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Amerikanın 

Nihayet 
Gönlü Oldu 

.,azan: Ahmet Emin YALMAN 

19 39 eonbaharıncla idi. Kana· 
ela hududunda (Kanton) adında 
~k bir Amerikan tehrinde bu
ı..Duyordum. Bütün Amerika ve 
~ gözleri buraya dikil· 
llaİfti. Amerika • Kanada müna· 
~tlerini yakmlatbrmak emelile 
.,.rada her aene kurulan konf~ 
~.o aene harp münuebetile 
PUYU& bir ehemmiyet almıttı. 

Konferansta Amerika ile Ka
laadadan hah.eden kim~ ilk da
~aclan 'bqlıyarak müzakere ıu 
i'levzu etrahnc:la toplan~: cA
.--· •• kıtaaı. Avrupa harbine 

cak mı, karıf1Uıyacak mı~> 
iki fikrin de fiddetli tarafdar· 

vardL lki taraf da alda yalwı 
lider bulup söylüyordu. Fakat 

· i fU ki Amerikanın müced~ 
e uzak ve yabana kalmuma 

~fdar olanların bepai. Ameri
q kıt.uuım en sonunda bu İfe 
liriikleneceğine yüzde yüz kani 

Münakalit Vekili 
T rakyaya Gitti 

Vekil Liman ve Posta Telgraf işlerini Gözden 
Geçirdi ve Amatörlerle Görüştü 

Bir battadanberi İ8tanbulda bu -
lun&n Mllnakala.t Vekili Cevdet Ke
rim lncedayı, tetkiklerine devam et
mek lllıere dUn ak.fam Traky-.ya ba· 
reket etm~. 

Vekil DUn mmtaka liman re6ıd1 -

tinde memleketin bUtUn liman ~e • 
rint tetkik ebMıf ve bul ctirekttfter 
1'e1'miflerdlr. 

Vekil annatörieırle de ~ 
armatörlere alt gemUerin aabtllerl -
mime ı, almaları ve ecnebi aahWe
rtne gidip gelmelerinde, gerek arma-

BARDIA 
Muhasara 

Edildi 

törler n gerelaıe memleket menfaat 
lerlnin icaplarma daha uygun bir 99" 
kil verilmesi için bazı tedbirlere te
mu edllmifltr. 

Posta telgraf ldarelılnde de tetldk
lerde bulunan vellll bilhuaa fllbele
rin vazlyetıerile yalandan aJAkadar 

olnnlf ve bul emtrler ~· 

Bundan b&fk• Bura yolu ile ~ 

ı.ıı.k ~t ve lhracatta aaldiJMın 

muntazam bir f8kllde yapdmaaı lçia 

de Mr turltl tedbirler almDUflır. 

Yaaaablar 

Yeni Mevziler 
Zaptettiler 

Tepedelen ve Kli 
sura Ateş 

Altına Alındı 

Milli Şef, 
İngiltere Büyük 

Elçisini Kabul Etti 
Ankara, 21 (A.A.) -

Reiıicümhur ismet lnönü 
dün öğleden sonra saat 
16 da Çankayadaki kötk
lerinde lngiltere büyük el
çisi Sir H. KnçtchbuH -
Hugessen 'i kabul buyur
muıJardtr. Mülik.+ta Ha
riciye v elcili Şükrü Sere
çoğlu da hazar buluNnut
tur 

ITALYADA 
Kanşıklıklar 

Başladı 

Faşistlerle Aleg lıtar-
/arı Arasında 

Kavgalar Oldu 
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ı..... ha'YUI pek aiirekli ohnamifbr. ~ miibnke hiildimlerine Qlan olanıık, wbe.t Frmm ' 
---LI-~- p-a-:..•· :......:L.._ !l,,...:___ı! -1...1..J&... • ~ aeçm-. - m -- mummu .......... sibi, Frama .......... ......, •• Fraam 
ı 5 tmrilekd ı ı iacleld kunetl..m mab......te pçecekleri de tehdit J"Olaada .a,.leameldecli. 

----~~~~~~~~----· 

Amerikanın 

Yardımı 

Artıyor 

PETEN 
istifa mı 

Etti? 

Amerikanın 
Bir Taraflı 
Bitaraflığı 
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günU şair Mehmet Akifin mezarına 
giderek ölllmUnUn yıldlSnümU mUn'l· 
eebetlle bir tören yapacaklardır. Ta
lebelerden bazıları şairin ~ ı 

yaptırmak tlzerc bin lira toplamışl':il' 

drr. Toplanan bin lira Me.ari! Vek~ · 

lettne gönderUeceıttır. 

La martinin 
UIO bici Yıl Dlalml 

el yıldönUmü mUnruıebetlle TUrk Ta
rih Kurumu li.zasından Reşit Saffet 
Atabinen, edibin Tllrldere olan mu
habbeti, profesör Ahmet Hamdi Tan
pınar da edebi şahsiyeti hakkında 

yarın saat ı 7 de Hukuk FakWteai 1 
dcrshan inde U1rkoe ve transuca bi
rer konferans vereceklerdir. 

-7-
- Pek geo kaldım afft:dersiniz, 

<'"t'll. J>oktorwı da mllbarek çeneeln· 
den kurtulmak, bir dertten halA& ol
lllliık kadar güç: .. 

onra onlann ayakta olmalarının 
farkına \'ararak llAve e.-a. 

- Galloo dönliyordunuz! .. Sıkıl· 

ılın mıa sl7; bili r&l ntz ... 
Saffet Plrayeden eV\'el cevap ver· 

dl: 

rztırııııtan hu dalgınlıfrn forkına \ar 
manw~b. 

Kol knlB bir müddet ağaçlar ara
ınnda dolnştılnr ... ~Blona koymak I· 
ı;ln hlra7: çiçek topladılar. litişke ıl!ln 

dükleri vakit l\lur&t Deyle r.ana Ha
nım onları t'ofnıda hekllynrdu. 

* !llARI l ' ILAN 

- Beyefendi, bu giiı.el havada ev· 
- Sıkılmadık ... Fakat öğle ~·a.ıun.: de oturmak gllnnhtır •.• Şöyle bir kır 

Bana mU!!Mde ediniz de siz nerede 1 Alemi yapılsa! .. Çağhynnlnrn kııda.r 

lstcrsP.nl:ı oradn oturunuz... umnılıp bir akşam yemeği yenfl~e. 

\'e bnıjlle iki genç kızn <ielAm \'e• fen:. nu olar!" 
rerck atının ü~tUne sıçradı, ağ&.(1&· - Hakkınız var Saffet Bey.. Fa-
rın arkasında kayboldu. kat Xesrin bugün blmz keyif iı... .. 

Piraye dalgındı. Nt'Srln heyecan ve E\den dışarı ~ılmutsı pek doğnı ol· 
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ehirve· Memleket Haberleri G~IO N IDllE N 
r; ıu ~ ıE 

Soruyorlar? 
Bir talebe wH9f IOnlyor Ye di

yor kl: 

Her gün sabahlan saat 8,.80 ile 
O srasıada melıteplertne ~den 
talebeyi bir gön olsun kontrol et
mek mömklin dettı mi! Bu tale
be, cbllardan sarkan meyvala.r 
gfbJ tramvaylann basamaklarına 
asılmış bJr \'azlyettc ,.ıdlyorlar. 
E\'Vc!ce talebeye ma.Uus Enıbıö
nü • Bebek ve Aksaray - Ortaköv 
arasında arabalar lşletWyord~. 
Talebe arnbalarının tekrar sefere 
~ması ve arabala.ra muıalJfrn . 
lerin de alınmasına müsaade edil 
mesi l!IA;feslnde melhuz kazalanrı 
önünP. geçilebilir. Bo g'iizeJ usule 
uaba tekrar avdet edilemez mi!. 

~------' 
ınaz aanıron." 

- Yaf .. Vah vah! .. Yine nesi var? 
- Neııl oldujlunu eaulı ıueUe biz 

de anlryamıyoruz: ... Aaabi bir rahat
ın:ılık ... 

- O halde bu kır ıezl.ııtlııl keodlle 
rlne şifa bah,edOl"ektlr ... Temiz ha
va ve değişik manzara Asap ~erin· 
de milhlm tesirler yapnr •.. 

Murat Bey M!Jını BnUne eğerek bir 
an düşlinıtil. 

Kafasında blr~ok mlkOs düşlin<'e 

çarpı,ıyor, kara1'6n:, mUtereddlt &ü • 
ktit ediyordu. A<'aba Saffete tıütün 
hakikati söylemenin ve ondnn kat'I 
blr ceuıp lııtcmenln 111ra111 nn lıll ! .. 

----o---
Hüdai Karataban Ankaradım 

Yeni Kars valisi HUdai Karata · 
ban dUn Arıkaradan tstanbula gel -
miştir. Ay be.şma kadar vazifesine 
bqlamak tızere lstanbuldan Knrıuı 

hareket edecektir. 

rinci ceza mahkemesinde bu facianın 
duruşmasına başlandı. MUddeiumu -

tanbula getlrildi\tU-n eonra her ~Y' 
ttlra.f etml• ve hAdiae yerine kadar 
giderek cinayeti na.'ın işledJğini de 
göstermi~ir. Dlln mahkemede her 
feY1 inld.r etti. Polis kendlsinl döv -
dUgü için itirafta bulunduğunu söy
ledi. Şahitler dinlendi. Gelmlyen şa· 
hltlerin çağmlması için muhakeme 
t:ıil lk edildi. 

Çocuk Sualleri 
Yazan: OC YILDIZ 

1~3 u son günlerde iki küçük 
c:::> çocuk beni ıorguya çe· 

keıek epeyce sıkıştırdılar. 
Bunlardan biri mcslekdngtır: 

akpm Üstleri sokaklarda yalın· 
ayak, baoıkabak gazete satan 
bızim kiıçı.ik müvezzılerden bi· 
ri. c Yalınayak, başıkabak> de· 
dim. Fakat bu bır tiıbırdir. Be· 
nimle konuşan çocuğun ba§ın· 
da bır mektep kasketi vardı. Bir 
Fatıh • Harbıye tramvayının ar· 
ka sahanlığındaydık. Hava gü• 
zel olduğu ıçın değil, içerde a· 
yakta duracak yer kalmadığı 
içın. 

verdi. 

Ne tarafa? dedim. 
Ma9Jtaya, dıye cevap 

- Jıler iyi gidiyor mu) 
- bugünlerde pek nafile, 

dedi. eskıden Maç.kaya gidmce• 
ye kadıı.r tramvaydan tramva· 
ya atlardım: gazetelerin yarısı· 
nı yolda satardım. 

Eh.le içerısını gösterdi: 
- Karanlık, dedi, bilet pa· 

raaını görünceye kadar canları 
çıkıyor. Kını ne yapacak gaz.e· 
teyi) 

- Evlerine gidince okurlar· 
- Herkea gazeteyi tranı• 

vayda okumak ıçın alır... İnin· 
ce unutuvenyorlar. 

Küçük yaman bir mÜ§ahitt.i. 
Gazete satııının en ehemmi· 
yetli bir kanununu yakalamııtı· 
Hır kısım haıka gazet.e satma· 
nın bir dakika meseleşi olduğu· 
nu, o dakikayı kaçırdın mı müt
tennın bir daha geri gelmedıği· 
ni birçok gazete sahıplcr.ınden 
daha iyi biliyordu, 

Bu defa o bana sordu: 
- Amca, evlerde lambalar 

yanıyor; caddelerde yanıyor; 

her yer eakı.si gibi.. 
- Elbette yanacak. 
- Peki, öyleyse tramvayla· 

nn içinde neden yanmıyor} 
Çatık bir çehre ile: 
- Demek öyle lazım geli· 

yor ki yanmıyor, dedım ve da· 
ha fazla konuşmaması için ba· 
sıuu Öt. tar.,.ta çevi.rd®. 

* Bana ıual soran ikinci çocuk. 
ahbapıardan bırmın ortamek• 
tebe gıden on ~ ya§larında~ 
oğludur. Mudi.ıruniın pazarteıı· 
ye kadar saçlarını makıne ile di· 
binden kestırmeai hailındaki 
emnne fevkaıa<ie üzüli.ıyordu. 

Yerlerine 
Yerleştirildi - Ne olur canım, dedım, za. 

fnhlsarlar idaresi bira lmalAtmı ten ba§ında ne var ki... Alnı· 
fazlala.,tmnak için yeni tedbirler al· nın üstünde horoz ibiği kadar 
maktadır. bir §ey .. Kestirıver gıtsın. 

tzmlrden yeniden getirilen tank - - Madcmkı baoımda bir ıeY 
lar yerine konmuştur. Arük elde mev yok ••• O kadarcık bır saç katı· 
cut stok bira bulundurulabilecek ve versin .. Ne çıkar) 
ihtiyaç zamanında piyll8&ya. çıkarı- Baktım, bu tert.emiz 1riydiril· 
laeaktır. mi§ çocuğa bu küçi.ık ıaç parça· 

Bundan balJka Bomontl fabrikası- ıı guzei bır horoza guzeı oır i· 
nm fnhi.!a.rlar& devrinden sonra is- biğın yara§tığı kadar yara§ıyor 
tıhsal artmıştır. Eskiden 3 milyon ve bunu her türliı guzellığe açıl· 
litre istihsal edilirken bugün bu mlk mağa ba§ıaml§ ruhue kendısı de 
tar 6 milyon litreye çıkarılmıştır. aczıyor. 

Yaz mtmllminde fazla iBtlhlft.kl Mektep otoritesini korumak 
karşılamak tızere ~diden ~ lhtl- lazım tabıi: 
yacı halledilmiş gibidir. - Evet amma, arkada§lan• 

Ankara fabrikasmm tevsii için Av nın hepsinin saçları sen~ı gıbi 
Bun Zarın Nerelere Verilecegi Ankara Pamuk nıpaya ısmarlanan malzemenın de mi ya~ dedun. kimınınki ;;>ar· 

yakmda gelmesi beklenmektedir. lonun saçları gıbı karmakarıoık 

300 Tane Pamuk Ekme Makinesi Geliyor 

Kongresind~ Kararlaşitii.L
1

üC1k • kafasının üstünde kabumıı. ki· 

Ankara, 21 (Telefonla) - j ri müdür v~ mütehU11ııları i.ftirak 

1 

Polzste: minınki kuyruk gibi tak.ağından 
Şehrimizde toplanacak.- _olan pa- edeceklerdır. . . . .. * Arnavutköyde Sekbanlar soka - çeneaine sarkıyor, kımı.ninki aer· 

· 2 lk' L- t K d dik dunya va- seri saçları gıbi enecsını örtü· muk kongresı ıncı~anuna e· . ~ngre e, oım .. ı 'ıs· ğında oturan Kiryako fıımlnde Ya.flı 
hir edilm~tir. Kongreye Ada~a z.ıyetı. ~arşısmda T~r~ pamuk blr kadının odıısmda yanmakta olan yor. B!inlar çocuk b&1ına yakı· 
çiftçiler birliğinden altı, Mer~ın tıhaa~ını arttırmak ıç~n. a~ınacaak Meryem ana kandilinden perdt'ler tu §ır mı? 

d k. M · 1 t db 1 t k tıbanle P • - Peki, öyleyse rocuk baıı· birliğin en i ı. anısa ve zmır- e ır er, mın a a 1 t ak ya. gm çrkmış iııe de ııiraye- ... 
den de birer mümessil gele.cektir. muk çefitlerinin tesbiti, pamu~ tşar vd:ın nverllmedcn ıKlndtlrillmUV- na yakıımıyanlarla ujra§Sınlar ... 
Kongreye ayrıca lkt111at, Ticaret fiyatı alım ve satımı hakkınd~ı t~ me. Hepimizı ne dıyc keı oğlanlara 

V k ı ·· ill ·1 "ft · d"I Ll · ·· kere edıle- ' çeviriyorlar~.. Hem, kız arka· ve Nafia e l eti mume&a en e çı çı 1 e~ en muza . , * HaııköylO Ya.ı,ar mninde birine 
Çukurova mebusları ve çiftçi me. cektir. Amerikadan getırtılmekte ait Kadri kaptanın tdareslndeld daılarımız arasında da bizden 
buslar. Ziraat Vekaletinin pa- olan üç yüz adet pamuk ekme Hikmet motörü Kadıköy MühUrdar daha çırkin saçlı olanlar var. 

h 1 S h k . · · h · mıntalcalara Kasketlerinin altından saçlarını mukçuluk. müte aasıs arı, ey an, ma ınesınm angı sahilinin 20 metre yakınında bir ka-
l S k k · d·t ~· · · d bu kongre salkım salkım sarkıtanlar, bo· Nazilli, Ma atya, a arya pamu tevzı e ı ecegı ı~ı e • vava çarparak parçalanmıştir. Kap-

deneme ıslah ve üretme çiftlikle· de teabit edilecek.tir. ta~ ve tayfa kurtanlmı,tır. yayanlar, permenant yaptıran· 

benbn kızmu al!» DlyebUlrdi T Amma kedel'8iniz ..• 
btımlyordu.. Belki de gen9 adam bo - Bir hayatı kurtannak içln 1k1 
teklife muvafakat edeookttT. lnsanm saadeti naeıl yıkılır?. 

Ani bir aztmıe dotruldu. Elini de- - Demek tekllflntl reddedlyorso-
llkanhnın omoz:una koyarak ytl7.tıııe naz! .. 
baktı: - Maaleeef öyle efendlmf •• 

- ~affet Bey oğlum... Sana bir - O halde Bize, bir baba için eöy-
~y söylemek lııtlyorum... lenmeııl pek mtişkW olan son blr tek-

Bu kederli yüz, bo yalvaran ba - lifte bulunacatmı: Bari ona biraz &1l 
kışlar Saffeti blrdenbtre Urpertmı,U. ler yüz gösteriııiz.M Kayrtaız tavır-
0, aorulacıak suale evvelden mon~ taruuz yavnmıu her dakika bir par-
ıtırdı ve cevabını hnurJamıştı. 1 ea daha ertUyor... Biraz llmltle ya-

- S6yle;)1nlz Beyefendi, dedi. ! ,..ın 1ı19 olınaU&!" 
- Kızımı ne kadar aevdlğfml bl-ı Murat Bey, bu düşüncesiz tekll.tl 

llr91n! .. Benim eandcttm onun lylll- De daha bUyük acılara yer hUIJ'la.dı· 
ğl, felAketlm bedbnhtlığı Ue kalın • 

!ar ... Onlara ne diye karışını· * Ayvanııarayda oturan Ahmet is-
minde bir amele, liman idaresi atöl- yorlar? 

Kendimi tutamadım: yeslnde tamirde bulunan blr kayığm 
ba.f altında yaktığı mangaldaki kö- - Kadın işine karışmak zor· 
mUrden zehtrlenerek hutanede öl - dur çocuğum, dedim, bir za· 

manlar ba.§ımızda Meşihat adlı 
mtı~tur. * KUçtıkpazarda Hikmet eczane • bir müstebit kahya var<lı. Za• 
ıtnde kalfalık eden Mehmet og'tu sa. man olmuştur ki bu kahya, ka· 
dık havagazi tlzerfnde kolonya yap- dınlann etcğıni bir karış uzat· 
makta iken alkollln parlamaıılle muh mıık, topuklarını iki sııntim ek
tellf yerlerindm yanmı'I haataneye siltmek için devletin bütün po· 
kaldD"Ilarak tedavi altına almmışttr. lisini seferber etmiş, fakat yine 
* t)8k11dar Şemıılpqada tütün de- onlarla bB§ll çıkamamı§tır. 
posunda kapıcı İsmail oğlu H&Mn =:=============:::: 
dlln sabah Oekildar vapur l.skelcııin- T '-. K V 1111 
de vapurdan çıkarken karanlıkta de
nize dll.fmU,,Ulr. O l!ID'ada lJıkelede bu 22 emt..'<ctKıU.~ ı&fo 

PAZAR 

dır... Onu tı"'lh"'ht, beni ve ann-lnl fınr bUmiyordo. Çukura kaçan fer-Bir akşam en•el bu m~ele üzerinde .,. .. ....., 
BAna Ranonla uzun uzun konumu,. felAketr.ede etmek ı11tem~.eln dl'ğll ııiz ~özlerinde lkl damla Y&f parlı • 

lunan 1790 numaralı pollJı Tahir ha· 

lat atmak suretile kPndlsinl kurtar· 
mı.,tır. 

YIL: lOJO • AY: 12 • G'ON: 85'7 
RU~tt : 1856 - 1 lnefkAnun: 9 
etCnt: 1859 - ztt.KA.DE : 22 
VAKİT VASATI E.7.ASl 

lar, ve nihayet hiçbir 'eye karar ,·e- mi?.. yor, renksiz duda.klan titriyordu. 
t't>ınedt>n yataklarına çekllmiı;lerdi. 

tık u~manlar hu metıeleyl pek ehem 
mlyetslz telflltkl eden Murat Bey, 
ıtttıkçe ınilşkUI hlr ''a7.lyct karşısın
da knldıklnnnı anlı:\"Or, ,.e RAna Hn· 
nmıa kayıt ızca \'erdiği cevapları 

timdi mevkii lcra~·a koynıanın im -
kCın ız olduğunu görüyordu. 

, ııffete :Sıısıl : «:Sl,anlını bırak ta 

- ŞiiphPslz efendim!.. Saffet ruhunda bir eza hJııı'letmı,. 

- O h:ılde ... .Malıı;aıtımı elbet an- tt. Kar,ıı;ında ıözyaşr döken yUz -
lıınrn~'lınılır! leree insanın hiçbiri bu ihtiyar ,.e 

Oenç adam bir adını geri !,'.ekU-
:ıAvalh baba kadar onu rikkate ıetlr

df .•• lnt'e kn,ları ç.atılmı,, ninı kın,- .. 
mışh. Ahenksiz blr sesle mrnldandı · memı,tt. 

- :Fakat beniın nı,anlım var Ue- Gözlerini yere dikti. Sakin bir ses-
yetendl... le: 

- Bir hayatı kurtarmak için ur-1 (Arkası var) 

* Ayvansaray lAstik fabrikasmdıı. 

çalışan Avram oğlu İsak l!IOl elinin 

b~ parmağını makineye kaplmntf· 
ta. 
* Beyoğlu FirUzağada bir maran· 
goz fabrikasında çalışan Manol Sı -

vııcıoğlu bir elinin parmııklarmı bıç

kı makinesine kaptırmıştrr. • 

GÜNEŞ : 8,22 2,39 
VvLE : 13,13 7,28 
tKtNDt : 15,32 9,48 

AKŞAM: 17,44 12,00 

YATSI : 19,23 1,89 

tMsAK: 6,35 12,51 
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SöVASl 
öCMAlb 

Rüyada Süleyman 
Nazif le Konuştum 

( TteDgıraf 11 TeDefoını H~beırne~ 

·Bana dedi ki: "Siz ruhlarım dar, maddi bir aleme 
hapsetmiş zavallılarsınız. Taşıdığınız ağır yükün karşılı

ğını milli san 1 at heyecanı şeklinde alamıyorsunuz ... 

Yugoslavy~ ve Yunanistanla PETEN 
İstifa mı A. vrupada Yeni 

Hadiseler 
Beklenebilir 

Ticaret AnlaşmalanUzatılacak Etti? 
(Başı l incide) = 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN a ir iki gün evvel, Alman-

-Ben hemen hiç rüya görmem. 
Yorgun yorgun uykuya yatarım. 
Uykum tükeninceye kadar uyu
rum. Arada bınde bir rüya ııör-

Yrzan: 
Kanun Projeleri Encümenlerde Tetkik manlar bu Petain işini halle-

ve Meclis Ruznamesine Alındı ~erken hem ihtiyar .Mareşa-
1ı, hem de Mareşalın adamı 

yanın İtalyaya yardım 
~.:nak üzere, asker ta§ımıya 
llıahaus bıiyük tayyareler gon
Qcrdıği haber verilirken, Fransa 
e Almanya arasında da F ran· 

M. e. zaı sem bile ertesi gün hiçbır tA. afı
nı berrak bir surette hatu lıya-
mam. siri altında titriyordum. Şu söz· ı 

Ankara, 21 {Telefonla) - rarlaştırılmış ve hazırlanan k8:n~n ı olan Veygandı hesaba kat-
Yugoslavya, Romanya ve Yuna· ı projeleri Meclise tevdi edilmııtır. I d 
nistan hükumetlerile hükumeti- Meclis encümenleri tarafından mış ar ır. General Vey • 
miz ara.eında evvelce aktedilmit tetkik ve müzakere edilen hu la- gand, Petain'e tabi oldu
bulunan ve ahvali hazıra dolayı· yihalar kabul edilmiş ve Büyük g" unu ondan ba k t •t 

Bu, böyle olduğu halde evvel- leri söyledim: 

~ toprakıarından asker geçi· 
'Urnesi mcselesinın mevzuubahs 
0 duğu bııdıriııyordu. Mareşal 
"~.ı· n Almanya ile Franaa 
':asındaki münasebatta ibreyi 
'\4,.ctnya ... u.uc uuna musait tu· 
~ ı ıarıciye Naz"ırı M. Laval'i 
~binesınden çıkarması. bir sulh 
llıJlahcdcsi için ileri sürülecek 
~~an taleplerine karşı :-:'ichy 
"llC.umetinm mukavemet goster
l'ııek ı.atedığine delil sayılıyordu. 

ki ieceyi hiç aıışmaaığım, hatta - Süleyman Nazif Bey, sizin 
aklıma sığdıramadıgım bir rüya bu kadar yaman bir musiki üsta
aleminde geçıraım. Bu rüyanın dı olduğunuzu bilmiyordum. Bn- Ruhunuzu adeta hadım ediyor
en kiıçük teterriıatı bile hatırım· na bütün Ömrümün biricik haki- sunuz ..• Bütün zevk ihtiyaçlannı 
da... Ahengi ve musııdsi kula- ki musiki heyecanını verdiniz. sinema, yabancı edebiyat, yaban
ğımda, içtiğım kevserin tadı da- - Ben dünyada iken musiki cı sanat, briç, poker, moda, ya• 
mağımda... k.üyanm bütun haz- ile alakam yoktu. Burada Kemal, hancı içtimai ıörenek ıibi dar 
!arını ve heyecanıarını adeta Ziya, Mithat, Şinasi ııibi devler kalıplara döken, mazi ile bütün 
maddi bir surette duyuyorum. arasındayun. Onların yakınlığın· temaslarını kcaen bir nesilden 

sile temdidi için müzakere imka- Millet Meclisinin tasdikına arze· 1 
.. •• § a . o. orı e 

nı olnuyan eski muahedelerin dilmek üzere ruznameye alınmış- tanımadıgını soylemıştır. 0-
temdidi hükUımet tarafından ka- tır. nun bir işareti üzerine şima-

Bugün M. Lava!, Fransız ka
~csınden uzaklaşmış olmakla 
"ttaber, azlinden sonra tevkif 
tdııdıği haıde serbest bırakıl
~!§ bulun"'!akta, ~attA .. Paria!~ 
ıchy hıikumetının mumeasılı 

01.rak kalacağı gibi Dahiliye 
~lzırı olarak tekrar kabineye 
tirrnesi de mevzuubahs olmek· 
°'dır. 

Bu itibarla, Almanyanın 
~tansa üzerinde, M. Laval' e 
ckrar eski mevküni verdirmek 
iı;ın değılse bile, onun vasıtasi
t kabul ettirmek istediği talep· 
trini tekrar ederek tazyikte bu· 
lınduğu tahmin edilebilir. 
.\lrnanyanm ltalyaya 
~~dım Tasavvuru 
~ Diğer taraftan, Almanyanın 
'ilnaız topraklarından asker 

teçuerck italyaya yardım et· 
'lıek isteyişi, üzerinde zihinleri 
bayii me1gul edecek bir mcse· 
Cdir. Zira, göze çarpan ilk no-k
'*• İtalyanın Almanyadan böy· 
t bir yardım talebinde bulun· 
~rnı§ olmasıdır. 

8u takdirde Almanyanm, 
lıllyaya yardıma karar verifi, 
bllnu kendi menfaatine uygun 
~iirrncsinden ileri gelmektedir. 
11İnaenaleyh, Almanyanın ltal
tilya. yardımı kuvveden fiile 
Çık.tığı takdirde, Avrupada yeni 
lladiael~rin doğması ve bunun 
bilhassa ltalya üzerin-de büyük 
1tairler husule getirmeai bekle
llebilir. 

• BUGÜN .. 

Sakarya 
STh'EMASOIDA 

lstanbulda ilk defa 

CASUS 
Hacı Mustafa 
'I'ürkistan ve Buharada cereyan 
Cden bir casusluk filmi llA.veten: 

Patronum Kocam 

Kendunce bir Namık Kemal dan aldığım ruh zevklerini sade- yaratma heyecanı, milli aanat 
gecesi geçirmeğe karar vcrmış- ce musiki ile ifade ediyorum. Bu- zevki beklenebilir mi? Hele ga
tim. Eski devirde gizli bir ibadet rada yazının yeri yok. Hele sen zeteciliğimiz ne zaman bu kadar 
İfliyecckmigim gibi heyecanla o- ııu ke':seri iç de, çalacağım par-

1 

zavallı bir hale dügmüıtür? 
kuduğum kitapları bir araya top· çayı dınle. · · - Halk, Kemal ve Ziya dev
ladım. Bu arada Cezmi, Vatan • Bana, yarı içilmiş bir kadeh rinin halkı gibi yazıya alaka itÖS· 
Silistre, Akif Bey, Celal, Ebüzzi- uzattı. içtim. Bütün damarları· termiyor ne söylesek aldırmı· 
ya Külliyatının birçok kitapları, ma yayılan hazzı tarif edemem. yor. ' 
Süleyman Nazıfin (lki Dost) ad- Uyanık iken bunun benzerini hiç - Halkta kabahat bt1lmayı
lı eseri vardı. tatmadım. Süleyman Nazif• eli- nız. Siz onun kalbinin yolunu 

Bunlardan Vatan ile Cezmiye ne saza benzer başka bir musiki kaybettiniz. Ona hıtap etmeyi 
ait ne heyecanlı bir hatıram var- aleti aldı. Çaldığı yeni bir parça bilseniz. halk, mutlaka size ku
dır. Babam Paristen ecnebi pos- bana şu hissi verdi: Bütün Ana· 1 lak verir. Kendinizi, taklit yolile 
tahanesi vasıtasile adresine gelen dolu köylerinin ruhu birleşerek hapsettiğiniz dar iil-emden hele 
bir Jön Tüıık gazetesinden dolayı büyük bir saz halini almış ve 1 bir kurtulunuz, zevklerinizi hal
suale maruz kalmıştı. Tam o sı· göğsünde sakladıiı sevgile~, ~at- kın sinesinde saklı kalan milli 
rada babamın vazifesi deği§ti. hl ıklar hu seslerde toplu hır ıfa- zevklere uydurun uz, ıözünüzün 
Deniz aşırı bir yere gidecektik. de bulmuş.·· 1 önünde ne gibi sonsuz ufuklar 
Son hadise üzerine ıeyahate çı- Hisıerimi ~~nnetle ifa~e etti~: açılacağına, bu ak.film •İze tattır• 
karken Kemalin kitaplarını bera· - Ben dunyada boyle hır dığım hazza benzer ne aıibi haz-
berine almaktan çekindi. Vatan zevk duymadım. Bu. n~ıl ,ey? l 1ar duyacağınıza hayret edecek
ile Cez.mi benim odamda saklı Burada devlerın lısanı ko- siniz. Siz mazinin fenalığını yıka· 
idi. Bunları yakmamı tenbih et- nuşuluyor ve devlerin ölçüsünde lım derken iyi tarafını da yıktı· 
ti. Ben kıyamadım. Bir yatak heyecan duyuluyor. Ben Kemal- ! nız. Yabancıları taklide adeta 
dengi içine gizledim. Gittiğin1iz l~r~. Ziyaların mü~t~erinden bi- mahkum bir hale geldiniz. Enkaz 
yerde kitaplar meydana çıkınca rıyım. Onların meclısmde devle- arasından iyiyi, it i~ten geçme-
babam bana biraz çıkıştı: I rin dil~i öğrenme~.e ça.lışıyorum. den, kurtarmak lazımdır. 

1 Y .. ü.k' d . - f evazu gosterıyorıunuz, B .. l · .. l hah · - a gumr te engı aç.a- S"l N 'f B . d h u soz en, o guze çenın 
!ardı halimiz ne olurdu~ Bunu d ~ ey~an ik azıd le~, 8~\ı ~ :ı ortasında, eski tairlerin ye,il, ka· 
düşünmedin mi~ dedi. uny ad en evMenn 

1
1 ıFe o- ranhk dedikleri loşluğun içinde 

1 
nuşuyor unuz. areşa ranşe k d k 

.. Fakat ben ses çıkarma?"ıp ö: Desperenin İıtanbula girdiği gün ·on~şuyor. u . 
nume bakınca ısrar etmedı, benı Hadisat gazetesinde çıkardığınız Bırde~.bıre. b~çeye kara~lı~ 

1 

okıadı. matem nüshası ve yazdığınız ya- bastı. Gozlerımı açtım. Kendımı 
İtte .bu kitaplan ııcnelercc s~n- zı, mütareke devrinde patlıyan ?ar ve m~ddi öl~ülerle kurulI"?uş 

, ra yeniden ele alıp okuyunca ük ilk silahtır. Piyer Loti günü söy- aleme ıerı gelmış buldum. Şun
gençliğim~ .ait his~erin ve rüyala- led.g.n.ı; hıtabe, mılıi ruhta ihti- di rüyada gördiığüm ~a?at v; İ· 
rın lezzetını yenıden duydum. Jiuer u}·andırmııtır. deal hazlarının hasretını çekıyo-

j Yataia geç yattım. Derhal - Evet, fakat ben dev hamu- :rum. 
uykuya daldım. Kendimi modern rundan yapılmamıgtım. Saldır· Fakat bir sea bana: cAradığı-
köıklerin bahçelerine hiç benze- mak için hudutsuz cesaretim var- nı köyde bulacaksın.> diyor. 
miyen bir bahçede buldum. Kü- dı, Fakat hareketimin ukubeti
tahya çinileri ile yapılmış musta- ni çekmek ıçın mukavemetten 
til şeklinde bir havuzun kenarına mahrumdum. Her adımdan son· 
ve çiçek dolu bir gül ibrişim a- ra kendimi geri çekiyordum. 
ğacının altına Süleyman Nazif Devlerin ruhunu ve dilini anla· 
uzanmııtı. Elinde neye ben~er mek için benliği unutmak, bir i
garip bir muıiki aleti vardı. Üf- dealin sonuna .kadar delisi olmak 
leyip çalarken havada su kabar- lazımdır. 
cıkları peyda oluyordu. ı _ Bizi oradan nasıl görüyor-

Ben, musikiyi en maddi şekil- sunuz, Süleyman Nazif Bey~ Ba
de anlıyan, bunun tesirine kargı kınız ne güzel birliğimiz, ahen
tıpkı Darvin gibi muaf olduğunu gimiz var, dünyada itibarımız ne 
iddia eden bir adamım. Süley- kadar yüksek: .•. Yurt için icabın
man Naziften rüyada işittiğim da ölmek azminde olan gençlik 
musiki kadar ruhumu saran, bana ne kadar heyecanlı, ne kadar 
derin bir haz tattıran bir intıbaa şevkli... Bahsettiğiniz dev nıhu· 
bütün ömrümde uyanık iken te- nun burada izlerini görmüyor 
aadüf etmedim. musunuz} 

Bir aralık başını kaldırdı. Be· j - Görüyorum ve görüyoruz. 
ni gördü ve güldü: Derin bir gurur ve saadet duyu· 

İngiltereye Hava 
Taarruzu 

Londra, 21 (A.A.) - Hava 
ve Dahili Emniyet Nezaretlerinin 
tebliği: 

Bugün, şafaktan az evvel, bir
kaç münferit düşman tayyareai, 
İngilterenin şark kısmında birb~
rinden çok uzak bölgeler~ bom· 
balar atmışlaıdır. Hasaı azdır. 
Ölü ve ağır yaralı yoktur. 

Romanyanın Yeni 
Hariciye Nazın 
Bllkreş. 21 (.A..A..) - Neşredilen 

yan resmi btr habere göre, Prens 
Sturdza'nm yerine, Romanyanın Ber
l1n elçisi Greclano tayin edilecektir. 

BükrC9, 21 (A.A.) - Stefani: Bu

rada n~llen resmi blr tebliğe gö

re, Romanyanm Berlln elçisi B. 

Constantln Orecianu Romanya hari
ciye nazın tayin olunmuştur. 

Bardia Muhasarada 
(Başı 1 melde) * 

Bardiaya karp Hücum 
Hazırlanıyor 

Kahire, 21 (A.A.) - Batı 
çölünden gelen haberlere göre 
İngiliz kuvvetleri Bardiaya karşı 
müthi.t bir hücum hazırlamakta
dırlar. Jtalyan kuvvetlerinin ha
kiki mevkileri tam olarak bilin
memekle beraber Bardia önün
deki İngiliz ileri karakollarından 
alınan malUına.t General Berti' nin 
onuncu ordunun bir kıımı ile 
köyde mahsur bulunduğunu iÖa
termcktedir. Son zamanlarda 
General Berti'nin umumi karar
gahını bir hafta evvel T obruka 
naklettiği zannedilmekte idi. İ
talyan müdafaa hattında birçok 
Hovitzer topu bulunmaktadır. 
Hava çok soğuktur. Dondurucu 
bir rüzgar esmektedir. 

Mı11r BatVekili Harp Sahaımı 
Doı..,tı 

Kahire, 21 (A.A.) - M19ır 
Başvekili Hüseyin Sırrı Pa§A, re· 
fakatinde Müdafaa Nazırı ve Mı
sır ordusu Genel kurmay bafka· 
nı olduğu halde batı çölü harp 
meydanını ıezdikten sonra dün 
Kahireye dönmüştür. 

Tayyare ile batı çölüne giden 
ziyaretçiler, orada, Orta Şark ln
giliz hava kuvvetleri başkuman· 
danı hava marefali LoQgmore ve 
çöl kuvvetleri kumandanı Gıme· 
ral Vilson tarafından kargılan· 
mışlardır. Misafirler Sidi Barrani 
ile Buk • Buk arasındaki harp 
meydanını gezerek ileri hareketi 
esnasında iğtinam edilen muaz
zam harp malzemesi stoklarını 
tetkik etmişlerdir. 

OLAUDE'ITE COLBEBT - Gel bakalım, ded~ galiba yoruz. Fakat size de acıyoruz. 
MELVYN DOUGLA8 Namık Kemalin ruhuna ait inb· Yük taşımayı biliyorsunuz, güzel 

Gündüz, ufak mikyuta bazı 
düıman faaliyeti vukua gelmiştir. 
Öğl. den 90nra Londra mıntaka
sına atılan bombalar, bir apartı
mana düşmüş, pek az kişinin ölü
müne sebebiyet vermiştir. 

İngiliz zaferile neticelenen ha· 
rekat hakkında Başvekile izahat 
verilmiştir. Misafirler harp mey
danından hatıralar götürerek 
tayyare ile Kahireye dönmüşler
dir. 

F'raruıızca aözlU bOll bir komedi. 1 balar toplamak için gazetecilik §eyler yapıyorsunuz, fakat layık 
Bugtın ııaat 11 de ten.zlllUı gayretile buralara kadar geldin. olduğunu". ruhi •mükafatla:rdan 

matine ~ Ben, hala çaldıiı parçanın te- ·kendinizi mahrum ediyorsunuz. 
~ ff 

---·--------------------.~ BC'rtJN lSTANBUL HALKI Gtl'LMEKTEN KffiU..lYOR. ÇONK'O 
Dt!NYA KOMİKLER KRALI 

, / ARŞAK PALABIYIKYAN'!,! 
/y TÜRKÇE S Ö Z L Ü - -

3 AHBAP CAVUSLAR 
1--------------..... --------------------------------------
S l R K T E 

Şaheserler Şaheeeri Ue 
Seytrcllert 2 saat kahkaha ne gilldUrmektedir. T 1} a K ç ıı: 8 ö Z-

L C nOsbası l PEK ve SARAY 
orijinal nUsha.sı yalnız · MELEK 

alnemalarmda. Bugnn l!UUlt 11 de tenzilAtlt matine vardır. 

·-TA KS i M SiN EM AS 1 N DA-.. 
Bugtlıı feTkalA.de bir program 2 büyük ve moht.eşem film birden 

1-0KYANUS BEKÇiLERi 
Ummııl lst.ek üzerine bu DMmllm4e 

befenllen Miytlk flU'k fllml 

en çok 

(BALF BELLAMİ) 

Kolombla Film Şlrkettnln 9S9-IMO ııeneııl için 
ba:ı:ırladığı bllyUk havacılık ftlmL 

Ba~tan başa heyecan ve clehşetıer ftlmL 

2 ·KIZIL 
RAKKASE SALOME 

Tilrkçe &özlü - oreı Türk musikili 

Bugün saat 11 de tenzila.tlı matine• 

Bir düfman tayyareıj bugün 
öğleden sonra düşürülmüş, bu su· 
retle bugün düşürülen tayyarele
rin miktarı ikiye çıkmııtır. 

as· 

ŞEHİR 'l'İYA'l'RP SU 
TEPEBAŞL'l'DA 

DRAM KISMl 
Bugün saat 15,30 da 
Akfam saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞA 

Yazan: J. M. Barrte 
1 

TEMSlLLEBl 

!ST1KLAL CADDESİ!'mE 

KOMEDt KISMI 

Bugün saat 15,30 d a. 

Akşam saat 20.30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

,,. Bir H>ne Parl!ll... H ay Loodrayı." ve tam 4 sene Amerikayı... • 
zevkle yerinden sarsan şaheser ... 

CHARLES BOYER - CLAUDETTE COLBERT 
in son zaferi 

DüSES PETROVNA 
(TOVABtÇ) 

._Bu Perşembe L A L E' d e 
•ı••••••• Baftanm yegbe Fraasız filmi-------~ 

BiR KIŞ GECESi 
n1n muazzam ahenklerini... İhtiras cilvelerini,_ Zalim ve müşfik 

Dramını... Yaratanlar: 
PlEBRE BLA'SCHABD • RENEE St. CYB • GlLBEBT GlL ve 

PARİS'ln COLOilı~'E ORKESTRASI 

SUMER Sineması 
Seyircilerlnl hayrette brrakmaktadtrlar. Bilhassa CHOPtN - BEET
HOVE'S'in parçaları ciddi bir ziyafeti musikiye teşkil etmektedir. 

tıA.veten: Renkli MİCKEY MOUSE 
Bugün saat 11 de tenzllA.tlı matine. 

Yunanı ılar Yeni 
Mevziler Zaptett;ıer 

~ 1 hlC'lde) + 
ltalyan T ebliii 

1taıyada bir mahal, 21 (A.A.) -
İtalyan orduları umum! karargtı.hı -
nm tebllfi: 

BingUl hududu mıntak86mda top 
çu faaliyeti olmuştur. 19 llkkAnun 
günü düşman, dUnkU tebllfde bildiri 
!enlerden maada iki tayyare daha 
kaybetmiştir. 

Bir yandan düşmanın hava kuv -
vctıerlle çetin muharebelere glri'('en, 
diğer taraftan da dllşmanm zırhlı 

cUztıtamıannın tahribi için yapılan 

mUcadeleye durmadan iştlra.k eden 
beşinci hava filosunun Bingazlde fa
aJiyette bulunan ctızütamları bilhas
ııa zikredilmlye değer. 

Yunan cephesinde dllşmanm taar
ruz teşebbüsleri her tarafta geri pt1s 
kürt111mU,,tür. Tarafımızdan yapılan 
blr baskın mühim bir me\'Zlin elimi
ze geçmesi ile neUceleruniştir. 

Hava mUtrezelerimlz, kıtalarmuzla 
do~'Tudan dağruya iş birllgt yaparak 
müessir hareketlerde bulunmuşlardır 
Pichlatelll t:ııyyarelcrlnden ve avcı 

tayyarelerinden mürekkep t•kktll· 
lerlmiz, cereyan etmekte olan hare
kAt sahıı.smda dtışman kıtalannm 

toplu bir halde bulundukları yerleri, 
yolların iltisak noktalarım v~ askeri 
tstthkAmlan bombardrman etm~er

dfr. 
Kortu kanalında iki büyUk balıkçı 

gemisi batırılmıştır. Cereyan eden 
.şiddetli muharebeler eıenasmda Gloe
ter tipinde lld t'ayyarc dttşth1nmttş
ttir. Tayyarelerimi?.den .birl dönme
mi~. 

Deniz cUzUtamlarmuz, Yunan deni 
zt ıııı.hlllerindek1 dUfMan mevzilerini 
bombardıman ederek CYVelce teı9blt 

edilen hedeflere mUesırir 

kaydetmişlerdir. 

lngiliz Donanması 

Adriyatiğe 
Nasıl Girdi? 
Londra, 21 {A.A.) - Röy

terin, İngiliz harp filosu nezdinde 
bulunan muhabiri yazıyor: 

li Afrilcada harekete geçe
ceği muhakkaktır .... , 

-Radyo Gazetetıl -

Mukavemete Geçmek l,areti 
Londra, 21 (A.A.) - Fransız ita· 

binemnin Sik Brk toplanması, Alman
Franmz mtlnasobetıerindc yeni bir 
safhanın ba.ş~ del4let eder. Bu 
safha, Lavalin azli ve Abetrin Vişi
yi zfyaretne başlar. 

Mareşal Petnln ile Ftandin, Al -
manya ile iktisadi mtlnnsebetlcr tc 
sisine mtttemaytldtr. Fakat, nrlltare
ke şartlarma aylan herhangi bir A~ 
man talebinin, General Vcygandm 
Ahikada buhmmasmı titnde bir k oz 
olarak tutan MarevaJin ımıhalefetlC' 
k~ anlaşıhnıılrtachr. 

Ma.reıpalin, Abet:Z't tatmııı ~ ha· 
zı ,eyterl kabul ettiği de sl)ylenmek
tedJr. Bunların araamda. Lanı lle bir 
likte UıvkU edilmiş olan Kont Brion 
nun tahllyel!l ve igal altmdıa bulu
nan mıntakaya murahhas taytnf key
fiyeti de vardJr. 

Almanlar, LavaHn kredi!! ctftştik 

oldufunu gördüklerinden Brionu A' 
let olarak kullanmak istedikleri tah· 
mfn edllmektecttr. 

Almanya, a.skerf mahiyette &alep
lerde bulunacak ohıraa Marepi Pe
hUn istifaya mecbUl' kalaeak 'ftl Vey 
fallda, muka~·emete geçmek zamanı 
rehnlJ oldutu ~Uııl \ettırektlr. 

Petaln'lo, Fransız topraklarından 

Alman askerlerlnln geçmesine müsa
ade Mt'!OO~ 7.annedflmemekt.edlr. Al
manlar, bunu cebren yapmıya te -
fflbbüıi edecek olarlana, Fransız 
m&temJekeılerfnln vazlyett balonun
dan, kendl aleyhlerine bir hamakat-
ta bohırırrtOI} olacaklardır. · 

Hür Fransızlara Göre Vaziyet 
Londra, 21 (A...A.) - HUr Fransız 

)arın fefi General de Gaul, dUn ak
şam söylediği bir nutukta bilhassa 
demlftir ki: 

<Düşmanın, Fransa ile iş birliğin
den maksadı, dünyayı Atman boyun
duruğu altına almak için Fransanın 
donanmasını, deniz ve hava Uslcrlnl, 
münakale yollarım ve fstlhsalAtını, 

hWAsa btltün Fransayı Alet olarak 
kullanmak Ur-> 

Rodos ve St ampaya 
Adalan Bumbalandı 

İngiliz filosu, garp çölündeki Londra, 2 1 (A.A.) - Akde-
ltalyan sahil mevzilerini müte- J niz d~aıunası başkumandanlığı 
madiyen dövmek suretil.e kara qağıdaki mesajı göndermiştir : 
kuvvetlerimize aoı:ı derece kıy- 1 Donanmaya mensup tayyare. 
metli bir yardımda bulunduktan ler 1 7 Kanunucvv-el sabahı Ro· 
sonra ağır toplarını bizzat kal- dos. Stampalya, Kirpe adalarına 
yanın eşiğine çevirmek üzere yo- hücuwr etmişlerdir. Fena hava 
la çıktı. Şiddetli bir fırtınaya rağ- şartları yüzünden bombardıman 
men m~ayyen vakitten evvel Ot- neticesinin tayini güç olmuşsa da 
ranta cıvarına "'.'asıl .?lmU§ bulu- yangınlar çıktığı görıilmüştür. 
auyorduk. Gemıler, onceden, tea Tayyarelerimiz üslerine dönmÜ§· 
bit edilmiş muayyen saatte mev- tür. 
kilerini aldılar. İki saat sonra Ot- ltal D N d ? 
rante boğazına girdik. Ben ön- yan onanmuı ere e • 
deki gemide bulunuyordum. İki 1:-<>ndra, 21 . CA.A:) .-. Müs-
saat ağır ağır ilerledik. Bu esna- t~ Fransız &Janın bıldırıyor: 
da bütün gözler ileriye dikilmiş ltalyanlara kartı yapılmakta o
bulunuyordu. Toplarımız endah- lan harekat, bütün gazetelerin 
ta hazırdı. Torpiller de hemen birinci sayfalarında yer almakta 
denize fırlatılacak vaziyete .konul ve herkesin aklına ayni mesele 
muştu. Kesif bir zulmet içinde gelmektedir: 
yolumuza devam ediyorduk. Ar- ltalyan donanması ve hava 
navutluk sahilinden uzaktan uza· kuvvetleri ne yapıyor} }talyanın 
ğa parlıyan bazı ışıklar, ara sıra meşhur deniza ltıları, deniz tay· 
seçilebiliyordu. Bu esnada arka· yareleri ve torpido muhripleri 
mızdan gelen zırhlılarımız /. v- ded" , ""'...,. 
l 

,_ . . . nere ır r •• 
onyayı topa tutınaK ıçın vazıyet . . 
alıyorlardı. Biz, bombardımanı Daily Telegraph dıyor ki: 
göremiyecek kadar zırhlılardan Akdeniz İngiliz donanması 
uzak bulunuyorduk. Fakat Draç bafk1U11andanı Amiral Sir An· 
açıklarına vardıirmız zaman Av· dıev Cunningham, birkaç gün İ· 
lonyanın çok büyük bir muvaf- · d Akd · · b d 
f ._ 1 b b d edüd•y • çın e, enızın ya ancı onan · 
aıuyet e om ar ıman ıgı- . . . .. 

ni bildiren kısa bir habor aldık. malara yasak cdılmış b~ ı.-:ol_ol-
Dönüşte de Avlonyada bütün duğunu söyleyen Mussolıninin id· 
şiddetile devam eden yangınları dialarını yok etmiştir. 
gözümüzle gönniye muvaffak ol- İngiliz gemileri Adriyatikte de 
duk. Bu esnada Avlonya !ima- devriye gezmektedir. 
nından bir saatlik bir mesafede - - ---o-
bulunuyorduk.> 

Zaferin Amerikadaki Akisleri 
Nevyork, 21 (A.A.) -- İngi

liz Filosunun A~riyatike girdiği 

haberini gazeteler, büyük baılık 

Japonyada Kabine 
Buhranı 

Tokyo, 21 (A.A.) - Stefa· 

ni: Japonya Dahiliye ve Adliy~ 
lar altında neşretmi~lerdir. N . "f · Dahı"lı'y ... 

azın l8tı a etmış ve "" 
lngilterenin Akdenizde, inanıl- N . H " Adl' 

k b
. d h• 1 ezaretıne ıranuma ve ıye 

mıyaca ır ercceye varan a- . 
kimiyeti takdirle yadedilmekte- ı Nezaretınc de Yanagava tayin e· 
dir. 1 dilm~tir. 
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V atan Şairi Namık Kemal~ BULMACA 
f .. .J ,, 

(Başı 1 fnl'lde) X 
kültesi talebesinden Hüseyin Gür
tunca, şaırın cVaveyla> sını; 
Ferhan Oğuzkan cVatan Mensu· 
resi> ni; Halit Tanyeli cVatan 
Kasidesi:. ni okumuşlardır. Rek· 
tör, tekrar kürsüye gelerek, tö
rende haıır bulunanlara teşekkür 
ettikten sonra, cNamık Kemalin 
ruhu yaşıyor, gençler, o ruhu si· 
zin şahsınızda selamlarım> diye· 
rek, hazır olanları, İnkılap Müze· 
sinde şair hakkında hazırlanan 
sergiyi gezmeğe davet etti ve tö· 
ren bu suretle bitti. 

Jstiklal marşını müteakip Rek· 
tör Cemil Bilse!, şair hakkında 
hulasa olarak şunları söylemiştir: 

c:- Namık Kemalin yüzüncü 
yıldönümünü anmak için burada 
toplandık. Bu büyük ve manalı 
toplant\>'"I, Üniversite namına 
şeref duyarak açıyoruz. Bu me· 
rasimde bulunan her birinize 
bilgi evimizin şükranlarını sunu· 
yorum. Büyük şairin aramızda 
bulunan torunlannı, gelinini mem 
leket namına saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar ve görmek isteriz seda· 
lan.) 

Talebenin bu arzusu üzerine 
Bayan Celile ve şairin torunları 
ayağa knlkarak talebeyi selamla· 
mışlardır. 

Rektör, sözlerine devam etti: 
c- Namık Kemali, Üniversi· 

te çatısı altında ilk defa anmıyo• 
ruz; çok defalar andık. Bu an· 
mnnın hususiyeti §Udur: 

Namık Kemalin el yaEJsı 

Nihat Tarlan, Namık Kemalin e· ı Biz; Kemalden Kemale koşan 
debi §ahsiyetini tebarüz ettirmiş· tarihimizle hakiki kemale erece· 
tir. Profesör ezcümle demiştir ğiz; buna inanıyoruz ve daha bü
ki: yük Kemaller bekliyoruz. Bu an· 

c- Bu güneş, bizim ufkumuza da yurdumuz ve milletimiz İçin 
bundan tam bir asır evvel doğdu. duyduğumuz bu emsalsiz heye· 
Yurdunun feci manzarası karşı· canı tahlil edersek • onun içinde 
sında bir Kemal bağırdı: bu büyüklerimizin inkar edilmez 

Vatanın bağrına düpnan da- tesirlerini görürüz.~ 
yamıı hançerini Namık Kemal Sergi.i Açıldı 

Bagbki Program f 

9 Program. 9,03 Ajans haberleri, ' 
9,18 Hatif müzik, marşlar ve parça- , ı-..ı......+--1-....ı 
lar (Pl.), 9,45 Ev kadını - Yemek l.is it 
te.cııl. 

12.30 Program, 12,33 Mızraplı saz 5 
lardan peşrev ve saz semaileri, 12,50 ' 

1 Ajans haberleri. 13,05 Tek ve mUş- 7 
terek şarkılar. 13,25 Radyo salon or- r 
ık~~L ' 

18 Program. 18.03 Radyo ca.z or- ,. 
kestrası, 18,50 Seçilmiş eski şarkılar, ,,.__.._..._~

l l9.30 Ajans haberleri. 19,45 Fuıl he
yeti, 20,15 Tango ve paso doble'ler 

Pl.), 20,30 Konuşma, 20,45 Müşterek 
4tlrkılar, 21,15 Konuşma, 21,30 Kar· 
men operası (Pl.}, 22,30 Ajans ha -
berlerl, 22,50 Dans müziği (Pl.), 

23,25 Kapanış. 

Bu Gec9 Nöbetçi 
Eczaneler 

Beyotlunda: Dellasuda ve GUneş, 

Taksimde: Limoner ve Beyoğlu, Şiş
lide: Kurtuluş: ve Narglleclyan. Ga
ıatada: Kemal, Hayrettin Tav, Has
köyde: Hasköy, Kasımpaşada: Tu -
ran, EminönUnde: Mehmet Klzmı, 
KUçUkpazarda: Necati Ahmet, Alem· 
darda: Arif Neşet, Kumkapıda: Hay
dar, Şehudebaşmda: As:ıf, Şehremi
ninde: Nı:urnn, KarngUmrtlkte: Ke -
mal, Fenerde: HUsamettin, Samat
yada: Erofllos, Aksarayda: Şeref, Be 
şlktaşta: SWeyman Recep, Ortaköy
de: Ortaköy, Arnavutköyde: Kostan· 
tin, Bebekte: Merkez, Kadıköyde: 

Kadıköy, Üsktldarda Ahmediyede: 
Fuat' Hasip, BUyükadada: Şinasi Rı· 
za, Heybellado.da: Halk, Sarryerde: 
Nuri, Eyüpte Arif eczaneleri. 

lı..lCID8 ·crıu 

Tiirkl•e dahilinde: 

6 aylık 1 aylak 

HOO 750 

Soldan Sağa: 1 - Firarı • Demi 
yolu 2 - Vaadedllen IJeY - Olmıya~ 

Nota 3 - Temizler - !şgıı.l eden 4 
Eşek - Dert 5 - Arkada·· 't 6 
Taravet 7 - Sıkı - Ecnebi para: 
8 - Erkek - tç uzuvlanmızdan biri 
ne 9 - Açıktan - F..ski bir şehl 

10 - Duymıyan - Bayat değil 11 -
Sonu gelen - üzUntU. 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Spor tıle 

ti - Edat - U B hartlerl 2 - Esmek 
Eski bir feylesof 3 - Mavi gözlU · 
Bir göl 4 - İrat • Akar su 5 - Yu 
murta pişirme tarzı 6 - Bir partiyr 
mensup olanlar 7 - Sevimli - Er • 
kek i8ml 8 - Nazik olmamak • So
nuna (R) gelirse bir nevi ifrazat 9 
Elet - Lezzet 10 - MaHU - Çerez 
11 - Tekne - Malt\mat. 

DtlNKU BULMACANIN HALLİ: 
Soldan Sağa: 1 - tsabet - Sari 2-

Şata!at - Es 3 - Adalet - İtab 4 -
Ram - Boya 5 - Eb • Edebiyat 6 -
Ta.cıdlk 7 - Datma - Daş 8 - İn -
Badana 9 - Lor - Kin - Mıh 10 -
Er - Hararet 11 - Makas • Çan. 
Yukarıdan A,,atıYa: l - İşaret • 

Elem 2 - Sadabad - Ora 3 - A -
tam - Sair 4 - Bal • Edin • Ha li -
Efendim • Kas 11 - Tat - Ekabir 
7 - Anaç 8 - İbl9 - Ra 9 - Toy • 
Damen 10 - Reaya • Anıt 11 - İs
bat - Şah 

Askerlik işleri 

Memleket, şair hakkında umu· 
mi bir hassasiyet göstermiş ve 
memleketin irfanına hizmet e· 
denlere karşı çok hassas olan 
Maarif V ckaletinin ve onun başın 
da bulunan değerli Maarif Veki
li H. Ali Yücelin bu hassasiye· 
te tercüman olarak Namık Kema· 
lin hürmetle anılmasını tebliğ et· 
miş bulunmasıdır. Vekaletin ar· 
zusu üzerine şair hakkında büyük 
bir eser yazılmasına başlanmıştır. 
Kadir bilme insanlığın yüksek 
vasıflarından biridir. Türk mille· 
ti kendisine hizmet eden insanla
rın kadrini bilerek onlara kalbin· 
de ve tarihinde üstün yer ver· 
miştir. Onun için Türk milleti bü
yük adam yetiştirmiştir, Namık 
Kemal onlardan biridir.> (Al

Yok imİ§ kurtaracak bahtı ka· Üniversitedeki törenden sonra, r. ark memleketler: 

3 aylık a aybk 

2700 UlO 800 Kr. )'Oktur 

Şabere Dawet 
Fatih Askerlik Şubesinden: Sınıf 

s. hesap memuru Rauf oğ. Mehmet 
CelAl (32898) in fubeye acele mUra-

ra maderini İnkılap müzesinde Namık Kemal 
Ona yine Kemal cevap verdi: hakkında yapılan sergi açılmıştır. 
Vatanın bağrına diipnan da- Sergi .bir hafta kadar açık bulun· 

yamıı hançerini durulacak, ilk, orta ve yüksek o- 1 
BulunW' kurtaracak bahtı ka- kul talebelerile, halk, sergiyi pa· ~~~~~~~~~~~~=~c~a~a~tı~·=========== 

kışlar). 
Müteakiben Halide Edip, Na• 

mık Kemali insanlığı ve insani 
fikirleri bakımından tetkik etti U' K~A~Sb:;~ ır-:u.~~ ~- ~ _·e·,--~ 

~ 7 
1 

~'/,. ~ kolay ve mlleııslr bir mÖ9taııü.rclır• 
ve: •• 

c- Namık Kemal, bizim Sü· T T 11 u t H •k A • 

leymaniye gibi, Yenicami gibi V Ç S UrQ,,nln l ageSl 
büyük §Cref miraslarımızdan en ı ' · 

fl
. "d" d d"k h Ik Bilmem nedense; her snbahkl tra.ş-I sıne, şiire bcnzlyen lAtif, tannan cı-

şere ısı ır>d Me. ıh tenp ve a N ı· lo.nmda usturayı jilete tercih ederlm. Zirtı yok. Fakat onun yerine, kaba, 
mız arasın a .. ıt a~ aşa ve a· Bunun daho. erkekçe bir hareket ol- kulak tırmalayıcı bir cazırtı var. 
mık Kemal~ gos~erılen sevgi ve duğu..'ıa kendimce ka.nllm. Ayni zamanda gezdlği yerlerdeki sa-1 
sa. ygıyı tahlıl ettıkten sonra, şa;. kalları rahatça kesmiyor da hoyrat-

b • · fl l t w Bunun için bir dUzineye yakın us- • 
rın arız vruıı arını an a maga "a kopn'""'or, yoluyor. 
b 1 d 

turalarım vardır. Sabahları kalkıp ta " - •J 

aşa ı: Nihayet bunu da bıraktım, •eklen 
B

. ·11 ln ti - şimdi sizlere yaptığım gibi traşa .,. 
c- ır mı et ya ız ccsare e basit, çok sade, ötekllerden ağıl' olan 

d b
. · ı· d N başhyacnğım zamanlar; bunları bl-

urmaz, ır ıman azım ır. a• . UçUncU usturayı aldım ki: Bunun da 
k K l b 

. h. b 1 rer birer gözden geçirıp içlerinden . 
mı ema . u ıman~ sa ıp u· 

0 
gUn için • birkaç tanesini ayıra • Uzerlnde bir cD• harfi, bir anahtar 

lunuyordu. Bırçok munevverlerle k bil ""! k d a""" ok· resmi ve altınrJa da cŞeflld• yazısı .. .. B 1 .. . k" . ra , e6 ayışın an ayrı .r·• 
~oruştum. azı arı, şıırı e:ı i.JlllŞ· şarca.sına geçirdikten sonra. ılık su- vardL Birinci ve ikinci usturaların 
tır; bazı.lan, Nam~~ K;~mal.ın yaz- d:ı. köpUrtUlmUş kokulu traş sabunu acıttıkları yUzUme yaklaştırdrm: Ne 
dıgı tar~ler, hugunk~. ta;ih yaı;· ile kaplanmış yUzUmde gezdirirken bir la.tif cızırtı ne de kaba, haşin ca
ma usulune uygun degıldır, dedı- çıkardıkları tannan cızırtı arasında zırtı bu usturada yok. Sessiz, sada • 
!er. Bunlar doğr~ olabilir_. Fakat, ara sıra sigaramdan da bir nefes çe- sız, yağ üzerinde kayarmışçasına hiç 
bunlar, Namık Kemalle. ınsan o· klştirmek en tatlı sabah zevkimdir. hissettirmeden sakallan aldığı gibi 
larak k_?r!ı karşıya gelın~e ba~- DUn sabah yine mutadım veçhfie indiriyor. 
lnrını egdıler. Namık Kemalın U t d bu lardan blrin- Sevgili okuyucular! 'Oç usturanın 
b

.. .. .. I . I b" .. . ç us ura ayır rm, n hl 
utun şı~r erı unutu sa, ır §liri elsi: Zarif, fil dişi sapa merbut, de- ktıycsi bitti. Ve .J!lzler de bundan 

vardır kı unutulamaz: Vatan ka· mirinin üzerinde altın yaldızlı hllz- ne mana ve medJQl çıkardmızsa çı-
'd · kardınız. İşte buncaleyindir ol bir 

sı esı. · meler saçan blr gUneşin ortasında 

B ·· d b ·· d" hlkA:yet! s,·. E. u şıır ayarın a, ütun unya c8000> rakamı ve bir kenarında cMl-
edebiyatında benim bildiğim bir llno-. yazılı, çok haflf, göz alıcı de
şiir vardır; o da, bir İngilizin recede parlak bir ustura idi. Sabunlu 
<Vazife> kasidesidir. yüzümde gezdirdim, bir şiir kadar, ORSA 
Namık Kemal, Vatan kaside· bir kadın sesi kadar lAtif, tannan 

sinde bütün şerefi halka hizmet· cızırtılar, sakalın sık ve sert yerle
te görüyor. Namık Kemalin bir rlne gcldlkçc de, kuru bir gUrWtU, 

1 21BlRtNcth..ı~.olU1\t1940 1 
de maziye bağlılığı vazdır. Na· sahte bir tehdlt sesi veren cazırtı - Sterlin 
mık Kemal, maziye bağlı olmak· lar. Fakat netice hiç! Birkaç kılı, Dolar 
la beraber, zamanındaki en ileri o da yarım yamalak koparabilmek
fikri tutmağa muvaffak olmuı· ten lbareL 
tur. Bütün milletleri millet yapan Onu bıraktım, iklncl usturayı al· 
bir nevi maziye bağlanış vardır. dan. Marka söylcrniyeceğim, yalnız 
amık Kemı:ıl bu şekilde maziye demirinin bir taratındı:ı cMad in Jer-

bağlı idi.> many> yazılı olduğunu kaydetmek· 
Profesör Halide Edipten son- le iktifa eyllyeceğim bu usturayı yU

ra kürsüye gelen Profesör Alil ztımde gezdirdim: Bunda kadın sc-

İsviçre Fr. 
Drahmi 
Leva 
Peçeta 
Pengö 
!Ay 
Dinar 
Yen 
lsvcç Kr. 

5.24 
132,20 
29,6575 
0.9975 
1.6225 

12,937l 
26.5325 

0.625 
3.175 

a1.1r5 
31.~0 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Ka"'ı gayet tealrlldlr. Banak solucanlarmm bllyiUderde ve 
kütüklerde ..,~p oJacatı t.elıllkeler göz önliııe alınarak' eola· 
caıı baııtalıklarmda bunu knUanmalan faydalıda. 
Hek1ınlertmlze ve halkırnı%a tavalye edilen bu mu.tam.ar her 

eczanede bulunur Beçet.fı Ue satılır. 

Katasa Z5 Kara1tar. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisvonundan: 

1 - Fabrika garnizonu dahlllnde garaj inşa edilecektir. 
2 - Bu inşaata ait muhammen bedeli c52524> lira c79> kuruftur. 
3 - Muvakkat teminatı c8940> liradır. 

4 - İhalesi kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
5 - İhale gUnU 6-1-941 pazartesi gUnll saat cll> on birdedtr. 

6 - Zarflar ihale saatinden bir saat evveline kadar kabul olunur. 
7 - Bu ihaleye alt keşlf, şartname ve plAnlar maliyeye yatınıacak 

265 kuruşluk makbuz mukabillnde her gün fabrika satın alma komls· 
yonundan temin olunabilir. (8810 - 1200) 

En GÜZEL TILBAŞI HEDİYESİ 

1941 Modeli Pffi~"TALI ve EL~SLI 

RLON 
aaaUeridlr. 

A R L O N Saatlerini görmeden başka saat almayınız. 

Satış yeri: Z. SAATMAN. İstanbul, Sultanhamam Camcıbaşı han 

" 1 inci kat 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: Alll\IET El\11N YALHAN 
B:ı5ıldığı YN: VAT.AN MATBAASI 

Elinlzl RadJOf& yaklaşbrmca saatinizin ayaı;: boztılabmr. 

:ıa:..~~ MARVIN 
Saatinin~ hiç bir zaman bozulamaz! 

En zarif M A B Y 1 il kadın ,.e erkek aaaUerl 

15 SENE Garanti İle ve 6 Taksitte 

SMAN AKAR ve Şki. 
Mtlesseseııılnde 11at1Jır. Galata, a ıraıar cacıaesı .rıro. :r.Tf47 Tel: 4JS78 
Beyazıt: tlnivenlte Cad. No. 28, Kadıköy İskele Caddesi No. 82/2 

~ r 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş Yüz Kuruşlukların -

Te ·avül:l:!n Kal:lırılması Hakkında llan 
GUmUş yüz kuruşlukların yerine gUrnUş bir liralıklar darp ve piya· 

sayn kMi miktarda çıkarılmış olduğundan gümüş yUz kuruşluklarıJI 
31/İkincikAnun/19.U tarihinden sonra tedavülden kaldırılması knra.rla~· 
tınlmıştır. 

GUmUş yüz kuruşluklar l/Şubat/1941 tarihlndım !Ubaren artık te
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsnndıklarile CUmhurlyet mcrkeJ 
bankası şubelerince kabul edllebUecektlr. 

Elinde gümUş yUz kunışluk bulunanların bunları malsandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ll!n olunur. 

(70025) (10216) 

,.. MUAMELE VERGiSiNE AiD 
l - 7 numuneye göre 1941 senesinde tutulacak olan bUtUn def· 

terlerin satış merkezi: Mualllm Fuad GUcUycner'in (Anadolu Türk 
Kitap Deposu)' dur. Yeri: Yeni Postane karşısında Meydancık ııanı 
Numara.: 10, 11, 12 dedır. 

UNUTMAYINIZ Kİ; Bir Muallimin dUckat 
ve itinası ile bıısılan 

bu defterlerin ktığıtları da blrlnci hamurdur. Asla mUrekkep çekmez. 
25, 50, 100, 200, 400 yapraklılan vardır. 

Maarif \, ekilliğin den : 
3803 sayılı kanuna tevfikan açılan köy enstitUlerinden mezun ol&· 

cak öğretmenlerin çalışacakları köylerde yukarda sayısı yazılı kanunun 
16 ncı maddesine göre yaptınlacak ilk okul binaları pltı.nlarmın ııazır· 
lattırılması işi 20/XII/940 tarihinden 10/Şubat/941 tarihine kadar de

vam etmek üzere memleket mimarları arasında. mUsabakııya. komıımuş
tur. Bu mUsaba.kaya alt şartıuunclerin 20/Xll/&40 tarihinden ltibareD 
Ankarada Maarif Vekilliği ilk tedrisat umum mUdUrltlğünden, lstanbuld& 
maarif mUdUrlUğUnden alınabllcceği ve vekilliğimizce neşredilerek resmi 
okullann hepsine gönderilen tebliğler dergisinin nan tarihi hatt.asmdB 
çıkacak nUshasmda da görWebileceği nan olunur. (8730 (11906 
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Türkiye it Banlra-a para :ratırmalda yaı.- pWa biw 
riktirmirt olmu, a7a a NDAnda •alibiııni de denemif 

oluraunua. 

K8fldeler: f Şahat, ı lıla;ym, 1 K~ ve kumharaam he-
1 Afus::ı., S tklaci&efr~ ta- saplarında en u eUJ Uraaı 1>g. 

rilılorlwie l'apWr lwıaala.r kuraya daJıU ed.lllrler 

de !IUsuyordum. Kabil olduğu ka- 1 Polisle olan bu mükalememiz rasile on şilinden ibaret kaldığı· ' rılıyorken birdenbire ıeytan dürt.' çektiğini farkettim. Sert ve hMİJ1 
dar süratle gitmiye çalışıyordum. uzadıkça Frans'ın fena halde si- nı görünce birbirimize bakıp sus· tü. Sordum: bir ses: 

• Yarım saat sonra Deyning kasa· nirlendiğini hissediyordum. Fakat muştuk. 1 - Çalınan otomobilin marka· - Rica ederim, durunuz, di· 

1 

basına varmıştık. Dört yol ağzın· bütün gayretim polise sakin ta- Tekrar otomobile binmek üze- sı Kraysler mi imi§? yordu. 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
- 14 -

da duran bir polis bir işaretle ara. vırlı iki seyyah olduğumuzu an- re iken benzinimizin bitmek üze· Sonra korktum. Buna ne )Ü· Derhal durdurdum. Frans oto· 
bamızı durdurdu. Kalbim de san- !atmaktı. Birdenbire kaçar gibi re olduğunu farkettik. Otelciden zum vardı. Adamı bo§ yere şÜp• mobilden indi ve etrafı dol&~· 
ki beraber durmuştu. Evvela bizi uzakla~ırsam, §Üphelenmesinden bir benzin deposunun adresini heye düşürecektim. Sözüme de- tıktan sonra benim tarafıma gel• 
tevkif edeceğini zannettim. Son- korkuyordum. sordum. Tarif etti. Oraya gittik. vamla: di kapıya dayandı: 
ra bu durdurmanın sebebini an- Ne ise oradan ayrıldık. O cad- Benzinci bir müddet otomobili - Tam çalınacak araba da - Siz beni budala mı zannO" 
)adım. Yan taraftan gelen bir yük denin üzerinde, biraz ötede Üç tetkik etmekle meşguldü. Kalbi- bu .. Allah saklasın. Yeni de al- diyorsunuz, dedi. Bütün bunlııt1 

arabasına yol vermek istemişti. Ayı lokantasının levhası gözüme mi korkudan durduran meraklı dım. İçim yanar çalarlarsa.·· nıçın yaptığınızı sanki anlama· 
Tam yanında durmuştuk. Ken- ilişti, Doğruca gidip önünde ara· bir sesle bana şu sözleri söyledi: Acaba polisin aradığı otomobil dım mı? 

- Soğuk amma, hava güzel dum. Ne marka otomobil aradık- disile konuşmaktan kendimi ala- bayı durdurdum, indik. Güzel - Güzel arabanız var. Her· ne biçim imiş? Hiç cevap vermedim. Tekr"' 
değil mi? Herkes de otomobille larını sordum. Kadın şu cevabı madım. Mütebessim bir tavırla: bir yemek yedik. Bu yemeğin bü- halde yeni almış olacaksınız? 1 - Tente)j bir spor, yepyeni ... hareket etmek ister gibi bir tııVI~ 
gezmiye çıkmış. Hep$İnin de su· verdi: - Burası Deyning kasabası tün teferruatı hala hatırımdadır. Polis de bir Kraysler araba pe· Daha üzerınde tecrube numaıa· takındım. Bileğimi tutarak elİJ11 1 

yu kaynıyor. Buradan gelip su Bilmiyorum. söylemedi. değil mi? diye sordum. Evvela Frans, yemek istememiş- şinde koşup duruyor. lan varmış. memul etmediğim bir kuvvetle 
istiyorlar. Bugün siz üçüncüsünüz. Belki de alay etmiştir ya .• · 1 O homurdanarak c:evet> . dedi. ti, hasta olduğunu söylemiş, inat Cevap olarak boğazımdan Arttk mükalemeye fazla de- sıktı: . 
Sizden biraz evvel bir polis oto- Su kabını boşalttıktan sonra Ben ayni nazik şekilde: etmifti. Güç hal ile onu kandıra· acayip bir hırıltıya benzer bir ses va.m edemedim. Adamın parası· - Durunuz, dedi. Artık ~,. 
mobili geldi. Onların da suyu bahçe duvarından içerj alınız. - Buranın elbette iyi bir lo· bilmiştim. Lonkantada ona kız çıktı. O sözüne devamla: nı verdim. Acele bir manevra yeti beraberce tetkik etmek ;r;tt• 

bitmiş. Bir otomobil hırsızı var· ben alırım. 1 kantası vardır. Bize adresini ve-i kardeşim imiş gibi hitap etmiş, - Polisler gelip burada ara· yaparak uzaklaştım. ı manı gelmiştir. Siz bir düziye ha' 
mış, onu arıyorlarmış. Bilmem 'ki Teşekkür ederek oradan ay· rir misiniz? nazik ve müşfik bir ağabey tavrı dılar. Bir buçuk saat evvel bir Tam ayrılırken adam gülerek: reket halindesiniz. Fakat hiç de 
doğru mu söyledi, alay mı etti, rıldım. Otomobile gelinciye ka- - Birkaç tane vardır. Hepsi ta·kınmıştım. Yemekte birer bar· otomobil çalınmış. Londrada her - Sakın çaldırmayın, dikkat faydalı birşey yaptığınız yok. Ar· 
koskoca otomobil de nasıl çalı- dar suyun birazını daha döktüm. de iyidir. Mesela cÜç Ayu lo- dak şarap da içtiğimizi hatırlıyo· yarım saatte bir çalınır. Sanki edin, dedi. 1 tık işlerin idaresini ben ele alına' 
nır? Frans hiç ses çıkarmad~n yerin· kantası, c:Mavi Çiçek>, bir de rum. Hesabı görürken mali vazİ· mühim bir işmiş gibi polisler ko· Bu ses ve kahkahalar kilomet- lıyım. Hem siz bana baksanıZ8' 

Ben fena halde telaşa düş· de oturuyordu. Fakat dudakları c:Şirin Yuva> vardır. Hangisine yetimizi şöyle bir gözden geçir· şuşup duruyorlar .. benzin doldur- relerce kulağımdan gitmedi. sizinle konuştuğum zaman nedefl 
müştüm. Elimdeki su kabını bir kısılmış, gözleri bir noktaya di- isterseniz gidin. Hepsi de bu cad- diğimiz zaman bütün yanımızda· dum, başka bir emriniz var mı? Bir müddet böylece yol aldık. yüzüme bakmıyorsunuz? 
düziye sallıyor, suları döküyor· ı kilmişti. Hiç konuşmuyordu. Ben l denin üzerindedir. 1 ki paranın yirmi sekiz İngiliz li· I Benzinciye te§ekkür edip ay· Birdenbire küçük bir elin kolumu (Arkan var) 


