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Seyhan 
4, ~ nıetre yükseldi 
Adananın bir kl'sın~ 
nıahalleleri sular 

altnıda kaldı 
Adana, 25 CA.A.) - Dün gece 

4
•
5 

metre Yliksclc-rek tehlikeli bir 
fickil alan Seyhan altı k" ·· ı nlt oyu su ar 

Indıı bırakmış \'C Adananın §ark 
lllahnllclcrinin bir kı!lmı da sula _ 
:mı ~tilii.sına uğramıııtır • 
ıa:ıden imdat eklpl<"ri mnhsur ka. 

koylült"ri 1rurtarmıştır. Sey. 
han nuın- · -

• • ınmegc bru,lamıştır. 

Şimalliler 
Bitaraf 
Kalacak 

Kopenhag 
toplantısında 
verilen karar 

'() Paris 25 (Hadyo) _ Kopcnhag 
an bildiriliyor: 

hkandıııav <h IC'tl<'ı i konfcran· 
~ı r • · · ,~ eıc;ı gazett'cılcre beran:ıtta bu· 
~~mu~ ve ezcCimlc şunlan söyle
"ı'5tfr. 

" - - Kopcnhag konferansında 
(Devamı 2 inci aayfaclaJ. 

,EMBERLAYN 
SULHTAN ÜMİT 

\. 

Başvekil 
l Halkevlerinin 8 inci 
yıl nönünıü ınünase
betile nutuk söyledi 

Ankara, 25 ( lJususi) - Hal· 
ke\·lcrinin kuruluşunun 8 inci yıl· 
dönlimü muna:ıcbctilc bugün An· 
kara halkcvinde yapılan merasim· 
de ba~vekil d?ktor Refik Saydam 
bir nutuk söylemiştir. 

"Aziz Heisicumhunımuz, 
Sayın dinleyicilerim, 

KESMİYOR 
Londra, 25 (A.A.) -

Çemberlayn Birmin
gamda bir teşekküre ce· 
vap vererek demi§ tir ki: 

"Belki de tezatlı görü
nebilir ama, hissediyo
rum ki, harpten evvel 
ve bu har~in çıkmasına 
mani olunabileceği tah
min edildiği sıralarda 

mevcut gerginlik haliha
zırda mevcut değildir.,, 
Başvekil şu sözleri İ· 

Iave etmiştir: 
"Onümde müsait za· 

man vardır ve ümit edi· 
yorum ki, sulhün da va
sı için enerjimi kullan
mak fırsahnı bile bula-

... 
cagım.,, 

1 
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KURUJ 

Amerma ~umhul".Tcfst Runelt f.ararmıl:ın A vrupaya g~nılerl1en 
hari<'IJı n iı-.te§:ırı Sumner l'elles (orta.d:ıl,i) hnriciyc nazın J{ordt-1 

Jlul ile bir arada 

Bugün, ha'.kcvlennin sekizinci 
yıldbnümüniı kutlulu}·oruz. Yeni· 
den açılan altı halkc\'İ, 141 halk 
odac::ilc şu anda memlekette 520 
tanışma, oğrcnmc \"C ilerleme mer
kezi Türk vatandaşlarının emrine 
amade bulunuyor.,, sözlerile nut· 
kuna başhyan Refik Saydam bil
hassa demiştir ki: 

Amerika, 
kanlara 

Sovqet ve Almanların Bal· 
" Rejimimiz, bütün vatandaşlan 

duyuşta, düşünüşte, inkilabı anla· 
yışta elele yürür bir cemiyet ha· 
!inde görrneği esaslı gaye bilir. 
Bu itibarla, birer kültür kaynağı 

ve halle finh~ersite~i namzedi olan ı 

ve yakın Şarka uzanmalarını 
mi? 

(Dc\-amı 2 lnt'I sayfada) 

Milleiıer 
Cenıiyeti 

Fin - Sovyet harbine dair 

Beyaz kitap 
neşretti 

,. Ccne\'J"(l~ 25 (A.A .) - Milletler Cemiyeti umumt katlpliff 
:F ın - Sovycl harbine dair bir ne'\i bcynz kitap ne§rclmi_ştir. Bu ki.. 
tap, Millellcr Cemiyeti. aylık mesaisi htilasa.sına hususi bir ilave §ek.. 
llndo neıredilmiştir. 

l\ital'ta, Piıılaııtliyn JıU.kimeHnin Mill~tler f:t•nıiyet ine" vaki olan 
rn'lracnatı esnasında \ e bu mUraca'\tI mUteakiı> cereyan eden hft.di. 

,(Devamı 2 inci a)'fa~~ 

tabii bulabilir 

• 

1 . 

F1nlnn<li~·ada Parl echrlncleld • 
bn hasta ne, üzerinde kızılhaç 
ı,aretl bariz blr ~kilde görill. 

.... dUğü hıı.Jde, So,·yct tayyarele.. 
ft tarafmclan bomb:ırclnnan e
dllml§tlr. R esimde , h a..OJtancnln 
bomb:ırdnnandan sonrakl halini 

~örüyorsunuz 

Gol 
rekoru! 

FenerbahÇe, Top
kapıyı 14-0 yendi 

1 IBh.og üını yapo ca 
uan ilk 
maçoaıro 

,(Yazm 2 inci aayfanuzda) 

Y.azan: P lyer DOMnN ı k 
Amerika CumburrWıd Ruzvelt la beraber Birlqik Amerika devletleri 
ha rlt'Jye mUaUıfan Sumnc.r \ 'el· bizim lçtn tayyareler ve harp malz.e
losl A'Tllpa hUk(llneUerl relılerl- mesl yapmakta ve gittlk"çe bizim lçlı:ı 
lo müzakereye memur ettL Bu· büyült bir fabrika ball.nl almaktadır. 
gün A vropaya grlmlıı bulnnıuı Bu tc~ebbUsUnde muvıiffak olmak 
\ 'ellea, yakmdn Vatil<anda J.>a- • için Blrl~lk Amerika devletleri kııno 
llllyla .ı;öril,ecrl<". lngllterentn istinat etmektedirler? Her D9::Vdcn cv
tanumu, siyasi mııhnrrlrlerlııdcn ıtcl Vatikana. Unutmamalıyız ki, H.uz 
ı>lycr Domlnllt, ''Tribün de Nas- veıt VaUknna husust bir mUmessJl 
) on,, mccmuasııuJ."\ m~retUğl bir g!SndcrmJ§tlr. Katollkllğln Almanya 
ya:ı:ısmdl\ bu cnwresn.ıı bahsi kf'n ve Avusturynda maruz kaldığı zuıum. 
dlslne mevzu yaprnı~tır. l\l:ıkn.le- lerc ve katolik Polonyanın czilmesJnc 
~ ı lktlb:ıs ediyonı.:ı:. acılarla §ahit olan Vatikanın, Ameri-

ka cuınhurrclslnin g:ıyretlertnl bUtUn 
"MalQm olduğu Uzere Ruzvelt, Av- ku\-vctıylc himaye edecektir. Alman 

nıpaya bir ınislyon glSndernıek teııeb- dQ!ylc ltonuşa.'l katollklcr ve Polon
bUsünde bulundu. Niçln? Sulh , ihtJ. yalı kalol!klcr nnmmıı papanm, Hit
mallerl haklnnda kabineleri denemek lcr rt'jiminin bekasını tcmendl etmi. 
ve. tetkik etmek için. Blrle,,lk Allic· yeccği muhakkaktır. Daha doğrusu, 
rika de\·Jetıcrl Avrup:ıdıı su1hUn yeni- Hitler Almanyo.s.ınm muvaffalt olma
den teesslls etmcstnl Jstcmektcdlrler. smı ve hatta. Çekoslovakya ve Polon
Bu, Birleşik Amerika dcvletlcrlntn ol- yada Almnnyaya tam manaıı1yle ba
duğu glbl bilzm do mcn:l!ılmlz ikÜza.. "' rektı.t scrbesUllği bahşedecek olan bir 
sıdır. Bunda ştıplic yok. Böyle olmak- (Devamı 2 inci sayfada) 

M.Y~©~ölfi1ü 
.Yarm. Amerika Hariciye . 
MüsteŞarını kabul ediyor 

Velles, R0mada İngiliz, FraAsız 
·ve ,Alman . ·elç·il~rile görüşecek 

. . ı 1 

Roma, 25 (A.A. )' T- Bu· sabah Napoli•·c gelmesi bc\denilcıı 
Sumner Vell~s. nhtrrıida Kont Cinnmıun knlibi Marki Dalela, ta.
· rafından karfiılanacaktır. Mumaileyh Romaya gide~ek ve paz;ırtesi 

· günü sabahı Kont Ciano ve -öğleden sonra Mussolini tarafından 

kabul cdikcektir. Amerika sefiri mumailcyhin şerefine lf.r zija.fct 
verecektir. 

Vclles, sah gilnil İngiltere, F ransa ve Almanya sefirleri ile 
de görüşecektir. Çarşamba günü Vclles"in Papa tarafından kabul 
edilmesi muhtemeldir. Vcllcs ayni giin akş:ımı Bcrline hareket 
edecektir. , 

Velles Romaya geldi 
J':ırbı, 2:> (Radyo) - Amerika hariciye milstcşan Sumner Velles 

Jlal~an Rcx transatlantiği ile ltalyaya varmı!j ,.e hariciye nazın 

l\ont Ciano Amerikanın Roma sefiri ve diğer zevat tarafından kar 
' ılanmışhr. I yni vapurla T!ıı7.v~ltln V:ıl iknn~ gönderdiği. mtlmt'9!ll 

Tuylor d.ı. ltnl~ .ıya gelmi~ ve RomaclrL \'utlkarın meı.sup z•·vat ta.. 
rafından k:ıl1iılnnmışlır. 
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EN SON DAKiKA 

Almanya, Finlerle Sovyetleri 
uzlaştumıya teşebbüs elti 

Londra, ~ (A.A.) - Sunday 0.1.spetch'm alya.sJ muharriri Al
m.lllJUUD Finlandiya ve Rusya a.raaında (topal bir aulh) teeia et. 
mel• ı;al•bğmı yazıyor. Bu maksat için Moekova ve Hel.ıdnld arasm
da mtlakerelere bqlanmJfbr. 

Almanyanm bu tarıı hareketi IIltlert.n' lllyut motavtrlerl ve Al. 
maa erUııJ harbiyeei lle yapt.ıfı konupıalarm aet.Jcealdlr. Muharrir 
RQIJ'UID bu pllnı eempaU Ue kanstladıfmr. fakat evvell Finlan.. 
dl1ada ""vulyetlnl kurtaracak bir galibiyet,. iated1ttn1 Ulve ediyor. 
fayet Moüova bu galibiyeti elde edinceye kadar diWOtmeie devam
da mar edenıe Ruayaya bu galibi)letl biran evvel temin ı~ Al
mauya prek karadan ve gerene denizden !atandüıavya tarild ne 
~ecek gônlll!Ulerin Fınlandiyaya varmalarma mani olacalrtır. 

Milletler Cemiyeti beyaz 
kitap neşretti 

(Bqtanlı 1 inci aayf.a) 
..._ ft bana mQtealllk evrak. veealka mU.tealt olarak, teklif edil. 

ndftJr. 
Beyu kitabın birinci ta.alı Finlaııdiyanm muhtaar bir JUIDbr. 

Diler d&t faslı. Finlandiya mUracaatmm lılllletler Cemiyeti kome -
11 " uambleal tarafından tetkiki, huawst komite rapormuın asam. 
l>l• tan.fmdan tezekküril. Sovyetler mrlJijnln konaey tarafmdaa 
Mllletler Cemiyeti tarafından tardı ve Flıılandiyaya yapılan yardım 
athalann.a müteallik bulunmaktadır. 

~ e. •• Fin • Sovyet harbi bütün tiddetile devam 
ediyor! 

Helslnki, 25 .(A.A.) - Finl~- tanklanndan 15 tanesi tahrip edil· 
dlya tebliği: mi§tir. 

Kareli berzahında, Finl!ndiya Finlandiya merkmnde. Kuhmo 
ıölü ile Moajaervi arasında ewel· mmtakasmda keşif kollan milsade
ki gün Sovyetler tarafından yapı- meleri olmuıtur. Dü~ 350 ölü 
lan taarruzları Finlandiyalılar vemıi§tir. 
püskürtmüşlerdir. Şimal cephesinde Salla istika· 
Dü~. Kiovistodan ve Kais· metinde Fjnl!ndiyalılar Sovyctle

Jastiden Viborı körfezi adalarında rin taarruzlarını akim bırakmışlar 
Summa. Naykijaervie ve Kalmae- dır. 
ıede1d Finlindiya mevzilerine ta· Finllndiya tayyareleri keşif ve 
arruz etmiştir. Kızıllar ağır za}ia· bombardıman uçuşları yapmı, 

ta utramı~ardrr. 6 tank 6 top lardır. 
bataryası ve hatlamnıza gimı iki SoYyet tayyarelerinin faaliyeti 
rus müfrezesi imha edilmi~tir. Sov- Finlandiya 'imaline ve Petsamo
yetler, Salmankaitada püskürtül· mıntakasuıa milnhasır kalmı,ıır. 
mQşleı; Ne lOQ ,ölil bırakmışlaıdu. FlNLER IKt RUS TAYYARESi 

DAHA DOSORDü 
F~iyahlar külli)·etli mitral- ünllr• z5 (Radyo ıaat 18) _ 
~~sair silah.ar Jğtinam etmir Finllndiyadan alınan en son ha· 

Taipa)ede Finl!ndiya kıtaatı 
Sovyetlerin müteaddit taarruzlan· 
m. mukabil taarruzlarla püskürt· 
müşlerdir. Birçok Sovyet tanla 
tankı tahrip edilmistir. 

Ladoga gölilniln ~imali §arldsin
de kızılların taamızl:ın keza tar
;sedilmi§tir· Sovyetler takriben 
rzooo öl il btrakmı,lar ve bunların 

berlere göre. Mannerhaym hattı· 
nm prk tarafında F'm kuvvetleri 
hiçbir hücum karşısında kalmamış 
tardır. Garp cephesinde ise bazı 
Rus taarruılan pQskOrt~tOr. 

Diğer taraftan, Finler, §İmal 

hududuna yakın §ehirlerden Ta· 
yarayı bombardıman etmek o.zere 
Mormansktan hareket eden iki 
Rus tayyaresini dQş(lnnQşlerdir· 

Başvekilin nutku 
,. (Baıtanlı 1 iıaci .. Jfada) 
lialbvlenle eehir ve kasabalanmı· 
11 manen aydınlaur ve oldururken. 
nsıtalanrun azlığı ve muhitleri • 
Din darlığı yüzünden balkevi aç
maia müsait bulwumyan köy ve 
manalleleri bu güzel t.tşebbüsten 

mahrwn bırakmamak. ve yüksek 
idealini ayıu zamanda oralara da 
µ}aştırmak lçin, ahlkevlerinin kü 
pik birer nüvesi olan halk odalari· 
le buralara da girmeği muvafık 

ıördük. ~en bllyük kurultaydan 
tasvibini atan bu karar, bugün ilk 
olarak 141 halk odasile tatbik sa· 
basma girmi' bulunmaktadır ••• 

P..efik Saydam, sözlerinde, mınt 
tefhnWıı geçen yıllarda aöyled.ğl 

autuktaıa blr parça a.Jmqtır. RelaL 
cumhurumuz, bu nutkunda gôyle 
4eınlşti: 

~latkcvlert btlttın ntancJaşlann 

•terek mahdır. Halkevlertmhla 
t..nb. feyizli ve Derler bir halde 
........ blittln devlet memurlarmm, 
fttud&ld b,!ltiln entellektüel ımı. 
fm. bttttln ilerlemek btlyea aDflll. 

l'an müşterek malı, müşterek va. 
lltaal olm ... tw'. Halke\'lcrlnln her 
ı.ag1 bir mnaffakıyetAlzllğlnden 

tojaeall herhangi bir mesalyet 
Mpslnln, hepsinin boynundadır.,. 

Bqvekll, aözlerlne f{Syle devam 
etmiotlr: 

-ııatkevlerhıe mlhalıeret ve biz 

aet -.. ..ntlade balwwı bil. 
illa m.0-eeelertmJse, bUtllıı vazi. 

fe " a•ullyet &Jicadqlaranıza 
lauradan bir daha tekrar etmek Ja. ...... 

8bJW. mahltlnJzdeki halke-ri 
ve bılkoduı faalb'etind.en eeref, 
ve durgunluiundan meeallyet hJa. 
e'lnlz vardır ve btlytıkttır. Balke.; 
Yine ve halkodasma maddt ve ma.. 
nevi mllmldln oWı mllzaheret. aa.. 
dece bir hamiyet icabı ve himmet 
eseri değil, bir memleket ve l't'r 

jba borcudur. Bir yerdeki irfan, 
heyecan, teaaıınt varlıfmm en bU. 
yUk deınt oradald halkevlntn ve 
halk odaanmı maıızaraaıdn, ~ite • 
mamdır, verlmidll'. Bu mUhlm nok. 
tayı baylece tebartız. ettirirken 
bugUne kadar aldıklan neticelerle 
bizi memnua edm b&QteTlert mu • 
hitindeld lmtrlere, mtlnevverlere 
bir daha teeekktlr ve takdirlmi hu· 
IUJ'UDmda tekrarJ•madaa pçeml _ 
yeceğim.,, 

Nihayet. Refik Saydam, nut· 
kunu fl>yle bitinni§tir: 

"YirmJ senelik istikW ve inki· 
ltp sa\.aşı hayattmııda her saha· 
da dılnyayı gıpta ettirir merhale
lere varan milletimizin bu mUesse
seselerden de bekledili hayırlı, fe
yizli neticeleri behemehal alacalı· 
na kanaatim•z vardır· Şimdi 373 
halkevine illveten 6 halkevinl ~ 
141 halk odasını açryonım. Mille· 
timiz için kutlu olsun. 

Aıiı reisicumhurumuz. 
Huzurlunuzta bbi eereflendirdi· 

niı. Tazimle ililirim. Hepinizi hür 
metle sellmlamn., , 

BUGUN ŞEHR'f !iZDE 
YAPILAN MERASiM 

Burnn. haUcevJeriıdll JmnalUGUo
m a aaa& JJld&aDml ml\Heeba 

ıAmerika, _Sovyet ve Almanların 
Balkanlara ve Yakın Şarka uzan-
malarını tabii ~~~~~» 
bu 1abi1 i r mi ? Uç statta birden bugün yapJan 

(u.,taraf ı 1 lncl aa,yfada) 

ıalqma 1UlhllnllD lmsa edllnaain1 te
menni edemez. 

Avrupadnkl Nytıhattne baflamadao 
evvel Swnncr Vel1e.! ltalya, tspanya 
ve Vatıkan ile anla7ır11!1, evvelA dört 
de\~lelten mürekkep bir antant teıkl· 
ıs tahmin olunabilir. Dundan. komıı 

nlzmin. brtstl.yan medeniyetine k&rfl 
teıktl etUği tehlıke knışııım<la Vad· 
kn.ıı. lt.aıya v~ bpanyamn mllşterek 
endl,clertne işlU'et eden ''Obscrvcr .. 
gazeteal bahsetmekte ve "İtalya ve 
üpanya hUkfıınetlerl arasındaki Le· 
mu bllh.a.ıısa bu noktada g::ıyet ınlu 

bir halde tceclU etınektc::lir .• , demek· 
tedir. 

AlA, fakat btı sahada b&7'.ı mUt!h.a. 
war serdetmek kab1ldir. Bwılarm b1 
rinctsi ekonomik ve ao.:ıyal sabalard:ı 
olduğu gtbt, ideoloji ve kllltUr aahala· 
rmda dahJ bolG(lvlznıhı Alrunnyadt\ 
bUyük lerakldler elde etmekte old!J· 
ğu mül.A.bazaaıdır. lktncl mlllihaza: 
Bu bllyUk terakkllor ııöyle durswı 

Alman - ~ovlk ant.a.nt.ının metin 
ve devamlı bir antant nuuızaraaını 

arzetmekte olduğu mU!Ahıı.zaa.ıdır 

Binaenaleyh, Alman tchllkoaine kaf'JJ 
ııazırlanmadıkça. bol§evtk tehllke:Jlne 
kareı huırlanmak nasıl kabil olabl· 
lırY OçUncU mUIAha.za da oudur: l>o
lonyan.uı yıkılma.sr, ııeUce IUbarile 
llrlatiyan medeı:ı.lyetinin menli blı 
şekilde yıklnnuı demek değil mtdıi f 
HUll oıan uUce ,udı.tr: Poloayaom 
lhyuı Vqlnı;ton Vallltıın, t.puya 
ve ltalya 1çiıı bır' maneviyat meaeleai· 
dlr. Ve Papa bu bu.usta gayet aı;ık 
fUdrler beyan etmışUr. Halbukt, dl · 
,_,. taraftah Göbbela, A VU8turya. Çe· 
koslovakya .,. Polonya bakımındaD 

A!Jiaanyuun hiçbir tavizde bulunıru· 
yacagı ve bu şarUar dalreılnde fay· 
da.as ve Avrupa.da mueıeleı1D deva. 
aum icap etUNcok utaııf ınrld bir 
IUllı kabul etmıyeceğlnl nrih bir eu· 
rette beyan etmıııur. 

Böyle olmakla beraber, Blrleıtk 
Amerika. ltaıya. l.spanya ve VaUkan 
taratmdan ıe.,kll odilccek diplomatik 
blok, bllb•ua A.mertkan.m ardmda 
bUUln lAUn Amerika tıuıundugu ve 
bltaraılarm hablll• Ruzveıte iltihak 
edecell nazarı dikkate almmıa,· aıu 
çeker. 

Bundan bqka bltaratıar Awatur
ya. Çekoıılovakya ve Polonya ctbl tlç 
mUıılakll devletin dUDya bariatum· 
dan slllndiklerlnJ; ı:.tonya. Letml1a 
ve Lltvanya gibi diğer Uç mllataldl 
devletin fUlen SovyeUerln e11ne lk'· 
dlklerlnJ, Fiı:ıJADdiyanın Ud aydan· 
beri Tab§1yane bir aurotte tecaYDze 
aıan.Q kald.ıfml ve nnıADdlyamb ar
d.ında taveı;tn tehdide mana bulundu
gwıu bilmez deJWerdlr. Bunun l4ılD 
bltaratı&r 8. Veııe.ln ~ 
bit uzl&flll& talıarrlatDde befka te1'er 
görmemektedirler. Bttaranar bunda 
bir bitaraf Jlld tefkll " ba Uu n 
blnnetsce d11Dya Ttcdımma meM'..m 
,umuıano anelmek sa,..mt gGeter. 
mektedlrlor. Bu da A1maD • 8oYJet 

tile eehrfmtMeJd blltnD balkevl~ 

rinde t6ren yapılmtf, )'lldöaQmll 
zengin programlarla kutlamnlftll'. 

Törene uat 1l5 de Ankara 
Halkevinden naklen radyo De verL 
len bqvekll Refik Saydamm mıt. 
kile başlanmıştır. 

Nutuk dinlendikten IODn kut • 

lama programmm tatbikine geçll
oılştlr. Evlerin ba,&anıan bugQ. 
niln ehemmiyetln1, balke\'lerlntn 
kUltllr alanmdaki rollerini. ve 
evlerlnlıı bir yılbk çalifID&)armı 
izah etmiflerdlr. 

Bundan sonra evlerin muhtelif 
kollannda çalıpn Uyeler tarafm • 
dan kol faaliyetleri izah edilmft, 

şUrler olıtunmuf, b:ılkevlerinln ko. 
ro ve musiki kollan taratmdan da 
mUsamereler verilmiştir • 

Hazırlanan programa göre bu 
gece ıehrimlsdeki ıtalkevlerinin göe 
tt-rlt kollan tarıümdan piyesler 
teman edilecektir. 

Bu arada, Fatih halkm tarafın
dan bir de ''karagö.1 gecesi,, ter • 
Up olunmuştur. 

SARIYERDE JIALKEvt 
AÇILDI 

Bu yıl !atanbulda yaln11 San. 
yerde b1r halkavi qılm.Jttır. Ac;ıl. 

ma tlJrenS aat 111 de büyük btr 
davetli JıWllll'Ullda npılmlfh' • 

..u ..... m.t..nannmkAd ....... Lik maçları 
mahkQm edllme8l neUculn! ~•nbtllr. F hah T k 

Zaten Almanya ve SoYyeUer JıükQ· • ener Çe 1 Op apa J 4 gol atarak bu leDekİ 
meuert bwıu rayet ~ blascltiklerin- lık maçlannın gol rekorunu teaia etti 
den bu bwıwıta hiçbir söz .tSylememif T L-.! 
lerdlr. Bunôan ba§ka ııazt propagan. aRJJİm Stadında : l(~p olarak ayn)dıJar. 
dası S. Vellesln m!Blyonu aleyhlndo Vefa - SilleymanJyeı 5 • O Veyi~ - latanbalspor: U 
bUlunmUj ve Moakova propaıanda.sı Ta.kaimde günün yeglne lik ına. lkinci ve haftanın en mühim 
da tec&bW Jöatenıı.lfUr. '1 Vefa ile SUleymaniye a.ra.sında mQsabakası hakem Halit Galibin 

ıı:n Dihayet aoa haberlere göre Ko.- yapıldı. Birlncl devrede Hakkı. idaresinde Be§iktaşla lstanbulspor 
kova. Aınerikan mlsiyonunun muv.. Sulbi, Hilmi tara!mdan Uç gol arasında cereyan ettL 
lalatmı •dece haber vermekte ve ıııo kazanan Vefalılar illt devreyi 3.0 Ç.ok seri cereyan eden müsaba· 
olmazsa Almanya etkA.rıumumlyesin! 

galip bitirdiler. kanın ilk devre3i, lstanbulsnnnın 
aldat.mıf olmak gayretkr§llttnl glf9. Y"'·.-· 
teren Alman propagandası ille bu tkincl devre başlar başlnm.u hakimiyeti altında geçmesine ral· 
ml.siyozıuu tıtr uztqma bulmak mü. )lA.ldm.iyeti teab eden Vefalılar 9 men 19 uncu dakikada ilk golü 
sadııı.ı takip ett1ğin.I iddia eylemekte- wıcu dakikada Hakkmm kafum • Beşiktaşlı Hakkı yapınca ilk deye 

dir. Ancak Almanlar bariz bir ~ 1 dan bir gol daha kazandılar. Ara. reyi Siyah• BeyuWar 1-0 galip 
rtkatzllk göatenrek bu huaustaki dan be ..:ıAı.:ı..- d in ı rak b. · d'I garU&rını anlatmak cibetlne ~tmek· 1 ....wuaa geçmt en. Y e o a ıtir ı er. 
tedirler. Hakkı. SUleyma.niye kalecisl.oi de ikinci devre lstanbulspordan 

Kulafumza yan resmt bir tarzda atlattıktan sonra Vefanın D i.ocl bir beraberlik bekliyen seyirciler, 
ırelen bu oaruan öğrenmek fena oı. golUnU de yapmağa muvaffak ol - aldandılar. Zira Saim hatalı bir ee 
:;:-- Almanların •ulh prtlan twüar- du. kilde ikinci golü yeyince kuvvei 

Bundan ı.oııra. SU!cymanlyelller manevive!eri bozulan lstanbul•por 
1 - Zaid Alman ınUatemteJtelerinlD 1 0 

u.ynaıa ve p.rt.&ızca ladea1; · bir tek sayı peşinde çok çalıgtılar )ular 5 golün kalelerine girmeleri· 
2 _ lngtltereııln Halta, Cebe1Qtta· fakat muvaffak olamadılar amına, ne mani olazruyarak sahayı 6-0 gi

nıc. Blqapur .,. Falkland &dalarım Vefanın da devam eden akmlan bi açık bir farkla mallfip olarak 
eaJd. Mhlplerlne laöe etmesi; araamda başka sayıya fırsat bı. terkettiler. 

3 - Cenubi ,Afrika. Hlndlatan ve rakmadan mnçt 5 - O mağlüp ~ere/ Ve Tı-L-!-
tzlandaya lngill.z 1mparatorluğuDdan ol.arat bitirdiler. IJ waun 
aynlm&k hakkmm tıabf1. lnsiltereye. stadlarında 

:e~ı:e=.ı ~ç1ng~~ Fener Stadında: İkİnCİ küme maçfart 
nadan Avuatral,ya bakkmda JaUma Galatuara1 - Bllil: 8 • t 
yapılmakt&dıl'. Fenerbahçe stadında bugün )"a· Taksimde sabah saat. 11 de 

4 - Avuat.ur)'a, Polonya ve Cekoe. pılan ma;tann birincisi Gal~tasa· Beyoğluspor ile Ga!atagençler kar 
lovakya ve vaz1yetleı1nde ~ bir de· c:ıJ:ıc:tıJar. Be'-"oğlusporlular bu --
..... .ı ray ile Hil!J takımları arasında • -s ı ._. 
o.,.kllk otmamam; ÇJ l ·O kazandılar. 

3 - Allaa ve LoreD1n Almanyaya oynandL 
&&de& Birinci devre Galatasaray, M ikinci küıne maçlannm ikincisi 

iman rQ1a rGrdtll'QDe uhip oıa- kimiyeti altında cereyan etmekl~ Beylerbeyi ile Kurtuluı arasında 
cak... ::akat Almanlar bu tAıkllf\er1 beraber. Hilllliler iyi bir müdafaa cereyan etti. Beylerbeyi takımı bu 
gayet ta bil bulmaktadırlar. Ancak, sistemi takJp, ederek fazla gol~ müsabakayı 2· 1 kuandı· 
b111nmeal lflaı:m 'Olan blr ~ Yana 111~• • 

m-..ıA- bırakmadan birinci dev- ~ - r.)'tlpı 1 • 1 o c.ıa. bu · kUfierl Amerikanın tabU "'>'~• 
buhıp bulmadığıdır. AnIB§ılmuı icap reyi 2-0 mağlQp terkettiler. • Gilntln ilk mUaabatamu tJdDd 
eden diğer b!r nokta da Birteılk Ame- İkinci devrede Galata!al'aylılar ktlmedeıı Eyilp..ŞteU takımları JaP. 
rika ve ltalyaıun, Almanya ve Sov. hlkim bir oyun tutturarak yaptık· War. 
yet.terin Balkanlara ve yakın p.rka lan S golden sonra sahayı S-0 p· Blrlııd devre tamamen Eyt1bb 
u.u.amalar~ tabll bulup bulmıyacak· lip bıraktılar· h&kJmJyetl atımda PCtL lteU q,. 
laııflu'· zu.a. Romaeya etrafmda bU· kum ....... _.... d---..1-
yllk kıtaatı & :Uriye harek&tı oldugu Fellel''-lloe - l'opbpu H • t uu-lllQ ""'nN'lllll Japtıklan 
ve K.an.deDla 70l\111& petrol nakllya· Fenerbahçe ltadmcbı ikiQci bir l'Olle deTreJS lılr mfır pUp 
tını tıefkıı•tıaMıraD Aimuyaıım vak F ,._.._ ile T,_ı-ps ara bitirdiler. 

maç enel'uouıyo ..,,_ • "-•-cı d- --· ......... __ ...._ Uyle Polooyaya tabi buhmmuf olan a.-.. .__ 1&1D ., ..... ıw. -111&uua ....._ 
V8 h&JlbHml& RU91aı'm lg'aU altmda Slnda cereyan etti,. ~--· UG90 bir a.t ı..t-1.. MI &) da 

hlkim oym:·an san • lidvertliler ....-....,.e... tm pçtl. Neti. 
:: ~ KL-=.;: birind devreyi 6-0 plip olarak cede Şlfll bir llfJr pllp geldL 

yalDm mQteb•m•ler delil, aym za. terkettiler. 
m&Dda, sabit ve askerler s&aderdJlt ikinci devre baştadılı ıaman. 
anl•p•m•ktadır. herkes gol adedinin ıiyadelqeoe-
Huıl olu neUce fudur; eg.r a. tahmi edi•--' N'teki bu veU..uı mJai)'ODu m&blyet JUtJ&ı111e lini n ,v .... u. ı m 

devam1I bir aulhllD prtıanııuı aedeD tahminlerde yanmı!madı~ıru gôr· 
ıb&nt olduJclarou anl&m11 ıae, AlmlD- dmr. Fenerliler bu devrede yedisi· 
ya n SovyeUeriıa vaziyet " tavuıan ni Melihin, birini de Reblin aya· 
tıaatıGUba b1eedJlecek derecede tarkb Rmdan oJmak fizere 8 gol atınca. 
bir aWQet aldırabWrter. Bir taraf- maç. bu senenin gol rekorunu tesis 
ta Alm&Dyarım. J'lmabad ~ 
den a)'l'llacatl, diter taraftan da >..,. ettikten aonra nihayet buldu.. 
mertkamD ve hatt.& AmertkaDm 1ıer lkind devre ~~ hlkfm 
,.yden eneı taUDat edeceli tıQ drf· oyruyan Fenerliler, 14-0 tık çok a· 
ıet olan ttaıya. bpanya .,. vawwım çık bir netice ile bu seneki lik maı; 
bolfevtsme karp vuiyet almalctu larmın gol rekorunu tesis ettiler. 
bqka blf187 )'ap&DU)'acaklan yakala 

n pısaaac1e bulundurmalJdlr. Bolte- Şerel StaJ,.a: 
vızm. Cermanizme pdea JÜD9 daha 
slyade ballandJlmd&D. hepal boa,.. .,... - Altmtalı 1 - 1 
vla4 &leybtan olan b1taratıard&D mQ Şeref stadında gtlnllD ilk mn. 
rekkep olmak illıere Blrleıik Amerika ııabakuı Beykoz ile Altmtuğ ta • 
cumbwTel.siı:ı.lD tefkll etmek 1.ltedl.tf kımlan anı.mıda cereyan et.ti. 
blok gltUkoe ınUttetlklere meylede. 
cekUr. 

J zulannuzı hakikat diye tcWdd 
olmektc det;1llz. Mesele berb&n;i bir 
vazlveyeden tetkik ediline edilsin. 
Uç tckllt ile kar§ıla.,ılmaktadır. 

1 - Alman ve Rusya bugün ma
oen " maddeten blriblrlerlne bağlı· 
dırlar, ve aynlm&lAn kabil de:Ud!r. 
Haklld bir Fransa, • lngillz •auper • 
etat ,aı mevcu• otdu:U gl1'1, haldld 
blr Alman • Rus .. super • Etat, ııı da. • 
W mevcuttur. 

2 - Blrle§lk Amerika. ve ~arla 
b' -ın te bl'tU- blt.ara!lıı.r bo'l§evizın 

Lehllkeslı:ı.l bir dUnya tchJlkeal addet· 
mekte olup, l .r memlekeUn mUcade. 
le metodları aynı olmakla ve askeri 
metodlar ılm"lllk. \'&rlt olmamakla 

Beykozlular, birinci dcvro Al
tmtuğun bAkimlyetındea uzun 
milddet kurtulamadılar. Bu aı-ada 
Altmtuğd:ın thaan gt1ze.1 bir ıııue 
bir de gol atrr.ca Altmtuğ 1 - O 
galip vaziyete gcçtL 

A;ılan Beykoslular Şahap vuı. 
tulle 2 ıoı atarak devreyi 2-1 
galip terkettUer. 

tklncl devre Ud takmıın çeki~ • 
meal hallıade geçti. Bu arada AJ. 
tmtuğlnlar kazandıkları penalt.Iyt 
da kaçırmca makQs şanslarmı ye. 
nenıediler •e sahadan 2 -1 mat-

beraber, bolşevizmle mücadeleye ~ ta ·arsednebl'lr. Diğer taraftan la
zırdırıar. panya ur·"\ ~ ..ıaandanberl azim'c~ra-

3 - Bu suretle bltaratıar, hiç o1· n• va •·· •t r · :1 bulunuyor. ttalya da 
mazaa manen ve blıınet!ce tktiaaden bt. bJ!: olmazsa Balkanlarda a~ va
bol§evt.zm r leyhta.n olan mU.tte.flkler ztyeU almııtrr. - Vellesln mlslyonu. 
tanı..fmda rr almaya imale olwımut- nun, -man~n be•ka bir ,eye mllte
lardıJ'. vaklat .. 1 'Y'&?' bazı · •-ip.nan lc"ltay 

Burada. b1taratıarca derhal kabul fa~tıracaıl!'nu zıume~· " Btt"e-,fk 
edllı.J)ece:.t lan t :r m&ntık vardır. j :Amerika., devletlerfıı1n tıenvirialn ta
M&am&fth FlnlAndlya lıtdlaetertnln D'"mlamnaml•·~ Alm"UJ _ RIJ.I hoyrat 

•YdDılrtı altında bu mantı.tın Skıuıt!l Jıtmdan llm!UeneUm., • 
D&~ -'*'tlldlıJn .... oldU.o Pi,- .......... 

Şimalliler bıtaraf 
kalacak 

<a..taratJ 1 ... ..,,..., 
en fazla denb meeeleleri Or.erindl 
lolW§UlınU§. İsveç. Norveı; ve Da· 
nimarkaıwı. bitaraf vuiyetlerinbl 
.luhafa.zasma karar verilmitPro 
Bilhassa Altmark hldilelindeli 
10ıU"a, lskandinn devletlerinbl 
harbe karp bitaraflddanm mubr 
faza etmeleri daha zanu1 bir bal 
almqtır. Bugilne kadar Jmç. Nor 
veç ve Danimarkanm deniılerdl 

ulradıklan zarar mecmuu. 95 bül 
ton aemI ve 800 pmicidir. 

• • • 
Btltrod 25 ( Ra4Yo} - O.W-

bildiriliyor: • 
Norveç meclisi, memleketin bl• 

taraf kalmasını temin hususunda 
alınacak tedbir ve kararların icap 
ettirdiği 200 milyon kronluk bir 
tahsisat kabul etmiştir. 

DANiMARKA KRALI NAZIR-
LARI KABUL ETIJ 

Londra 25 ( Rod,o ltltll 11} -
Jsveç hariciye nazın lskandina• 
devletleri konferansında bulunmak 
üzere .b-.ıgün öğle Oseri Kopenhaaa 
gelmi~ ve konferansa iştirak etmir 
tir. Öile ziyafetinden IOlll'I aç lr 
kandinav hariciye nazın Danimar 
ka kralı Kristiyan tarafmdu ta· 
bul edilmiştir. 

Konferans bu anda devam et· 
mektedir ve bu gece bir mm! teb" 
!iğ neşredilmesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan, tsveç mebusd 
meclisi bugQn öğleden sonra topla• 
narak mem'eketin harid ticaretini 
arttmnak hususunda bul kararllt 
ftnblttlr. 

.. 
f 



~--------.......__.._.....{' g 
Hitlerin ve Çenıber- ~q
laynın dünkü nutku No.JO ~azan: Orhan Rahmi Gök~a 

- Yal .. Yal... Gördünilz mü , flin yllzüne bakttlar, sonra Düka· 

Türkiye. ing:I ere, Fransa tek 
bir devlet gibi düşünüyorlar 

, ................ il il .................... , 

1 KR \L 
• 

BORiS Çemlb>erıavn dtvorlk•: 

haşmctpenah 1.. Bizce Papa haz ya_ 
rctlerinin kuvvetinin üstünde an. 
cak Allahın ve Yesuun kuvwtı 

Düka, sanki hiçbir §eyden ha. 
beri yokmuş gihi salor.un metha· 
linc doğru koştu. Bu sır<. 'a Ki
yara ve nişanlısı ile karşılaştı. 

Ki yara: 

- Ne oluyoruz haşmetpcnahl. 
Dedi. Düka güldü: 

• Ve.ktllcr heyeti dllıı öğleden eneı 
~ bafvektııet bln&aında Refik 
SaY<lamm rlyaacUnde dört ııu.t IQrea 
lı1r ı.op1&nu yapmı,tzr. 
• Dun gece saat 2,ao da Takatm •ta. 

dı ÖOUnde blr otobU.a ile tıuawıı bir o
~~bU Ç&rplfnu,, bir kl§t a,gv ve tkı 
-.ı de b&tU yaraıaıum,tır. HAdi.'\e· 
ll1n la!ıılltb tudur: 

Parlamentonun Aln1anyanın · aünv~vı tahakkümü altına 
aln1as 1na mani o:mak için harberiiyoruz açıhş,nda Bulq.a. 

vardır. Ben bu akşam nikahı kı. 

yaraam. ~rın sabah, ) at.ağımda 
gUzcl Vencdiğe ebediyen gözleri 
mi yummuı olacagım.. Bunun a. 

çindir ki... bcıl .... bu i!l yapanu. 
yacağun. 

Dukanın alnmdan iri iri teı 

c!amlaları yuvarlanıyordu. Bir 
koltuğa, yıkılır gibi oturdu: 

- Hiçbir ıey •• Galiba birisi ra. 
hatsızlanmı§.. 

Ve o dakikada tcşrlfatçılardan 
bıri. sararmış, şa§kın bir çehre 
ile, koşa 'ko~ geldi: 

lr.atbaacı Oamaıı. a.rbdaılarmdaıı 
'l'Urkk~u mewıuplarmdan A bdullab 
?e banka drekUlrler1ııden Sermcdl 

dUıı cece evtne dsvet etmı, ve llç ar 
~ geç vakte kadar ytytp tı:nıl§leı 
<Ur. Saat lld!·c doğru mlııattrter evle
:rlııe rttınek il.zere &yrlltrl&rkan o. :a ootörU lr!R.Qa ıntsa.lrlerint evle· 

0 ' gtıttınneş1nf aöyleuıl;iUr. Böylece 

Hotner tdll'1o,r ko: = rıslanın sıyasalını 
- Ya §imdi ne cvacak? 
Diye inledi •• 
- Ne mi olacak ha~mctpcnah • 

talik edeceğiz merasimi. Siz ar.it.u 
ederseniz Papa hazretleri ncz.::n. 
Jc tcşcbbilsatta bulunursunuz. 
Fakat ben bunu da devletlümlll4 
.avaiye etmem.. 

- Yetişiniz dcvlctJCim, yetişi· 
niz .• 

Her üçü de teşrifatç:ya sordu-ing-ıltere ve f ransadan. yaphf_ ımız .ta_· izah elti 
., Sunn ve ıonta0 

lepler mUS~emle.(elerım:zın tad8Slttll ra'IFUık po30td· 

tar: 
- Ne var, ne oldu? • 

toınobu Takatmden Altmbakkata 
~tru barcket etmıı Ye Stadyum ö 
-Uncıe bulunan §<!!ör Ekruıtn tdare-
-ındekl zo~o nuıııaraıı Kurtu.ıu, • ae., 

Londra. 25 - İngiliz Başvekili 
Çemberlayn dün Birmingam'da 
mUhim bir nutuk liiyUyerek mU~ 
tcfiklcrln barb bcdeflcrlw anlat. 
mı;ıttr. Cemberlayn ezcllmlo §un· 
!arı a6ylcm!ştir: ~t otobtlsl'.nu geçmek tst.emtıur. 

•traııa OtobU. bJrdeııbtre cııddenln 
~ geçerek yolu kapamı;ı ve o.. 

bU çok aUr&W C1Wğ1ııden otobQ. 
.. ça,.Pllll§tır. 

Ytti§en pulb memur1&n ob>ınob1J. 
do butunan ve .Y&ra.lıuıan AhdullaJı. 
~et ve fOför .trtanı Beyoğlu hu
y eatne kaıdınnı~lal'dtr. Sermedin 
l:aJarı a,tır OldU!wıdan ltadUS a. 
t IXl&ınıat.ır. AbdUll&Ja U. fOför Ir· 
~ tik tedavtıert yapildıktan sonra 
aıı. tancc1.en çııuxu,:anıır. Sennet bu 
tir: bah A1nııuı haata.neatne nakledllmı, 

··- Arkadqla.mn ve ben bede
[imlzl mütea4did defalar wvir ve 
tarl! ettik. Fa.kat NazJ p:-opagan
dnc11ı hilekardır, vicdansııdır. Ko • 
nuemalannda desl.sckfırlıkla hnre
lı:et etmekte ve bizzat kendi men. 
faaU uğrunda icat ettiği hedef ve 
aebebleri bize atfeylemektedir •• , 

Za 'I'ahkıkaı yapılaıaktadır. 
bıta raporuna nazaran lı&diR~ 

~;ıeb olan hUIUai otomobil IOförO 
.anTn Barllo§ olduğu anl&§tlDUfbr. 

Karadaııiz boğazı clvaruıda Afva 
:Ulertue on mu kadar meaa.tede 

0~ bir mayn g6rWmU,t.Ur. 
tın °r&dan teceıı motörcWw tan.. 
ldıJ. ~ Y•pılan ihbar U&ertne Uman 
~ l'eai ıncmur gôndererek tabklkata 

lazıuotn-. 
:Jını İbbar tahakkuk edene derba1 m&J· 

İJ1Uıaaı lç1n ledbtr almaeakbr. 
~ınan relaUğt btr kazaya meydan 

enı~Jc lçtn KaradeııJze ctdecek 
~~Cllert Vaziyetten haberdar etmi§ 

let • Z 1 P a a t TekAlet1 deT. 
be.z.ı ~ l§letmeaJ.ııJ tevsi etmek ve 
lu nıuıtakaıarda köylUdeo toprak 
" raııya.re.ıc biz.zat tplotmeğe karar 

1~rtni§Ur. İlk olarak PolaUı ve hava· 
ıuılnlle bUyUk toprak aablbl olan köy 
dlıer Aııkaraya davet edllml§ .. ken 
ı..~rue g6rtl§meıere baılaomı;ıbr. Ve
"'4llet to bur Praklan kiraladıktan aonra 
Cek alara de. bal z.lral e.kJpler ;öndere· 

• ve l§e ba§Jayacaktır. 
t4eu Q 11 n 1 e r d e n b e r t cı.vam 
era tlddetu ntmurtar " da#larda 

.Yeı.a kartardq Ceyban Delu1 ~ 
~tr. "'"·--bir "-lıııJı ve tqmı,t.a. ~ 
!Xıa <1ezıbire bUyUk CUrOJtO Ue dolu Y&a 
na,,.h ba§laınl.§, bu sealert zelzele 11&· 

trr halk llinema.daıı dlf&M tıi"l&mlf 
• Callllar lurıtmıo ezilerek yara.1a. 

:::ar olınuıtur. Bİnıerce bektu a 
lıııra •uıar altında kalllllfo meanıaı 
tııı P 01mU§tur. Birkaç köy llU1ar al 
ıın: kaıınl§tır. Bu köylere derhal 

s., t gönderUmışttr. 
1- .Yb&Q llebrUaio 8Ul&n &Jçalm•la 

§l&ııııot.u • • 
llaııye Veltlleu Anupa7 U& 

rhat cdteeklcr için yeni bazı 
:r:;.arlar vermiı ve kambiyo dai· 

Be bildirmiıtir. 
biı u arada kambiyo dairesinden 
da e~. rnUı~ade•i almak hakkında 

ır emır vardır Bu ıurctl~ 
tehrimize ~el?llt oİan ecnebilerin 

Uradan donüt biletlerini Türk 
Parası ile almalanna mani oluna. 
eaktır. 

liaatalık ve ticaret makndUe 
:"rupaya giden Türklerden nıaa. 
._~81 da bazı yeni kayıtlara tlbi 
•ı.ıtulacaktır • • 

latanbuı ve Be)'OA'lu mm.t.akaJa. 
~ Yeniden 7G ük:mektep ın,. olu. 
)U kbr, Bu mekteplerdeu yedlat ı: 
tı};te, OD Uçü Emtnöntlnde. Tirm1 aJ. 
lttızu FaUhte. onu Bqlkt&§ta. cm do-

Bey0glunda olacaktır. 
ha• Vuayet meterberllk mUdllrtOğilntırı 
ile lq <la&ıtılmak üzere buUrdı&ı 
lıartyUz btn broıUr, paa1f korwunaı 

kkında es&411 ınaIOmatı haYl bulun· 
txlatttacıır. Bu bro§Orler halka tıtr im· 
::. nıukabl!Jnde meccanen dafltılacak 
1 · lnıu Ue herkes bro~Urdeld eaıı 
ara rtayet etmeg1 taahhot etmtt ola 
tnkıardrr. Halka •erilecek mtıayytn 

Çembcrlayn müttefiklerle Nnıl.
lerln hattı hareketi anı.ıımda blı 
mukaye~ ynpatak cvvclfı Alman 
hariciye nazın von Rlbbent.rop'un 
bir mukaddemesi ile b:ışlıya.n Al· 
man .beynz kitabmdn.n tebarüz e
den Alman hedeflerini tcUdk et. 
mıe ve dem~llr ki: 

.. _ Nıu:ileriıı harb bede.flcrt bu 
kitapta mevcuttur. Şu 1kJ cUnıle 
ite tetkik edllcplllr: MllletimWn 
lmbası ve dilnya tahakkümU .• , 

Bize gcllnce, b!.z Almanyanm 
dlinyaYJ t.ahakkilmU a11.:ma alma. 
ama mAnJ olmnlı: icJ,Jf barbediyo
nı.ı. Ve hiçbir milleUıı imha.smı 
laUhdaf etmiyoruz. 

Bi.ı küçük Avrupa devletleriniıı 
bundan böyle PJUniyet içinde istik· 
!fillerine karşı mütemadi taarruı 
tehditlerinden masun o.arak yaşa 
malan ve bu milletlerin bir daha 
ımha tehlikesine maruz kalmama 
lan için harbcdiyonız. Biz kendı 
ıniz için bir Mkimıyet istemiyo· 
ruz. Bize ait olmıyan hiç bir top 
rak da ıstemiyoruz. Evvelce hüı 
olan milletlere Almanyanm )'aptı 

zararlan tamir için harbcdiy~ 
ruz. Biz kaniiz ki, hedeflerimiıı 
başka milletleri esarete sürükle · 
meden tahak1<uk ettirebiliriz. 

Ferdin vicdan hürriyeti, din hüı 
rireti için ·:, türlü zulmü heı tür· 
10 militaristik zihniyetini ve biz 

yet edilip e<1llmcd1ğ1 a.ra,,tınlacakt.sr. 
i'apmıyan ardan ceza almacaktır. 

• Şehrtınb:de bulunan b3va mlld:ı 

faa ıeneJ komutanı general H~ 
,>1n HilsnU Kılkıa dün \illyete ge
lerek seferberlik mildürlUğUnde 
mevgul olmuş ve bundan sonra it. 
falye mUdirlyle belediye imar mil· 
dUrlllğtlııe giderek hava müdafaası 
noktaamdan gehrin plA.olan Uze • 
rinde tetkikler yapmıetır. 

• lımıte tabS Karaau oabJycsi la 
lah1ye köyünde feci bir ctnayet lflcn 
mitltr. Kemal l&m1nde bir genç, kö
ytl,D e.n dUber kw olan aıucaaının ki 
zlyle ae~ ve günUo l:ıirtnde bel.§ 
ka bir kadına tutulmuş, aevgtııat Fal· 
mayı kör blr kuyuya at.arak ortadan 
kaldırmak latemitUr. 

Genç kız. günlerce ku)'Uda ölllinlt 
pençeleımtı ve rılbayel açlık• .ogııı. 
yUzUndeD ölm~fur. 

Kemal Adapazan aj'ır çcza m&b· 
kemealna verllml§Ur. 

• Yakın prk lı:ıgillz ordulan ku 
ma danı gen -;ıJ VB\'\ll dUn YenJ Ze 
landa kıtaatma bir hitabede buluna 
rak demlftlr ki: 

.. _ Umumi barbde, batb hare
tetıerlnlzle ve kahrnmanlıklarmız 
la dUnyanm bu •tnmımda bUyuk 
bir tlShret kazanmrş bulunuyonıu • 
nuz. En son olarak nereye sevke. 
dfleblleceğiıılzf sl.ze ~yllyemem. 
Fakat meyus olmayınız. etzl.n ya. 
lmı earlra muvualatınız dOşmanla. 
nmızm cesaretini lnrd1 ve buradn 
harb ihtimallerini azalttı. 

zat Almanya da ı:lahil olmak ilzert 
bütün Avrupayı fakirleştiren sila.Iı 
yanşım ortadan kaldırmak i~ir 
harbediyoruı. 

Ancak bu zihni)•eti ortadan kal 
dıımak suretiledir ki. A\TUpa su 
~mış olduğu emnıyete erişcbiliı 
Ve Avrupa milletleri mastan Vt' 

'1arap olmaktan kurtulur. 

Türkıye, lngıltere ve 
Fran111 tek bır devlet 
gibi c.fişfioüyorlar 
Çemberlııyn autkunda ounu da 

söyle.m.i:ıtir: 
•·- :F'nıns:ı ve İngiltere bus;Un 

tek bir devlet teşkil ediyorlar ve 
tek bir devlet gibi dU;,ünUyor ve 
hareket ediyorlar. 

İngiltere ve Fransa kendllerlnl 
miltte!ikJeri Tür.kiyeye bağlryan 
rabıtalar hususunda da gene telıı 
bir devlet gibJ dllşUnilyorlıı.r. Tür
kiye Ue mlltt~!lklcr arasındaki il· 
kı tesrlkl mesai ron ticaret mua. 
hedelerile ~ e~ttr.,. 

Hıtlerm nutku 
kll.iı, 28 - Bitler dUn akPm 

nasyonal • sosyalist partislnlıı yll
dönümü mUnasebetUe MUnllite bir 
nutuk ııöyle.mlştlr. 

Hltler partisin1n muvaff'a.kıyet
lerinl saymış ve slSzll bugüne ge. 
tirere.k demiştir kJ: 

•·- Almanyanın talepleri son 
derece mütcvar. olmuştur. Al· 
manya cvvclA, kendi hayat saha. 
sının emniyetini iı;tcr..ıiştir. Al 
manya bu hayat sahasının kemi. 
rilmeaine milıaade etmiy.eeektir 
O sahada Almanya aleyhiııc mü 
teveccih hl~bir tehdidi veya si. 
yası tertipleri kabul etmiyecek 
tir. 

Saniyen, Almanya Alman mal 
olan ve dünya pllitokratlan tara. 
fınd:ın kendi milletleri için bic; 
lüzumu olmaksızın gaspediler: 
mUstemlckclcrinin iadesini iste· 
miştir. lgte İngiltere ve Fransa 
dan yaptığımız mtitevuı talep 
ler bundan ibaretti. 

Buna rağmen bilyUk harpte~ 
eski muhasımlanmız tekrar orta 
ya çıktılar. Fakat şlmdl onlar 
bir asker karşı koyuyor. Esaslı 
bir tarzda hazırlanmış olan, mil. 
lctint' karşı deruht• ctmiıı oldu · 
ğu vazifeyi müdrik bir asker. 

Bundan dolayı düşmanlanmı~ 
benden nefret •tslnler. Azarr· 
iftiharı duyanm. Yepane eme. 
lim vatafldaşlanmm muhahbetiri 
kazan:r.al: ve onu muhafa":a et 
mektir. Nasıl milletimizin hilrri 
yeti için d1hilde on üc sene m{; 
cadele ettiysem bugün de omır 

içi., hariçte rrücad~le edi,,orum 
Hitler nutkunu LUtherin 11 

~zlcrilc bitirmiştir: 
"Cihan ifritlerle de do. ytnı 

(!31İD veleceV.iz !.,. 

Türk hekimleri yardım 
cemiyetinin toplanbıı 

Türk hekimleri dostluk ve yar. 
dım cemiyeti dün toplanmıı ve 
cemiyetler kanununa uymak fi. 
zere idare heyetini yedi kişiden 
beş kiıiye lndirmeğc karar ver. 
miştir. 

Dikilide yapılacak 
nüınune köyü 

kasona 
devam u 

Sotya, 25 - Kral Boris dilıı 
yeni Bulgar meclisini açmıştır. 
Söylecrği nutukta eu cümleleri tıe
elnf yllkııeltuek bllhaua teba.rllz 
ettfrml~tir: 

Bulgaristan sulh ve bitaraflık 
politiltaııma devam edecektir. HU. 
ki\metteki değişiklik harici ve da· 
tılli politikada tebeddül manaam.a 
gelmez. 

Yugoslavya ve TUrk:fye f1e mu 
onscbatnnı.z dostluk mııahedcle. 
rinden mülhem olmaktadır. BUUln 
komşularımızla lyi mllna.scbet de· 
vam ettirmekteyiz. Bulrmrlstnnın 
yalnız dostu olmasını lsUyoruz. 

Romaoya ile anlaımağa 
doğru 
B6kref, 24 ( A.A.) - Roman. 

ya maliye nazırının :"ofyaya 
yaptığı ~iyaret Romen nu.tbuatı· 
nın nazarı dikkatini.şiddetle ccl. 
betmckte devam ediyor. 

Bu dyarcte alt tafsflit ve BuJ 
gar matbuatının neşriyatile dolu 
olan gazeteler, iki memJeketı 
bağlayan asrrtık rab!t2hn kay. 
detmckte ve ıeçlci lhtlllflann f. 
ki memlekete kentfiJerJnl tehdit 
eden mU"terek tehlikeyi unuttur. 
maması lazım geldiğini yumak 
tadır. 

Romen matbt.ıatı b,,, .. , ~ ., Ro • 
-nanvanın BuJparisteırılı dost~ 
ve hatist!ne teşriki mesa. arzu 
11unda olduğu ve Balkanlaı ." ı • .'ıl. 
bun korunması r.arurctl Dzerln 
de ıuar etmektedir. 

Journalul ~aıetesl. Romanva 
1ın iyi niyet1t'n'1' tevsik ;.~.ı Ro 
'lUlnvaı-.1 V!lktiJe P·14 .. r1 .tan 
"stikİSJ ve hn,.Tf ..... +• "Tll1"'\4clcafn 
~c genis •ıardrnlarda bulun~ 
'>ldu~unu hatrrlatıyor. 

Bütün ıa:-deler, maliye n&s• 
n.,, ... h•1 r.i·•aredntn y~ .aıU 

?tir- Uıttıs&d4 n-.lceter ,:ı. "'"": 
ıaı-and" Ceyi .. 11 alyMf n••i·.c'!-ı 
1e n?iuracağı ümf"lnl izhar e 
:liy,.rlar. 

Romanya Malıye NaznınJr 
beyanatı 

Sofya, 2~ ,.'!A.) - Sofyay 
resmen zlva·et "~en Ror:lnny2 
naaJ:ve ftt'sr.: K'"'nata: ..:.ı~~ko 
liükreşe ha. ~keti esnasında 11 
b""Bnat+:ı hulunmnstur: 

''- Bul,,.ari~tanl1 Romam'I 
il• TMdaki d~+!uk Avrupanın 
bu lmım·nda sulhe kıyıJf' li bit 
hizmet ifa etmİ" ve h,.,. l.k.I "'"~ 
lekct arasınd11 mevcut :vt rrUmı 
ıcbetlerin takvivc.lne çok mUsa 
it bir bava yaratmııtır.,, 

isveçle 
bombalanan köv 

Sovyetlerin tekzibi lsve. 
çi tatmin etmedi 

- Deli olacağım.. Bu ce rcu 
lcttir, ne felikettir? .. Şimdi bir d t 
düğiinil talik ı~bebi uydurmak 
lazım_ Öyle bir acbeb ki, berke~ 
makul bulsun, inansın.. Halbukı 
benim aklım& böyle birıey eclDll 
yor. 

Piıkopos dG~llnilyordu. Bir a. 
ralık, Dükaya bakarak güldü: 

- Buldun.-dc~-buldwn.. 

Mesela, bendeniz hastalanmııım 
Ani bir hastalık.. Baygınlık ge· 
çirmeğe batladım. Siz telaşla der. 
hal upklarınızı çağrnyorsunuz, 

beni tedavi ettirmek istiy;orsunuz 
Fakat meaelA ben iyiletemiycwum 
ve durmadan, başımın içinde müd 
h1t atrllar oldutunu, gözlerimin 
,armediğini ıöylemek iatiyorum .. 
Anladınız ya 1-

Dllka homurdanarak cevap 
veroi: 

- Anladım. anladım.. 
Ve di1lerinln araaından kendi 

kendine söylendi ı 
- Anladım koca domuzt.. 
- GISrdünliz mil muhterem 

Dlika hazretleri 1.. Ben hastala
nınca. bittabi !-:ilisc meruimi açı· 

lamıyacak, kimse de birşey anlı· 
yarr.ryacak.. 

- Peki, anladım. Ben dı§arıya 
çıkayım. ıen de feryadı basl. 

Düka, kapıdan çıkarken tabii 
vaziyetini takınmıştı. Hiçbir za 
man bukadar hiddetlendiğini Y\. 

b5yle hayret verici bir hadise ıl~ 
~arşılaştığını hatırlamıyordu-

Salona girdi, misafirlere doğru 
ıürüdü.. Tam bu sırada, derin 
ve acı bazı feryatlar duyulmağr 
başlaı~ı. Misafirler evvela biribiri 

o nen pe~rol 'er ı 
payla ş~lan11 yor 1 

- Muhterem başpiskopos 'bay. 
rınlıklar gcsiriyor, yerlerde yu. 
varlanıyor_ 

Kiyararun gözlerln!ie gizli bir 
sevinç §imıeği çaktı ve hatırına 

ilk gelen Meçhul Korsan oldu. 
Acaba. o, gene bir oyun mu oy. 
nuyordu?. 

DUka onlan bırakarak papum 
bulunduğu odaya girdi: 

Koca papaz, hahlann üstünde 
yatıyordu.. Dudaklarının kenar· 

lanndan aalyalar akıyordu. Dil· 
ka: 

- Vay kerata! diye mınldan. 
dı.herif papaz değil, aktörmüı 
meğer •• Hiç te belli delil ... 

Dört teşrifatçı, papası kucak
ladılar, gezlonga yatırdllar. Dil· 
ka: 

- Çabuk-diye bağırdı.nray 
bekimlni çağırın t. 

Onlar koşarken papaz hafifçe 
caz kırptı. Düka, kahkahayı bas. 
mamak için kcnarsini t?Jl' ttı'ttu. 

Rol mükemmeldi. Bİ'!"ı!~ .Sonra 
doktor gelmişti. Davetlilerden 
birkaçı da h3di5eyi duyarak ko
~ub gelmitlcr:iL Doktor hastayı 
muayene etti: 

- Tuhaf-diye mmldandı..hara
reti yok .. Vücudu tabii vaziyette. 

Ve çantasından küçük birşi~ 
çrkarrb papaz.ı koklattı. Bir dald. 
ka sonra papaz kımıldadı ve ya• 
vaş yavaş inlemeğe başladı. inil· 
ti gittikçe artıyordu .. Nihayet pa. 
paz doğrulur gibi oldu. Elleri i
le başını tuttu: 

- Aman-diye bağırmağa baı
'adr-ba~mın içinde şeytanlar te. 
;>iniyor. Sanki bir yılan beynimi 
-nntemadiyen ısırıyor ve zehrini 
lö!tüyor. Gözlerim ... Gözlerim de 
~ömUyor_ 

D üka, ona bazı sualler soruyor, 
fakat papa1 bie aldırmad2n ken• 
1i saçmalarına clevam ediyordu. 
Doktor hayret içindeydi. Dükaya 
'öndU: hafif bir sesle: 

Haş-.1etlum ı:lcdi~imdiye 

:adar böyle bir hastalığa tcsad:if 

Almanya ve Jtalya ikf 
sadi bakımdan Roman 
yada birib;rine rakip 

vaziyette 
Londra, 25 - Havas ajansı 

nın Bükre§ten öğrcndJğlne göre 
Alman iktısatçuıı Klodius'un BUkre 
şi zfyarctl mil::ııısebetllo mali 

mahafildc dohşan §ayialara gört' 
Almanya mark kambl.t' fiyatıruı 
yeniden arttırılmasını ve bunuı 
.>O ley olarak tcsb!tini lStiyece! 
tir. 

• ~tmemiştim. Muhterem pederin 
vaziyeti gösteriyor ki, ~ok ıztıra· 
ıaver dakikalar geçiriyorlar. Göz 
'erinin de görmediğini söylilyot'"' 
tar •• Bilmccburiyc nika:n bir mtld 
lct talik edeceğiz. 

Bu müzakerelerde hazır bulun 
mak Uzerc büyUk Aln •. n banka 
tarının mümt:;sitlcri de BükrC§t 
gitmiş bulunmaktadır. 

İtalya ile Romanya arasınd2 
ticaret müzakerelerini yapn·alt 
üzere dün bir İtalyan heyeti d . 
Bükre'e hareket etmiştir. 

Müzakereler bilhasu İtalyayr 
Romen pett·"'lü ve.rilmesLrıi istih 
al edecektir • 

Düka, mcyusııne bir şck:tde ha.. 
1rnı salladı: 

Evet. maalesef ..•• Bum da ıb 
yrapınız, davctlilerimiu tc4ssür
lerimi bildiriniz Bek!enmiyen vo 
istenmiyen bir hadise vukuageldL 
Hastayı 11e yapalım? 

- Derhal ibadethancdcld o
la~ıına gö:ıdcrilsin, 

1 ( Oevamr var) 

Londra, Z6 - laveçte blr kbyUıı İtalyan ekonomisinin zimam 
bombardımaıı edllmua dolaywıe la darlarilc fikir teafüindc bı·!l"naıı 

Satı:ık 
Ba~a.ıt presı Yeçln Moakova nezdinde yupug-ı te Klodiuı da Romadan gelmiştir. 

~ebt::.la dolayıallı Sovyel Taa aJazuıı Verilen bazı haberlere göre Ru 
bir tebllg neşrederek blç bir Suvyeıı ma müzakereleri Almanlanr 
tayyarealnin lsveç tızertnde uçmadı· beklediği neticeyi vermemiştir. 
guu blldlrmlf, bu tıaberlertn uydur. Siyasi mütahitlerin kanaatin 
ma olduğunu lddla etmlfUr. Bu tek gCSrc, Almanlarla luılyanın Re.. 
?.ip f.sveçte ç0k tenA bir lntıbe uyan manvada iktisadi bakımdan ortak 

40 ton tazyik kabiliyetinde. 
1400 kilo sıkletinde BAKALİT 
-namuHitı itııalindc kuUanrlan At. 
r an m·.muHitı yeni · iı el pr~ 

ve kalıpları tefernı.atiyle beraber 
satılrktır. ınuhıcıtten aonra bllttın ..ter do-

18.oıJ&caa .,. brofUrdekl -..ıaıa rta. 

• A r n a Y u t 1 u k t a flddeUI 
zelzeleler otmu;,tur. Avlonya "8 Be· 
ratta baar mlllı1uıdlr. Nlltuaça ayl
.ı l'Oldm. 

lzmir, 24 (A.A.) - Gazete 
lerin yazdıklarına göre, bu sen~ 
Dikili ovasında 300 aile alacak 
şekilde bir göçmen k8yü inp e. 
dilecektir. Bu köy en mükemmel 
şeraiti hab bir nilmune köyil ha. 
liade ricuda ıetlrUecektir,. 

ılırml§tır. laveç protestosunu tekld e· ı değil, rakip vaziyetindedirler. 
decektır. lanç mebuaıı mec11ıd bu· Çünkü her ikisiıfin de iptidai 
gün IQA t•vk&lWI IGUIDM Wn1Duf maddelere ve J>'tl"Ole ihtlyaçlan 
ta. vardır. 

Müracaat yeri: Fatih manisalı 

Funın aokak bir numarah hane 



22 sene mahzende yaşayan 
bir asker kaçağı 

Pari!, - Deni5 Karol, geçen 
harpte, vatanım müdafaa etmek 
için a s.lcere gittiği \'akıt 27 yaşın· 
da idi. 

Yeni üniformasını giydibri va: 
kıt onunla en çok iftihar eden, 
sevgilisi, .i\1agda Fulua oldu. 

Köyun ufak istasyonunda veda· 
la~tıklan vakıt Denis tekrar gele· 
ceğini, göğsüııün madalyalarla 
kaplı olarak doncccğini, söyledi. 
"- Sen çabuk gel, madalyala_ 

nn kıymeti yok, yeter ki sen dön
mü~ ol!. .. 

Genç asker, en ileri hatlarda dö· 
ğüştü: sözünü yerine getirmek is_ 
tiyordu; aklı fikri, madalyalarla 
Amyensteki köyde bu!unan sev· 
gilisindeydi. Köye dönen izinli as· 
krrlcr Magdaya, Dcnisin kahra_ 
manlıklanm anlata anlata bitire· 
miyorlardı· 

Fos taraf nıdan taltif olunacağr 
ru da ilave ediyorlardı. 

Lakin bir gün, Denis ortadan 
kayboldu. 

Arkadaşları, onun Almanlara 
esir düşmü~ olmasının muhtemel 
olduğunu ve iızülmemesini Mag. 
daya yazdılar. 

Aradan epey zaman geçti. De· 
nis'ten haber çıkmadı. Arkadaşla: 
n onun öldüğüne kanaat getirdi_ 
ler. Zavallı Magda, aylarca ağladı. 
Bi!tün köy haline acıyordu· 

Bir gece, Magda evinde uyur 
ken, kapının hafifçe vuruldulumt 
duyarak ka1ktr. Aşağıya inince, 
karşısında pejmürde, saçı sakalr 
na karısnuş bir asker buldu • bu 
sevgilisi Denisti. 

1 
Yazan: llJIJLIP \\"'YJ,JE 

tngllb:ecden t;cvtren: 11. MO:SIR 
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iki defa Stanton'lara telefon 
etti. Fakat Ceri'nin evde olına· 

dığını söylediler. Her iki defa· 
aında da Ccri, Beti'nin eve geldi" 
ği zaman l:endisini aramasını 

tenbih etmişti. Her ne ise, bir 
cevap çıkmadı. 

Resim yapmağa salıştı. Fakat 
yapamayordu. Holli'nin apartma· 
runa kadar yürüyerek gitti. Fa· 
kat Holli de evinl:le yoktu, Arka· 
daşı oradaydı. 

O akşam saat ona doğru artık 
kendisini hafakanlar boğacak de· 
reuye gelmişti. Emniyet mer
kezine giderek Rayliyi bulmağa 
karar veriyordu ki, kapısı vu· 
rul<lu. 

Rayli içeri girdi. 
Ceri teHlşla: 

- Neredesin dostum. Yalnız· 

lıktan ideli olacağım. 
- Benden de al o kadar. Dün 

gece bu saatlerde seni zeki bir 
adam olarak görüyordum. Bah· 
settiğin nebatları elegeçirdik. 
O Fransız aşçıbaşmın dün gece 

söktüğü bütün nebatları elege • 
çirdik. Elegeçirdiğimiz nebatlar, 
tahmin ettiğimiz gibi ''Papas 
Ko'kuletesi" denen çiçeklerdi. 
Hem ide bunlardan bir sürü var· 
dı. Artık ne kadar memnun c-ld~· 

ğumu bir düşün! 
- Evet, anlıyorum. 
- Arkasından aşçıbaşını da 

yakaladık. Merkeze götürdük. 
Anlattığı da şu: Oradan söktüğü 
birtakım• nebatlardan yemeklerde 
kullanmak için baharat çıkarır· 

mı§. Zehirli çiçeklere gelince, 
bunlardan bazdan aıata:de şeyler" 
mit. Hemen her bahçede bulunur· 
muş. Bazıları da bulunmazmış. 

Aşçıbaşı hayret ediyor: Böyle 
flre1 ft nrlf gfJrlbıil~ffl çiçekle· 
rln bu kadar fena ve hainane 
hususiyetleri bulunabileceğine 

taŞıyorum, diyor. Herif tuhaf bir 

Vefaldlr ve sadık Magda onu 
mutbaha aldı ve karnım doyttrdu. 

Denis cepheden kaçmıştı. 
"- Sensiz yaşayamıyordum, 

dayanamıyordum; orada kalamaz· 
dım; ba51 eğilmiş, kolları ayakları 
kopmuş binlerce ölünün arasında 
çıldırmak üzereydim." 

Ağlayarak devam etti: 
"- Kaçmağa mecbur oldum!'' 

Magda istasyonda ona söylemiş 

olduğu şeyi hatırladı: "1\ladalya 
istemem, yeterki sen dönesin" 
Keşke bunları sö}•lememiş ol· 

saydı! lşte Denis şimdi karşısında 
idi; insanların arasına bir daha 
sokulmamağa mahkum olarak ... 

Denisin saçlarını okşayarak onu 
teselli etti. Nasıl olsa bir ~re bu_ 
la bilecekti. 

Denisin köyde olduğu öğrenilse 
derhal vatan haini olarak kurşuna 
dizileceği mUhakkaktı. 

Dcnis, bir JıeyulA gibi göründü ..• 

Magda Denisi seviyordu, her ne 
pahasına olursa olsun onu vikaye 
etmeğe karar verdi. 

Mamenin karanlık bir köşesin
de ona bir yatak hazır:lıyarak l!· 
zım olan ~yleri indirdi. 

Magda ancak yemek götürdüğü 
vakrt Denisi görebiliyordu. 

Bütün evlenme hulyaları mah· 
volmuştu. Artık hiç bir zaman De· 
nisin kansı olamıyacaktr..... Ço· 
cuklan olmayacaktı ... 
Magda'nın fa1..! a yemek yemesi 

köyde dedikoduları mucip oldu. 
Fakat kimse kalkıp ona bir şey 

söylemiyordu; matemine hürmet 
ediyorlardı. 

Günler, seneler geçti. Denis bir 
asker kaçab'l için müruru zamanın 
tesiri olmadığını biliyordu. Yaka· 
sını, di\•am harpten jmkam yok 
kurtaramazdı. 

Böylec Deni:;, 55 inci yıldönü· 
münü karanlık .11ahzcnde kutlu· 
ladı. 

Bir kfi. evvel günü, D~•is'e 
yemek indiren olmadı. lki gün 
böyl~ J!CCli· ]), ·~ <=adrk gardiyanı 
nın öldü&rünü anlamıştı. 

A,.lıktan, yan ,. m bir halde, 
mahzene inerek sürl:riilü duran 
kapağa bir odun parçası ile vur 
mağa başladı. Gürültüyü duyan 
komşular, daha iki gün evvel bir 

ölünün çıktığı bu eve ruhların gel· 
rniş olduğunu zannederek korktu· 
lar. 

Denis, t~"Ytbcvaz bir sakalla 
karşılarına ç1ktı~ı vakıt fena halde 
korktular. 

* * 
Mesele anla!;ıldı \'C Denis divam 

harbe gönderildi. 
D: ·:ını harp · v'cti onu ilelebet 

hapse mahkOm etti. 
Denis, halfi hapishanede bulun· 

maktadır. Halinden şikftyetçi ol· 
madığım, onu ziyarete gelen gaze· 
tecilere söylemek: . '.lir. Hiç olmaz
sa mahzende olduğu gibi korku 
içinde yaşamıyor!. 

AŞK Z ~ u ~A ! ~9fo\ R 0 M A N 1 1 
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adam, mariz bir ruhu var. 
Şairane bir ruh fakat bütün 
aşçıbaşılarmın ~ir ruhlu 
olduğunu söylüyor. Bah. 
çcdeki zehirli çiçekleri ni. 
çin topladığını sorduk. O· 
na da güzel bir cevap ver
di: 

- Çiçekleri :ı~sıl buldu. 
nuz?. 

- Gayet kolay. Marscl onlan 
çöp tenekelerine koyup sabahle · 
yin çöpçünün ahp götürmesi için 
bahçede hazır etmiş. Bizim bu 
kadar çabuk davranıp onları elde 
etmeğe kalkacağımızı düşünme· 

miş. Bahçedeki zehirli çiçekleri 
niçin tamamen topladığı sözüne ecri, ::\lod'ıı bulnnılc, ·~ bu 

karşı diyor ki: "Eğer, üç karde· alleııln .,crellııl kirletmek istemem. 

şin zehirlenerek öldüklerinden Fnk:ıt ııil"ııl:r. efmdıııdan birinin, he. 
şüphe edilecek olursa, bizim bah· plnlzl lelnoll'yecr.k Jıarel;:ııtıerıte bu-

lundu,brunu hlllyonım.,, dl'<ll. 
çemizl:leki zararlı çiçeklerden ÇI • Mod bu t1üz l<Rrşısında birdenbire 

karılmış bir nevi zchirin kendile· şaşırdı ,.o elindeki ıcadeh yero yuvar_ 

rine yedirilmiş olmasına ihtimal ınnılı. 

verirler. Sonra da benden şüphele 
nirler. Onun için, esmayı iAstüme j •disinin masum olduğuna hükme· 
sıçratmaktansa bir an evvel zehirli deceğiın geliyor. Sen beni~ na· 
çiçekleri toplayayım, ortadan zarımda ne kadar masum ısen, 
kaldırayım dedim ... " Gördün mü Marsel dahi o kadar masum. Ne 

cevabı ... Tam otuz altI saat, he· 
rif pu ifade de ısrar etti. Ağzın· 

dan başka bir laf alınamadı. Belki 
sonra söyler. 

- Fakat biz i§imizi biliriz. 
Çok az kimseler otuz altı saat 
yalan söylell"ekte ısrar et:!ebilir· 
ler. 

-Odasını aradınız mı? 

- Aramak da Jaf mı? Mikros· 
kopla dolaştık. Altını üstüne çe· 
virmedik yer bırakmadık. Herifin 
bankada on bir bin doları var. 
Bir karısı, iki çocuğu var. Aşçılık 
üzerine bir de Fransızca küçük 
risale yazmı~. Arkadaşlarr hep 
3!!fı. Herkes onun hakkında iyi 
bir adam olduğunu söylüyor Ken· 

dersin? 

- Kendisini ne yaptınız? 
- Serbest bıraktık. Başka ne 

yapabilirdik? 

- O nebatlardan Akonit veya 
Akonitin çıkarılabiliyor mıymı~? 

- Evet. 

- Sakın bir' başkası o bahçe· 
den ittifade etmiş olmasın!? 

- Evet, bu da mümkündür. 
Fakat Kim? Ah evla::Iım, iddia et· 
mek kolaydır. Fakat isbat etmek 
güç. Doktorlarla ela daha fazla 
oynayamayız. Onlar, Pol'un tabii 
ölümden gittiğim sö}'lerler. İki 
giin sonra cenazfsi kalkacak. 
Hem de sükunetle ... Bel ki adam· 
cağız filhakika kalb sektesinden 

<Slmilştür. Di§Çilerden zaten hoş· 
lanmayormuş. ihtimal korktu .. 
Heyecandan geçip gitti. 

- Fakat senin kat'i kanaatin 
onun tabii surete ölmediği yolun· 
dadır değil mi? Yani kalben inan" 
mayonun?. 

- Hayır inanmayorum. Fakat 
ne yapalım ki, böyle vak'alara 
çok tesadüf ~ilir. Ölünün bir ci· 
nayet kurbanı olarak gittiğini 

yüzde yüz bilirsin de, kimseyi 
bulup çıkaramazsın. Elimden gc· 
len her şeyi yaptım. Aklıma ge· 
len her suali sordum. Fakat 
ortada kimse yok. Hatta en şüphe 
ettiğimiz, aşçıbaşı Marsel bile, 
boş çıktı . Korkarım bu hikaye de 
böyle bitiyor. 

- Yok canım. Meseleyi kapa· 
tacak değiliz ya!. 

(Devamı var) 
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Yıkılan saadet 
BERNARD HABONNE'dan 

Çeviren: CEVAD TEVFiK ESEN 

Meşhur romancı Mar~l Ra· 
mart, "Yıkılan saa'det" idmli ro· 
manıyla alfikadar olduğunu bildi· 
ren ve behemehal kendisile gö· 
rüşmeği arzu eden Madeleine 
Cambier isminde tanımadığı bir 
genç kadını kabul etmekte asla 
tereddüt etmemişti. 

Güzelliği kadar şıklığı da ye· 
rinde olan genç ka':.iın yazı odası· 
na girerek romancıyı hayretle 
süzdükten sonra söni.ik bir sesle 
konuşmağa başladı: 

- üstadı .. Ben "Yıkılan saa· 
det" in kahramanıyım. Kitabınızı 
okur okumaz derhal l:c.-şa koşa 

size geldim. Ve zannedersem de 
~ecikmedim. 

- Madam, affedersiniz .. Fakat 
söylediklerinizden bir şey" anlaya· 
ma':.iım. 

- Muhterem Üstad !.. "Yrkılan 
saadet" te Jean Luguate'in itirafa 
tını okur okumaz, derhal hayatı"' 
mı hatırladım. Çünkü, bu romanı 
yazarken hayatrmı göz önün-de 
tutarak yalnız isimleri değiştir· 

mişsiniz. Ahbablarım, yazdığınız 

romanı okuyacak olurlarsa derhal 
beni gözlerinin önüne getire«k' 
ler. Fakat size bu noktadan kat· 
iyen kızmış değilim. Bilakis, ha· 
kikt ismi Raymonkl Louduriç olan 
Jean Luguante'yi kurtarmak için 
yardrmınızı ricaya geldim. Ben 
de ''Yıkılan saadet" tekiReve!· 
yirn. 

Marcel Ramart, fırsat buldulc 
ça: "Bu ne tesadüf! ... " demekten 
kendini alamıyordu. 

Romancı eserinde, bir gencin 
delice sevdiği bir kadınla sırf fa· 
kir olY.luğu için evlenemediğini 

tebarüz ettirdikten sonra, kadının 
büyük bir servete malik olan fa· 

kat bir türlü sevemediği bir a· 
damla evlendiğini anlatıyordu. 

Fakir genç, sevgilisini unutmak 
iırin bir müddet vatan<lan uzakla· 
şıyor da Parise dönmekte gecik· 

miyor. Bir müddet sonra da sev-
1diği kadınla zengin adamın mesut 
olduklarına kanaat getirerek ü
mitleri büsbütün parçalanıyor. 

Romancı; romanıncla, adamı 

bu vaziyette tanıdığını zikredi· 
yordu. 

Kadın, ağlayarak sözlerine de· 
vam etti: 

- Sevdiğim adamın ıztırapla· 

rına ortak oldunuz. Escrinizdeı 

onun ümitsizlikten kcn-:.lisini öl
düreceğini yazl:.iınız. Vakıt kay
betmeden beni kendisilc buluştu· 
runuz .. Onu hf:la bütün kalbimle 
seviyorum. 

Marcel Ramart, kadının arzu· 
sunu yerine getiremiyeceğini an· 
layınca teessürle cevap verdi: 

- Madam, kitabımın hakika· 
te çok yakın oluşu beni ziyade· 
sile sevindirdi. Fakat, "Yıkılan 

saadet" te anlattığım vak'alar 
tamamen uydurmadır. Jean Lu· 
guante'in hayatını hiç bir kimse· 
den dinlemedim. Bunlar sırf be· 
nim kendi düşüncelerimdir. 
Kadın heyecanından ne yapa· 

cağını bilmiyerek mırıldandı: 
- Böyle bir cevapla karşıla· 

şacağımı kat'iyen beklemiyor· 
dum. Fakat dilinizi harekete ge· 
tirmek için 15zım olan şey yanım· 
dadır. diyerek cebin'den çrkardığı 
küçük bir tabançayı romancmm 
kalbine dayadı. 

- Ben, bu tabançayı, ın'f 

Raymond Louduriç'in ölUmU· 
nü bildirdiğiniz takdirde hayatr 
mı nihayetlen-direbilmek gayesile 
getirmiştim. Eğer Raymoud öl· 
müş olsaydı.. Kenl:limi yok et· 
mekte bir an hile tereddüt etmez· 
dim. Fakat sükut etmekte devam 
ederseniz .. Sizin vücudunuzu da 
ortadan kaldınnakta bir an ~ite 

''Yıkılan saadet'' isimli romanın 
neşrindenberi aradığı adamııı 

ıztıraplarım tahlil ederek miite' 
madiyen onu düşünmüştü. Bu 
yüzden romancının genç adamı 
tanımadığına bir 'türlü inanmak 
istemiyordu. Korkunun husule 
getirdiği boğuk bir sesle son de" 
fa olarak fikrinlde ısrar etmeğe 
karar vermişti: 

- Sizi temin ederim Macıarn: 
Yanılıyorsunuz .. 

- Jean Luguante nerededir?., 
Romancı, mütemadiyen kalbini 

tazyık eden tabançadan yakasını 
kurtarabilmek için yalan söyle· 
mek mecburiyetinde ka~dığnH 

anladı ve korkusundan titreye 
titreye yarım yamalak bir şeyler 
uydurdu: 

- Doğrusunu isterseniz .. Sit:i 
hiç bir şey söylemiyeceğirnl 
kendisine vadetmiştim. Adresini 
de bana vermişti. Fakat kendisini 
bulacağıma eminim. Bana sekit: 
güııfük bir mühlet veriniz. 

Kadın, başını eğerek bira" 
düşündü. Sonra tabançasını ro· 
mancının kalbinden uzaklaştı:rı: 

rak çantasma koy.du ve amira:le 
bir tarzda sordu: 

- Mevzuubahs ettiğiniz mUh" 
let zarfında Raymond'u buraya 
getireceğinize emin misiniz? .• 
Romancı derhal cevap verdi: 
- Zanedersem .. Evet . 
Genç kadın: 
- Sekiz gün sonra geteee• 

ğim .. diyerek ayağa kalktı ve ıca· 
ba hareketinden dolayı affedilme· 
sini rica etti. 

Marcel Ramart, kadını kapıya 
kadar götürdü. Kadın gittikten 
sonra kendi kendine düşilnmeğe 

, başladı: "Mademki.. ''Yıkılart 
saadet" in kahramanı mevcut .. 
Eşini niçin aramayayım?... de" 
mek yazdığım roman, hakikattett 
ibaret .. Onları birıbirlcrine kavuş" 
turabilsem ne kadar çok sevine· 
ccğin1 ... •' 

Gazetede i15.n ettirdi: 
"- "Yıkılan sacr:.iet" romanm· 

daki kahramanın hayatile muşa· 

beheti olan kimseler muharrire 
müracaat ettikleri takdirde ke.tT° 
dilerini fevkalade memnun ede· 
cek bir haberle karşılaşacaklar· 

dır." 

Romancı, kimsenin müracaat 
etmediğini görün-cc.. Güzel ka· 
dmın küçük tabançası gözünUrı 

önüne geldi. Y etli gün geçmişti. 
Marcel Ramar-t, kadınla yüzyü.z:e 
gelmekten korkarak Nise kadar 
küçük bir seyahat yapmağa ka· 
rar verdi, 

Ertesi günü Nistegazete okU( 
ken bcklemd.diği bir havadis onı.1 
hayrete düşürmüştü: 

"Birbangerin karrsu tanınrnıf 
muharrirlerden birinin kapısı er 
nünde kendini öldürdü." 
Romancı ken<li kendine söf 

lendi: 
"Zaten bu facianın önüne geç· 

mek imkansızdı .. " 
Parise dönünce, masaeınıfl 

ilzerini kaplayan mektuplarıı' 
arasında tesadüfen birini yxrtıP 
okumağa koyuldu. Kongodan ge· 
len mektupta şu satırlar okunıı" 
yordu: 

"Üstad !.. Hayatmıa nasıl ~· 
lnf oldunuz? .. Ben "Yıkılan .,aıi 
det" in kahraman1)'Im. !srnifl' 
Raymorı:d Coudurier .• Rorna,ruJlıı 
beni ziyadesile heyecanl~dır01' 
Derhal Parise hareket ediyo~ 
Rence'yi bulmak için yardnnıt'1• 
za muhtacnn." 
-~---------~~~---~~--_,,,, 

ŞEHİR TlYATROst1 
Tepebaşı Dram msınt 

Akşam 20.30 da: 
O KADIN 

• • • 
Komedi Kısmı: GUndUz 14 te çocıJlC 

tereddiit etmiyeceğim. Oyunu, Ak§ıım 20.30 da: 

Romancı, kadının haline ziya· IIEl~KES ı EHLl l'EHL'\UE 

desilc acımıştı. Demek... Kadın, ·/ 


