLi ·RESMİ ğununt<cmrm'"Tl.ınnhvı. 
, Alnıru:ılaı la 1t.aıyanlaıın ka . 

Dün Moıiı r.çıkları;:Ll:ı o!J 
~a gürlükle atlatılan bir r,a; 
kaz sı olmu~ ur, Şe.,reminın 
oturan l!l yaşı rı nda Ş~n-~ d· 
ayııi mahalled'-- ctllr , . rk ·· 
ları F1.,;llı!, ~Jul "ıJJ.in .,. • · • 
15 ~~a<',.ı.ın<.! ... ~·~ .. iıı L-~ l).;ı. 

yiizrı.ü~k·r \'C nıütcıı~i 'lk 

sert rıizgiırcı:ı. sanıfal eJ 11ur 
J::ı.rak dcYrilr.:ıir 1C'r:..-e C' J.ı ''"L tJ 

hakimiyetini de iyideniyi elde 1 
etmişlerdi. 

O zamanlar yapılan iddialara 
inanmak lazınıgelirse 1939 yılı 
eylülünde Nazi . Almanyasının 
havalandmı.bileceği "Mes.serg • 
mit., \·e "Dorniye., tipi tayya
reler sayı bakımından İngiliz -
Fransız müttefik hava kuvve • 
tinin mecnmundaıı fazla idi 
ve nitekim vukuat da bunu te
yid etti. 

Fakat yılmaz bir s~bat ve 
fütur nedir tanımıyan bir inad
Ja çalışmayı çok iyi bilen An
glo-Sakson enerjisi bu vaziyet 
karşısında: 

- Ne yapıp yapmalı, havala· 

!ar, ~inıdiki gibi, dev:ı.nı edecek· 
tir, zannediyoruz. Roosevelt ka
zanırsa, bugünkü yardı.ma daha 
büyük şe!ı:il ve şiddet \•erile • 

cektir. Şu ha.ide her iki parti -
nin harici siyasetinde eı;aslı bir 
deği~iklilc bcklcl'.n-.c.,xEdir. Bel· 
ki cumhuriyetçileıin denıokr:ı5i 

dansındaki muhabbetleıi <lnha 
şiddetlidir. Fakat cumhuriyetı;i· 
!er kazanarak olursa politikala • 
rını tatbik edebilmek için aylar
ca beklemek lit:ı:.ım gelecektir; 
halbuki Rooscvelt kazandıi;ı 

takdirde, intihabı mülcakıp, ta-
ze ôtuvvct ve yeni bir heyecanla 
derhal işe başlamak müınki;n 

olacaktır. Vaziyetin uzuır boylu 

beklemeğe tahammülü olmadığı 
na göre, biz Rooseveltin ka -
zanınasını temenni edelim. 

ra mutlaka, hiikiın olmalı! Alınan topraklaı:ının hallacı ti ka::nn h~rp veya sulh ile 
Diyerek i§e dört elle sanldı Mansur pamuğu gibi atılıp alt fakat bu b:;rhe bir nıhayet ve

ve bugünki\ neticeyi almakta üst olması, "skoda., siliı.h fab • rilecektır 
r:ıı !ardır. geç kalma\iı. Artık son akınlar rikası, limanlar, müstahkem Halbukı 1nf_İİİ: matbuatının 

gösteriy9r ki İngiltere havalar- me\'kilerde dahil olduğu bü - ifadesıne naz'.lrar. nıuharebenın ~~~~~~~~y:;,.,,ç-: 
da da bikim olmağa b~Jamış- tün Alman şehirlerinin hemen iki imparal<ırluktan blrinin nıah 
tır. " her gece İngiliz tayyarelerinin vm.ı kadar lll'\' ,, m edeceği anla 

Fraııl!ı~ hezimetinden sonra ziyaretlerine maruz kalmalan ı:ılırakladır. 

3 üncü fer"!. 

clt·~~~li cJ!t ~l'kP.d 1 

r.1 - Sabahac' lin A'in'r; Sp;fıın. 
adlı çok ~uze hıkave 

anlıyorru; ki Fransız tayyareci- da gösteriyor ki İngilizler ha • Deyli Teı~raf ı;azHcsi Hitle
Jiği, bilhasııa filet bakımından, valarda da artık diişmaıılarının r;in nutk ,ır.u • Hl·r zaman işitme
hi~bir zaman Alman uç. klarile faikiyeti altında değillerdir. ı ğ~ alı~tığıınız , ılf,mlıklarınd~n 
boy olçıi!lC(;ek bir dereceye yük- , Anla§ılıyor ki Nazi Almanya- 1 bi~ı , di.'ı> t~\•: tcliyor ve bu J:ıı~~~~~t~'41-~~~'1;<1 
selememışti. Demek oluyor ki, 1 sının en mühim kozlarından bı· ı ------===============-----
lng'ilizler hava hiıl<imiyetini te- 1 rini teşkil eden hava hfıkimıye H' " 9· F k 
sis işinde Fı·ansızlara ancak ti artık Hitlerin btinad edebi-' erg Un 1 r 1 ra 
kısmen, istinad edebılmişler ve ı Jeceği bir dava olmaktan çık • 
sırf keı;ı'ı!J membalanna ve gay· mwtır. 
rellerino dayanmak metburiyc-1 . . .. .. ,,..·- ... :, •. . . ·-.:,,) -~ ... · . ..... ..... ~ "Banitn sulhuın, benim kültürüm .. 
tinde kalmışlardır. M .

11
,. ş f • • 

Almanların Lebistana hücıım 1 1 e 1 m iZ nufüunll wrirl<en iki yerinde de 
ettı.kleri .,!!Ünden itibaren ara • lıizclen bahs<· fırsat bulı!u. Hak-

Alman Pülırcr'i beklenilen 

dan on buçuk ay katiar oı_: za- y ann Florya köşküne kımızııa ıruuanııı~ı ciim!ı-ırr -ter 
man g~ıru'·· olmr.:.sırın. rı:gmen •fi • b ki • cünH"J'e ~fire ... ~unlardır: ·• ... Iicn 
İngilizler bugıın gertl. kendi il teşrı en e enıyor dilcrina (miittefililcro) hizınl'iC 1 

faaliyetkri V!' ı;erek Amerika Milli Şef İsmet İnönüniliı. re • nıijkın:ı.Jil Türki)enin lıitaraflı
siparı~lcri ~yesıöJd" <..radaki fH:aları Bayan İnönü d\in An- ğıru kurn:ı.zca ~e uıuorta isti!( 
sayı farkmı muhakı-.ak çok a -ı karadan şehrimize gelerek De • mar edn-ck Catunm ve Ilulni
zaltrr.f;'la r ve kalite hususunda rincedeıı doğruca Yalovaya git- yu tıomb:ı.rdım:ı.n etmdc için n:ı.· 
ise Almr.nları ge~mi~lerdır. ı mişlerdir. Bayan İnönü Derince sıl hazırWd:ır yapt.ıl<bt'ı ... ., ve 

"Whıtley", "Blak\,,ıırn", "Na istasyonunda Reisicumhur lnö- " ... tnp,i!lzi~r So\y 
pier" , • Blenheiın" , "Defi:ınt" • I nü tarafından kar~ılanmışlar • mızda ihb~ ~ık.ıcai;ını, Uliran 
"Hucl,-cm' , 'Sunı.lerlr.nd' , "Har dır. ya, Fintinıllya. Ronıaııy.ıyı zap
rikan, tıplerı bugün İngiliz ha -! Diğer taraftan Izınitten veri· tedı•ceJ;oirnizi hltl'a ederek Tiir
vacılıf;'lllın kullanm:-.:kta olduğu len bir haberde Milli Şef İsmet kileyi de kr.rlmtrna;!,ıı ı;:-h•tı· 
tayyarclrrin ancak birka~ nevi.I 1nönünün bugün İzmite gi<le - tar ... .,, 
ni gösterir. Kaniiz iti ismini bile cekleri bildirilmekte ise de bu Bııy Hitler Tlirkleri tanıma· 
işitmediğimiz evsafı gizli tutulan' haberi teyid eden maliınıat :ılı- makta olduğuıuı bu sözleriyle 
brçok miitekfunil tipler daha namamıştır. Reisicumhurumu • bir daha aııl:ıtmıstır: mz ancak 
vardır ki bunlar ke!imC'nin en zun yarın Florya köşküne teşrif kcnJiı:ıiw, <ll<liJl'.a s~liı· r \, 

şUm11llü manasi!e Alman tay • buyurmalarına intizar edil • milletlerin tabii inldşafı filniı:e 
yarelerinc havalarda cidden du- mektedir. hizmet l'<ieri7. I' ork.ı , e · ır 

miı.dir. 

Bu ı ıı1iü. I Bil" Jlıtlt r el 
istiyor; ;ı; ı:I ~.k kıııtiıı Iıı yer 
bir cem.vc. lmnıılll< i•ti. or. r 
kat ı unları her zam:ıııliİ ta\T 
m takınarak b1İJor; 

- e 'r. ~ulhun. l>1·ninı kii 
türüm! 

Edasını eıl;işt!nnt' val<1i gc 
liııct,ye ka<!:a iı·i ı;:eçimııe;:, 
mcC'bur oltluğıı So\yetlere t:ıt 
clilkr dö1.ü~·or. liiJJr., hugii 
l<cııtli>iJ·Ie ~arııı~mclifa oldııj'.;'1. 
İngilten'J e hilal' ı~erı,rn tda 
re lıa~aıcla.lôleri usulii H~!ıi 
millete şiliayeı.tcn ~onra il· 
\'c ediyor: 

- Yok~a y:ılı:ı.rım! 

Halbuki barı~ınak istlyeıık' 

yara.~an gül r ) iiz ,.c iyi uiy 
değil m!.lir!' 

N. A. KÇÖÇKA man attınnaktadırlar. biln eyiz, Zira l<ar:ı.r ve ! :ır~ket- :.Vaeıılıi BAYDA 
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25 Temmuzda, Ul1iversitede me- YeniSab~ 
lifte bulunulmasının muhtemel 
olmadığışı söylemektedir. Bun 
dan sonra da, Avrupa harbinin 
ikinci ve ınüdhiş safhasının pek 

. yakin olduğu kanaatini izhar 
etmektedir. 

in 1 
üıı.1 

~ 

ıs~:arz:!:"das:~:!rakset ·I :'::~ım'.:'.~O:.-::::";;,::":::: rasiinyapılarak Lozan su/hunun! Hi:~:::~ :::~u 
mcğe başladı. Fakat bu sesler, zulmuş, ~enirler harap olmuş ve ma ... :. cı t·'!'.lb ~-li!!-., Jt:ottl·rı·lecek . liü.scyin C3;1lld Yalçın, Hitle- Tasviri Efkar 
şimdi nümayiş yapan üniversite nihayet yüz binlerce evlidı öl- • ~'' .._,. ~;.. ~; '-'l L_; '<-- "' ruı son tarıhl nutkunu mevzul----------

It 
nsı:1 

kile 
li 
lir G 

tün. 
ıy,ıı 

ı(('!) 

talcbelerinin değil, bizzat Fran - mü.~tür. Böyle bir z=ıauda im- Lcı=ı suUıwnın yıldönümü o-: Vel:ili Haı.ıın Ali rııicel 0 güneı ~~~~~~~,~~~~.,..,..,. ofa, ak ele almakta, bu nutkun 
konun sesidir. Buna bakarak peratorluk kurmak, fütuh.ıt~. lan 25 temınıu:da üu;,·er:ıi.tede 1'.ııclll !st?ı:ıbulda 't!U:.cak olUI'. '8 "d tt "lk t yeni bir E.ey ifade etmediğini, Hitlerin nutku mü

nasebetile §imdi plii.k yerine hakiki şahıs ginneği istemek, \'İran, yıkık Voj lıüyiik merasını yapılac~k. Erzu sa mcrasil'ili bizzat açacaktır. ag a an 1 ran nuarnn sarai.ıni olmadığını, ma. 
konuşuyor diyebilir miyiz? Ha- temeli çürük bir binayı yağlı rum seyahatinden dönecek 0 _ d ld" tefekkir ve hür beşeriyet vicda.-

ç .. k B~ merasimde, isliyc;:ı h€r - ün gece ge 1 yır. un Ü belki general Fran- boya ile boyamaga" lıenzcr. Sou laıı rektör Cemil Bilse! Lozanj . ıunm, bütün son facia ve haile-
BİR DE SULH TECRÜ· 

BESi YAPILSA ı,e~ bulunabLlecektir. 
ko da Ccbelüttrıkı isterken ve zamanlarda neşredilen resmi ra · ı rnlhu'liln m>nasını tebarüz ct-. ') --»n•-- !erden mesul olarak Bitleri ta.-
büyük bir İspanya iınpratorluğu karolara göre, bpanya harbinde 1 tirxek o•aıı bir nutı.ık söyliye- 1 niversite:!eh m<"rasimden İçerı·sı'ndekı' ı'lk il,.ı· nı±ğını, Bitlerin bu sözlerinin Ebüzziya zade Velid Hitleıin 
kurmak arzusunu gösterı'rk.>ıı. yalnız Franko tarafmr'.an 70 bı·ıı k sonra, fü;;ver;i+c t:ıl~besi rek • .. ez~rlenmi? birer rol, hareket· evvelki gün söylediği nutku _ . cc ·, bumi, bir profes&rün nut- ., 
bizzat plak vazifesini görüyor. kişi ölmüş, 353 bin kişi yaral.ı.ıı 1 ku takip ede<>ektir. Hukuk fa_ törün riya.seti altında Taksim yolcu Ankaraya leı;nin birer jest olduğunu, son mevzuu bahsetmekte, bilhassa. iği 

en 
ru > 

Çiinkii konuşanlar mfüver de. mıştır. Demek harp sahasında 1 killtrsi!lin bu. ı;c.-r.tki mezıırla _ atı:Jesine ~irlt'< eokler ve bir ç-e- k l harbe Versay muahedesini se- nutuktaki sulh teklifi bahsi il· 
!etleri, A.lnıanya ve İtalyadır. 423 bin lriR.i kaybedilm"ı""'"'-. Bun ' · le;:ık koc·acııklıırclır. ÇI b ar bep olarak go"stermenin gül' ün~ zerinde dıırarak Hitlerin aııağı ~ı..u rın'L.'m. b_ 1r genç de ___ Loz-ı-11 suı-ı ' J j " c İspanvanın Fransanın tam mail- dan başka hastahanelerde 7~" lı ı Bağdaddan carsamba aksamı olacag~ını söy·ledikten sonra A - yukarı her harbden sonra söy· 

, " v"J tı :ızcruır. e ıı:<:Jl".l.gHı duygu - ı Hal.keder.Wdc de, bu büyül: . - · 1 
tn..ı. 

~,;ll 
lı'.ıp olduğu gün Tancayı alma _ bin hastaya b:ıkılm.ıs_ ve bunlar- ı · 19.30 da hareket eden ilk trl'tl, vu&turyamn ilhakından itibaren lediği nutuklarda sulhtan dem· aruu izah cdce:ettir. ! günün mnnJ·;~nı tebarüz ettiren' 
siyle, Akdeniz meselelerini g,i- dan 70 bini ölıniistür. Yapılan Şehrimillde bulunan Maarıf konf.-r:anslar verilecektir. I dün gece saat 23 de Haydarım- tcaküp eden ahvali sıralamak- vurdu~u söylemekte, Polon -
nün mevzuu olduğu zaman Ce- hesaba göre 7 yanllıda bir kişi --:-:---------,=======----------11 şaya gelmiştir. Katar üç sr.at ta, nilı.ayet Danzig ve Koridor . ya harbi sonunda Daıızigde söy· 
belüttarıkı istemesi arasında bir ölmüş, 6 yaralıda bir kişi sa-1 A@Olf!Oyad~.il ı'!~· 

1 
MahkPmeJPr teelılıurıa gelnıi5 bulunmakta - meselesi üzerinde durarak, har· !ediği nutuktaki sulh teklifinin 

' • alaka ararsak, bu, her ha1ı.c kat kalmıştır. 1 - <;lJ ır\ - - dır. be, Avrupayı istila plfuıı.nın ted . tedkik edilmemesinin bugünkü 
yalnız İspanyanın, fırsatlardan Diyet ~ • ı ıd· 1 Bağıl.addan aktannafız trenle rici ve metodik bkibi mak _ p avakibe vardığını hatır • GL 

!l lı 

:ık 1 

-r 

istifade etmek hevesiyle izah~- parı.ı ma · ne4 ı 1 Kadını keçi gibi., memleketimize gelen ilk yolcu. sadile bir b:ılıane oıan bu ha- ıatmakta ve bu teklifin tedkik· 
1 Frankoculardan baska Mad- :::1 ı b' Am · uh k dilemez. şin içinde merkezd~n · --...,,.__ b 

1
. . f 1 lar . ır . erikalı hariciye mc- rekctin sebeb olduğu mütaleası· sız, m a eınesiz reddedilmeme-

etrafa dağılan bir ilham var - rid bükümetınl müdafaa etme.: Bır Alman tıbbi ecza fabri- es I ven adam • ı ınurıle refıkasıdır \'C Aııkaruya nı beyan etmektedir. . si müt.aleasını öne .sürmektedir. 
dır. Ve ilham perisi de mihver- istiyeıilerden de ölenl~ri hes<ı._) 1 kası tH;aret ınuahcd · - h .J ' ı inmişlerdir Muharrir, şimdiye kadar yapı-- p, 

etrnek lazımdır. Bunların hepsı .. . esının e- Samatyıı:~:ı İçk:ılpakı:ılard:ı · T 
<lir. 300 binle 100 bin arasında taiı- ranu:..._ ırıual.anmamı~ -_olmasına 33 numarah evde oturan ve Kü- Mu·· nakalaA t Vnkili.., a n lan ve bir tarafın lehine tezahür 
Akde · ı · ~ ... en memleketınu:r:e ,...,.,.sı !il ı ı eden barb tecrübewrinin yanın ruz mese esı mm edilmektedir. Aynca ısta- " .-- çükç~kmecaıie k:ısablık yapan 

r<.lı.ı 

-~· B d 'ki beş senede ödenmek şartile tıb- • t tk" ki • · · . da bir de sulh tecrübesi yapıl-ın t un an ı . gün evellti yazı - tistiklere girmeyen sivıl ölü!erı,' bi ecza göndennek irtcdiğ:ini Art.in Kalender evlidir, iki d<> nJO e 'J Brl HITLEfl!N NUTKU VAZI- masını faydalı gördüğünü be -
mızda, Alm:ı.nyamn İngiltereye muhacirleri, hastaJan da dfu!i'i· çocuğu vardır. Buna ra.ğınen • (f 1 · • 

'.n~ karşı haz::rladığı taarruz etra· nünüz. Bu vaziyet dahilinde İs bildirmiştir. Bu teklif derhal Harika ismınde geni; bir kadın-ı -. -»n•- YETl OE IŞT RMIŞTIR lirterek makalesine nihayet ver· 
fındaki ihtimallerden bahseder- panyanın şimdi milli kalkınmajl kabul edılmiş ve 200 bin liralık la mclres hııyatı y11~ıyor. Artin Evvelki gün Anltaradan ge lif. Zekeriya Sertel bu b~ • mektedir. 

m .• kcn bunun belki de evvela Ak- temin etmek çarelerinden baı;k-< ilk parti OOrlı~~dbnl edilmiştir. Kalenderin otur<lıı.,üu evde ev_ len Afünakalat Vckilımiz Alı Çel lık!~ yazdığı makalede Hitlerin İkdam 
ıh · denizde tezahür edeceği üze- ne gibi bir kaygıısu olııbilir ! LJ i k vcllii g<.in bir ceııeı.ze merasimi tinkaya dün Denizyollan Umum nutkunu bahse mevım ederek 
rın:. rinde durmuş ve karilerimizin Ma.ksad gayet açıktır. Geçenler- fl am UT e ne- yapıl.ımş, bu münasebetle bir- Müdürlüğüne giderek Uınırm I bu nutkun bir sulh teklifi taşı- -----
•ım dikkat nazarını Süveyş ve Cebe- de gayri muharipliğini ilin et _ • d k d çok delikımlıJar da gelmişler. Müdürden muhtelif işler üzerin maktan ziyade harbin son saf- HİTLERİN SULH 
!er Iüttarık üzerine çekıniI;tik. ç;m mek mecburiyetinde kalan ıs _ Sln e af l- Artın :ı.ı:arın.ayı tıı:frozdan bile de izahat almıştır. hasını açan bir mukaddeme 01- TEKLİFİ 

r
' idi mihver devletlerine göre ~" panyanın şimdi dostlanna hoJ f kıska.mr, ve yıılru.z sokağa bile BUn<lan sonra liınlllllıı.r iş.let- duğ=n söylemekte, Polonyayı Abidin Dil.ver, bu baŞiığı taşı-
~ Akdcnizden başlamak, baştan görünmek için bu gayri muha. Ylm QŞl çıktığını istemezmiş. Marikıı. mesi umum müdürlüğüııe giden istilidan evvel \'e sonra söyle- yan makalesinde Hitlerin nut-
- b:ı.şa bir kale olan İngiltereye riplik kelimesinin başındaı.:i _,._ merasim-:lım sonra tamdığı bir- Vekil bir saat kadar da or· .. da diğ·i nııtııklarda da kabulü müın kunu üç kısma ayırarak müta-

'.'.r11 karçı iln.i bir harekete geçmeK- 'gayr., i de kaldırıp "muharip,, Bu yu-:zden bir fırın kaç genci .istasyona kadar teş- :meşgul olmuştur. , ki.in olmıyan bir takını .şartlan lea etmekte, üçüncii kısımdaki 
~ tc · bet daha kol 1 h A ileri sürdüg"üııü t-'---uz" ettir -_ •

1 
. n nıs e~ aydır. Ve o ması i timal dahilindedir. ı•a- Üç gün kapabl dı yi etmiş. Bumı gören rtin Ka- "'-'&{. sulh teklifinin sarih olmadığını, 

;.~ ! ~~:t~~~~ \:e:.~e;;;çi:;; ı ~~t !:s~:n~eğ:~~~~:2:' ~i~ Bc1ediye t:ırafuıdan ~pılan ~~~ ı::~~ ~~;:: Amiral Abrio! Ce.. !i!t:ı:~:~:~e :t:~~:~ r,,~:n:::!~ :::::~u:::~ 
oturan İtalyanın "ubdei diray~ manya imp:ıratorhıklan için bir teftişler esııaruıda çok garib ':'.~da _toplıyara.ı( Marikamn zayı·r vaıı·si oldu !erini, lıattii metni aynen neş- madan böyle bir tekilli kabul 

rn tine., ve İspanyanın "kiyaset,, diyettir. hiıdiselere şa.b.id o!ıınn:ıa.ktı.dır. yuzune bırbç defa vunnu~. Ma- ~ rede:rek İngiliz milletinin harbe edemiyecegın"' i söylemekte, Al-:'lli ine bırakılacağından Almanya i- Mfuntaz Faik ~tt Eoxümle Llielidc Tevfik i.smin· I rikarun a:1;zı bumnna karışmış, Londra, 21 (Saat: 2,45) Frwı hazır bulunduğunu yazdıklannı, manya şartlarını sarahatle bil-
ıfu.ct çin bu müddet >.:arfında biraz ne r------------ de birine ald olan bir fumda ö-\ ~ ve burnu lonlmış. I sanın Moskova el~iliğine tayüı binaenaleyh arbk her şeyin bi- dlrmedikçe İngilterenin mağliıb 
ıPy fc.s almak ve dinlenmekte kabu- ı K J S A C A J yapılan teftişler esnasında ek- Uarika.ıı.ın ilk tedavisi yapıl - . ernlen Mösyö La ncn'un yerine tip söz sırasının tekrar silaha olmadan tam teslimiyet ve mü-

'1 dir. mek yogur· ulmaı?;ı, mahsus olan 1 d ktaıı - •· ·nı" · .. 1 k eli - ' E-0'.llra Y=alanan Artin Cezair umumi \'aliliğlııe Dun - gf:J gını soy eme te ·r. Mu - tavaat ifade eden bir sulhü ka-
la; lngiltereya karşı teknetle hamurla ve küflenmiş 1 Kale.'l<ierle beraber meşhud suç kerlt kahramanın amiral Abrlııl harrir, bundan sonra, Hİt!erin bul etmemekte haklı olacağı 

B hın' • Karaköy köprüsünün Emin- iki kalQ.ırıın taşi!e yine çamurlu! !ar müddciumumiliğine getiril . tayin edilmh;tir. Amiral Abriol Alman - Sovyet münasebatına • mütaleasını serdederek ma.ka-,gıuı. u ta ınleri haklı çlkaracaıı: .. .. ve çürümüq bölme tahtalan '--- -· 11-~-
~ıd "lk F k--' idi onu meydanına merbut ayağı - - ., uu rnişleroir. Sultanalımed üçüncü Dıı..-ıkerkteki ricat harck~tındıı mutea uı. olarak söylediği söz- lesini bitirmektedir, 
u ı ses 'ran vuan ge · Fran- k lunmustur. Fınn ikinci sulh ce- 1 

aı.-ı. k? C~~fttankla beraber, bü- ::mı:!.'!:.~;:~~::~=~:~ za mahkemesi kararile' üç gün ;~~~:~y::;:ı~u yaptı. kahramanlık gösterıuiş bir zat-ı n:k~e~:~: ~~~:a \~;'.:C~~ 
Pan ytik ır spanyol impratorlui(u b müddetle kapaWmıştır. tır. 

d.iLJ i~temeğe ba~ladı. Ma.ksad Cebe-. u suretle 60 santimetre yük - - Niçin dövdün, dişlerini kır- """'!~~!!!!'!!!!!'!!!!!'!~!!!"!.!".!"."'!.!!!.!!!.!"' . ..,.!11!11!! Cır: 
eyi ı lüttankı Frankoya aldırarak, selmiş ve Eminönü meydanının 8" y---....tııc--- dın !. cığım ellerin derd görnıesin! di- "Ba'Jlamak üzere bu!unan Al-

Vakit 

!all) Akdeniz torbasının bir a,,Uzını seviyesine varmıştır. · Ir Unan vapurunda- Anin l:UıJenclcr yaptığı işte yordu. ı:n::>.ı:ı ta.arrıu:u, dünya ınuka.dde-

• :g~;cr~Yka~=e~;a:: nı:~~~~~ ;;~n~~:::::. ki vatandaşlarımız ı1 ~:~a:ni:n~r c!::r:er~i;sti- Mar~.ar:;;:, ':~ adam ;:;~:m anahtarım ta~ınakta 
İSTANBUL - BAGDAT 

YOLU 

~ 1704 denberi, yıi.ni 236 senedir, !anması için lüzumlu olan bü- HabeT aldı,ğumza göre Akde-. - Onu ben besliyorum. Be- beni altın küpiine de soksa ben 
li1,I Cebelütarıkın tr.ıgilizlerin elind;ı tün tedbirleri almıştır. nizde seferde bulunan Aegeus nim ekmeğimi yeyip de baŞka- ke.'ldisiyle oturamam. Hiikim ev Cumhuriyef 

,kez-? 1 bulunmasına niçin ses cıkarma. • Alınan sefarethanesiııin bü- isimli bir Ymı:m vapın...ıa bu- Slntn zevkini tamamlıyamaz. sahiplerini ~ahid olarak dinle _ 
ıDl,ya dı da bula bula Alınanyanın Pı- roları, Tarabyada.ki yazlık sefa- lunan vatandaşlarımızın hepsi .:._ Besliyorum ne demek, o di. Onlar da öyle şehadet edi _ 

Asım Us, bu serlevha ile yaz
dığı bugiin 1,ü makalesinde, geç 
olmakla beraber Haydarpaşa -
Bağdad hattının Irakla 'I'ürki
ye arasında ticari mübadeleleri 
kolaylaştıracağmdan bu iki 
memleket lktısadi hayatında 

yeni bir canlılık olacağını yaz
makta, bundan başka, Türkiye 
ve Irakın, şimendiferlerinin bir
leşmesinden sonra, daha emin 
ve miisterih olarak cihan hadi
selerinin inkişafını bekliyebile
ceklerini sözlerine ilave etmek 
tedir. 

Çal>r rtınlere dayandığı günleri Alınan rethaneye nakledilmiştir. Yaz sıhhattedirler. Va.purda bulıman knzu mu, keçi mi? Senin .karın, yorlardı: 
rem; motörlü kıtalarıwn İspanya hu- mevsimi müddetince sefaretlıa- vatandaşlarımız şunlardır: çocukların var. Sen nikilısız 

'ı soı dudunda Saint - Sebastiende ne İstanbulda çalışacaktır. An· Remzi, Evliya, Hüseyin, Re- bir kadmın hürriyetine nasıl 
tıı. Y manevra yaptığl anları buldu: karada yalnız konsoloshane er- ceb, H\iseyin, Gafur, Sabri, Ha- mani olt1rsu11. 
-" C1 Çünkü İspanya harbi zamanın_ kanı ve memurları kalmıştır. san, Ahmed. - Mademki ben besliyornm .. 
)ıayı ela Frnnkoya Kondor lejiycner _ 1 ----<>---- bana ihanet etmesin. Elbette 
f 1 • Belediye Reis mu.aviııi Lüt-. D .. b• ·ı d . d" · aza 1 rini gönderen Almanya bu - f un ır mı [ ar manı overım. 
1- günlerde İngiltereye karşı bir i Aksoy beraberinde babçeler ' • • Artin Kalenderin karısı da 

müdürü olduğu halde dün Fınr- f aiura geldi lik- sulh taarruzuna geçecektir. Bu dinleyiciler arasında idi. Bu da 
yaya giderek yol ve bahçe ili- -

• "1" t taarruzu muhtelif cephelerde:ı föımanyaya ikinci parti ola- her gün Artinin oturdugu eve 
tiyacı üzerinde t.edlıikler yap - k d tu yapılan telıdi<llel'le beslemek la· ra satılan 1000 ton tiftik dün gelir hem kocasına hem e met-
nuş, temizlik faaliyetini tedkik • ah ı!<!mclır. Ticaret Odasında toplanan ta- resine çatar, bağlnr, çagırır • 
etmi~. ha.lk plajı inşaatlm gö.z. 1 dıı1,, _P lspl!!nyanın vazlyetı· d cir <?t' arasında taksim olunmuş mış. Artinle Marikamn kanlı 

~ en geçi.rıniRtir. Halk plajmdan ve ha"1rl:ınan liste tasdik olun- bir ihtilifla biribirlerinden ay-
• _, Dir Sovyet gazetesinin, Pra~- bu ay sonunda istifade oluna-:r .,.e 1 d • 'b t bileeekt,·r. n:ıık üzeı-e Vekalete gönderil - rılmalannı gördliğü iı;in mem -

danın yaz 
1'°" gı i, spanyanın nıi~1ir. Uzun müddettenberi ha- mmrlu. Yumruklarını biribiri 

n cı b .. 1 b . b' ı , .~1 ugun 1er angı ır inisiative-i • Vali ve Belediye Reisi dnk- rkten manifatura gelmemekte fu;füne koyarak !'arikaya isa-
ıı ~,.. 1 I b 'l . . · ' ' 

'<' a a 1 mesı ıçın vaziyet; hiç tor Lutfl Kırdar yarın Yalova- itli. Dün ç~koslovakyadan bir ret ediyor: ;:! · 1 ~<' müsait değildir. Meml~k~t dan dönec;-kUr. ·! rr.>kdar manifatura gelmiştir - Ob ... Ne güzel oldu. Koca-
)'a~ "' @!4f!?ZW'st'C\ •• !DZW % 

·" o -::::=',~,,.:;:;~ii::\,;i'll :--:,~,~----------=~ı 
:!~.~~~\ UÇ KA B fJI·, . 

·1.. R.0 , ı a'""t' • 

• p - 3 - tiriyordu. 1 

n. . Bu sırndda müstahdemler - Regan yüzünü hoşnutsuz- 1 
P~ki tlcn biri ieri girdi; ve Regan Iukla buruşturarak kartın üs -
Bır 1 len biri içeri girdi, ve Regnna tündeki satırları okudu: 
Y~" •i kat uzattı. Ziyaretçinin bir "Azizim Bay Rega.n, 

~im. •abancı olduğunu \'e kendisini Sir Hcnry Merganın korsan-
n bef mtlaka gönnek istediğini bi- hk zamanında gömdüğii diller-
.• yordu. de destan olan definenin m~ . -

.ı Yİ1 Regan kartdövizite şöyle. bir sahibi olduğunu arz ile ke<;bi 
B ı\;z atıktan sonra: şeref e~rim. 

~ - "Bu Sinyor Alvarez Tcr-
kr ~ ~ ~cn_?isin~ ~abuı edemiye -
· .ıgınıı soy lcyuı . ., 
ıi .kl'? Dedi. 

·~ ~ Beş dakıka sonra müstah -
rı ~~ tekrar göründdü. Bu se • 
aı:ı. 1'ır, kartın üzerine ~urşun ka-

mıe yazılmış bir mesajda ge-

Avernz Torres I 
şarı çıkmıs bulunan arladır,ma 1 
scslenrıJ 

''Ziyaretçiyi der)lal içeri a·ı 
1ııı ! ,, 

Ya.lnı.z kalan Regan sig.ıl'& -
sının dumanlarına dalarak k.a· j 

, &: ti@f#,. 

fasmdan yelli bir talam fıkir-1 
- "abası R. H. Morg&n gibi 1 

cfasında bu zavallı genç blor 1 
g~ n ! -diye mınlda.n<l..ı- delikan-ı 
lı iyi bir ders istiyo,. ~e ihtiyar 
maymun Tbomas Regan bu 
d . . . ecclc' 1 er_ı e;ırgeımy ... 

1 
Sinyor AJvarez Tc.rres son 

modaya uygun aruc renk bir 1 

Bunlar güya Bulgaristan ahali
elhise giymişti. İngilizcesi de 

1 pek düzgqndü. Yüziinün sa
rımtırak rengi Llıtin Aınerika
sından olduğunu meydana vu
ruyor ve siyah gözleri İspan -
yol ve Hind soylannın melezi 
oluşuna :ıçıktan açığa şehadet 

ediyordu. Bununla beraber 
karı;ısındııkinin arzu edilebile -
ceğinden kat kat fazla Nev -
yorklu idi. 

Hiç belc.lemniyen bu garip 
:ziyareti söze şöyle haşladı; 

- "Uzun yıllar sayiz m~alı: 
ve mezahime katl~ndıktıın ve 1 

yıpratıcı ara:ştu-rn.a!:ırclan son 1 

ra, ihtiyar serseri korsan Sir j 
Henry Morganın altınlannı ni
hayet eJ.e geçirecek hale gel -
ıniş bulunuyorum. İhtiyarın 
definesi Jı.fo>kito kıYIBında -
dır. Şirıkiden hemen bir mil 
mesafede bu.lunuyor. Mahallin 
en yakın kasabası Bokas Del 
Torodur ki, bendeniz orada 
doğnıuşumdur. Tahsilimi Pa -
riste yapmış olmakla beraber 
o civarı karış karış, avucumun 
içi gibi bilirim. &na iki direk
li küçük bir yelkenli lazun. 
Masraf pek az gidecek .. Hemen 

hemen ağıza bile ahmnıya -
cak kadar bir para harca -
dıktan sonra hatır ve hayale 
gelmez bir servete ka vuşaca • 
ğız. Ması.llarda tasvir edilen em 

· - Biz bım!ann gürliltlllerin
der bıktık. Her gün kıskançhk 
davası dinliyoruz., 

Hakim Münib ev salıiblerinc 
hitab etti: 

- '!'!öyle gayri meşru müna
sebetleri kolaylaştırdığmız için 
elbette azab çekeceksiniz. 

Şahidler dinlendi. Hakim su
Çu sabit gördü,. Artine bir ay 
beş gün hapis' cezası verdi ve· 
derhal tevkif etti. Polis Artini 
tevkifhaneye götürüyordu Mo -ı 
rlka: 

- Oh Iı::ıpisbancde yat ta ı 
bir daha masm11 l:adınları düv-
menin ne demek olduğunu öğren 
diyordu. 

salsiz bir ddefine pek lr>ı;a süre -
cek bir gayretin müldi.fatı ola
cak! 

Bu parlak mukaddemeden 
sonra, Sinyor Tores bir an sun
tu. İnsan sarrafı olan muhata-1 
bı ise kendisini bir müstantik 
gibi süzüyorddu. 

Sinyor Torres nutkuna ha -
raretle devam etti: 

- "Yalnız, dedi, malumu 
aliieri biraz paraya ihtiyaç o
lacak. maalesef, mal' müzaye-

1 
ka içinde bulunmak basebiyle .. 

1
1 

Nasıl izah edeyim bilmem ki e
fendim .. 

- Maliım, malüm... Benden . 
ıni? 

bu parayı istiyorsunuz, değ·il 1 
Sinydi' Torres büyük bir ih-

1

1 

tasdik etti. 

Thomas Reganla bir müddet 
görüııtüler. Sinyor Torres d:ıf-

BÜYÜK FIRTINAYA 
DOGRU 

Nadir Nadi bu başlıkla yaz
dığı makalede Hitlerin evvelki 
gün Reichstag toplantısında 

o;jylediği nutku ele alarak bu 
nutku üç kısımda müt&lea et
mekte, İngiltereye sulh teklifi
ne hasredilen üçiincü kısımda 
yaiııız mübhem bir davet bulun
duf;ıına ve sulh ~~.rtlarına dair ============= 
bir şey söylenmedi;'iine göre İn- Almanlar bir gazeteciyi 
gilterenin sulh şartlanııı sorma- mahkum ettiler 
sı icab e<leceğini, bunun da İn- Nevyork 21 - (Saat: 4,30) 
gilterenin Y1k1lmasına sebeb o- Eco du Nord isimli gazetenin 
bc~ğı için İngiltererlen Alman- sahib ve muharriri Luııien Bc•rn 
ya ya bu yaln;:ılarda: Alman askeri mahkemeleri tara 

- Sulh şartlarınızı öğrene - fından be~ sene 'hapse mahküm 
Hrıı ! tarzmda mukabil bir tek- edilmiştir. 

duğu kasabadan yeni ayrıldı -
ğım söylüyor: fakat bu teşebbü
sü kuvveden fiile çıkarmak için 
tekrar oraya dönmeğe amade 
Q!duğunu bildiriyordu. 

Zenci ticareti yapan bir e
sirci kölelerinden birine nasıl 
sükut =rederse Regan da kar
şısındakine susmasını işaret 

etti. Alvarez Torresin emrine 
bin dolarlık bir çek doldurdu. 
Ve çeki uzattı. Sinyorun yü.zü 
birdenbire bir ilkbahar güneşi 
gibi parlamıştı. 

Regan söze başladı: 

- "Diişündiiğüm şuı1ur. Uy· 
durJuğunuz masala zerrece inan 
mış değilim. Fakat kalbimde 
büyük bir yer tut.an genç bir 
dostum var_ Sefih, çapkın bir 
çocuk .. Kadın, kumar vesaire bu 
genci bitirecek. Ve işte canıııiı 
sıkan da bu.. Bilmem anladınıs 

ff' Ob'I' 
1Il)? 

Sinyor Alvarcz derin bir re • 
verans yaptl. 

Regan devam ediyo~du: 
-"Pek seYdiğim bu gencin 

babası eski dostumdu. İstiyo -
rum ki bu delikanlının saadet 
ve selameti için define aramağa 
beraber gidilsin. Seyahat ve'ma
cera onu çabuk adam eder. Bil
mem, noktai nazarımı ltavra • 
dınız mı? 

Sinyor Alvarez daha derin bir 
reverans yaptı. 

...... Regan devamla: 

- "Paraya ihtiyacınız var, 
dı.,-di, pekala!. Bu çapkın deli -
kanlıyı girişeceğiniz biişü!c te
şebbüse alakadar etmeğe çahşın. 
Takdim ettiğim bin dolardan 
başka, size iki bin dolar daha 
vadediyorum. 

(Sonu var~ 
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Bir Hollanda kam· _p. ın.~a~i ·ısu!.inı 1 innı"lı"zler fl_'Kda .. ıuırraııY-atallliiiğın-içaııindlll!!!e doz:öne~;:kE;m:n:mıı_I lll:lha~ı ;ır;;ız:;:=-=lllZikta!=ı ~::-:~;;:;;::.-_~· :~~:c:~~.:;~::, 

Almanlar sil3hla b~st;rdıl~~ , ~ iza haki m!u §§:[~~:!~;ı ~;:f :~Jj~~~-;~f :~ 1 

f ll~?f :;\(21::~0:~~2 1 
bııiıtı.holiiıı Ali 

cıığu o!du.,, 

fo:-ıı:_~~- -
1
_ (Saat 1,30) HoUandad." bir lmmpt:ı lıap;cdi!miş yüzümü, ensemi yapı~kan bir 1 yoktu. Yıkık biı- canıiniil nası ... a ı ~ " va. ıM,k ititiyordum. Evve -

' '~"""'' <aduı ve er'_,_. · ı·f 1 l tere ::ıo.,<'\ıyordu. Bu s;rada vat- ı1 ayakta kal:r.ış okn bir min:ı - la: rier l·alJe kendi çoct:ğu fa. 
filede Is • . ."'~".il mtiteşelllii.I 2500 lü.:ilik bir ka - .ı a· y~ n <ruva- J Yapıl:tn YB.ntaal l~etlen gol'Uldiığiln \c;ı lıep"i tevkif etlilm;bı""lir. " tığım otelin altındaki kahvenin 1 re~i duvar!ar Uzer inde ~ıl:an . 1.r l knrısımhn ayrılmış o!acak: 

Karşımda bir iskemleye otu • 
rııp bacaklunnı blr i!ıiıi'lin ii.ze
rinc atr.aıB YC $Onra dL!;;~rn ya· 
p?.r gibi lıiribir'~.c clo!".Ş~lr'· ıştı. 

''B:Jyük 1"1zır.ı gGt-C.i.!.~: 'l1•.tn 
an:.ıs1 .•• ötc-J.:Hcr o&1'.1!1. ...\l~;ıh 

b;:ı~:Elasın. I~ıymetini !ilen iı;:in 
dU'1y~ya bt-clr·L .. ı;r(' ~i.ki11, hi7im 
Yusufun akh ~,.P .. ind"'rı gitr.:ıPğe 

ba haıı<' ararmış. Hiç de un•ul -
m•ödı. İ•lndc;>n gücünden ba.~ka 
~eye b~k·:,ı:-ı yc'~fu. Balrn dıı 
ne ı;iJrect-}:? DUn ? kq:ı.mı1~"'be

ri 5€n buraoların, bakındın ba -
kındın d1 ııe göroün? l•te e
fendlm, N3y1C'c~ grr-ip gidiyor
duk. D~rkc·1 iki Hç rı:r eı;"'\'cl bu
raya b!r l:tıll'!'any;! geldi. Kah· 
ı.·croin ca~·nlannı l:ara p;;:rd 'erle 
örtüp or2da oyu:-ıl~r n m ·~ 
ba ... h>:dı. Eiz!nı f;ib) nda"'T'I '1 ( r~· 

da re ici 't"p,.'? -P.:1.,ız Jrız.l<.,. .. l:i 

batt ıl.ıkatta bunlann lfo!Lmda Uiıı.distam ile müm•·.,.~ı •• •• graıııofonq, d:ı, uykuya d.;vaın, bfr yabani indr- ağacile saıııoc;sj D,c~iı.ı. &nra akrab.u;ı olmazı 
a buluııtluklan an!•· 1rı. ·l · . zr .-1 Un' 1 n ,_·olu ·d:-ıki sou ira1cmi Lıı..:1L Bo-ı clC'1r ·tı. Bir C!.:kh:i ürsi't:.iin ü~ iht;rr1uli:1i 1ıat'.rlndım. Xihflyet kiu , _,_ . . ~~ı '·5 ır. Ilıtl:ıyettc Alman kuvvetlen l.ı!S I '"' u 1 

,.. ı- e~m.,..,k ıs~.nuşlersc ele bilahare sila.Iıta yatı~t.u:ınalc moo!Juri- ,ğı.ık ~e>!i" bir hanende ava'ı tiinr1n n:,·ıok1 ııyo ~. yan sokakl•rj düqi'nme1'len Ya7.g-eçtiın. 
.,e uı 0 ·aJnuşlardır. - batışı fafsilafı ,n-az: dan birind~ iki ~oeuk. p;s rııkat P"k a' Bo:ır.ı kızın ba~ı 

Hitlarin nutkunun gayesi : in~ 
Oif izlerin maneviyatını kırmak ! 

N~,·~·ork, 21 (S:t..'lt 4 "O) R .. t . .. . . . . lı 
devlet • . . . "' oy cım wploul:ılılı mulıabırı A maıı 
.., 1 .l'C~"I lfül~rın Bcrlinilc söyliycrek lnı;iltcrcy hit:ı.p etti • 
b• nu l,un.a sırf t nT .11 • • • . . . .. 
1 • 1 ~ ıı.,ı ız mı C•uuıı mıı.nevıy:ıtuu kumak ıçın suy-
enııs o du;mnu y~-akt d - o ..-. ... , a rr. 

Birleş!k Amerika hariciyo nazır
ları dün toplandılar 

Novyork 21 (" 4. • 
_ sÖyJeniJ - "'aat . ,30) ll"uıı zamıııulaııberi toplanacagı 

•.. : en Pıuuuncrilow konreıııru.1 cliıo lla•·ana aılıUarınila top-..... ınıı,..tıl" n1·1ın . • , • " "o ,.,.,,...,,.,ı.ı, r,ı ....... a. 1 ""-'·-··" . il . . -nrb.n · ti . • ..,,,.tt ıı ... uuwwcn arıeıy na 
d ·~ rn.k •tn,..,ı.. tli.r Uvnforaosa hıwiciyc nazırı Cor-

4ll Hun rty"""' - .. . . 
. ~• 1:.M• Dr. Aldoras ı'adyotla lıır nutuk 
~ı ~.,.....le bıı kontcr"""' '"""IUır, itmt•rika hiiküıııeUeri için ne 1 
., ' •nyılalıt tf-min ~• • · j 
ı 1 '""t•'<•gını ıı:ab etrnıştir. Roznamt1 mucibince 
mn ''lı\<V>ın me,zunnu t~''" ~•A- ,,_., ___ _.,, · ,, ·· · 
nı.c}ı, .,_ _ ~~"" ..,..,,... .;...... .... ..... e ııu.nn ... e ı;oruş -

• ~Pf rJ.1;,ı iitu·. 
• 

Yugos/avyadaki .. ıf ason lo-
ca/arı kapatıldı 

~cv;ıo~ 21 - (Sl:Lal 4,JO) Uclı;raJ<.laıı \'erilen bir habere gi;re 
t.ıa '~ıı..ibi .I'~ Pnl dün b:ış\·eldl ile uzun müddet gi;rii~"lDÜ/l 
80 · L~~!. llia.ılıın.in Cclgradda merdıuıa Çt.k&nlaıı büyük bir mar 

D _,,.....,.dg yapılan IU'll>;l.ı.:.-• bfikkın,1- 1-b ekil il .... ·ı·· 
ı'!iı . . _ .~ w ............ :ov e goruş .u -
I• :mıtcdilnmktcl.ir. Yugoslav hükünwU mMOa *-rını ı.OOıle 
f!l.l'a.J- \'Cnnlşti.r • 

~imanlar ve. İtalyanlar Yugos-
1 lavyayı sıkıştırmağa başladılar 

BPJgrad (Hııousi) n··t•• 
gibi y u 

0
'1 '.'. , - u un Alman gazeteleri İlalya ı;azclcleri 

dır 1, 
1
g s ~v hukumetiue ı;i<.ldclli bir lisanla hücuma başlamışlar

.e l!l"ac,. cıvannd k. F 
mlı b 

0 

•• a 1 ransız mezarlığında H. tcmu;ı; Fransız 
'· nyramı munasebeti ı 

ı 1 1 . Ye yapılan merasime Yu~oslav gene.ral-
erı ı ~ ıarbıye ne ti .. " 
yetı ile ta za~ muemessili ve bii.liı P..clgradd:ı rcsrui lıüvı· 
ver devlet~n kLehıstan sefiri ve resmi şahsiyetlrin i~tiraki mih· 

erın.ı U:d.ırnuştır 
Bu hlıcumJarı .. nl . · 

Ya 0 emek mtıyen hükümct Belgradda'ki "Yugo~lav-
" mason loca.lan d 

ltif <'lınil""ı ., n a araşlınnalar yapını.~ ı·e bazı kimseleri lev-
.,. r. u•aaoolar Al ı . . 

ham ediliyorlar. manya a. eyhme propaı;anda yapmakla ıl-

--.. ···-'---
Seliısiyenin Haile sözleri 

2'ic>york, 21 - (Sııat l,::0) S d 
llerııtoru IIaile.i &tas· . ,,,. ıı anıla bulunan &lllnlı llalJ<>~ im-
ta bulıınnıuştur: 'J" ~ııncs gaz.elesi muhabirine su beyanat-

- Mem:ılck4'1tiıu · lıe,l&t '·1 kıırtuluşu i!'in buraya ~idim. Ya.lnııda Ha -
mıın v .. lla1-ııı · ı 

İstikliUl\riııe · erııı t.'\lyaıı lıoyunduruğundan kııriu.lup 
kavuşa.,a~ güveıılm var. 

-·---Alınan - f\1acar ticari anlaşması 
Roma, 21- (Saat ·n 1~ı h •---·-

hafta devanı ed~ ~ · . .' " •.......:m - Macar ticaret anl~ması ilci 
İınzalanınıntır ş".11 d'·onı~dcrden sonra nihayet dün Hud:ı.pe.:tcde 
nelik tic:u::et · 1'nı ıye kadar her iki ıncmlekct aralarında üç se -

an a..•ma&ı irnzal kta · 
!lenelik hır ticaret" nm . ~ına ıkcn son bıılıran dolayısile 1 

ahedesı ımzaJıınııııla.ruıı-. 

Fransız Fas d 1 ·ı· 1 . · P..oına, 21 _ . . ın_ a ngı ız tayyare erı 
İngiliz taYY'U"CI (~a~t. !l,fa) Fransız Fasından bildirildiğine göre I 
lllllkladırla;, en sı < sık buralarda uçmaltta ve beyannameler at- ı 

Romen nazırla · ec
lisinin Yahudiler 

hak ında ararla ı 
llükrc.ş, 21 - (SaaL: !l 1.-) D. 

lisi nıenılckcti alılkar cd' "b. un toplanan P..umcn nazırlar mcc-
n en ır çok m 1 l 1 u içtı , illa bilh:ı!'r:a Itom· . . ese c ere meş,,"111 olmu!ltur. 
k . ans-.ua füamct ı "· h il·ı ·· &.şa u.ıevzuuııu te•k.J etmi•t· cc en .ı.a u ı er muna-
.k • .., ır. Roman,. h .. k. . R d 
ı amcc l"<len Yah:ıuileri üç sın.ıra ' , a u umetı oman ya a 

~ - p.._,m.ıny~da doğanlar. a) ırınak kararım vennistir. 

; - llonı'"'Y"ya senelerce evvel gelip ''eri , - B.;ş atı. _,,_. 1. , eı;enıer. , 
Jer. . sene C'\IV"""I onışu Dl<tnkkeUcrdcn lııcrct eu~n- 1 

Roıuıuıya Yahudi\ . . ks . ' t' . . . ... 
mckteclir crının e enJ c ını we uçuncü kısını tcŞ:dl et-

Akdcnblc İlal:>:ın knıvazö -
rli 13arlolcmconun battığım 1 _ I 
to.ly:ınla~ rc;;mi bir tebliğle bil -

1 rlirdilcr. Diğer taraftan bu sa -
bqJıki ln:;iliz radyo istasyon'arı 1 

kruv~Z:..rün batı;ı hnhnda 1 
şu izahnlı verdiler. 

Lonılrn, 20 - (Sn.at: ~.30) 
"Cuma salıat-J tıafak SökC"r -

li<'n i\ lHli:niz fHrnnuza mcn~up 
Sidnry l<~U\'a:ti.trü He hiı· lt~ 

torpiılo ımılıribimiz ,\ılalar ıle-1 
nizinde dola<;ırkm en son sis .1 
km ve sori İtalyan kruvazi;r
hırindcn Il:.rtolonco Collconi ile 
il<t İtalyan kruvazörüne tesaılüf 
etmişlerdir. Jta.ly::n gemileri der 
hal duman salıvererek bu perde 
niıı g1>risinıle ve biiyiilc siirat
lcrinden istifade suretiyle kaç -
nıaıl,a tC!;ebü~ .etmi~lrrse ele Sid 
ı1c>yiıı lıen1en h~'rt~J,('le g:P~en 

lopları nartolomroy:ı gıı.yet u
zak mc<;a.fl'deu İ'Klhetli bir en
dahta La~larnı~ ve topludan i- I 
kist gemiye t:ınt isahrt 8nrotiyle l 
süratini lıcınen lmybo1meğe 

mecbur ctmi~tir. Rııoun üzerine l 
:va hücum ederek İtalv~n l<ruva 
;.,riiııe ilıi torpil nta,;.Jı derimi 1 
batırmı~lardır. Jlegm.inin batma 
bntımı~J:ı.rdır. Grıniııio batmn - ' 
sını miitcakıp denize dölıiilen j 
İl al.yan gemlci!nini lmrt.:ınnaJc 

1 
i.rere lıarekrfo ,,;cçJlıniştir. 

Bu esnada ltalyan t:ı.;vyar<'leri 
hi,cıım edettl• hu t.alıliHiye a -1 
ıneliyesine nıü~külıi.t çıkannak 

i~f,.,rııi,,JeNıe de tf'Sirsi-.. lmlmr; - ı 
llU'l!ır. l 

Kiılncy yalnız .r.:ırtolomooyu 

llll.tıf'ma.kl;.ı lca.lmam;~, ayııi za- f 
nı:ı.nda Giov:umi del a Bandee
ro.\'a d:ı a..~~ari iki olnıa.k üzere 
kuv\•ctli isnlıerler v:ıki olıluğu 

notaşılmıştır. 

Uu lıürlise ln~ill<"~enin Ak -
de,,izıl~ mıina.luto;ıı götiinnP:t su 
rehı \1l•'j.\'ete hii.kim olıluilun•m i 
parlak bir delilini ı.,skil etmek· 
te<lir. 

İtalyanlar kravazörle
rının ba h~ını kabul 

edjyorlar 
~ı.> lyan tabliği 

İlalyada bir mahal, :ıo (A. 
<11..) - ltalya:ı umumi kararga-

1 
J ıının 11 numaralı tebliği: l 

Düıı fecir vakti, Girit! a<lası 
ci c:ırın<la 5000 tonluk "C:o -
vaı1ni Dcllcz &ndc llı!re,. ve 1 
"Bartolomco Cu!~i .. işmiııJe
ki km va.~;iıicdınizle Sydney ti -
vinde 7 .000 lonluk iki kruvazör 
\"C -1 rrubrilxlcn mürekkeb bir 
Lıg;i~ filc.5u anısrn<la üç saat 
süren m~ muharclıt? olmu.5tur. 
Düşm• l:uvvellermin bariz Ü.>

tünlü,;J...,c> rağmen kruvazörle •
1 ı·iıniz muharebeye tutuşarak, 

düşmanı - •ır iıas:ıı <ı uğr ... tnuş-j' 
!ardır. lfayati bir noktası.na 

me=i İ'a >~t eı.len ve l.aıdte!siz1 
kalan Ba tolomco Collconi kru-j 
v:ızörü l:"' hramanca l!1uhar0be t 
erl~re'.; lıat.'"r.ıştır. Mi:rctteoatın- 1 dan bir· l:•sınmm kıırtanl<lığı 

za.nncd:lmck.ledir. Bı..ı:ıbardı - 1 
man filolanmız dü ;raanın deniz 
ı;uvvrlle· 'ne v"klasarak bunla-• 1 

rı ),ir1 :1:.~ kere bo.ırbarclınıan et-ı 
mi.:ler · 0 kru;·uörkre birkaı: 

ınermi i('."11 ~t ettirmişlerd ·r. 
Bir düsman ge··.isi ale\1cr 

içinde batmıştır. Bütlin tayya- İ 

relerimiz Us1eı ine ddnmü. r •ı-. ı 

1 

' İTIZ.'ill 

Gü:..lf.rin~ Sİli"rtıe reh, bir ~ll yolun.un önünde toprak - lin\inrl'J sessiz beklcyiBi tekrarı 
l(ıııa yak f-<J.rmoğıııa! tan bendlcr yaparnk o,·mıyordu. kqfomdu canlanıyor \"ebeni rn-

Di,ye bağırıyordu. KahYenln ;;ramofonu-ıda; zaY'l h~t b!raknııyortlu. 
Kalktım, giyindim ve beni bu lı bir knclı:wı ::esi; Untnrayı yüzümden uz:ıkla~-

kii~ük kasabada alıkoyan serse- "Çı/. '"'''n Allıılı el'"' :,1 tııdığı bir sırarla: 
riliğ.~ i'·in için gll.ldüin. rncyhruıedr,ı.,, 11 J(1zın m!ydı ?" Diye soruver-

Bu1s::ıda bir ahbabı görmek d~nı. 
Diye Y••tını~·oı du. Duı sava 

ı-c bir mürJ.J~t edebiyattan baş- , • "Hnyır! " 
g~~ecı.:k, otohü.slerin gclnı<:sint: 

ka tr.!-"YzU1::1r(ln. konu::::ırak i~l11 SükUt. 
daha bir S4at~en fazla vakit var 

yola c:ıkmı~tım. Ya!ovad:ı olduk- Ee~b•ı yüzi;ırıe yeti~:-nek içôn ı 
dL. \'C ben, l tihtt olr:ııyan bu 1 ça rahat bir kamyona ycrk~ - adam akıi:ı eğiliyor Ye uzun kol-
kasaba<lan kaçn·ıak iç:n cvn at1-

nıis ve bir si\rli tehlikeli Ye gü- iariylC' hnvadu büyük hareketler 
- yo.-duı:ıı. 1 

zcl kıvrımlardan sonra Orhan- ı yapıyordu. Yüzümti yıkamak i-
gazi, "namı diğer Pazarkhy .. c Bn sıraıLı_ karaın1a cıkan biı· rin 11irinÇ: li~cni sıcah suyla dol-l 

"k k h berber dük!-'-m !!aynıhtiya~i elif ı · ··t· s t do<h-1• 

üc;- g-i.7nd!' bi,. .g<:l p 

ırıı ·n. YUr<.1 urnr-!~.rc1ı. J\l1 1lı b 
rckl1't ·crs:r, bcq on kut"1 ~a1 ı gelmiştL'll. Eu küçlı c;.~a aya ..... (_ . uı~,gu g·1 .. ı. .. ır Jna. b ...... 

- mi vanaldaııında dol·•stırdı. E-ı ,_ d • 
inerk~n uzaktan görılügüın • ~ tcr.:·ar !:Or u;n: 
İznik gölü beni garib bir ca~ibe peyce sakallı ldirtl. 1f::tunbulı.1r:·n 11 fJilc-nviye benzen1iyordn! 11 

n8c-ib 01~~rdn Gil..lJtiTt bi "i;,lc 

ile kendine ~ekti. Hi~ sch<'b yok- gelecek obn zarif otubüs y<>I- ç,;-,ı~a nrclifi paran.ın, bir 
l.:en otcbüsi.i ka~ırd!m ve bura- cularının ar~~na bu k11 ıkl< bin-11 di!ı 11riyc ·•erilen cinsten olma-

1 

b7lkttın, hı ... la!·da;ı l:ri ı~~u ı. t'· 
tirine~ <::tkin giclc~'i"L:rı':' '\.·u .&· 

f~n <.1 tikkft.:-.ı.nt.cl vtıJntp ) .. 1T ~l • 

1H· c·diyc.•· . .1. H:-.1:. .\H:.ı.h! _.ı·m, 

Yv··utu'!'l et~ k<":"' .. J' 1'"f: >

lur ınt! ki.-, r~ ~a er; a .. rıyliy 
cck He bulur• E, -iı:ı -i') b.:-ı 
ü:t lik tqx•s'..<'N ı;;.-ı ı da kal· 
m:ı.m:~. Bir G"ÜTI, iki f" ~:1, li:ıı 
ü~1ı·~ rlrrııiyor, aJ:t-am dcmiror, 
1ruc;:rf!'l o t:rup ra~ ... :., ... iyfır. n:r 
g-!i•ı !lC f;İ~rl'.,,.'İJ:'l 1 'Tı . trf ~"'ı;."rl"T' 
sa-:"lt br'irrn ~ (} ,(1 , ..... 1,..dı 
ha d~lıka "' 1 t!ı~nı:·~" ~ .1'. rı- iı
henkJcr yapi'11 t-ık, hıı 1 r, lh't· 
t:ı az mı ~:.J.7. pn 'iti ;ı!'r' ı!li Am 
tr.a 1:,ene!erciPr- lJ~ı_ İ ChTIC alC '" 
vuaı u. D~~1~m ~ı,i b1t T~""'! 
rl•.tkl,....;,na gettrrr.icr, ..... 1.tn,. Jl""":J •• • 

ğa .,'1 .. 'ndı. B:r g'f:ı. ıı l ir. &r
Jı:a-::ı g·,~ımez. Bak'ım kıı <"l J. • 
vai encJe ol:uy··r. A1ıP-k yol; • 
da. Bıır:ıda ne müşt.:ri oJaoJ:• 

mck istemcz::l!ra. Be:n!r.1 buı a - d t k k k ' da ~·aldım . Muayyen l:aiclc ve ıgını. o u' .ır uruga ya~ın, 
mantıklara tabi olarak geçen dan de~il, lcendilcriııdcn dducl · ı bulıınrlu~unu görmüştüm. j 
hayatımda bu gı.lya mühir:1 bir ğumH b?r b. k ~ta anlrrnah idi - 1 l_.i~ı·ni gf'tirip gırt!~ğ1n1a da-, 

k ' ı ktı l~r. Otele td,r:-ır g-iriıı c·antarnı '.·a•ken: ·anram2.n l. • \ 

Fakat, menafatlerin, ince he- a 0 mak sıcak su isteyip tr~' ol- "Dil~ııci dcf;il'" Derli. 1 

sablann emir kulu olmaktan 1 mak, sonra lnltımları yıhıyıp Hır cekmccc<len bir havlu ~ı-
kurtulmanın \"e aklıma ese'ü ycrleştirmtk bana o hdar kararak yüzümü kunıhmağa 
yapırnrmcniıı verdiği rahatlık güç geldi ki, istemeye islemeye 1 ba~lnrlı, J 

ve gı.ırurun ömrü uzun sürme- bu di\kkan<ı yö,,eldını. 1 !o.ini hitirip b•na "ıcaa\l~r ol-
di. Daha uğrunda yolumdan kal Berber: 1 sun" dedlken srnra: 
dığ1n1 !znık .;ö1üne giderken ra- "Iluyur-_;n .. d:.:di ,.c fazla i:Li- .. Bi:ün bC>rbcr Yusuftu1 k:z1y -
nım sıkılmağa ba~la:J1. Göle fat e:trnı::tlen bir r 1 ·l.1n<."C·C'U 11 dı 0 ! , Diye ihi\·e etti.. ı 

k 1 1 ' . > • ,:. l ' 1 ~ .. ı k 1 1 1 l"l )'akla;_:ınca yolu şaşırara saz ı t pc!]r:tr Çlı!armaga, •ıtr ınus tlı{- j IJü!JU sov er en .\a~.arın .. l 
!ar, bataklıklar arasında kay - t an sıcak $U almağa knvııldu. d•rdığı icin. berber Yusufun rnü- 1 

bolclum. Güç hal ile ulaştığım önümdeki uzun m"rmt•r ına · j hi:11 _Lir ad•nı olı.luğum hük-ı 
sahil de bana fe\"l<alilrJe bir man nanııı üzerinde, sinek pisleme - rr.rctlım. 

1 
zara arzetmedi. Her büyük su 
kıyısı gibi bir milcdar kum, bir 
mikdar çakıl, ve rüzgfınn şid
detine ı;öre dalgalanan mfııı:ıgız 
bir satıh! Yegane yenilik, bu 
suyun tuzsuz olduğunu' bilmek
ten ibaretti. 

Tekrar yolu kaybetmekten 
korkarak acele kasabaya dön -
düm. Ortalık kararmış, birkaq 
dükkanda sönük petrol liımba
ları \'e kmıduğuın otelin altında
ki kıraathanede, ziyası yükselip 
alçalan bir lüküs yakılmıştı. 

Önünden geçtiğim bir a~çı dük
kanının camekanı iştihamı ka
paroağa kii.fi geldiği için kah
veye oturup bir çay ısmar1't -
dım ve bir mikdar peynirle bir 
az uzum getirttim. Bu sırada 
kendi kendime; 

"Bende sahiden akıl yok,. di
yordum. "Uzaktan erimi5 lrnr
şıı.n gibi parladığını gördüğüm 
bil' su beni yolumdan alıkoyu -
yor. D~ünmüyoruın ki, o. su, 
ancak uzaktan çok güzeldir. O
nunla vakından temas etmek, 
bir sürli küçük, fakat yeklınu I 
büyiik münasebetsizliklere kat
lanmağa mecbuı· olmak demek · 
tir. yaşım otuzu geçti. Bu, ma
nasız heveslere oyuncak olma
nın bir ınacera telakki edileceği 
yaş değildir. Küçük şeyler için 
büyük fedakürlıklarda bulunma 
yı kabadayılık telakki edecek 
değilim ya ? .. 

Gece ilerledikçe canımın 
sıkıntısı daha çok 3.rtıyordu. 1-
dmde bir alış verişte aldalıl -
~u; oimanın ezgisi ·vq rdı. Mcr
me~ masa !aJ"Ill üzerinde, yı.pran· 
ımş lıir luılde, o günün gazete
leri yatıyordu. Sabahtanberi is
l<ı:ledc, vapurda, Ya.!ovada, hat
ta oloblistc evirip ~evirerek göz 
den geçirdiğim salıifderi bir ke
re daha karVitırdım. Uzak köşe
lerden birinden k~.ğıd oymyan 
ilç memura gözlerimi dik~rck 
üiz]n inden brcl<tcrlerini oku
~uıj;a ve lıiç olına~sa bı.ı §i'ki.:dc 1 
.istifadeli bir iş yapLJağa çal.ı~-ı· 
tını. l<'alw.t ·aptıgliu işiıı onların 

rll.!larıııı o:aımak de;';il, kendi 

sine mani olmak kir! pudra ile "I>itn bu berber Yı..sur:·.. ı 
darr.galannıış yaldızlı ccrrcvcli J\ar·;ı tıırnfl:ı, J.:f!' \ff'Dkler·i ka-
büyiik bir ayna vaıdı. Ayn.:ının 

1 
p~'ı l<iiGUk bir dükkan g0sterdi: 

carnı üzerjnlle L .. tcclıi~lcti g.i.bi fa! ''f;urada dll~\ltanı van:t.ı !11 
aliy·et göster :nelerine miisaar~c 

edilmiyen sinekler bıı y~kl!7'ı 

çerçeveye o nibbctle fazla kıy- 1 

mı~lardı. J\ynrrnın ününde \'C r .. ::ı 
saı;ın mcrme:ıi üzcrinı.ic, ayni ~:.c 1 

kilac sineklerin ta:ırı·uzuııa ui'- 1 
ra~ı~. çobnıı kolonyası. ~işelc~·i 1

1 ve uzerlcrınde Almanya ın;para
toru palabıyıkh Yilhclm ile ıııe

liıike yilıJü l:ansının rc:-;iınkrl 1 
bulunan iri pudra kutııla!"'l dur1 
yordu. Duvar1arcla, mah~ıd ı::i -
neklerin tnhribiııen kurtulama- • 
mış renkli r<>simlcr \':ı.rdı. I;•1n
lar. ycl<le;,';irmcnleri ve knnal!a
riyle bjr IIollanda O\'&r.ını, Jn ağ
mum yüzlü v-e ağır )t~!'i'~yii!)!ü 

ziyaretçileriyle bir onnan kili
sesini ve ı;cncral Trikopisin kılı-1 
cmı teslim cdi~in.i gö<leriyor •

1 

!ardı. 

Berber kır s:ı~lı. hafif çiçc::-
1 bozuğu~ seyrek l.Jlyıkların!n a '·a

sından temiz d!t:lct·i görünen 
kırk, kırk be-~ yaşlamıda UZU!1 

boylu ve zayıf bir aclnmclı. U -
zun boynunu ikide binle sağa, 
sola büküyor. Daima birşeye] 
hayret ediyormuş gibi kaşlar;nı 1 
kalkık tutuyordu. Bu. yüzden al
nı hep burıı5uk duruyor ve çe:ı
re~i daima miLlı.'.m ıne..eleleı i dJ 

1 
şünüp halleden bir devl~t ada
mı ifadesi alıyordu. 

Önüne oturup yüzümü elle .1 
rinc tcrkctlim. İki a·:ucunuıı bU- . 
tün genişliğiyle yahakla.rin11 o\·a 1 

lamağa başl:ımı~t.ı .ki, dakkanın J 

kapısı önünde dokuz yaşl~nrnhı 
bir kız çocuğu peyda oklu 

Kapının e8iğine geLp t;ırtını i 
duvara dayadığım \'e hiçbir şey ! 
söy'.eınedcn lx'k!ediğfoi pudralı' 
ayn~d.a görmü~tüm. Sarı saçlı 

baö,nı önüne eğmişti. Ayağında
ki nalınların kayı, ndaıı, biraz 
kirli, fakat çok muntazam par
maklar çıkıyoı·dtL 

Berber masanın çek clerin • 
de."\ tirini ararak ic.< ndeıı bir j 
nlı.hta.r para a!clı Ye ç:ocut:a ve
reı:ck: 

"1': 0 oldu?" Al~ra 1,1G ~nb~hn bır:, 
11Soı ma !,, pazardan pazara birk:ı<· kc·yiü ... 
Cr\'Ub vPrirkcn iBine dcrnnı İş yok, \·eltit çok. ln.-;.ıı• b~:ı • 

cdi,·or, havluları dcY5?İriyor, lc· 1 .elan azurr.ıtş zaten. Bir .:U."" Yt: .. 
ğc:ıin snyunu kö~cdtki bir gaz sııfu çektil!l yanıma t•ı~" i' • 
tenekesine boe:ıltıyordıı. ı dim, nolacak s•ınin halın? Ne 

Pek hakiki olmıyl!n bir me - var ki? dedi. Dı:ıb!!. ue ol ·un! 
rnkla, \'e caıı91bcı bir lıikfıyc 1 Giipe ı;ündüz koynuna alacak 
dinlen'!ekten korkarak; dE:ği1F:in ya? JI:ılind• "'2.Jt 1 Yıı .. 

11Ö~dü mü ?11 dcJ..:m. ''Bu hl'r- suf bir kızart.lı. ~\rna.o .. -n: ('!~ .. 
bcr Yusuf!,. ltı, ağzına al·.l•,:ın lil"< t, ·- Ş:ı t 

"Yok cnnıın. aldı ba~ını ı;it - o!~cın eli elime Jeğtm<i. ıare:ı· 

li !.,, liğimdrn lıoşlanıyo;r h rlıa!d• · 
Ev knvg:ısı. ko:nşıı. ka,·z~sı, Bir iki de köy d<"yi•i c;:ıl ror.ı 

L:.ıfa J"n gan ... Bir süil ihtimal gi\liip sağol Yuı:uf ağ• Iıyor. D 
kahimdan ge~ti \'C "Ey\•:ıh!., kaclar... Bö)~ .ı,,ri 'ı 'W bat: 
ı.letiiııı ' 1 Hik.fıye galiba zannc-tti- rrıı? Arı1 '1.1a bı nu dL"!~-. '' iı 
ğirnden dalıa manasız!.. kan aJlıyor~lu. N~.). ti ı. ~ı; J.ı 

Elimi cebiıııe at:ı.rak para ver- yoktu. Ara.sıra kız JüeılAl~ ı:.: 
meğe ve çıkmağa lı.nzırlaııdım. rnyı\'crirdi. Hani :;ece oy~--ıd.,. 
Beılnr: sonra efondileı- ii.hc~.gc gct.fu' 

"Olobüslere tlaha vakit vaı-. ı !erdi de, saba::.a kad r k • 
Otur da ~ana ŞU x-!l!o;Ufun nıc- içirip orn::ıtırl"'nl! or •• n. fi 
se'.eoini anlat.ayım. :Allah in$ı. . le znı:ıanl:ı.rda Yı· · f"" 1 
nın aklını basından alinn~ın perbµın olurdu. ı..w ı,l c :ı t.: 
~'ük'"'..a!,, dedi. ne bakar, sazına d t:unur, r 1 

Adeta emr.ıdcı· gilıi söylemiş- teri)'c itibaı· <tmı> ,.;.. B" 
ti ve yüzü..>ün hakim tavrı, al- nin yüzünü kesivner··k d 
nının buru~uklaıı bı»ıi itaate sına dcrd n!acak rl v· 1' -

~. ··ı;1r· · scvketti. Otobüs i>f'k.lediğiırıi ka!'dım. Am= . · • 
nereden bı.ldiğine de ayrıca hay- nn bit uğrardı. N,. hato· ;;en'n 
ret ettim. avrattan? deyince· J:Vıı.J< 1 

''Kırk ya§ında adamın aklı kahPl'Yi ! diye <"<'l:illaı.ır, ;,It' :lll 

başında oturmaz.sa işte böyle .ıkşa!na doğru kız gr·! n•<' 63Z';:' 
olıır.,. diye başladı. "Üç çocuğu' kuca'hna alıp b<.p'tın" ıwu: • 

•• ·• • J' ··ı ·b· !\c· caW.rJL IIer h ~r·E1r1i g.Sr.;..."· nu d:ı. goıu gorme"ı, gu ,gı ı 
aile,iııı de gözu görmedi, yirmi dii :n; dükk:ı.ıı ayca gibi tıtT '. 
b·~q seıı~t)ir ekmek yediği dak- l}lrııcb.... Yı.;~ f y;n't".ı l.u.u .; 

1 

1 

.'<a ıya ba:;tık<;a d0Jllt1"11U ıı._.;.ı k 8. nın l; u,p =• c;e rti gitti... ~· 
da sırıtıp oynr~ııtlı. Aıııınıı • ·

Söz!criııtıı beni pek fazla me- aufwı ded;ğine bıı.k:Iı.sa pc !;;..l 
raldandırnıadı~·ını gurunre b!r- den arılo.nn14 . On.u

11 
bab.t'Sl OJ. 

:ız canı sıl<t!nıış gibı devam etti. bcı'IJCrmi;. Altı aynalı dükJ<i.rıı 

" ,A >;uğı yuk •• .n bu zcııa:ıte be varmış. Sekiz kaıtleş cıklukııırı 
ı-a b~r başladık. !kimiz de C"!'alc· için bunlara baka.ınazııı1ş. Kız 
!.~.mızı Bursada yaptık Elimiz <la ekmeğini bu yolıla aıaını • 
usl .raya, makam yatınca gelip Nasib buymu;;. 

• 
Dii:ıli~ sayınıızda cıJ<aıı "mıı-t basil nıulı:ıyyilemin uydur -

:ımrle verl(.si k:uıwıa mdt Jair duğu ~eyleri o şalıı"1:ı.ra yaına
\"e halkı allli.ad.ır oocıı huı ten- m..1k olduğunu pek çabuk far - . 
Jcitlcr,. adlı k1;ı111etn clüd arn- ı kettim. I{allnp odama-çıktır.ı. l 
!Gl.t ~ad lU.ı:.bt-k tam:ınd:ı.o Sabahleyin beni uyandıran 
yn:ııhnı~tır. I'.tiiilün :ıltaın !l..l' - gün.;,;, daha evvel bütün odayı 
nıu lmııulm:ınu~ oll'...ı::ısm :ıı ~o rfoJagmış ve her köşeyi ayrı ay
layı öziir dileriz. ı. " kıı lırnıısa b~n:·iyordu. Der • 

" Al kızını, Fer.ide kardeşlerin 
•? "-"d .. • "? dedi nası... v LUJ, en ı,yı nıı . ıt • 

Kız bütün bu suallere evet ma
kan.ında ba..0ını sall.ıyarak cevab 1 
veıdi ve hemen u.ıaklaı;tı; Ye 1 

berber işi:ıe devam etti. 1 

burü h iıiıd dükkan açtık. "İile günün birinde i'Jeı· bO -
Ha:.ıd:.l.;ıuıı, geçinip gidiyorduk. ı zulU\'erdi. Bizim del\ Yusuf Lir 
Mtı:ıı;.,\~li giivur aldı, kasabayı aksanı dayaııamamı.~. kafayı 
ya ':tı, L.iE kaçtık, şurda hurda çektiği gibi tiyatroya dayaıuııış. 
sürünliük, yine geldik, işimize Gec;miş en öne kasılmı~. !\alt 
başla<lık. Tiepı:;i bil' vannış, bir onu orada görünce bir şaşır~· 
yokmu~. İyi gün de, kötü gün Sonra gözünün udlc bir sel:inı 
de dil§ ~bi geçip gidiyor. Ben I çakmış. Yı.ı.suf J...--endini tutallla
cvlenmcdim, kısmet dl)~ilmiş; ı yıp "Aaaah ı , -O iye bir bağır -
bir koca karilc oturup kaldık. r,:ır. Kız bunun üzerine IJD}le 
Artık lıovarJalık yapacak lıa-ı bir daha ba~ka tii.rlü göz ııu::·-. 
!imiz de kalmadı. Yu~uf evlen- Yusuf büsbütün kendini tııptı
di. Şuradan, büyük köyden bir Sonu 4 üncü .,yıada) 

Be.ıı merak etmeğe b:u;la.ıhlı;

tını. Evvela kendi kızı zannet-
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(Rad~o Programı( . S O ~ A ·ı< i K~:A . ..,_O . . , 
' 

J Bugün Büyükderede ilk kürek 
:E,teşvik müsabakaları yapılıyor 
· Ankaragücü takımile F enerbahçe arasında 
ki bugünkü maç büyük alaka uyandırıyor 

.y:;~ p:~~94~ep:t saat Amerika~4 Milyar .~olarlJ'!~ 'balı .. 
D~:~~~=:~~nr;~e)tmng riy' e ~tahsisatını kabul -Ctf etti 

9.10 Ev kadım • Yemek lisleol. 
9.30 MiWk: Mar51ar (PJ.) 1 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.S5 Müıik: Saz semailerl. 
12.50 Ajans haberleri. 
ı3.05 Milzlk - Oku,.an: Mu.tola 

Çağlar. 

1 
Amerika Reisicumhuru Roosevt'lt'in { mil· 

yar dolarlık bahriye tahsisatı teklifi kabul 
edilmiştir. 

Bu para ile Amerika bahrl kuvvetlerini en 

yüksek bir dereceye çıkarmak ve bahriyesini 

Londra 21 - Saat 8,30 
en modem techizatla takviye etmek gayesiııl 
görmektedir. ~ 

Bu 4 milyar dolarla birçok kruvaz6rler, 
20 tayyare gemisi, 180 tahtelbahir ve bahriye
nin lbtlyacı olan ına.... hi-rut luub ıremi!Ql:'i in .. 
şa edilecektir, 

Bugün Büyilkderede ilk kil - kalann güz.el ve sürprizli geç- 2000 lira kazanmamış üç ya§lD.-
tir ı ı rek teşvik müsabakaları yapı- miş bulunma.sı bu haftaki ya- da yerli halis kan ngiliz tay -
lün Jacaktır. Yenikapıda yapıhnası rışlann da allka toplamaııını lanna mahsus. 

13.25/14.30 Müzık: Racf;ııo a;ıJon or
kestrası (Viyolonsel Necib A~kın ida
resinde) 

ı8.00 Progrıun ve memleket saat Holandada korkunç bir isyan havası esiyor 
y.ı ilan edilmişken bu müsabakalar muclb olacaktır. Mükafat 355 lira, mesafe 1800 
en ıc>ıvik mahiyetinde oldukları ci- Yanşlara saat üçte ~ana- metre. fııt;ira.k edecekler Fais, 
Ji betle yerinde bir kararla, se - caktır. Mart 1, Mis, Gürayak. 

ayarı. 

18.05 M.tlzik: Pazar çayı (Pi.) 
18.30 Müzik: Romanalar (Pi.) 

Holandanın i§gali gün geçtikçe Almanlar 
için birçok mÜl}kUliı.ta ve rahatsızlıklara eebeb 
olmaktadır. Alman tazyiki altında mallann
dan ve canlarından olan• Holandalılar yer yer 
tahammWsüzlük alametleri gösterıneğe başla
IDl§lardır. Denebilir ki bugün Lahey ve Ams
terdam'da bütün manasile bir isyan havası es
mektedır. Mesela ııokaklarda Alman asker ve
ya polisleri tarafından §u veya bu sebeble çağı
nlan Holandalılar başlanın çevirip cevab ver
memekte ve nihayet mecbur kaldıkları zaman 
dönüp mukabele etmektedirler. 

Londra 21 - Saat 8,30 
hadisel~.r vuku bulmakta ve bunlar Alman pro
paganda filmleri gösterilirken Holandalıların 
karanlıkta ınırfltılar ve gürültUlerle bunlan 
seyretmek istemediklerini ifade etmelerinden 
ileri gelmektedir. 

rn yircisi bol olan Boğaziçine a- Biritlci ~ - { ve daha yu- Dörd'İİlllCÜ ko§U - Hiç koşu = Jınm1ıı bulunmaktadır. karı yaşta halis kan Arab at kazanmamış iki yaşında halis 

18.45 Milzlk: Radyo caz orkestram 
10.30 Müzik: Tbrküler. 

19.45 Memleket saat nyan ve a· 

G Bugünkü yarışlar Yeniınahal- ve kısraklanna mahsus. İştirak kan İngiliz taylanna mahSU& 
jans haberleri. 

20.00 Milzlk: Fasıl beyetı. 
20.45 Konuşma. 
21.00 Müzik. 

21.30 Müzik: :izahlı bir opera (Ca
va1eria Rusticana). 

22.30 Memleket saat a,.an ve alana 
haberleri. 

Je ile Büyükdere araıruıda ola- edecek atlar: Örnek, Vural, Ka- MllkAtat 500 lira, mesafe 1000 
cak ve saat birden tahminen rakuş. metre. İştirak edecekler: Roi 
be:Je kadar yapılacaktır. Bu se- ikinci lcıo§1' - Hendikap. üç Ummacı yetiş, Subutay, Otyfer. 
ne getirttikleri ecnebi antrenör- yaşında yu1m kan İngiliz tay- B~nci ko§U - "Satış koşu
Jerilc çalışmış olan Galatasara- !arına mahBUStur. Y"ıikifat 3 {5 sudur • ., Dört ve daha yukaıı 
yın, iki senedenberi hümmalı bir lira, mesafe HOO metre. iştirak yll§ta halis kan Arab at ve kıs 

...k faaliyet gösteren Güneşin, uzun edecekler: Mehlika, Tasvir, Ne- · raklanna mahSUB!:ur. İştirak e-
bir denizcilik muisi olan Bey - riman, Altıntop, özen. ' deeekler: Vural, Ünlü, Yüksel, 

22.45 Ajana eııor ııervtııi • 
23.00 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25/23.30 Y•nnki pr<>gram ve 

Birkaç gün evvel Transbenıar günü müna· 
sebetlle Holandalılar muhtelif §ehirlerde Ho
landa Kral ve hanedan lehinde tezahüratta bu• 

lunmwılardlr. Bu tezahürat o derece kuvvetli 
bir mim tezahür haline gelmiştir ki Almanlar 
sokakları tahliye etmeğe ve sinemalarla kah
veleri kapamağa mecbur kalmışlardlr. 

kozun, bu sene ~ sporuna Üçiincii ko§U - Bir defa da Can, Yaman. 

hu.'!Usi bir ehemmiyet veren ========================= !============= 
Fenerbahçenin, denizcilikte ö- • • Alal.uı k• ve alafranga 

tedcnben muvaffak oıan Altın- TUrk Kanunu Medenısınde nıUkemmel 

;:,~,:c:ı, ~::
1

ı:~fu~~r:~~ M İ R A S 1 N HÜ K Ü M LE R i YEM EK, TATLI 
!arın heyecanlı geçeceği kuvvet- PNlalar kitabı 

le tahmin edilmektedir. TATBiKATI Yaır.an: Fahriye NEDİM 

Holanda sinemalarında her gün yeni yeni 

İngilizler birçok Fransız ticaret 
gemilerine. vazıyet ettiler 

Erkeklerden başka program- ve Her eve Jazım olan bu kitob, Alman kontrolünden kurtulmağa muvaf-
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kilmiş ve Fransız bayrağı ayni zamanda İngiliz 
• da ka0iınlar yarışı da vardlr. b'."." ya~ yemek, tatlı, pa•talar fak olan Fransız ticaret gemilerinden bir.-ogu" 

K .. 1 d Gün" F tatanbuJ IUllı hôkfmlerınden Cevat Erkul'un bu kıymetli eseri: Pra- pışırmesını kolay sıneıte tarif ~ bayrağının yanına asılmıştır. Gemilerin Fran-
anın ar a, eıı. ener • tik hukukta ölümden sonra terekenin mubalauuıı için kanunen lcab eden eder. İngiliz Jimanlanna iltica etmişlerdi. İngiltere 

Gal •--- k' J • sız mürettebatı hizmetlerinde devam hususun-bah~" ve a ........ ray e ıp erı tedbırlerin nuıJ alınması iki.in eylediğini, tereıceılln usulü lohriıinl, mü- Flato: 100, clldlfıl 125 kurur. hükfuneti bu gemilere müttefiklerin davasında 
terMyU.. etmektedirler. hür!~ ....xli mirasın ı;ekillerini, defter tutmanın IAbl oldutu ıne- 6 a 1 , 1 v • r 1 : hizmet etmek ttzere, İngiliz vatandaşlarına aid da serbest bulunmaktadlrlar. Bunlardan arzu 

..W. IJ<.·?an "°'11'8.ki yanşlann il- raslınlıı nuıJ yapılac.ığını, resmi tasfiyenin eıkll ve tonlarım, tereke dos- + . ..__bul •-•-•ob kltabevı· ed edenler çaJıaacak, arzu etmiyenler memlekellc-J;;_ "'-! b 'ull • -~ .,...,,... .1J1JUm dig" er gemilere yapıldığı şekilde, vaz'ıy et- " • ...: 4 a61!ııstmıt.a Yenikapıda ya- l'•larJJllD ııa.sıJ tutulması Llzımgek'<:e..,., ve unun en mes yetaız ve """ 
~ "" ~klini ve bazı hukuki ihtimalleri ihtiva eylemektedir. lı;ammm::ımm:ııı::ıım::m•ı•d miştir. Fransız gemilerine İngiliz bayrağı çe- rine, aileleri nezdin iade edilecektir. 

ı."' pılfl~nktır. ~=. -.. ••••••11B••m•mm11ı1mmmmllEil!ıznımmm111m::m1umm:ımımmımu•aı•ım~mmmı•!11•••ramm• ~"""! M Fiyatı: 150kuruıtur. ı.JJıa..i.l 

"r açlar ·~·-bu) .. _, __ -"d ' N 155 ~ (B•t tarafı s üncü &aylada) A liyordu. Düşünceli bir tavırla 
- , 1 Ankara Gücü takuıu Demir • Neşreden: .,.....,. ..,....._,.""""' csı 0 utı.>' s E L M np: "Kurban olayım!., diye çı- başını sallıyarak: 

ı v ı;por oyuıu."lllan ile takviyeli o- 1 N K 1 L A p K 1 T A B E V 1 ğırıruş. Kaymakam köşeden i- "Çoluğu çocuğu ortada kai-
l Jarak bı.ıgfln Fenerbahce ııta - şaret edince Yusufu kolundan "Eh, artık bu da geçti diyor- bir kumpanyaya rastlamışlar. dl,. dedi "Bu kadar sene karşı 

dında 1''cnerbahçe talmru ile ========================= tutup dlşan atmışlar. dunı. Bir gün Yusufla benim Şundan bundan konuşurlarken bekarşı esnaflık ettik. Ayni ze-

PaO: 
dilı 

kanııhı.aar.akbT. "O günden sonra klz bir da- dükkanda oturup konu§uyor - Hakkının Orhangazili olduğunu na.atin ekmeğini yedik. Onlara 
n,mtaoe bir maç ofan bugün ha Yusufun dükkanına gelmedi. duk. Bana bıı.k Yusuf, dedim, şimdi de oraya gittiğini duyan bakmak bize dü~tü artık!., 

kü oyun 8'•:tt 18,30 da ba.•lıya- Her halde rezaletten korktu. insan hali işte böyle. On beş bir karı: Aman, orda berber Yu Sonra, gözlerini karşı dükka-
caktır. 19 /_ Kart adıµnm scvdaJıcı tatsız o- günlük ömrü on beş seneye sığ- suf vardır, tanır ırusın? demiş. na dikti. Biraz düşündü. Haki-

Mllll Kiline şampiyonluk m:ı- ., Q lur, yapıştıkça yapı§ır... öyle dlrarnazsın da, on be.~ senelik Hakkı, Yusufu kim bilmez? de- kalleri olduğu gibi görmekten 
çından sonra hemen bcrnen ta- , _ ./ _ ya! .. Zaten çok da kalmadllar, ömrü on beş günde yaııayıve - yince, Yuaufa benden gole se- ve söylemekten hiçbir korkusu 
ınamile ifıtirahate çekilmiş bu- 'l/tuaeft üç beş gün sonra çekip Bursa- rirsin ! Aldırma, Allah ömür ve- ilim et demiş. Adını da söyle - olmıyan insanlara mahsus bir 
Junan Fenerbahı;e takım1 için :~ ya gittiler. Yusuf o gecedeft rir de sakalımız ağarır, beli - meyip, sen seHl.mımı deyiver, açıklıkla ilave etti: 
bugünkü maç yakında Ankara- •ngh · '· sonra kendini bıraktl, adam a- miz bükiilürse karşı karşıya o- o bilir demiş. Hakkı işin alayın "Hem Yusuf dükkanını ka • 
da yapacıı.ğl'Türkiye birinciliği ouse kıllı zebun oldu. Halinden kork- turur, bugünleri anıp söyleşi - da, hem anlatıyor, hem gülü - patıp gidince onun müşlcrisi de 

lac ıl tı~. '~~11 IJ~e.. miye dükkanın kapısına gelince günü de geçer, elverir ki bu - vurup: Yaman adamm1şsın Yu- bana devroldu. Onlann n:ı.fa-
ır.ll :ıh!ıkası için bir hazırlık o- m mağa başladlm. Klzı para iste- riz. insanın iyi günü de, kötü yordu. İkide bir Yusufun dizine bana kaldl. Çocuklarının nasibi 

'J .,,kiye grup birincisi ile mil- W ~ctl/tl bir bağırır, yedi mahalleye du - günlerden anacak bir şey kal- suf ağa, karı durdu durdu sana kası boynumuza borçtur.,. 
• li küme birincisi olan Fener • ··a • • yururdu. Kızcağız da, hani şu sın! Yusuf ba.~ını sallar, içini selam etti. Ifamyona binip to- Söyliyecel< bir söz bulam1ya -

r- bsht;('nin karşılnıımıısı neticc.;in- GEL M 1 $TIR . az evvel buraya gd<'n, gözünü çekerdi. Lakin gönlünün derdi zun toprağın içinde kaçarken rak etrafıma bakındlm. Otelin 
de Tlirkiye birincisi t:ıayyüıı e- . ,.--- silip eve kaçardl. Amma çok kalmamıştı, her halinden bel- bile kafasını camdan uzatıp: A- önünden gelen motör sesleri o-
deceğinden, Fencrbahçeliler An- sürmedi. Beş on günde Yusuf Jiydi. İşte o sırada içeri bizim man, Yusufa sclrurumı unutma! tobüslerin geçmcğe, başladığını 
kar•d:ıki maç i<:in şımdiden ha- kendine gelir gibi oldu. Bir gün kara Hakkı girdi. Hoş geldin, diye bağırdı, diyordu. haber veriyordu. Acele tıraş pa 
zırlanmak mecburiyetindedir - diilı.kAna uğradı· Bizdeki de a- Hakkı, işler nasıl? dedlm. Or- Yuslıf hiç sesini çıkarmadl. rasını vererek sokağa fırladlm. 
ler. kıl mı ya? dedi, öyleleri bize talarda görünmedin, deliğe gir- Ben Hakkının traşını bitirince- İçimde tuhaf bir utanma varclı. 

Bugün oyınyııcak Ankara Gü- bakar mı• Gönül eğledi gitti... din sandJk... Kara Hakkı pek ye kadar bir yer yüzüne bir Glizel bir manw.ra için bir gün 
tı so; eti takınU geçen eeneye kadar Yalnız dilleri de pek hoştu. Dar- köyde durmaz, Bursa, Bahke- gök yüzüne bakıp oturdu. Hak- itik itiyadımı değiştirmek, b_iı· 

Y milli kllmede oynamış bir ta - gın kaldJğıma yananın 1 dedi. sir, 1zmire kadar dolaşır, keyif kının arkasından, bir söz bile gecelik rah:ıtımı feda ctmel<, ba 
-" lamdır. Aynca Demirspor oyun- Durdu, durdu: Kimbilir şimdi satardı. Senin anlıyacağın esrar demeden çıktı, dUkkanına gidip ııa kaybedilmiş bir alış veriş gi-
lı:ıın · culariyle takviye edilmL~ olma nerdedir, kimlere tatlı dl! dö - götürürdü. Bizim buranın ken- kepenkleri indirdi, kapıyı kilid- bi gelirken, bir kuru selfunın ar-
fazla sı bugünkü m:ıçuı heyecanlı v~ küyordur? diye içini çekti. Yu- dirinden çok ala esrar çıltar ha. ledi. Tekrar benim dükkana gel- kasından başını alıp gide:ı Yu-
1- IStkı olacağını göstermektedir. suf, aklını başına topla, evine, Hakkı aleyküm scliı.ın dedi. Yu- di. Anahtarı uzatıp: Al emmoğ- sİ.ıfu ve onun içinde kim bilir 1 

• Fenerbahçe t:ıkıını da milli ailene mkayyed ol dedim, Allah sufu görünce: Aman üstümde lu, bu sende kalsın. Selamını al- ne diinyalar yaşıyan s~sız ba-
l küme şampiyonluğu unvanı · / bilir ya, yürekten söylemedim. kalmasın, Yusuf ağa, sana selam dlm, gayri buralarda duramam. şını düşünüyordum. 
~nın verer,eği hızla iyi bir oyun Biz de gönül hali nroir biliriz. getirdim dedi. Yusuf bir sarar- Herhalde onu bulmalıyım!,. de- Dört elle sanldığınıız birçok 
2 çıkarmak ıstırannda bulunrlu - Sevdalıya pend vem1esi kolay- dı. İçine doğmuş garibin .. Kim- di. Aman Y\lauf, etme Yusuf! kı ;metlerin: uğrunda. •ahici 

ohı, İ ğundan buı:ün iyi bir futbol ma- • dlr. Gel de 0 sevdayı c~kene den! dedi. Hakkı güldü. Malın derneğe vakit kalmadan çekti bir insan gibi kalbimiz ve kafa-
• "Şrı çı seyredilecek demektir. sor ... Amma, dedığim gibi, Y .ı- gözü imişsin ya, Yusuf ağa, hiç gitti. İşte o gidiş.,. mızla yaşamayı feda ctti!'iimiz 
lr d 1 · Al yarışları suf kendini cabuk topladı. Ço- senden ummazdım. Hiç de fena Biribiriı\e doladlğı uzun ve binlerce sözde mühim şeylerin 
n çı t 1et.anbtıl ikinci at yarı~ları !uğuna çocuğuna bağırmaz ol - karı değil! dedi. Sonra anlattı. ınce bacaklarını açtı, bana doğ- ne kadar kolay fırlatJ!ıp atıla -
tıpl bugUn öğleden sonra Bakırkiıy HE l i O$ MÜ E SS ESAT 1 CALATA·l'STA~BUL du. Kızın lafını etmedı. Bir gün Balıkesirden gelirken Susurluk- ru uzattı. Kocaman ve ökçeleri bı:eceğini bana öğreten Yusuf! 
Q Veliefendi koşu yerinde yapı:a- " baktım, <ıazını da evine. götür- ta bir handa kahve içiyorlar· basık ayaklıablarının bumu a- H~nden de sana Relam olsun. 

Jm lrcaktır. Gecen haftaki mföıaba- müş... mış, Bursadan Balıkesire giden deti\ diz kapaklarıma kadar ge: Sabalıaddi;ı ALI 
~ nU 

" o ·,? .. ~~~~~;:'.~~::ı;:::~~~:;-~~~;;:~~~'j ........ -:::::;ii;;~~ımıı~~~~illl~~~::::::::::::::;:~;;a;;;;;i,liiiıiiii~~~~~~~~ .. lllll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :i' Küçtlk 3.şılt sersenılemi.~ bir halde olduğu yerde knl- bir ferd tasavvur etmeyin. Gün olur ki, sizin sadakatını-
clt 

0 b1ştı. Bir nıii.ddet hiç kımılda.madan öylece durdu. Sonra ıa da gülerler .. sizde .gösteriş ve rütbe ararlar .. Manevi-
çıni çeL-ti, 6pülen yerleri arar gibi parmaklarını yüzünde yetiniz ne kadar ylı~sek olsa, takdir edilmekten uzak ka-
:ezdirdi. Hafif bir sesle. hrsınız.. Akranlarınızdan geri kalmış olmaktan, muvaffa-

- Oh! Saadet!. . diye m1nldand1. kiyetlerinizi güç elde etmekten başka hiçbir kazancınız 
Peki 1 Bu ııöz>\ talın ~e ağır bir ses cevab verdi: 19$;'1Çli:tJ•Jt.iJJI olamaz .. Takdirkarlarınız bile sizi kendi seyiyelerinde gör-

ll' - ~ .. tuttuğun yoldan gidemezsin oğlum!. _ 3 _ mckten imtina ederler.. Okuyun, nadim olmamak için, 
Çot.11i' ytırm.den fırladı. Etrafına balan dl. Arka ta- kanmak için okuyun.. Geri kalan, daima kaybedendir .. 

yle' 1 -aft:ı h?l(!ılrtlen da!Jarının gızlcdiği birisi kendisine gü- - İhtiyar bır ninemle üvey annem var!.. , - Dınle oğlum!. Hayatı pespembe g<iren bir çağda-
Jm. tim,..vur<iu . - Amcan necidir?. sın,. Bu çağda ruhlar hayal mcmbaıdır .. İstikbali çiçekli Kısa bir düşünceden sonra ilave etti: 

n be( :t'u•"'1l'ıt:< .. diye sordu. - Tüccar .. evimıze hükmedemez.. görmek, d'aıma iyiliğe muntazır olmak tatlı ise de; bu ek- - Evet, insanlar nankördürler .. Sadakatinize güler-
~ - Bı- pbancıyım .. Fakat, yürüyeccğin )'olu tanıd:- - Şu halde ya~um; sana yol gösteren bulunmadığı seriya hataya düşmeğe, nedamet edip acı acı döğünmeğc !er .. Hayattaki gösterişsiz mcvkiiniz yüzünden, sizden d:ı-

jım ;<;n ..... ~ .,...mıı etr:ıt>k istiyorum.. için hataya düşüyorsun!. Çocuk kalbleri o kadar saf, ço- yer im.zırlamak olur.. ha kıymetsiz olanlar saadetinize temellük ederler.. Bir 
md d.bılıodhrtz ha?.. cuk şuuru o kadar zayıftır ki, onlar yoğurultıp istenen Çocuk omuzlarını siU<ti. Yüzünde, azminden dönmez gün mesııd olsanız bıle, bu saadeti çok geç elde etmiş olur• 

,_ 1 _ l\.'<.-.tl &ı l'ıareketim gayri ihtiyari idi. Zira, ilk §ekle konulabilir. Binaennleyh, hatalarının önüne geçmek bir ifade vardı: sunuz .. Ziynetten ve renkten hoşlanan hafif ruhlara, "is-
..,. n: '\ndaıı ntJı lıtJ' '-'6.kf't eşiğinde bııhmduğunu gördüm; için bir tam iradenin t:ı.Jıtı tesirinde bulunmalıdırlar .. Sa- - Ben, dedi; istikbalimin planını çizdim. Başka tür- tikbal., ve "hayat., gibi kıymettar şeylerinizi feda etme-

'ıe k ıışnı.ı;.ımı •nnuııa k:ıdar takib ettim.. na bir babalık etmek ~tiyorum.. Iü hareket etmek elimden gelmez .. Sözüme sadıkım .. sev- yiniz oğlum!. Zira, bu kıymetin büyüklüğünü takdir ede-
ri km (',<;MllÜ' ~- 'Muhatabının karşısına geçti. Yaşın- Çocuk bıraz sinirli görünüyordu. Sabırsızlık taşan bir dığım de ~adakatile beni temin etti · mezlcr .. Onlara renkil ve alayişte11 ibaret şeyler sununuz 

an hl'iyWt ı.tr ~ve ıılıikıı. ile: söyleyişle : Adam derin bir nefes aldl. Dudaklarında zehirli bir ki, bu da, diploma, mevki ve paradlr ..• 
"'-'••·~ "'- .._._'endirdlı:;-.:ıu ·· -''-atin bü'yük ehem - Allkanıza •=ak.kür edrıim, dedi. Ben bir büyu' "k tebeıısııın vardı: - r.,._ -.,v-= d • cw, · """" Çocuk biraz dalgın görünilyordu. Yav:tııç:ı: 

y~t:iıd i:aJı ..._. misiniıt J6tfen ? .. dedi. insan gibi kendimi idare etmesmi bilirim. Bundan emin - Ah! Bu hayatın acılığı, saçlara aklar düşmeden 
- ~?.. Fakat da.ha evvel seni kimlerin olabHiraini.t. Eğer, makaadlmz. beni vermiş olduğum ka- anlaşılamaz; dedi. Edilen vacllere inanmamalı oğlum!.. - Bütün bu ıhtimallerin aksi de zuhur edebilir; d~.Ji. 

tyaıı~ ııl.fiı?ini ~ek isterim.. rardan caydlrmak iec, bu imkansızdlr Beyefendi!.. lnsanlaı: nan kördürler. Yer yüzünde size sadık kalacak (Sonu vıır) 

• 


