
GUNUN EN GE~ 
SAATiNDE EN 
SON HAVADtS
lERILE ÇIKAR 
J.fALKGAZETESf 

~Sntııhı Vt" ı 11111111 r.t>~ 
\luılılı O : 

HASAN RASlM·US 
lill\lfllı~ı 't•ı 

V A K 1 T !\1A TBAASI 
~tı f:tırlllnı \'Ah'I!_!~ 

-------~~·~~~~~~~~ 
Numara : 200 Sene: ~ 
t ~ı. 23871 Po..ta kutusu 214 
~VV'V'VVV'vv 

oso 

T~hDü.lk®V~ 

dtül~~~~lkl 
..... ___ S::o 

A J 

orveç 
A.lmanyaga 

iki nota 
daha verdi 
l>an k . s 24 (Radyo) - Alman 

k~ıf tayyareleri Fransamn şar· 
ta~a, !ngilterenin cenubu sarki 

Dll:rı üzerinde uçmuşlardır. 
ııeıa·g~~ tar:ıf tan Belçika harbiye 
~br:etı tarafından neşredilen bir 
l3cı• 1~de gece) ansı bir tayyan 
ve •\ık;ı arazisi üzerinden geçmi~ 
l!tı tay.Yare tarassut makamları bu· 
te n.bır Alman tayyaresi oldu~rum.: 
~t ~tmişlcrdir. 

illa .enız harbinde faaliyet diplo· 
h~ik sa.haya geçmiştir. Norveç 

Paris 24 (Radyo - Bu akşamki Pari Suvar 
gazetesinde Fransız akademisi azasından Andre 
Şome "Almanyanın petrol vaziyeti nedir?,, ıisim
li makalesinde ezcümle şöyle demektedir: 
, "Almanyanın bugün bütün stokları bitmiştir. 

Buna mukabil elinde Lehistan petrol kuyuları 
var. Romanyadan da petrol alabilmektedir. Fa
kat bütün bu petroller, ancak sulh devrine kafi
dir. Uzun sürecek birharbe girdiği takdirde ga
yet kısa bir zaman zarfında petrol buhranına dü
şecektir. 

"Bunun içindir ki, yalnız şimal memleketle
rinde Rusya ve Finlandiya değil,. Balkanlarda 
da Almanya sulh siyasetine dönmeye mecbur ol
muştur. Bugün Almanya, şarkicenubi Avrupada 
askeriden ziyade iktisadi bir faaliyete başvur· 
muş bulunmaktadır. 

"Diğer taraftan, şunu unutmamak lazımdıı 
ki, Almanyanın Balkanlara silahln müdahalesi 
ve Romanya pe~r ... !!erini tehdidi, müttefik dev
letlerin Batum ve Bakiinun vaziyetini tehlikeli 
bir hale koymalarını 

0

İntaç edecektir.,, 
Utnetı, dün akşam Alman har· 

~C\amı 2 tncl s:ırfndn) 

linci Balkan kırkÜ 
Şusu bugün yapıld 
Heybeliadada yapılan ve çok heyecanlı olan koşuC:a 

takım itıbarile 2 ncıliğı kazandık 
l:!ıı;n . 

ı::l<tı cı Balkan kır koşusu bu.. 

lıa11ı lnerruıimıo Heybeliadn deniz 
~~ 0kulundn nçıldı. 

lıı.ııı· eıtı beş Balknn milletinin 
1 nı 1 l"ı ..... arş nrı çalınarak bayrakla. 

"
1erns· \'~ unlo direğe çekildi. 

~lhat baınına. muavini Ha!Uk 
lı k kıs:ı hir hitnbc no birinci 

l31.ı:n kır koı:ıusunu a~mrş oldu. 
dan sonrn ntlctizm fcdcras. 

yonu reisi doktor Adnan, misafir 
atletlere hoş geldiniz dedi • 

Buna evvela Yunan sonra Yu -
goslav kafile reisleri birer kısa 

hitabe ile cevap verdiler. 
Nutuklardan sonra, Balkan mnr 

şı çalınarak Balkan birliği bayra
ğı direğe çcldldl. 

On daklka sonro yanş başla. 

dı. 

Çok heyecanı. cereyan rtlcn ko. 
§udan sonra, fert itibarılo birin. 
ci: Kotrik, Yugoslav 24,40, 6.1 O. 
ıkinci: Mavropostolos Yur:nn 24,56 
3.10, üçüncü Rıza Maksut 25 20 , ' 
1.10; ve sırasile Ralif Yunn.n 
25, 36, 8.10, Hüseyin Türk 25,54, 
1/10, Brutan, Yugoslav 25,59,2/10, 
nonoz Yugoslav, 26,3,1/1(1, Mus _ 

(De,·amı 2 inci sayfa.da) 

Rlrknç gün ~n·cl fngifü 
bombardıman tayyn.rell'ri Sylt 
ndnsmclald Alman hnvn Us U. 
ne bir baskın 'erdHer. 7 snnt 
üren bombardunanm netice _ 

t;İnl İngHlzler pek öJdUrilcU, 
mahvccllci olnrak; Atmanlnr 
ise ehemmiyet iz bir JıUcuın 

diye dünynyn. nkscttlrdllcr. 
llatta Almnn nj:ınsmn ~öre, 

ha\'11. nkınınd:ın sonra Sylt ıı.. 

Cln.sını dola§nn bl~ok ynbnncı 

ı.,r:ızef.ecl, adada hl!:bir hasar 
~iirrrıcmiş... Bu resim. Sylt 
Alman üssüne son baskını 

' ren tı..;\1·~ • .. :.r.:clcrbıt 
bir arada gôstorlyor. 

ugünf ü lik 
maçlarında 
G.S. : 3- 1. Spor: O 

F B.: 5 - B.J .K. : 1 

Topkap: 3- Hilal: O 

Beykoz: 2 - Si. : O 
(Yazısı 2 inci sayfada) 

Kuıuı 

Ren üzerinde, şımdiye kadar 
görülmemiş bir 

~ U lL H 
T ©l~ ır lrlUI ~ l\JJ 
iman tayyareleri beyanna

me yağdırıyor, Alman opar· 
örleri durmadan sulh leh·n· 
de propağanda yap yordu 
Paris, 24 (A.A.) - Alman yede bu nevi propagandalar ta)· 

propagantla servisi, dün Ren üze· yareler tarafından atılan bandrol
rinde büyük bir sulh taarruzuna rallarla. risa'eler ve oparlörte"r va· 
t~bbü~ etmiştir. Sureti umumi· (De\':ımı 2 inci s3~fada) 
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Nutuk sögligecek i 
Amstudam, 24 (A.A.) - Allegecnıen Bandelsblad gazetesinin 

Bcrliıiden bilclirdiğ"ne göre, Hitlcr yakında milhim bir nutuk söyli _ 
yeccklir. Nulkun rnC'tııi şimdiden hazırlnnmıştır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre, Hiller paskalya ) ortusunu 

Berclıtesgadcndc geçirecektir. 

e ı le Ai1nan
O! nlaşa111 adıl 

Molotof un Beri in seyahatinin tek
zı bi Fransada böyle tefsir ediliyor 

Paris 2-1 (Hadyo) - Ta::;~ ajansının Moloto· 
!un Berlin zi} areti hakkındaki haberi tekzip eden 
t lgrafı bü} ük bir mana ta ımaktadır. Zira. Ber· 
lın \C !\Iosk°'a, iki huküm~t ara ında müzakere
ler de~il, ancak konu malar olduğunu söylüyor· 
!ar. Halbuki siya i konu.ma demek müzakere de· 
m .. ktır \'e bumla müzakere kelime inin kul'anıl· 

:nası da, bu göni •. mclerin anla~ma ile neticelenme· 
l•ği m:ınasma gelir. 

Londra, 24 (.\.A.) - Sunday Times gazete· 
si, Roma ile Moskova} ı ban,.tırmak için Alman 
siyasetinin sarf ettiği gayretleri mcvzuubahs ederek 
diyor ki: 

"lngilterede şu intiba mutemadiyen artıyor 

ki, ne ltalya ne dr Husya Berlin · l\1oskova - Ro· 
ma üçler ittifakını akdetmek hususunda hi~ de 
tcha.ük göstermemektedir. Bu proje ikinci plana 
atı1mı'i<1 benziyor. Hu ya, komintem aleyhiı.e mü· 
te\'cccih bir siya:ıet üzerine kurulan mih\'ere gir· 
meye mütema)'İi gözükmüyor. Mademki, ltalyan
Rus münasebetlorinin süratle iyilec:,,mesi tahakkuk 
etmemiştir. İtalyanın dahi Ruslarla şümullü bir 
anlaşma yapmak istcmiyeceği aşikardır. Binaena-
eyh, Alman propagandasının geçen haf ta ilan et· 
tiği mühim hadisat vukubulmamıştır· 

Bununla beraber, Alman • İtalyan - Rus ağız 
• birliği harbin yakın şarka sirayet etmesine mani 

olmak hususunda mevcuttur. Ve en muhtemell s 
(Devamı 2 inci sayfada) 

1 
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- Bugün 4 ncü sayfafadır. -

iki nota daha vercıi 
(Baftanfı 1 lnd N.7fada) 

biye nezaretine yeniden iki nota 
göndermiı ve bunlardan birinde 
bilhassa Prot vapurunun Alman· 
lar tarafından bombardıman edi· 
lisini protesto etmistir. 

Fenerbahçe Beşiktaşı 
5-1 yenerek 

Likte ikinciliğe yükseldi. G. Saray 
lstanbulsporu 3 - O yendi 

Taksim stadı tak.ururun ikinci golünü de yaptı. 
Maç da 2-0 Beyko.ıun lehine ncti-

Bugün Taksim stadında Uk maç celendi. -
lanna devam edildi. Bu statta i· 
kıncı \ 'e birinci kiline maçı olarak 
3 maç vardı. llk müsabaka 2 incı 
kümeden Beyoğluspor - Anadolu 
ara ınrla yapıldı. Neticede, birinci 
devrede yaptığı 1 golle Beyoğlu 
spor maçı 1-0 kazandı· 

Şeref stadı 

Galatasaray. btanbtıllpor: ~ 
Günün mühim maçından evvel 

yapılan bu temasa takımlar ha· 
kem Necdet Gezenin idaresinde 
şöyle çıktılar: 

Birinci kümmin ilk müsabakan: Galatasaray: Osman - Adnan, 
Topkapı _ ınw: S--0 Faruk - Musa, Envn, Ctldl -

llk devre mütevazin bir şekilde Salim, Giindüz, Cemil, Sal4Jzaddin, 
geçti. Topkaplılar rakiplerine na· Sara/im. 
zararı daha hAkim oynamalarına lstanbul$por: Fikret - Hayri, 
ra·1men birinci devre gol )-apama· Faruk - Fahri, Enver, Bekir -
nılar ve takımlar ilk devreyi 0-0 Burhan, Süleyman, Seyfi, Cihat, 
berabere bitirdi. ikinci devre ba,- Bahri. 
lar ba<;lamar rakip nısıf sahaya Oyunun birinci devresi müteva· 
}•erleşen Topkaphlar, 5 inci daki· zin bir §Ckilde cereyan etti. Gala· 
kada "'Salahaddin, 7 inci dakikada tasaray ilk golü 23 üncü dakikada 
KAmil, 9 uncu dakikada gene K.a· Salimin ayağından kazandı. Oyun 

mil vasrta'iile 3 gol atarak rnüsa· bu tekilde devre sonuna kadar de-
bakayı galip bitirdiler. vam etti. Nihayet devrenin son da 

Beykos _ SUleymanlye: ı-o kikasında Salinl. bariz bir ofsayt· 
Bu maçın da birinci devresi kar ten Galatasarayın 2 inci golünü 

§ılıklı akınlar ve müteaddit gol yaptı· Devre 2-0 Galatasarayın le-
fırsatlanrun kaçması arasında geç- hine bitti. 
ti ve sıfır sıfır berabere bitti. 1KtNC1 DEVBE: 

i kinci devre çok Mkim bir o- Bu devre Galataaa.ray ~ 
yun çıkaran Beykozlular oyun ba, b1r hlklınlyetle lstanbulspor kale. 
{ar başlamaz Süleymaniye nısıf alıı.l ablokaya aımaama rağmen 
sahasına yerleştiler. Bu hakim o- for hattmm becerikalzllği ve 1s.. 
yun nihayet 13 üncü dakikada se- tan.bul.sporun gtlzel mUdaCaaıu yü.. 
meresini verdi: Kfunranın korneri· ztınden ancak 20 inci daklkada bir 
ni K emal güzel bir şütle Süleyma· rol daha atarak mU.sa.be.kayi 3--0 
niye kalesine sokarak takımına galip bitl.rdl. Hakeın Necdet Ge _ 

ilk golü kazandırdı. zen yalnız ea.hada gu.dl, fdare ~ 
37 inci dakikada Şehap, bekim demedi. 

ve kaleciyi de kıvırdıktan sonra 1 Fe.oerbahçe • Be§lkta§: o.ı (8.1) 

Haber AKŞA~1'f:üs~~sı3 
c::: - - •... --- ... 3 

Hasan Kumçayı "İş Başkumandanlnra. intikal etti,, başlıklı ya. 
mmda hUIAsn olarak diyor kJ: 

··- Reyno hUkfunetJ programını •'barbetmet ve yenmek,, kell 
meler! Ue hUlba etti; bundan sonra iki kelimeden ibaret olan bu 
programı harp meydanlarında fillen tahakkuk ettirecek olıı.n ordu. 
la.r ba.şkuınandarudD".,, 

f=;;==\ AKŞA~ (' ] -·-- _..__. _____ -- --
(Vl _ Nn) Akşamdan Akşama ısUtununda, çocuklarnnmn aokalt 

terbiyelerini kaybettiklerinden bahsediyor ve bunun için muhtelif 
mlsnller anlattıktan sonra diyor ki: 

"- Eskiden bizde olduğu derecede, btltnn garp medent mem. 
Ieketlerinde bir •'ihtiyara hürmet., , bir (sokakta tavrUhareket) ter. 

biy~! vardır, Biz, bunlara knrşı lakayt kıılam•~'lZ. 
Yalnız maarif me&eleal değil, yalnız aile meeelesi değil, bu mil. 

U bir meseledir. Bunu ihmal edemeyiz, bu hale göz yunuım&yul., 

Bergün 8Utununda Ekrem U~aldıgll yazıyor: 
••- Daladye knbincshıe oldutru gibi Reyno laı.binesfne de, 

meclishı mutlak bir itimat Ue b:ığlanmaml§ ol.mamnın ha.kiki st>bep. 
lerl nelerdir! Pnrtilerfn ve §8.hııslarm t.eıs.lrlerl ikinci derecede ka.. 
lır, Hakild aebep F.nu:ıunm bugün alnlrli bJr z.a.man ~cçirmekte ol. 

masmdadtr-

GUnUn en mUhJm Jtaroılqmaaı 

olan Fenerbahçe • Beelktq mu. 
sabakuı Fenerbahçe:nln Udncillği. 
nl meydana çıkaracağı için nül.ka 
ile bekleniyordu. Bu yüzden saha. 
da altı blnl aşan bir seyirci kala. 
balığı toplanmıştı, 

Taknnlar ıahaya vu kadro ile 
çıktılar: 

Fenerba.boe: Clhat - Orhan, 
Ali Rtza - Boncuk Omcr, E. 
tat, Rqo.t - KUçük Fll<ret, Naci, 
Melih, Baarl, Fikret. 
B~ktat: !lehmct Ali - İbra. 

blm., Taci - Rlfa.t, RU~yln, Ol 
"bat ~- Hayat1. Rıdnn, HMan, 
Şeref, Eıtref. 

Birinci devre ba,Şlar başlama1 
Fenerlilerin hücuma geçtiğini v~ 

hMcimiyet tesi ettiğini görüyoruz. 
9 uncu dakikada Naci ilk golli 

15 inci dakikada Basri ikinci, 25 
inci dakikada gene Naci 3 ünctl 
golü attılar. Bu go1den sonra açı· 

lan Beşiktaşlılar Fener kalesinı sı· 
kıştırdıklan biranda Cihadı yüzün 
den yaraladılar. Bir müddet kale· 
yi Melih müdafaa etti. Bu sırada 
Beşiktaşhlar bir korner atışında 

penaltı kazandılar. Hüsnü bunu 
Beşiktaşm ilk ve son golüne tahvil 
etti. 

Birinci devre 3· 1 Fer.erin lehill(" 
neticelendi. 

İkinci de\Te, Fener, bilhassa haf 
hattının çok iyi oyunu sayesindP 
tam bir Mkimiyet tesis ederek Be
şiktaşa abandılar. Bu vaziyette 
Beşikta'i müdafaası ve haf hattı 
çok kırıcı bir oyun tutturdu· Fakat 
bu tarz Fenerin biri Naci, diğeri 
Melih vasıtasile 2 gol 'yapmasına 
mani olamadı. Oyunun bitme ine 
3 daldka kala Fener aleyhine veri· 
len penaltıyı Hüsnü çekti. Fakat 
Cihat bu penaltıyı güzel kurtardı . 

Ve maç da 5·1 Fener lehine bitti. 
Hal>em Sarninin idaresi güzeldi. 

ikinci küme maçlan 
Şeref stadında bilyük maçlar

da.'1 önce yapılan iki ikinci müsa· 
balrnsında Anadoluhisar - Davut
pqayi 1.0, Beyl.: beyl de EytıbU 

1-0 yenmişlerdir. 

----<'---
Eyüp Halkevinin 

Eyilp Halkevinin tertip ettiği 
kır ko~uiu bugün saat 11 de ya. 
pdmı~trr. 

Koşu, Silihtarağa k5prilsUne 
gidip gelmek auretile dört kilo. 
metre üzerind:n olmuştur. 
Koşuya 12 atlet iştirak etmi~

tir. Birinci Todori Antonyadi 
(23 dakika), ikinci Mehmet Ur. 
~n (23 d. 20 saniye), üçUncli 
Recep Dinç, dördüncü Sabri. 

Halkevi, galip gelen bu dört 
atlete aıraaile kol saati, madaL 
ya, dolma kalem -ve madalya he. 
diye etmiıtir. 

• 

~·~ll•l~lntılD~flldt!fm~ 
Sovyetlerle Al~rnan-

lar anlaşamadı! 
Mo~otofun Berlin seyahatinin tekzibi 

Fransada böyle tefsir ediliyor 
ya tarafından hiçbir şeyden endişesine mahal ol· 
madığıru temine hazırdır. Bundan Ita!yarun meın 
nun olmaması için de hiçbir sebeb yoktur. Sovyet· 
lerin bu vereceği teminat Rusyanın Sa.kanlarda 
yayılmak fikrinden vazgeçtiklerini isbat eyleme· 
ğe matuf olacaktır. 

(Baıt.erafı 1 inci sayfad:ı) 
üç devletin ayn ayn birer deklarasyonla Balkan 
memleketlerinin bitarafhğına diğer devletler tara· 
(mdan riayet edildiği müddetçe riayeti taahhüt 
etmeleridir. Bu bir ne'vi Balkan statükosunu tanı · 

mak demektir. Sovyetler, Balkanların Sovyet Rus· 

Ren üzerinde, şim.diye 
kadar görülmemiş 
bir sulh taarruzu 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
sıtasile yapılmaktadrr. 

Dün hakikt bir propa~anda ta· 
arruzu karşısında kalınmıştır· 

Bir yandan havadan risaleler a· 
tılmakta, bandrollar ağaç dalları· 
na sarılmakta ye Renin sağ sahı· 

!indeki dıvarlardan sarkmaktay· 
dı. Oparlörler her tarafta sulh le· 
hinde propaganda yaı:makta idi· 
ler. Nehrin sol sahilindeki istih· 
kAmlarda bulunan Fransızlar, bu 
faaliyete sinirlenerek eiddetli bir 
tüfek ve mitralyöz ateşi açmrş~aı 
ve propaganda levhalarını delik 
deşik etmislerdi. Oparlörlerde ko· 
nuşanlar saklanmak mecburiyetin· 
de kalmışlardır. Alman askerleri 
mukabele ettiklerinden Renin her 
iki tarafı arasında şiddetli bir a~ 
teş teatisine başlanmıştır. 

Diğer taraftan Fransızlar Zig· 
frid mevzilerinin arkalarına keşil 
tayyareleri göndermi~lerdir. 
lNGlLtZLER HARP KAt:lNESt 

İSTiYOR 

Londra, H (A.A.) - Obser
ver gazetesinde Garvin ı5yle ya.. 

ı:ıyor: 

Demolou!lcrln harpte da.ha bU.. 
yUk bir azim ve daha geni§ bir 
görUş göstermeleri lawndır. Za.. 
rerl kazanmak lçın: 

1 - Hava kuvvetlerimizi art -
tırmak Uzere birkaç tnllyon fazln 
kadın ve erkek bilhassa işçi kul. 

la.nınakt.a tatlcal etmeliyiz. 
2 - Hava hA.kimJyetinl kati o. 

1arak ele almalıyız. Çünkü bu oL 
me.dan harbi kazanmafa imkfuı 

yoktur. Mllttefiklere harel:A.t te. 
şebbU!UnU hava hakimiyetinden 
da.ha müessir temin edecek bir 

şey yoktur, 
3 - Harbi iyi bir tarzda sevk 

ve idare için kUçllk bir harp ka. 
binesl ktiyol'\1%, Bu kabine, büro 
lşlerile katlyen uğraşmıyacak ve 

Birinci Balkan 
kırkoşusu bugün 

yapıldı 
(Ba.,tarafı 1 lncl sayfada) 

lafa Türk, 26,18,4/10 ; Kuvas 
Yugoslav 26,30.1/10; Vnrtaklf 
Yunan, 26,56.2/ 10, Artan Tilrk 
26,57,1/10; Radal!os Yunan, 
sakatlandığı için koşuyu terkeL 
meğe mecbur oldu. 
Takım itibarile birinciliği Yu. 

goslavya; ikinciliği Türkiye, Uçün. 
cUIUğii Yunanistan almış oldu. 
Koşular bitince, birinci gelen 

Yu.goslavyanm milli ma11JI çalma. 
rak bayrağı direğe çekildi. 

Koşucular ve ekiplere madalya 
ve kupalar tevzi olunduktan son. 
ra. Burhan Felek güzel bir hlta.. 
be ile blrlııci Balkan krr koşula. 
nnı kapamış ve Balkan birliği 

~ı çalınmıştır. 

Atletler deniz okulunda bir 
çay &iyaCeU ile iza..z olunmuşlar -
dır. ,.. 

mUnhasıran harbin sevk ve ldare- ı Gerek iki İngiliz transatlanti~. 
slnl dUeUnecek be§ klglden mn. gerek bu Fransız vapuru, Aıman· 

rekkep olmalıdır. . lar tarafından bundan sonra ya!" 
Son acı dersler ve Avrupa mil. dımcı harp gemileri telfiliki oluna· 

le tlerl arasındaki münasebetlerin caktır· 

ııldığı cereyan velev geçici olsun, BIR lSPANYOL VAPURU p/. 
bu yliksek siyasi kumanda heyeti. 
n1n derhal kurulm:ıaı lA.zmı gel. 
eliğini bize labat ediyor. 
BiR FRANSIZ TRANSATLAN· 
T1Gt DE ASKER NAKLİNE 

TAHSiS EDiLDi 
Berlin 24 (Radyo) - "Mau· 

retania,, ve "Küin Meri .. den sonra 
Franc:;ızlann " 11 de Frans .. transat· 
!antiği de Nevyork limanından ha 
reket etmek üzeredir. Vapur, li· 
manda hazırlıklarını ikmalle meş· 
guldür ve bu transatlantik de as· 

BATIRILDI 

Paris 2i (Radyo) - Atlaı; Ok' 
l'anusunda bir İ spanyol vapurU' 
nun bir Alman -tahtelbahiri ı.ara-· 
fından batırıldığı haber verilmek· 
tedir. Bu Mdise eskidir ve IspaJl' 
yol hük1lmeti bunu, bitara0ı~ıtı1 

tehlikeye koyacak bir vaziyet ih. 
das etmemek için şimdiye kadar 
gizli tutmustur. 

ker nakline tahsis olunacaktır. tı ı· h B lk -1 •• ·ıncİ 
de Frans bu maksatla Avustralya· I san a ır, l\ 
ya gidecek ve oradan aldığı asker- , . • 

terle Avrupaya gelecektir. hır konser V0f ıyor 

Holanda üzerinde 
meçhul tavvareler 

Amsterdam 24 ( A.A·) - Hüvi· 
yeti m~çhOI bazı tayyareler, dün 
gece saat .!'J ile gece yarısı ara· 
smda Holanda üzerinde uçmuşlar
dır. Tayyareler bilhassa memleke
tin şarl:ında, Arthen Urk üzerinde 
\'e bütün şimaıt Holanda eyaleti 
üzerinde görülmiiştür. Tayyareler 
,arktan garba ve müteakiben u
çuşlar y~pmı~ardrr. 

Geçen ay konservatuvar orkeS • 
traslle verdiği konserde bUyilt 
muvaffakıyet kazanmış olnn de" 
ğerli sanatkar Bariton İhsan sııl· 
kırın 27 mart çarşamba gec~ 
için !kinci bir konser hazırladığı
nı öğrendik. Garp eserlerinin ce
lal Balkır tarafından tUrkçeleştL 
rilmlş olması, bu konserin hu!U
siyetlni teşkil edecektir. 

Programda Lully, SchumanJl• 
Schubert, Mozart, Verdlden 8eÇiJ.. 
mi§ parçalar ve Türk halk g&r.kJ.

lnn bulunmaktadIJ". 

EN SON DAKiKA 

ingiliz tayyar eler inin dün geceki 
keşif uçuşları 

J.ondra, 24 (Radyo. saat 18) - Hava nezareti tarafmdan bir1''~ 
dakika evvel ne.~redilen bir tebliğde, İngiliz tayyarelerinin dUn ge
ce Alm:ı.nyanm şimali şarkisı Uzerinde keşif uçu~lan yaptığı ve b1' 
tayyareden maada diğerlerinin sağ aalim lblerine döndüğü bilW 
mektcdir. 

Almanların bugUnkU tebliğinde Almanyanm elınal topraklart 1' 
Mozclle Ren tizerinde tayyarelerin uçtuğu ve bir tayyarenin d~U.
rüldtiğü bildirilmiştir. 

Tayyarelcrimiz:n geçtiği sırada Hnmburg radyosu ne~rlya~ 
kcsmi§tir. 

Paoanın buqünkü paskalya nu ~ku 
Lon:lra, 2 l (Radyo, saat 18) . - Paskalya mUnasebetile pııJ" 

1 tl6' bugiln Vatlkanda bir hitabede bulunmuş, dünyadaki bUttin mJl e tı-
rin muztarip olduğu bugünkU m::ı.nevt, içtimai ve llttısncll kargııŞB 
ğa bir nihayet verilmea:ııı temenni ederek bUtUn hiristiyanlara ~ 
det dilemiştir. tıft 

Bugiin Londradn da Kanterburi başpiskoposu ayni eeJdldO 
hitabede bulunmuştur. 

B ır Alman vapuru daha batırıldı 
Londra. 24 (Radyo, saat 18) - Bir İngiliz tahtelbaJıid ut" 

fmdn.n bir d!ğer Alman \'apuru batmlmıştrr, 
Edmon Hugo iımünde ve 2200 tonluk olan bu Alman tüccat ~ 

m.isl Ha.mburg limanına mensuptur. Ve verilen ihtar ti.zerine d 
madığı için bıı.tm~tır. Vıı.purun kaptanı İngiliz bahriyelileri ~ 
!mdan kurtarılarak ta.htelbahire alm.mş, diğer tayfalar f~ 
Danhna.rka 8ahlllerine çıkmışlardır. İçlerinden fk.lsl ya.ralıdır. 
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• 8eıedlye lltlls:ıt mOd:lrlUtü ekmek 
llartunın ka!dırıımıısı vo satışların 
~beat bırakılmo.sı haltkında tcUtik· 
ler >-apmaktadır. Narh kaldınlması 
lle •kmck nefasetinde ve t1yatında 
tlıUapet ocUceler aımacnğı anlaşılırsa 
bıı hıuıunta tecrUbo mahiyetinde bir 
lı.t.rar vertıccektlr. Fırıncılarm relta· 
bet htuue dııha güzel ve ucuz ekmek 
&atacaklan sanılmaktadır. 

• Oün akşam Yedlkulede I{u.zlıçeimc 
de bir dert tabrlltasınn deri tııaıı.ıak
l& Olan ııo!or lstratlnln ldarcslndcıü 
ltaınyon Ycdlkulo caddesinde sek.z 
~U!da Hacer tsmlnde bir kıza çarp 
:ıır, tııuhtellf yerlerinden a~r surette 
l'araıamıııtır. l{ızcağıZ hastnne~e kal 
'1ırıınl§, takat bugUn aldıl,ı yaraların 
!:1rtıe 6lmU1'tUr. Şo.ör yııicalan~-

~ liaeerın deblınğhane caddesinde 12 
d lltnnrada oturnn Mustafanm lazı ol· 
~tu anlaşılmıştır. 

., Yarın Ankaraya gidecek olan 
lli ve belediye rcld LOttı H:ırdar, 

ael"ahaUnı birkaç gün tehir etm tir 
• 2on~dnkta kurulacak clcltlrlk 

•-=ıtrıuı l§tnl Uzerıne nıan lnglllz ııa
~l1 &rupu mum asıll bu sabahki 
l:tı Inpıon eksprcslle Londradan gel· 
)o ~Ur. ln:aat mo.srafı bir buçuk mil· 

n ln::mız lirası kadar tutmaktadır. 
• lielba • Llyon fabrlka.smda bulu· 
~ tıııterıerln fabrıluı ih~ ucındıı.n 
leaıı. olup olmadığı bııkkmda tctkık· 
t. r l'apan ehlivukuf dUn raporunu 
QUll.ana 
l2t hmet UçUncU ceza hAkimllği· 
t Yerroışur. Rapor mUcıdeluaıumıll· 
~ gönucrtımtııtir. Yarın bir karar ve· 
)11 eceıc \le fabrika hakkında tahklkut 
lı Pılıp yapılmamnsı tespit olunacak· 
~- 'lağcı Seferoğlu hnkkında açılan 
ıtn"ay-a d• yarın öğleden sonra seki· 
~ cı aaıtyo mrıbl:emcsindo batılıına· 

t.ır. 

~ Ö•UrnUzdek1 ııene Romaoyadan 
l>ı~lllickeuınıze guçmeo naklly{ltı ya
~acııktır. Bunun sebebi şimdiye 
~ ıcurıımış olıın 104 bin göç-

tlıC1en bir !akan kısmınm bcnUz tamn.nıco 
'te Do •dilmemiş oımnsıdır. Dcltorman 
l'\ı bruca mıntakıııannda ıoo bin 
ıe:Oaşırnız göç eunck sırolnnnı bek 
lctp ekte<11rıer. Bunlar ancak mUtca-

n ltneıerde gcUrilebilccekUr. 
C. besarnbyanın cenub mıntaltalarm· 
ti 

11 
Ulunan soo bin TUrk l.n getirilme-

• 
0 

letkllt cdllmelttcdlr. 
buı:karada bUkOmeUe tcmnslardıı 
Suııhıaıı BUkrcş elçimiz Hamdullrıh 
n Tatırıöver dUn akşam Roman· 
tıu,~•Purııo Köstcncoyc hareket et-
• r. 

oıııı~ limanımızda garip bir hAdlsc 
ltaı ş, Sirkeci rıhtımında duran sekiz 
bırcı~8;1 balıkçı gemisi birdenbire bcp 
ba:ııa •cı acı dUdUklerlol çalmaGa 
ecr l'rıışlardır. Llmnn relsllğl ve dl· 
11Jt8 %Akadarlar bu dUdUklerl bir teh· 
t<lrıer areu ııaoarak vaka yerine mo
lllurı itOtıdcrıııışıer, fnlmt giden me· 
başlı~ dUdUk!crtn, kntollklerln dün 
llıtıt11 ~ bUyUk yortulan için çalın· 
larQI ll in'enrnışıerdlr. Ecnebi vapur· 
"'8ııtı tnancıu herhangi bir dini mc· 
ltıtıtt Yapması yasnk olduğundan ta· 
ta atı YapıJmaktacıır. Vapurlardan co· 
• D nacaktır. 
?atın~ elektrik idaresi memurlan tıı 
l'ap1tnı lll:ı bir Pasif korunma tecrUbcıd 
1ttı Olu ııtır. Memurıur ııraaında te~
tl:ıe "i ?lan Zehirli gaz, yangın söndUr· 
l't~ı,1 e lrodııt ekipleri muhtcllt gösle· 
~etr h Yapınl§lar ve farnzt olarak 
<!Utın~ llntnda Çıkan yangınlan eön· 
t't!( y §ler, Ytkılan yerleri temlzllye
tl:ıışıa;raıııarın ilk ted:ı vtlerlnl yap· 
bu ,_ dır. lLalyenın de ı"tırok ettl!!i 

~c~b y o 

luıı tdl eler halk tarafından da ta· 
• lınııur. 

l:cza rı l'>ab 1 Yattan Uzerlnde yeni bir 
lar ~~lık başlamıştır. Birçok llliç -
•eıış1 ~ulunrnaınaktndır. Ji'iat yUk 
!tadar :VUzde ktrlttnn ylizde ~·Uzo 
ta derı ~evam etmektedir. Bazı cc
l'iycıtı ~an fnturn vermek mecbu
~ n de tatbik etmemektedir. 
'iltfty~ar lthnlfıtm gUçlU~Unden 
~ ti ediyorlar, fint yllksellşl 
lftçıa~de kUoyla get.irilmi3 ı. 

görfilmcktedir. 

~ ırnc~1:\\: 
": lılacar hn ft "l:llbc "-fJveklU kont Teleld dlln· 
~ rt R.omada bulunmnltta.dır ıru-
l> "it k t • 

O.pa ta on Clnno ne gönl~ecek, 
• P'tn rafından kabul olucıacalttrr. 

:ıtlllıııcr lCUıdtya cumhurrelsl, mareşal 
~ ııı..~~a Flnlrıtldlyımm en bU· 
~ varmı,Ur. 

80~ DAHr·' - u !tAJtT 1010 rA:Lın - s 

iyetini 
ek 

• or 
Molotofun Berline 

gittiği tekzip olundu 
~ 

1 man - 1 al yan - Sovvet ~ anlaş 
n1ası su v düşmüş qörünüyor 

Pnr:ıı, 24 - Alır.an propagan. ( 
d:ı.sı, Brenner mül!ll:atından son. 
ra fevkalade mfi.\ıim hadiseler o. 
lacağ nı, bunun bir sürpriz teş • 
kil edeceğini bildirmişti. Bu id. 
dia tahal:kuk etmemiştir. 

Anla§ıldığına göre, Almanya, 
İtalyanın vaziyetinde bir değişik. 
liği ima ediyordu. Helbuki İtal • 
ya vaziyetini değiştirme!c istemi. 
yor, Sovyct Rusya ile keti bir 
yakı!"'l::ş:nıya taraftar göı ünnıü _ 
yor. Paris mahafili bir Alman • 
Sovyet • İtalyan anlaşmasını im.. 
k::.n ız görmem•klc beraber V<l

ziyetin böyle bir anla rm. al:te. 
dilecek kadar ilerlemediği kanaa. 
tındedir. 

Almanya Billknnlardan yiyecek 
alır.ak istivcr. Bunun ici.. Bal. 
kanlarda ctatilnün muhafazasını 
ve Sovyet Rusyamn Desarabya. 
dan bahsetmemesini temine çalı • 
şıyor. 

Bir İsviçre gazeteni f talyad;ı 
Sovyet • Alman • İtalyan bloku 
iyi kar§ılanmadığmı yazıyor. 

Belgrad gazetelerinin Bertin 
muhabirleri Ro:na • Bertin • Mos. 
kova anlaşmasını tahakkuk etmiş 
gibi göstermelerine mukabil, ay. 
ni pa.,.eteltrin Roma muhabirle. 
ri, İtalyan zimamdarlar ı...ahaff • 
linin henüz bir karar vermek 
hususunda mütereddit oldukları • 
nı, zira Moskova ile bir anlaşma 
yapmakla ne kaz"nacaklarını dü. 
şündüklerini yazmaktadırlar. 

İtalyan halk kültürü nazırı bir 

nutuk söyliyerek İtalyanın vazi. 
yetinden bahisle demiştir ki: "t. 
talya için sulh veya harp mese. 
lesi il:inci derecededir. Esas t. 
talyanın Avrupada bugünkU de. 
ğişil:li~lerden bütün meseleleri 
halledilmiş olarak cıkmasıdır.,, 
MOLOTOFUN SEY AHA Tl 

ŞAYiASI 
Helsi:Jki, 23 (A.A.) - Belsin. 
ki radyosu Mclotofun bu sabah 
y:mınd:ı <liplomatik ve askeri 
müşı:virler b~lunduğu halde, Ber 
tine muvasalat ettiğini ve Bertin. 
de iki gün kalacağını haber ver. 
mektedir. 
BE:ıLIN TEKZiP ETMiYOR 

Amsterdam, 23 (A.A.)' - Mo 
lotofun yakında Berline geleceği 
haberi, Alman hariciye nezareti 
tarafından tekzip edilmemekte 
ve umumiyetle aiya&t mah:ıfil 
Molotofun önümüzdeki hafta zar. 
fında Berline muvasalatını bek. 
lem ektedir. 
MOSKOV A TEKZiP EDiYOR 

Moskova, 24 (A.A.) - Tasa. 
jansı Molotofun Derli.ne veya 
herhangi bir Atman şehrine ve. 
ya garbi Ukraynaya gittiğine da. 
ir ecnebi memleketlerde dolaşan 

haberlerin a~ıls1z olduğunu bil. 
dirmektedir. 
MOSKOV A, GfOECECINt DE 

YALANLADI 
Moslıova, 23 (A.A.) - Molo. 

tofun Berline p,idect"aine dair o . 
larak yab:ıncı memleketlerde çı. 
kan şayialar tamamen asılsızdır. 

·sAAT: 13.40 
larla 

ç 
beslenen 
culliarı 

Alman hududu, 24 (A.A.) - Alman milli sıhhııt ofisl, llk mek· 
teplere vitaminli haplar te\'ZÜ işlle meşgul olmaktadır. Bu haplar, 
gıdasızlığa ve meyvasızlığa kar§ı çocuklnrn elzem olan anttskor· 
bUtllt vitrunlnlcrl ihtiva et.mcktecllr. Esas~n pek ~cknesak olan gt· 

dalanı bazı k"r.ıycvi maddeler karıştırılmakta oldu~undan bunlarm 
zararlnnnı izale için bu hapların tevzline lüzum gClrlilrnU§tür. 

Pleelzlnsee tcvklfhancsindekı mahpuslarda sarih ekorblt all· 
metleri görlilmüştUr. 

Isviçrede şehirlerin tahl"ye p!anlal'l 
nem. 24 (A.A.) - Sırf bir ihtiyat tedbiri olıırnk icap ettiği tak. 

dlrde tatbik edilmek Uzero halkın §Chirlerdcn tahliyesi için bir plln 
hazırlnumak tadır. 

Leh balıkçı gemileri mayn tarıyor 
I .onc11'ft, 2.t (A.A.) - Polonyanm tı;ıgall esnasında şimal denizin

den geçerek bir tngilız limanına iltica etmeğe muvaffak olan dokuz 
Polonyn balıkçı gemisinin yardımcı mayn tarayıcı goml balina ko· 
nulduklnrı öğrenilmektedir. 

Alman tayyareleri mükemmel değil .•• 
Nc,·yorlt, 24 (A.A.) - Son bava muharebeleri esnasında alınan 

neticelerden bırçok Alman tayynrclerinin bava tekniğin.o tekemmUlil 
anycsınde inşa edilen son model tayyarelerle rekabet edemedikleri 
nln anla.§ıldığı F.rans1% • İngiliz mntbuat koın.Uıyonu.nca ne§redileıı bir 
tebliğde kaydcdllmektedlr. 

Brezilyada iki tren çarpı§b 
Rıo ·De. J ncıro, 24 (A.A.) - Auguato ile Vlerlra arasında VU· 

kua gelen blr tren çarpıııma.ııı neticesinde 14 ki;Jf ölm~. birkaç ki§! 
yn.rnlo.nmıştır. 

lskocva sahiller;nde Alman tayyareleri 
Londra, 21 (A.A.) - Ahnruı bazı haberlere göre Uç gUn içinde 

UçUncD defa olnrak Alman olduklan zannedilen bazı tayyareler dün 
İskoçyanın gark s:ılılllne yakla.§mış'ardır, l'nyynrelerin deniz na.kU.. 
yatının vaziyeti lın.k.lwıda bJ.r kCiif yapmak iatedlklerl ~edilmek· 
ı.cur. 

..... .._ ........................... _.. ........ ~ ... 
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c;ınnalı elbiselerini sırtından \tka· 
rırken Papaya da, kiliseye de il· 
net okuyordu. Dişleri arasından 
çıkan küfürler biribirini takip edi· 
yordu. 

Ortalık birdenbire kanşıvermiş· 
ti. lkı dev muhafız, Doğanın bu 
kadar yırtıcı olabileceğini hatırla· 
rma bi.e getimıemi§lerdi. Bir dir· 
sek darbe.;ile sağ tarafına dü~n· 
yan köse ve V enedikli olmadığı 
muhakkak olan muhafızı savur
muş ve kılıcını çekmişti. 

Şehir muhafızı: 
- Vay kü:.tahl diye bağırdı 

Işıklar birer birer sönüyordu· 
Ta uzaklardan halkın, kalabalık· 
tarın sesi ge:iyord~. Düka o kadar 
.;ıkılmıştı ki, uşaklarına bağırdı: 

- Bütün pencereleri kapılan 

lcabetlerse, bita
raflık larını 
müştereken 

koruyacaklar 
Doğan da: 

1
. - Eşşekl cevabını savurdu. 

Arkadaşları yetişmişti. Doğanu. 
her kavga:ia tuttuğu bir sistem 
vardı.· 

kapayınız. Yalnız benim ve yeğe
nimin dairelerindeki ışıklar yana· 
cak, diğerlerini söndüıi.ınüıl 

Yarı resmi bir Yugoslav 
gazetesinin yazısı 

Bcl~rad, 24 - Yugoslavya 
mahafili yeniden Balkanların va. 
ziyeti ile meıgul olmaktadır. Ya. 
n resml Politika gazetesi bu mü. 
nasebetle yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

"Balkan bitaraflığı demek va. 
kayie seyirci olarak müt~vekki. 
iane beklemek demek değildir. 
Balkan devletleri icap t.C:crse bi. 
taraflıklarım mfü-tereken müda • 
dafaa edeceklerdir.,. 

Yarı resmt Politika guetesi ' 
nin mJ.kalcsi Belgrad mahafilin 
de ehemmiyetle kar§ılanmı2tır. 
Bu rr:akale Brenner mülakatı mü. 
naseb:tile yazılmı~tır. Politika 
diyor ki: ''Balkan devletleri ken 
di memleketlerini müdafaa et. 
mek istiyorlar. Bir taarrlıza uğ 
rarsak hepimiz silaha sarılaca. 
ğız. Bütün . muhariplerle, gayri 
muhariplerle ve biuıraflarla iyi 
mlinasebetler idame ediyoruz. 
Vaziyetimizi deği§tirmek istc:ni . 
yoruz.,, 

Dr. Şaht 
An1er ikaya mı 

kaçacak 1 
italyan transatlantiğini 
çeviren İngilizler, ince
den inceye doktor Şahtı 

aramışlar 
Amerika Hariciye MilBteşarı 

Sulllller Ve!Bi Amerikaya götüren 
ttnlyan transatlantiğinin lng:llzlcr 
tarafından çevrildiğini dUn yaz.. 
mıştık. 

Bu araştırmanm aebobl. eahte 
bir pasaportla aeyahat ettikleri 
haber verilen birtakım gahslyetle. 
rin hllvlyetinl teshil etmekti. 

Amerika menbalarından ve diğer 
menbalardan gelen bazı haberler 
:{onte di Savoya vapurunda yapı· 
lan araştırmaların Alman devlet 
bangaamm eski direktOrU Or. 
Şaht'ı bulmak Uzere yaptldığnu 
bildirmekte iseler de, resmJ maha· 
filde bu haberleri teyit eder maltı 
mat yoktur. 

ÇJbuk iş görmek ve derhal ora· 
dan savuşmak ..• 

Polis müdürü ile iki muhafız 
Doğana doğru atıldılar, fakat Do 
ğanın iki tayfası da yetişrrıiş.erdı. 

Tayfalardan biri, daha ilk ham· 
lede kılıcını, muhafızlardan birinir. 
gırtlağına saplamıştı. Şehir mulıa· 
Cızı: 

- Unet olsun: diye inledi. 
Bağırmak, imdat istemt!k gücü 

ne gidiyordu. O takdirde rezil ola· 
cağını sanıyordu. Doğanın hamle 
leı ine bir iki mukabele etmek iste 
di· Fakat Doğan: 

- E, Alfiyeri efendi • diye ba 
ğırdı • sen çok oluyorsun. Barsak· 
!arını sokakta teşhir edebilirdim 
ama, bunu yapmıyacağım. Çünkü 
ben ile'.ebet seninle alay edeceğim 
Sana Venediği dar getireceğim. 

Tam bu sırada, diğer tayfa da 
ikinci muhafızı yuvarlamıstı. Ko· 
ca gövde, al;:,rır bir kütük gibi yerto 
düşerken, Doğan da, ~ehir muha· 
hzmm kılıcını elinden uçurmuş· 
tu. 

• - Haydi arkadaşlar! diye ba· 
ğmnı5tır. 

Uç arkada;. şeytanlaşan birer 
~ölgc halinde fırla1ılar. 
Doğan şehir muhafızına bağırdı 
- Beni unutma!.· Her zamar. 

karşına çıkacağım. 

Şehir muhafızı boğuk boğuk ce· 
\•ap verdi: 

Haydut! 
Doğan, bir kahkaha attı: 
- Güzel kızın Giomerarı d::ı 

iyice tanıdığımı bil. Onu da iyi 
~akla. 
Şehir muhafızı tekrar hınldadı 
- Sefil, A1çak ... 
Bu son darbe, ona çok ağır gel· 

mişti. Meçhfil Korsan kendisi ilt 
alay ediyordu. Onun kendisine 
karşı "efendi.. tabirini kullanma· 
smdan anlamiştı ki. meşhur M~· 
hu! Korsan Türklü· Kendisine M· 
kim olamadt: 

- Imdat! .. Imdatl .. Ey Vene· 
diktiler uyanın, sokaklarımızda 
Türk korsanları dolaşıyor •• 
Doğan!a iki tayfası artık orta· 

dan kaybolmuşlardı. 
Doğan gülüyordu. F~at haki· 

katte çok sıkılmı=tı: 
Çünkü pl~n. suya düşmüş de

mekti- Kiyarayı alıp kaçırmak 
için belki de yeni fırsatlar bekle· 
mek lbımgelecekti. 

Dükanm sarayı, bozulan nikah 

Düka, sinir buhranına tutulmuş 
tu. Yatak odasına muttasıl odaya 
girdi. Biribiri ardınca dört beş bar 
dak şarap, sonra da urku için kul· 
!andığı macundan bir kaşık aldı ve 
,,:aryolasma atı'.dı. 

Kiyaranın odasr, sararın öbilr 
köşesine isabet ediyordu. Ve ara· 
da, bü}"ilk bir mesafe vardı. 

Genç kız yalnız kaldığını anlar 
anlamaz, hizmetçisine: 

- Siz çıkınız, ben kendim IO" 
yunuruml 

Emrini verdi. Biran ~el mek
tubu okumak istiyordu. HMiseler. 
biribirine o kadar karışıktı ki, va· 
ziyeti kavramaktan Aciz kalıyordu· 

Niklh merasimi nasıl olmuşta 
durdurulmuştu? 

Kimdi bunu yapan? 
irini, mektubu ona nasıl vero 

mişti? irini ile Doğanın milnascr 
beti neydi? 

.Demek ki Do~nın Venedik f~n 
de bu kadar cesaretle ve istediği 
gibi girip çıkması, onun yardımı 
ıle o'uyordu. Şu halde irini onun 
nesi oluyordu? 

Hizmetçi çıkar çıkmaz, ka~ 
çıkardı ve süratle okudu: 

Yazı, onun yazısıydı. Zaten 
mektubun üzerindeki işaretler de 
bunu göstt!'!riyordu. 

- Aman Allahırn • diye kekele-
di • nik!ha o mani olmuş? · 

Ve Doğanın bu muval!akiyetl, 
onun gururunu ok§U}'ordu. ÇtinkU 
bu kadar buyük bir işi, hiç kimse
yi şüphelendirmeden durdura'1lile-
celc blr msıma tasaV\ıır edilemer 
di. 

Fakat Doğan. işin teferriiatmı 
anlatmağı sonraya bırakıyordu. 
Altındaki ~atırlar, zihnini altüst 
eder gibi o'.du. 

Dakikadan dakikaya kendisini 
beklemesini bildiriyordu. Fakat 
bu. büyük bir tehlikeydi. Fel!ket 
ve skandal burada kopabilirdi· 

Kalbi şiddetle çarpmağa başlr 
dı. Eli ayağı titriyordu. 

- Ne yapmalıyım? .. Ya gelir
<.e? Ya onu yakalarlarsa!.. Şimdi 
irininin sarayına gitmek istesem 
herhalde şüphelenect>kler ve it 
me)·dana çıkacak. O yakalandığı 
takdir~ de idamı muhakkak .. O
nu seviyorum Allahım, çıldırasıya 
seviyorum. 

Kiyara, Meryem ananın fotof
·af ınm dibine gidip duaya ba~la• . 
dı: ı 

- Ona acı. onun gençliğine kıye 
ma yarabbi! 

(Devamı nr) Fazla olarak, aynı mahafil, ln. 
2"ilia ma.kamatmı, bu araştırmayı 
yapmağa sevkeden sebebi de lfaa 
0tmemP-ktı>Jirler. 

merasiminin ardınca, derin ve e· .---------...,.----
lemli bir sükCıta dalar ~ibi o!mu~· 

Vapur, tngi~ir.ter t:ıra!mdan 13 
ı;aat tevkif edilmiştir. 

tngiJlzler. ocak dairelerini, tab. 
IL'3iye kayıklannı. bava manlkala· 
nm, dirokforin tPpealne varmcaya 
kadar her tanıfı tamamen aramı§ 
!ardır. Fakat, Dr. Şaht vııpurds 

bulunmadığından bu arqtırmalar 
beyhude olmuştur, 

IDAHİLDEI 

tu. Bu umulmıyan hA!lisede, her· 
kes bir uğursuzluk görüyordu. Tek 
kimse: 

- Canım, belki u~ vardır da 
böyle oldu. 

Demiryordu. Sanki başlannda 
bir felaketin patlamasını beldiyor· 
tar gibiydi. Bu hisse. hattA bizzat 
Düka bile kapılmıştı. Mükellef 

Başvekil bu sahalı 
şehrimize geldi 

Baş\ ekil Dr. Refik Saydam bu u,. 

ba.bkt Ankara ekspresine bağlanan 

husu.si bir vagonla ıehrlmlze gclmlt· 
Ur. 
~ ~'-rual kalem mUdUrU 

Haaan ŞUkrU Ad&l, ve Parti umum\ 
idare heyeU azaamdan Sinop mebusu 
Cevdet Kerl.ın tncedayı, refakat et 
mekteydl. 

Ba§vektl, Haydarpaoa gannda va· 
il ve belediye reisi Dr. LOttl Kırdar 
muavlnlert Hüdai ve HalQk Nihat. 
Parti mU!ettı§f Tevfik Fikret, lılerkeı 
kumandanı albay HUseytn HU8nU, cm 
nlyet mUdUrU Muzaffer Akalm, Bn.t· 
vekl'et &r§Jv dairesi mQdUrU KAm 
ru. profu3r doktor Fahı-.ttln Ke· 

rlm ve kala..ıalık bir balk ttUUeal ta 

rafmdan karşılanmıştır. 

Retlk Saydam, ıeyahaU gayrtream 
olmuı dolayıalle, Ankaradan hareke 
Un1 blldlrmedlgt halde böyle t.ataayo
ou dolduran bir kalabalık tarafından 
tstıkbal edlllşlne hayret etmJı, seıe

cuS'lnden nuıl haberdar olduktarmı 

validen aormuı ve gazetelerin yazdık 
lan cevabını almaaı Uze.riDe &"filum.ıd· 
yerek: 

- Hareket edinceye kadar Hyaha 
te çıkacağmU kalemi mahatı• mUdUrU 
oe blle ııöylememl§tlm.,, deml~t1r. 
B~vekil halkm tezahUratı arasm 

da, vaU ve huııus1 kalem mUdUrllt 
birlikte liaydarpa,ad&D polla motö-

Askeri 
Kamus 

Herkese ıazım olan 
mühım eser 

Veni çıktı 
Sll'I!) yeri: \ AKJ 1 h.ltlılwvt 

·'1ElllR fi V ATR08ll 
repebafı drıım kıamı: 

GUndUz 16,30 da 

Akıaı:n 20,30 da 
t•cnbe ~kal& No. '6 

• • • 
cComedl kıaml: GUodUs 115.JO -4a. al:.. 

fllJD 20.30 da: 

BerlLtıe a"'-' ... !'erinde 

r1le latanbul taratma seçmı, ve ra
bat.sıs buluna.ıı bUyük biraderi B&J 
Hakkıyı Ziyaret •tm.ltUr. 

Retlk Sayd&mm buradan Trakyaya 
gideceğine dair haberler taııa.kluık 
etmemlfUr, 

SeyahaU tamamtyJe huswıl mald• 
yette olan bqveklllrnl..a bugün Parko
telde llUrahat edecek n )'Vlll akfUD 
Allk&raya döııecekUr. 
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Yazan: Nevil Henderson 15 
J,ont'lranm 80n Berlln eltlııl 

Beneş istifa etmiş olduğu için, 
vaziyet mül" yimle~mişti, böyle 
olduğu halde, Almanya istekle. 
rini değiştirmemiş ve Göringin 
verdiği vaadin yerine gelmesi 
imk:lnına mani olmuştu. 

Beynelmilel komisyon faaliye. 
tini bitirdikten sonra Londraya 
gittim. Ben. Hitlcrin Çeklere 
karşı verdiği sözünde duracağı. 
na emin değildim. Fakat. Prag
da. Alrmınya ile işbirliği yap. 
mak is+iyen yeni bir hükumet 
kurulm':.lştu, ve mademki Hitler 
Südet ara.,isine kavuştu, Çekle. 
re k 0 r ı dostane bir muamelede 
bulunması ihtimali mevcuttu. 

B n, Beryinden bedbin bir 
haldA ayrıldım. Devlet memuru 
clm:ıc;.-ıydım, o şehre bir daha 
C:onmcz'lim. 

Hitler metodu bende yavaş 

yav=ı istikrah uyandırmağa baş. 
lamı tı. 

Hasta id. m: ameliyat oldu!<. 
tan sonra, dört ay klldar bütün 
bu ~ürültü ve patırtılarm hari -
cinde kald m. 

Fa1·at Berlinden dört ay uzak 
blıru>m, çok fena oldu. Bu müd. 
det zarfında Yahudilere karşı 

amansız bir mücadeleye girişil

mi~ti. 

İkincitcşrin ayında, Paristeki 
:Alman siyaset adamlanndan bi • 
tinin ö1dürülmesi, Almanyadaki 
Yahudilerin vaziyetini kötüleş

tirmişti. 

Almanlar bu suretle dilnya ef. 
karıumumiyeclni aleyhlerine ~
virlyorlardr. 

olabilir, zira aklına koymuş ol
duğu mevzii bir harbe mani ol. 
du. 

Maiyetindekilerden bazıları, 

harbe hazırlanmamış olan !ngil. 
tereye hücum etmesini istiyor
lardı. Arzularını yerine getire
mediği için kendi kendine mu. 
hakkak kızmıştır. 

M ünih anlaşmasını kabul ede
rek büyük bir fırsatı kaçırmış 

olduğunu söylediler. Onların 

haklı olabilmesi düşüncesi Hit. 
!erin keyfini bozuyordu. 

Münih, onun hoşuna gitmiycn 
bir tecrübe olmuştu. Zira karşı
sında en ufak bir işaretine itaat 
edenler yerine, kendi seviyesin -
de üç büyük devlet adamı var. 
dı. 

Hitler niyetini bozmuştu. Ni. 
yetini bozmuş olduğu içindir ki 
Ribbentrop ve Himler iktidar 
mevkiine geçirildiler. 

Harp aleyhtarı olan orduya 
karşı partiyi takviye etmek ihti
yacını duydu. 

Onu asıl kızdıran, sözünden 
dönmeğe meobur olması idi; ha. 
yatında ilk defa olarak sesine 
itaat etmemişti. 

Mürillı lronfcransı, Hitleri en \ 
büyük zevklerinin birinckn malı.. 
nım etmişti. 

O ordusunu tecrübe etmek: ve 
bir kahraman halinde Çeklerden 
ve Ikncşten intikam almak isti.. 
yor-1tt. 

~-nanr...nın ve ordusunun ar. 
zu etmedi~ muhtemel bir dün -
ya ha-rbini onlemiş olan Çem
bcrlayn"' bir cihetten müteşck. 

kir olmalıdır. 

Bir cihetten de ona hiddetli ( Dcmuru var) • 

Sanki Dıırada mllthi~ bir facia 
hazır }anıyor. 

Don jaime bana böyle bir facL 
adan bahsetmişti. - "Lores'in ba
şında Demoklesin kılıcı asılıdır" ~ 
demişti. 

Fazla izahat vermek isteme
yince ısrar etmedim. Yalnız bir 
"uyanıştan,, bahsetti. Acaba ne 
dtmek istemişti? 

" - Ha anlıyorum. Dedikodu. 
dan ibaret birşey. Eğer ne oldu
ğunu anlamak istiyorsanız içeri -
ye girin. Senora Lores, Don 
Luis Marenoya bakınca yüzünün 
aldığı ifadeye dikkat ediniz. BeL 
ki birşeyler anlarsınız.,, 

Varrens dudaklarını ısırarak: 

"- Anlar gibr oluyorum. De
mek Loresin bu muaşakadan ha_ 
beri yok. Demek her an patla. 
ması beklenen bir aile faciası 

karşısında bulunuyoruz ... ., 
"- Evet Dik hem de müthiş 

bir facia karşsında !.,, 
lzlcta bunları söylerken sesi 

titremişti. Dik sorlu: 
"- Tevekkeli değil, büti.in 

Ke>yopan şehri bunu bekliyor. 
Bu Morenoda kim? Onu bir yer
de görmüş olacağım, fakat nere. 
de, ne vakit olduğunu bir türlü 
hatırlryamıyorum.,, 

"- Moreno, uzun müddet Av. 
rupada bulundu. Tahsilini Sor
bunda bitirdi. Çok artistik bir 
genç ... ,, 

tzleta nefes almak için sustu. 
Devam ederek: 

"- Don Janine ne oldu? An. 
}atsanıza!,, 

''- Başına epey işler geldi 
amma atlattı. Beltran kardeşle. 
rini tanıyor musunuz? Bu suali 
sorduğu vakıt, İzletanm gözleri 
karanlıkta parlayıp söndü. ''E
vet tanıyorum, hiç hoşlanmadı

ğım iki herif 1 Her şeyime kanş.. 
mak: istiyorlar ••• Yaşayış tarzıma 
bile ... İspanyol adetlerine uyamı
yorum diye bana diş biliyorlar •• 
Koyopandan uzaklaşmama sebep 
olanlardan biri de onlar. Baba
mın miras meselesini halleder et.. 

mez gideceğim.,, 
Varren memnuniyetle : 
"- Beraber gideriz, olmaz 

mı? .. 
"- Tabii, olur. Don Oğüste

nin evlenme teklifilo bir daha 
karşılaşmak istemiyorum... Ak. 
rabalannı yollayıp beni birkaç 
kere istetti, bıktım artık.,, 

Varren İzletanın elini tuttu: 

an 

"- Senora, ~ze birşey getir -
dim ... ,, 

lzleta sözünü keserek: 
"- Bana başınızdan geçenleri 

anlatacaktınız ... 
"- Ehemmiyetsiz birşey, an -

}atmasam da olur,, derken cekc. 
tini açarak sırtını çevirdi. Tek. 
rar döndüğü vakit elinde ipeğe 

sarılmış taç parçası vardı. "Alı
nız bunu, saklayınız, anlatacak 
fazla bir şeyim yok ... 

tzleta hayretinden ağzını bile 
açamadı. Birşeyler söylemek is -
tedi, kekeledi, beceremedi : 
"- A, bunu nasıl yaptınız? 

Nasıl...,. 

Varren: 
"- Don Janine bunu bir Al. 

mana satıp gitmek istiyordu. fa_ 
kat taç kardeşleri bunu haber 
aldıkları için Gutman ismindeki 
Almanı öldürdü. Don Janine de 
öldürülecekti; muvaffak olama. 
dılar. Tacı ben satın aldım. Don 
Janine ve kızı meçhul bir ; .. •ika. 
mete doğru uzaklaştılar. Görü -
yorsunuz ya, mesele gayet ba
sit . ., 

İzleta, gözlerini açmış ona ba. 
kıyordu. 

11
- Ya Don Güsten?., 

"- ölüm kararını o ve karde
şi infaz edeceklerdi, işe ben ka. 
rıştım. Merak etmeyin, beni gör
mediler. Siz: şimdi elinizdekini 
saklayın, görüyorsunuz ya, dam
laya damlaya göl olmak üz.ere ••. ., 

"-Neden hep benim sakla. 
mamı istiyorsunuz? Biraz da teh 
likeyi siz fuerinize alsanıza!,, 

''- Korkmayınız İzleta. Siz -
den hiçbir zaman şüphelenmez. 

ler. Halbuki benim üzerimi her 
a.n arayabilirler. Demin size, o 
havadisi etrafa yaymamaruzı is -
teyişimin sebebini şimdi anladı -
nız, değil mi?,, 
''- Anladım, anladım. Şimdi 

derhal ayrılalım. Ve yarın sabah 
ki at gezintisine kadar yanıma 

yaklaşmayın. Vaadediyorsunuz 
değil mi?,. 

Varren tasdik makamında ba
§tnı eğdi. 
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Dik Varren müsterih bir şe. 

kilde salona döndü. 
Don Luis Moreno son dans nu. 

marasrnı bitirmek üzere idi. 
Varren, Senora J.,oresiıı yüzü. 

ne baktı. Kadın Don Luistcn 
gözlerini ayırmıyordu. Yüzünde, 
evli bir kadına yakışmıyan bir 
ifade vardı. 

Doktor Lores hiçbir şeyin far 
kına varmamış gibi görünüyor -
du. Fakat o her şeyi görmüştiı. 

Karısının ve Morenonun teati • 
ettikleri isaretlere varıncaya ka. 
dar. 

Numara bitince salonda bi~ al
kış tufanı koptu. Alkışlıyanların 
başında doktor geliyordu. 

Bu mesele Varreni meŞ'~ul et. 
mekten uzaktı; doktor, taç par. 
çası sahiplerinden biri olduğu i- 1 
çin onu alakadar ediyordu. 

Don Janine'in ölüm kararını 

Lores de tasdik etmişti. 
Loresin muhafazasındaki taçta 

buralarda, evin bir köşesinde i -
tli. Dik hep tacı düşünüyordu. 

Aklına birdenbire bir fikir geL 
di. Don Luis Morenoyu bu eve 
getiren sebep acaba aşk mı idi? 
Bu kadar yakışıklı bir adam 
kırk yaşını geçmiş evli bir kadı
na aşık olabilir miydi? işin için. 
de bir menfaat meselesi mevzuu 
bahisti. Evet, aldanmıyordu. 

Sakın Don Luis tacın peşinde 
koşanlardan biri olmasın? 

Dik, bütün gece Dona lzleta. 
dan mümkün olduğu kadar u
zakta bulundu. Çok ihtiyatlı ha.. 
rekct etmesi lazımdı. Köşkün kü. 
tüphane odasına giderek etrafı 

dikkatle tetkik etti. Oda olduk -
ça büyüktü; duvarlar kitaplarla 
kaplanmış bir haldeydi. Ortada 

bulunan iki masanın üzerinde 
Amerikan, İngiliz, Fransız mec
mualan vardı. Etrafta modem 
iskemleler duruyordu. 

Burada modern bir Amerikan 
evinde bulunması lazımgelen her 
şey mevcuttu. Lores, çok zen. 
gindi. Parası ile ne yapacağını 

bilemiyordu. Loresin her şeyi 
vardı. Mesut bir ailesi, sadık biz 

- tlı:"'" 1 --f t• h \;L.. D·e. me ar an. oos ıan, a .a .... 
moklesin kılıcı bile .•. 

Varren, evdeki ağır havayi 
yaratan sebebi anlar gibi oluyor• 
du. Bu bir aşk meselesi değildi, 
başka bir şeydi. .. Nasıl olsa fır
tına pııtlak verecekti... Sabret
mek lazımdı ... 

Varren başını dinlendirmek i • 
çin bahçeye çıktı. Cigarasını yalc
mak için kibriti çakmak \il.:creY: 
di ki olduğu yerde donmuş gibi 
kalrlı. 

Ağaçların arkasında mükem
mel bir fransızca ile iki kişi gÖ· 
rüşüyorlardı. 

(Devamı vnr) 

Günlük bulmaca 
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Soldan Mğn: 

l - Korkmamaklık haaleU mevcut 
{lkl kelime). 2 - Hastalıktan kurtu• 
lup i;>i olma. bulll§ık. 8 - Sa.dık "" 
iyiliği sever, tenı çevirirseniz ca-r• 
laktan evvel gelir. ' - Çok okuaıul 
apğt yukarı gezinme. t5 - lğreU dl· 
Jd§. blr peygamber. 6 - BuldurtJl.&1' 
!sUycn, sıfat e.:ıatı. 7 - Şaka, 8 _.... 
laçUer (cemi), btr edat, 9 - Terf 
ı:evirlrsenlz vUcuttakJ §l§kinllk oıur, 
Hatbiativa rüzga.n (cemi), 10 - J31.1' 
ctna bez, bir clruı toprak. 11 - zıyıı.tü 
ters çev1rirsenlz •'harap olmu§,, oıııt· 

l'ukardnn qaI;'l: 
1- BUyUk çiviler (cemi). 2 - Bit 

cins kabadayılar (cemi). blr peygaııı· 
ber. 8 - Temiz kalbllllkle, iskanıbll' 
de bir klğıt. i - Kısırlık, eslddeıl 
giyilen elbl.ııclerden,. 6 - Ters çe~· 
rirsenlz gökten dU§Cr bir çeııit çıçe1'' 
ler (cemi). 6 - Basamak, bir ~ 
takunya. 7 - Yel, acele, 8 - ouııı• 
nm ldrl, bir emrin torsi, ters çeviJil"· 
seniz "geri !,,nln nk41 olur. 9 - ort'~ 
ters çevirlrsenlz bir cins bez olur. l 
- Anadolud:ı. bir nehir, Uzertnde lt~ 
izi mevcut. 11 - Yalvarıp blr'§eY µ• 
tiyen, tenı çevirirseniz •'öte,, den ,,otJ 
rn gelir. 
'' numaralı bulınaaumzın Jıalll: 
l - Sllahnt&rak, 2 - lprclt, ı..oJ~· 

3 - Sehim, Ha!i!, ' - Ek, Fak&~ 
Ma., 5 - R, Giyim, Çal, 6 - Afiye 
Nane, 7 - Lubek, B11et, S - .Ali. -'"' 
ıııcı, E, 9 - Ra, Ank, Med, 10 - />' 
ra!, Ray, Cc. 11 - K, ZlyanedCllı 
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DERS 
O szıı:ıah mektebe gitmekte pek 

ziyade gec.!kmiştim ve tekdire uğ
:nya.cağımdan son derece korku -
yordum. Bahu.'lUS Mösyö "Hamel,, 
bizi sigai ınil;;terekclcrden imti
han cdecefini de söylemişti. Ben
se onlc.:rm ilk kelhncsini bile bil
miyordum. Bir ualı.'t mektebden 
geri halmnk, ktrlnrd~ gezip oynn.
mak fikrindo bulundum. Hava ne 
kr,da.r berrclc. ne ltadar saftı! 
Ormım ken:ırmda knnı.tnvukla • 

rm ıslıkls.n Ye .,PJprr" çaymnclıı, 
bıçkıhanenin arka cihetinde t.'\lim 
etmekte olan Prusya nskcrlerinin 
srolerl icıitiliyordu. Bunl:ır &igai
mtlşte:rclto kaidelerinden ziyade 
zcvkhni tahrik ediyordu; mnanuı.
fih bu 1".cvesc ~!'r" eder k he
m n: :.tebc l: ;;tum. 

Il1lkfınıC't dairesinin ynnmdıui 
gcçer,tcn kUçlik ilfuı pnrmakhğmm 
önllnde bir knlabalık gördüm. lkl 
sencdenberi b:itiln fena havadisler 
bize omdan ge'miş · KaybC'dil n 
muharebeler, te ~Allii emirlyc, as
ktrl emirler ..• Yolumdn durmak -
sızm ::ilmimden: ''Yine ne vnr n
cab:ı.?., suni r; i. 

Bu diltilnce iQinde ko. .. nrnk 
meydanı g~rkcn çı:rn;'lyln bera
ber onı.da ilfuıı o!rumnktn olnn de
mire! (Vaktcr) nrkamda:n: 

- O k!!.d:ı.r acele etine lcüçtik, 
m 1 

"; ., " • • ..... b'lirrin ! 
Dly o ibıığzrdı. 
Be:ılml~ rJ:ıy ediyor zruınmda 

hulundt!In ve soluk "oluğn Hnme
'n d.J_"'esin girdim. 

:tı"'rlytı ders iptidasında sokak 
w f.,ttnecek kadar btıyUk bir gil
urrn olurdu. Çekmecelerin açılıp 

- Alfons Dodeden -
kaparunası; i}i öğrenmek için ku
laklar tıknntlarak yükselt sesle 
mUcteınlan thlcrar edilen dersler, 
muallimin masaların ilzerlno inen 
cesim cetvel tahtası: ''Bir parça. 
eeısim cel\•el tahtası: "Bir parça 
sükQt!,, 

BUtUn bu pntırttlnrnı, görülmek
sizin sırnma gidebilmek için bana 
yıırdimı olurdu; fakat o gün bir 
pazar sabnhı gibi her şey bir sU
kftn içindcydl Açık pencereden 
arkadnşlıınrnm yerlerine dizilmiş 
olduklnnm. koltuğunun altında 
müthiş demir cetvelle Mösyö Ifa
melin dershane içinde dolaşmakta 
olduğunu görüyordum. J<apıyı a -
çıp bu büyük sessizlik içinden 
geçmek lii.zrmgeldi. Ne derecelere 
kadnr kı.T.ardığmu, ne kadar kor
ku geçirdiğimi anlnrsmız ! 

Fakat, hayır. Mösyö Ha.mel b:ı
na hiçbir ha}Tet eseri gösterme -
den bıı.kt.ı, ve gayet tatlı bir su
rette: 
''- Çnbuk, yerine git kUçük 

Frnn'ım, dedi. Sensiz başlıyacak -
trk .• , 

Sırnyı atlıyarnk hemen çekme -
cemin ba.~ma g~tim. Yalnız o va
kit, korku ve heyecanım bir par
ça stıkfuı bularak hoeammn bil -
hassa tefti.~ veya tevzü mUkii.fat 
günlerinde giyindiği gUul yeşil 
rcdingotunu, ince kırmah göğlislil
ğUnU, siynh ipekten işlemeli tak
kesini giyinmiş oldu{:'tlnu farket -
Um. Bundnn b~:ı.. bütün sınıfta 
bir fevknlıid,,lik, bir ba kalık gö -
rUnUyordu. Fııkat en ?iynde naza
" hayretimi celbeden §Cy, dershn
nenin nfunyetinde, bcrmutad boş 

damlarının Uç kö~eli şapkaslle ih- lhtlyarlnrmm ne maksntln gelip yanın en güzel, en muclz. en pa- dershanesi ile orada, aynı me·:ıd• 
tiyn,r "Hozcr", sabık nahiye mU - dershanede bulunduklıırmı nnlı - yidar bir lisanı olduğunu, asla u- de bulunuyordu. Yalnız sıralııl• 
dUrU, sabık milvezzi ve daha sair yordum. Bu onlıırm oraya, bu nutmrunnk lfızmıgeleceğini, zira çekmeceler, çok kullanılnıııdat' 
bazı kimselerin bizim gibi sakit bir mektebe dalma gelmediklerine te- bir knvm esir düştüğü zaman li - renkleri değişerek ycnlden cil~: 
halde oturmue olduklarını görmek essüf ettiklerini anlatıyordu. Ve sanma tn.mrunlyle merbuts:ı, mah- lanmış, avluda.ki ceviz ağaçla.rl b ~1 
oldu. Bütun bu adamlar mahzun bundan ba.rıka, kırk senelik hUsnU pesinin annhtarı elleri arasmday- yUmUş, kendi elile dikmiş oldııı;
görünüyorlnrdı; "Hozer" berabc - hizmetinden dolayı hocn.mız.n bir miş gibi kıyas edilecei:>ini söyledi. ömUr otu şimdi pencereleri d~ 
rinde getirmiş olduğu kenarları ne\i tc,5ckklir etmek, a)Tılan va - Sonra bir sarf alarak bize dersi- boyunca kaplamıştı. BUtUn b , 
}1rtık, eski bir alfabe risalesini, n- tnna karşı ifny:ı vazife etmek de- mizi okudu. Takrirlerini sühulet- şeyleri terketmek, yukardaki odr~ 
çık olnrnk, sn~i'alnrı nrasınn bil- mekti. le anlndığnnı görerek miltehnyyir da eşya sandıklarını ka~11' 
yük gözlilğUnU yerleştirmiş oldu - Zihnen bu düşlincedeyken. ismi- oluyordum. BUtUn söylediği şey - meşgul olan - çilnldl ertesi ı:;-, 
ğu halde dizleri UstUnde tutuyor- min çapnldığmı işittim, ders oku- ler bana kolay, pek kolay geliyor- gitmeleri, ilelebet memleketi te~ • 
du. mak nöbeti bann gelmişti. Bu du. Zannedersem o kadar dikkatle ketmeleri lllzımgellyordu - heıtl~ \1 

Bütun şu manzaranın karşısın- dehşetli slgai mUştereke kaidele - hiçbir ,·akit dinlememiştim ve ken- resinin gidip gelmekte olduğıı1l 6 
da mlitehayyir bulunduğum sıra - rini ba.5tan nihayete kadnr cehren, disi de ifadelerinde hi~bir zrunruı işitmek, bu zavallı adam için ~ •• 
dn Mösyö Hamel ders kUrsUsüne nçıkça, yanlL5sız bir surette anla- bu kndar şevk ve hararet göster- yürekler acxsı, ne mUellim bir ,e. 
çrkmıştı. Beni karşıladığı o hala- tabilmek bahtiyarlığİna o dakika- me:ınişti. Znvnlh adam, gftya git- eli. tJY' 
vetli ve vakur sesiyle söze ba.,la- da her şe}i feda etmeğe hazırdım. meden evvel btıtUn bilgilerinl bize Bu hale rağmen yine dersiJı t 
dı: Fakat dnha ilk kelimelerde §aşa- verC'rek, onları bir nndn dimnğı- nuna kadar devam etmeğe gtı}-ı;J 

- Ç'..ocuklnrmı! Size son defa lndım. Ve sıramın Uzerlndo meyus mıza sokmak istiyordu! etti. Yazıdan sonra tarih ders~ 
olmak Uzere ders veriyorum. Ber- vo kederli, başımı kaldırmağa cc- • Ders bitti. Yazıya ba.şlandı. O okuduk; sonra kUçUkler hep tıe
linden, bundan böyle Alsas Loren- sarct edemeksizin nyaktn sallana güne mahsus olarak Mösyö Ha - ağu.dan ''ba - be - bu - bu,. ııce ~ 
de almancadan başka hiçbir şey knldmı. Mösyö Hamelin şu sözle- mel bUsbUtiln yeni modeller hazır- lerini söylediler. Ortada, der.slı" O' 

tedris olunmıyacağma dair emir rlni işitlyordum: lnmıştI. Bunların üzerinde gUzel nenin öbilr ucunda.· bulunan '~11, 
geldi. Yeni muallim ynnn geliyor, - Seni tekdir etmem kUçilk yazılarla şu kelimeler okunuyordu: zer,, gözlilğUnU takmıştı, ve tıııl111 
Bugün son fransızca dersinizdir. Franrm, sen zaten cez:ım çekecek- Fransa, Alsas, Fransa, Alsas ! besini iki eliyle tutarak onl O' 
Pek dikkatli olmanızı rica ede- sin. lşte asıl iş burada... lns:ı.n Bunlar çekmecelerimizin kapakla- birlikte harfleri heceHyordU· .10• 
rim.,. daima: "Adam S<'n d('! D0 ha va- rı Uzerino açılmış olarak bUtiln lıun da. çalışmakt.'l olduğu göı-Od,r 

Bu birkaç söz zihnlml tarUmnr kit vnr. Yarın öğrenirim.,. der. '3mrfm etrafında dalgalanan kU - yordu. Ve onu işitmek o J<ll-11\' 
etti. Ah hainler! HUkfunet daire- Sonra işin nereye vardığını görU- çük bayrakları andırıyordu. tuhaf oluyordu ki hepimizin.~;!' 
sinin önünde ilan ettikleri 5ey bu yorsun ya! Ah! Tahsilini daima Herkesin nruıtl çnltştığrnı ve mek ve ağlamak arzumuz gc~!.,,ı· 
idi! gelecek zamana talik ctmC'k bizim dershane içinde ne derin bir sUkQ. du. Ah! Bu son dersi hiç unuu»'" 

Son fransızca dersim!... Alsasrmızm en büyük felaketi ol- tun hUkilm sürdüğünü görmeliydi! yacnğun ! tı 
Halbuki ben dnha ancak yazı muştur. Şimdi o adamların bize: Kağıt Uzerlndc kalemlerin çıknr - Birdenbire kilisenin bUyUk sstl 

ynzabili:rorduın ! Dernek artık tah- "- Nasıl, Fransız olduğunuzu dığı seslerden ba,eko. bir şey işi- öğleyi bildirdi. Sonra dua.. ı;ııeıı 
sil ctm.iyecektim. Demek bu ka - idd"a. ediyordunuz. Daha. lis:mmı- tiimiyordu. Bir aralık dershaneye Ayni zamanda, talimden d lC • 
darla kalmn.k icab edecekti, öyle zı söyleyip yazmayı bilınlyorsu- mayra böcekleri girdi; fakat hiç Prusyalılarm borulnn pencrre J111' 
ınl! •. Şimdi, kaybolan zamana, yu- nuz!,, kimse onlara kulak vermedi. Hat- rimizin altında çınladı. MösY0 JdC· 
valarm peşinde koşmnk veyahut Derneğe haklan vardır. Biltiln ta b('lezonlarmı - bunlar da frnn- mel, benzi sapsan olduğu ıı:vjt 
kırlarda. ge1.ip eğlenmek için ih - bu Lslerde yine en knbnhatli olan sızca.dan madudmuş gibi - kalben yerinde nyağa kalktı. Hiçbir ıııi~ 
mal edile:~ derslere nekndar acı - sen değilsin. zavallı Frnnım ! Bun- ve vicdanen çizmek gayretile me§- bana. o kadar bü_>ilk görUnınc 
yordum! Daha teminden mU1lç, a- do. hepinizin bol bol hissesi vnrdır. gul olan en kUçükler bile ... Mek- ti. ı;ctl 
ğrr. taşınmaz bir ~ilk olmak ilzere Ebeveyninlz tahsilinize lüzumu de- tep da.mmda güvercinler alçnk bir "- Dostlarını, dostlarım· 
telilli ettiğim kitablarım, S!l.rfnn, rece.sinde chemmiyft vermediler. fıhenkle ötüyorlardı. Ve onları Ben .•. ,, rdıı 
tarihi multaddesim şimdi gözümde Birkaç parn fnzla kaz.'Ulillnk ta - dinliyerC'k içimden: "Bunlan da Fakat nefesini bir şey tık1J00 

ayrılışlariyle beni son aerece Uzen maile sizi çift sürmek için tarla- almanca teganni ctmeğe mecbur SözilnU tamamlıynmıyordu. ııdil 
<'~ki dostlar gibi görUnUyordu. M. lara, ~alı~mak irin fabrikalara edC'cckler mi acaba?,, diyordum. O vakit tahtaya doğru dÔ1'ıı\' 
Hn.mC'lin aynl!liI gibi. Gitmek Uzc- göndermeği tercih ediyorlardı. Arasıra kitabımın üzerinden bir par~a tobeşir aldı. BUtUn dil~ 
re olduğunu, onu nrtık bir kere Ben bile. kendi nefsime, dersinize gözlerimi kaldırdığnn zaman, Mös- vetile dayanarak mümkün ol 
daha göremiyeceğimi dü.,Unmek, çal~!lcak yerde s

0

ize bahçemi su - yö Hameli kürsüsünde gfrya ııu kadar irl bir yn.zıyla: .• ıe."ill' 
bUtlin cezalnn. cetvel darbeleri - lnttırmndrm mı? Alabalık tutmnğa küçük dershanesini bakışlarllc a- "Yaşı.sın Fransn!'' curn .~ 
ni ban:ı. unutturuyordu. gitmı>k istediğim zamap size izin lıp götilrmek istiyormuş gibi ha- yazdr. Sonra. oroda, ba.şt dtı' (. 

Zavallı adam! vermc!ctrn ÇC'kinlr miyd"m ": reketsiz, etrafındaki eşyaya göz- dayalı lakırdı etmeksizin kııl~pcl'* 
Pn?.ar günlC'rinc mahsus olan Bundan sonra Mösyö Ha.mel sö- lPrlni dikmiş görüyordum. DiişU- lile bize işaN>t ed.i}ordu: 

esvaplarmı bu son dersin şerefine .zU deği.,tirerek bize fransızcadnn nünUz bir kere! Kırk senedenberi bitti. gidiniz.,, 


