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Bir İtalyan Nazırı 
~erline gidiyor 

".lurnal Ditalga,, mühim bir gazı neşretti 
Roma, 8 ( A.A.) - Halk kültürü 

:ın Alecandre Pavolini, İtalya 
d'· ~torluğunun kuruluşunun yıl· 
Af nurnü münasebetile 9 mayısta 
11 illan propaganda nazın Göbels 
e~~ul.uşmak üzere Berline hareket 

ka~~~~~1:~1:~:iıe IMUll el iki er uğursuz 
itaıyayı iktisaden bı~l h~v~le k·~n lm S ı ıştır. 

1 Diğer cihetten Alman münaka· 
~t nazın Dr. Julius Dorfmuller'in 

d.<:ı.rnaya geldiği haber verilmekte -
ır. 

tecritetmekistıyenl u La. ._._,.,l l .... • 

RlYl~V~Ot 
lüma günü söyliyncenı tir nutukla 

sulh teşebbüsünde bulunacak 
Londra 8 (Rad~o) - Yaşingtondan bild;rildiğine göre, Reisi- • 

cııtnbur Ru~vclt önUmüzdeki cuma günU öğleden sonra bir nutuk 
:Yliyecektir- Radyo ile bUtün dünyaya yayılacak olan bu nutkunda 
•Uıveıtin sulh teşebbüsünde bulunacağı tahmin edilmektedir· 

\'aşlngton, 8 (A·A·) - Röyter· 
' nelsicumlıur IluıH~ltln Avrupa anlaşmazlığı ile al:'ıkado.r blr tf-. 

~bbfüıil hazırlıunald.s olduğu kanaati, \'a.,tngtonda fazlala.'.;maktadır· 
lattı ba7.l mü~alıltlcr, b('ıya.z sarayda ımlh Jehlnde blr hareket ha
lıtlaarnakta olduğu ve bu harekete \'atlkanın ~ulh Jehlno yapacağı 
~it da\·ctı ile blrllltte lı:ışl:ınacağı flkrindcdlrlcr· 

bat, selüloz, pamuk, yün ve yağlı maddeler gibi 
1939 da Cebelüttarık yoliyle ithal edilen diğer 
maddeler ise Arnavutlukta ve İtalyan Afrika-

(De,ıunı 2 inci say!ada.) 

Roma, 8 (A.A.) - Giomale d'italia, müdü
rünün imzaaile "Cebelüttank" serlevhasile neş
rettiği bir makalede sadece Cebelüttarı!.::'ı kapa
mak suretile İtalyayı iktısaden tecrit etmek ve 
onu aciz bir vaziyete getirmekle tehdit eden Pa-

~~~--~~----------~~--~~~--~~~ 

.üSV~Ç 
ı-is ile Londranın yeni ve rneıum bir hayale kapıl
dıklarını iddia eylemektedir. Evvela şurasını te
barüz ettirmek lazımdır ki İyice silahlanmış ve 
çarpışmağa azmetmiş büyük bir millete tatbik 
edilen bir abluka her zaman zorlanabilir ve bu 
ablukayı yapan memleket, Norveç hadiselerinde 
görüldüğü gibi, kendisini pek müşkul ve neticesi 
meşkuk bir maceraya atmış olur. Diğer ci
hetten Cebelüttarık ablukasının İtalya için 
hakiki bir iktısadi muhasara teşkil edemiyece
ğini tasrih etmek lazımdır. 1939 da İtalya liman
larına Cebelüttarık'ın ilerisinde bulunan mem
leketlerden 12 milyon 300,000 ton eşya gelmiş
tir. Bu mühim bir rakamdır. Fakat bu eşyanın 
büyük bir kısmı, yüzde 60 ı kömür, yuzde 20 si 
de madeni yağ ve parafin idi. Halbuki bugün 
kömür İtalyaya kara yoliyle Almanyadan gel
mektedir. Bunun içindir ki, kendi milli kömürle
rini de kullanan İtalya, Cebelüttarılc yoliyle ec
nebi memleketlerden yaptığı ithalattan tamami- ' 

ls\'c~tc yapilıuı p:ı. 
sif korunma t~rü
belerinden, birinde-, 
zehirli gazla bayı_ 
lan bir genç kl7.3 
ilk tcda\i tatbik c. 
dili~·or. (Yazı ı 

le vazgeçebilir. Madeni yağ ve parafin ise Ar
navutluktan ve Avrupanın cenubu şarkisindeki 
memleketlerden ithal edilebilir. Nihayet huhu-

2 inci sayfada) 
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Norveç kralının 
beyannamesi 

"Korveçin şimalinde kuvvetli mevzilerimiz vardır; 
bütün memleketi yeniden fethe muvaffak olacağız,, 

Namsos'a giren Almanlar şimal isti
kametinde harekete geçtiler 

Londra, 8 (ı1 .. 4.) - Londra 
a radyosu, Kral Haakon'un Non•eç 
~ milletine hitap eden bir beyanna· 

mesini ncşretmoktedir. Beyanname· 
de ezcümle söyle denilmektedir: 

"Non•eç'in §İmalinde kuvvetli 
mc\·ziJere malik bulunuyoruz lla
zırlarunakta olan yardım sa}•esinde 

>,_ ~(Y azm 2 inci sayfada), bütün memleketi yeniden fethc:trne· 

ğe mm·aff ak olacağız. Ricatımızın 
sei:>~bi, dü~man kıtalannın sadece 
faikiycti, karada ve bilhassa hava· 
da teknik üstünlüğüdür. Vaziyetin 
değişeceğine inarunakhğımız için 
hirçok sebepler vardır. Almanlar 
şimtliyc kadar Norvcçtc harp de· 
ğil kıtal yapmışlardır. Buna rağ· 
men Norveç halkının maneviyatı 

yüksek kalmıştır. Hükumetim ve 
ben zafere kadar sebat et.'llcğe az· 
mettik." 

AL.,IA...'\LAR NAl\ISOS!A 
GİRDİLER 

Paris, 8 ( A.A.) - Nor•cçteki 
\1\Zİyet hakkında alman haberlere 
göre Karpatlar mıntakas.mm Fran· 

(Dc\'amı 2 inci sayfada) 
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~nsmaırkı kahkalfilaıDarDaı gül
dCıren StokhcUm kaaesı Fra.uızca Pa.rtsuar gazetcslniıı Amıterdamdakl hususi bnıhabf. 

rf blldlrlyor: 
zlfeler alacaklan llmJt edilmektedir· Holandadald na&yonal ~yallat
lerbı Führert lfuuert, 80·000 Jdıllik 84dık n iyi çalıstll"1lmq bir lruv· 
vete malik olduiuno bhı.at ıöyleıntştt. Fakat Holandaya taarruz olun
dofu zaman bu memlekett.e ya.,ama.kta bulunan 120 bln Almanın n
zjyeti ne oJ:ıc.-akhr! Bunların arasında blr~ok yahudiler ,.e mliltccllcr 
de var- Bwılann hiçbir harekette bohınmıyacaklan mubakk&ktrr· 
Fakat bunlann yanında fevkalade fa.aJ nazUcr ,.~ Alman dosta ko
münlııtler de bulunmaktadır· 

isveçin, kraldan daha fazla şayanı 
dikkat şahsiyeti kimdir ? 

''Avrupannı hcımeo bUtUn bitaraf memleketlertııc!e Ban h\ikt\. 
mettylo kısmen do~'Tlld:ın doAruya rahşa.n blr Nazi pnrttsl mevcuttnr· 

Almanya yoluyla llolandaya gelmiş olan bir İsveç gazetesi üçün. 
c\l R11.y~ hül<fırneti namına muh~Uf memleketlerde casusluk ,.e pro

paııuıda n.zlfelerl gören Almanlar halilunda ~ayanı dlld<at malünıat 
vermckt.cdlr· YU.s •eneden daha evvel, meıı

hur .eyya.h Aleksander von Hum
botdt Stokholm.U dllnyanın en gU
ı:cl bet §ehrlnden biri olanık gl5s
tcrmlJU· T&lcrlben altmıe sene ev
vel lsveçl ziyareti esnasında 
Stokholm kalesini gezen Bismark 
.kahkahalnrla gUimüetU. Halbuki 
bu .. demirden baıvekll,, pek ender 
olarak gUlerdJ. Bu 1k.l misalin de 
gösterdiği gibi, öyle eeyler vardır 
ki muhtelif insaıilar Uzerlnde baş
ka başka tesirler bırakırlar. 

Ne de olsa kat'iyetle söylenebi
lir ki Stokholm kaleal insan Uze • 
rinde hlç de gUlUnç bir tesir bırak· 
:mıı.z. Bu kalenin bütUn noksanı bel
ki de sadece şehrin kendlne has 
gtızclllğlnl biraz bozmua olmasın
dadır· Birkaç gUn evvel acı bir is
tihza ile Brllkselll bir gazetrcl 
''Allaha §ükredclim ki Belçikada. 
ne petrol, ne de demir var,, diye 
yazıyordu· l.sveçte bu ikiden birisi 
vardır. Ve bu ıorvetlıı kendilerine 
bazı n:ıecburiyetlor ytiklediğinl de 
lsveçlllcr mUdrl.ktlrler· Onun için
dir ki hazırlıklarmı yaptılar· Bu 
h&.Zlrlıklar filhakika mütevazı geç
m13. fakat nede olsa bugün yapıl
mış bulunmaktadır·· 

Maamafih l.sveçin gra.nlW dai -
lan ynlnız demir vermez. lsveçte 
fazla miktarda tahta, tutya. ve ba
kır, bir süril yiyecek maddeleri, 
arpa, çavdar, ııeker pancarı çıkar· 
tsveo hayvan ve bo.ltk da Uı~ e
der. laveç ayni zamanda Franııada.n 
sonra dUnyanm en çok arsenik ih
raç eden memleket.ld.lr-

MaUlmdur 1d bıı methur niadent 
zehir, zehirli gnz ısanayll l~ (h.,_ 
yati bir ıarurettlrl) laveç sana.yt
lnln en önünde demir ~ ve 
imali gelir. İsveç milyonlarca ton 
iyi, sert ve ytlksek kalitede demir 
ve çelik istihsal eder. 1sveçlllere 
bazı mllkelle!lyetler yUlı:llyen ıer. 
vet de işte budur· 

Şimcll şimalin meşhur aanat
kan Henrih tbıenln Nord.lsche 
Heerfabrt adlı piyesinde taavir 
ettiği halin tekerrUr etmealne 
meydan vermemek llzmıdJ:r, Bu 
zenglnllk Stokholm hUldmıetini 
yUı: ıenedenberl dillere dfeetan 
olan bltarafltima ratmen blr ordu 
beslemeie mecbur ediyordu. 

Altı milyondan fazla nutusu ile 
17 b1n kilometrelik dem.lryoluyla 
ve yUz bin otomoblllyle 1.sveç 
Skandlnavya mlkyumda bUyUlt bir 
devletUr· Ordunun harb vazJyetin
deki mevcudu 500°000 den fazla. 
dır· Donanmut 8 aaffı ha.rb geml· 
sl, 3 kruvazör, ıe muhrlb ve bun
lara g8re de birtakım kUçük gernl
Jerden mUteıekkll olup 100 bin 
ton mlktarmdadJ:r. taveçln • mUs
tak.lllen hava all!hma ıahJb olan 
yeglne Skandlnav memleketi la -
veçtJ.r - ktsm.thi.mı en modern 
teknikle mUcehhez olmak tl.ıere 
400 kadar tayyaresi vardır· Stok
holm müstahkem mevkilnden baş
ka şimalde de l}irunada demir ma
denlerini mildafaa eden mtıstah -
kem yerler vnrdır. Ayrıca blrkaç 
hafta evvel de Gotland adasında 
bir mUstah.kem mevki inşasına baş
lanıl.mtştrr. 

Mart nihayetlndenberl !sveçte 
bir allii.hlanm:ı. nezareti vardır· 
Bunun başında Egon Gummoson 
isminde bir teknisyen bulunmakta
dır. Bn adam tsvcçin Kruppu me
sabesinde Bofors demir s:ı.naylin " n 
idarecllcrinden biridir· 

Jsveçin Vestenn.a, Malmstndt, 
Karlsbory ve Ljungbuheılde hava, 
Karlskrone ve Götcborgda deniz 
üsleri mevcuttur. 

Sovyet - Fin harekltmdanberi 
memlekctlıı demir sana)il bilttın 

• takaUyle ve kısmen de gl'celcı i 

p 

dahi çah,m.a.ktadtr. Kral GUstavm 
torunu vellahdm • oğlu ve bütün 
memleketlıı kendlslnden iaUkbalde 
büyük llmltler bealedJğt pren.1 Bcr
tllln idaresi altmda bir heyet de 
Anıerlka.ya. gitmıştlr. Bu heyet Uç 
yU.z tayyare, 400 de tayyare mo
törU satmalacaktır. 

Zeng'nlik mecbur ediyor. 
Evvelleri ya\'8.f ve ihtimamla 

~ıı gazeteye göre SorvCi)tcki naıllerln yelôbıu on blnl f.eca\1lz 
etmektedir· AJmanlarm mecmuu lcıe 20-000 den fazladır· Bunlardan 
maada Alma.n tarnftuı otuz bln komtlıılst de No"eçte y-5•rntktadır· 

İ!lveçte , ·a.zlyet biraz daha başkadır. NuyonaJ aosyalicıtferln ye· 
kfma cbha dü,üktUr. rakat bunıd:ıldlcr daha faaldir· Buna muka.
bU komünl'!ltler Norveçt<"kindl'n daha fazladır· Aynca tneçte birçok 
Almanlar ya,ama:kt.adır Iıl bir tebUke anmda bunlann çok mtUıJm n-

• ~lçlkada koya nazl yoktur· Fakat, burada da harekette buluna
cak bazı unsurlar ,·c Alma.n temayUilerf kun·etıı olan lcomUnJ9tlcr 

mevcuttur· 
Yugosıa,1·adaJd na:dlerln mfktan SO bindir· Bomanyada 19& 20 

bln na.~yonal nazt C'iddi surette takip edilmektedir- Fal<at t>a memle· 
kette kırk bln Alman ya'8maktadır· Bunların oynıyn.cakları rol de bu 
gün lı:ln muayyen değildir· 

ve aonra da hararet ve ııüratle i
lerllyen bu slllhlanma işlerini i
dare eden bqve1dl Albln Hanson
dur. Şııranı dikkat bir adam··· 
HattA, birçok sahıı.lar.da lsveçln en 
meşhur şahsiyeti seksen iki ya
şmdaki Kral Gllstavdan, bütUn • 
memleketin babasından, iyi tenis 
oyuncusundan, bo:;ı zamanlarında 
gayet gltul ve ııınntkArane örgü 
işleri yapan ve blltUn dünyada s~ 
nat ve ilim severliğiyle tanılmış o
lan bu zattan daha ~yanı dikkat 

Balkan millet/erile ita/ya, · 
çalışma birliği isliyor! 

(Ba.'tararr 1 lnol 1ayfada) Paria ve Londra tarafından ümit edilen liat'i te· 
sirleri yapmıyacağı aşikardır. Cebelüttank ile 
Süveyş ve Fransa ile İngilterenin Akdenizde ın .. 
das ettikleri diğer sistemler herhalde kabili tec
viz olmıya bir hegemonyanın sarih ifadesidir. 
Harp halinde muvaffakıyetli bir taarruza he .. 
def olabilecek olan bu hegemonya sistemi bütün 
milletler için adalet ve hürriyet pre""' :;İpine isti
nat eden bir Avrupa nizamı ile telif edilemiye-

bir şa.h.!iyet ! 
Elll beş yıı.şmda olan Albln 

Haıısson kaba yapılı ve köylUye 
benzer, saçsız başlı blr adamdır· 
Geniş ve köşeli yüzünün tlzerlnde 
koyu ve kalın kaşları vardrr· Göz
leri çok manalıdır. Dudakları ince 
ve çenesi Musollnl gibi llerlye çı
kık bir vaziyettedir· Ba.5vekil ayni 
zamanda memlekctlndeld soıyal 
demokrat partisinin şefidir. O 
gençliğindenberi bu partiye men
ıuptur ve balen idaresi altmda bu
lunan bu parti lsveçln en kuvvet-
li ftrkasıd.tr. Gcnc;liğinde bir tica
rethanede çalışan HSllS!on aonra.. 
ları gazeteciliğe başlamıştır. O 
tabii kabiliyet ve hususiyetleri ve 
eoıyal demokrat partisindeki ha -
raretll çalışmaları sayealnde genç 
yaşında pa.rtlslnln organı o • 
lan (Sosyal demokraten) gazete -
slnin redaktörlilğüne geçmcğe 
muvaffak olmuştur. Bundan sonra 
Haruıaon'a iktidar yolu e.çılJlllŞ bu
lunuyor ve Rlk.sdag'a İsveç pnrW.
mentosuna mebus ıeçillyor ve par
ti idare merkezine A:ıl oluyor· Tam 
bir dfu:Une acnedenberi 1936 dakl 
kıaa bir devre istisna edilecek o
luraa • devamlı bir ıurette hUkfı.
mette klh ıet, ldh harbiye ıuw
n olarak bulunm111tur· 

Albln Han1110n her 10Byalistte 
bulunmıyan ve bllhu.sa an'anevt 
bitar&f bir memleketin llOsyalla -
tinde ender teaadUf edileblllr bir 
hu1SUBiyete mallktlr. O ordu mcae
telerlyle yakından al!kadard.tr· 
Hansson a.skerlik iflerlyle bilfiil 
pratikte de meegul olmak f.mkAnı
nı hattl belkl de latedilinden da
ha fazla bulabllmililr· 

Muhakkak ki tavcç 1937 yılında 
aar!ettlği faallyetile safları ve 
aollan vo btltUn efkAn umumiyeyi 
ıUlhlanma programmm tıı.adikma 
ikna ve teovlk eden başvekili.ne 
çok eey borc;ludur· Maamaflh bu 
(mftselllh ıulhçU) mukavemet 
g!Srmemlt de deflldir· Daha birkaç 
ny evvel uzun zamıında.nberl bo • 
rober çalıştığı ve sabı:k bir mek
teb hocası olan hariciye nazirI Ri
chard Sandler'den avrrtmak mec
buriyetinde kaldı. çilnku Sandler 
Sovyet - Fin harbi esnasında ken-
di sempatilerini diplomasi mantık 
ve muhakemesinin fevkinde ve ar-
zu edilmez bir şekilde izhar etmiş-
u. 

Bu şimdi hemen, hemen unutul
muş gibidir· BugUn bUtUn dikkat 
memleketin öteki hududunda cere
yan eden Mdisata r,evrilmiş bu -
lunmaktadır. Kral GUstav uzun se
nclerdenberi hnktlmetin şefi olan 
dostu Albin Jlanaqon'a "sert,, kal
mak taPmatını vermiştir· Ve bu, 
başvchlin bir husuf'iyetidir· O 
her gün için gelmesi melhuz bA.d1-
eatt bUvük bir dikkatle ta.kip et • 
mcktedir· 

lli2DJIS'! .. -· ,. 

.. 
smda mevcut olduğu gibi Balkan memleketle
rinden de ithal edilebilir. Çünkü ltalya bu mem
leketlerle sulh içinde yaşamaktadır ve sulh için
de yaşamağa devam edecektir. İtalya Balkı- '"l 

memleketlerile teşriki mesai etmek istemekte
dir. 

Bu gazte netice olarak şöyle demektedir: · 
"Cebelüttarık ablukasının İtalya üzerinde cek bir rejimdir." · 

Bolaada EN 5 0 N ° AK' K A · Sarhoş kadınm •. 
Sükün içiriffB · "Balkarilar .da bir Qün marifeti . ., 

müdafaa haztr- harp sahası olabilir!,, Camın ortası bu-

llg .. ına devam Londra, 8 (Radyo, saat 18) - Norveç vaziyeti hakkında mUna- dur, d1.niyde1.rymu.1mş ruğu kaaflara bugUn gerek avam kamarasında, gerek lordlar kamarasmda 
devam edilmiştir· Avam kamarasındaki münakaşalar esnasında mu-

d • o halef et mebuslarından Herbert Morison söz al."Dış ve hükumetin hare- Tahtakaledeki mahzende yatıp e 1 Y r ketlni tenkid etmiştir. Mebus, Hltler hakkında uzun tecrübeler:.mız kalkan ve eline geçirdiği parayı 
yalnız iç~iye sarfedcn Hidayet is· 

..;' 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Dün 
<'.kşam 22'den itibaren Hollanda 
ile yabancı memleketler arasında· 
ki bütiln telefon muhavereleri ke· 
silmi§tir. Telefon muhaverelerine 
bu sabah normal olarak yeniden 
başlanmı~tır. 

Bu sabah, üç Holanda radyasu 
bir mlidet çalışmamış ve bir mUd 
det ıonra normal surette işleme 
ğe başlamıştır. 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Röy
ter, enternal!lyonııl vaziyet Uzcrlil· 
de endişeler artarken Hollanda, 
nerden gelirse gelsin her tUrlU 
hücuma mukavemet için hazırlık· 
larına sükun içinde devam etmek 
tedir. • 

Bu sabahki 1:azcteler, memle · 
ket müdafaaaının kendisine tevdi 
edildiği baş kumandan general 
Vinkelmann tarafından alınan 
tedbirleri büyük memnuniyetle 
karşılamaktadır. 

Boksör Melih 
şerefine 

Beyoğlu Halkevindel 
çay ziyafeti 

• 

olduğunu, binacrınteyh hUk(imetln, harbin ba.:ııangıcında daha şiddetle mindeki kadın, dl.in de Beyoğiunda 
ha.rokete geçmeııl l!zungeldiğini ıöylcmi3tir· kafayı tütsülemiş ve bir aralık Şe~ 

Lordlar kamarasında da lşçl partis'nden lord Bargebi söz almış, kerci sokağında 7 numaralı kahvecı 
sandalycsill nazır . lord Henkl hUkftmet namına. kendisine cevab ver- Velinin dükkanına giderek: 
ı:nlt. bu arada hüldlmetin Norveçtn cenubunCa.ki kuvvetlerini çclane- - Biraz da burada kafayı çe-
ye mecbur olduğunu, zira harb aahaaınm yalnız Norveç olmadığını. kelim, demiş ve üst kata çıkmı,tır. 

Aradan biraz ge;ince sarhoş kadın 
Holanda.nm, Bcl!;jkanın, Lüksemburgun, Balkanlann da bir gün ba.rb birdenbire coşmuş ve yumruğunu 

sahası olması ibtlmaıtnln bulunduğunu söylemiştir· cama yapıştırmıştır. . 

/ 

Norveçe Lehistan 
kuvvetleri de çıktı 

Londra., 8 (Radyo, aa.at 18) - Parlsten bildirlldiğine göre, Le
hJatan kuvvetlerinden ilk ka!lle Narvikte kara.ya çıkmıf ve mUttefik 
ordularına iltihak etmf§tlr· Lehistan başkumandanlığı tam!ında.n 

neşredilen bir tebliğde bu aevklyatın bir tek kayıbsız yapılmaya mu
va!fak olunduğu bildirilmektedir. 

Norveç Hariciye Nazırı Pariste 
Londra, 8 (Radyo, nat 18) - Birkaç ıUndenberl" Londra.da bu

lunan Norve~ hariclye nazırı Koht. bugUn Parlle git.mlt ve Fr&nSIS 
B~ek.W Reno Ue, harbiye nazırı Daladye, Bqvekll muavln1 Şotan 
ve diğer htıkfunet erkAnı tarafından kartılanmll, tereflne bir lSğle ye
meği veıilmliilr· 

Gürültüye koşu~anlar Hidayetıfl 
bileğinden kanlar fışkırdığını gö\ 
müşlcr hemen sıhht imdat otomobt 
lile Haseki hastahanesine gönder"' 
rnişlerdir. 

Pravdanm iddiasma göre 

Finlandiyalılar 
Ruslara bırakllan 
fabrikaları tahrip 

etmişler 
M oskova, 8 ( A.A.) - ''Pravda'' 

Finlandiya hükQmetini her iki ta: 
rafın muahede mucibince di~er ta. 
rafın terketme~e mecbur buliınd~. 
ğu malzemeyi olduğu g~i ia~~~ 
derpi~ eden sulh muahedesi an-. 
mını ihlfil etmi~ olmakla ittihaın et 
rnektedir. 

1 
r 

VA K 1 T matbaası 
Nevyorkta yaptığı miisabakalar-

birçok muvaffakıyetler kazanan 
Galata.saraylı bokı9ör Melih şehri

mize gebnl§tir· 

Norveç harbi 
Pravda'ya göre, FinlAndiyalı 3 

sulhun akdini müteakip bilh~ 
Keksholm ve Ensodaki bilyilk ~ 
llllos ve ka~t fabrikal~}~ 
yaramayacak bir hale getinnı,...et 
dir. Halbuki ayni gazeteye görek:r. 
,e}lirler bombardımana marus 
mamıştır. 

f< itap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

Beyoğlu Halkevi spor kolu ıös
terdiğt muvaffn.kıyetten dolayı 

kendisine cuma aqamı saat ye~ 

(Bafıar.tı 1 lncl Myfad&) 
sada t~l edilen Polonya ''ava" 
müfrezeleri geçende Narvik'e çr 
kan1mıştı. 

etmekt.edir. 

Kitap, mecmua, gazete basar. 1 de blr çay rJyafeti ''P.recc'k ve 
Tabiler namma clizı?i i~leri alır. Melih bu toplantıda &porcularlıı __________________ .... bir i"örillme yapacaktır. 

Narvik civarında kar frrtınalan 
harekrtta mani olmaktadır. Röros 
mıntakasında çete muharebeleri 

1 Norveçlilerin lehinde ol.arak devam 

Alman pi~arlarmın Nam9os'a 
girdiği ve §İmal istikametinde ileri 
harekete geçildiği teeyyüt etmekte 
ise de Molde ve daha bazı liınan· 
lann Almanlar tar~fından işgal e· 
dildiğirıc dair dolaşan ~ayialar hiç 
bir esasa istinat etmemektedir. 

Bu gazete, mezkQr fabrikal~ 
en c.an alacak yerlerinde~~ 
kurşunları bulunduğunu yamı...--. 
ve bu tarzda hareket ile Pe~. 
da sulh muahedesi mucibince alF~. 
llndiyahlara fabrikaları ve ın . 
meyi olduğu gibi terkeden R.u5l~e 
nn hareketi arasında bir mukare 
yapmaktadır. 
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1 
- ~ rnan kıtaları Ho- ~~- \/;.r-

anda istika111etine 
Yürüyüşe geçmiş! 

·~ lllıı. tedrtnt mecUat bu ııabah va· 
"1zıl HalQk N!hadm rlyueUnde 
tak ilkokulların kapanı§ ve 

'9 gtlnıertnı t.c!ptt etml§tlr. 
lnutıı k!Sy okullarmda 20 ma· 

bıı del'lıler ke.ııecek, ı haZlranda 
t1banJar bltecekUr. D!Srt mııflı 
0lcuııarı 13 mayısta taWe ba§lı· 

ı._ • İstanbul dahlllndeltl okullar 
'2 27 nıayısta deraler kesilecek 
~randa 1mUhanlar bttml§ o-

Oıı • 
~llzdekt dert yılında 16 eylQlde 

ı,.._ &çılacak ve 30 eylOlde tedrl· 
, """lllanacaktır. 

~ ~ konsolosluğu, hUk~eUn· 
'idığı emir U.zerlne, 6 Mayısa 
~~tıfı yolculuk vizelerlni 

~-~tir. 

l'iıeltriıı, Mmır a.skerl heye. 
t6-terdiği )Uzum Uzerine ilga 

flit Ve bundan ıonra Mtsıra 
S.Uyenlerln yeniden konao
ıtıUracaat etmeleri Jbun

~ ... _b~dirillyor· Bu tedbirin, 
·~arda Mısır bUkOmeti ta. 

ecnebilere kar§ı alman 
e tertibat arasmda olduğu 

' r. 
~ l!Zmtlr aatqıarma .,.~ 

~. ~ tel nıen idareye b&flam:ır 
~~blt edilen fiyatlar& göre kok 

Holandanın Amerika elçisi ı----·SoVYetiıiiil--I 
"malUmatım yok! ,, diyor !Müdafaa komiseri! 

Holanda ordusunda ·izinler kaldı- = y · ı f 1 

rıldı; hariçle telefcin konuşmaları oroşı o ı 
inkıtaa uğra_dı vazif es!nden ı 

l'afhıgton, 8 (A· A·) - Harici· matbuatı, iri başlıklar altmda Def· 1 d 1 
ye ve harbiye ııeu.rctleri Alman rettiklerl y8.%Ilarda, yeni h!disele- a 1 n 1 : 
krtalarmm Holandayı işgal ettik- rin pek yalanda zuhur edeceğini ı 
lerlne dair gece Nevyorkt.& neere- haber vermektedirler· 
dilen haber hakkmda malfunatlan Hamb Fran d bl d t, " S b oımadığmı beyan etmektedirler. hJm ka::rf:: veril!e': ~:re:;,: e ep, Sovyet Fin hare-ı 

Bu haberde_ bilhaaaa eayte denli- dedikten sonra.. BüyUk Britanya _· il kAll dolaylSl.Jl8 yapı fan i.·: 

mekteydl: nın bitaraflar aleyhindeki ka.sıt 
''Bremen ve Duaacldor!dan ha.. lannd bah ed1 \ t k ·ti · · 

roket eden iki Alman yUrilyllş ko- Bu :,rıy:t, :a:ıİerin müttefik. en 1 er.mı' i 
lu Levarden ve Anıhem iatlka.me- !erden evvel davranmak Uzere ye. 
tinde Hobnd:ıya doğru ilerlemek- ni te,ebbilalere haz:ırlandıklarmı 
tedir· Holandanm gen.le mikyasta göstermektedir. 
askeri hazırlıkları ile mUnakal&tm 
inkıtaa uğramnsı Almo.n kıtalan
nın harekete geçmelerine aebeb 
olmu3tur.,. 
Holandanın Vaşington ıefirl Dr· 

Loudon, Havas ajansma bu husus
ta demlştir ti: 
''- .A.ssoclated Press ajansı ta

rafmdan bana telefonla verilen bu 
haber hakkında hlç malftmatım 
yoktur.,, 

RUZ\'ELT V AZlYETI 
TEllLtKELt GORVYOB 

Lonclıa. 7 - Tatillnl yanda br. 
ra.karak bugün Vaşington& dönen 
Cumburrei.si Ruzvelt. gazetecilere 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 
"- Her an yeni hAdiselerln 

zuhuru ve Avrupa harbinin yayıl
ması muhtemel bulunduğundan 
V aşin&"tona dönmefe karar ver • 
dJm.,, 
BOLANDANIN AIDl:RIKA. 81:ııt• 
BİNE FEVKALADE SALA.lltYET 

\'qlngton. 8 (A.A.) - Holanda hQ.. 

Loadra, 8 (Fransızca lıtanbul) 
- Moakovadan Tasa ajansının 
verdiği bir habere göre Sovyet mil 
J1 müdafaa komiseri marepl Vo 
roıilofun yerine milll müdafaa 
komiserliğine Timoçenko tayin 
edilmiıtir. 

Marepl Voroplofun başka bir 
vazifeye tayin edileceği M>ylen 
mektedir. 

Mareıat Vorotilolun vaı:ifeain· 
den affı. Sovyet • Fin harbi hare· 
katı esnaamda ileri aUrUlen bazı 
tenkitlerden ileri geldifi Londra 
mahafilinde zumediliyor. 

SOVYET AJANSININ 
TEBLICLERl 

No. 102 Yazan: Orhan Rahmi Gök<;e 

- Ben, dedi, Orta Avrupa 
Çingeneler kralının kaçırılan kı. 
zı prenses Dorigayım. Bu, bil
yük bir sırdır, Yalnız şunu bil ki 
ben kaçınlmadım. Kendim kaçıp 
Roma hükumdanna geldim. Ba
bamın tacı tehlikede idi. Onu 
kurtaracaktım. Papa haber aldı 
ve beni yakalatarak buraya gön. 
derdi. 
Anladın mı şimdi delikanlı! .• 
- Evet ... 
- Fakat' mademki ısrar ettin, 

sordun, gel şuraya kadar gel, sa. 
na bir §ey daha söyliyeceğim. 

Delikanlı onun karşısına dikil. 
di. 

Delikanlı hfila ona ba.kıyord\ı: 
Genç kızm çehresinde, gözle. 

rinde ancak Çingene dilberlerin· 
de bulunan müthit bir filsun ve 
sihir vardı. Vücudunun blltün 
krvraklığı ve harikulade inceliği 
de esasen bunu gösteriyordu. 

En taş ve duyguşuz bir kalbin. 
bu gözler karşısında titreyip sar· 
sılmamasına imkan yoktu. ·Elini 
delikanlının omuzuna vurdu: 

- Merakını tatmin ettin deli
kanlı.. Fakat bütün bunları bir 
daha kimseye açmayacaksın, bu. 
rada benim elimde mahk\im kala· 
caksın. 

Ve bunu söyler aöylemes iki 
adım geriye çekildi. Delikanlı va· 
ziyeti kavnyamadan ayağının al· 
tındaki tabanın, üstllndeki dört 
kCSşeli küçük halı ile beraber sil.. 
ratle a~ağıya doğnı kaydığını 
ve kendisinin de o parça ilstUnde 
nybolup gittiğini anladı.. Bu, 
bir nevi asansördil .. En son dur
duğu noktada birdenbire yerin· 
den sıçradı ve kılıcmı çektı: 

- Hay Allah belbını versin 
bet. Ne pis, ne berbat · ıehirdir 
but. Gizli yoltar, dolaplar, dala· 
vereler ve bin çe§it marifet .• 

Dört kö,eli bir oda içinde idi .. 

saçları, bir ip~k yığım halinde 
yastığı doldurmuştu. Duvarlarda, 
büyük tablolar gözüküyordu. De. 
likanh, hiç bir çıtırtı bile yapma· 
dan yerinden çıktı. Kapak sessiz· 
ce indi. O, bir §Öminenin ya:ı ta· 
rafından çıkagelmişti. Ve kapa!; 
duvarın renginde, hiç belirsiz bir 
§eydi. Şimdi ne yapacaktı? 

Verdiği karar §U oldu: 
Kapıyı açıp savu;mak.. Kılıcı 

nı çekti. Çünkü kapıdan çıktıktan 
sonra bu meçhul sarayın uşakları 
ile karıılaşması ihtimali -ek fazla 
idi. Ayak ucuna basarak yürür 
ken, birdenbire masanın üstün 
deki büyük ve muhteşem bir ger· 
danlığa gözü ilişti, durakladı. Bir 
merak sev!:ile konsola yaklaşıp 
bu muşa'"1· üstü iri elmaslarla 
örillmüt parçayı alır almaz, sap 
rası kesildi. Yutkundu. Gözler 
bir tuhaf oldu. Ona tekrar baktı: 

- Evet, o!... Annemin gerdan· 
lı~ı.. İşte, Ustündeki harfler bile 
değişmemiş .. 

Her tarafı titriyordu. 
Birdenbire kanı, beynine hü 

cuf etti: 
y. :dem ?tBt. , 

- Demek ki ev. annemi öl 
dliren Venedik kumandanı ile a. 
lakadar bir evdir .. Allahım, sen 
ne bUyüksiln? MUcazat günü.ne 
beni ne kadar çabuk yaklaıtır· 
dınl .. 

Zavallı anneciğim, işte ettiğim 
intikam yemininin gilnleri geldi .. 

Delikanlı, gerdanlığı eline ata· 
rak karyolaya doğru yilrüdil. 
Genç, ve meçhul kız, karyolasın
da hafif bir hareket yaptı .. Onun 
yüzllnU garemiyordu. Fakat gil • 
zel olduğu muhakkaktı. Beyu, 
güzel ellerile yüzünü örtmüı. 
tatlı tatlı uyuyordu. 

~~llıı tonu btanbulda 20 llra 
~· Ankara 23 llra IS6 kuruo, 
~ 27 Ura er kul'Uf& olacaktır. 

... :"111~ clecuer de dUkkAnl&rmdaki 
~ e- llıec bu tlyaUar ·üzerinden aatm&· 

, l burdurıar. 

'.I'ELEFON HCKAI.EMET.ERt 

Amaterdam. 8 (A· A.) - Dlln 
gece saat 22 de Holanda ile ecne
bi memleketler arasmda tele.ton 
muhavereleri inkrtna uğramıştır. 
AJA.kadar mahfellerde muhavere.. 
lerin bu aabah tekra.r tesis edile-

lromet1, Amertkadakl eettrl Dr. Ludo- Moıkova, 8 (A.A.) - Taas 
ııa fevkaln.de ahval zuhurunda Ho?an- Sovyetler Birliği yüksek Sovyet 
da hnıroıneUnııı ecnebi memlekeUer- meclisi riyaset divanı, müdafaa 
deki mflmeulllerİne her tQrJU tediya-• 'hat: komiseri mareşal V «otiloltt 
t& bulunmuı için emir verml§Ur. Bu bu vazifesinccn af ederek Sovyet' 
emrtn. Holandad.uı alman heyecanlı ler Birliği halk komiserleri mec· 
haberlerle aı~Jtadar oldutu mnedll· liıi ikinci reisliğine ve halk ko 
mektedir. Hola.nda aefirt ıeçen cu- miserleri meclisinin müdafaa ko 
marteat günU ha.rlciy. ııezareU erkA· mitesi reisllğine getirmi§tir. 

Burası pek fena da gözükmüyor. 
du. Sağ tarafta bir demir kapı 
vardı. Yaklaştı, açmak istedi, na· 

..file .. 

Biraz durdu .. Odada bir yaban· 
cının mevcudiyeti, genç lazı bu 
derin uykusunda haberdar etmit 
olacaktı ki, bir defa daha kmııl· 
dadı. Sonra yüzünü delikanlının 
olduğu tarafa çevirdi.. --· ... --

~ltıh, memleketlmlzdeıl deniz 

~~ Yaptığı lthalltmı hemen 
~:._11\ç durdurmt11tur. Limanmııza 
~ te tllndenberl İtalyan vapur
~ ltt~eıı:ıektedlr· Şimdiye k&
~~ ~ balıkçı gemllerlle nak· 
't~ h e balıklar için de eehrl-
' 'lleust vagonlar gl5nderllmlo 
~~ b balıklar İtalya için Sirke
~~ ~gonlara ytlklenmeğe 
~ · ltaıyaya satılan yu
~~r da kara yoluyla sevkolu-

·~· ~ rltJre lle tsvfçre araamda ıeh. 
~e~~apılJnakta olan ticaret m\L 
tııı~ dUn bltm.iş ve anlaşma i
~e tnuraııbaalan tarafmdan 
"' luı~tir. Muahede ya. 
) ' t~ rada lmr.a edilecektir· 
~ ~ ft ihn.9 olunan yumurta 

~~ 'b&ıtk için htı8Ul1 mUsaade 
\ı~ 'llrfyet Merkes bankası t.&· 
\....~ Verilen krecUnin mllıt 
~' taralmdan da verilmeğe 
tıı: 'edllınesi ticaret veklleJtn. 
; alikadarlara bildirilmlt· 

~'r.-~' '""nelik hapla cezalan Tem-
~~lcı eıneatnce az görülerek hak
'-~ karar n&kzedllen Trakyada 
~ >.p~larm muhakemeleri tek
Dt, \tttırıı!u ve Yeni karar lle ceza
~ lıt ıtır. Bunlardan Buırar 

"~~ ~rtlat 8 sene • aya, Edime 
~. l~ 11 ı o 1 o e 1 u # u kAUbl 
fıtııı~ba- Yan tebaaamdıın mllhen· 
'ı ~""il Blnkovlç ve Edime metro
~ ~, ~ kAUbl Kiri onar sene hap

~ 'd.ıı-.Yıl mecburi ikamete mah· 
~ -...UOlerdlr. 

~~ler. hllktmıeUnlıı d&vetl üzeri 
!\...~ tnebuaJarmdan ve gazeteci· 
~:'Ct ~rekkep bir heyet dün ak· 't Plon ek.lpreslle Londraya 
~ btııı'lınf§ur. 
t ' lehrtııı1zde nadir görUlon 
'ı l'ı~ın~. Zeki lamlnde bir 
~ eokmt11tur. 

~içte: 
~ C>rdUIWluıı yüd&ıOmll mil· 
\"'ıs. e. BVUl.ngradda yapılan me. 
~ ~ t.lr TUrk aabltan hey'eU h&· 
~~U§tur. Tllrk zabitan heye
~~. &rkada.~nnı tebrik eyı .. 
·"'tıtrt l(u~klben SvUingradd& Türk 

.. re.tıue bir ztyatet verilml§· 
' '-.~taı tıııı.:...~:ell&·da, Sandon& belediye 
~ '- Zllerastm yapılırken yancrm 
1 "'11\ ~ laalk &ra.lmda milthlf bir 
>._t~lt laınıştır. Şimdiye kadar 60 
t;ı~lı çı~lıtıak Uzere 103 ölU "re 125 
l~ Ol<l atılmıştır. Telefatın daha 

\IQıı tahnWı ediliyor. 

ceği beyan edilmektedir· • 
Saat 23.45 te yaptığı neerlyat 

esnasmda Holanda radyo!lu alm
maama karar verilen askeri led • 
birler hakkındaki tebliği bir kere 
daha neere~ ve halkı vazifelerl
ne dönen 1zinlJ askerlerin ııakllni 
lşkaI etmemek için eimendifer yol
culuklarmı tahdid etmeğe davet 
eylemiştir· 

Londra, 8 (A· A·) - Dlln gece 
Holanda ile telefon mubavercleri
nln tem1ni husUIUllda gUçlUk çe
kilmiştir· Muhaverelerin inkıtaı 
takriben saat 22 ile 24.30 ar&!l'lnda 
vukubulmuştur. Telefon mubave -
releri henU21 tesis edilememi§tlr. 

Resmi mahfellerde telefon ça.. 
ğırmalarmm inkıtaa uğradığına ve 
Holanda ile lngfıtere arasında ir
tibat temin edilemediğine dair ma
lfunat mevcut değildir. 

V APURLARIY GİREMİYECEK
LERt MINTAKALAB 

Amsterdam. 8 - Orduda ve do
nanmada, ldt, mtıstacel ve fevka
JAde bUtUn izinlerin kal~ 
dan dolayı, bugUnden itibaren Hol
landada vlmendlter nakliyatı tah
dld edilecektir. 

Seyrt.setal.n umum ml1tettlşt, bu 

günden fttbaren Krovne tarafm • 
dan Rhin nehrine vapurlann gir
me!I memnu bulunduğunu il!n et
mi§lir· Bundan eonra ahvali hava
iye raporlan da neeredllmlyecek • 
tir. 

ORDUDA ttıN'LEB 
KALDmJLDI 

Lahaye, 7 (A· A·) - Orduda 
bütün izinlerin kaldırıldığı res
men blldirilmektedlr. 

Yalnız blltün iztnler ilga edil
mekle kalmam11, izinli e!rad kl
miten krtalarma iltihak emri al -
~tardır. 

AL'IA.'lli A.JANSINA GÖRE 
Amsterdam, "I (A· A·) - D. N. 

B· ajansının sal!hiyettar bir kay. 
naktan aldıfı bir habere göre Ho
landa ordusunda Wnlerlri kaldml
ma.sr beynclmllel vaziyetteki ka • 
rarstzlık dolayıslle alınm13 bir ted
birdJr. 

l.°"'Ghjz AJANSINA GÖRE 
Lahaye, '7 (A· A·) - Röyter 

ajansı. tebllf ediyor: 
Ordu lzlnlerlnln kaldınlmasma 

sebcb olan vazi)·et ba.kkmda kat'i 
bir ıey söylenmemektedir. 

Son glinJerde, bir nul taarruzu 
korkusu artmakta olmakla bera • 
ber, bu tedbirin ittihazı, Holanda
da hayretlo kargtlanmaktadrr· Bu
rada bazı Mdlselerln %Uhuru ihti
mali her zamankinden dahn fazla 
beklenmektedir· BuıünJdl Alınan 

-Aman Allahımf. Ben rüya 
mı görüyorum?.. Delirdim mi 
yoksa!. 

Gtizlerini oğuşturdu, tekrar 
baktı: 

nı t.aratmd&n kabul edllmift1. Kiev huıuıl askeri mıntakası 

Odanın bir köşesinde adeti ba· 
ca gibi dimdik, yukan doğru u· 
zayıp &iden başka bir yol vardı. 
Oraya yanaştı. İçerisi gözükmü. 
yordu. Bu bacadan çıkabilirdi. Fa 
kat nereye!. 

Vakıt geciktirmeden duvara 
tutundu ve tırmanınağa batladı .. 

- O!... O 1... Sevdiğim kum 
evinin içinde, oncn karıısında. 
hattl karyolasının dibindebulu. 
nuyorum... Fakat onun, annemi 
<Sldürcnlerle alakası mı var ki ı ... 
O takdirde ne yapacağım?. A:ıtk· 
la yemin ve intikam arasında çıl· 
dırmamak mümkün müdür? 

V&fl.ngtond& bulunan Hola.ııda dl~ kumandanı marep.l Semlon Ti· 
lomatlarmdan blrt dem~Ur kJ: rm-çenko da Sovyetler Birliği mU· 

Biraz sonra karanlığa dalm1,· 
tr. Ansızın, bu ne olduğu belirsiz 
yolun sağa saptığını anladı. Ar· 
tık tırmanmak değil, yan ıUrtt -
nerck gitmek llzrmdı. 

- Alınan tedbirler tecavüz oldutu dafaa halk komiserliğine tayin 
takdirde çarpışacağtm.W gösteren kati olunmuştur. 
bir delll addedilebilir. Alman propa- Moskova, 8 (A.A.) - Tass 
ganda.sı Holıı.nda bir tecavtlz k~ıam- Sovyetler Birliği yüksek Sov· 

Genç kız, son bir hareket yap· 
tı ve gözlerini açar açmaz, korku 
ve deh~etle doğruldu: 

da kaldığı takdirde mukavemet et- yet meclisi riyaset divanı, birinci 
miyeceğl. kanaatı.nı Amerikaya yay.. ımıf ordu kumandanlarından Se· 
mağa çalışmaktadır. Vaı:tyeUn b!Sy1e mion Timoçenkoyat Grlgori Ku· 
olmadığına §Uphe yoktur .• , lik'e ve Borla ŞaJ>01nikof'a Sov 

- Tuhaf, lSnet olsun! ·dedi
bu nasıl gey 1 .. 

Ne kadar ve ne istikamette git. 
tiğini bir türlü anhyamıyordu. 
Bir iki dönemeçten daha, bir de· 
fasında sağa, bir defasında •ola 
kıvrıldı. Mutlaka bir sarayın du· 
varlarının içinde idi. Birdenbire 
gene inmeğe ba§ladı. Fakat bu 
ini§i çoka'z silrdü.. Ansızın sağ 
taraf ma hafif ve :zayıf bir ııık su· 
zUlüşU görür gibi oldu. Burada bir 
kapak vardı. Gözlerini aralığa da. 
yadı: 

Karşısında eli kılıçlı, meçhul 
bir delikanlı kendisine bakıyordu. 

- Susunuz, tek kelime söyle. 
meyini%1. Veygand 

Yalan Şarktaki harekat 
için hazırlıklarını 15 
mayısta bitirecekmit l 
Dlln, Alman caanalan tanrnıdan 

Çemberlyn De Be)-no arumclakl bir 
telefon görilfmealnlıı cllnlenllcUtl.nl 
yazmqtık. Lonclra ve Parlsln tekzip 
ettıtt bıı bAdlııe etratmda .Berlln 
radyosu fU tatallAtı \'eriyor: 

.Berlln, 7 (A.A.) - Çemberlayn 
ile Reno arasındaki telefon ınuhavere
ıine dair olan Alman tebllği oudur: 

SO nlAnda, garbl Avrupa aaa.We 
22.10 da Reno, Çemberlayn lle blr ~ 
lefon mUkAlemesl yapmI§tır. Reno 
maU meaelelere temaa ettikten IOnr& 

ıeııer&l Veygandm, emredtıeıı hare· 
ket iQl.n bUtUn hazırliklarmı 15 mayı.
ta ikmal edeceğl.ııl kendial.ne vaadet
utını aöyleml§ n Çemberlaynm, bu 
tarihl harfiyen kabul etmemeli llznn 
geldiğini, ~UnkU blr gecikme TUku· 
bulabileceğin{ illve etmııttr. 

Bundan memnun olmadığı anları· 

ıan Çemberlayn orada, IUzumundan 
Cazla bir zamandanberi bcklendl#l 
cevabmı vermiıttr. 

Reno, bundan sonra, başanlmut ik· 
tıza eden gUçlUklerden bilhassa Tür· 
kiye ile olan mO:kWltt&n bahaetmJı 
ve bu mUn&9ebeUe ıu cumJeyt kullan
mıttır: "Talepler, günden güne artı
yor.,. 

Çcmberlayn, bunun llzerlne, TUrk· 
ferle bir kere daha görü:eceğinl Ya· 

adetmiş; fakat, orada. hodblnllklere 
ve gurura nihayet vertlmedlkçe, kaU 
tılçblr §&Y ııöylenemJyeceğtnl ifade et
miştir. 

Reno, manevt gUç!Uklerl halletmek 
lçln ellndeıı geldiği kadar çalıp.cağı· 
nı söylemiştir. Bunun tıserine Çem· 
berlayn, hB.Zirlıklarm acınunu en geç. 
ayın 20 ılne kadar kendlalne blldlr· 
melerinl Renodan Amirane denecek 

yetler Birliği mare~li ünvanım 
vermiştir. 

Çemberlayn 
Musoliniye 

mes~j gönderdi! - Mükellef bir oda 1. 
Diye mmldandı ve kapa~ bir 

iki defa kımıldattı. Kapak onu 
çok uğraştırır.adan açılıverdi ve 
delikanlı, başrru çıkararak etrafı· 
na baktı. Kenarda muhteşem de· 
nebilecek bir karyola vardı ve o· 
nun Ustilnde genç bir kadın veya 
kız yatıyordu. San, sık dal~alt 

Kıı:, vücudunun çıplaklığmı 
Srtmiye çalı§tyor ve ona bakıyor
du: 

- Fakat ... 
-Susunuz diyorum, susunıu ... 
Kız, sapsan kesilmişti. Kork· 

maltla beraber, gözlerinin içinde 
bir nevi gurur ve ıiddet gSzükU· 
yordu. 

- Susmazsam?. 
- Kab:ıca harekete mecbuı 

kalırım. 
- Fakat bir hırsız, ancak iı· 

tediğini çalar ve geçer .. Ben size 
mukavemet etmiyorum.. Çalımı: 
ve gidiniz .• 

(Devamı .,.... ) 

Boma, 8 (A.A.) - Birkaç haftalık 
bir gaybubeti müteakip Londradan 
avdet etmiş olan Slr Perat Loreııl.n , 

blribirJ arkasından kont Ciano ve 
Mu.soUnJ tarafından kabul edildiğine 
dair verilen takat teeyyüt etmlyın 

haber, diplomaUk mah!ellcrde alAka 
uyandirmıştır. ... .................................................... . 

Aynı mahtellerde haaıl olan kaJı.a. 

ate göre lngtıtere Beflrine Muaollniye 
Londra hUk~etl.nln mühim bir nota
ıımı tevdi etmek vazifesi ~r!lml§Ur. 
HatU. bu mah!ellerde Çemberlaynm 
:MuaollnJye bir mesaj gönderdiğinden 
de bahsedltmektedlr. 
Diğer cJhetten Slr Perst Lorentn 

dün kont Cic.no ile görll§tUğü aynı 

mahfellerde tekzip edilmektedir. 

Secçnıe fıkrataır 
Elektrik bir (Hı) çekmiş. MiSafi• duy. 

Karadeniz şehirlerinden biri- mamış olduğundan ıorguıunu 
nin uzak bir köyünden kasabaya tekrarlamı§, ve artık uyanmı9 o
gelmif olan bir adam, işini göre_ lan ev sahibi sinirli bir halde: 
miyerek, o gece, aynı köy hat· - Yo ula yok, o deldur del 

-------------• kından kasabada oturan bir bil. ( 4) demiş ise de elektriği yakan 
diğine misafir kalını§. Evdeki e. ve söndilren duvardaki düğme 
lektrik tesisatı ve lambaların ya· hakkında da marnmat almak isti. 
kılıp söndürülmesi bWlun mera· yen misafir: Almanca dersler 

Seri ve asri "HABER" Meto. kını celbetmiş. Hatta yatakta bi·· - Pekey, kapıdan içeriye gi· 
diyle ve mutedil ücretle ders aJ le bununla me~gul olmağa başla. rerl~en, orada bir şcyun kulağunu 
mak istiyenlerin •·Almanca öğret mı~. Buna bir türlü akıl erdire· püktün clketuruk yandı, gene 
meni" ismine mektupla gazetemi· meyince büsbütUn uykusu kaç· onu puktiln elketuruk sondi; ya 
ıe müracaati. mtş ve nihayet yanında yatmak- bu ne olıy. (5) ==============::-:-. ·ı ta bulunan ev sahibine seslene • - Ona tüğme derler, pükersin 

rek: çereyan keçer, pilkersun çereyan 
bir ed& lle tateml§tır. 

MUkAleme, nezaketli sözler teaU- - Ula Ahmet ula. hao (1) keser. 
ııl.nden eonra, 22.25 de bltmişUr. Söz~ elketuruğun yağu hao porilardan Deyince: 
uJhayet vermeden evvel, Çemberlnyn mı (2) geliy. (3) - Eltinde piçağun yoğdit çe· 
Franstzlar tara!mdıuı ı;cne ihtiyat.arz· Diye ısormuş. Bu sesten uya· reyani nasi kestun ula, demiş. 
lık yapılmamuı Jçin lcap eden ted· nır gibi olan ev tahibl, yatağın (1) su, (2) boru, (3) geliyor, 

birlerin a1.ınma.:mu Renodan 1lteıntı· .. i.çi•n•d•e•sa_.ğ•a•s•ol•a•d•o•'n•e•r•ek-d•e•ri•n•d•en-•(•4İlı) .t.el•'•(•Sııİ)•oml•uıiııy•o·r• ._.( 6ıııi)._n.a.sı.ı._,,. 
Ur. 
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4 - SON DAKİK.}; - 8 MAYIS 1940 ÇARŞAMBA 
deniz "8eViyesiDdedir. Hattı 

Onheş yaşında öleceği 
adam sanılan 

Bugün yetmiş yaşın
dadır ve dipdiridir 
Pufla yatakta mı, kuru tahta 
üstünde mi yatmak iyidir? 

- Nasılsın? Keyfin, sıhhatin tarafı metrtik bir kayıkbaD 
nasıl? Zemin ne kadar ıslik ... GeDC 

Ak saçlı genç adam cevap ı kadın değil, köpek bile 
verdi: il~ t maz burada. Hem neresine 

- Arslan g1biyim. '.,. ~ ~ !ayacağım? .. Buyurun hepsi 
- Ne itgörüyorsun? •IE=~F.'.. I:.,._ :_I::_ _ . Ve lambayı bodrumun bet 
- Nevyorkta bir sanatoryom ı / rafın,a gezdirdi. Arkasında 

kurdum. İçerisinde dört yüz has· 77 D LLJI A NMakledlenS: AFA' han Şefik, elindeki elektrik 
ta var. Tenessi şehrinde 450 gen_ u-ıı ~ basını ayrıca sağa sola g 
cin bulunduğu bir askeri mektep yordu. Hakikaten ıslak to 
açtım Miyami şehrinde bir "Jim- _ Maalesef öldUrdUler! .. Ar. kü mefluç bir doktordan kimse. ve evin temellerine aid du 
nastik enstitüsü" tesis ettim; 225 tık bu cürüm ortağın senin gibi nin şüghe etmiyeceğini t ehruin dan başka bir şey görUlmUyo 
müdavimi var. Bundan başka zavalh bir meflt1cu kollarının a· ediyorduk. Tam geriye döneceği sırada 
Hudson nehri üzerinde çok kü· rasında taşıyamayacak. Onun _ Bu sahte doktorluğu nasıl han Şefigin gözUne duvarın 
çükler için bir eğlence yeri kur· katili de buradan pek uzakta de. t edarik ettin?.. talı bir kısmı ilişti: 
dum. Bundan başka, hepinizin ğil. Sizin bahçenin içinde. Çalı- Taharri memurunun bu suali. - Bu nedir? Bu tahta 
bildiği mecmuamı çıkarıyorum. lann arasında elleri ayaklan bağ ne de yalancı doktor açıkça ce- ye ne !Uzum var? 

- Memlekette herkesin mec. 1ı olarak beni bekliyor. Onu tam vab vermekte tereddüd etmedi: diye sordu. Sabahaddin b 
buri jimnastik yapması usulüne sizin bahçeden içeri girerken Y!l - Yemende iken hakiki doktor şaşırarak: 

Bir milddet evvel Londraya, Nihayet bir "Jimnastik denha· ne dersiniz? kaladım ve Abidin anahtarlarını Ahmed Şemseddini tanımıştım. - Hiç! dedi. Ne bileyim, fJf 
seyyah ı;ı fatiyle saçları karma. nesi" açmağa karar verdi. - Ben buna çok taraftarım. onda buldum. Eminim ki bu he- Bu zat bir gün benim yanımda pılırken temel duvannın bit 
karışık, fakat gözleri pırıl pırıl Bernar'ın jimnastik hakkında. Eğer demokrasiler, kendilerini rif sendeki şamdanı alarak elin. kalb sektesinden öldü. Tıbkı mını muhafau için mi? D 
yanan u fak tefek bir adam geldi. ki fikirleri bambaşkaydı. Fakat müdafaa etmek istiyorlarsa, dik· dekilerle tamamlayacak ve senin bana benziyordu. Onun şahadet.. böyle bir tahta ile örtmeye 
Bunu birçoktan tanımıyordu. bu fikirleri takdir edenler bulu - tatör memleketlerdeki insanlarla de hesabını görecekti... namesini, cüzdanını ve vesikala- bur olmuşlar. 
Fakat Amerikatla herkes bilirdi. nuyordu. Bir taraftan da mecmu· bedenen ayni sağlamlıkta olmala· - Ustad fazla hayale kapıl- nnı aldım. Anadoluhisannda Burhan önündekini iterek 
ismi, berkesin ağzında dolaşırdı. a neşrederek kendisine daha ge· rı lazımdır. Bu hususta onların mışsınızı. Abbas benim hiç bir doktorluk etmiyeceğime göre bu duruma indi. Onu arkasındlr 

Bu adam, otuz seneden ziyade niş bir alakadar muhiti tesis etti. metodlarını takip etmeğe mecbur zaman cürüm ortağım olmamış- vesaikten istifade etmek güç bir rakmamaya dikkat ederek~~ 
tir z~andır milyonlarca Ameri· O zamanlar, halk arasına fena değiliz. Fakat jimnastik hususun· tır. Onun da kendi hesabına ça.. şey değildi ya ... Sonra hakikaten perdenin yanına kadar götDP:. 
kalıy.ı hayatta ne yemek, ne iç· halde kök salmış ve fakat teşhiri da onlardan faydalı bir ibret ala. lıştığı anlaşılıyor. bana çok sadık bir arab uşağım - Çek §U tahtayı! .• diye 
mek, nasıl yai}<lmak, ne giyinmek memnu bulun.an bir sari hastalt. biliriz. Bir milletin kuvveti, si· Bu serserinin sesi ve hareketi vardı: Işte bildiğiniz Abid ... Bu retti. 
lazım geldiğini öğreten bir a· ğa dair de ağır neşriyat yaparak lahlanna olduğu kadar ahalisinin bu noktada, bu son sözlerinde adam sahiden dilsiz olduğu için Sabahaddin tahtayı çe 
damtlı. Adı Bernar Makfaden· büyük münakaşalara sebebiyet sağlamlığına da bağlıdır. hiç bir tereddüd ve şüpheye mey her hususta işime yarıyordu. altından bir insanın geçebil 
di. Bu adam Amerikada bir mec verdi. Salahiyettar makamlar, ev. Bernar Mal:faden, kazandığı dan vermiyordu. Zaten her şeyi - Şamdanı çal:'Ilak için kul- demir bir kapı çıktı. 
mua neşrediyor ve takriben otuz vela onun bu tahrikatı kar:(ısmda parayı, yine sıhhat için propagan· itirafa başlamıştı. !andığın vasıtalara gelelim: -Aç bu kapıyı! .• 
milyon kişiye okutuyordu. durakladılar, sonra 250 İngiliz da yapmağa ıradfediyor. Sıhhate - Bütün dedikleriniz doğru- Mustafa Nazmiyi tehdidlerle Genç taharri memerunuıı 

lirası ceza ile bir sene hapse mah· dur. Benim adım Sabahaddindir. ürku"terek bu maksada vasıl ol. ri önünde sahte doktor bit Eernar Makfaden'in başkaları· o kadar ehemmiyet veriyor ki, teredd .. ·d » 
na sıhhat ve mukavemet dersi kum ettiler. böylece yalnız para düşkünü olan Ve ben hakikaten Mustafa Naz- mak istiyordun, değil mi? za u ete ~ 

b· ı v kk z· Fakat Bernar bu hu··kmu" t-· · 1 d da k minin elindeki şamdanı almak - Ben aı·mdı'ye kadar bo··yle bağırarak emreti: vere ı mege ha ı vardır. ıra ..... zengın er en ha ço yaşayaca· .,, A k 1 
kendisi beş yaşındayken babası yiz etti ve temyiz mahkemesi ğı şüphesizdir. fikrinde idim. Bu maksadla An:ı.. bir şey yapmadım ve böyle boş Ot k9 ş~ apıyı diyoruııı~ 
ölmüştür. Sekiz yaşına geldiği devam ettiği sırada Amerikad1 doluhisanna taşındım. Çünkü şeylerle uğraşmayı beyhude aıL .. 1 e. 1 dyıne t

1
ereddüd eOJ!ı 

zaman anner.i öldü. Akrabaları bir ileri bir geri seyahatler yaptı. I Mustafa Nazminin burada bir dederim. Ben bu gece köşkü ba- ghoz enn ekn 1ateş er fışkıran 
r d H lk d k d ··h köşk satın aldıgıv nı. bütün eski, sacaktını ve aynı· zamanda Abı.di an onu o undan tuttu ye tar&..ın an yeti§tirilen bu öksüz a arasın a o a ar şo ret ka. d v •tti · ·ı · · ki k antika maliyle birlikte şamdanı kurtaracaktım. Fakat demek ki pıya ogru 1 : ve yetım çocuğun onlardan da zanmış ve sevı mıştı , endisine H yd' buk 

i§ittiği söz şu oluyordu: dokunmak mümkün olamıyordu. da buraya yerleştirdiğini ve ba. başka birisi benden evvel dav. - a ı ço ol... Bir 
Amerikanın reisicumhuru tara· şına Abbası muhafız olarak koy. randı. kaybedecek vaktim yok! .• 

- Senin cigverlerin zayıf .. Ya· v Sabah tti' b bo 
fından affolundu. duğunu ögrv enmiştim. Diger ta. - O halde, senin sözlerinden a n u emre 

kında öleceksin!. b.'k k · rafdan Mehmed Selamı da göz. Fahireyi de senin kaldırmadığı_ u ere ıtaat etti. Ağır 
Fakat genç Bernar, ölmek "';i. Bundan sonra Bernar sözü ta· den kaybetmiyordum ve bir glin na inanmak lazımgeliyor. kapının ne anahtarı ne ~ 

yetinde değildi. Bu delikanlı bi · mamen dinlenir bir adam oldu. Selamın da buraya geleceğini _ Hayır, Fahire ile hiç allka- deliği vardı. Sabahattin yaıW'.J 
lakis bir atlet olmak istiyordu. Kendisi muayyen bir perhiz üze· biliyordum. Hulasa bir glin Hü- dar olmadım. ki duvarı bir taJmı çekince 

Bir çiftlikte ağır işler yaparak rine yaşıyo~du. Herkese de bunu veyt türbesinin üç umdanı bu _ Sözlerin benim için klfi dattı. Arkasına elini soktu. 
Yeti'ştı"gV ı• ·r· ·· d a ~ tavsiye ediyordu. Onu takı·p e. r- k 'tt• da k • ı:rın gun e asg rı on Anadoluhisan denen küçük köy_ değil. Sana inanmak için çok apıyı ı ı: gH:ır yara . 
dört saat çalışmak kabiliyetin· denler çoğaldı. Tavsiyeleri garip de toplanacktı. Kimsenin bilme. saf olmak lazımdır. Yalıyı baş. kapının öbür tarafından ~p 
deydi. Geceleri de geç vakitlere olmasına rağmen yerine getirili· eliği büyük, muazzam servetin tan başa g<>zeceğim. koku taharri memurunun y 
lmdar kitap okur, kendini aydın· yordu. Meseıa yumuşak, pufla anahtarı bir iki kilometre içinde Nasıl isterseniz.. çarptı ... 
latmağa çalışırdı. döşeklerde, kalın yorganlar altın· üç kişinin elinde bulunacaktı. _ Onümden yürU bakalım! Burhan, Sabahattini 

Glinün birinde oturduğu kasa. da yatmaktansa, bir battaniyeye Ben harekete geçmek için bu ha Evvela bodrumdan başlıyacağız. tutarak: 
banın kahvesine giderek kasaba· sarılıp kuru tahta üzerinde yat· diseyi bekliyordum. Evvelki Sabahaddin, sanki başına ge. -:- Evvela ıen gir 
yx tehdide boğan bir zorbanın mağı öğüt veriyor, böylece sağ. gtin benim beklediğim bu muaz. lecekleri kabul etmiş, her şeye dedi. 
çenesini dağıttı. lam bir belkemiğine malik oluna· zam hadise v:ukua geldi. Meh. razi olmuş gibi boynunu eğdi. Sabahattin istemiye is;_.-" 

Ertesi günü yalmayak gezmek· bileceğini söylüyordu. med Selamın cesedini muayene Odasında eski konsolun üstün- mahzene girdi ve bu dar, 11'1~ 
tc..-ı bıktlgı için patronundan bir Kat kat elbise giymek itiyadına için beni çağırdığınız zaman kı- de duran petrol lambasını eline hlc, her tarafı temiz kağıtıarlt 
?ft ayai..lmbı istedi. Vermediler hücum ediyordu. Hele kadınlara nk vitrinin içinde şamdanın ye. aldı, yürüdü. iki merdiven indi. tülü odayı elindeki lamba ili 
~ kendi istediğini kendi tedarik mayo giydirdiği için bir kere de ZAllANE ÇOCUKLARI rtnt ·tayln ~rek Abidle birllkt~ ıt!f'. Dmlcl tfıerdivende Sabahad. dınlattı. Burhan Ş'~~· bd' 
etmek..üı:ere kasabayı terkederek tevkif edilmişti. Çocuk satıcı kıza - Verdiğiniz bunu kaldırmak çarelerini araç. elin geriye dönerek : resiz ve rütubetli odıa,-ı " h ~ 
~ezdi ,tozdu. Türlü işler gördü. Şimdi 70 yaşında bulunan Der· kalem oçJa.nnı geri getirdlın· Çok tırmaya başladık. Bu iş bizim i- - Beyhude iniyoruz, dedi. tetkik ederken tavanın bile 
Aç kaldı. t yi vakitler geçirdi. n.ar'a sordular : yanlıs yazıyor· çin pek de güç olmayacaktı. Çün Burada hiç bir şey yok. Çünkü ğıtlarla dö§enmi' olduğunıJ~ 
-------------------------ı .................................... -ıı .................................................................................................................. dü. Sonra elindeki lambayı ~ 

:J 
de bir dolap içindeki e§yaY• 

~ ___ Hikaye Sen ı·hıı·yar l adıgvın zaman... BURH~~ed~n;;RÇAK v~c!~:;!~~.~edi.Buraaıda 
.............. veyt türbesi şamdanlarmdatl 

:~

1
• ). hazineniz... Aldanmıyorsaııı t/ 

Kadın - Biraz C\'Tel konu~
ğun kad:n kimdi? 

Erkek - Aman so!!, rica ede
rim· Ona, scnJn kim olduğunu an
latıncaya kadar nkfa brayı seç. 
tim· 

KAMP 

Bir kampta çadırlar yukarda 
gösterilen §ekilde dizilmi~tir. 
Beş sıra var ver her sırada 4 ça· 
dır bulunmakt:ıdır. 

Her çadırdaki erlerin sayısı 
ra.Jı:amlarla gösterilmiştir. 

E rleri çadırlara o suretle yer· 
leştirin ki her sırada bulunan dört 
çadırın içindekilerin mecmuu 50 
olsun. 

Dünkü parçalanmıı pastanın 
d ü:ııelmit tekli. 

si bu zarif dolapta olacak .. • .; 
Arkamdan bir ses işittim: bunları bir yabancı gibi seyretmek ıztıra· "- Sizigidi küstahlar 1 Artık, bu reza· (Devantl 
- İhtiyar papağan 1 Buralarda ne do· nndaymişim. Beni gördükleri halde tanı· let yetişir! ... " t4 

taşıyorsun? mıyorlardı. Dedim ve locanın kapısını kıraraık bu Q _•.._::___.._:_ 8 9 '
0 

Soğuk bir banyodan çıkmış gibi, tüy· Oyun başladığı zaman, onların loca. bir tek vücuda ateş ettim ... 
terimin ürperdiğini hissettim. Bu ses bana sındaki perde kapanıyor Sevimle Nedim 
yabancı değildi. Başımı çevirdim: Onun film sonuna kadar ortadan kayboluyor-
sesi, beş sene evvel bir müddet kendisilc tardı .. Aman Allahun 1 Bu rezalete ben na· 
yaşadığım Sevimin sesiydi. . sıl tahammül ediyordum? Sanki bütün 

Yanında kendisinden daha genç bir sinema halkı benimle eğleniyor bana: 
erkek vardı, Benimle korkusuzca konuşu. "- Bik 1 Metresin kimin kollan ara· 
şundan pervasızca, onu da avucu içine al· Slilda yaşayor? I" 
dığrnı ve çekinmediğini anladım. O hala, Diyor gibi oluyorlardı 1 
gözlerinin yanındaki kırışıklara ve ağzı· Kabus gittikçe artmıştı. Aşkımın o. 
run etrafındaki çizgilere rağmen, iri ela lrunmuş bir kitap gibi maziye karıştığını 
gözlerinin cazibesile benim gibi birkaç er· zannettiğim halde, onu derin bir uykudan 
keği kadro harici edecek kadar taze ve uyanmış bir canavar kadar coşmuş ve kö-
güzel görünüyordu. pümüt görüyordum. Artık irademi kay" 

- Koyun sürüleri arasında dolaşan betmi1 koridora fırlamııtım. Şimdi ne ya· 
kurtljlr gibi, şuraya biraz hava almağa pacaktım? Cebimdeki rovelver: 
çıktım!. "- Beni böyle bir dakika için taşrdı.. 

- Dedim. ğrnı unutuyor musun?'' diye haykırmıJtr. 
Yanındaki genç, böyle bir kadına sa· Bu mantıki bir sözdü, onu elbette bötuna 

bip olmaktan duyduğu gruru saklayama· taşımayordum, hatta çekerek, arkasında 
yacak kadar şen ve mesut bir halde omuz· bin bir rezaletin döndüğü loca kapısını 
!arını kaldırdı ve beni hakir gören bir ba. kırıp a;mak ve ikisini de gebertmek la· 
kışla süzdükten sonra: zımdı 1 Locanın kapısına vardığnn zaman 

-Haydi yürü sevgilimi dedi. Nedimin şu sözünü ipttim: 
Sevime kolunu uzattı, sakin ve mağ· - Sevimi Yarın ben ihtiyarlarsam ba· 

rur, birlikte yürüdüler; parkın tenha ve na da nu ihtiyar papağan!" diyeceksin? 
kimsesiz tarhları arasından, tıpkı bir Sevim cevap veriyordu: 
kurtla bir papağanın yürüyüşü gibi, kol - Hayır 1 NCdimciğim... Emin ol ki 
kola, başbaşa, uzaklaştılar. Ağıiçlar ara· geni ebediyen seveceğim. Ve baş.kalarile 
sında kayboldular. alay ettiğim gibi, seninle alay etmiyece· 

Sevim benim için büyük bir mazi, bü. ğim. 
yük bir aşk, büyük bir servet ve aynı za· Sevim, kollarile Nedimi samuı, onu 
manda da büyük bir dertti. Şimdi ben o var kuvvetile sıkıyor ve seviyordu... Al. 
maziyi anarak, o aşkın azap ve ıztrrapla· çak! Benimle yaşadığı zamanlar da bana 
rını gözönüne getirerek, mahvolan serve. da tıpkı böyle söylerdi, kollarını teskin 
tin açtığı derin uçurum isinde arpacı edilmeyen bir ihtirasla boynuma dolar: 
kumrusu gibi düşünürken yalnız bir nok· - Sevgilim t Emin ol ki, seni ebediyen 
tadan müteselli bulunuyordum: O benim seveceğim.. Ve senden ba§ka bir erkekle 
için aynı zamanda bir şeamet, bir bela ve yaşamayacağım 1 derdi. 
bir dertti. kaybettiklerime mukabil, şim· Bu sahtekar kadın, benim gibi kim bi-
di bu dertten kurtulmuştum. Kaygısız, be. Jirkaç erkeğin kanına girmiş, aşkı ve izze· 
lasız, ıztırapsız yaşıyordum. Şimdi, yal· tinefsile eğlenerek servetini ve parasını 
nızlığın ıztrraplarile mücadele ediyordum. bitirinceye kadar çalışnuş ve sonra eski· 
Onu da yeneceğim.. miş bir elbise gibi atıp gidivermişti. 

Yalnız kalmak, yalnız yaşamak ve yal· Kabus gitikçe bastırıyordu, göğsüm. 
nız ölmek.. Gayem bu 1 Hem, Sevimin de. <le kuvvetli bir elin kalbimi sıktığını his-
diği gibi, bir kurt yahut ihtiyar bir pap:ı· sediyc.>rdum. Muhayyelem bir mahşere 
ğan için bundan başka bir kurtuluş çare· dönmüştü. Kendimi bilemiyordum. İçinde 
si var nu? yaşadığım manzara değişmeyor, kinim 

Lakin bu gece yatağımda müthiş bir kollanma kuvvet veriyor ve: 
kabüsle saat lerce boğuştum: Giiya Sevim "- İntikam al, budala!" 
en sevdiğim bir arkadaşım Nedimle bir Diye beni te~i ediyordu. Biribirlerine 
sinema locasında, haşhaşa dizdizeymiş. sarılıruıtardı, sanki bir tek vücuttular. 
ler ... Ben de onların kar~ısındakl locada Son bir cesaretle ailibnna davrandım: 

• • • 
Gözümü açtığım zaman etrafrmda 

pansiyon sakinlerinden ibaret bir kalaba· 
lık gördüm. 

- Ne var? 
Diye sordum. Onlar da, hayret ve ta. 

accüble biribirlerine bakınıp gülüştüler 
ve: 

- Galiba çıldırmış... Zavallı!. 

Gibi merhamet ifade eden sözler söy; 
liyerek bana acıdıklarını anlatıyorlardı. 
Bir müddet ben de onlar gibi şqınmş et· 
rafıma bakındım. Zorla deli olacak deği· 
lim ya. Birden muhakememi toplayarak 
yatağımdan fırladım. Belliydi ki, kO'l'kulu 
ruya görmüştüm. Tabancamı çelciywum 
diye bir masa üzerinde bulunan ufak su 
destisini yere çarpmış ve ortalığı yerin. 
den oynatmıştım. Destinin parçalan oda· 
nın her tarafma fırlamış ve bardak, yazı 
takınu gibi masa üstünde ne varsa hep· 
sini yere indirmişti. Oda karınakarıtık 
olmuştu. Gerçi bir delinin odası da bun· 
dan da:ha karışık olamazdı. 

Gündüz parkta Sevime rastladıktan 
sonra eski hatıraları hatırlamaya çalııaraJı: 
eve, gelip yatmıştım. Odamın tavanın. 
dan sarkan lamba mavi bir ldğıtla aarıl
mııu. Bunu, ziyanın gözüme dokunma· 
ması için yapmıştım. Karyolama uzandı· 
ğmı zaman hava kararmış ve elektrikler 
yanmıştı. . 

Bulunduğum pansiyonun önünde iki 
yüksek ağaç vardı, ıbazan bunların göl· 
gesi odama akseder ve ben ekseriya du
varda beliren akislerini birer insana ben· 
zetirdim. İşte yine bu akşam duvara akse· 
den ağaçların mavi gölgeleri bende kim 
bilir nasıl bir tesir yaptı ki, yavaş yavaş 
gözlerim kapandı ve yatağın kenarında 
uyuyuverdim. !. 

Şimdi, herkes gibi ben de gülmekten 
kendimi alamayordum. Kabus o derece 
bastırmıştı ki, Nedimin: 

- Sevimi Yarın ihtiyarladığinı zaman 
bana da ihtiyar papağan mı diyecebin? 

Suali yine kulaklamnda çırıladı. 
Kendi kendime: 
- Budala çocuk! dedim, merak etme 1 

Sen ihtiyarladığın zaman. o aeoden daha 
çirkin birisi olacak!. 

4 ~ı....-ı....-ı.-. 

2 ı--~~'-
J ~i-i-i-+--~ 
.. L..-~-1--
!. 

' 1 

ı-----8 "-'--~ 
9 

•• 

Günlük bulmae' 
Soldaa •ta: el. 
1 - Bir ıeyin en derin yerbl: '1 

la.nan (lki kelime). 2 - JIJll"" ~ 
kadın LmıJ, 3 - Yapılmasl ,,,., 

buJQleden (lki kelime). 4 - -~ 
§it budala, garbl Anadoluda bit_.../ 
ba, ıs - Cenıl edatmm tersi. 11""" ı 1 
zel kokuİu blr madde, par~ 11 

Şarki Anadoluda blr nebiJ', ıaJ-~ 
Sirkat olunan, tenı çevım-11;" , , 
Un evveıtne gelir. 8 - ~&)<ISt f I 
blr memleket, bli' llU&l e~da~ 1. 
Temllllğin dU,manı, blr ~ 
#tdmm tem, parça, 10 - ,s 1 

elblaen!n blr kıaınmm .ert oıaısJ-
Sonlar (cemi). J 

Yukardan aptıya: tT. 
1 - Blnan.uı böl.muini t~ j ~ 

kuma tırmanan (Ud keı.ısot>,/ 
Zam, bayramdan blr g11A • 

/ 

zaman. 3 - Ahmaklar (c~ 
Mutlaka rtlzglrdır. terS çe c, I.,.. 
açıklık bir yer olur, bir ~..,.. !.'t 
kuru ot, zorla alman verıL • ..,# ..,_ 
rldeki çift aıra (üç keUın•)• 2 
fln okunUfU. 7 - KarpDdl ,, 
nm tenıl, bir soru edatı. 8 - -~ ,.J' 
van, gölge. 9 - Bunad&D ,.,,-,_~ 
nehir, güzel sanat, 10 - D!~..a ( 
mak. 11 - Sabile ayak 1111"""'" 

keUme). . _,111 
1S No. lı bta!'!'MlN"!Oll ....- f_ 
Soldan uta: ~ ~ 
1 - Vadederek, B, 2 - >'J' 

bl, 3 - Ran, Volller, ' - İ;il" f 
Oda, IS - Ner, Nazari, S - B ,,,, f 
rabl, A, 7 - Llk, Sata, ozs, 

1 
,,,., 

la, Azar, 10 - Sanyer, Ca, l 
fad&r, Sık, 


