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Ankara, 11 (A. A.) - Riya-· 
"Ucumhur umumi katipliğinden: 

. 1 ı 1 : • 
tesis 

~de~eklerı deniz ve hav~ 
Use~rörnlrn plAnlarnnn yapmışlar 

Reisicumhur Milli Şefimiz ls· 
l'lıet lnönU büyük ynsmıız.m yıl.. 
dönUmünde ncclb duygularını 
bij diren sayın yurddaşlara tcşck-
kUrJerinin ibllğma Anadolu A-
1tnıınr memur etmişlerdir. 

. ' 

Holanda'da 

Alman tayyareleri, lngiltere sahi 
lerinde faaliyetlerini arttırdılar 

l='ransave 
Anıerika 

1 ebaalarına Hol anda-
'dan ayrılmalarını 

tavsiye etmiş 
~ alm&D tedbirlM' netkc ~ndı>, motıirlü kıtalann ve tank· 
lann sul&Nl l{Gm!Hnt~ n zıoo ilerliyooıiyoceif ~·apt+&ı1 tecritbe. 

lercleın u~hluştrr 

Hitlerin yaveri tarafm~a verhn 

---~on d.erece 
mahrem 

mektup 

• 

l'{ l Pa.riı, 11 (Hususi) - Haber verlWi.-ine gere le: tndada deniz ve ha va üsleri temini içm Hit
~l İra.fından planlar hazırlanmı§tır. Fraaan: •a- -------------
~ e eri, Hollandanın Belçikadan .daha fazla telıı- s u ,· k a S"t k u r ban 1 ar 1 

Londrada görülen 
bir davaya Hitlerin 

adı karı,ıyor ı~ .. e illa.ruz bulunduiunu tehariiz eMinwektetir- ~ . 
(!İdd?~dre gazetesinde Pertinax, "tki aıırdaalteri 
•it._ 1

• r harbe gİrmiyen,, Hollandanın ceaareNıi t\"' }";•le ya.dettikten sonra, Fransa ile t-.Htere
)' ~ 937 martında ve 1939 bidayetinde Belçika
~~ ı " .. ~nti verdiklerini hatırlatmaktaciır. Fr&RMz 
''-cı nrh~z erkanıharbiyeleri, hidi.elerin netice-

. '-> :' ıçltir suretle ayrılmıyacaklardn-. Hi~r 
-._ttife ~a-ltıltn~~r.,, dewaeltt.Mir. 

~·anu % tncW.) 

gömüldüler Yazısı 2 nci sayM&a 

Cwze lltf'asifttiwrle Rodolf Hes bir lqiMü Ask8f1 liseler ati ttll 
nutuk söyle i; suikasdi tahkik . · 
klMitftM! aç MisıHte çfkarmıı ! şaaıptywsmd~ . yem . rekorlar 

.<Yaz • .,ı ~ ı~>. l - Tafsıtat 2 ncı sayfada -



2 - SON DAKtKA- 11 lkinciteşrin 1939 

SON DAKIKA'ıun tefrikası : 30 Yazan : KURT ROCKERE 

(Bir Alman denizcl.slnln 1914 de Emdcn kruvazöründe geçen günleri) 

Müllcr bir mUddet gözlerini 
kapadı ve kerlfilsini mazideki mes 
leld:a~larmın yerinde görerek 
gövdeleri §i§miş cesim yelkenli. 
lerin gemi aslanını ke>valayışla
i-r esruısında duydukları heyecanı 
duydu; ve kimbilir kaç asır son· 
ra gelecek gemicilerin de Emde
nin hayalini göz önü.ne getirerek 
hissd::lecekleri heyecanı uzun 
müddet dü;lindil ve neden sonra 
da ayağa kalktı. 

Bir saat kadar gözleri kapalı 
'cendinden geçmi~ti. Bu ona ku· 
fiydi. Adalfitı çevikleşmiı kafa· 
sx yerine gelmigti. Uyumuş değil. 
di. Gemicilerine sonılacak olsa 
üç ay zarfında bir tek gece tam 
uyku uyuduğunu gören olmamış
tı. 

Harp esnasında bir gemicinin 
gecesi dört saat, nadiren de altı 

saat dei'il midir?. 
Bir bakı!ita haritayı, puslayı, 

metleri ve ufuklan gözden geçir
di. Geminin sintine ve makinele· 
rindcn çanaklıklarına ka;:i<ır yı· 

lankavi uzanan kumanda bc>ru • 
lanna baktı. 

Makinelerden yuknn gelen ve 
bir kalbin çarpmtısmr andıran 

yeknasak homurtuyu dinledi ve 
sintine kokusuyla 'kanşık yağ 

kokulannın vlicuda getirdiği ko. 
kuyu duydu. 

O gürültü Emdenin kalbinin 
çarpıntısı ve bu koku o hllmmalı 
vilcudun hayat kokusu idi. MUI· 
ler bunlarla kendinden geçmişti. 
Bu çarpmtmrn ve o kokunun bit. 
mesiyle kendisinin de kumanda 
köprüsUnde cansız &eritip kalma
sının ne tatlı olncağmı dUşfindU. 

Kumanda odasına girdi. Kor. 
sanını sevkcdeceği yollan bir an 
içinde haritznın üzerine kur§Ull 
ko.lemiylc çiziverdi. Koca Okya· 
mıs §imdi onwıdu. Denizler dai· 
ma dövüşmek isteyenlerindir. 

ister üzerinde hfildm olmak 
maksadiyle, ister içinde ebedi· 
yete gö;mc..t arzu.siyle dövüşsün 
ler.. M üller de işte bu kahra. 
manlann sınıfıtM!andı. Şayet 

dü;man Bi.ngale körfezi denilen 
kesenin iplerini çekip büzecek o
lursa Emden ya top kuvvetiyle 
muhru;arayı yanp dışarı çıkacak, 
yo.hut ta muvaffak olamazsa, ken 
di kendini batırıp asla ve asla bir 
bitaraf limanda 6allcağıru indir. 
mek suretiyle mahpus kalnuya -
caktr. Maamafib Felemenk li. 
.manlannın takip edilen bu kru -
vazörü kabule hazır olduğunu 
ibilmiyor değildi. 

Kumanda odasının kapısı vu.. 
ruldu. 

Telsiz telgraf zabiti mülbim 
Gerard gelmişti. 

- Kumandanım, dedi, Emde. 
nin tellerine çarpan binlerce mUs
tacel ve heyecanliı telgrafları 

telsiz telgrafa memur tayfalar 
yazmıya yetiştiremiyorlardı. 

Gece yansındanberi e t r a f • 
t a k ı y a m e t g i b i mu. 
habere var. Nasılsa şifre edil· 
meden çekilmiş bir telgrafta Em.. 
denin KalkOta • Kolombo gil.. 
zerg5.hı üzerinde, bir çok gemi· 
leri batırdığını Lorcı:iano adında, 
ki İtalyan şilebi haber verdi, de. 
niliyor. 

Doğru idi. Bu haber şayi olur 
olmaz,, sahil boyunca ne kadar 
telsiz istasyonları varaa harekete 
geçmişler, yollardaki bütün va
purları keyfiyetten haberdar et
tikleri için Bingale körfezinde 
ne kadar gemi varsa hepsi tam 
yolla limanlara çekilmitlerdi. 

Harp şimdiye kadar bu mem. 
leketler halkına pek uzaktı.. Bu. 
ralarda harbe kimse ehemmiyet 
b'Je vermiyordu. Zengin çiftlik 
ve fabrika sahipleri ise bilakis, 
sağmal bir inek gibi ondan isti· 
fadc ediyorlardı, harbin arad=ıki 

uzun mesafeleri aşarak kendile -
rine gelebileceğini akıllarına bi. 
le getirmiyorlardı. 

Şimdi bir geminin uzun meaa.. 
feleri aprak hiç beklenilmedik 
bir zamanda Bingale körfezinin 
ortasına atıldığını görünce te· 
Uiş ve dehşet içinde kaldılar 1 Ar
tık harbin, kapılannm arkasına 

baştan başa çeliklere bürlinmüş 

ve kirpi gibi toplarla aüslenmış 

bir halde geıd. ~ini dü~lindlikçe 
kafalarında, hakikati umdukla. 
rından bir kaç misli fazla büyüte. 
rek tirtir titre§iyorlardı. 

Harbin kafalarında, bir ikinci 
adı "Emden,, di. Şimdi ağızlar 
da yalnız bu kelime dolaşıyordu. 

Bir daha dönmiyeccği muhak • 
kak olan gemileri rıhtımlarda 

bekliyen hümmali, amele tayfa. 
larının ağızlannqan düşmüyor • 
du. 

tıte Fon Gcrardı~ birkaç cü.m· 
le ile Müllere anlattığı bunlardı. 

(Devamı ''M') 

ui' ast kurha ları 
gömü düler 

Sovyet - Fin Berlin, 11 (Radyo) - Münib 

Anlas. ması mçm bir suikastinde ölen yedi kişinin ce
naze merasimi bugün y::.pılmış • 

türlü olamıyor tır. • 

Londra, 11 (A.A.) - Times Gamalı haç bayraklarma sanlı 
gazetesinin diplomatik muhabiri yedi tabut, büyük merasimle, 
yazıyor.: Münihteki Odeon meydanına 

Resmi ifşaatta bulunulmamı§ götUrülmüş, abidenin önüne ko~ 
olmakla beraber, iyi haber alan nulmuştu. Bütün meydan, ka
mahfiller, fimdiyc kadar Finlan· !abalık bir halk kütlesiyle do -
diya ve Rus murahhas heyetleri lU}~~u. Kurulan bir tribünde Na 
arasında mevcut anlaşmazlık se- zi Şefleri ve ordu 'kumandanları 
beblerinden birinin, Lagoda gölü bulunuyordu. 
ile Finlandiya körfezi arasında Bu sırada uzaktan Hitlerin o. 
mevcut berzahı muhafaza eden tomcıbili göründü. Meydanda çıt 

Finlandiya müstahkem hattı ol- bile işitilmiyordu. Hitler, otomo 
duğunu tahmin ctmektcdırler. bilden inerek tabutların karşısı· 

Sovyetlerin tezi, bu hattın, is· na geçti. Bu sırada askeri bando 
tihkfunlardan 30 kilometre kadar matem marşını çal:nağa başladı. 
ötede bulunan Leningradı tchJit Bunu müteakip, Hitlerin ınua. 

1 • 

• 

Londra, 11 (A.A.) - He>hcn Lohe - Rothemıere davasında, 
Sir Villiam Jovitt, Hitlerin hususi yaveri olan yüzbaşı Vieder. 
man'm, Rothermcreye hitaben yazılmış bir mektubunu ibraz et. 
m!ştir. Bu mektup, ''şahsi ve son derece mahremdir,, kaydm1 taşı· 
maktadır. Ve muhteviyatı şudur: 

"Biliyorsunuz ki Fllhrer, Prenses Hohcnlohe ve eseri ho.k
kı.nda büyük bir takdir beslemektedir. Prenses, iki memleket ara. 
ııındaki münasebetleri dilzcltmiştir. Münib ruıtaımasını hazırlayan 

on1.1n ihzari mesaisidir. Sizi Führere takdim eden prensestir ve 
'Führer sizi tanımakla çok memnun olmu§tur. 

Bu ıerait dahilinde, Führerin necip seciyesi ve tllicenaphğı ve 
prensese kar§ı olan büyük dostluğu dolayısiyle, bence muhakkak. 
tır ki, Führer, onun §erefini ve mali vaziyetini kurtarmak maksa 
diyle giriştiği mücadelede kendisine her türlü yardımı yapacak· 
br. Filhrer, davası için delil bulmak üzere, teati edilen mektupla. 
rı kullanmasına müsaade edecektir. Yani, Führer, bazı noktalar ho. 
şuna gitmemekle beraber, nufuzlu bir erkeğe kargı mücadele eden 
bir kadına yardım etmekle bahtiyar olacaktır.,, 

M:lhkeme bazı noktalann neden dolayı Flihrerin hoşuna git· 
meyeclğini prensese sormuş, ve prenses, Führerin, ismi etrafında 
gürültü yapılmasından hazetmediğini, gazetecileri ve gazetel i 
sevmediğini, çünkü her ikisinin de kendi~ine fena muamele ettik. 
terini söylemiştir. 

Viederman mektubunu şöyle bitirmektedir: 

Londra, 11 (A. A.) - Dııily 

Telcgrnph gazetesi, başmakale· 
sinde diyor ki: 

Gerek bu harbde gerek bun· 
dan evvelki harbde bitaraflığını 
nan eden ve harici siynscti, ge. 
rck içtihat, gerek nıillt menfaat
ler sevkilo azinlkfır bJr sulh ve 
mUsalemet siyaaeli olan Hollanda. 
mlisellAh bir istJJA tehdidine so -
bebiyet verce.ek hiçbir ha.roket 
yapmamı!;tır. 

• 
1 azır 

taydı. Mesajda 17 ilkteşrinde tah 
telbahirin bulunduğu vaziyet bil. 
dirilmekteydi. 
HOLANDA VE BELÇlKADA. 

Ki / ;IIERIKAN TEBAASI 
Vaşington, ı ı (.A.A.) - Ha· 

riciye nazın Hull. Holanda ve 
Belçikada bulunan Amerikan 
mümessillerinin Amerikan teba· 
asını bu memleketleri terketmeğe 
davet ettiklerine dair dola~an 

haberler hakkında hiçbir şey 
bilmediğini söylemiştir. Muma • 
iley1h ,Amerikan diplomatlarına 

Vnşingtona ormadan,,Jm şı:kilde 
karar vermek salahiyeti verilryıiş 

olduğunu ilave etmiştir . 
HOLANDADA SON 

HAZIRLIKLAR 
Burüksel, 11 (A.A.) Ho-

landanın müdafaasını ıtmam et· 

' "Tanınmış avukatlarla isti§Effe ettikten sonra, prensete, dava. 
dan vazgeimesi tavsiyesinde bulunamam. Bence, şefimi, çok na
zik ve çok nahoş bir karardan siyanet etmek için yapılacak şey, 

sizden bir anlaşmayı kabul etmenizi istemektir. Prenscıılc ranızda 
mevcut olup, bundan bir sene evvel siziinle birlikte Salzburga gi· 
der ve oradan d-Onerken, daha sonra Londrada bizzat müşahede fır· 
ıatını bulduğum dostluğa binaen, prensesle aranızdaki anlaşmazlığı 
izale için bir parça hüsnU niyet kUidir kanaatindeyim.,, 

Prenses, kendisiyle Viedermanın, Rothermere üzerinde tazyik 
icra ederek ,tazminat makamında büyük bir para almak için elbirliği 
yaptıklarını şiddetle inkar etmiş, münhasıran hal:kınıa tanmmasın,ı 

yani Rothermere kendisin iister çalıştırsın ister çalı!tırmasın bü. 
tUn ömrünce, her sen-e 5000 İngiliz lirası vermesini istediği11i 
söylemiştir. 

J ovit, Rothermere'yi müdafaa için, prensin ömrü oldukça bu 
paranın verileceğine dair kentlisiyle hiçbir mukavele aktedilme. 
.liğini, müvekkilinin isbat edeceğini söylemiş ve prensesin elinde, 
Alman ba§vekilliğinide çekilmiş mektup fotoğraflan bulunması· 

nın insanı çileden çıkartacak bir hadise olduğunu ilave etmiş \'C 

demiştir ki: 
"Amme işleriyle meşgul olan hangi insan vardır ki, yazılmaları 

pekaıa cah: olan bir tarihte kaleme alınmış mektupların bilhassa 
~u sırada, dünyanın dört ucuna dağıldığını istersin?.,, 

Muhakeme başka güne bırakıltr.ı§tır . 

KÜ 
Geçen cumartesi başhya.n as

keri liseler §allipiyonasma bu
gün de devam edilerek bitirll· 
miştir. 

Birçok seyirci tarafından ta.kip 
edilen mUsalınkalarda bir Türki
ye, 4 de askeri lise ,rekoru kınL 
mış ve §U teknik neticeler alın
mı§tlr: 

400 metre: l. Hilseyin (Kule
li 54.1 (yeni ıı.skerl liseler reko
+tt. 2. Osman (Maltepe), 3. Ke· 
mnl (Maltep~).. 

8000 metre: 1. Rahmi Maltepe 
10.30 (yeni askeri liseler rekoru) 
2. Cavid (Denlz lisesi), 3. Necmi 
(Deniz lisesi). 

Di .ı.: l. Hayri (Kuleli) 37:4 

ş mp on SJ 
yan hakemleri Hilmi - Hami. Fc· 
nerbahçe • Altın tuğ: hakem aıı
llt Ezgü, yan hakemle.d: ı; şc t 
Şannan • Sabahaddin. 

NOT: SUleymanlye stadında 
yapılması evvelce takarrUr et • 
mi§ olan ikinci kUme maçlarrnıtı 
birinci devresi f§'an ahire değin 
tehir edilmiştir. 

Profesyonel serhest 
güreş er 

Kuvvet ve menfaatin, zayıfı 

mağlQb ettiği bUtün harblcrde 
Hollanda tamamen açıkta dur
muş, ne bir n di-er tarafa, sem 
pati ıbile göstermemiştir. Oyna • 
dığı yegane faal rol, sulh lehin • 
deki Belçika • Hollanda teı,ıcbbU
slidlir. Bu derece iyi niyete müs· 
tcnit bir müdahale bu kadar kuv
vetli bir gazab uyandıramaz. HU: .. 
ler, Almanyanm Hollandaya ko.r
§I olan an'n.nevi dostluğunu ne 
yapıyor? O dostluk ki, HiUcr, A.1-
manynnm Polonya seferinden 
sonra Rayştagda e5ylediği nutuk 
ta zikretmişti. 

mek üzere yapılan hazırlıklar nor· (yeni askeri liseler rekoru) 2. 

Bu pazartesi günü Taksim etıı.: 

dmda profesyonel serbest gnrc§ 
müsabakalan yapılacak ve bu ı;i1 
reşlere memleketi.;nizln tanınını; 
bUtUn pehlivanlan iştirnk edecek· 
lerdir. Gilrcşlerin progrnmı ~öY • 
lece tesbit cdilm.i§tir: 

Bugün bizzat Hollandannı, için· 
de bulunduğu vaziyet, Hali!aksm 
son nutkunda söylediği eu sözle
ri kil.fi derecede haklı gösterir: 
"Alınanyn, bu ı:nUtevall taarruz 
hareketlerine tahammiil edilmiye. 
ceğinl idrak etmedikçe A vrupada 
sulh olamo.z.,, 

Hollanda, hllrrlyot uğnında. 

çnrp:ıpn bUttln mcmleketlerln en 
kuvvetli sempatiaini kazanmıv ol
duğuna emin bulunsun. 

Tarih, beaer hUniyetlnin, Hol
landanm meta.net ve oosaretine 
medyun olduğunu gösterlyor. Ve 
hiç gll.phe yoktur ki, Hollanda 
milleti, bu imtihanı da, ayni mc

ziyetlerlle ~-
MEKS!KA SAHiLLERiNDE 

BiR AV\1AN TAHTEL
BAHlRl 

Nevyor&, 11 (A.A.) - Ncv • 
york Times gazetesi Meksikadan 
bildiriyor: 

Yorgunluktan Meksika civa. 
rmda kain Texoco gölü sahiline 
dil.'cn bir posta güvercini, Mek· 
sika sahilleri civannda bir Al
man tahtelbahiri bulunduğunu 

meydana çıkarmıştır. 
Güvercin silinmez mürekkeple 

yazılmış şifreli bir mesaj taşımak 

mal şckilac devam ediyor. Baarn BUlenrl, 3. Nadi (Kuleli). 
ve Zeist ahalisine, )kametgtı.hları- 1 ı·zun atlamn: 1. Melih (Bur. 
m tahliyeye hazırlanmaları ihtar 1 sn) 6.485 (yeni rekor) 2. Saded-
edilmiştir. dln (Bursa), 3. Nevzad (Kuleli). 

Müteaddit fener gemisi Holan- Yiil ek ntlnm&: 1. Hüsameddin 
da sularından çekilmiı;tir. Resmi (Deniz), 1,68; (yeni askeri lise-
binalar, nezaretler ve parlamen- ler rekoru). 2. Nndl (Kulnli), 3, 
to, jandarma muhaf::!za51 altında· Hnlil (Bursa). 
dır. Bomba atmada Kuleliden Hay-
HOLANDADAKt FRANSIZ ri 69.11 metro atarak Tilrklye 

VE ALMAN TEBAASI rekorunu kırmış 400 X 100 met· 
Amsterdam, ı ı (A.A.) re bayrak yanşmda Kuleli 46.8 

Fransanın Amaterdam konsolosu I ile biıinci, Deniz ikinci, Bursa U. 
ne Amerlkaıun !Ahey sefiri te. çUncU, = ı !tepe dördüncü olmuş-

baatanna mücbir bir sebep olma· 
dıkça Holandada kalmamalarını 

tavsiye etmişlerdir. 

BELÇIKADA KABiNE 
TOPLANTISI 

Brülcsel, 11 (A.A.) - Nazır· 

lar, bu akşam Pierlotun riyasetin 
de bir toplantı yapmışlardır. Top 
lantı, 21 den gece yarısını çey
rek geçeye kadar sUrmilştür. Jç. 
timada beynelmilel vaziyet gö
rügUlmliştUr. Hi9bir tebliğ neşre
<lilmemigtir. Ve nazırlar, her tür 
lü beyanattan imtina etmişlerdir. 

İçtimadan sonra Pierlot, Spaak 
ve general Denis hususi bir gö. 
rüşmc yapmışlardır. 

AUIAN TAYl'ARm.ı;Rt PAA· 
Ul:"ETI.ER1N1 ARTTIRDILAR 

Londra, 11 (A.A.) - Dil§man 
kcşü tayyarolf'ri, c:liin İngiltere 

sahillerinde çok fnnliyet göster. 
mişlerdir. 

tur. 
Umumi puvnn tasnifinde Ku • 

leli 143 puvn.nlıı askeri liseler 
ııampiyonu, deniz lisesi 78 puvan· 
la ikinci, Maltepe 50 puvanla ü· 
çUncU, Bursa 50 puvanla dördlin. 
cU olmuştur. 

Yarın yapılacal< maçlar 
Ucden Terb~vc 1 

bol ajanlığındnn: 
12·11·939 Prumr 

eak maçlar: 
Taksim stadı: 

ı tnnbul fut-

gUnU yapıla· 

Beyoğluspor • Galata.spor 15aat 
10.30 hakem Basri BUtUn, yan 
hakemleri: Şevket - Harun. 

Beykoz - Hilô.l: Saat 13,30 ha· 
kem Refik Top, yan hakemleri 
Halit Üzer • Rahmi. 

.,, crcl stadı: 

Dinarlı - Kara Ali. 
MUlı\yim - Karacabeyli Hayati. 
Tekirdağlı Hilseyin • Babaeski' 

11 İbrahim. 

1 a 
ce ' 1 

"İw neyi kendin0, 
çuvaldızı başl<a · 
sına ha ır ! ,, 

·ı 
Muallim ve muharrir ls1Jl81 

Habib tarnfmdnn, muharrir oJC 

muallim Mustafa Nihadın ıuuıbl 
uıı etrafında ynpılnn tenkid, gUn 

edebi meselesi hallnl 11~ bıilıl' 
nuyor. "Metinlerle muasır TUfl< 

dO' 
edebiyatı tnrihi" kitabından 

layı Mustafa Nihada yapılan ııU. 
cumları gören 

Bir muallim, ismail 
ahio'e ce ·a 

\fer vor 
ıı»· Ve, daha söze başlamadan , 

ettıği ve Fınlandiya tarafından vini Hes bir nutuk söyledi ve de milleti size minnettardır. Sizin 
Ru yaya bir taarruz \"Ukuu ha· l di ki: fedakarlığınızı asla umıtmıyacak-

Domler Alınan deniz tayyasl 
İngiliz hnva ordusunn mensup iki 
tayyare ile bir muhnrcbcdcn son
ra dUşüı-Ulmü.5tUr. tarafımrzdan 

KaragUmrük • Anodolu saat 9 
hakem Şazi Tezcan, Yan hakem
leri Ata • Turgut. SUl.eymanl)e -
lst. spor saat 10.45 hakem Fe
ridun fülıç • Yan hal:emlerl Fik 
ret Kayral - Zi~ a Kuyumlu. 
Topkap - Vefa. 12.30 ha.kem Ta
rık Ozerengin • yan hakemleri: 

ve ediyor kJ, sayın edibin '">-sfJ, 
bşlır" cliyo gösterdiği xnısr•111d 
bizzat kendlsi ta.rafından ten1'

1
• 

malmlelerindc yanlış olaJ't\k ~ 9 

zıhnı3tır. 

ı . Jlltı: 
Muallim, zmail Habibın d~ 

linde, uzun menzilden bombardı- "- Alman milleti! Bu acıklı tır. 
man tehlıkesi arzıettiği merkezin· fclakjkada vatan uğruna ölen 1 Alman milleti, bu gibi cinayet. 
dedir. • kurbanlarla vedalaşıyoruz. Bu- leri hazırlayanlara kin beslemeyi 

Fakat fi?landı.)alılar, bu hattı I rada gördüklerimiz, F~hrerimize bğrenmi§tir. Düşmanlo.nmızı ye. 
terketmek ı tememektc, elden çı· karş ıhazırl2mın canıyane bir ninciye kadar bu kin tükenmiyc-
klnrlar Çekoslo\'1kyanın, Su- suilta"tin masum kurba:nlarıdır . cektir !., , 

det fahkim:ıtını terk .. ttiktı-n son· Aziz ölü arkadil§lar: Vatana Hesin nutkundan sonra Hitler 
·rı' i :ıkrbctlcrin ayni ne maruz ka· j kcr~ı yo.~ tı~ınız büyUk gayret ve tabutlara yaklaprak hepsine ay-

l!=iafmt Aü;.ünmcY.tedırler. fedak2•1ıklıırdan dol::yı Almo.n n ayrı çelenk koymuştur. 

hiç zayiat verilmemiştir. 

iTAJ,Y.\ KRALININ 70 tNOt 
YILI rmTI..A ·ıYOR 

Berlln, 11 (Radyo) - İtalyan 

l{rn.lı Uçüncll Emanuel~ bugün 
70 yaşına 1.ıasmı:;ıtır. Bu rnli'lase
betle blitUn ltalyada bUyUk 5en· 
\iltler yapılmaktadır. 

Somih Duransoy _ İhsan Bayrı. 

Gıılatasarny - Beşiktaş saat 14.30 
hakem Adnan Akm, yan hnkcm· 
lerl Necdet Gezen - Fahrcttin So· 
mcr. 1 

Altrnordu • Gala tagı.-nçler sant 

tebl~rdC' okutulan kltı:ıbında. 
1 

U• 
yanlı!Jlnr bulunduğunu ileri ı;Lltıl" 
yor: ''Önce iğneyi kendine bil 1 

nıı. 
malı, sonra ÇU'l.'aldızı b:ı ~.ı:ısf 

diyor. ·ııl 
Muo.llimln bu seri maıuııclcr1 rt 

rır. 
arkadaşımız 1-'cnc.r stadı: 1 

12.30 hakem Bnhnetlin l;1uöT~ ~~~~§lnÇ~~~~~l-D' 

1 
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~mnm 
~Dılnu<dle ~ 

• 1 

~ Nana VckA.Joti. llmanlarmu
bft 18lahı etra.fmda beş senelik 
~liin hazırla.mutadır. Bunda, 
~ Zoıon, Sanıswı, Am:uıra, Ercğ
.\ıı nguldak, lst.anbul, hmlt, 
~lya ve lskenc!erun limanla-

• lSlahı projeleri vardır. 
~'!'ürk • Romen ticaret mUzn. 
~ bltmiu ve bir anlqmo. 
ı\l'a ııtır. Muahede, Roman
~ ilıracatmıızı arttracnktır. 
~ ;: heyeti, Mısırla da anlaş-
' Pınak Uzere vehriınizden 

• . hareket etr.ıiştlr. 
~et ~~ ilk olarak 1sveçe Gör
~ <4ll..ll81 ihraç edllmlş Mısn'a 
ta \' ftndık, ltalyaya, Romanya. 
!;( g~ :Suıgarist.ana da tuzlu b:ı.-

fl. ondc~tir. 
~ İlltteerinin yirmi alt.ısında 
~ ~aleye hareket eden Hıı.
~ Ptanm doksan bcB ton de· 
tQ~~klU "Çalışkan" islmll mo· 
lıı-. l4. den bir haber alınamamış. 
~ 0törtın son fırtınalarda b:ıt
~ lhUnıaıini gl:lzönUne alan 
·~ıllk re.ısllği bUtUn lim!lll mu
' lertne telgraf çekerek ma-
\ lstemteUr. 

~~clecUye elektrik ve tUnel 
~ it Crlııizı muhasebe, hukuk ve 
' "

1
ert mUdUrlUklcrini bir'~

.~ ~ bazı ta8arnıflar yapacak 
. ~enı kadrosu hazırlanmakta. 

~~bayram ertesi toplana
~laıı eehlr meclisine verile

\ . 
~vilayet, şışu, Taksim, Be
~ Ve Nişan taw.ıı.da slvri:ılnek 
~1~esi yapmak için bu sene 

~~e :rnUhlnı tahsisat koya
~ · ~ğer taraftan, Beykozun 
~ aricinde bulunnn Ömer. 
~ >-lPinar, Anadolufcneıi, Poy
t ~~ı, Koçorlu, Dereseki 
~ ; ccu köylerinin sıtmalı ol-
~~ılnıış, milcadeleye gi· 
'a ..... 
~~on bandıralı Romanya 
~~ · ı:: ~~n Pireden llma.nmuza 
1~ ~o· admdakl bir yolcu 
~Pheu sörillmn,, ynpıla.n 
~l!Jtu \>Ucuduna sardığı bir ki· 
:~ kuınag bulunmU§tur. 
~tlro hak.kında takibata gfrl. 
~ \ \' . 
~ alf '\'e belediye reini Lötfi 
~~' ~onıa.nya propaganda na-
~eııt Veti Uzeıine bayramını 

tıU: geçirecektir. 
ban lirnı:.nnnıza gelen ltaı

dıraıı Abaz!a vapuru, 
N ~da elektrik malze

' Canı e parçaları, bakır, 
~bb! C§ya, radyo parçalan 

~!l ?ıı Ve kimyevi ecza, pa.
ı~le 0tısuca.t getirmiştir. 
~~e hariçten birç-:>k ibra. 

~ h..:I?ını normal eekilde gel
h~411aznaaı, bir hayli yükse
~ 0ı:aadtlerin ucuzlamasına 
\'ıı. l1a U§, bllhl188a çok pnha· 
~l'. ç f"ıatıan normal hadde 

ır d ı· lıo e ı Mısır l{ır~-
~~ tecavüz attı 

· ; 11 - Kahireden bildi 
~ ~göre, diln krnl Faruk, 

'ıl dön <lıındnn sonra cami-
~ b~rkcn yolda Faracl na. 
. ll' b 

tı orsa simsnnnın te-
~~ u~ınıstır. MUtcca
teııer~nıu otomobil önUn

Utı ~ kral Farukun is· 
~ e hır §it:e atmıştır. Şi· 
\le.rı!tıniştir. Polisler ve 

r rnUtecavizi ynltala. 
;d ~ htt: :araci, kendisine yn-
g' d.iıtıta akaızlığa kralın na-

' ~ tını Celbetmek için bu 
~~ Olt ~bbUs etnılş olduğu 

' tl N~Uş oldu~ bir gra. 
~ u ~dan binlerce lira· 

~ e~~l§ bulunduğu 
a.\>iti !§tir. Tabibi adli 
t:Itıtı~ıe ?ntıa:rene etmiş ve 

~ ~ ~~uı· rnUptela olc!utu 
~i~~tb111 Yeti cezniyesi bu. 
~t: ~aracı ts<iylemlltir. Maa

{:~ \o<.: tnÜenıden muayene 
~ khed._e altına a.. 

Holandada bütün 
bendler açıldı 

~iüitefik cephe, Holandaya vaki olacak 
tecavüze karşı tedbir ahvor 

Pn.r.i.8, 11 (A. A.) - A.!keri vaziyet hakkında Havas ajansı şu 
tafsilatı veriyor: 

1k1 gUndenberi cephede vukua gelen Ant faaliyetten sonra intL 
zar ed.lla.ib'i veçhUo Alman Jı:ıt'aları dUn taarruza geçmişlerdir. Bu
nunla beraber bu taarruzlar nncak bir alaydan ibaret bir kuvvet ta· 
rafından yapılmaktadır. 

Topçu trafmdnn kuvvctll bir baraj ateşi açılmıştır. Muhacimler 
oldukça ehemmiyetli za~iat vcrdıkten sonra geri çekilmeğc mecbur 
l:nlm:gludır. 

Hollandada bütün bendtler acıldı 
Arnsterdam, 1 1 ( A.A.) - Hükumet bentleri 

açmıştır. Bütün müt>tah!<em mıntakadaki mü
dafaa teaisatı au altında birakılmaktadır. 

Londra, 11 - Holanda budu· 
du civannda Alm:ın askeri hazır
lığı- ve tahşidatı Almanyanın bu 
m'ernlekete taarruz etmek ic:te1ilti 
yolunda'd tahminlere kuvvet ver· 
miş bulunmaktadır. 

Sabık Kayzer şatosundan 
çıkacak 
Baarn ve Zeita ıehirleri ıUrat. 

le su ı:ıltmdıı. bırakılacağından bu 
§ehirlcrin aha.lisl tnhliyo emri al
mışlardır. 

l.kametgBlılnnnı te.rkcdecek o-, 
lanlnr mcyanmda Ooorn'd!i otu -
ran sabık Kayzcr do vardır. 

Hukümet, Mnas ve Mcrvede ne 
birlerini, icnlımda yeni bir su bas· 
kını hazırlannuık üzere, bu 
nelıirler Uzcrindc her türlil scy. 
rü.seferin tatilini cmrctmlıitir. 

Holllnda mct5r1U kıttılannın ha· 
rekD.We nyn.i zamanda alınan bu 
yeni tedbiıin halk arasında endi· 
§e)i artlırdIL'I söyleniyor. Ams • 
terdam ticari nakliyat mnhfilleri, 
bu son tedbirden billinf:.!a mUle· 
cssirdirler. 

Halk, Alman tazyikinden, yine 
endi§eyle bahsediyor. Ne olursa 1 
olsun, Hollanda son hadde kadar 
kendini müdafaaya hazırdır. 

Mezuniyetler kaldırıldı 
Hollanda kablncs1uln gece ya

nsından sonraya kndnr devam e
den lçtimamı mezun efradın geri 
çağınlması takib etmiştir. Bu ka
rar polislere de te§mil edilmiştir. 

Be!çikada hnırlık 
Paris, 11 - Belçil:a kabinesi 

dün ak~ fevkalMe konsey ha· 
!inde toplanarak Alman taarruzu 
ihtimallmru tetkik etmiştir. 

Hariciye nazırı Spaak ln~ilte· 
re büyük elr;isi Sir Hobert Clivei 
kabul etmiştir. 

Ho!anda hududunda kıtaat 
hareketi ve Ren nehri üzerinie 
köprüier kuran müfrezelerin git.. 
tikçe artan faaliyeti görülmekte
dir. 

kayı istila etmeden evvel tevkif 
edileceğini znnnettiren kat'i ae • 
bepler mevcuttur. Fakat Alman. 
lann bütü:ı Belçikayı istila ede
bildikleri f arzedilse bile, Fransız 
h":;':lu.~da çelik bir hatta çar • 
pccakl~tr. Bu hat, muhakkak 
surette Alt~ taarruzunu kıra • 
caktır. 

Alma-ya taarruz ederse .•. 
Paris, 10 (A.A.) - HoJlanda. 

dan gelen ,vahim haberlerden ve 
bilhassa Alman süvarisinin hu. 

dut boyunça taha§şUdü -hakkın • 
daki m.alOm.attl!n büıseden 

Temps gazetesi diyor ki: 
"Londra,. Holandanm bitaraf. 

lığını tehlikeye dil1'Ünncmeğe ça. 
lışıyor. Fakat bu bitaraflık AL 

manya tarafından ihl§I edildiei 
takdirde, İngiltere mUdahale e. 
decektir. Es:ısen nazi taarruzu 
ba~ladığı takdirde, Holanda hü_ 
kftmetinin İngiltere ve Fral"saya 
müracaat edeceğinden şüphe edil 
mcmektedir.,, 

Isviçrede 'kısmi seferberlik 
Paris, 11 - lsviçrcde f cderal 

konsey gene:al Guisan ile birlikte 
beynelmilel vaziyette hasıl olan 
vehameti tetkik ctm!s ve he:ıüz 
umumi sefeı ber!iğe lüzcm gönnc· 
melde beraber bazı emniyet ted· 
birleri almaya karar vermi9tir. 

Federal konsey, seferberlikten 
sonra terhis edilen muhte1if kıta· 
at ve subay sımflannı 13 t~şrini· 
sanide te1<rar silah altına çağır· 
mı5tır. 

Keza konsey sıhhi vaziyetleri 
siHi.h altına alınmasına müsait 
olmamakla beraber diğer hizmet
lerde kullanılabilecek 20 ile 40 
yasındakilerin yeniden muayene
lerine karar vermiştir. 

Danimarknda kısmi 
seferberlik 
Ror. '1 11 - Kopenhagdan ge· 

len haberlere göre Danim:ırka hü· 
kfimeti kara ve deniz ordusu~ 
me:ısup beş sınıfı daha silah al. 
tına çağmnıştır. Bu tedbir, bey· 
nelmilel vaziyetteki vehamet üze· 
rine ittihaz edilmi§tir. l 
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~a-

Milli Piyango 
: __ : = : TA L i H L i S i 

cek 
mili plya.nkonun ilk kcsldesl boı;ün yapıldı. Saat 10 da bıı~lı.. 

yan çclJIJş 12 do bitirildi. ICazanan nıımaralsnn tamamım suaya 
konmu5 bir halde a~aj;rıda bul&<'aksmız. 

Münih 
suikasdi 

Hollanda ve Bel. 
çixava taarruz 

için bir 
bahane ıni? 

80000 Lira 
26766 

20000 Lira 
18188 

15000 Lira 
14500 

12000 !...ira 
31217 

10000' . l'. 

25698 

5000 Lira Kazananlar 
31822 24467 
3000 Lira Kazananlar 

5552 7221 22281 23899 28211 
2000 Lira Kazananlar 

973 5545 8358 9680 104900 
1857 4 23773 25861 

1000 Lira Kazananlar 
1493 1910 2282 2464 0114 9626 

MUnib, 11 (A. A.) - Alman 13296 15458 16686 17160 18403 
istlhbıı.rat bürosu, Burgebrau bl- 19627 21006 21457 22699 23196 
rahanesl infilfıkı hakkmdıı. tafsi- 23595 24182 25337 259ô7 28033 
Jtı..t vermektedir. 28305 29735 30170 30353 30455 

"MUstatll· bir gekllde olnn bira· 33659 35084 37807 39277 

hane salonunun ortasında bir du· 100 Lira Kazananlar 
var ve tavanı tutan demir put • 128 225 .358 1498 1851 2008 
rellcr. ayandığı bir temel direği l 2501 2760 2767 2859 2963 2995 

. . 3096 3109 3195 3627 4113 4415 
vardı. Hitlerln kUrsUsU bu diro- 14580 4822 4855 4863 5166 6033 
ğin önünde bulunuyordu. 6201 6237 6379 6505 6528 6595 

1nfi:ak burada vukubulm~ ve 7564 7:199 8184 8329 8648 8865 
tnvan çökmli§tUr. Salonda bU- 8921 9057 9113 9121 9865 10004 
yilk bir ka."'lŞıklık vukua gelmiş· 10563 10595 10701 10788 10808 
tir, Masa ve sandalye parçaları 10975 11111 11726 12235 12240 

12339 12350 13128 13277 13454 
avluya ~adar her tarafa sıçrtıml§· 13742 13869 14202 1 !657 14729 
tır. lnfilruı: nutuk söylendiği es • 15070 15297 15621 15789 16158 
nada herkesin toplu bir halde bu- 16250 16259 16797 16910 17598 
lunduğu bir sırada vukubulmuş 17895 18514 18556 18725 18760 
olsaydı ö!U ve yaralıların adedi 18855 18902 19059 19500 19523 
pek çok olurdu. lnfilfı.lt esnn.smda 19763 20141 20380 20814 21288 

salonda ancak 180 ki§i bulunu- ~~~~! ~~~~1 ~~~~ ~Ö!~ ~~~ 
Yordu." 

23924 24617 26089 26193 26319 
27361 27543 28079 28176 28407 

Tevkif edilen polisler 28585 28737 29037 29094 29133 
Havas ajansının öğrendiğine 29419 29606 30114 30.201 30320 

göre Alman milletinin büyük bir 31129 31282 315~9 32000 32134 
k 11..J" 'h ik t ı ·1· 32189 33910 440 ... J 34092 34218 
ı~. ıv. um su asını~. ngı.ız 34317 34385 34821 35498 35561 

teşvıkıle yapıldığını şuphe ile 35672 35703 35827 35873 35899 
kaI"§ıladığından, nazi makamla- 36317 36469 66478 36761 37321 
n bir kaç polisi ihmal maddesin· 37408 37547 37756 37985 39053 
d~n tevkif ettirmişlerdir. Alman 39085 39580 39641 39731 

matbuat müdürü Dietrich iste ya- 50 lira kazananlar 
hancı bir el mevcudiyeti hakkın· 12 129 167 222 302 
daki ilk resmi tebliğin Hitler ta- 412 467 537 538 674 
rafından dikte edild:ğini tasrih ey 71 ı 802 972 1035 1134 
!emiştir. 1157 1331 1386 1472 1625 

Suikast, mücadeleyi 
şıddetlendirecek 
Berlindeki bitaraf mahfiller, su 

ikastın mücadeleyi ~iddetlendir
meye sebeb olacaf;rı kanaatindedir 
ler. Bu hususta çok mühim karar 
tar arife.;inde bulunulduğu bildi· 
rilm~<tedir. 

Pariste askeri mü5ahitler Bitle
rin Holandaya ve Belçikaya taar· 
ruz için l\lünih suikastını bahane 
tutımık niyetinde olup olmadığı· 
nı sormaktadırlar. 

lngilterenin alakası yok 
Holandada çıkan Handelsblad 

gazetesinin muhabiri Münih bira· 
hanesine herhangi bir ecnebinin 
ginnesi hakikaten imkfuısız oldu
ğunu yazıyor ve diyor ki: 

1648 1689 1762 2045 2098 
2145 2175 2263 2280 2314 
2371 ?421 2431 249~ 2533 
2660 2863 2869 2962 3003 
3040 3077 3093 3179 3262 
3274 3388 3483 3504 3614 
3666 3673 3635 3740 3779 
3829 3872 4034 4160 4363 
4372 4545 4570 4696 4771 
4924 4938 4961 4976 4984 
5001 5041 5088 5212 5269 
5286 5359 5390 5420 5423 
5430 5432 5536 5644 5871 
5940 6003 6025 6089 6141 
6217 6253 6278 6459 6474 
6650 6765 6860 6899 6926 
6955 7048 7153 7378 7393 
7467 7469 7489 7513 7545 
7604 7616 7632 7743 7792 
7873 7930 7951 8053 8110 
8230 8441 8444 8567 8604 
8676 8634 8725 8751 8976 
8989 6018 9074 9109 9257 
9439 9486 9493 9533 9716 
9794 9893 9921 9923 9975 

10056 10067 10138 10301 10324 
10345 10432 10747 10755 10769 
10812 10933 10812 10933 10993 
11083 11152 11152 11265 11285 
11303 11352 11544 11549 11575 
11624 11691 11768 11811 11874 
12024 12058 12088 12102 12145 
12153 12212 12214 12870 12382 
12375 12388 12427 12615 12627 
12630 12720 12911 1297i 13092 
13257 13321 13461 13537 13598 
13605 13705 13813 13803 13885 
13970 14002 14070 14085 14124 
14162 14201 14207 14447 14494 
14496 14542 14553 14680 14677 
14771 14828 14847 14951 14973 
14996 15171 15192 15313 15313 
15428 15536 15545 15576 15614 
15615 15617 15625 15834 15955 
15987 16062 16085 l61g2 16302 
16349 16495 16620 16649 16813 
16851 16854 17005 17018 17175 
17286 17293 17418 17450 17649 
17650 17730 17772 17935 18278 
18350 18368 18396 18551 18573 
18647 18813 18917 19043 19081. 
19127 19134 19176 19265 19329 
19456 19493 19618 19623 19655 
19734 19751 19796 19825 19924 
19939 19977 20118 20157 20195 
20338 20371 20387 20507 20530 
20592 20700 20746 20760 2082, 
21079 21093 21171 21177 2120~ 
21247 21321 21321 21341 21344 
21365 21418 21541 21552 21584 
21601 21612 21620 21638 21783 
21851 21887 21941 21991 21999 
22129 22129 22226 22232 22384 
22568 22611 22612 22630 22649 
22839 22842 22916 22918 22947 
22969 23160 23168 23225 23523 
23594 23677 23751 23797 23843 
23893 23917 23924 23950 24042 
24047 24151 24201 24329 24326 
24435 24442 24511 24548 24592 
24615 24714 24717 24812 24906 
24913 24957 25069 25171 25178 
25200 25273 25324 25337 25372 
25440 25467 25475 25510 25877 
25959 25991 26160 26242 26319 
26312 26428 26448 26452 26461 
26465 26536 26683 26684 26710 
26774 27134 27186 27227 2733( 
27391 27471 27555 27575 27611 
27690 27700 27738 27747 27790 
27883 27899 28168 28448 28821 
28875 28909 28979 29047 29076 
29122 29217 29304 29316 29506 
29524 29561 29623 29655 29823 
29862 30037 30181 30244 30493 
30502 30516 30567 30599 !0716 
30756 30849 31001 31067 31071 
31120 31152 31209 31268 31304 
31306 31320 31356 31458 31477 
3148431485 31566 31613 31633 
31720 31722 31881 31885 31885 
31909 31933 31952 32019 32034 
32170 32235 32370 32374 32381 
32412 32497 32531 32980 32633 
32664 32706 32707 32764 32991 
33027 33037 33040 33044 33084 
33182 33233 33297 33305 33308 
33321 33346 33570 33596 33602 
33630 33722 33805 33915 34011 
34061 34139 34408 34458 34463 
34531 34544 34598 34620 34625 
34680 34716 34774 34850 34906 
34914 34927 34975 3so12 3s21e 
35383 35406 35590 35637 
35723 35724 35762 35764 35835 
35844 35877 35919 35954 36008 
36136 36328 36406 36496 36619 
36630 36847 36927 37041 3770 
37168 37188 37197 312gq_ 37&rn 
37644 37738 37812 37814 37820 
37837 37934 37955 38321 38388 
38395 38411 38 419 38439 38639 
38518 38565 38665 38800 38984 
39109 39322 39343 39459 39474 
39485 39521 39584 39651 39672 "Entellicens Servisin bu suikast 

İ§ine kanşmış olduğuna dair hiç 
bir delil mevcut deıildir. Bir sual 
varit görülür. Birahanenin kileri· 
ne gimı~e mezun olanlar arasın· 
dan bir veya müteaddit kimsenin 
ortakl:ğı olmadan bu suikast na· 
sıl yapılabilirdi?,, 

Şehrimize 
[D4HİLDI: l 

gelen Vekiller 
Müttefiklerde hazır'ık 
Londra, 10 (A.A.) - Mlitte. 

fik ordular kumandanlığı §una 
katiyen emindir ki, eğer Belçi. 
kanın endişeleri tnhnkl:uk eder 
ve Almanya Belçikaya tnarruz -e 
derse, Almar:lnr geçen harbb bn. 
şında kazanclıkları muvaffakıyeti 

elde cdemiycceklerdir. M üttcfik 
ordular, Alrranlara çok hararetli 
bir kabul yapmağa hazır bulunu. 
yor. 

SAAT: 13,40 
Ticaret vekili Nazmi Topçuoğlu ile l.ktısat vekili Hüsnü Çalar 

bu S<llb:ıh saa.t 7.45 de ve Adliye Vekili Fethi Okyar, Maliye Vekili 
Fuat Ağralı ve Meclis Reisi Abdillhallk Renda da flaat 11,50 de An· 
karadan fi 3hrimize gelmi!ılerdir. 

Meclis Reisi ve vehllleriıniz bayram et"' .. eai Ankaraya dönecelr. 
lerdlr. 

Alman kıtaatı Belçil:aya girdi
ği takdirde İngiliz ordusunun na_ 
stl harel:et edeceğine dair resmi 
veya yarı resmi m.alCtmat yoksa 
da, bunun her l:arada hem de ha. 
vada dehşetli bir hareket olacağı 
muhakkaktır. 

Alman taarr,w:u lbUtUn .Be&':. 

Hududu.muzdaki Bu~gar 

askerleri terhis ediliyor 
Sofya, 11 (A. A.) - Havas ajansı bildiriyor, 
Bulgar - TUrk hududunda bulunnn kıtaatm bUyUk bir kısmı, sl· 

llUı altına çnğırılr.ıış olan son ihtiyat smrtlarm serbest bıraln!ması 

~e. ~9 ~an!de te_:h!s g,lunacaktir41 

Kariciyemizde tcrfil eı 
Hariciye merkez teşkilAtmdn vazife gören orta elçi msa.t Ata• 

nerle hukuk mtlşavirl Kemal :Köprillil hariciye ticaret ve fktuıat da
iresi mlldilril Bedri Tahir, QçUncU daire mUdUrU Faik Zihni, proto
kol dairesi mlidilrU Saltı.haddin birer derece terfi et~lerdir. 

Moskova Bf.iyilk elçiliğinde orta elçilik mUstepn Zeki Hakkı 
merkeze nakledilmf3, yerine MUmtaz Akay tayin olunmuştur. 

Moskova bUyllk clçillğ.i Uı;UnoU kfttlpliğine Affan Sabit tayin, 
Kıbns konsolosu Kemalle, Rodos Jmn~lO!U Receb becayiş edllm.i§· 
lerdlr. 

Çinde ihdas edilen elç.illğe "&ı..oc.. .aıı, Ji.~A ~Jipllfwe de 
D.mıı1 Sade& tuba. 'l.ımlnuatıı.ııa-
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• San~1 u.ıı~nlti son oda arka
dpışr.n pek aksi, huysuz bir adam· 
uı. Bilttin gün genç y~ında ölmc
ğe mahküm olduğu için bir gıin, 
nylnrdanberl korktuğu şey başına 
gelip de öldüğü zaman, adeta ra
hatlık duydum. Ağlayan akraba • 
lannın arasında, tabutu trene ko
nup ebediyen giltiğindenberl ise 
yalnızlıktan fcnn halde bunalıyo· 
nım. Knrş!mdaki kar yüklü muaz. 
zam dağa baka baka usanmıştım. 

.. zan : İLHAN TANAR 
takdir haksız değildi, ne dersin 

Necla? 

Genç kadın tasdik etti: 
- Haftalık mecmuaların birin

de çok güzel bir yazı çıktı. "Tuş
ların Rafaeli" diye serlevha koy· 

. muıılardı. Konserden sonra bütün 
gece gözümUzil kırpmadan gazete. 
lerl bekledik. Ertesi günU de he
yecandan ağzına kahveden başka 
bir şc-y koymadı. 

Açık sarı saçlı, kocaman kah -
verengi gözlil gUzclce bir kadın -
dı. Kocasilc pek iftihar ettiği her 
halinden, bnkışlanndan, gülüşle -
rinden, konuısurkcn ona doğru 

yMlanıAındun bclli"ii. 

Erkek devam etti: 

/.lmaııyu hml•ıı1 •" ,• .. 1.; bh· 1 01 .... (lrı 1, ,,.~·-·1" rnı;·''nr 

cın:Jı ~VLUCll öt'!;İIİlOrlar 

Sıfırdan aşnE:;rı on iki derecede, 
balk<>nda ~atıp kitap okumağa da 
imkan yoktu, ancak. her tarafım 
yiln battaniyelerle sarılı olduğıJ 
halde balkonda saatlerce yatı

yor, bir tablo kadar harekel~iz 

karlı manzaraya bakıyordum. Ga
zele veya kitap tutmağa teşeb · 
bils edince, insnnın eli donuyordu. 
Konuşmaktan bnı;kn vakıt geçir
me imkanı yoktu. Birkaç hafta 
-59i*MI. yanımdaki şezlonga yeni 
bi.F-ı.tısta gelince, ne kadar mem· 
nun olduğumu tnhmin edebil!rsi • 
niz. Hele yabancı bir memleket 
rnnatoryomunda yalnız kalmak 
çok acı şey! Baş hemşire yeni 
hastayla beni tnnıştırdı. lsmi Fe
ridmiıı. Çok uzun boylu ve fazla 
"ft -;:i5man olmasına rağmen hnliı. 
-yakışıklı, güzel bir adamdı. ~lavi 
pijamasının üstUne koyu lacivert 

- Kontratı yapınca, Neclaya 
bu kürk mantoyu aldım. İ§inden 
den istifa etti. Bir haftaya kadar 
Lozana gidiyoruz. Gelecek sene 
muhteşem bir köşkümüz olacak. 
Şimdiden tlıı.vet ederiz. Kuyruklu 
piyanolar. 

''Cot ra.foou.," u tıa:ırıuı Alın:ın taııtelbahiri tayfac:;ı :ıldıltl:m nl5anl.ı'1' 

bir rop dö şambr giymişti. Kızıl 
saçları ile maviler çok iyi gidiyor. 
Ona ndeta sıhhatli bir güzellik 
veriyordu. 

Kıı.dın, kocrumıın sözi.mü kesti: 
- Ne kaba insansın. hep ken

di piyanolarından bahsedip dur • 
dun, zavallı Feridin hatırını bile 
sormadık. Doktorlar ne diyor, 
Ferid? lyi gördilm sizi. yani za • 
yıf değilsiniz demek istiyorum. 

Ferıd, lakayt bir tavırla: 
- Ehemmiyetli bir şey yok, de

dl, birkaç küçilk delik, İki liç ay 
sonra çıkabileceğim. 

- Nuıl va.kıt geçiriyor.ıun? 

Hep yatarak mı ? 
Jla\ a mütlaraa toplat'il'! 1ngillz tayyareler!, muhfcmf'1 bir ıltişman 

1 •• 

hn\·:ı t"'""•''>f:ıa to:ll·•rın •n 

faallrcti Ilı· dıi~iırülcn bir Alman tan·aresi 

I 
d ı· 

Balkona geldiği zaman, elinde 
bir kitap vardı. Benimle selamla
§IP hemen yatnğma girdi \'C o -
kumağa daldı. Yeni yatak kom -
şumdan memnundum. Belki he -
nUz iyi konuşıuruyacak kadar 

gençti, otuzunda ancak vardı a -
ma hiç olmazsa evvelki gibi ö -
lüm korkusile ağlayıp sızlanacağa 

benzemiyo:ı-du. 

- Yatmak ve dağlara. baka -
rnk bol bol dU..,Unmek. 1naan bu -
rad& doya doya düşünüyor. 

Güzin odasında... Aynada kendi
sine bakıyor. Genç kızın tuvaleti 
bu a.k§arn pek fevkaladedir. Snç. 
lan alnı ilzerine döklilrniiş ve şa
kakları Uzerlnde iki demet halin· 
de toplo.nınıştır. Gözleri seWıçle 
parlayor. Yanakları kıp kırmızı. 

Kız odasından çıkmak üzere iken 
ba.~ını kaldırdı. Numan Paşanın 
resmine baktı ve resimle konuşur 

gibi mırıldandı: 

Son Daikka'nın his, aşk, mace!"a romanı: 
sıktı, ayni cümleyi mliteıne. ~ 1 
tekrar ederek: "Seninle C\'ıcıııı' 
istiyorum." Bu sıkış ve bU 5~~ 
yic:;le delikanlı adeta gen!< ı 0 
düşüncelerine hfl.kim olmak ,-el 
nu bu suale hnyır dcmekte11 
netmek istiyor. Güzin bu vııtl 
ten adctn ürktü, kaçmak i5~u 
fakat bıraz sonra kendini tol" 

ve olduğu yerde dıırdu. 

Konuşma ihtiyacımı zaptederek 
ben de ağzımı açmadım. Sanator -
yomlara ilk girenler daima diğer 
hastalardan biraz uzak, çekingen 
dururlar. Pakat bu çekingenlik an 
cak dört ~ gün slirer. Birkaç 
gUn sonra ilk karşıla..,tığınız kim· 
seye geceleri uykunuzu kaçıran 

düşünceleri açıp derllcşmeğe can 
.A!'<.arsınız. ~rnşterek ıztırap, ay -

larca aynı çatı altında yatıp kalk
mak, aynı korku ve ümitleri his
setmek, sanaforyomdaki hasta -
lari aynı ailenin efradı gibi biri
birlerine yakla~tırır. 

Ferid ilk gün elleri soğuktan 

sızl~·ıncaya kadar :kiıt&p okudu 
ve sonra battaniyesine sımsıkı 

sarılarak, b('nirn gibi, karlı dağ· 
lan seyre dalctı. 

X:rtesi gün, ziyaretçileri gel • 
diği için )ine konuşamadık. Ge· 
len misafirler genç bir kadınla 

bir erkekti. Balkondan onların 

karlı ya.maçları, hafif çığlıklarla 

gülili(!rek ayakları kayarak tır • 
mamşlannı seyretmiljtim. Balko
na geldikleri zaman Ferid ve ben 
yanyana yatıyorduk. Muhaverele
rini isitmeme imkan yoktu. 

Kızın arkasındaki ağır kürle 
mantoya bakılırsa, zengin oldıık

larına hlikmetınc-k lazrmdı. 

Ferid, gözlerini ~P da on km 
ka~V5mda göriince !'Cvinç ve hay. 
retle gUlilmscdi: 

_ Merhaba N ecli, naaılsuı 

kard im? Tebrik ederinı. Guetc
de okudum. Zaten ben senin mu· 
\'affak olacağından emindim. 

Yatakta doğrulmwttıı, eliRi aı -
kan ~kee: 

- BUtiin makaleleri leftimde 
idi, t..lıt s en beni d~eaydiıı. 
önuilmde daha iyi çaldığımı ba • 
tırlMılYoMJM. :Belki Be4ıi;ıo{en K8ft 

di ttenfonWnt :ıncaic bem.n P..mtt
Ai.aıiero:t ~· I.-...mım.t 

Piyani.ııt gilldü: 
• ".. .~ ... : .. ,~.,· ...... t 

- Eski günahlarını mı? Fe _ 
ridin son mccarumı sana anlat
tım , değil mi? laviçrede bir ote
lin etnı.fmda naaıl fınl fml dön· 
düğünü, her ııab&h beni ve ar _ 
kadM.lamnı dinlemek için konser 
vatuvara gelen küçük İsviçreli kı 
za sokulmak için fransızca öğren. 
meği bahane ettiğini, hep anlat· 
tım. Fra.naıı:cadan b&şka lisan 
bilmiyen kızcağız, müzik mera.le -
lısıydı, nazari denıler almak isti· 
yordu, bu kurd bırakmadı. Ken. 
d.W fransnıea ders alma.ğa baş • 

ladı. 

Nakleden: Muzaffer Esen 

Yattığım yerden muhaverelerL 
ni dinliyor \'e Feride bakıyordum; 
gülümsilyordu. 

Piyu.nist devam etti: 
- Kısa zamanda hoca. ile ta· 

lebenin samimiyeti arttı. Dersle
re matmazelin hususi da.iıreeıinde 

clevam edildi. Nihayet İsviçre ak. 
sanının tesirinden kurtulmak için 
ikisi beraber Parise gitmeğe ka· 
rar verdiler. Orada, gece gündüz 
çılgın gibi fransızca konuşarak, 

Ferid ökeürmeğe başlayıncaya 

kadar eğlendiler. Derken bizim 
kurdun konu§mağn takati kalma._ 
dı, sırt üstU yatıp gMicrini kapa
m&ktan başka arzusu yoktu. 

Yaramazlığının 

len n çekti, Ferid. 
cezasını ciğer 

- Paşa, bu akşam rahat rahat 
buradan iner, bahçedeki kalnbalı
ğa kanşa bilirsin.. Orada yalnız 
bugünün kadınlarlle karşılaşma -
yacak, zamanında yaşayan insan· 

ları dn göreceksin. 
Fakat pa§anın gözleri ve du· 

daklan ebedi bir sırrı muhafaza 
eder gibi hareketsizdir. 

- Demek a~ğıya gelmek is· 
temiyorsun.. Beni yalnız ve hi. 
mayesiz bırakıyorsun. Fakat şu -
rasını iyi bil.. Sen bahçeye inmez 
sen Cemil beni yalnız bırakmaz .. 
Bana mütemadiyen istil~bale dair 
tasavvurlarını anlatır .. Hele zan -
n-cderscm bu akşam evlenmemizi 
teklif edecek .. Cemilin ağzır:<!an 

bu sözü işitirsem "hayır" demem 
imkansaz olur .. Sonra seninle ka
vuşmamız da mahşere kalır. 

Güzin· hazin bir kahkaha ile 

gülüyor .. 
"Galiba, diye düşünüyor, bu 

akşamın manzarası, içtiğim şam • 
panya ile karıştı. Beni olmıyacak 
hulyalara sevkediyor. Bu akşam 
için o kadar hazırlandım. Fakat 
şimdi neş'eli ı:Ieğilim.. Benden 
başka herkes ta kın bir hareket, 
sonsuz bir sevinç içerisin:le. Hal
buki bennn yüreğimde korku ve 

keder çürüklenmiş. Bana ne oldu 

bu akaşma?. 

siliyor. Yiizünün solukluö,unu bir 
pudra tabakası altırC'a örtme?e 

elmaslar, üzerinde mavi bir ka -
dife rop, siyah saçlı güzel bir 
genç kız .. Güzin arkadaşını görür 

görmez haykırdı: 
- Aman Semahat .. Bu tuvalet 

sall'Cl ne kaldar da yakı~mış .. Öyle 

güzel olmuşsım ki.. 
V c beraber merdiv~nleri indi · 

ler. 
Hemen oracıktı.ı iki erkek var .. 

Korkunç yakışıklı bir yeniçeri 
ağası ve kemanı kolunda eski Ve. 

nedik şarkıcısı .. 
Yeniçeri ağası haykırdı: 
- Bre avretler, bu kıyafet ile 

bahçeye çıkmaktan haya etmez • 

siniz. 
Şarkıcısı cevap verdi: 
- Bu küçük hanımlardan birisi 

Mevlevi tekkesindeki minyatüre 

ne kadar benziyor. 
Güzin bu kelimelerin üzerine 

basa basa söyliyen sesi derhal ta
ndı ve cümlede hem iltifat, hem 
sitem man3sını anlayarak kızardı. 

Güzin bu akş:ım yeşil kc:J:lifeden 
kısa bir caket giymiştir. Yakadan 
açık göğsü görünüyor, boynunda 
bir dizi mat inci var .Eteklif,i 
geniş ve ağır pililerle kaplıdır. 

Belinde kenarları in-:i işlenmiş 

kadife bir kemer var. 
İki erkek Giizini Sema!ıatten 

ayırdılar. Bu çılgın b:ılo akşamı· 
nrn taşan neş'csi içerisinde kah
kahalarla güle güle bahç'!de do. 
laşmağa ba~ladılar. 

- Giizin, söyle bana bakayım. 
Sen dalgalı eski zaman yaşayışı 
nı mı seversin, yoksa bugünün 

humnlı>lt hayatını mı?. 

- Eski zaman hayatını yaş:ı
~ak ancak bir balo ge:esi irin 

hoştur. 

der mi? Sık sık balolara gitmek, 
kibar misafirler kabul etmek İ!'
ter misin? Senin mağrur ol:ıcak 
güzel bir koc.an olmasını mı b::k· 

liyorsun? 

Güzin gözlerini kaldırdı vücu· 
dunu saklayan bu eski zaman kı
yafeti i~erisinde bile sporla mun· 
tazam şekiller almış adaleleri bel
li olan bu yeni zaman delikanlı. 

sına baktı: 

- Karısına bir oyuncak gözilc 
bakan erkekten hoşlanmam. Ko -
camın benimle anlaşmış bir arka. 
daş olmasını isterim. 

- Demek evlendikten sonra 
meslekten ayrılmıyacaksınız? 

Güzin fikrini tereddütsüz söyle· 

di: 
- Şimdilik hayır... Fakat 

bir çok çocuklarım olur vcı onlar· 
la mütemadi surette meşgul ol· 
marn icab ederse belki. 

DC'likanhm.1 yı.ızU kı~ı.rdı: 

- Meslekte ınuvrıffnk olmak 
için ihtiras ~arttır.. 1::tirash ka· 
ö n anne ol:namalıdır. 

Bu suretle kon..ı"a konuşa 

bahçenin uzıı.k \'e kr. ı ı.nhk bir 
Köşesine ;;elmi:ıl,.rdi. !Juraya ba
lon.m ses•ı•ri ve gUt'l t!ıleri ha • 
vıtda yayılan tir clurn::ı" gibi kuv· 
vetinı kııyoecıC'rek et." ,-1.iyor. 

Genç kız, bir nğnca dayandı, 
erkek karşısında durdu ve sert 
bir tavırla Güzini omuzlarından 
tnttu; dişleri arasından mırılda· 

nır gibi bir sesle: 
- Güzin, dedi, dü.şündüğümliz 

ve konuştuğumuz fiieylerln çok az 
ehemmiyeti var.. Şimdi sana so· 
ruyorum, bana tek kelime ile ce
vap ver. karım olmak istemez 
misin? Ben seninle evlenmek is • - O, bak lılr kere! Çok müte- <:"' .. t3·ıcr ve so,..ra d•.,:ırı rıkıyor. 

<-emr oldum. Bundan hl~ bize bah· I C.if li~in tas merdivenleri .. den 
~etm~ımr.tn. Ama. !yHP!}iyor.ıun, inerken uzun boyhı, sedef tenli 
dini~. Mırtahk ilerlemiyor. 1 bir genç kıza rast-geldi; boynunda 

- Dof.ru söyle Güzin .. Çok 

§l'k bir kadın olmak hoşuna ci-
liyorum. 

Cefl\il, Güzini daha kuvvetle 

- " 'lc\ :ınu \ a r)-· 

Güzin on d:ıiı.ıka evvel ~e.~ 
. ı"tı: 

verrnış. herşeyl oeeapl~ın ~. dılı 
gece bu suali işidirsc ''c\'et vl 
ccktı. Fakat bir tUdü dı.ı?ll .• ı 

. . a· jl~r' bu e\'Clı teliı.fuz cdl'U\e ':. 
kat'i \'e soğuk bir sesie dil 

sini söyledi: r<: 
- Cemil, evlenmek geliP 

bir şey değildir Hayatı:ı ~ 
kadar devam edecek bir b" ti' 
Binaenaleyh bu meseleye bi~ 
gecesinin neş'eli çılgınlığı i • 

"ıl' 
Sinde karar verilemPZ. DilŞÜ 
Siz de düşününUz? Ben ne .. 

C 
. ııctlı 

cmıl yumruklarını s ef 

zünün etleri gerildi, kclirtıı:l 
zından güçllik1e çıkıyordıJ: ,tt_ 

Ç 
• 1' 

- ok zamnndanberı .. 
d··ı:il" 

nızı bekliyordum. Size u .. r/İ 
kadar vakıt bıraktığımı 9

8 

tım. ~ 
- Doğnı .. Ben de ken 

rar vermiş sanıyorduJXl· 

şimdi sizinle iyice anln!lııftl:e1 
mız noktalar olduğunu dnı 
- Güzin bir dakika tered ~ 
ti, sonra sesini çok ıılÇ tfı 
sözUnü tamamladı - çol' J 

ve ağır noktalar da 8~6'1 
düşünüyoruz. Eğer bu ı:ınd d~ 
ı:ıüncelerimiz samf mi iSC ~ 
oluyor ki hayatta anJıı.Ş t1 
ğız. Fakat bu hlikmU ve(dl • 
necle etmiyelim. Bekli)'~ 
lcirt bir zamanda dlişuı:ıc:t* j 
karııılaştırnlnn. Ondan f'P ,,,('). 

bimizin sesini dinlerselC ·a . _ ... o 
mız ıFJe hc-rhaldo pf6nı,..-

e< 
Güzin Cemili ndctıı ç~ 

sürükliyerek bahçentıı 
ve neş'eli yerine geurdi· 

- Cemil, bu ak~'.~ 
eğlenelim, danscdeliı11· cı 
~ yaruı konU4urUZ. i 

(~·""" 


