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~1-ze-gelecek taarruzun berta
raf edilmesi için çalışıyoruz 
~"Harnco $üya$<etümü~D vataliilnlfifilo= 
~orıı $&DAlfifiletD Dçölfil eın n~albcetnn 
yoDcdllYlır; h<§lrr]p hcarüceôyü~ 

övn~ kanmak ö$t<erü~DD 
!!,aşvekil Refik Saydam diyor ki: 

''Vatan müdafaası için silaha sarılmak mec
buriyeti bir an hatırınızdan çıkmamalıdır .. ,, 
SQ) /Jq akşam saat 20 de, BCl§vekilimiz Relik 
~~ cl~111 Radyoda Türk milletine hitaben mü
)°</, bır konu§ma yapmı§lır. Bu konuşmanın rad
!jft)~n alabildiğimiz kısımlCIJ'ını veriyoruz. Relik 

S a111 demiştir ki : 
a.yın vatandaşlarım: 

~\l~Ugün yine size hitap etmek bahtiyarlığını 
' .Yorum. Büyük Millet Meclisi aylardanberi 
"~ ~~de çalıştığı devlet bütçelerinin münakaşa 

ı:)z.akerelerini dün sabah tamamladı. 
~il) auni ve fevkalade olmak üzere yekUnu 337 
l'()t\uonu geçen esas bütçe ile yekiınu seksen mil
i~ Reçen mülhak bütçeler tasdik edilmi§ bu
~U ... k a.ka:dır. Kalbimizle temenni ettiğimiz ıey 
S\lı milletinin refah ve saadetine matuf olan 
~e.J'lllalarda devlet dairelerinin muvaffak ol
l,t\ h!"dır. Bütçelerin denk olabilmesi için yapı
~~ ka':akım vergi fedakarlıklarını milletimizin 
~~il. ar samimi bulduğun11 ve bunların tediye 
~ile 1.l'~tine uygun olmak hususunda millet ve
bi., ı;:nın gÖ$terdiği alakayı minnetle söylemek 

bu rçtur. 
'ıı ny:ının içinde çalkandığı buhranların bize de tesir etmemesine 
~ ~·oktur H\ikfı t•-•-· ~ ~illi · me uııuın aylıırdanberi aldıgı kararlar ve bu ara.. 
~~~ korunma kanununun tatbikinden elde ettiğimiz neticelerden 

lbıuı. 

~l'd~ın görüldilkçe hlikUmleri tatbik edilen bu kanunun bir çok 
~l' b atbıı ıa.nıanla elde edeceğimize kani bulunuyoruz. Bu arada kö. 

~ a"2asında tatbik edilen i§ mUkellefiyeti miliıbet netice vermiştir· 
' erıa niyetli insanların kazanç maluıadile yaptıklar1 hareketlere 
~d~:an tedbirler yerindedir· Devletin gerek umumi ve gerek fev. 
~~ tllrıı \itçeJerinde en çok yer alan tah.slsatm Miııt MUdafaa olduğu. 
\ 'Yoraunuz. Her iki blllçede ye.ld'tnu U50 ~u bulan b1l para 

l> . :"'tanmrn Mllmettnt temine çalııttyoıım. 
~.,j gudoUtıkamızın çok açık o1duğunu biliyonıunuz. Milletinin ııellmetL 
~ti~ bu P<>1itik'.l.IlM is'lbetinden eminiz. Hariçten bize gelecek her 

lr taarruzun bC\rtara! edilmesi içln çalışıyoruz. Dahildeki em.. 

niyet ve itimadı bozmak ve emni~·et havasuu bulandırmak istiyenlere 
karp da son derece ha.asa.s bulunuyoruz. 

Bizde gizli bir le olmadığı gibi ferdi haklarmdan mahrum eden tak
°)ııidat ta yoktur. 

Radyonuzu açtığınız zaman her 
memleketin kendine göre yaptığı 
propagandaları dinliyorsunuz. 
Türk aklı selimi ve düşüncesi 
bunların ne minaya geldiğini pe-
kala anlar. . 

Vatandaşlarımdan istediğim, 

r·vAK"IT"'I 
1 

"Dün ve Yarın,, Ter: 
cüme Külliyalmın ikin
ci beş kitabını yüzde 

1

50 tenzilatla vermeğe 
başlıyor. 

VAKiT, dünya §ahe.serlerlnden 
• olan kitaplarına gösterdikleri rağ· 

ı betten ceaaret alarak, okuyucu lan. 
na, Dün ve Yarın TercUme KUlliyıı

i tının ikinci bet kitabını da kupon 
1 mukabilinde yüzde elll tenztı!tıa 

İ verecektir. 1 
İlk bq kitaba ait kuponların neı· 

ri bitınl§ ve kitapların tevzllne bil§. 
lanmı3br. 

Okuyucular, kuponların V AKIT i 
idarehaneıdne götllrdükierl takdirde J 
ilk bq kitabı yüzde elll tenzil!tla İ 
alacaklardır. İ 

İkinci beş kitaba alt kuponların i 
ne§rine 1 Haziranda b&§lanml§tır. 
V AKIT okuyuculan bu kuponları 

toplamakla, kıymeW bet taheserl 
yan fiyatla kazanmıı olacaklardır. 
Daha fazla tataJIAt yarınki V AK?T 
gazeteııindedir. 

radyolara ve bunlardan mülhem 
kulak havadislerine kulak ver -
memcleridir. 

Ankara havası ne kadar temiz 
ve duru ise siyasetimiz ve güttü
ğümüz yol da o kadar açık ve du
rudur. Biz1m başka milletlerden 
istediğimiz de bizim kadar açık 
olmalarıdır. 

Size bir meseleden daha bah -
sedeceğim: Kendi maksatlarına 

göre bir hava yaratmak isteyen 
birtakım misafir ecnebilerin faa -
liyetinden son zamanlarda bah -
sedilmeye başlandı. Bundan bazı 
endişelerin de doğduğunu haber 
aldım .. Vatandaşlarım emin ola -
bilirler ki, kendi maksatlarını yii
rütecek muhit ve alet bulamıya • 
caklarına kani olduğum faaliyet -
ter hakkında hükumet daima dik· 
katli davranmaktadır. Bunlar en 
ağır cezalara çarptırılacaklardır. 
Herhangi bir teıebbüıün olduğu 
yerde söndürüleceğine Je emin er 
labilirsiniz. Bu hususta vatandaş. 
larımın da, hükumete yardımcı 
olmalarını rica ederim. 

Vatar:daşlann biribirlerine cm· 
niyet~ susmak bugünün :nücaclc
le usulüdür. Buna karşı :nüdafaa· 
nın temelini bir.ik ve milli rr.üda· 
man teşkil eder. Milli iman vata. 
na tecavüz eden düşmana karşı 
zaferin temelini teşkil ettiği gibi 
dahill asayi§in de esasını teş1dl 
eder. 

Harici ıdyaseUmlz vatammızm se
llmeU için en isabetli yoldur. Bunda 
sergüze§tten eser yoktur. Harp harL 
clylz, öyle kalmak isteriz. Dı§arda 

hazırlıklar mUtemadiyen artmakta, 
nereye k&111 Jtullanılacağı belli olma.. 

EN SON DA K 1 KA 

Almanya ve ltalya sulh 
· teklifi yapacaklar! 

/.,'evyork, 2 (llususi) - ~levsuk bir ıµembadan öğrenildi{line göre, 
Fl:mdr muharehelerini miile:ıkip Alm:ınya ile 1ıalya müttefiklere mn,. 
terek bir sulh teklifi yap.ıcaklardır. Bu teklifte Alman}tanın olduAu si· 
bi İtalyanın da hteılikleri bulunacaktır. Amerika siyası mahfilleri, bu 
müşterek teklifin nıüllefiklcrce kabulüne inıkı1n olmıyacak derecede alır 
ol<.luöu kanaııtincledirlcr. 

Sovyet Rusya I sveçten top istiyor 
J!oskoııa, 2 (llıısusl) - Sovycl - lsveı; ticarl müı:ıkerelerl alır 

olarak ilerlemektedir. Sovyet hükümeli lsvecten tanklara ve tayyare. 
lere karşı kullanıbcnk top, şimendifer nlôtı, vagon dinı::illeri istemekte, 
fakat lsvec bıı taleplere muvaf:ıkal etmemckteflir. 

Roterdamdaki petrol depolCIJ'ı 
tamamen imha olundu 

J.onr/ra, 2 (/Jusıısl) - neJcika s:ılıillerİ açığında, müttefik kUT. 

Yellerin lngillercyc nakline mani olm:ığn calışan üç Alm:ın. torpidom, 
lngiliz tny~·arcleri t:ır:ıfından h:ılırılmıştır. 

İngiliz 5ahil lın,·:ı filoları Lu s:ıb:ıh Roterd:ımdaki petrol depolarını 
tamamen imh:ı etmiştir. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

- 2 nci sayfamızdadır -

yan tedbirler alınmaktadır. 
Vatandaşlar Tatan t~ln alllha l&nl· 

mak mecburiyeti biran hatırınızdan 
çıkmamalıdır. 

Vatan mUdafaası için müttehit oL 

duğumuz da hariçten ldmııentıtt'Cr'ed: 
dUdü olmamalıdır. 

TUrk vatanının ael&metiu Ç&11f&ll 

hUMmetinizin size bUdirecekleırt bun
dan ibarettir. 



nubi Rmerikadtı sivil givin
mis Alman zabitleri dolasıvot 
Italyada askeri 
manevralar başiadı 

C91aırrl'§>Bye Nezaretı·0 en bftn lklşlDDk ro>Dr müite· 
tnassıs gonüDIO kuvvet• teşkDD edbyor 

Pnri!ı1 2 (Ra<170, 5&&t 17) - İtalyan Harbiye Nezareti, ordunun 
bütlln saflarından seçilecek on bin ~ilik bir mUtehlU!lm gönüllü kuv. 
vctl t.eskillne karar vermiatır. 

Diğer taraftan, Londranm Romadnn l>ğrendlğin.e glSre, ltalyada 
on bin ihtiyat aubay silah altma çağınlmıştır. Floransada da askeri 
manevralar b:ışla:m~tır· lliltuıo vilnyeti dn.hlllnde bUtUn sınat mUeB. 
scselcre, daire ve malaza.la.ra nkşa mları ışık söndUrmo mecburiyeti ko 
nulmuutur. 

lTALYA HARBE GiRERSE A!IERlKA DA GlREOEK 
Pa.rfa, t (Radyo, ıaaat 11) - Nevyorktan bildirlliyor: Siya.!! ma... 

hafilde, Ruzvcltin Mu.asoliniye son mektubunun çok cidcll bir ihtar ol· 
duğu işaret olunmaktadır. Ncvyork Herald gazetesinde çıkan sa.IA.hi
yettar b!r zatm makalesinde ezcUmle aôyle denilmektedir: 

Mıwıolin.1 yalnıs Amerikan hllkfımeUnln değil, Amerikan mllle. 
tinin de hl.!slyatmı anlamamakla bUyUk bir hata etmektedir· Zira, İtal
yanın harbe girmesi, Amerikayı Hitlerin hareketinden çok daha zL 
ya.de hlddctlcndlcekUr· Filhakika, bu suretls yalnız Almanya değil, 
blltful nazlllk harekete geçmlş olacaktır ki buna karşt demokrasinln 
tamamile cephe alınası icap edecektir· Bundan başka, ltalynnm har
be girmesi, cenubt Amerikada da btlylik bir nkl!Ultunel doğuracak ve 
bllha:ssa Arjantindeld ltalyantaraftarlığı ortadan kalkacaktır· 

Alnıanya 
Hangi cepheden 

taarruza geçecek? 
Fransız askeri muharrirlerine göre: 

1 - Som - En - Malmedi cephesinden büyük 
bir Alman taarruzu 

2 - İsviçre üzerinden Liyon istikametine bir 
Alman - İtalyan taarruzu. 

Paris, ! (.4.A.) - Sim31 muha
rebesinı.1 adb!tı l:att Dır sılrette 
:tebeyüün etmis ~ıbi goründı.igu şu 
tırada askeri muharmler, Alman· 
larm gelecek darbelerini nerelere 
indirec.!ğini tetkik ile meşguldür
ler. Matıc gazcte3inde Jean tabry, 
Parıs bö.gesıle, a;ıağı Sen ve Marn 
bölielerinın tchdıt altında bulıın
nıakta oldu{:unu tebaniz ettirmek· 
tedir. Bırmenale)h bu mıntakalar 
kla haroe hazır anmnk lazımdır. 

Lö jurnal aazrıısındı uıvet di· 
~·or kı: 

"Alman!arın mutad olan tarzı 
harek Le ını n:u:;aı ıtıba-ra aıacak 
olursak, Almanlar) Som ye Aisne 
hattımızın ıkı cenanını dclmeğe 
çalışacafilardır. lıu takdirae, ç.n< 
mUiıteme.ıdır ki A maruar bir ta. af 
µn Amıcns dı!;er taramın Rethel 
lx>.gelennden harekete geçecekler
tfü. 1-aı;:at d~man armuz .t>Undan 
~k ba~.ca bir tarıda harCKet de e· 
debihrler. Me~~. ~keıımizı del· 
meğe ça.ı,abı eceıtlen gibi, merke
ze yakın \ e Soi!OOn ıstl.WlIIletınde 
cep.ıcrnızin h .... 1angı hır no.-.ta ... ma 
da tazyut e..ıe::n ırıcr. I er ihtimal 
derpı~ eaı me.: ıcap eder. ÇunKü 
pekaıa duş • .mı.ilecegı gıbi, Aıman
lar, evveı!il ~In1moua o.sa mutlaka 
kcndıle. ını e.., az oe.{ıedıgi.mızı zan 
nettık c. ı no.. aıarda IJıı:ı vurmak 
istıy~lerdır .,, 

Beklenebilir 
si elAn korkunç olmakla beraber 
çok zayıflamış bulunmaktadır. Di· 
ğer taraftan da hücum arabalarına 
karşı teknik gittik!;e tekamül et· 
mektedir. Son piyade müsademele
rinde, müttefik piyade bariz bir 
surette faikiyetinı göstermiştir. Bu 
sayede, muhariblcrin kuvvei ma
neviyesi, )'Cllİ muharebelerer arife· 
sinde en yüksek rn2rtebesinc \'asıl 
olmuştur . ., 

Populer gazetesi, askeri muhar· 
ririnin imzası a.tında, mihver dev
letleri plftnlarımn bilhassa Fransa 
ve Fransız ordusu ile karşılarında 
doğrudan doğruya bir mania bul· 
mal~ta olcl~runu ve bu mania ayak 
ta durdukça hiçbir zaferin bir ma 
na ifade etmiyeceğini yazmakta
dır. Aynı gazete Alman taarruzu 
hakkında muhtelif ihtimaller der. 
pi' etmektedir; EvvelA Som - En· 
Malmedi cephesinden büyük bir 
Alman taarruzu saniyen, lsviçre 
Ozerinden Liyon istikametine bir 
Alman - ltalvan taamızu ile 
müterafik, 1s'Viçre üzerinden bir 
Alman taarruzu. Fa rnt planların 
hiçbirisi nihai gaye;;ine varamıya· 
caktır. Framanm daha geçirecek 
çetin birkaç haftası vardır. Maa
mafih kriz aşıldıktan sonra, za
man. Fran~a ve İngiltere için çak 
şacaktır.,, 

Miili küme 
maçları 

Şeref aadında: 
Miıli "kümenin son deplasmanı· 

m teşkil eden bu haf takı ikinci 
gün maçlarına bUilin gene ŞereJ 
stadında deyaııı edildi. 
1\1· GUCU -·\'EPA: S-1 (1-0) 

Günün ilk müsabakası l\luhafız
gücü ile Vefa takımları arasında 
nakem Şazi 'feıcanın idaresinde 
cereyan etti. 

Bu miısabakada takımları §U 
kidrolarla dizilmiş görüyoruz: 

Muhafızgücü: J:Jeari - Fetlıi, 
Abdurrahman - lbralıim, Alımeı, 
Haşim - Turan, Füruzan, Rıza 
Cel.ôl, Tur,ut. 

Vefa: Azat, - Abdu~. SiJlcy
man - Şeref, llak/.::, Sükrü -
Moto, Necip, Gazi, Sulhi, Haydar. 

Dünkü kadro .. una nisbeten Ve
fa bugün daha iyi vaziyette. .• Dün 
oynamıyan !'-;ecıp ve Hakkı yerle 
rini almı~ar. 
Oywıa seı1 bir hücum\a Vefa 

başladı. Fakat derhal hikimiyetı 
te:oıs eden Ankaralılar tam yedi 
dakika Vefa kalesıne abanmı' bir 
oyun çıkardılar. 7 inci dakikadan 
sonra açılan Yeşil beyazlılar, bil
hassa sagdan Necıp vasıtasile yap· 
tıklan aınnlarda rakıp kale içm 
tehlikeli oluyorlar. Fakat ıüzel çı· 
kışlarile Muhafız kaleci i Bedri 
bunları muvaflakiyetie önlüyor. 

Uzun müddet devam edemiyen 
bu hücumlardan sonra, oyunun 
umumi cereyanı üzerinde hissedi· 
hr bir hakimiyet tesis eden Muha
fızgüçlü.er, nihayet devrenin bit· 
me:.ıne 3 dakika kala soliçleri Ce· 
ifil vasıtasHe ilk gollerini )'aptılar. 
Ve birinci devre l il Muhafızgücü 
lehine neticelendi. 

1.K1NC1 D.li:\'RE: 
Bu devre gene Muhafız üstün 

ve hfil<im bir oyun tutturmakta 
ııecikmedi. Niharet bu hfikimiyet 
~O inci dakikada gene Celalin yap. 
tığı ikinci gol.e semeresini gooter· 
mı' oldu. 

Hu goıden beş daklka sonra g~ 
ne CcliU güzel bir şütle taknnına 
3 üncü golü de kazandırdı. 

3 O mağlup \"aZı)•ete duşen Ve
falılar birdenbire canlandılar. Her 
hatlarında görülen hareket ve can· 
hık oyun üzerinden Muhafızgucü 
hil.kimıyetini sildi. 

32 inci dakikada Hakkı isabet
li ve sıkı bir şiltle rakip kaleyi 
yokladı. Bu şütü bloke edemiyen 
Muhafız kalecisi Bedri topu önü
ne düşürdü. Süratlc yetişen Nt'cip, 
takınunın ilk ve son golünü yaptı. 

Bu golden sonra oyuna tekrar 
eski temposunu veren Muhafızlılar 
neticeyi değiştirmek için çalıştılar. 

Epok ıaz.tlısinde Kerlli.s diyor 
ki: 

• "Umumi)·etle zannedildiğine gö· 
re, g.s:ıcat çarpışma bızım ıçın 10 
mayıita oldugunoan daha ıyı şera
it dairesinde o aca.Ktır. Bunun se
bebleri şuruardır: EV\o:A Amed
kan malwn i ile t:ıl ... vi ye etlilmis 
olan rransız bava kuvvetleri ilk 
taarruzda olduğu kadar kuvvet1J 
bulunmaktadır. Hıılbuki Almanla· 
rm bu saha.da zayiatı aztm oldu
ğu gibi ilk f aikiyetini de tamamen 
kaybetmit b!llunmaktadır. Sani
yen, Almanların ta.amı.ı malzeme· 

Fakat netice de-;fümeden oyun 3 l 

11

:A.inlan ... tay ... y ... a~·0·ierii di~farun mağluQbiyetile ncticelen-

1 
BEŞİKTAŞ - G· BlRLtGt: 2--0 

Bu sabah da İsviçre- GUnwi lklncl vo mUhbn karşı_ 
· b" f1 ... lıı.şması yine eercf stadmda. Beşik-1 nın ıtara ıgını i taş vo Gençlerbirllği tnkmılan n.ra-

J bozdular l amda cereyan etti· 
rari , 2 (Ilaılyo, sa.at 17) - b. Hakem Tntık özerenginln idare 

viçre Urrrtnde r.u eabah ~ine bazı rltiği bu mUsabakaya takmılar eu 
ı\lman tayyarelerinin uı.;t.uğu ıö - kadro ile ç1ktılnr: 
rUlmUştUr· lsvı~re bqkumandanlı- Bc~n.ı:ı,: ltl~hmct AJI - Taci! 
ğı tarafmdan n~:-~dilen bir tebllğ.

1 
llilsnU - llUscyln, Rlfat, Fcyıı 

de bu b!dl.u bildh·:ıerek, lavJçre llayGtl, Daklo. İbrahlm, Şeref· 
torırtıklıırmm bttara!lığma teca· Eıref• 
vUz edildiği iıarct oluıımaktadır· Gea~lerblrllif: naalm(.- Ahmet, 

HA.~P 
V©l~Üy<etü 

Dün 73 Alman tay
gare~i düşürüldü 

Almanlar Fransanın cenup şehirlerini 
bombala~akla italyaya yardıma kadir 
olduklarını göslermek istiyorJarmış? 

Amerika 
hükii.meti 
Cenubi Amerikaya 

2 kruvazör 
gönderdi 

Mareşal Peten, Pariain Alman parCl§Ütçülerine 
.:.karşı müdafaasını hazırlıyor 

Paris 2 (Ilususi) - Almanlar 1 tardır. Fransız avcı tayyareleri bir 
Dünkerkde sahile varıp müttefi'~· çok Alır.an tayyaresi dtişürmü,tilr 
!erin irkap hareketlerine mani oı.a. Bunlann miktarı malOm değildir. 
madılar. Müttefikler bugün kıta· Almanların bu taarruzlarının h~ 
!arını nakil hususunda daha büyük defi askcrt olmaktan ziyade siyasi· 
müşküllerle karşılaşmaktadırlar. dir. Almanlar, bu son günlerde bit 
Alman ağır topları ve bilhassa tay- karar vermek vaziyetinde olan I· 
yare!erin bombardımanı irkA.p ha· talyaya, Fransanın cenubu garp 
tekelini müşkül bir şek~e sokmak- limanlannı bile bombalayacak 
tadır. Fakat buna rağmen harekat kudrette olduklannı göstermek ve 
disiplin dair~inde cereyan etmek· böylece İtalyanın A~nya ya.nın· 
tcdir. da yer a' masını tenun etmek ıste· 

fik. h d 
. k mektcdirler. 

Mütte. ava, enıı ve_ ara Fransız bombardıman tayyare· 
kuvvet~erıı mil~tere~cn faalıyette leri de Amyen, Al)evil ve Rlıhrda 
bulunmaktadular: Bılhassa d'?" Alınan askert hedeflerini, ~·olları. 
nanmanın gayretı şayanı takdır- kıtaları ve köprüleri bombalamış· 
dir. Şid~etli A~an bombardıma- }ardır. Tam yirmi iki ton bomba 
nına ra&rmen muttefik donanma atıimı tır 
vazifesini muv~ffakiretle . başar Fra~sada Som cephesinde Al· 
fl!akta~ır. Tabı~ ~ayıat verılmekt~- mantar müdafaa hazırlıklarile 
dır. Bırço~ l!lgılız ve Fransız tı· meşguldürler. 
~t. g~mılen bu harekAta kurban Alman harp mekanizmasının 
gıtınıştır. büyUk hasara u~radığt, maden sa 

ı haziranda düşilrülmüş olan Al· nayii i§Çilerinin yüzde 15 nin harp 
man tayyarelerinin miktarı 73 tür. malzemesini tamir için cepheye 
Müttefiklerin zayiatı beşte bir nis· gönderilmiş olmasından bellidir. 
betindedir. Bir Fransız slivari fır PARISlN PARAŞÜTÇÜLERE 
kası 4·i Alman hücum arabasını KARŞI MÜDAFAASI 
tahrip etmiştir. Bu rakamlar Al
manların büyük zayiat verdikleri
ni isbata kftfidir. 

Dün gece Som cephesinde sfiktı· 
net vardı. Almanlann bazı mahal
li keşif taarruzları olmuşsa da bun 
lar ehemmiyetsiz hareketlerdir. 
Cephenin diğer kısımlannda mü
him bir ~Y yoktur. 

Alman tayyareleri dün ve bu· 
gün Fransanm cenubu şark Vf 
cenubu garp şehirleri ü~rine ka· 
dar uzanan büyük uçuşlar yapmı~· 

Paris, 2 (Hususi) - · Pari:.e 
taarruz ihtimalintle para,ütçüler
le mücadele edecek kıt::ıların hazır 
lıklan bitmiştir. Bu işle mareşi'.~ 
Pet~n idar~in<leki dört ki~i1ib 
bir heyet meşJUI olmaktadır. 

LEOUOLD BRÜKSEL 
SARAYINA GELDi 

Roma, (Radyo saat 18) - Kra1 
Leopold, Alman makamları tara 
fmdan verilen mUsaade üzerine 
Brüksele gelmiş vt eski sarayına 
yer!e,n1,fü .. 

Nuri - 1'1us~fa, Jwan, Halit - \ mUsabaka 2--0 Beşiktaş lehine 
Vahdet, All Ali, Mustafa, Cahlt. _n_e_u_cc_ıe_n_d_I· _______ _ 

Beşlktaş seri bir hUcumla baş. 11 inci İstanbul 
lndı- Siyah beyazlılar derhal haki· 
mlyeti tesis ettller. 

4 Uncu dakikada Esrefln çok gU. 
zel blr ortasmı 1brahlm kale ya
kınlarında yakalıyarak Re~il<taşm 
ilk goltlnU yaptl· 

15 incl daldkaüa bu sefer Haya. 
tinin ortasını kafa lle knleye gön. 
deren lbra.blmln şUtUnn Gençler • 
blrl'ği kalecW yakaladı· 

Eeşlktali oyun nzerindo tama • 
mile h~ ldm·· Genclerbtrliğl oyun
ca lan :l 8 içinde ıınkışm~ varlyette 
kalelerlnt mUdıı..!e.nya uğra.'IIYôr· 
Sfvah -beva?:la forvet hattında f;e. 
ref te iyi hlr ovun <:!ltarl!a Beşik- . 
ta.q1ılar savı adetlerini rahatça ço. 
~rıttP.bilPcE'ı~ıer. 

37 ncl rla.!-lkada bir frikik at~ 
kn:r.anan Be"llktJ'!qhJar ~"i ,.,,.tT'""cn 
Jlıık ·•nrn <;ok sıkı blr ı,Uti"·le ikin
ci ?"ollerlni k:ı.zandılıı.r· Ba galde 
kaled verlnden bile krrnı1dayama • 
mı~ t· B•ı suretle dııvro 2-0 Be
o:l ·taş Jı>'h'"e n tic0 1f"ndl· 

tklncl clevre 1M çok serlllğ'e d~-
ken C'renı;te ... birli"'.i mUdafıw11, ei· 
·a..lı_bcyazl•l ra gol yapmak ftrs&
tmı bıraltl"".,dt· B11 ha..~a fld taknn. 
dan karqılıklı iddialnrdıı bulunmu~ 
olan bazı oyunımlarm birfbirlerlne 
e»Öz pJ'h,.....,n-P~'" r,:ıl~mıı1art oyu· 
ııu ııertll~c döktli· 

Bu devre btı.~l:a ı;ol olmad:uı 

Atletizn1 bayramı 
11 inci l sta:nbul atletizm bayra 

mımı bugün Fener stadında ~ apı! 
dı. Alınan neticeler şunlardır: 

110 M. manialı: Faik 15 saniye. 
800 metre: R. Maksut 53 5-10 
100 metre: Muzaffer 10 9·10 
300 metre: }Justa!a 9,5 1-10 
1500 metre: R· Maksut 4ı70 8.10 
4000 metre: Gören 51, 6-10 
200 metre: Mu.ıaffer 23,0 2..10 
GUlle: Arat 14,2 
Strık: Vlçaropulol! 3,30 
Üç adını atlama: Ömer 14, 27,5 
Diıs: Arat 38 95 
YU!tl!ek: Fail< ı .80 
Cirit atma: Melfb 54,34 
Uzun atlama: 6.30. 

Serbest gÜreşler 
Bugün Taksim stadında ser}>l>..st 

güre~ karşıl~rrnaları )'apılmı~ ve 
bennutad gene birçok kaşkariko 
lardan sonra nihayet bulmu~tur. 
Sporla telifi kabil olmıyan bu ha
reketler ba~tanbaşa birer para do 
labı o'duğu için yapılan di'>rt beş 
müsah:ıkanın lilzumsuz tafsi!Atik 
~ütu..,lamnın isg-al ctm~ isteme
dik. 

Amerika donanmasaıd 
35 bin tonluk bir krd- , 
vcızör daha iltihak etfı 

Vaşington, 2 (A.A.) 
- Bahriye dairesi ceıı1" 
bi Amerikaya yenideıt 
iki hafif kruvazör gö!'• 
dermeğe karar ver1111t 
tir. Dün Rioya hareke 
eden Kinci gemisini ye
ni gemiler takip edece1'• 
tir. Bu hareketlerin, :;J 
bebi, U rugvay ve Bre .. 1: 
yada sivil giymit ~ 
man zabitlerinin ın~:: 
cua olduğuna dair av 
nan· raporlardır. 

Vaşington, 2 (A.A·\11 
-1921 denberi Birle4'r 
Amerika tarafından ""!,f 
şa edilen 35.000 tonıd1 
iik kruvazcr bugün ~ 
nize indirilmiştir. Seti: 
to azalanndan Vee~, 
Avrupa harbi dolayı ,ı 
husule gelebilecek b j\• 
türlü hadisata kar~ı _ .... 
merilp ... n1n, her ne l)IJJ""" 

sına olur~a olsun, h~ 
lanmağa karar ve. tJ1! 
olduğunu söylemıl-:-sı, 
Gem:nin kıymeti 65 ~ 
yon 800 bin dolardıt• 

ARJA.NT1N ALMANYA 1l 
PROTESTO ETT1 J) 

Pıım, z (Radyo) - Bueııot 
res'ten blldirlliyor: ~ 

Arjantin hilldiıneti, Ser~ 
sefiri vaartaslle, Alman hil1'~ 
ni, bir Arjantin vapurunun ":::1" 
lenerek batınlınası hl~ 
dolayı prot~to etmiştir-____ / 

Mısır kralı 
İngiltere elçisil• 

sörUştü 
Kahire, 2 ( A.A.) - Kra1 ~ 

dün öğlejen sonra İngiltere ~J 
ni kabul etmistir. Diğer ~~ 
nazırlar heyeti, para,tıtçül~ 
şı alınan tedabir hakkında 
li tetkikatta bulunmu~tur/ 

Sovyet heyeti \'~ 
goslavy~dan ayrı~ 

Belgrad, 2 ( A.A.) - SOf~ ~ 
si Lavrentiev ile Sovyet heY1~ ~ rahhasası Sovvet • yugos ~ 
ret itil~~~amesini ~1 ıe ~ 
sonra, dun akşam saat ~~ 
graddan Sof yaya harel<ct e ~ 
dir. İstasyonda, harici)•e n 1'il!il' 
nin yüksek memurlarile .. ~ 
şahsiyetler \"C matbua~. m~ ·dd': 
!eri taraf mdan te:yi euılıll'~ 
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trtımm 'Flandrdaki müttefik kuvvetler; ..... ITALYAöA .... 
~:~'~.:4:: ,_,, .. tamamen ingillereye naklolundu

1 
HAZiRLIK 

~"!'..!""'~~·;:,:":-~ İngiliz k~alı, geri.~~ek.il~şi muvaffakı- ıo bin ihtiyat 
':·.,. .. .,. ...ı,..u .,.,ine ,,.,oı. yetle ıdare ellıgı ıçın general zabiti · hizmete 
tadan Fra.nsaya geçen talebeleri. G d' • d · 
~en on kişilik bir grup buglln- or a nışan ver 1 çag""'ırıldı il ltonvaruı1yonel trcnlle §ehrlmize 

t~tır. Pıırls, 2 - Müttefik kıtaatm dır. Yugoslavya, Dal-
lı:unıar ikmat talebelerinden Dünkerkten vapurlnra blndlrllme- Mukavemette devam eden Ca· maçyada mühim 

l!nll Ergenç, Hayri BoY.lu, Re- sine devam edilmektedir· Alman- lais Uzerine paraşiltle yeni 'yiye • 
ıad Ta.ınersoy, Saffet Orhonoğlu, tar buna mrını olmak için t:ıyyare. cek su ve mühimmat atılmııtır. tedbirler aldı 
~Ulusoy mllhendls Seyfi Bu- !erden b~ka ağır top da kullan- TAYYARELERt."'1 FAAL11'E'J.l 
l'l!ı.~ lnnıln Uİusoy, J{cnnn Boysan, mıştır. İki gllndenberi civara ge- Alman tayyareleri dUn Karldlya ve 
1 .. ~ek nıaden cnstitUsU hesabına tirilen Alman ağır topları ateş et- Lfyoıı oehJrlcr1.ııi bombardıman et
;'18Ulerinı yapanlardan Adnan mektedir. Fakat buna rnğmen as. mııııerdlr. Her iki Dchlrde de sivil a. 
"'1',!nıenoı ve Nizameddln Erglldfr. k b dlrl i d tıalldcıı ölenler vardır. Marailyada 

~ ann 1 erin vapurlara in lmes e - otuz ki§! ölmllştur. Limanda bulu· 
bıı da kalabalık bir ta ebe vnm ediyor. lngflb: ve Fransu at'I- ıunan pamuk yüklU bir tnglllz cemlal 
• l>u gelecektir· kerlerile bera.ber birçok Bel .. ikalı Oaı ku .,. batmt§lır. lıı, ataaaray Uscalnln 72 inci rıı· krtnat da DUnkerk müstahkem Müttefik tayyareler de taallyette-

lat l'ıld!lnUınu mUno.sebeUle bu sabah mevkiine gelm~tir. Bu, Belçikalı- dir ve münhasıran asl<ert bedetıert 
~ t 11 

de mektep blnasmda merasim ların yalnız bırakıldıktan için tea. bombardıman etmektedirler. Birçok 
, llıltnıştır, ilin olduklarına dair Almanlar ta- Alın.an tayyaresi d~UrUlmUotUr. 

be ll-u Babalı aaat dokuzda Sirkecide rafından işna edilen haberlerin a- Nevyork Taymlıı gazetcalne Bern· 
c• llUtka.pı Darüueado aokağında blr sılstt olduğunu gôstermektedlr. den gelen bir telıra.ta nazaran mUtte.. 
~Yet ~ıenmı11, bclMı 1(1krı.blle ma- Almanlar Somme cephe.sinde ze. llklerln Hamburg ve Rheineml'in sair 
ı:.~_22 Yll§mda hamal Dav t, bir re- mini voklımuı:?a ""•lamı•lar, dUn endUatrller tehirler 11Zerinde ~apmıı 
""llt -1 ~ ""'il " olduklan akmlarm husule getirdllf ~ ~'llzUndcn hamal Salıımoı:ıu a.- birkaç taarruzda bulunmuolardır. hasarat herkesin tahmininin fevkinde 
• 8Urctte yanılamı,ştır. Bilhassa Abbevllle'de rnotlklll kı. bulwımaktadır. 

l'l Liznan rcınllğinln denizcilere taatla taarruza geçmişlerdir. Bu Bltarat menbalardan &ldlğı haber
Uep~~ il.Ana glSre, Bllyükçekmcce taarruzların hepsi tardedllml§f.Jr. tere nazaran aynı telgrıı.t ıunu da na.. 
d~1~?rköy arasındaki eahlld~n Nehri kauçuk sandallar içinde va etmektedir: Eğer ~lmaıı)'a bu yaz 
~ ~ doğru 15 mll mesafeye bu- geçmcğo te§ebblls eden Alman u- harbi kau.ı:ımıyacak olursa, ıı:ıaan v. 
lıa\·den Çarşnmba gUnUne kadar korlerl esir edilmi§lerdJr. Yakmda malzemece uS"radığı yUk.sek zayiatın 
ltr a kuvvetıertmıze mensub tay- bu cephede mUhim harekat bek. n Alman mWeUnln mUtehand bu-
t .... ,_elerinıiı tarafından bomba a _ lenmektedlr. lunaı:ı moralinin kendl31ne çıkaraook.. 
"iı<ılrt ~ I b D'Ü.NKERKTE YA.Ll\'lZ ıan mUoküllta knrgı lu:ıymaya lmkln 'd 'apılacaktır. Bu eebeb e u bulamıyacaktır. 
~~an deniz vasıtalarmm geç • DOHDARLAR KALDI ALMAN TEBLtOl 
tır. Uç gün müddetle menedilmiş- Şimdiye kadar Flandrdan İngU. Bedin, 

1 
CA.A..) _ FUhrentn umu· 

• lrrn tereye nnklediten askerler ytlı mı kara&'l'!lu tebliğ ediyor: .. 
~ Unıt harpte ordulanmızm bnr binleri bulmuotur0 Fransız ordumınun geri kalan ıon 
lııt~ d;ın vcldll ve ozamruıki hUkQ· Sallı.hlyett&r mahafilde tahliye . krtaıan taralmı;ln.n ıösterllmekte o
~"' hnrbJye nazın olıııı merhum nln bitmek üzere olduğu temin e- ıan mukavemet kırılml§tır. Tathlr a
ttr, r (Pll§a) nın blraderl emekli diliyor. DUnkerk mUkemmel su- meUyesine devam ed!Urken Lll c1va.. 
~tl ~at Nurı bu sabahki konvnnstyo_ rette tahkim edildiği elbette, mllt- rmda 26.000 em aııı:ımıııtır. lngillz 
~ ~Ue lavtÇTCden gelmiştir. Ge- tefikler Almanlara bUyllk zayiat kuTVellaı:1n.ln rerl kalan alaamma 
bıı ~11 ticaretle meııı;:ııl olduğunu, verdirmektedJrler· ~1 Dtlııkerkiı:ı iki tarafından yapıl· 
~ au fabrikası fı;in demir te- Almanlar bataklık haline getiri. makta olan taarruz, d~manm c;ok 
~lnır.'tınek Uzere yaptığml söyle· len sabalan geçememiştir. Bu ytız. m~akkaUt olan bu arutde gOster-

l:> dlft aı:ıudane mukavemete rağmen. ~ %Yollan umum mUdUrlUğtl ta- den yalnız havadan DUnkerkl bom- terakkl etmektedir, 
~~ ccmı ı~aıye mUhcndlsllğt bardımanla iktifa etınJ !erdir. Al - Bavaı:ım fena olmamı& rağmen ha· 
~e lıa lçf.ı:ı lngntercye gönderilen man motörlzc kuvveUerl bu ceph,e. va orduınuz DUnltcrkde vapurlara lr. 
l:t~krp doJayıstıe bir müddet Par!.ste de tamamen muattal bir halde kal- kap edilen asluırla muharebeler etmıı 
l'\ıı a2laı:ı eonra nihayet Londrnya va- mrıılardtl'· ve orduya yardım olmak Qzcre ko.ra· 
~ latebenln şlmdntk tahsil yap· DUn İnglltcreye nakledilen kı- daki mubarebcılere de !1Urak eyle
"- filrını1aıı vnzgeçllmlo, harpten 11on truıt arıı.smda Hindll ve FraMJ% ml~Ur. 
lta.l'lr~erıımek Uzere geri dönmeleri nıllstemleke askerleri de vardır. Ceman 2:s bin ton hacminde beş 
l..oı;~ tınırnı§tır. Bu husw:t& dün GEl'lı-vt> AL GORT nakliye gemlal batmlmlf n Qc; harp 
ll?, lefo.reUmlze telgnı..f çekllml§· •.:.ın pmlal ue ıo Ucaret ıemlsi bombalar 
• ç LONDRADA ıa cldd1 ha.sarata uğratılml§tır. 

l'lıı11e a~ca. Yalova, ve Kartal köyle. TahllyenJ.n muvaffakıyetle fnki- Blll'alll motı>rbotıarda.n mürekkep 
le ı:s' köylUnUn vı v11AycUn yardıml· §af etmesi üzerine, Fla.ndre'deld bir ruowı&mxz bir dU§Dlan torpld .. 
lı.r, \' köy okuıu in~nsma b3§1anmı§.. İngiliz ordusu kumandanı General su ile bir tahtelbahlrl babrmı§tır. 
~r._ 1ilAYet bu köy oku11an için 6000 Gort Londraya dlSnm" .. tllr· Bu wreUe bu motı>rboUar taratın· 
~ita 8!dııncıa bulunmu§tur. Bund:ıı:ı '4!i1 dan Maı:ıt d•nl.ztı:ıda batmlan torpido-
~ ta vl~lldekt llilvart karakol blı:ıası Lord Gort. istasyonda harbiye ıarm adedi &llıya -nı tahtolbahlrleriıı 
'llın tcJkUAtıı bir ııehlr Jlkokulu nazırı Eden tarafmdan karşılanm~. adedi de lkJye ball# olmtı§tur. mr 
?-;~ettrtıccckUr. trr. Generalle nazır doğruca Harbi- denizaltı ıemtal östand önünde 

~l'et laaındakJ BaJlpa.,a konağı da ye nezaretine giderek erkAnıharbt- b1r Alman harp &emlalnl torplllcml§
t~ta llaaunn nlmmıııtır. Burada ye §eflerile Vl1%iyet hakkında mQ. Ur. 
l'etı.ı I~~ kız eruıUtUsU açılacakbr. da velet efklrda bulunmu~JardJr. tnı;-mz kuvvetlarlnln ao mayısta 

'tt1ına -va edllocek oırui bu okullıınn Kral Corc 15ğleden sonra Lord Kuel clvanı:ıda lmhuı emıamıda 61 

Roma, 2 - İtalyanın eimal or
dulan başkumandanı olan veliaht 
prena Dö Piemon dUn husuııt tren
le Fransa hududundan ancak 60 ki
lometre mesafede bulunan Torl
noya hareket etmiştir. Başkuman
danı uğurlıyan yegdne "ıı.hslyet Al· 
man bilyük elçlsl von Makenzen 
olmuıtur. Vel!aht yanında general 
Grazyanl oldui?u halde bugün ~ 
novaya gidecek ve mezun grana· 
diye'lerin geçitlerinde haztr bulu. 
nacaktır. Ayni nmanda 8. 9, 10 
h r-'randa Fiumede yapılacak fan
ta.ııeenlerin toplantw:nda da bulu
nacaktır· 

DUn neeredilen bir emirnameyle 
10 bin ihtiyat zabltJ orduda biz. 
mete çağmlmaktadrr· Bu zabitler 
son zamanlarda sflAh aJtma alman 
ltıt'alann kadrolarını dolduracak
lardır-

İtalyan gaı:eteleri, Trlyeste !W. 
lerlnin aefi tamfmdan imzalanan 
bir telgrafı neşrediyorlar· Bu tel
&Tafta ''İtalyayı Alma.nyaya h"~
lryan !Jeref taahhüdilnlln yerine 
geUrJlmmıl.. fStenmolite, SUveY1. 
Cibuti, CebelUttaııktnld zorluklar 
ve verilen mUrurfyelerdeıı baheedf. 
!erek ''Konıfka, Malta ve Nlı!in t
talyaya ilhakı lQzwnu,, kayıt ve 
"'I'rfyeıte f~çllerlnln kurtuluş hıır. 
b1 için hazır oldukları" ilAve edil
mektedir. 

Millno n.llsi mnaf yerlerde \'e 
lkametglhlarda ışıklnrm dı~n m
mamam fçfn tedbirler e4mma.smı 
emrclml§tlr· 

Amerikanın Manhattan yolcu ,..,. 
puru ttalyndakl Amerlkatılıırdan 
1730 k 1oiyi hRmll olduğu hnlde Ce. 
novadan hareket etmiştir· Vapu
run normal yolcu adedl ancak 800 
dllr· İki miallnden fazla yolcu alın
~ olmaktadır· 

tTALY A. llABBB GlnERSE... 

Nevyork, ı - Amerlkadatd İtalyan 
turizm btlrosu oelt Pant&leonl, Mueo
Uı:ılniıı Hltlerle tefriki meııa1atıı.l pro. 
lesto makamında, dUn tstuaauu ve.r
mı,Ur. 

Pantaleon1, İtalya harbe girene 
kcıdlai lı;in bir telAket teokll edece
fin.I derplf ediyor. 

Bqincl kolun Amerlkadald faall
yatlı:ıe ıeçen Pantaleonl bQtUn 1t.aı. 
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Kara Mehmcd, Salih Sahhann 

1 
utikkanınm kapısını açtı ve: 

- Selamünaleyküm. 
diyerek içeriye girdi. 
Burası loş ve karanlık bir yer

eli. Garip bir buhur kok~u es. 
merimtrak dumanlar ha.imde o
danın havasını dolduruyor ve loş 
luğu bir kat daha. arttırıyordu. 

Denizlerin yosun kokan bol ha 
vası ile ciğerlerin işişirmeye a
lı~mı3 olan Kara Mehmed bu du. 
mantı daracık oda içerslnde boğu 
luı· gibi oldu, boğazına bir gıcık 
tıkandı, Bir iki defa öksUrdUk
len ve gözlerini dUkklnın lo§-
luğuna alıştırdıktan sonra köşe. 
de bir makad üzerine oturmu~ e
lindeki kaını§ kalemi aan tunç· 
tan divitine batırarak dizi Uze.. 
rinde bir k!ğıd parçasına bir çok 
rak:ımln.r. man~ız işaretler yn.
Z-<1n Salih Sabhan gördU. 

Salih Sahhar, çok yaşlı görU· 
nüyordu. Kahve telvesi kadar si.. 
yah bir yüzde, insanın gözlerin· 
den çekerek k:ı.lbine kadnr da. 
lan iki iri sUrmeli göz, saf kula.. 
ğında koca bir b.o.lka takılı ... Göı 
teri Kara Mchmedin Uzerlne çev 
rildiği halde hiç bir aey görmü
yor gibi... 

Kara Mehmed tekrarladı: 
- Essellmünleykllm .. 
Salih Sabbar yine cevap ver

medi. Boyuna. dizindeki kağıda., 
elindeki knmıe ka.lemi cızırdata
rak garip ıckiller çlz:meklı meı
gul. 

Levend Kara Mehmed, lSmrll 
denizlerde geçen her gemici gi
bi, biraz ~hırsız, biraz hırçın ve 
biraz da mağrurdur. Arap alhir .. 
bazın bu I!kaydialne ldeta öfk&
lendi. Elini belindeki kırmızı ku
aakta asılı uzun bıcağının sapın& 
ıöturdii ve gUr bir sesle: 

- Bre adam. dedi. bir saattir 
bura.da Tann selamını veririz. 
Ne diye almazsın. 

Salih Sabbar başlyle ''binu: 
bekle" demek isteyen bir işaret 
verdi. Bir ilti dakika sonra falcı, 
ka~ısındaldnin şakaya mUtc.. 
lıammil ol.mayan blrlr.i olduğunu 
anlam~ olmaktan doğan bir is
tical ile: 

- Affederzlz ağam... Hakir 
dUkkamma sultanımın §eref ver· 
diğini gördilm. Amma cin ta.ile.. 
si ile müeavere ve mUzakere ile 
m~gul olduğumdan onlan dJV 
ğıtmadan efendimle dUnya keJA
mı etmeye cesaret edemedim. 
Sultanıma bir zarar iraa edecek. 
le:rinden korktum. 

Kara Mehmed hAIA. öfkeli ve 
sabırsızdı: 

- Bre adam... Bir sUrU bo5 
lô..f edeceğine şuracıkta matla.
btmı gör ki b~ım.ı alıp gide
yim... Al şu iki akc;ayı.. Y ann 
veya öbUr gUn sefere çıkmak 
üzereyiz .. bak bakalım mukad.. 
derat levhasında hakkımda yar 
zılmış neler göreceksin? •. 

Salih Sabbar yerinden kalktı .. 
Dükkanın köşesinde mangala bir 
avuç dahs kokolu kuru nebat
lar attı. Yeniden kokulu duman. 
lar odanın havasını doldurdu. Ka 
ra Mehmcd tekrar boğulur gihi 
ökt:Urdü. Falcı yine hiç istifini 
bozmadan dudakları a.rnsında 

Yazan: f,1UZAFFER ESEN 
manasız kelimeler nunldanarak 
yerine geldi, oturdu. Mehmede is 
mini, babasının ve ana.sının ad
fonnı sordu. OnUndeki kağıdına 
~ne bir takım rakamlar, çiz
giler, i~aretler döktü sonra gn. 
rlb ve güç anlaşılır bir lisanın 
Mehmede hitap etti: 

- Tali yıldızın Burç hutta 
da mUsteklard.ır. GUnUn hUkmti 
icabı olarak da Merih, mUşteriye 
muknrrendir. ZUhre ise Uta~lde 
mUlnbis olmak Uzeredir. Bun
dan çıkan mana şudur ki bu ana 
kadar derdi dünyadan tamamiy
le azade bir kuş misilli serazüd 
olan hnyat şeklinde mUhim bir 
tebeddill olııc:ı.ktır. Dlnle ve a.. 
g!h ol ki bu dakika bir ısevdiğl
ııe doğru şitap etmektesin .. Aın 
ma,ka.fcs boş ve kuşu uçmug bu· 
lacaksın... Meyus olma. gönIU. 
nü ho§ tut .• Vuslat yine mukad· 
derdir, amma. yıllardan sonra .• 
derdir, amma yıllardan sonra •• 
Garip bir maceraya atılmak Uzc· 
resin, görmediğin diyarlan geze
cek, kimsenin uğramadığı iklim· 
lerde do~acakmn. Neaenl ıstı· 
t"oJ.p, ıstırabı sevine;, sevinci ma.. 
tem kovalayacak. Servet ve aaa· 
det bir taraftan gelecek, öbUr . 
taraftan akıp gidecek, Yapyan 
görür, seven eziyet çeker. Sabır. 
her kapıyı açan bir anahtardır. 
Bu sözlerim kulağında kUpe ol-
sun ... 

Kara Mehmed dUkklndan çı.. 
kar'ken dudaklarında bir gUlü!f 
vardı. Fa.kat kalbinde bir yılanın 
çöreklendiğini hissediyordu. Ax· 
Wt Wtiai gibi ağır ve l!kayd yü 
rUyemedL ko§tu, etrafına bak· 
madan, klmaeyi görmeden ko;s.. 
tu. TA evine kadar ko=tu. Ko.pıyı 
vurdu. !~erden ees nren olma· 
clı. Halbuki şimdiye kadar va
kitli vakitsiz ne vakit eve gel .. 
miş ve kapıyı vurmu§sa ilk vuru.. 
uunda Dilfuruz kapı arkasında i· 
miş gibi derhal kapıyı açmıştı. 

Kara Mehmed, bir daha bir da. 
ha vurdu ... Yine ses yok. .. 

Hızlandı. Kapıya bir tekme tn.. 
dimi, yine açamadı, omuzladı, 
kuvvetli omuzlannm tazyiki al
tında zereler gıcırdadı, kapı ardı.. 
na kadar açıldı. 

Kara. Mehmed deli gibi yuka.· 
nya fırladı. Evde kimseler yok· 
tu.. Her tarafı aradı, her ney 
yerli yerinde duruyordu. Hi~ 
bir eey eksik. değildi. Sa.de bir 
eksik vardı: Dilfinız. 

Kara Mehmed evden çıkb. 
Kom§ulııra baıı vurdu. Hiç kimse 
bir şey bilmiyordu. MahalO(}e hlç 
bir htıdise olmamı~tı. Bütün 
kom§ulann ifadesinden çıkan 
mana, Dilfiruzun bilinmeyen bir 
ısebeb yüzünden baoını alıp git. 
tiği neticeaine vanyorda. 

Kara Mehmed söylendi: 
- Bakın ıu kahbeye hele ••• 

Baeıma ne i§Ier açtı. Se!er ol· 
mamış olsaydı ben ona gösterlc 
dim, tstanbul kazan, ben kepçe 
dola§ır, orospuyu saklandığı , 
yerden bulur, çıkarırdım... Fa· 
kat ne yapayım ki iş acele. Bic 
kaltak yilzüııden ısef erden kala. 
mam ya. .. 

(Devamı nr) 
'ltt törenı 29 te§rinlevvelde yapı· Gort'u l:nbul etmiş ve kendisini tı:ıgillz tankı ete ıeçlrilml§tlr. ' tıı:· Dl::bafh nlıı!anmm bUytl'· kordonu Cenup cepbe11lnde dU~manıı:ı Abe· 

)'anlan, HiUerln ajanlarmm propa·:-----=--m::::ı-----------=---------

Claıt 1 1 
84bah GUlbane pn.rkma kun- ile taltif eylem~tJr. v11 clvanndakl tank hUcumıarı mu.. 

'-tı)~ llde btr çocuk atanhc knı:mrı.k Lord Gort son muharebelerde vattaklyet.alzllkle ı:ıetlcele11mi11Ur, Dlr 
ll .. ,_ bir kadın "O.kalanmı,.tır. mukabil taarruz lle blru arazi ka· 

ıı.-" ıı;ad " .. bllytık zayiat veren blr tek fırka ·~~·· Oldının Slrkccl clvarında oturan zandık. Abevilin sırtında dUomanm 
"' uıı.. mllsteıına olmak Qzere Flandrede. t ,.. h.. u 

~ "-~ c.w ve gayrtm~ru olarak ormanlar 1çer.Lsinde yap '6• ,_,,ll§!I • 
..., W mllttcfik kuvvetlerinin k!mı'len -• .... A- bo ........ _an A .. 'l llı.:taıı.e ÇOCtığunu be§ gün cvv 1 do.t tanı.dm~ m ..... ıuı.uı .,.... • 

rı~ll2ct :: doğurduğu o.nla§ılmI§tır. lngilteroye nnkledlldJftn.l krala mıııttr. 
~ti .,,.,lb ceza malikeme.llno verilen bll~Ur. Hnlen Dtlnkerkde ırn.- Ardena kanalm.m §lmallDda bir kOp 

>\ tt~~lın Re:ııt tarafmdnn sorgu- dece dUmdarlnr bulunmaktadır. rQ ba§l mevkllı:ıl Dlmdlye kadar •llı:ı. 
'~erek tevkif olunmu~tur. Muhtelif ehemmiyette mllte· de tutmakta olan d~ kaı:ı&ldan 
~~ t.btı.denı Etoklan piyasada çok addlt Belçika kttalannın Krala uzak~tırıım1,tır. 
~11ctcn 111ıotır. Bu maddeler üzerinde itaattan istlnk5f eden generaller --'-"'."'--::--~-:::~=:-:=--:=-:::::'"':' . -- "" . " - t .. :i" '. :"! : . ; "',,. .. • .: ' ...... ~ lar hiç talep olrnadığmd:uı tUc· idaresinde müttefiklere iltihak o · ı ı 
~!Qeıı, "-fk mU§kUl vazı,Ycttedlr. E8- ettiği t eyit edilmektedir. 0/

0 
5 tenzı e 

~ 1~e 01 manya.ya ganderııcn bu mrı.d· Şimdiye kadar Dünkcrk'e var· 
1• ~tert tndl ba§ka mcmlekeUerde k i . ,_ d 'J • d h 1 • 
'ot~ bu .. ~uıunaı:namalttadır. TUccar- ma çın ı:cn l erınc ge~lt açama· Unva şa es r erı 
~)o, it O~i.<l!de bckleıılrae çUrUyccck mı'.'! olan diğer batı Fr"nıırz • tn 
~11~ıt ~nnacıık olan bu m:ıııarm giliz kt~n arı da Alrr-an kıtaatı 
l'ercıt nrıara u~rıyı:.caltlnrını 11,y_ tı rasında yol açarak m Uttcfik hat 
"~rd'rlcarct \ ektlletlnlu hıırlcl pi· lııra girmeğc muvaffak olmu~laı 
~trı... a lllll§tcn bulmnsmı istemek· • .. r, 
~- btı.ıı 
"<t bJ. saat ı 7 de Ankara-
~~) r kaza olmu§, ~otar 
btr oto 

1 
liasarun ldarcslı:ıdekt btlyük 

Cltıtıı .. ~?ıs Konyııdaı:ı yolcu yüklU oı.. 
'> cı "'llde gcllrken Ankarndrı. K.ı.zıl
~l::rnıdaki Bnltanlıltlardan lncıı 
)\ıı btı- nıaıııyeU hcnUz belli olmı
~l'ttte llebebtcn devrilmt~Ur. Ağır 
'ltırtıı Yaraııuıan ' yolcu hastnneye 
•~tır. 
'oı 1anıı Yeı:ıl eene bütçe vo 
~rtnı tnsdlkte.n ıılmak U:ı:cre 
~'tı\IU\ Ya &1tı:ııJı otan umum mUdUr 
llıtı•tu lfntet Ta§pmar §ehrlzntzo d!ln. 
tec;ııı:ı r. lnh!a:ı.rlo.r umum mUdUrlUğü 
~ıı lt bir Ytl içinde hazineye IS:J mıı-

ra Vo.rfdat tcınln etm~Ur.Ycnl 

sene blltçcmnde varidatın 2 milyon U. 
ra fazlaııtyle 67 mllyon lira olacağı 
tahmln edUİnl§Ur. BUlÇt'lnln ınuarttat 
kı.smmda 400 bln llra ta.sıırnıf var. 
dır. Memur kadrolcırmda hiçbir deCf
§lkllk yoktur. 

H ırnçt • 
" 

• Romen h:ırtclyc na:m Gııfeı:ıko 
lstı~a e~, yerine Nntla nazın C!.. 
gurtu gcU~ur. Gateı:ıko Aı:ıltaı1\ 
elç11lğlnc tayın odllecektlr. 
• CumarteJıl &UDU Alman tayyarele

ri ?.svtı:renln bitaraflığını flılat etmto· 
lcrdir. lsvıı:ra dcvrtyCJıl bunlardan b1· 
rinl d~OrmU§tllr. 

6a tenzlll'ıttnn istif., ·' •,. rı •'\'R. 
lat" gnzetMlnln oko:vncal:ırma 
\'Crdl~ kuponlan toplamak ı.a.. 
fidlr. Btmfnrdnn hl• t'IVI l!mt ,.l\"
tercnlnr hn «Üt".•) ldbn'"" yt1z 

de fSO ebllf ne alırlar-

'" ,...,· • .... -• ·.;._:....· ,4:· .. ~ ......... .,. 

Satıhl< Apartıman 
aranıyor 

Takalm, Beyoğlu, Tarlab3§1, Toz
ltopıı.ran, Harbiye, Maçka, ŞlaU ıııcm t.. 
!erinde lkl veya tlç katlı üçer dör
der odalı tesisatı tanı bir apartıman 
aranıyor. Ana caddede vaya ana 
caddey• yakm olmalıdır. Satılık mııtı 
otanıarm İstanbul Postanl'IS Posta 
kutu.u 21' M. Jr. adresine w 90D tı
yaUarmı aüraUe blldlrmelert. 

ca.nd&sila mücadel• etmeye davet et· 
mı,ur, 

Paı:ıt&leonl diyor ki: .. Almanya 1-
talyanm yardımila harbi kazanmaaı 

bnlinda bile, İtalya iğfal edUerelıt AL 
man7anm nadcttıği bUttıı:ı menfaat 
&erden mahrum edilecektir.,, 

tsPANY ADA Nln1AY1ŞLEB 
DEVAM EDiYOR 

lla4rit, ı - lspanyada mQttefik· 
!er aleyhine nUma~lere devam edll· 
dlğlnden Madrlttekl lngl.llz ve Fran.. 
sıs elçlllklerlle konsoloahanelerl polla 
mubatuuı altına &lm~tır. Madrit· 
t• nUmayl§çilcır "CebelULtnnk,, Cebe· 
IUttank" diye bq'trarak eokaklan 
dola ,ml§IO.r dır. 

lllr çok tıı:ılvonrtte talebesi dUn sn· 
bnl:ı tnglltere elı;:IU~i önUndo tozabü. 
rat yapmıı " ıokaklardıı.ı:ı geocrken 
••cebelUttnrık hpanyoldur,. diye ba 
ğırmı~lardır. Bu tezahUrUn yeni bU· 
yük alçl Sir Sıımueı Horun muvasala· 
tı il• aynı zamanda rastgeUrilmeal 
Lstcnın~ olması muhtcmelae de setlr 
eabahle)IJt ga!eceğl yerde öğleden 80D. 
ra muYasalat atınl~Ur. Gelip geçenle· 
r1n ekseri:ıl man.ıt o!aı:ı lcpaı:ıyol zı .. 
u.koUı:ı:1cn lnhlrat 841~ talebeye lA· 
kaydl ne be.luyon1u • 

• 
DALMAÇlYA SAHtT ... T.ERİNDE 

ALINAN TEDBİRLER 

Pnrfs, 2 - Yugoelnvya, Dnl
ma~yada mnhtm tedblrler alm11tır· 
Spllit ıehrlnde bQUln ecnebUcr m
kı kontrol altındadır· Eu echlr hal 
kından olan İtalyanlar da ayn! 
kontrol& tlbl bulunuyorlar. 

Secçn1e fıkıraıaır 
Keçi hikayesi Nasıl olmuş 

Gecenin birinde Nasredd.ln ho - Ahmağın biri evlenir, kan-
canın bahçesine eşlnya girmiş, sına: 
aralarında şöyle konuşurlarını~: 
"Hocanın malı yok ama, besL .- Kancığı!'!•. belki kaybolu. 

U bir keçisiyle güzel bir kansı n .m bana bır IJ!.ret koy, der. 
vardır. Hocayı asarız, ke~lyi ı:e- Kadın da ahmagın bo~una bir 
sip kebap yaparız, kadım da da- kebak asar. Ahmak hır ağaçın 
ğ1! götUrUp bu ~ece cUnbllo ya ... altı~da uY\!.rken muzibin birisi 
panz." gelir, ktıb8. 1 alarak kendi boy-

Bu söz nzcrlne Nasreddin ho nuna a.ear. Ahmü uyandığı va
cu.nın kansı bağırıp ağlamaya k~~ ko.b m ba!"l~nsının boynunda 
bıı§lar. Hoca der ki: gorünce el eri kı: 

Be kadın, beni as:ıc:ıklar, ka- - Ben bensem kabak niye se 
çiyi kesecekler, sen dağda keçı. nlıı boynunda, sen ben oldunsa 
un. kebabını yiyecek, bir hurda ben neyim? 
Nasreddin Hocanın yerine be~ 

Görmemiş delikanlı ile keyf edeceksl.n. Ne 
olursa keçi ile bana olacak, una 
ne oluyor ki. bağınp çağırıyor
sun. Polis, otomobili deviren §Of ö

re: 
Hazır cevaplık _ Knza nasıl oldu anlatır mı. 

Eskiden muzikni hümayun ku- smıı:-, 
mandam olen paşa bir gün ma· · 
beyinde dolnşırken biri gelip: Şoför, otomobili deviren ditt!i 

- Pa§a Hnzrctlcri Anber ağa göstererek: 
nın odası nederc? - Şu direği görllyor muau-
Hazır cevap olan paea: nuz? 
- Anahtar deliklerini kokla - Evet. 

bulunsun, diye cevap vemıig. - l§te ben onu görmedim. 
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Yazan: VILLIArıı CASTLE Çeviren: Ha-Ke 

HAVAV 
~ 

dl©l~<§!frO 

Po.!tflğln Nnpolyonu: JC \l\JEIL\l\IJ!:U \. 

(Dünkü sayıdan devam) cazadem de beraber. Bir tesadüf 

Düşüncelerim bilmeden neden 
beni Bahanın yatakodasına gö· 
türdü. Dün gece bu kapı önünde, 
bir aynada akseden bir gölge 
görmüştüm. Sonra bir yaz günü· 
nün rahatı bir cinayetle bozul· 
muş ve sakin ev lekelenmişti. 

Cinayet olan bir yerde. Bir 
cinayet daha ola bilir? 

Bu düşünceden kendimi zor 
kurtararak Aliyenin odasına gir. 
dim. 

Işte bundan bir saat sonradır 
ki o mektubu buldum. 

Doktor Bedri gitmeden ev
vel bana Aliye hanıma yatma -
dan evvel hafif bir uyku ilacı 
vermemi tavsiye etmişti. 

Bu ilacı çıkarmak için çanta. 
mı karıştırırken parmaklarım 
dikatle bükülmüş bir zarfa do
kur.du. Uzcrinde adres yoktu. 
Zarfı açtım ve içinden bir mek
tup parçası çıkardım. 

Bana yazılmadığına şüphe ol. 
mayan bu yarım mektubu oku
nıek ve yaşamak ... Fakat bu sn 
ılnmadım. Mektubun ilk parçası 
yoktu:. 

" ... hürriyetine kavu15mak, ~ev 
.nC'k ve yaşarriak ... F:ı. kat bu su
retle hüküm vermek yanlıştır: 
insan hareketlerinde menfaati. 
ni. zevkini düşünmeli, fakat do~
rulukdnn ayrılmamalıdır. Gu
rur ve namus, insanı her feda. 
karlığı yapnıağa teşvik eden iki 
histir. Davuddan ayrılmam için 
ı:ok ciddi scbcbler var, Faknt 
..>en onu terkedcmem. Zavallı 
Davud! 

''Siz derhal buradan gitmclisi
.ıiz Artık bu ev<le sizi görmegc 
'"ahammül edemiyorum. Halbuıd 
oen yalnız sizi görJ!lek, sizi bek 
!emek. sizin sesinizi işitmek i
~in yaşayorum. Böyle iken siz 
buradan gidiniz kelimelerini 
yazmak ne korkunç bir ıstırap. 
Yaşadığım uzun yıllar arasında 
yalnız seninle beraber olduğum 
.>ir kaç dakikanın kıymctı var. 

"Artık tahammül t~demiyo. 
nım. Bulunduğum noktada dur
mak lazım. Bu mektubu kapı ar
msında asılı bıraktığınız ceketin 

cebine koyacağım. Çünkü bu yaz 
dıklarımı yüzünüze karşı söyle
meye cesaretim yok .. Sizinle kar
~ı ~karşıya gelince onu, vazifemi, 
.ı:ı.musumu, her şeyi unutuyo
rum. 

''Bana inanınız. Bu çıkmazdan 
kurtulmak için başka <;are yok. 

takım garip netlccler çıkarabilir• 
lüzumsuz şüphelere saplamr. Jş
le:rin tabii yürü:inesini bozma· 
mak daha iyi. 

- Silah işlerinden anlayan bf• 
risi, Bahayı öldüren kurşunun 
rovclverin kurşunu olup olmadı· 

"Birbirimizi unutmak lazım.. Aliye yatağında dim dik otur- ğını tayin edebilir. 
Bu çok güç ve zahmetli olsa da muştu. Gözleri tavana dikilmış, Bu mütalea Aliyenin hoşuııa 
yapacağız. Çtinkti ben namuslu dişleri kilidlenmiş, hareketsiz du gitmedi, bana soğuk soğuk bak· 
bir kadınını ve öyle kalmak iöti. ruyor. Bir dakika evvel haykır- tı: 
yorum. Canan" dığına. inanmak mümkün değil... - Fakat, hırsızın Davudun rö 

Mektubu ışığa. tuttum ve bir Emine ana, yatağın yanı bn... \'C!lverini kullandığ·ını, sonra sili· 
defa daha okudum. Bu şüphe !1ında, elinde bir sepet .. Sepetin hı buz dolabında saklatiığını dil· 
yol: ki yazanı tehlikeye atabile- içcrsinde yumurtalar, öteki elin- şünemezsiniz tabii. Zira bunu 
cek bir mektubdu. Mektub sahi- de de bir rovelver... yapacak vn.kti yoktu. Hem bun· 
bini hem muaheze ediyor, hem Emine ana söze başlamıştı: l::ırm bırakalım şimdi. Bana dok· 
dP. kendisine acıvorum. Bu kadın B l · torun verdiği ilacı getiriniz. tJ. 

J - u rove verı ...... 
muhakkak çok namuslu idi. Kadın beni görünce birdenbi- yumak istiyorum. 
Doğru ve samimi hisleri vardı. re sustu Derhal uyudu; yatak odasın· 

Bu mektubun Aliye yazıldığı. dan a)Tılıp bıl.lla tahsis edilen bi· 
na yüzde yüz emindim. Şimdi i- VI ti<~ik odaya. gitmek tizcre ikell 
kisine de acimaya başlamıştım. Bc;ncuk kapıyı tırmaladı ve ulu· 
Davud, Canan, Ali şimdi birbiri- Bu dakikada hantmla hizmetci du. Kapıyı açtım, köpeği iç~ri 
ne feci bir surette bağlı üç şahıs arasında senelerdenberi devam aldım. Köpek yatağına kadar 
olmuştu. Fakat bu m1..ktup a. ~den anlaşmanın bozulduğunu gitti, dalgın yatan hanımının 
cııba hakikaten Aliye mi yazı!- görür gibi oldum. uzanan elini yaladı ve bir köş~ 
mıştı? Mesela Bahaya yazılmı,i deki minderin üzerine yerleşti· 
olamaz mı idi? Baha kolayca Aliye cluclaklarını açtı, hafif Hayvan ~ıfılfı bir şeyden ürkmüş 
yatağından kalkar, bitişik ban- bir sesle: gibi duruyor. Oda içersindeki hS 
yo salonunda duran çantama bu - Götür onu, dedi. reketlere şüpheli şüpheli baltı· 
mf'ktubu kovabilirdi. Halbuki A- Emine ananın bu sözleri yan. yordu. 
linin bu mektubu çantama ko~·- hş anladığına ve hanımın rövel- Bana tahsis edilen bitişik od:ı.
ması 0 karlıır kolay değildi. Ca- \'tri nerede saklachğnı ı::oruyor ya girdiğim vakit kendimi hiç do 
nan Bahadan derhal bu evden zinnettiğine eminim .Çünkü ver iyi hissetmiyordum.Yatmadan ev 
çıkıp gitmiş olmasını rica etmiş diğı cevap "rövelvcri nerede vel karyolanın altını, gardır~ 
olabilirdi. Belki Davud k:.ı.risiylc buldun?" sualine aiddi. bun içini, paravanın arkasını gos 
Bahanın seviştiğine şüphelcnmi!? · - Fıijiderdcl:i yumurta sepe- den geçirdim. Neden korktuğU· 
ti. Sinirli. hatta deliye yakın bir tinde ... Bu Davud beyin rövelve- \ mu ben •le bilmiyor,dum. l4""nkııt. 
adam olan Davud evvela bir fc_ ri. Ir.crsind ~ il:i kurşun eksik. etrafımda ölümün gölgesini ~ 
nahk yapan, ve sonra clüşüner.:k Silahı h<ı.nımına doğru uzata. ziyordum. 
pi§man olan insanlardandı. Fa- rak ilave etti: Topuzoğlu ailesi şüphe yo~ 
kat Davud ve Ali o min ö!!ledcıı B k k 1 ~ k b çok kibar, çok iyi, çok temkinlJ n· ~ - a ınız ne ·ac ar ~ogu · uz slJ 
akşama kadlr berabzr b:1lık av- dolabından çıktığı bwbelli. aclamlardan müteşekkildir. Cc 
laınışlard1, Sonra Canan nasıl o. retleri var, fenalığı hoş görmii· 
lu!· da f:.şıkının ölümü günü Ali Aliye gözlerini knpndı: yorlar, hayatları çok muntaıatı1· 
ile beraber geceleyin bahçeden i- - Koy onu masanın üzerine.. Bu çeşit insan;ar arasında kil· 
~eriye gelirdi? Hayır, Cananın fşte o kadar. tillcr çok nadir bulunur. Bunu~· 
&evgilisi Ali idi, Baha değil. Di- Hizmethçi gittikten sonra, A- la ~eraber Bahayı öldürdlilcr. !. 
ğer taraftan Canan, Baha ile tiye kuvvetlerini toplamak için Gimden bir ses Bahayı öldürenill 
beraber bugün evde bir kaç daki. bir hayli çabaladı, nihayet: gözle- Topuzoğlu ailesinden birisi ol· 
ka yalnız kalabilmişti. Aliye ıle dni açtı ve boğuk bir sesle: duğunu lfaykırıyor. Vakıa insaJl 
bu-aber gelmişler, Canan oepet- - Garip şey, dedi. Davudun ilk bakı:;Jta bu sakin ve munt~· 
!erle yukarıya ç:kmış, Aliye kcn ri.lvelveri nasıl oluyor da yumur- zam cephenin arkasında köklerı· 
disiyle konu~muş idi. Demek o- ta s~petinde bulunuyor. Fakat ni medeniyet dediğimiz, cürU!ll· 
luyor ki beş dakika kadar bir bunun vaJm ile hiç bir münase- den nefret eden bu sağlam tıl· 
zaman için Canan. Bahanın ölit beti yok. Ro·:-elver her halde o- azzuvdan çok uzak yerlerde;: a· 
veya diri olarak bulunduğu kö§k tomobildc unutulmuş oiacak Ca lan intikam, nefret hisleriyle k!" 
te yalnız kalmı§tı \"e bundan az nan da bulmuş, eve getirip koca rışık öldürmek arzusu yaşadığı• 
sonra cinayet meydana ç1kmıı>tı . sına vermek üzere yumurta se- na inanmak istemiyor. O zaman, çok heyecanlı günler eseri olarak iki metre aşağıda bir 

geçiriyorduk. Adada teşkil olu - çıkıntı üzerinde tutunabHdi. Al· 
nan bir kcmisyon Amerikaya il· tında, lavlar fokur fokur kaynı· 
tihak çarelerini anyor ve adada yordu; vaziyet pek o kadar teh
bir isyanın patlak vereceğine da· tikeli değildi, fakat onu oradan 
ir şayial::ır dol.ışıyordu. çıkarmlk bir meseleydi. Amca-

0 zaman heniız onbeş yaşm- zadem, kraterin neşrettiği hara· 

Bu beş dakil:ahk zaman bir ada. petine koymuştur. Sonra da ci- Bu gece de uyuyamayacağı~1 

mm kalbine bir kurşun yolla- nayetin telfışi içersinde unuttu, zannediyorum, fakat yatağa g~· 
mak için kafidir. inanılır şev gitti. Anlayorsunuz y:ı. kızım. Bu rer girmez deı in ve rüvasız blr 
değil. Fakat. Cananın ölü ve Bıı.hayı öldüren rovelvcr olamaz. uykuya daldım. Ev sessizdi. a'i 
yahW.di.ri Be.hallın yanında bu- Fakat, ne olur ne olmaz rica C- ışı,'1 odaya dökülüyordu. j3el\ 

-===============-ıunduğu ~uh~kak. Cf.Ierirn bu hadiseden hiç bahs~t- uyuyorken şüphe yok ki evde. her 
Aliyenin kapısına Yuruldu- meyiniz. Bilhassa doktor 'Bedri- kes uyumuştu. Eminim ltı ~tJ 

ğunu, Aliyenin konuştuğunu, nin bunu bilmesini istemem. Va. kö§kte bu gece Bahanın ölüı11U• daydım. Elimde bir silah, üstüm- retten mi, yoksa korkudan mı, üslerinden biridir. Donanma Pe· 
de bir üniforma vardı. Vazifem, bilmiyorum, fena halde terliyor· arl Harbour'da durur. Eğer bir 
gece çiftliğimizde nöbet bekle • du. Pantalonumu çıkardım ve o· gün beynelmilel bir çay ziyafeti 
mekti. nu uzatarak, düştüğü yerden çı· verilirse, bu körfez, Amerikan 

sonra haykırdığını işittim. kta doktor h; bir adamdır amma ne ağlayan bir göz bile yokttJt· 
Bir sıçrayışta odaya girdim. biraz budnİacadır. Bundan bir (Devamı , .• ~ 

Havaylılar ecnebiler tarafından karabilirdim. donanmasından başka, yabancı iki 
tahrik olunuyorlardı ve böyle Fotoğraf makinesinin çoktan büyük devlet donanmasını ihtiva 
tedbir almamız elzemdi. İspanya eridiğini tahmin edebilirsiniz. edecek büyüklüktedir. 
donanm"sının Boslonu (Ameri · Eve döndüğümüz za-ran amca· Amerikanın Pasifik s:.hilleri, 
ka) bombardıman edeceğine dair zadem, korkudan olacaV., hasta· Havay adasında bulunan donan· 
şayialar dolaşn'.ağa başladıysa landı. Meseleyi babama anlattığı- ma sayesinde daima müdafaa e-
da bunun doğru olmadığı anla· mız zaman. bir hayli okşandık. dilebilecektir. 
şıldı. • • • Havay bir taarruz üssü değil· 

İspanya ile Amerika arasında Havay, Pasifik denizinde. tay· dir: bir çok kimselerin dediği gi· 
harp başlayınca Havay adaları varelerin uğrağıdır. Amerikad::ı.n bi "Asyaya tevcih ediloiş bir 
Amerikaya ilhak edildi. Yerlile - Hong - Kong ve Şang:ıaya giden rr.ızrakbaşı'' da değildir. Burası 
rin Amerikan terbiyesi almış ol - tayyareler buraya inerler. Amel· Japonya için hiç bir ::aman teh· 
malan ilhakı kolaylaştırmıştı. ya Erharcl (meşh\ır kaybola ıı ka· like teşkil etmez zira Havay ve 

1-Ionolulu, çocukluğumda 30000 dın tayyareci) Pearl Harhour Japonya arasındaki mesafe, Kali"· 
nüfuslu, kasabam&ı bir yerdi. Bu· (inci körfezi) de bulunan askeri forniya - Havay mesafesinden üç 
gün ise gittikçe tekamül eden tayyareler tarafınd::ın cünlerce a- misli fazladır. 
150,000 nüfuslu bir şehirdir. ranınıstr. Havay, Amerikalıların diğer 
Havay'nın çok tatlı bir iklimi Pasifik denizi iiz~rindc uçan milletlerle mütemadi bir anlaşma 

vardır. Senenin herhangi bir bütün hyyarelerin telsiz merkezi içinde yaşayabileceklerini göste 
mevsiminde denize girmek mum· burasıdır. ren müs!let bir vesikadır. - A,·a s..-tdlyorum cicim! tt' 
kiindür. Havayda, ziraat ve sanayi i;ı· - Ui:"llris.r olsun ... I'alınt bil ~ 

Yürümeyi nasıl ve ne zaman kişaf etmiştir. Burası aynı za'tla.,· Yannkl mcvzuunmuz: YILAN Ol':-1"."t.TAN FAKl:! fer bıl<lırcın getirme de bir ı-'ctl 
öğrendiğimizi hatırlamıyorsak da Amerikanın en büyük b:-hri BER!\IUDA Ve: \."ılan ılcrisl iskarıılnlr.r! al··· Hem daha ucuz hem de 

yüzme~ öğren~ğimizi de ö~ece~~-~~~-~~~~-~~~-~~~--~·---~~-~----~~··~-~~--~~~~--~~~~~--~~fa~adı~·· ~ 

::~~EF:r:· :.~~, .:~~"~,~ H ;ka9:_j Nası· hat dı·nıı·yen eşektı·r '•J" 1 
Çeviren: 

C. E. 
mahllık vardır. Anneler, ~ocuk· ., 
!arının ormanlara ve dağlara git-.. ---• c ••·ı!Wfı 
melerinden hiç korkmazlar. Ye· Istasyonda son treni bekliyordum. şey içmt?miştir. Elhasıl rezil oldum. r-;asihat dinleyen 
gane tehlikeli mahluk bir nevi Yolculardan biri yn.nıma sokuldu cıgarası- - Ehemmiyeti yok. içmediyse iç~r. eşektir. 
ufak yarasadır. nı yaktı. Ben ha:y\'anlardan iyi anlarım. Bu Benim de ~unun bunun nasihatindrn 

Av hayvanl"nnın başlıcasım Bu garip bir aclamclı. Bir dakika soma. hayvan bir bardak şnrap içerse seni tram- canım yandı~'l için hak verdim. Karşım. 
keçiler teşkil eder. Bunları vak · kırk yıllık ahbap gibi. konuşmaya başla- vay gibi uçurur. daki devam etti: 
tiyle Cook getirmiş sonradan m1§bk. Ah, mclun kerata ah! .. Beni nasıl da Bir gün de biri gelmişti. 
vahsileşmişlerdir. - Azizim dedi. Şundan bundan nasi- kandırdı. - Yahuuuu!. dıye bağırıyordu. Şirn-

• • • hat dinleyen eşektir. Bir bardak şarap. getirdim. diye kadar çay yerine, haşa min huzur, 
Ha'Vay adaları volkanlarla do· - ?... Etrafımıza bir sürti işsiz külhanbeyi tezek içmi~sin be ... Aç şu kutuya da çay 

ludur. - Anlatayım da bak. toplanmıştı:. gör. 
Kilanea yanardağı 1934 sene· lki sene evvel, altımda dört ya§ına - Hayvanı kör kandil yap:ıcaksın, l{utuyu açtım: 

sinde indifaa geçti. Dağın bir yeni basmış güzel bir hayvanla yolculu- inanma!.. - Aslanım. de<lim. Bu çaydan b::ı.~ka 
çatl::ığından akan lavlar, bir ateş ğa çıkmıştım. Kanter içinde bir kasaba. - Hemşerim, bir de cığara ver bari. her şeye benziyor ... . Enfiye falan ol-
nehrine benzerdi. · ya girdim. Hanın kapısında rastgeldiğim - Nargilesi eksik... masın ? .. 

İlk dc{a 1790 da indifaa başla- bir adamla aramızda şöyle bir muhavern - Ne enfiyesi azizim. Bu kutudaki, 
yan bu yanardafın Kamehame· geçti: Çinde hususi olarak ihzar eclilmis hii.lis h ~ Tepeyi kolayca tırmandık. Fakat, al- ~ 

aya büyük bir yardımı dolfo..,. _Hayvanınız çol• gu··zel. k 1 t . . . .. t muhlis bir çaydır. uana kibar çayı derler. d • o yavaş yavaş esınnı gos ermeye baş. " 
u; Kamehamcha üzerine büyük _ Fena değildir. lamıştı. - Nasıl kibar c_:ayı? 

bir ordu ile yiirüyen bir kabile _Böyle genç hıı'-·vanlan pek ko!-'"tur- - Basbayağı kibar çayı. Bir defa içsen 
reic-i b ·· d :ıh ld J :1 Ben, pek çok küfelik sarho~lar gör-- ·· ·· nde bı· d h b k · · • ., • u yuz en m vo u. maya gelmez. - omru r a a aş a çay ıçmczsın .. 

130 sene kadar sessiz rduran düm. Lakin hayvanın sarhoşunu görme- Adamcağızın hakkın varmış. O çay-
bu yanardağ 1924 de üç hafta sü· - Doğru!.. mi§tim... dan bir fincan içtim ve ömrümde bir <hl.· 
ren bir faaliyet gösterdi. Handan çıkarken, ayni adamı yine ka.. Varacağım kasabaya girerken az kal. ha c::ı.y içmiye tövb~ ettim. 

Bir gün, amcazademle beraber pıda buldun. sın taburla geçen mektep çocuklarını c- Bir hafta sonra yine ayni zat evirr:e 
Kohafa dağlarında bir krateri mu· - Zannederim, şu tepeyi a;acaksı- ziyorduk. Ya.. çarşıda girip girip çıktığı- geldi: • 
arezıe ediyorduk. Krater çok de- nız? mız dükkanlar caba... - Size verdiğir.ı çay nasıldı? 
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