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GUNUN EN GEÇ 
SAATiNDE EN· 
SON HAVADtS
LERILE ÇIKAR 
liALKGAZETESI 

KURUi 

• 

Jj .k ,, lngiliz Başvekili diyor ki : 
. e Çl a uze- ingilterenin Balkanlarda sulhü bozmak. istediğine dair Alman

rı e.11 lrnaıı ların yaptıkları propagandayı katiyetle tekzip edebiliriz. 
ıavyaceleci «inoilterenin Türkiye ile o an anlaşması cenubuşarki Avrupa

kü /!rüksel, 2 (A. A.) - Ecnebi tayyareler dün
tı ~b~ ve gece Belçika arazisi üzerinde uçtukla-

gı 1 hu sabah ta yeniden uçmuşlardır. 
7 . J:lüviyeti tayin edilmemiş olan 8 tayyareden 
ho.. sının Alman ve birinin İngiliz olduğu ·anlaşıl
·••l§lır. 

firleB;I~ika hükumeti, Berlin ve Londradaki se
ğ l"&nı hu hususta siddetle protestoda buluma-

~-i_ş_ti_r_. _~--~-------------------~ 
Batan Alman denizaltılarının 

yeri doldurulamıyor 
~ondra, 2 (A. A.) - AmiralUk makamı bildiriyor: 

:Yeu n~~en ~aftn gcceynrısı sona eren hafla içinde dilşmımm faali
tır 13 cesınde Yalnız blr sarnıc vapuru ile Uç bitaraf vnpur batmış
ta~ınd Unların mecmu tonilatosu 13901 dir. Bu rakam harbin ilk haf-

J)ı::.1berı kaydedilen en ufak rakanıdır. 
tedric ıger :ıhetten öğrenildiğine göre batan Alman tahtelbahirlerinin 
lelba: ~ogaldığı ve Almanyanm bunların yerini doldurmak için tah
anıa§Il ln§asında gilçlUk çektiği gUn geçtikçe dahn sarih bir şekilde 
~ktadır. 

Emin Zola 

Emil Zola'nın 
100 üncü yılı 
Büyük romancının 
doğum yıl dönümü 

münasebetiyle 

Pariste merasim 
yapılacak 

(}'azısı 2 inci sayfada) 

"Af rodit 
" hakkındaki 

karar 
r emv:z mahkeme

si tarafından 
tasdık edildi 

Konyalı lbrahim Hakkının ra
poru üzerine toplanılan, müterci
mi, na~iri ve katibi muhakemeye ve 
rilen "Afrodit" isimli roman hak_ 
kında beraet kararı verilmişti. 

Müddeiumumiliğin temyiz et 
tirdiği -bu karar, temyiz mahkeme
si tarafından da tasdik edilmi!; 

~ 

ve evrak buyün müddeiumumi· 
liğe gelmiştir. 

Kitaplar yann sahibi olan Ki
tapçıya verilecektir. Kitapçı mez· 
kur kitabın bütün hasılatını Kı· 
ztlaya tcrketmişti. 
Başka bir mütercim tarafından 

ikinci tabı yapılan "Afrodit" 
kitabı hakkındaki tahkikat ta 
clurdurulmu~. kitaplar sahibine 
iade edilmiştir. 

sınrıa sulhü temine yaramıştır.»1 
Londra, 2 (Radyo, saat 18 - A va.m kamarasmm bugUn öğleden 

.sonraki toplantısında, Baı;ıvckil Çemberlayn mUhim beyanatta bulun
muş ve bilhassa, geçen hafla I!'ransız Baş\•ekili ve nazırlarının iştira
kile yapılan milşterek harb meclisi içtimaı hakkında izahat venniştir. 

Çemberlayn nutkunda mUttefiklerin, ablukayı mUmkUn olan her 
,·asıtnya milracnat ederek ı;ıiddetlendirmeye karar verdiklerini söyle
miş, bitnraf devletlerin hukukuna Almanyanın mUdahalo ettiğini, 
halta daha ileri gidip onlan tehdide kadar vardıi;"lllı il&ve ederek, 
1ngiltercylc Frnnsanın da bu hususta bitaraf memleketlerle birlikte 
daha sıkı tedbir nlmaları liizımgeldlğini ilave etmiştir. 

Başvekil, müttefik devletlerin, bitaraflann hukukuna tccavUz 
etmiyeceklcrini, yalnız, onlarla ticaret milnasebeUerlni sıkılaştırarak, 
bu memleketlerin Almanyaya olan ihracatlarını azaltacaklarını söyle-

mi§tir. . 
Mister Çemberlayn, bu arada lngilterenin !spanya, TUrkiye ve 

Yun:ınistanla ticaret anlaşmaları yaptığını hatırlatmıştır. 1.sviçre ve 
Romanya ile olan mevcut ticaret anlaşmaları da takviye vo tevsi olu
nacaktır. BiltUn bu ticaret anlaşmaları, o memleketlerin Almanyaya 
olan gıda ve hnm maddeler ihracatını İngiltere • Fransa cihetine al
mak ve biltiln ihrncatlannı bu istikamette temerkUz ettirmek gayesi
le yapılmaktadır. Bugün Yugoslavya milli bankası müdilrU lngili.z hli
kiımctile temaslarda buknmak Uzere Londradadır ve bir Romen he
yeti de yakında Londraya gelecektir, 

Başyckil bundan sonra Balkan memleketlerinin vaziyetine ve 
TUrk - lnglli.z anlaşmasına geçmiş ve ezcUmle şöyle demiştir: 

"lngilterenin Balkanlardaki sulhü bozmak 
istediğine dair Almanların yaptıkları propagan
dayı kat'iyetle tekzib edebiliriz. Böyle bir şey, 
tabiatile, doğru değildir. Bilakis İngilterenin 
Türkiye ile olan anlaşması cenubu şarki Avru-' 
pasında sulhü temine yaramıştır.,, 

B1Şvckil hnrb meclisi toplantısı hakkında izahat vermiş, bu top
lantıda lngiltereyle f'ransanın zaferi kazanmak için ve sulhün temi
ninden sonra beynelmilel vaziyetin ıslıı.hındn teşriki mesai hususunda 
mutabık bulunduklarını ve bu teşriki mesaisine en yakın blr şekilde 
devam edeceklerini, bu maksatla sık sık harb meclisi toplantıları ya
pılacağmı söylemiştir. 

, .......................................... , A 
1 Bir genç ı1 Gil.e 
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Stalin 

Hitler 
'""'.""" Y a z a n 1 

1
1~~~1~~~.r .~!!l.~.~I 

kova muhabiri i . ............................... ............ .... . 
Tan1İımı5 bir lnı;l. 
111. gazeiec+.ı olan 
Sııen,,rr \'tlyıuıı, 

hu gtln So\·yet 
l?J" ·ndan nıcm. 

Jekctlne dönmüş 

bulunuyor. 1\lu

Jıauir, So,1·et 
Ru<;;ynda yıllarca suren tctl ik ve 
müsahcdel<.'rlnl, lıahralnrmı ,.o 
bütün bunlardan sonra, dünya ('f. 
kfı.rı umumiyesinl halTetlerc dü-.U
rcn ,·c merak fı:lnllc bırakıın lllt
ler • Stalin y:ılunlao:mnsınm ne ı;:e. 

rait lı;indc :raınldığını anlatıyor. 

Stalin -Mitler 
Y akınlaşmacı esrarının 

iç yüzü 

\ 

1 k 1z1 
n ! m!evralara ~.:~:·~,~:~.:;:~,~:"·c:ı~~'.;!:;~,: 

'~~~~~.~.~~.~!_il başladı 1 ifalya 10 senıf rlen·ız •ht•ıyat nı 
İ ~~:t;:'akı~~yec~~eb~·e ~~~~= l Nevyork, 2 (A.A.) - E ' 1 U ' 

1 1 

Amerikan filosunun Bü- • .. 

... ~.~~~~:~~;. ~~~'..·.~~.:. ~t§· tı~:i~t~e':eab:~ı:: talı m e ça gır d 1 
- Yazısı 3 üncü sayfada -
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FiLiS riN 
ve 

Niçin garp devletleri
nin harakat .ahuı ol
mağa elveriılidir? . 

1 U&ii~flöMiHdlliFmt!nm 
Macar kabinesi 
gece toplandı 

Haziranda 330 Teleki, Roma görüşmeleri"hakkın· 
bin kişiye varabilir da hükOmet naibine izahat Verdi 

SURiYE 
Veggand · ordusu 

Zllrlhte tıkan almanca Veıtvohe 

ı;ueteslndcn: 

Sayısız eny:la ve tahminlerden 
insan kendini ne kadar uzakta tut
sa İngiltere ve Fransanm yakın 

ea.rkta büyük askeri hazırlıklar 

yaptığı gUn geçtikçe daha 
ziyade bariz bir .surette 

gôze çarpıyor: Doğrudan doğ
ruya garb devletlerinin nüfuz 
ve tesirleri altında bulunan mem
leketlerden - Mımr, Filistin, Ma-
veralerdlln, Suriye ve lraktan -
bilhassa Filistin ve Suriye bu ha
zırlıklanı. merkez olarak sec;;Um.iş

le:rdlr. 
Filhakika bu ild memleket u

ke.r1 ve coğrafi bakımdan bu ~e 
çok elveri§lidirler. Şimalden ve 
cenuptan müttefiklerle dost olan 
Türkiye ve Arabistan tarafından 

çevrUmlştlr. Cenubu garbtdan Mı -
mr, glınall gark!den 1rak mari.feti
le İngiliz nüfuz mmtakasma mUl
ha.k, garbden donanmaları vasrta-
11ile mflttefiklerin hAk1m oldukla
n Akdenizfn himayesi altmda, iki 
nıemleket herhangi bir dll.~ 
ulaşamıyacağı bir vaziyettedir. 
Burada erkAruharb ~eler gelecek 
harblerln teşkilAtlandmlınası !§le -
rile rahatça meşgul olabilirler. 
Ordular toplıya.billrler. Emin yer
lerde ihtiyat lova.znn biriktirebi
lirler. Yollar haarlıya.billrler. 

vet bakımından onlara üstündür. 
İkt:Isaden de memleket idare.sini 
ellerinde tutmaktadırlar. Filistin 
İngiliz manda~!I altında bulunan 
bir memlekettir. Bu itibarla da i
daresi tamamen İngilizlerin elinde
d.lr. 

Mandası &ltmda olan Suriye ha
valisin e karşı da Fra.nsanm vazi • 
yeti buna benzer. Burada ild hU
kOmet vardır. Biri sahilde merke
zi Benıt olan Lübnan devleti, di
ğeri do içer<le merkezi Şam olan 
Suriye. Sonuncunun a.halisi Franııa
ya .karşı her zaman zorluklar çı -
kannIŞ!a da, lktısaden ve kUJUlr 
bakunmdan daha ileri olan Lübnan 
balkı Fransaya dosttur. Ve çoğu 
lırfstlyan olduğu için de burası 

panarabizme milsait değildir, Ve 
MW!lul borularının gimal kolu da 
burada denize ulaşır. Bu havalinin 
eenelerdenberi milzakerelere mev
zu olan istiklali dahlli gerginliğin 

neticesinde tahakkuk edemedi. İ
dareyi Fransızlar, sıkı atkı elle
rinde tutmaktadırlar. 

Badapeşte, 2 (A. A.) - B. Te- , ye Roma görUşmcleri hakkında 
!eki, Naibi hUkflmet Amiral Horti- malumat vermiştir. Nazırlar mec-

lisi, gece toplanmıştır. Ayan ve 

Heyecan 
uyandıran 

harita! 
Paril, 2 ( A.A·) - Hariciye 

nezareti bildiriyor: 
Reyno ile Vels arasında.ki mü. 

18.katm bir sarhacımn fotoğraflan 
çekildiği maliye nezaretinin sa
lonlarından birine konulmuş o:an 
Avrupa haritasında çizilmiş gibi 
görünen hudutların bazı ecnebi 
gazetelerinde heyecan uyandırdığı 
doğru değildir. Bu harita Alman· 
yanın son seneler zarfında millcer
reren yaptığı tecavüzlerden evvel
ki Avrupa hudutlarmı göstermek
tedir .• Bu hudutların fotoğraftalci 
~llerile arka pl~nı tebarüz ettir
mek isteyen fotoğrafçının f antazi
sinden başka birşey değildir. 

mebusan meclisleri hariciye encü
menleri B. Çakinin beynelmilel va
ziyet hakkında vereceği izahatı 

dlnlemek Uzere perşembe .;tinU ic;;
tlmaa davet edilecektir. 

YUGO~LAVYA 
Bitarafhğını mu
hafazada devam 

edecek 
Yugoslav Başvekilinin 

yeni beyanatı 
r..oma, 2 (Radyo) - Yugoslav 

ba§vekili Tsçet.koviç beyanatta 
bulunarak, Yugoslavyanm bugün
kU harb vaziyeti kareısmda ta.mıı
mlle bitaraflrğmı muhafazaya ka
rar vermi17 olduğunu tekrar söyl~ 
mlştir. 

1 Ankara haberleri J 
2 - 4 .. 939 

Diploma~.i mahafili, B. Telekinin 
Roma seynhatin"n İtalya ile Maca
ristan arasındaki dostluk rabıtala
rını srkıla.:;tırmağıl med:ır olmuş 

ve Çaki ile Çiano arasında Vcne
clikte yapılm

0

1'3 olan görU~melerl 
teyid etmiş olduğu mUt.alcasında-

dır. 

3 Japon 
diplomatı 
Pariste 

Fransa hükumet erkani
le malumat teati 

ediyorlar 

Pariı, 2 (A.A.) - Üç Japon 
diplomatı şimdi Pariste bulun -
maktadır. Bunlann malumat tea· 
tlsi için Parisc geldikleri zanne
dilmektedir. Japonyanın BrUkael 
sefiri Kriyama, dün ak~am gel • 
miştir. Paponya hariciye nezare
tinin eski nakilikel!mı Kawai, 
hafta sonunda Pariıtcn Londraya 
gidecektir. 

Emil Zola'nın 
100 üncü yılı 
Büyük romancının 

doğum yd dönümv 

münasebetiyle 

Parisfe mer asinı 

yapılacak 
Bundan tam bir asır evvel 2 ıd• 

san 1840 da bUyilk Fransız edibf 
ve romancısı, Fransız edebiyı.U 
natUrallst mekteblnln gefl olan & 
mil Zola dünyaya gelntlfti. 

Emil Zola Pa.rlsliydL Ba.b8'1 

mühendis Fransua Zol& Ven~ 
ldL Tahsilini Cmıal ettikte.n aonı
Ha§et kUtilphanet5ine g1rmit, butS" 
da çalıştığı .sıralarda gazetelere .,e 

mecmualara edebiyat ve t:t.yatrO 
tenkidi yazınışt:Ir. nic romanı IJ " 
yon esrarıdır. 

O ve onu takip eden ••Otnıtlf 
bir kadrom arzusu,. ismindeki ro: 
manı hiçbir auretle nazarı cilkk'-tJ 
celbetmemiştir. Bundan sonra. ~ • 
kan "1864" (N"mona hiklyeler) l· 

almll kitabı her nekadar halk ı.· 
rafmd&n beğenilm.işae de kritik1'1 
onu da alAkayla k~lat" 

dır. 

Emil Zola'nm haldkt huviyetıııi 
Ulı: veren eaer tllrkçe lisanına ~ 
tercUme edil.mi§ olan Terea ıto J 

k~ndir. Bu onun .Lstidadmm hgnli 
iatikamete doğru inki§af ettiğiıı! 
gllsteriyordu. Bu eeer eın acı ve ~ 
oekllyle natil.ralizm olan ve bef8"' 
rlyeti madd! ve man~ bUt.Un te' 

§imdiye kadar Brltany& İmpara
torluğunun haya.ti amır noktası te
IA.kki edilen Mmm, İngiltere neye 

intJha.b etm~,.P.tY-e belltl ~ar 
buj~~qıcw. ~~t Mısır bu gUn 
artık bir merkez değil, egzantrlk 

Vaziyetin milsait oluşu ve bu 
va.ziyetten ustaca !aydalamnak 
sayesinde her iki devlet, ha.zt?'lık

larmm temellerini daha harbden 
evvel atmak imk!nmt bulmu.olar -
dır. Suriyede iki kardet devlet a
raemdakl ihtilaflar ve bazı kabile
ler içindeki ka.rg*lıklar (Dürzt
ler içinde, Cezirede) Fransızların 

askeri mUdahalealnl lcab ettirm.lş
lir. Harb patladığı zaman Fransız
lar Suriyeye kırk elli bin aakn 
toplamış bulunuyorlardı. 

Radikal· Sosya. 
listler ve Reyno 

kabinesi 
Bu haberler burlln Son DakI.k.a 
nm Ankara mııh8blrl tarafmdan 
blldlı1lml~ tir. 

Bu diplomatlardan üçüncüsü 
bu aqam Londra'ya hare~t ede
cek olan Londra sefareti katib
lerinöen Şuniti Kasc•dir Bunla
nn gayri resmi surette görü§tlik
lerl öğrenilmiştir. falet ve haldkatlerile g&tefD1~ 
-----------·- ga.yeıslnl sUdeın Zol& edeblyatıııJll 

mevkll olan bir öncn vaziyetinde
dir. İtalyanın ne vaziyet alacağı 
kat't bir aa.rahat kesbetmedikçe 
Mısır garbden gelecek bir tehll -
keye maruzdur. Sllveyş kanalı Mı
mrdan olduğu kadar Filistinden de 
pek AIA mUdafaa edilebilir. Hlndia
tanm deniz yolu olan SUveyş ka -
nalı yanmdan, Hayfa - Bağdad -

Ba.sra hava yolu gittikçe artan blr 
ehemmiyet kazanmaktadır. Bun -
dan ba§ka Mısırla İngiltere ara
lltDdald arla mflna.8ebetlere rağ
men s~ muhtariyet! Panarabist 
ve İtalyan dostluk cereyanları yll

zllnden Mmır, slyaseten tngU~ 
içbı mutlak güvenilecek bir vazi
yette değildir. lngilterenln Mısıra 

Hlndistandan getJrdiği askerlerin 
o memleket için polis vazifesi gör
dllklerlnl kabul pek fill mUmklln
dUr. 

Buglln .Mya önlerinde İngiltere 
fçin bir merkez vaziyetinde olan 
memleket Flllstindir. Akdeniz do
nanması fçln hayaU bir ehemmi -
yeti haiz Mu!ul petrol bonılan 

''Pipe Llne" burada, Akden!zin 
earkı fçln deniz Ussu olarak Beçil
ml§ bulunan Hayfada deıtlze mun
sab olur. Burada. bUtUn komşu 

memleketlerle lrtibalı emnlyet ve 
allrııtle temin edebilecek mUkcm -
me l otomobil yollan vardır. Sa -
hllde bulunan askeri karargAhtan 
Kahlreye yeni ikrnnl edilmiş olan 
askeri bir yol vıuııtaslle sekiz sa
atte gitmek mUmkUndUr. Hayfa -
dan Bağda.da hemen hemen bit
mek flzere olan bir çBl yolunu ta
kiben 16-20 saatte, hava yoluyla 
3-4 saatie gitmek mUmkUndür. 
Hayfudan Karadcnize kadar da an
cak 3-4 gUnlUk bir mesafe vardrr. 
Bundan başka Filistinin. Arab 
halka mutlak şekilde gllvcnilmemc. 
sine rağmen İngiltere iç·n çok mU
sa.it bir hususiyeti daha vardır. 0-
ra.dıı. lngillzler için hakikaten iti
nıa.t edilir bir halk kısmı bulun
makta.dır. Bu da Uç }11Z elli bin 
Ya.hudidlr. Bunlar miktarca Arab
lnnn yamı kadarsa da 1111kerl kuv-

Fillstlnde 1936 n.Lsa.nmd&nberi 
Aral> teriSrll hUkUm sürmektedir. 
lngillz idaresi tarafmdan bu terö
rfl bastırmak işine çckilm13 olan 
yahudiler sllihla mukabele gördU
ler. Bu kargaşalıklar İngilizleri 

normal zamanlarda iki, Uç bini te
cavilz et.ntiyen askerlerinin sayısr
ııı 20 bine çıkarmak ve harb baş
langıcına kadar orada tutmak fır
ıatmı verdi. 

Avrupa gazetelerinde ye.zılı 

miktar her ne kadar mUbaliğalı l
ıe de harb başlangıcmdanberl bu
ralardaki İngiliz ve Fransrz ordu
la.n çok artmış bulunuyor. 

Bugiln Suriyede takriben ekff
risl milstemleka askeri olmak üze
re 170 bin Fransız, Filistlndeyae 
50 bin İngiliz, A VU!tralyalı ve Ye
ni Zelandalı bulunmaktadır. Fakat 
bu orduların artrş temposu gözö • 
nU.iıde tutulursa general Veygandm 
kumandası altında.ki Fransızların 

hazirana kadar 250 bine ve İngi
lizlerin 80 bine çıkma.ama intizar 
edilebilir. 
Şarktaki harb harekltı için bu 

ordu batın sayılır bir kuvvettir. 
Şarkta 1917. 1918 tene.sinde Jıarb 
bi kat'l neticeye ulaştıran Lord 
Alenbi ordusu bundan daha kUçük
tU. Bundan başka ha,,·a kuvvetle
rini ve donanmanın yardımını da 
gözönUnde tutmak IA.ztmdır. BUtUn 
bunlara iliiveten doğrudan doğruya 
oralardan asker toplamak lmk!n
la.nnı da hesaba katmalıdır. Fran
Eanın LUbnanda bu imUndan isti
fadeye kalkışıp kalkışmıyacağı 

şüphelidir. Fakat istedikleri zaman 
İngilizlerin 60 bin kişilik bir yahu
di ordusuna sahih olabilecekleri 
kat'i ve muhakkaktır. Bu askerler 
talim görmüş, Filistfndekl karga -
şalıklar zamanında tecrübeler ka
zanmış ve İngilizlerin dediği gibi 
miike mmel insan materyalidirler. 

Böyle bir hareket sa.hası için le4 
V'BZim tedariki §artlan nMtldır? 

Bu şartlar da gayetle elveri~lldir. 
İtalya bitaraf ka.ldığr takdir<le 

Süven kanalı ,.~ Akdeniz vasrta
slle nakliyat kolay ve emindir. 
J:ıundan b&fka ihttyacm ınllhim bir 

Paria, 2 (A.A) - Radikal-eoa
yallatlerin parU.mento grupu bu 
sabah toplanmı§ ve partinin Rey
no kabinesine kar§ı ittihaz edece
ği tarzı hareket hakkında milna
kapla.rda bulunmu§tur. 

Addan bazıları kabineye niçin 
müzaheret ettiklerini, neden müs
tenkif davrandıklarını izah etmi~
Jerdir. Sureti umumiyede anla~ıl
dığma göre partinin azasının va
ziyeti paakalya tatili C9nasında 
değişmemiştir. 

içtimaı müteakib grupun bilro
au, partinin reiıi ııfatiyle Dalad
ye,ye toplantı esnasında ileri ıü
rülen noktai nazarlar hakkında 
malumat vcnni~tir. 

kmmmm hluat mahallinde de tat
mini mUmkUndUr. Bu gemilerden 

t»arrufu temin etmesi bakmım -
dan da bUytlk bir ehemmiyeti haiz

dir. LUbnan1ılarm ve yahudilerin 
çok müterakki ziraatlcri. gıda 

maddeler:lnln en bUyük kısmını 

temin edebilir. Ve bu muazzam 
satıolar o memleketler zlraatinin 

da.ha ziyade ilerlemesine de ııobeb 
olacaklardır. HattA ayakkabı, ol -
bisc, illçlar ve saire gibi eışyaom 

mühim bir kuımı da seri bir ilerle
yiş halinde olan Filistin aanay:l 

mUessesclerinden tedarik edJlcbi

llr. 

Bu ukeri hazırlıkların müd~:ı.a 
maksadile ml, yoksa planlı blr ta
arruz hareketi için mi yapıldığı 

şimdilik yüksek politikanın bir srr
rı olarak: gizli durmnktadır. Filis-

tin ve Suriye her iki hnlde de fev
kalftde bir har~ket sa.H:ı!!ı hizmeti
ni görebllir!Pr. Yanıhsşında kuv -
vetli bir ordunun hazır bulunması 

Türkiyeye kuvvetli emniyet hisle
ri telkin etrpcktedir. 'M~ır, Gergük 
Mmır - SUveyş kanalı petrollerine 
hiçbir dilşman, bu sahayı e !inde 
bulunduranlardan daha çabuk el 

atamaz. 

Diğer taraftan Filistin • Suriye 
hare~et sa.haı!I mü.sa.it fır.sa.tın vü
rudu Anmda daha bilyUk ve belki 
de harb"' kat•t hir netle"' vereblle
~ek Jm.klnlara da maliktir. 

... ~. A. 

ıki büt~e arasın
da münakale 

1939 mali yılı devlet hava rol. 
lan bütçesinde 3000, vakıflar u
mum müdürlüğü bütçesinde de 
8350 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun layihası kabul edilmiş

tir. 

Bir ter fil t ve iki tayin 
lstanbul varidat kontrol memu

ru 40 lira ı . ıaaşa terfi etmi~tir. 
lnhisarlar idaresi l stanbul tütün 
fabrikası muha~be memuru lb. 
rahim Aykoç 100 lira ücretle İs
tanbul hesap mütahassıslığma ve 
ticaret mektebi mezunlarından Ce
mil 140 lira ücretle hesap müte • 
ha~ıslığına ta~;n edilmişl::rdir. 

Maliye memurları 
aı·asında nakiller 

İstanbul tahsil şubesi tahsil 
memuru Fatih şubesi ~eniğine. 
İstanbul tahsil şubesi tahsil me
muru Fatih tahsil ~ubcsi şefliğine 
\ "3ridat müdür muavinliğine, İstan
bul muhasebe müdürü Vahit ls
tanoul defterdar muavinliğine. ls
tanbul defterdar mua\ini Behcet 
Ankara defterdarlığına; 

1 tanbulun hazine avukatı 150 
lira ücretli Sinanm istifası. Is
tanbul levazım amirliği 15 lira 
maaşlı muhasebe katibi Harrctti
nin de irtihali münasebetile iki 
yer açılmı~tır. 

Mektupçular arasında 
değişiklikler 

Antalya mektupçusu Fuat Bur. 
dur mektup~ul\lf,•'lına, Burdur 
mektupçusu Cemil Antalya mek
tupçuluğuna, ~tanisa mektUP\,."USU 
Mehmet Niğde meh.'"tupçuluğun:ı, 
Rize mektupçusu Şevket Manisa 
mektupçuluğuna, Niğde mektup -
çusu Tevfik Kırk!areli m~tupçu 

lunağuna Kırklareli mektupçusu 
Rize mektupçuluğuna, Mardin 
mektupçusu Muhiddin Dalkılıç 

Erzincan mektup~uğuna. Kurta· 
lan kaymakamı Siird mektupçulu
ğuna tayin edilmiştir· 

Ruzvelt bastahk 
• • 

geçirdi 
\'aşington, 2 (A. A.) - Geçir

diği barsak ha&talığından ıonra 
nekııJıa.t devresine giren Ruzvelt 
Hayd Park'tak.l evinde istirahat e

decektir. 

Bir Alman vapuru 
daha müsadere 

edıldı 
Londra, 2 (Radyo. r.:ıat 18) -

Bugün bir diğer Alman yük geml
al. İngiliz kontrol gemileri ta.rafın-

dan tevkü <?dilmiştir. Bu suretle 
eimdiye kadar Almanyanm bata

rak, müsadere edllerek veya inti
har ederek kaybolan ticaret va
purları 28 i bulmuştur \"O mecmu 

tonları 303 bb tona b:ıllğ olmuş. 

tur. 

Öğle gazeteleri 
neler dıyor 

"DikkııUer" sütununda son st'
nelerde şehrin Avrupa yakıısının 
sivrisineklere yakalandığı yazıla
rak mlicadelenin en hararetli saf
ha.sının şu so~uk mevsim içinde 
görülmesi icalı cttlğ;, halbuki böy-
le bir şey görülemediği kaydoluıı
maktadır. 

Son Posta: 

Burhan Cahid, h!diselerin bir 
bulbasını yapmakta ve §U netice
ye varmaktadır: 

"Almanya yalnız kalmıştır. Al
manya gıda maddeleri ve hıırb 

malzemesi temin edecek fptldat 
maddeler bulmakta dara gelmfştir. 
Almanya beslenmek ve serbest 
hareket etmek ihtiyacmdadrr. E·ı
nun için bUtUn kozlarım sarfei'"
cektlr. Bunla.mı ne olduğu tabU 
kendine aittir. Fa.kat görünilf fU
dur. Bu yaz aylan kış aylan gibi 
nutuk y~ Ue geçecek değildir.,, 

Uk nij.qıunesiydL 

~ Zola. biltiln haya.ti nınd • 
detince Ust Uste konulduğu za,ınaJI 
boyunu geçecek olan eserler yal" 
IJUŞbr. Bunlardan en enteresan.tat' 
içinde "Rugon Makorlar" aeri&i bU' 
lunmaktadır. "J ermlnal. .A.soınuar• 
Nana,, bu eıserlerin içinde en de " 
ğerlilericlir denilebilir. yaını
Fra.n.stz edebiyatmm değil, beyrıel' 
milel edebiya.tm bir devri sayııa.bi· 
lecek kadar tek başına veliid "-rt 

kudretll olan bu romancmm eser· 
lerini burada teker teker tahlil" 
değil, onlardan bir tanesinden bi
le layıkiyle ba.heetmeğe tnııcııs 
yoktur. 

Emil Zola devrini işgal e~ "' 
lan meohur Dreyfüa davaauıa net' 
r:lyatla yaptığı müdahaleler ynzws· 
den yalnrz bir ııene hapee ıns.ııJdUll 
olmakla. kalmanuş. bu bAd1'e ısın· 
mUne de sebeb olmll§tu. 

Bu da.va ve netaylci dola>...U" 
devrinin başvekiline •'tttlha.m edl • 
yorum!,, ba~ığı &ltmda yazdığı bit 
açık mektubun intişarından eontf 
1902 aenesinin 28-29 gecesi ısa.~ 
Parl.ste BrUksel eokağmdakl ıtoı:ıV 
ğmdakl yatağında öUl bulunınuttd' 
Bu yatak odaamdakl hava.gaz;i bC" 
rusunun musluğu açıktı. Karı&l dl 
her nekadar kendinden ge~ldn l>lf 

vaıiyette idiyııe de ölmemif, bit' 
mucize eseri olarak ölUmden ııur• 
tulmu.stu. Zolanın bir kazaya tJtl• 
yok~ıı bir kaste mi kurban gttt.fli 
tarihte m~hul kalmıştır. 

5 Eylülde yapılan cenaze ıne~· 
simine büyük bir halk kUUesi ıştı• 
ra.k ·etmişti. Ve Monma.rtr ıneıtıf• 
hğmdal~i tahtı önünden yüz bln ııJ• 
ei geçmiştir. 1908 senesinde zoııı.· 
nm kemiklerinin Panteona n.aklı.ııe 
meclisi mebusan karar verın~. Jtt' 

isicumhur Falyerin iştirak ettııi 
bir mera.simle bilyilk romaneınııı 
kcmıkl.erl Panteona nakledllnılf 

1 

tir. Bugün doğumunun yilzUncU ~ 
dönümU milnasebetile lsmlni !&)~ 

)'" 
ve hayranlıkla anıdğımız bu bO d 

nelmllel bllrilk edibin hat.IrBSı b 
ayın dördüncü glinU Parate sor • 

bon ve Panteonda bUyfl.k m~ 
le yadedil~tir' ı 
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~·m=;ınDrl?'l'f ,mn;ı 

Almanyaya abluka nasıl 
şiddetlendirilecek ? 

ttlWJ§J 
!?Qflouae; 
'O~ ~bul v&Uat Muhittın 
ı.nı:<Saa h&kkmda verUezı lld karar 
lı&ln-. .. _ ~uıu.mı heyeU t&ratmdan 
~Ur. Bwıl&rdan biri Aart 
?'andır~ 1Uilatimallndek1 beraet ka_ 

~ ~ d.llD ıece bir •v1n 
hett 1 eı.. btr •.vtn lcmnen ya.nm.utie 
'?a~ enen bl.r yangın olm.ugtur. 
~da an 7&11Ul ev Kır zade ao!ta. 
Rlıı. .:ba ilk.at lıl&rakoz•a at.tir. •• -ı_ 
tu· borutannm aaçafı tutu,. 
• 'nıd:ı.ıı çııum,tır. 
~ı;:a lllua.lllm mektf'bl mOdOrtl 
llaek r Sldet bugün Suriyeye giL 

llatfUr~ P'ranadan ııohrlmize ~1-

~t'Bafveklıeı. batılı olmak Uzere 
' .. uat Uıııuaı lı1UdUr1UğU, radyo 
~ 'dar-!erinln ·wıc~Urilmesile 
lJ~llln k Olan "&Mtbuat n Neşriyat 
~ llUdUr!Uğü" tqk114.tma ve va. 
ll"ynk ~ &lt 1'aııun rrojesl yalıtmda 

• l.tarıillııt l\tecll& •• e verllecektlr. 
~ bul Ue Edirne ve Kırklareli 
kıtaa otoı:ıua ee!erlert yenideıı in• 
Can ~anıl§tır. Bu aabah Qehrimlz_ 
~l ket eden ot,{ bualer ancak 

ıııt~ı~ -ılebı.ırp.za kadar gidebU. 
~ • :>luıa .JUtıdan aonr&kl lrJ -
~1,. 6~'-0 ıııuıtımetl'e yükıııekllğl.nde 
Geıan. tuııı ..... , .. ., ..... ~ , .• ,. Arr. 

-._ ~ baberten g6re Meriç. Tunca 
hır ktıınu Dıe.birlert • tqmq, Tr&lıtyaDJD 

• 8-ov q altmda k.:.lmqttt. 
... ~kU Refik Saydaın. I>ahlliy• 
1-taııbıu ,. •.ıc.uıert dUn Ankara 
haıa ı. bnıtr .. Adana 
hatcı~ lllUıneuUiwtle bir bubi. 
l1at 1UlluıUflar Ve hlllmultln b.a. 
tetl"ltr 11.Yaa ıu •tr&tmda kendllerlnl 

• eıtını,ıerdlr. 
s.ı.~ .. l'lor,a p&1Ao1&rml 
e~ firkete belediyenin lftlrak 
~-ı. Dahıuye VekA.lett muvatık 

ıt -.Ur. 

bl?Gtrı~hurtyet Kerkea Banhandan 
~ ı.csa d1ttı:ı. l6re. bankanm açılıf1D
'1 t$,11e3 'ltlidekt ınncut 1M milyon 

baıtıı aı~lra oıaıı •vralu nakdlyemta 
oıllluı but DıtlYoft 642,18:5 liraya balll 

8u bazı Ulınıaktacıır. 
re..,kont knotıarın lM milyon llralılt 
tır. nıukablU olarak çıkanl!Dlf-

tvr..1a 
4ts,s23 11 

llakdlyemiz (271) milyon 
11 -ıcs bralttı Yeni harru, mlltebakt. 
' &ttlerıe butlmrıt bantcnot • 

• ıııutqekktıdlr 

'roııb~ YGzUn~en dlln akpm 
Jde bir A.n.ıııc t'oDJa kazuı olmuo, 

~ tan 1lınaıunuu gelen deni% 
larııı cer.~ Kemal vapuru su
ltt '•tu ~O:."\ kapılaralt nhtımd&· 
lı -._ııu: ~Pllrtıııa Ç&rpDUfta. Yara. 

• ~ t.ın~ IQtn Hallce &lllUDlftlr. 
le lllnı lhazı. IDUdllrQ J'atln zel%e.. 

~ ~da tetkiklerde bulun-
• l>tııı re l!:rzı.ncana rtdecektlr. 

'1e bir ~eo. a&at 23,10 da Sll'lted· 
?lıtr1c&pro ırıobU kazam OlmU§, De. 
tııırn..raıı da NöbeUıane . .okağmd& 2 
l'b.... ••de oturan araba aUrücU 

-\UOflu 'F{ızır 
at oıoıno , 14588 nunuı.ralı ıa.ıc.. 
'lltette btllnlıı altında kal&rak aftı' 
ltıp ka~r&l&ııınıttır. Vakayı mutea-

• 8tıte fÖför araıımakt&dır. 
'itıtt Ylllanı)'ede Blyavu, .okalm 
~ ~ lçtnden bir kuJUbede otU: 
~ IJ 1&fl&nnd& Nazife, kuJU. 
"-hıı kP&çavraıanrı m&ngald&D aıç
~ ıvııcuntyıe tututmaaı Uurt.ne 
ıı hş::O neucesı ya.nar&k ölmllf, 
~ llU lDdakt torunu Kelek tıeblt 

• ~te nraıanınııt.ır. . -
~I!ıad bah da V&l1 muav1Dt HaJQk 

~orıu: nezdinde Fransız put! 
~'in • tnUtehusl8t Amiral Mu
~tn-. lftlraklle bir toplantı yapıl-

-"tnlraı b bnttın arb vaztyetınde şehrin 
lııta.u utnunıi tenvirat tertlbatnım 
fı]r bu~olundakJ mUtaleayı muva
lrıtaıı ~aınıo. Yttln~ bir kt!!mmm 
l\~tttı ınngeldl~tnl e!5v1Pmf!!tfr 
~~ et : dlrekttncrt eııa.s tutula
b~llt e tr!k fdarest tarafmdan bu 
tıı h • Yen! bir harb tenvirat p~::.-1-f l!trlanaeaktrr. 

..... "••et~ : 
'lle 1" H Stau/ 1 eraldın yazdıf!M göre 

te.., .bu sefer siyast olmak Uzc
cnı bUvUk b" llltktad ır taarruz huırta. 

t~by ır. Bunun dıı hedefi Besa· ...;Yt Romanvadan almatct:T. 
()lrtoı~' Bol§evikliklc hiç allkası 
tir :~TQ bir emperyalla aya•et -

Almanyanın Balkan-
1 ltalqada 

lardan aldığı malzeme hazırlık 1 
Londrada Balkanh ticaret heyetlerile Donanmanın 10 sınıf 

mühim müzakereler oluyor ıhtıyatı talim için 
Londra, 2 - Avam kamarası 

bugiln toplanacak ve başvekil 
Çemberlayn müttefiklerin soıı 
yüksek ınrasında verdikleri ka
rarlar etrafında çok mühim beya 
natta bulunacaktır. 

rnekte olduğu milkkül!ttan bah 
'etmiştir. 

Alınan haberlere göre İngilte
re ite Yugoslavya iki memleket 
arasındaki mübadelelerin hac:mını 
arttırmak maksadile birtakım iti
laflar akdetmek için hazırlıklarda 

. çağnl 11 
Bir ltalyan gaz~tesıoe göre. 

ltalya tehluceli vaziyette 
değıl:iır 

Anlaşıldığına göre müttefikler 
Atmanyaya tatbik edilen abluka. 
yı son derece şiddetlendirmeğt 
karar vermişlerdir. 

bulunmaktadır. rarls, 2 (A. .) - Parl8 • &>!z 

Yorkshire Post gazetesi, aldığı 
haberlere göre, müttefiklerin ye· 
ni siyasetini şu şekilde tarif edi 
yo: 

Pek yakında Lcndraya bir Ro- i ı;azı;t~!. Ro:rıııda.o aldığı haberlere 
m•n ticaret he/ etini."\ ı:!c ~!:le-;eği ı' atfen yazıyor: 
ve Ball:anlardak fot:ili.& mJ:r.cs- Donanmanın on amıf ihtiyatı 
siıt erinin Londrada toplan:tcklan blr talL'tl devre~ geçirmek üzere 
da göz önüne alınıncn, tn.-iltere- acilen ailuh cltmn çağırtln.~llr. Dl· 
nin yaptığ"ı ticaret miızaker~leri" ger taraftruı oiltün It.:ı!yan bahkçı 
ne mütteiikler tl-l.ra!ından Doğu - gemileri, mensub oldukları liman· 
Cenup Avnıpasm1a yapılmak U- lam avdet emrini atm13lardır. 

''tskandinavyanın Almanyava 
maden cevheri sevkıyatını dur. 
durmak, Baltık denizi methatinin 
kontrolil için Alman filosunu 
harbe tahrik etmek. hava muhare. 
helerini şiddetlendirmek, Alman 
yanın Avrupa cenubu şarkiainde
kt diploma11 faaliyetile milcadele 
etmek." 

ze.re ~tan. ~i::ldetli diplomatik fa· lTAT ... YAN GA7.ETES1X1N 
alıyet;n hır teza~ürU olarak bak- IIOCUMLARI 

ALMANY ANIN TEDBiRLERi 
Evening Standart gazetesi de, 

alınan ban haberlere göre Al
manyanın ablukayı §iddetlendir· 
mek buauııunda milttefikler tara
fından verilen karann tatbikini 
gUçle1tirmek için tedbir almakta 
lıtical gösterdiğini yazmaktadır. 

Ziraat nazın Walter Darret, 
Avrupanın cenubu ,arkisindeki 
memtelcetlerln Almanyaya gıda 
maddeleri, P.etrol ve iptida! mad. 
deler ganaermefe devam etmele· 
rini temin için İtalya, Macaristan 
Ye Yugoslavya ziraat nazırlarile 
görilımek üzere Bükreıe pdecek
tir. 

LONDRADA BALKANLl
LARLA MUZAKERELER 

Londra, 2 (A.A.) - Yugoslav 
milll bangaaı müdilr muavini 
Dr. Belin, bir Yugoslav ticaret 
beyetile birlikte Londraya gelmi§ 
Ye tngiliz milmes'ili Sir Erede
ric:k Lclthreu ile ge5rütmüttür 
Yugoslavyanm Londra elçisi, bu 
glSrüıme esnasında hazır bulun. 
muştur. 

Bu göriltmede ablukanm te· 
•irlerl mevzuu bahsolmuştur. Yu 
gostav murabbası, memleketini,. 
halihazırda muhtaç olduğu mal. 
lan ithal etmekte tesadüf eyle-

mak ıc:abedecektır. 

HARP BU HAFTA 
ŞiDDETLENECEK! 

Londra, l - SiyMl maha!il bu 
hafta içinde harbin daha ziyade 
şiddetleneceğlnl tahmin etmekte • 
dir. Birkaç gün evvel toplanan 
yilk-.ck harb meclisinin kararlan, 
tng!liz bahriye nıwn Çl5rçilln eon 
nutku buna de!Alet etmektedlr. 
Her şeyden evvel abluka !!lddetlen. 
dirilecek, Norveç kara sulan vaat. 
ta!!lle Almanyaya demir cevheri 
nakline müsaade edllmlvecektir. 
Rundan sonra Almanyanm Balkan
lardan temin ettiği erzak ve mal -
ı:eme hakkında kararlar.ıverilecek
ttr. 

MUZAKERELER BAŞLADI 
Londra, ı - fngili% ve Fransı:s 

ekıperlerl. Almanyaya karşı ablu • 
kayt ıştddetlendlrmek Uzere alma
<'ak tedbirler baklanda g8rU.,me -
!ere b3.15lamışlardrr. Verilecek ka
rarlar gizli tutulacak ve m'lesslr 
nlmuı için ihtar yanılmadan der-

.. ı tıı.tblk edilecektir. 
Almanyaya NOTVeç ve Balk&ıılat 

vurtaallı mUblm ııevklyat yapılmak • 
tadır. Bunun önllıle geçllecekttr. 
Olğer taraftan Almanya ll• hududu 

olan buı memlekeUerln A.merlkadan 
thU}açlarmdan faı:la mal aldıktan 

gör11lmtı~tnr. Bu nokta da gözönUn • 
de bulundurulmaktadır. Fransız ve 
tn&1l1z bQkQmeUertnln setlr1'-rile ya • 
pacakıan gör11pHler bu mesele ll• 

&ta.kadardır 

SAAT: 13.40 
Mısırda ihtiyatlar 
talime çağırıldı 

Kahire. 2 (A. A.) - MillJ müdafaa nezareti, ihtiyat efradı blr 
aylık bir. tallın ıörmek mere ailAh altma davet etmeğe karar verm.1t
tir. 

Türkiye • Filistin dostluk muahedesi 
Kudüs, 2 (A. ,\.) - TO.rldye Ue Suriye arumda aktedllmlı olan 

doetl~ muahedeıwnt!!lnin bUyük bir memnuniyetle kn.retlanm11 oldu
fu haber verilmektedir. Arab gazeteleri, demokrat de,·teUerin itti· 
hadını ve ya.km p.rk devleUerin!n t.eerilU mesaislni alkı§lamaktadrr. 

Batınlan bir Alman tahtelbahiri 
Hallfak.", 2 (A. A.) - Vterge adalarının takriben 900 mil enrkm

da blr Alınan tahtelbahlrl Larafından takip edilmekte olduğunu blldl 
ren Elciervo i.smindek1 lngili% petrol gemisinin mürettebatı gem.inil 
tahtelbahiı1 batırmağa muvaffak olduğunu zannetmektedir. Çtlnkll 

Alman tahtelbabfrl petrol gemisinin takriben fO metre llerainde ııu . 
yun aathma çılmnıtır. Fakat o aralık tabtelbahlre 18 kere topl· 
atco edllmJş ve müteamz gözden kaybolm111tur. 

lrakın siyasetinde değişiklik olmıyacak 
Bağdad. 2 CA. A.) - Yenl millf koalisyon kabinesinin B. Ghıınd 

taraf'mdan teşkili, İnıkta ve komıu Arab memleketlerinde dahili ir 
tlkrar ve azmin bir nl§anesi olarak karşılarunt§ttr. MUşahitlC'r, esk 
başvekU Nuri paşa Sald'ln hariciye nczarcUnde kalmasının lrakın da 
~I liyuettnde takip edilmekte olan hattı hareketin muha!nzn ve f n. 

:ı=:: IWtak muahecleo•mMiAJA t&tblk edileceiiııe delil ad-

Roma, 2 (A. A.) - İtalyan St&o 
fani ajansı bildiriyor: 

Glorniı.le d'İtıılia, İtalyanm za
yrf olan malt vazl.yeU ve mUşkUl 
olan sevkUlceyı mevzileri dolayı. 
sile harbe giremlyeceğine dal 
"New ~ York Timea" gnzetnsln-' 
çıkan b~r makaleyi mevzubahacde 
rek diyor ki: 

.. Bu !talyaya ka ~ı yeni bir teh 
dit midir 7 Herhalde Myle bir tez 
cUretkarane bir hikayeden başkıı 
bir şey değildir. Harb yalnız parııı 
lle kazanılmaz. Bilhassa insanlar 
silahlar ve maneviyatla kazanılır 
Harb kolay bir .!J değildir, "'}nıd;k: 
Avrupa !aclaamm ilk }'tdi ayı bu
nun yenJ bir mwlldlr. 

Diğer cihetten ttalyanm tehlike. 
U bir vaziyette bulunduğu lddl.$.!!ı 
da hakikate uymamaktadır. İtalya. 
nın tahtelbahirlert ve tayyareleri 
hlnlhacette lngtllz ve Fransız fUo. 
tarı için mUthlı bir mlnia teı;kll e
debilir ve harb hallndt tnglli% ve 
Fransız ııahlllerl en beklenmedik 
ve mlllhi§ taarrı1%lara hedef ola· 
bilir. 

New • York Times'tn zikretmef· 
unuttuğu kara barb meydanı hak 
kmda da Gfornale d'ltalla, müttc. 
tiklerin İtalyan ovalarına doğnı 
ihllyat.aız ~lr taarruzda bulunduk
tan takdirde daha seri bir •eklldP 
kemiklerini kırmak rırııatmı bula· 
csklarmı yazmaktadır. 

Bu gazete netice olarak yalnır 
kAğrt Uzerinde yapılan hcsab yan. 
hı,hklarma· meydan vermemek U 
zere vaziveti aydınlatmak için 
bunlan hatırlatmak i!tediğinl IJ{ı. 
ve etmektedlr. 

Bofiazlar meselesi 
gene tazelendı 

Londra, 1 (A.A.) - Röyter a 
jansı bildiriyor: 

Tilrkiyenin ablukanın Karade. 
nizde takviyesine hadim olmak 
Uzcre mlittefik filolarının Çanak· 
kaleden ge~mesJni kab~!l etti~ini 
iddia eden haberlerin tama~en 
asılsız olduğu aal~hiycttar ka}~ 
n::ık•ar: bildirilmektedir. 

Montrö mukaveles;nin, bütlin 
!kitleri Türkiyenin bitaraf kaldı 
ğı her hangi bir harpte hiç bir 
milletin harp gemilerini Çanak 
kaleden gcısirmek hakkını hai1 
olmadığını kabule mecbur ettiğı 
aynı kaynaktan bilhassa kaydedil 
mektedir. MezkCir mukavel<' 
münderecatma göre, Türkiye mu. 
harip olduğu takdirde, harp ge· 
milerinin Boğazlardan geçmesin" 
müsaade kararını vermek hakkı 
yalnız kendisine aittir. BlSyle bir 
müsaadeyi ise ancak istlsnat hal 
terde yani kendisini doğrudan 
doğruya bir tehdide maruz ad 
detti~i takdirdt verebilir. 

Fakat öğrenil-niştir ki, mütte· 
!ikter Tiirkiyeye halen doğrudan 
doğruya tehlikeye maruz bulun 
duğunu beyan etm•ini telkin et
maaltlerdlr~ 

~ -- --

e(:l!l DAKİKA - 2 NİSAN 1940 SALI - 3 
~~~~~~~-

No. 7 l Y.:zan: Oı·han Rahmı Gökc-e 

Filhakika gerek Kiyaranm, ge· ı rine bağladı ve kara:nlı!<ta ilerle· 
r~~se İrininin hayret ve meraka meğe başladı. Uzaktan, duvara 
du~ecekleri ~ekilde, Doğan ne yapışmış bir gölge sezer gibi oı.. 
olmuşt.u? Nereye gitmiıti?. Han- ı du ve durdu: 
gi deliğe girmişti?. - Şeytana çatrruyahm da .. 

O gece, bütün bir şehrin mu. Diye mmtdandı. Ya ,,.eri dön· 
hafız kuvvetleri sabaha kadar u· 1 mek lazımdı, yahut ka;anlıktaki 
yumam:şlardı. Bilhassa muhafız o herife rağmen, şu bahçenin de· 
kuvvetler ~mandanı, Doğanın mir parmaklıklarıni!an aşmak •.• 
ke~disile. yaptığı alaylara ve iz· 1 Bir saniye içinde düşündü: 
zeti nefsınc . savurduğu tokatlara ı - Hırsız v!ya uğursuzun biri· 
karşı deli gibi olmuştu. Hem pa- ai ise bir şey değil.. Fakat ya baı. 
rası gitmi§ti, hem de rezil ol. ka maksatla gelmişse .• 
nuştu. Hatırına derhal geliveren bir 

Sokaktan sokağa, arkasında bir al}k macerası oldu. 
ınüfrezc ile hiç durmadan dolaşı· - Hım ·diye mırıldandı· kim-
yor ve dişlerinin arasından: bilir ya, belki de .. 

- Ah mel'un, bir yakalarsam Do~an aldanmamıştı: 
seni, diri diri gö.:ncceğim l Meçhul şahıs, ince sivri aakatb 

Diye homurdanıyordu. Gece· dik bıyıklı, otuz teş ya~larında: 
nin saatleri geçiyor, fakat bir gayet şık giyinmiş biriydi. Bura. 
r.etice çıkmıyordu. ya on dakika evvel gelmi§_Ve bah· 
Doğanı takip eden kuvvetler, çe kapısını fasıla ile üç defa vur

tam general Morozininin evinin muştu. Fakat iseriden, hiç bir 
buJunduğu çıkma'? sokağa kadar cevap gclmeml ş:i. Bunun üı:erine: 
gelrui~ ve burada i>iribirinln yü- - Nasıl olur ·diye mırıldan.. 
z:il:ne bakmışlardı. mıştı· Prense::: Dorota bana bu 

Acaba, bu:adan nereye uç. akşam i~in randevu vermi§ti. 
muştu. Çok asabileştiği muhakkaktı. 

M~f__rez:e.~in gen~ ~umıtnd;uu Ylizlinü b!lruş~uruyor ve boğa· 
d~, oıger oır çok~arı gıbi, bu es· zı..dan c.ırkan hır kordonu, gıkıp 
kı ve kahraman adama karşı de· duruyc-rdu. Dönüp dönmemek 
rin bir hürmet taşıyordu. Kanın- hususunda bir karlr veremiyor. 
na dayanıp sormaktan çekini- du. Ara sıra geldiği bu tenha ve 
yordu. emniyetli aşk yuvasından, bom • 

Fakat bunu yapmaması da boş dönmek gilcün.e gidiyordu. 
kendisi için bir felaket olabilirdi. Birkaç dakika beklemek kararını 

Bir müddet, ter~dilt içinde verml~ti.. Prenses, V cnediği.n sa· 
kaldı. Neferlerden biri: nşın ve çapkın dilberlerinden biri 

- Kumandanım ·di<li- o muh- olrruıkla ıöhret bulmuştu. Evlen-
teremi rahatsız etmiyelim. d: ğinin ikinci ayında kocasını 

Kumandan cevap vermedi. Ni- cürmümeşhut halinde yakalamıı 
bayet karan;:ı: verdi: ve nikfilıı bozmuştu. Buna mukL 

- Sorsak bir ~ey kaybetmeyiz. bil kocasıncan büyü!< bir servet 
O bize hakikati söyler. Ve yüril· te kcparm::ığa muva!fak olmuştu • 
dil. Kapıyı çaldı. General. gece· Esasen kendisi de zengin ve gü· 
lik kıyafeti ile kapıda görilndil: zel olduğu için, hiç evlenmemeği 

- Uşaklarım mezundu da kararlaştırmıştı. O gUn, bugiln 
·dedi- size kapıyı kendim açtım. ıehrin en güze] erkeklerini eeçi· 

Genç zabit onu selamladı: yor ve burada eğleniyordu. Bu 
- Rahatsız ettik generalim. ıon !şık ta asilzadelerden ve Du-

Bir haydudu arıyorduk. kanın genç süvari ubitlerinden 
İhtiyar general, gayet vakarlı Tiresyoni idi. Bilhassa bu genç, 

ve ağır bir sesle: onu çok meşgul etmi1ti:-' ÇUnkU 
- Bu evden haydutlar değil, o, yalnız güzel değil, aynı -zaman.. 

kahramanlar geçer. Bu evde ıc- da kahraman, ve karakteristik bir 
rem insanlar yaıar oğlum 1. lnamdı. t~in asıl enteressan tara· 

Dedi. Bu sözler, birdenbire bU· fı, Prenses Dorota buraya, su ve 
tün müfrezeyi c:oıturdu. toprak altından geçen gizli bir 

- Yaşa!. yoldan geliyordu. Bu yolun diğer 
Diye bağırdılar. Fakat rene- ağzı, Prensesin, gene daima ka· 

ral: palı duran bir evinde idi. Bu ev-
- Susun evlatlarım -dedi· su· den de asıl sarayına, gene aynı 

sun 1 •• Ve haydi, güle güle gidin... §ekilde bir yolla girilirdi. 
General yalan söylememişti?. Prenses, kocasından ayntdık. 
- Az evvel o eve giren bir tan sonra bu sarayı ve evleri al· 

haydut değil, bir kahramandı. Ve mış ve bilhassa bu şartlan hais 
onun içindir ki, general Doğam ol Taları kendisini çok sevindir • 
sevgi, şefkat ~e takdirle karşıta. mişti. 
mış, kim olduğunu da kavramış Doğan, binaya doğru yakla§ır
ve ıonra kendine emsali az bulu· ken. duvara yapışık duran Tirca.. 
nur bir kılıç vermişti ve, Doğanı yoni ktmıtdadı ve: 
arka kapıdan çıkarmıştı. - Ban1 bak, nereye? 

- Sen ·demişti- böyle namcrd Diye seslendi. 
bir Dukanın etine verilemezsin, Doğan, hiç istifini bozmadı: 
vetevki, hangi milletten olursan - Bana mı s5vlilvoraunl 
ol... . - Evet. una söylUvonun. 
Doğan ıokağa çıkınca etrafına - Ne dedin bakayım? 

bakınmıştı. Şehrin bu kısmı ha. Zabit kızmıştı; hiddetli btr 
kikaten eok tenha idi. Fakat bu· sesle: 
rada ileİebet k.atamazdı. Kapının - Nereye gidiyorsun be berff! 
arkt"s·ndan generalin sesi du. dedim, i§ittin mi ~ir.ı'!il 
yutdu: (Devamı nr) 

- latersen sahildeki kayığıma 
atlal .. 

Cevap vermeden kay:ğa atladı 
ve kiirekleri çek:neğe bagladı. ŞAKA 
Tabii vaziyette ~örilnmek için Ben de damadıyım 
ıslık çalryordu. Done dolaşa, şelı· Blr 11 B ~I 
· k" 1 k d ıı. po s gece yarısı eyo .. un· 
rın es ı saray ar ıs:nına o&ru ... _ k dUkl A d bl lncl 

t • B" Udd t •tn" o ra wı uyumcu t nm an r geç ı. ır m e gı • a n rd !Ik 1 iki h 
d ı d d k t f b ,~ ge an ça an ırsızt yakalar. 

'!an 3. ı ur urara e ra a a~ı. H biri 1 b ı 

A k d . 1 .. ilk .. d 1 uınzın ya varma\'a aş ar: 
.rtı evrıye er goz muy?r u. - Polis efendi. Entln olun ben 

Bınalann çoğ.ım~ hayat ve ın~n bu işi srrf krzımm batın için yap
o!m~_dığı bellıydı. E!as~n burada. I tını. Gli::el bir kızmı ver. Bir dl':· 
kı koşklerden b~~lan aa seneler Ul. nlryı 6t"'tiyor. Bu deli!.a.ııl; da 
denberi m:tru;.ı:t~:. Anc.ak halk e~"r inci gerc!anlıh'lD ol~a aenl 
ar~sında s<Sylendıg1ne göre,. ~a~ı 1 alırım, demiş. 
a~ılzade erkek ve kadınlar. bir.ı~ı- zavallı yavrum, yalvardı, yalı:ar
nle ~onuşmak ve sevi~mek ı~ı~ dı. Param yoktu kJ alayım. Daya. 
müsaıt yer bulamayınca, aahıbı nama1rm. Kıznnın P,özva.şlamu dln
bulunduklan bu binalara gelir, dirmck Içln bu haltı işledim. 
geceyi orada geçirir ve ertesi Poiıs lSteki hmııza d8ncrek: 
sabah, şafak sökmeden ayrılır· - Ya sen niçin beraberdin. Sen 
!ardı. iıe kuln bulacaksm. 
Doğan gondolu, bövte bir aaıa. - Efend'm. Ben de bu 1.&tm 

yın arka kapısının açıldığı rıhtım- müstakbel damadıymı. 
da durdurmuştu . 

Asıl kapıyı görmek için gondJ· 
lu, köşeden çevirdi, aklı aıraşöyte 
dUşünilY.ordu: 

- Şu bi':'alardan birine girip 
sabaha kadar bir kö~ede uzan· 
mak .. Çü-kii denizde ve karada 
uzun müddet dola'"m.,k. nazarı 
dikkati celbedebilirdi. Keza. şeh
rin diğer kısmına geçmek te teh· 
likcli bir §eydi. 

Gondolu, demtr hat1ta!ardan bl· 

Do'ğru cevap 
- Oğlu:n 1. Büyilk İ::kcnder 

hangi '11uharebed: ötdU? 
- En s-:ın yaptığı muharebede. 

Bf.r anlaşma 
- Kasanızı soran ve yirmi bin 

liranızı çalan hırsızla muhakeme· 
niz ne oldu? 

- Hıreı.q kı.nmı ·rcrclim an. 
!attık. 



''- Mademki gitmekte mrar 
ediyorsunuz... Hiç olmazsa hatı
rımı ktrmamalısmız : sizi sevdi. 
ğimi biliyorsunuz ... "' 

Dik eğildi, lzletayı parmakla
rından öperek: ''- Söyle sevgi 
lim dedi, kırılmasını istemediğin 
hatır ~?." 

M 
Aşk..,~ 

acerao 

Rom an.ı · 

yordu. Don Jozenin elinde bir bl· 
çak parladı; kızın göğsünden fış• 
kıran kan, kupanın içine akıtıldı. 

Dikin üzerine fenalık geJmifd. 
Bir rüya görmediğini biliyordu. 

Gözlerini tekrar açtığı zarnatı 
kadın vücudunun masadan kal· 
dırılmış olduğunu görmüştü. 

Yazan: Nevil Henderson 24 
İzleta, göğsünden altm bir 

zincir çıkardı, ucunda ufak bir 
madalyon var<lı. Zinciri Dikin 
boynuna asarak: 

Şimdi sıra ikinci kadındaydı. 
Dik manzarayı görmemek içi11 

başını çevirdi. 
l.ondranın ~on Berlln eıçl!il 2 NİSAN 1940 - No. 29 

Bir ara onu telefoııla aradılar. 
T ... ipskinin. Ribentropla, temasa 

geçecegini söylemişlerdi. 
Polonya. sefıri Lipskinin Ri 

i>cntropla mülakatı bir kaç da
kika sürmüştü. 

Mülakn~tan sonra, Lipski hü. 
kümeti ile telefonla görüşmek 
istedi ise de buna imkan bula
madı. 

Hitler zaten bu anı bekliyordu. 
Polcnya ile doğrudan doğruya 
mü•ak re ct:nek i.,temiyordu. 
Harp istiyordu. 

1 eylül sabahı, daha ortalı;c 
aydınlanmadan Alman ordusu 
hududu aşmış. hava kuvveti Leh 
ta)'vare meydanlarını ve irtibat 
ycıllnrını bombalamağa hazırlanı
yordu. 

Alman halkı, Hitlerin mutad 
teknif,i ile, mütearrızın Lehliler 
o!duğuna dair ikna olunmuştu, 

Göring bana harbin b"'şladığı 
na dair şu havadir.i gönderdi: 

"Polonyalılar Vistulada, Dirşa 
köpriisünü berhava ettiler." 

Hitler ise Alman ordusuna bir 
tamint göndererek, Polonya hü. 
kumetinin müzakereye yanaşma
dığını ve silaha sanldığını bildi
riyordu. 

"- Mademki gitmekte ısrar 
ediyorsunuz .... Hiç olmazsa hatı. 
rımı kırma malısınız: sizi sevdi. 
ğimi biliyorsunuz ... ,, 

Dik eğildi, izletayi parmakla. 
rmdan öperek: "- Söyle sevgi
lim dedi, kırılmasını istemediğin 
hatır ne?,, 

izleta, göğsünden altın bir 
zincir çıkardı, ucunda ufak bir 
madalyon vardı. Zinciri Dikin 
boynuna asarak: 

"- Bunu boynundan çıkar. 
nuyacağına söz veriyorsun değil 
mi? Bunu bana çocukluğumda 
vermişlerdi, bunu kim taşırsa 
tehlikeye karşı kor ... 

Saat 10,30 da, Hitler meclisi 
topladı ve Lehlilerin taarruzu 
karşısında Almanyayı müdafu 
et:nek mecburiyetinde kaldıktan· 
nı söyledi. 

O akşam Lord Halifakstan al
dığım tı.!imat üzerine, Hitlere, 
İngiltere ve Fransanın, Lehistana 
karşı olan taahhütlerini yerine 
getirmeğe mecbur kalacaklarını 
bildirdim. 

Fransız sefiri de benim gibi ha
reket etti. 

Sc!arethanedeki şif re ve bazı 
evrakları imha ettim. 

İngiliz v.c Fransızların ihtarla
rına Alman hük\ımeti hiç bir ce
vap vermedi. 

lTALYANIN SON SULH 
GAYRETl 

Bu arada, İtalya sulhu idame 
etmek için son bir gayret sarfe -
diyordu. 

rildi. Onİ:ıiri on geçe. vaziyetin 
hu merkezde olduğu Berlindeki 
İngiliz sefaret erkanına bildiri! -
mişti, 

T ARIH HUKMONO 
VERECEKElR! 

Saat onbiri biraz geçmişti ki, 
Ribentrop, kendisini erhal gör
mem için haber gönerdi. 

Saat 1 l ,30 da kendisini ziyaret 
ettim. Lakin bu ziyaret boşuna 
kaybedilmiş bir zamandı. 

Bana bir sürü evrak okuttu; 
propagandalardan ibaret evrak! 
Bunlarr okuduktan sonfa şu mü
taleayı serdettim: 
"- Siz. Almanyanın haklı ol. 

cluğunu söylüyorsunuz, fakat me· 
rak etmeyiniz tarih hükmünü ve· 
rccektir ve kabahatin hangi ta
rafta olduğunu söyliyecektir." 

Ribentrop, hükmün tarih tara
fından çoktan verilmiş olduğunu, 
Bitlerin sulhu muhafaza etmek 
için elinden geldiği kadar uğraş
mış olduğunu söyledi. 

Ribentrop, bana karşı olan şah
si hüsnüniyetlerinden bahsettik
ten sonra ayrıldık. O günden iti
baren hiç bir Alman hükumet me
muru ile görüşmedim. Beni hu· 
susitrenle Roterdama kadar teşyi 
eden protokol memurundan 
maada. 1 

Alman hükümetine, tevdi etti
ğim son nota ile harpte zehirli 
gaz kullanıp kullanmıyac~klarım, 
yani 1925 protokoluna sadık ka
lıp kalmıyacaklarını sordum. 

Alman hükumeti, İsviçre sefiri 
tarafından verdiği cevapta, bu· 
nun İngilterenin hareketine bağlı 
olduğunu bildirdi. 

Gelecek harpte :zehirli gazın 
kullanılmıyacağın.a dair olan iki 
taraflı teminat hayırlı bir şeydir. 

Bu, Almanya ve İngiltere ara· 
sında teati olunan son nota idi. 
Benim de vazifem bununla bitmiş 
oluyordu. 

SON 

STALiN- HiTLER, 
Yazan: 

Spenser Vilyam 
Deyi! Herald gazetesinin 10 seneden 

beri Mosko\·nda bulunan muhabiri 

Bu mühim yazr serisine 

YAR 1 N 
Aynı sütunlarda ba~lıyoruz. 

1 

"- Bunu boynundan çıkar
mıyacağma söz veriyorsun değil 
mi?. Bunu bana çocukluğumda 
vermişlerdi, bunu kim taşırsa 
tehlikeye karşı kor." 

Dik gülerek: "Mademki ısrar 
ediyorsun, çıkarmıyacağıma söz 
veriyorum." 

Ertesi gece, tam saat dokuzda 
Dik, Don Jozenin kapısını çalı
yordu. Yerli bir Hindli, onu aynı 
odaya aldı. Biraz sonra, Don Joze 
odaya girmiş bulunuyordu. Üze
rinde, eski İnka rahiplerinin giy
dikleri yünden yapılmış beyaz 
bir cübbe vardı. 

Misafirini ciddiyet ve azametle 
selamladı. Uzaktan kulaklarına 
Hindli kızların söyledikleri şarkı 
sesleri geliyordu. 

Don Joze: 
"- Merasim başladı, dostum." 
''-Ne merasimi? Siz beni, bir 

mayie bakarak maziyi keşfetmek 
için davet etmediniz mi?" 
"- Evet, fakat bu sihirli ma· 

yii elde etmek için yapılması Hi
zım olan bazı şeyler vardır. Onun 
için güneş ilahesine ibadete baş. 
hyacağız. Aynı zamanda bir tek 
kelime bile konuşmamanız lazım. 
dır ..... Size beyaz bir cübbe giy
direceğim ..... 
"-Teşekkür ederim, lakin ayi

ne ben iştirak etmesem daha 
memnun olurdum.'' 

•'....:. Don Rikardo: ben bir 
Hindliyim: evimde bulunanlar 
hep Hindlidir. Rahibe, sizin şi. 
maiden gelmiş bir Hindli olduğu
nuzu söyledim. Beyaz ırka men
sup herhangi bir insanın bu ayin· 
de bulunması memnudur. Bunun 
içindir ki, beyaz bir cübbe giyme. 
niz ve maske takmanız icabedi
yor ... 

Ayin esnasında yapacağınız 
şey, 'bir köşede, size işaret edin
ceye kadar, beklemektir." 

"- Mademki öyle, peki.'' 

Don Joze memnundu. Kulak 
kabarttı. Uzaktan davul sesleri 
geliyordu. 
''- Gitme zamanı geldi, buyu

runuz. Ayinde ancak üç erkek bu
lunacak. Rahip, siz ve ben. Diğer 
görecekleriniz hep Kadındır. 
Kurbanına varıncaya kadar!." 

Dik bir lahza düşündü." Kur
ban?" 

Fazla bir şey soramadı; Don 
Jı>ze odadan çıktı. Döndüğü za
man kolunda beyaz bir cübbe ile 
tahtadan yapılmış bir maske 
vardı. 

Maske bolsa ağacından yapıl
dığı icin hafifti. Don Jo7e maske
yi Dikin başına geçirdi. 
"-Hazır mısınız?" 
Don Joze önde, Dik arkada, o

dadan çıktılar. Davul ve şarkı 
sesleri gittikçe yaklaşıyordu .... 

Maske ve cübbe, Dikin canını 
sıkamağa başlamıştı .Bunlarr giy· 
diğine pişmarı oldu, fakat iş işten 
geçmişti. Bir Kapıdan girince 
ken..ıisini büyiik bir holde buldu. 

Dik gördüğü manzara karşı
sında hayretler içinde kalmıştı. 
Kocaman sarayın holünde şuraya 
buraya dağılmı~ maskeli maske· 
siz birçok kadınlar vardı. Etraf 
gündüz gibi aydınlıktı. Meş'aleler 
yanıyordu. Her meş'alenin başın
da güzel bir Hindli kadını duru
yordu. Ateş sönmeğc yüztuttuğu 
zaman alevlendiriyorlardı. 

Salonun ortasında merdiven. 
!erle çıkılan bir mihrab vardı. 

Mihrapta, mermerden yapıl
mış bir masa, ve masanın yanında 
çömelmiş vaziyette duran ihti
yar biri duruyordu. Bu şüphesiz 
Don J ozenin bahsettiği rahipti. 

Dikin bir an gözleri kamaştı; 
taş masanın üzerinde etrafa yeşil 
renk saçan bir şey gördü. 

Bu Koyopan tacının bir parça
sı idi!. 

. Dik, Don Jozenin işareti üzeri. 
ne duvann dibinde durdu. Etra-

için İşaret ediyor~u. 

Dumanlar kesif bil' hal aldı· 
fındaki davul çalan kadınların Nefes almak bile güçleşmişti. J{a· 
farkında bile değildi. Gözünü taç· dın vücudundan kanın fışkırıf' 
tan ayıramıyordu..... bir türlü gözleri önünden gitıtı1• 

Ortaya ağır ağır, ritmik hare· ror ve düşündükçe ürperiyordu. 
ketler yapan rakkaseler çıktı. Davul sesleri yavaşladı, sesler 

Davullar gürültüyü arttırdılar. ;ılçaldı. Omuzuna bir el değince 
Gittikçe coşuyordu. kendine geldi. Don Joze on.• 

Öyle bir an geldi ki, ortada te. karşıya bakmasını işaret edı· 
pinmeğe başladılar. Şarkı, şarkı- yordu. 
lıktan çıkmış, vahşi ulumalara Karşısındaki rakkaı;eler onıı 
dönmüştü. el işaretlerile çağırıyorlardı. . 

Gürültü birden bire kesildi. Merdivenlere doğru ilerledı. 
Ortada tepinen rakkaseler ha- Don Jozc, elindel:i kupa ile orta 

reketsiz kaldılar. Odaya bir ölüm doğru döndü. 
sükutu çöktü. "- Don Rikardo. ayin hoıu· 

Tüylü elbiseler giymiş iki kız nuza gidiyor mu? Daha henii1 

mihrabın yanında duruyorlardı. başlamadık. Biraz daha sabrediıt·· 
Dik hışırtılı hir ses işitti. Mih- c\ğreneceğiz." 

raba baktığı vakit rahibin, elinde "- Ne öğreneceğiz? Ne söyle· 
tuttuğu güvercine, bir bıçak sap. mek istiyorsunuz?." 
tadığını gördü. Güvercinin kanat- "- Geçenlerde beltranlann e .. 
larınr Don Jounin elinde tuttuğu dnde geçen hadiseleri." . 
altın kupaya akıttı. Dik kupanın üzerine eğild1• 

Orada bulunan diğer bir gü· fıilme su doluydu. Ağır ağır ko
vercin de birincisi gibi kurban ııuşmağa başladı: 
edildi. Hıı:ırtı halinde duyduğu _________ C_D_ev_a_mı __ v_a_r) 
sesler devam ediyordu. 

Dik aşağı baktığı zaman, kalbi 
duracakmış sandı. 

Mihrabın merdivenlerine doğ
ru bir sürü yılan ve kertenkele 
ilerliyordu. 

Kimse kımıldamıyordu. Dik 
yılanların en korkunç cinsten ol. 
duklarını gördü. Bağırmak, ha
reket etmek istediyse de muvaf
fak olamadı. 

Tüylü elbise giymiş kızların 
her biri eğilerek,- birer yılan aL 
dılar ve rahibe uzattılar. 

Rahip bunlardan birini aldı; 
seri bir hareketle yılanın başını 
kesti. Yine kanı~ı. Don J ozenin 
tuttuğu kupaya akıttı. 

Bu şekilde kupaya on iki tane 
yılan kam akıtıldı. 

Davullar ansızın ralmağa baş
ladı; yılanlar kayboldu, yumu
şak sesler ve raks yeniden baş• 
tadı. Mihrabın m(\sasında duran 
kızlar hareketsizdiler. 

Dikin başı dönmeğe başlamış
tı. Bumuna ağır bir koku çarpı
yordu. Üstelik maskede fena ca
nını sıkıyordu. Sinirlerine hakim 
olmağa çalıştı. Oözlerir;\i kapata
rak duvara yaslandı. Kendisini 
biraz ferahlamış buldu. Etrafında 
olup bitene dikkat ediyordu. is
terik kahkahalar, bağırmalar de
vam ediyordu. 

Dik, uyuşukluktan ._yılmak 
için son bir gayret sadetti. 

Kulağına bu sefer Don Jozenin 
sesi çarptı. Don Joze, mihrabın 
yanında, kalı:ı sesile bir Hind 
şarkısı sövlüyordu. Dik gözlerini 
açtı ve gördüğü manzara kar§ı
smda nefesi kesildi. 

Tüylü elbise giymiş kadınlar -
dan biri, üstündeki örtüyü ata
rak sırtüstü ve çml çıplak masa 
üstüne uzanmıştı. Vücudu titri-

Pratik E ilgiler 

Dereleri aş~ak için ko
lay bir köprü nasıl 

yapılabilir? 

Resimde L-L diye gösterildiği 
Yeçhile derenin her iki tarafırı3 
dereye mm·azi olarak yere iki <Y 
dun kütüğü gömünüz. Bunları ye 
re kazıklar çakmak suretile tahki1'11 
ediniz. (Şekil P) Sonra dört tane 
daha kalınca odun alarak bunlat1 
resimde görüldüğü üzere çatınız ,-e 
birleştikleri noktalan çivileyiniz. 
(Şekil B). Bunları gene resimde 
görüldüğü üzere iki tarafa bire! 
odun mıhlamak suretile iyice bitir 
tirebilirsiniz. Bu çatının üzerine 
tahtanız \·arsa tahta, yoksa yu· 
varlak, muntazam odunlar döşiye 
rek köp.Uyü itmam edersiniz. 

Günlük bulmaca 
2 l 4 S • 1 8 9 to 1' 

4 t-+-+-+-'1"-+-'1--2 ı--___ __ 

İtalya sefiri, öğle üzeri, Alman r------------ml!!l-------------------111
·-------.. -------------i 

~ii~:.b;::.:ı:.:.;::k::· .:: H; k a 9_e __ l 1 am bı·r kumarbaz 

J .. 
~ ------

bir ~ey öğrenmek istediğini bil -
dirdi: ''Geçen gece, Ribentropa ... ---· 
verdiğiniz nota bir iiltimatom 
muydu?" 

Bunun bir ültimatom olmayıp 
yalnız bir ihtar olduğunu söyle -
dim. Bana meselenin dostça halli 
imkanı mevcut olup olmadığım 
aorc!u. Yegane hal çaresinin Al
man kıtalarının derhal geriye çe
kilmesiyle mümkün olacağını bil· 
dirdim. 

İtaly<!n sefirine, bunun için Al
manya nezdinde ısrar etmesini 
söyledim. 

Bana verdiği cevap, böyle bir 
§eyin milmkün olamıyacağım, zi
r.ı kendisinin İngiltere hükume
tini temsil etmediği oldu. 

K~ndisini haklı buldum. 
Çemberlayn, Alman ordusu i

lerlemekte devam ettikçe, mese· 
lenin dostça halline kat'iyen im
ldn görmediğini ve bu vaziyette 
bir konferansın toplanamıyacağı. 
nr bildirdi. 

Alman hükfimeti de cevap ver
memekle sulh ümidini tekmele
miş oldu. 

3 eylül sabahı saat dörte, hü· 
kumetimden gelen talimat üzeri. 
ne, saat dokuzda, hariciye vekili 
ile go!"Ü~mek için teşebbüse 
giri!:tim. 

Dr. Şmit'i buldum ve ona İngi
liz bükOmetinin ı>on ültimatomu
nu verdim ve 1 eylüldeki notanın 
üzerinden yirmi dört saat geçti· 
ği halde cevap almadığımı söyle
dfwt. 

Saat onbire kadar cevap gelme. 
diği için, Londradaki Alman mü
mesııtlin•, trıgfltere ve Alınanya
nrn harp halinde oldukları bildi· 

Birisinden çok bahsedildiğini işitirse· 
niz, sakın onunla tanışmak sevdasına 
düşmeyiniz; çünkü sukut hayale uğrarsı
nız. Ben Bunu bilseniz yüz defa tecrübe 
ettim. Onun için uzaktan serküzeştleri, 
şöhretlerile zihnimi kanştıranlan tanımak 
istemem. 

Buna rağmen, bu itiyadımı "Refik Mü. 
nir" için bozdum. Haftalarca, onunla yan 
yana yemek yiyebilmek için gücümün 
yettiği hileye başvurdum. 

Söylediklerime bakıp ta Refik Müniri 
günün meşhur adamlarından biri zannet
meyiniz, Hayır, Refik Münir sadece 
gençliğinde başından geçen bir aşk vaka· 
sının kahramanıdır. Bunu bana dostları 
anlattrlar. Aşk hikayelerine bayılmamdır ki 
:zaafımı teşkil etti. Hatta eski kitapların 
sararmı11 sayfalarında uyuklayanlarına bile 
diişkünümdür. Hele bunları yakından bi
len kimselerin ağzından taze taze dinler-

• sem... . 
Pekte büyük olmayan servetini yiyerek 

vaktini poker masalarının başında geçiren 
"Refik Münir'' hiç bir şey yapmadan, hiç 
bir mesleke intisab etmeden yaşayıp gidi
yordu. İşte o sıralar da Şükranla karşı· 
laştı. 

Şükran alelade bir kadındı. Fakat hoşa 
gitmek için süse, fazilete ihtiyacı olmayan 
narin yapılı, nadir kadınlardan biriydi. 

Şükranı elde edebilmek, ona layık oldu
ğu hayatı temin edebiltnek için, Refik 
tenbelliğe veda etti. Borsa speküliisyonla
rına atıldı. Tali yardım etti. Az zamanda 
Borsanın meşhur simalarından biri oldu. 
Fakat tam "oh" diyeceği zamanda işleri
nin altı üstüne geldi. Nesi var, nesi yoksa 
hepsini kaybetti. 

Söylediklerine göre bu kaybettikleri ara
sında hiç birine Şükran kadar acımadı 

Acısını unutmak için yabancı memleketle. 
re gitti ve senelerden sonra saçları beyaz
laşmış, hastalıktan adeta çökmüş bir halde 
memleketine döndü. 

Ondan sonra kiiçük bir evde yalnız ba
şına yaşamağa başladı. Bir hizmetçisi var
dı. O da, akşamları saat sekizde, Refik 
klübc gidip geceyi geçirmek için yataktan 
kalktığı zamanda geliyordu. 

Reliğin bütün tesellisi iskambil kağıtla. 
nydı. Arkadaşları da kumarcılardan iba
retti. Refikle birlikte yemek yiyebilmeği 
bunlardan birine medyunum. 

Bana: ''Refik Münir" adamakıllı ihtiyar
dır, demişlerdi. Bunu doğru bulmadım. 
Beyaz saçlarına solgun rengine rağmen 
onda hiç te ihtiyar hali yoktu. Yüzünün her 
çizgisinde, müstehzi ağzında, ateşli gözle
rinde taliin hakiki san 'atkarlara, yahut 
bazı serserilere lutfettiği sonsuz bir genç
lik taşıyordu. 

Ona, çok zaman evvel, daha hayat yolu
nun ortasında, ihtiyarlık acısını tatmadan 
ölen Şükrandan bahsetmeğe karar ver
dim. 

Bu bahse nasıl başlayacağıma bir türlü 
karar veremiyor; kendimi için için yiyor· 
dum. Meğer bütün bunlar boş zahmetmiş. 

• İş kendiliğinden açıldı. Daha üçüncü ham. 
lede kumar masası başında ziyan ettiği ge
ceyi ima ederek söylediğim söze: 

- Evet, diye cevap ~erdi. Çok doğru. 
Hayatta yegane düşkün olduğum şey 
budur. 

Fırsatı kaçırmadan sordum: 
- Ya, Şükran? 
O yüksek, müstehzi tebessümle güldü: 
- Size bu eski hikayeyi demek anlat· 

tılar? Hem de kimbilir ne tarzda? Pekfüa ! 
Mademki sizi alakadar ediyor, ben de :1a· 
kikatr olduğu gibi söyliyeceği.m, dedi ve 

devam etti: 

Xakleden; 

BURHAN BURÇAK 

- Benim hayatta bir tek iptilam var
dır: O da kumar. İşte Şükranın aşkı d:t 
böyle bir kumar parası nevinden bir şey 
oldu. Hayret etmeyin. Biraz dü~ünürseniz 
görürsünüz ki kumar iptilıisına aşk ip
tilası kadar benzeyen hiç bir şey yoktur. 
İkisinin de en mühim vasfı kaybetmek 
korkusudur. Bir kumarcı kazandığına e
hemmiyet vermez. Onu yeşil masaya bağ
layan asıl sebep kaybetmemek arzusudur. 
Bu arzuyla son meteliğine ve son nefesine 
kadar oynar. 

Benim de ''Şükran" a feda ettiğim her 
şey onu kaybetmemek içindi. Ôyle bir 
kanaatim vardı ki Şükran lükse çok düş
kündü. Ben onun vefasını ve aşkını he
diye ettiğim inciler pahasına satın alıyor
dum. İşte hunun için ona her şeyi feda 
ettim. Fakat bütün servetimi kaybettik
ten sonra hala beni sevdiğini gördüğüm 
vakıt .. İşte asıl bana çirkin ve sıkıcı görü. 
nen şey bu oldu. Zavallı Şükran!. 

Bu his karşısında nefretimi saklamağa 
çalışarak: 

- Fakat, dedim, Şükran bu vakadan 
birkaç sene sonra nevrasteniden ölmüş. 
Belki de bunun sebebi .. 

Refik Münir sözümü kesti ve kendini 
müdafaaya lüzum görmeden: 

- Belki de... dedi. 
- E, siz bundan hiç azap duymadınız 

mı? 

Refik Münir ısrarı biraz saygısızca bul· 
du. Hakiki bir sabırsızlıkla: 

- Tekrar ediyorum, dedi. Kumar ha· 
yatımın yegane iptilası oldu. Azap yahut 
teessür bahsine gelince: Bunları oyun 
masasının ba~ında kaybettiğim partilerden 
sonra duydum. Şükran bende bu teessiir
Jerin en küçüğünü bile uyandırmadı .. 

' 7 

8 
9 ı--ı--ı--

Soldan sağa: 
~ - Akar sular<lan birinin bir ıcl)'l

sından ötekine giden (iki kelime)• 
Z - Aptallar (mizaht cemiı. ce!&-
3 - Bir edat, bir soru edatı. 4 - J3lf 
u:r.vumuz, lntihap eden. !'\ - tstaflt 
bulda bir semt, ters çevirin bir ıdll 
olur. 6 - Su haline gelen. 7 - •tıı.. 
remeler. 8 - Ters çcvlrlrııenlı. li~ 
olur, bir kadın ismi. 9 .- Bir musııı 
lıletl, fesatçı. 10 - Zer ederek, teri' 
çevirin dünya olur. 11 - Feı!lcet ge. 
Urlci, genişlik. 
Yukarıdan aşağıya: 

ı - Hayvanlardan birinin sırun' 
çıkan (iki kelime). 2 - Gebele!~ 
balfLskarları (cemi ı, kirin yerle~ 

1 kaldığı yer. 3 - Cemi edatının ter~ 
kiyaset. 4 - Gilzel sa.nallardan, te ı.. 
çe\'lrin utanma olur, !'i "T"" Vidanın ' 
rlnti çıkıntısı, budala birinin aıeylll"· 
de bulunpıa. 6 - VllAyet, tal<dln1 :· 
den, parçanın tersi. 7 - umumi. 1 • 
kırdı. 8 - Sonuna bir ( n ı gctlrlrtl~ 
nlz mayii mideye göçUren oıur. e 
çok. 9 - Bir cins stnek, bU:rü'Kçe· 

•·all~· 10 - Çanakkale civarında bir ,. 
ba, bir cins örgU. il - Ekmek, dı;rı-
me. ti 
82 Xo. lı bulınacanm haCedllml' r'~f. 
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