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Paris, 9 (Hususi) -"Pari Suvar,, gazetesinin 

Lcndra muhabirinin bil dirdiği,ne göre, Italyan 
donanması Napoli şehrinin şimalinde toplanmak
tadır. Bunun, lngilte?"e ile elan kömür ihtilafile 
alakadar bulunduğu zan edilmektedir. 
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enerallerı 

~r uıı~a~ ve Dngınll~ yaknırn şaırk orduları 

karşılandılar 
ta ~n;:ara, 9 ( A.A.) - lngiltere hükumeti or· 
G. S. !\Ii a~ ordulan başkumandanı Sir Vilyam 
\etleri k~cl ıle Fransanm şarki Akdeniz hava kuv· 
kanı b mandanı general Jono ve maiyetleri er· 
ler ve ~ sab~h '!'oro~ cksprcsilc Ankaraya gelmiş· 
nan A ~ mıllctın mılli rcnklerilc süslenmiş bulu· 
danı 1

1 
ara garında hava müdafaa genel kuman· 

danı t{.~rgencraı Hüsnü Kılkış, Gaz genel kuman
\İrj tu~~general Hüsnü Hıza Unsal, hava müc;a
Vah. g ay .ec1aı Yaka!, hava müsteşarı tuğ~y 

}a R!ızı B'Jt· 
danr Ali Sa 1 .ı.n •. albay Oray, merkez kuman-
edi! .... ;., b 

1 
mdemır ıle mihmandarhklarma tayin 

.• , .. u una d · 
san, ha\a b' b n enız k~rmay binbaşı Aziz Ulu-
ba~1 T k' ın a.ı 1 Scyfı Alok ve kurmay önyüz

--..... e. ın, Arıburnu, Fransız ve İngiliz büyük el· 

çilikleri Kara, hava ve deniz ata~iliterlerile bu 
elçilikler erkanı tarafından selamlanmışlardır. 

Başta mızıka olduğu halde bir bölük asker 
muhterem generallere rasimei ihtiramı ifa eylemi~ 
ve mızıka Fransız, !ngiliz ve Türk milli marşları
nı çalmıştır. Muhterem misafirlerimiz bu merasi· 
mi müteakip teftiş eyledikleri ihtiram kıtasını 

merhaba asker diye selamlamışlar ve affier "sağu!,, 
diye mukabelede bulunmuştur. 

Sir Vilyam G. S. Miçel ve general Jono ve 
maiyetleri ikametlerine hususi daireler tahsis edil
miş bulunan Ankarapalasa gitmek üzere gardan 
ayrılırken burada toplanmış halk tarafından içten 
tezahüratla selfımlanmışlardır. 

Bitler 
Yarın Alman 

milletine hitap 
edecek 

Bcrlin, (9 (Radyo) - Bitler 
yarın saat 12 de Alman milletine 
hitaben bir nutuk irat edecektir. 

ORHAN SEYFi 
Haber' de 

Değerli şair Orhan Seyfi, Türk 
okuyucularının da pek iyi bildiği 
gibi, ayni zamanda kuvvetli bir 
kronikçidir. Haber arkadaşımız, 

Orhan Seyfi ile kuvvetli bir u. 
2uv kazanmış oluyor. Haber o. 
kuyucuları, Orhan Seyfinin yazı. 
tarını zevkle okuyacaklardır. 

İlk yazı pazartesi günkü Ha. 
ber gazetesinde çıkacaktır. 

Ribentrop, ltalgan~n bU harp· 
, te Almanyanın yanında yer 
almasını temine uğraşacak 
Alman Hariciye Nazırı Romaya . hareket etti 

Amstcrdam, 9 (A.A.) _ Reu _ 
cer ajansı bildiriyor: 

Hitler, von Ribbentropu Ro. 
maya göndermek kararını ittihaz 
etmiştir. Nazır bu aabah 9,15 de 
Romaya müteveccihen yola çık. 
mış lıulunmaktadır. 

Reuter ajansının haber aldığı. 
na göre, ecnebi müşahitler Al. 
manya hariciye na.zumın Roma • 

da Musolini ile Avrupanın şima. 

li garbisindeki vaziyet ile Alman. 
yanın tarzı hareketi h .. kkıntla 
müzakerelerde bulunacaktır. Ber 
linin bazı bitaraf mahafilinin 
zannına göre; İtalyayı bu harpte 
Alman yanın yanında yer alaı ak 
aktif bir rol oynıyabilmesi için 
M. Musolini üzerinde tazyik ic. 
ra edilecektir. Bu münucbetle 

von Ribbentrop İtalyan kömür 
semilerinin ingilizler tarafından 

tevkifi hadi5csinı:icn a:ı:ami dere. 
ccde istifadeye çalışacaktır. 

Hatırlarda olduğu üzere bu kö. 
mür hadisesi münasebetile Alman 
ınatLuatı İtalyan gazetelerinden 
çok ~iddetli neşriyat yapmışlar. 

dır. 

.<Devamı ~ ncl sayfada) 

lngiltcrcnin Almanyadaki ıon elçisi 

Nevil Henderson, 
Hitler'i anlatıyor 

Bu çok dikkate d~ğer cseı-i bugünden itiba.. 
ren tnm bir sayıfa olarak neşre baıladık. 

ı Dördüncü ıayfamıza bakınız . . 

!leııdcrso11 Brrlinac bıtlm:dıığu sıralar daima --s1lllı pcşiudc koşıf" 
)'or; t·c biı eı sıt!lz scml;ol:i olmak üzere evinde bcyaı 

giivcrrinlı ı bcsliyordıt. 

4 saat süren 
bir Nazi selamı ! 
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Taksim ve Şerel stadla rında bugün yapılan 

f\le!<tep futbol maçları 
Günün galipleri: Galata saray, Boğaziçi Pertev

niyal, Haydarpaşa liseleri 
1 eklifleri kabul edilm_ezse 

Taksim stadında: Baydarpa~: Sezal. ?\1,W, Ya.- ndiyaya amansız kub • Tank. Orhan, Kemal • Su. 

GALATASARAY • KABATAŞ 3-0 ad, Sabri. İbrahlm, llıilld, lı!.Uzdııd. 

GUnün mUhiuı maçı Galatasaray 

llaalı Ue Kaootaıs lisem araısmda 
oyıw.odı. 

1ıx devre MkimlyeU ellerine a
lan GnJ.ata.saraylıla.r Mustafa vası
ta.elle ll.k goUcrinı kazandılar ve 
devre 1-0 Galatasaray lehine bitti. 

lkuıc1 devre yine Galatasaray 
hA.kiuı... 4 üncU dakikada Mwıta. 

faoıo ortnsıru Ahmet güzel bir 
yUrwJla gole çevirdi. 

23 Uncu dakikada Nurl Uçllncil 
golU atarak tn.kımmı saha.dan 3.0 

p.lib çıkardı. 

BOOA.ZtÇl • lSTlKLAL LlSESl2-o 

Otlntln en mllhlm ve ~amplyo
na Uz.erinde rol oynıyacak olan 
Dıaçmı Boğaziçi ile İstanbul lliıeai 

oywı.d.ılar. 

l1k devre her iki tarafm kAf1'· 
lıklı hUcumla.tı arasnıda O.O eoa.a 
erdi. 

İkinci devr. daha bWm oynı. 
)'alı BoğazlçWer arka ark.aya iki 

gol atarak ma.çı 2-0 galip .Pıtird.i
ler. I 

Şuel &tadında: 

llektebWer arumda Uk maçlıı.

rma bugün Şen:! et.adında devanı 

edildi Bu sahada Pertevnlyal • ~ 
UkW ve . Hu.yd.lirpn§a • Vefa ta.

kmı.lan ka.J"eı~Ular. 

PERT.EVN11'AL. lS'rtKI.AI.: 3-U 

BLrlncl devre Orhan va.snaslle ı 

CQl lllan Pertevnlyallller, devn:yı 
1.0 gn.tib bitirdiler. 

PertevnJynlliler lkJncl devrede 1-
ld gol daha yapmağa muvaffak O· 

lamk mllsabakndan 3-0 galib çık

tılar. 

Bu maça takımlar qağıdak.1 

tnkı.mln.rla çıktılar: 

Pertc\ nl) al: 8eza.I • Sedad, Heb
met • ltuh ıın, l<ı.ulrl, Adil • Sııliı
haddln. Tacl, SUleymwı, Orb.u.ıı, 

Fettal 
lstlklal: All • Şeref. Celili • Fet

lıl, llwıan, Ekrem • SupW, l"ekta, 
llllscytu, Tank, lbra.hlm. 

DAl'DARPAŞA. VEFA: 5. 1 

GllnUn ikinci mllsabaka.ısmı Hay. 
darpaşa • Vefa ta.kımlan yapWar. 

Takanlar sahaya ou oekllde çık
nuşlardJ : 

Beyoğlu halkevindeki 

VoleyboJ maçJan 
Bugün Beyoğlu Halkevinde Vo. 

Jeybol mil.sabakalarma devam e
dllmlşUr. 

İlk k~ılaşma DarU.şşa!aka • 
&ğretmen okulu tnkımlan arasın 

da yapılmış ve hAkim bir oyun 

oynıyıı.n DarUşşafııkalılar mUsnba 
by:ı 15.2; 15 • O kazanmışlardır. 

GünUn lklncl kıırşılaşna.sı Tica. 
ret ll~l • Taks m lisesi arasında 
idi. Ticaretliler her LkJ seti de 
15-0 kazanarak galib gelmişler

dir. ŞişU TernkkJ de İstanbul sa 
nat okuluna 1~4. 15-13 gallp gel

~Ur. / 

Tebliğ 

Deden Terbiyesi tırtanbul B6J
ces1 boks ajanlığmdnn: 
Şimdiye kadar alA.ka g&terflml

yerek terkedilmiş bir vaziyette o

lan bok.B ı:ıubelerlnln bu kere yeni
den ve canlı bir surette faaliyete 
gec;lrllmesl iç n bölgem.fzce esaslı 
tedbirler nlmmıştır. Klilplertmlzin 
bu ı:ıube5lnde çnl~an ve çalışınağıı 
btidadı rOr11leD eJemanlarm ts1m • 
.. mlı!tasi!ı:d ~ !ıh' lbtentn 
bir an nvcl 20.3-1940 tarlh!ne 
kadar A-1~ .ıwterUmesl .t.eb
UI otwı"'4 

l'e.fa.: Nadir - Murad. Ahmet • 
Halli, Nazım, Şıındmıan • ~ 
haddin, Şchnb, Necdet, lleınzl. 

ı31llmtu. "" 
r açac ar! 

lllrlncl devre Ha.ydarpa.şalıl&rm 

hlklmiyeti altında cereyan ede. 
rek 3-1 Haydarptı.§ll lehine nctlco
lendi. lkinel devre iki gol daha ya
pan llydarpaşa.lılar ml\s.'1.bakayı 

S.1 kazandılar. 

MOLOTOFUN 50 iNCi 1 Popolo Di Roma gazetesi, Sov-
DOCUM YILI yet taeplerinin kabulil ''millt şere 

Moıkova. 9 (A.A.) - Sovy:t. fi kıracak şekilde bir arazi terki, 
ler Birliği icra komiserleri heye. mahiyetinde olacağını kaydeyle 

Viipuri körfezinde Sovyct kıta· 
atı Esisarı adasını ve şehrini Ka· 
tilansari a::lasıru ve şe.'ırini, Ter;a· 
.,ari ve Mustasari :ıdalarile Hieta 
sari adasını ve şehrini işgal etmiş· 

!erdir. Haydarpaşanm gollerini, Suad, 
Mllzdad, Halid, İbrahim ve Sn.bri 
attılar. Vefahlarm golUnU de Şan. 
dmın.n yapm.ıatır. 

Yüksek mektepler vo
leybol maçlarında 

Orman f aküıtesi 
şampıyon . 

Ynksck mektepler arasındaki 
voleybol müsabaka!anna bugün 
Beyoğlu halkevi salonunda deV3111 
edildi. Günün en mühim karşılaş· 
ması Orman fakültesi ile Mühen· 
dis mektebi ar:ısındaydL Onnan 
fakültesi müsabakayı 3 sette ka· 
zanarak yüksek mektepler voley· 
bol şampiyonu oldu. 

HALKEVI TVRNUVASI 
Beyoğlu halkevi turnuvası maç· 

lan da bugün bitmiş oluyor. 
Birinci kategoride Galatasaray 

ikinci ve üçüncü kategaride de yük 
sek Mühendis mektepleri ~mpi· 
yon olmuşlardır. 

Yüksek melltepler 
arasında 

Basketbol 
müsabakaları 

Yüksek mektepler arasında ter
tip edilecek basketbol müsab:ıka· 
lan hakkında konuşmak ve fikstür 
tanzim etmek üezre mektep!erin 
murahhasları önilmüzdck1 cumar· 
tesi günü Beyoğlu halkevinde bi: 
toplantı yapacaklardır. 

ti reici ve hariciye komiseri Mo. 
lotof bugün doğumunun 50 incı 
yıldönü.rnünü kutla:naktadır. 

Bu münasebetle komünist par. 
tisi merkez heyeti kendisine çok 
hararetli bir tebrik telgrafı gön. 
dererek memlekete ve bolşevik. 
liğe yaptığı büyilk hizmetleri te. 
barüz ettirmiştir. 

Berlin, 9 (A.A.) - Völkiscber 
Beobachter gazetesi Sovyetler 
Birliği icra komiseri heyeti reisi 
Molotofun doğumunun 50 inci 
yıldönümüne tahsis ettiği bir 
makalede, ıeçcn yaz Alınan • Rus 
mlUakereJerinin sUratle intaç e -
dilmiş olmasını :Molotofwı büyük 
Avrupa devletleri içinde Sovyet. 
ler Birliğinin rolilnil açık ve sa. 
rih bir tarzda idrak etmi; bulun. 
masına atfediyor ve diyor ki: 

"Alman hariciye nazırı von 
Ribbcntropun gönderdiği tebrik 
telgrafı, Sovyet devlet ıı.&mına 

kal'§ı doğumunun yıldönilmilnde 

AJmanyanın beslediği duygularm 
müsbet bir iradesidir. Samimi 
bir i} birliği ile birleşmiş olan i 
ki devlet bilyilk Avrupa sahasın. 
da ıırtsırta birbirlerine dayan. 
a:uş bulunuyorlar. 

Bu suretle plUtokrasilerin Al • 
manyanın başına ild ~ephe aç. 
mak hususundalti limitleıi suya 
düşmüştilr.,. 

Roma 9 ( A.A.) - Italyan ma
hafilinde söylendi&rine göre FinHlr. 

.diya hükflmetinin So\'}'et talep'e· 
rine diln gece cevap vermesi lazım· 
gelmekteydi. 

Sovyet talepleri reddedildiği 
takdirde Sovyetler birliği Finia.,. 
diyaya karşı amansız bir harp a· 
çacaktır. Ayni mahfellerde izhar 
edilen kanaate g5re Sovyet tal::p 
!eri J)"..k aşırıdır. 

Hasan Kumçayı, memnu mıntaka üzerinde uçarken yere tn. 
meğe mecbur edilen Bulgar tayyaresinin Bulgaristana iatlesindcn 
bahsederek şöyle diyor: 

"Türkler umumi harpte kendileri ile yanyana harp ettikleri 
Bulgarların milli iıtıraplarını çc-k yakından hisseden ve anlayan, 
~eçmiş felaketlerin ncılannı unutmak için bir uıkım milli iste!:leri 
bulunmasını takdir eden bir mili !ttir: bu anlayışlarını ve takdirle. 
rini de sözle değil, fiilk isbat etm;şlerdir. Bu vaziyet - Balkan 
antantına girmiş olmamasına ra( m: n - Bulgaristan ile Ti:rkiye 
arasında gittikçe artan, nihayet Avrupanın b-.ıgünkü buhranlı 
h_adi~eleri knrşısır.da ~uurlu lir §C~:il alan bir yakınlı$ l:ucule gc. 
tırmışse bundan hayrete düşmemelidir.,. 

..... "'"' AOZO 
"'tAl.,.f .... ftULA'\ı 

.. .. "'" •,.,, atı. ı 

•. "Her GUn,, sütununda altın fiyatlarının yükselişinden bahse. 
dılerek bunu mazur gö:;terecek mali, ii:tıs~C:i, siyasi ve &skeri hir 
b

. 'S 

ır sebep bulunmadığı yazılmakta ve ş:.ı neticeye v<ırılm:ıktadrr: 
"Bununla beraber mademki aitm fiyatı yüksclmektetlir. Ser. 

maycnin endişede olcluğu."lu kabul ed::lim ve bunun bir tehlike ol. 
duğunu b!.lelinu önüne geçmiye çalışalım. Alım satımı yasak ctmü 
gibi büsbütün aksi neticeler \'erecel: yollara gitmeden, tabii vası. 
talar kullanarak yiıkselişi önliyelim, geriletelim. Bunu yapabiliriz.,, 

-, ~ ... .,,..,..-. -- AKŞAM 1 
... ·-- ----·----- -- --

''Dikkatler., sütununda eğlence yerlerinin hepsi sözde "lüks., 
olduğu ve mÜ§terisW.i.k:tcn sinek avladıklan yazılarak ~öyle derli. 
Uyor: 

"'ÖyJe bir tertip yapmalı ~-i, - Taksim gazhıoıı.u değilse bi... 
le - mevcutann bir kı6J111 orta sırufa mahaus olsun. Bunu d;ı ter. 
tlplemck yine Bckdin.Ye dUser. Rchbcrlifi doktor Ltltfi Kırdar ... 
~bckl~ 

mektedir. 
1SVEÇ1N TAVASSUT TF.KLlFI 

Helsirıki, 9 ( A.A.) - Isveç ta 
vassutu hucıusuncla dün geccyansı 

resmI bir tebliğ neşri bekleniyor
du. Bu tebliğ neşredilmcmiştir. 

Bir siyasi şah~iyet ancak önü 
mü.zdeki pazartesi gün il, efkftn u · 
mumiyenin tatmin odilmeğe baş 
!anacağını• söylemiştir. 

lsvc;in tavassut teklifi inccd~ 
ir.ceye tetkik edilmiştir. 

DtR SOVYET TEBLIGI 
ı\foskova, 9 ( A.A.) - Sovycı 

tebliği: 

S martta ka}•dedilecek mühim 
bir t.ey o~mamıştır. 

Sovyet kıtaatımn elinde 12 U.p. 
57 mitralyöz ve 2 milyon ku~-un 

geçmiştir. 
Sovyet tayyareleri dil5maıı kı· 

taatıru bombardıman etmiş ve iki 
Jüşman tayyaresini dü~ürm:= :tüı. 

~7\'ERUADI 1'"RA~SIZ 

ZAntTr.ERlLE KONUŞUYOR 

&elgrad, 9 (nadyo) - Hclsfn
ldden blldlrlllyor: 

Fin ba.§kwnandaru Maro~ MM
ncrhaym dUn Frans1ı erkft.mhınb!· 
ye zabitlerini kabul oderok U%UD 

miiddot gôril§lllll§tür. 

usol"ni tazyik e ı ecek 
(&ştamfı 1 lncl sayfada) da harp dolayısile hiçbir değişiklik 

Almanya hariciye nazın ayni olmadığır.ı ehemmiyetle kaydedi· 
zamanda Amelia Lavo vapuru. yo:lar. 

mm maruz kaldığı taarruzdan Völkişer Beobahter diyor ki: 
dolayı İtalya hükumetine Alman. ''l\lihver ile biribirine bağ' ı bu 
yanın özürlerini bildireceK'~r. lunan iki büyük devletin bariz vaı:· 

Diğer bazı zevat von Rıbben. fı iki taraf zimamdarlarının Al· 
tropun Roma acyahatini Sumner manya \'e Italyayı alfikadar eden 
Velsin son seyahati ile aı:lkadar 1 meseleleri devamlı ve şahsi temas· 
göririelftedirler. !arla müzakere ve müştcteken ha' 

Ayni zamanda Almanya han. ve tesviye ct."Ilele.ridir. 
ciye nazırının Kont Ciano tara. 
fmdan geçen birinciteşrinde ya. 
pıl:n.ış olan Berlin ziyaretini iade 
maksadile Romaya gittiğini id. 
dia edenler de \'ardır. 

Herhalde muhakkak olan bir 
şey varsa o da şansölye Hitler 
tarafmoan ani olarak ittihaz e. 
dilen b-.l kararın Bertin siyasi 
m.ahafilinde bUyUk bir 1-.ayretle 
ar!}ılanmış olmasıdır. 

ALMAN MATBUATI ROMA 
ZlY ARETlNI NASIL TEFSlR 

EDlYOR? 

Beılin, 9 ( A.A.) - D.N.B. 
Alman ha.'"İciye nazın von Ri· 

bentropcın Rc-ruı seyahati matbu· 
atın bilhassa nazarı dikkatini cel 
betmekt...ndir. Gazeteler bu mümı· 
sebetle yazdıkları makalelerde Beı 
lin • Roma mihverinin sağlamlığın 

Mareş1I Balbo 
Kaüire'de 

Ka1ıire. 9 ( A.A.) - I...ibya umu 

Alman ve İtalyan rej im!erinin 
istikrarı iki milletin iş birliğine 

sarsılmaz bir itimat ve tam bi• 
haberleşme mahiyetini venn~kte 
dir. Alman · Italyan milnasebet 
terinin esaslan müstekardır. Bina 
enaleyh zimamd:ırlar arasındakı 
konus.m::ı.nın mevzuunu. mütcnddiı . . 
va.;ilelerle müteessir o'.du~u sabit 
olan iş birl ;ği bakımından günlü1' 
meselelerin gösterdiği tahavvüller 
te~il edecektir. Bu neviden son 
konuşma Polonya harbinin intacı 

üzerine Italya hariciye nazın kont 
Ciano ta:cıfından Berline ziyaret 
1.1ünasebetile vukubulmuştu. Şim 
di de \'On Ribentrop Rom.aya gide· 
re~• l\Iuso'ini ve Ciano ile iki mem 
leketi aıru~adar e'\F meseleleri h:r 
zaman o1duğu gibi karşılıklı iti· 
mat içinde görü5ecektir. 

Alman 
Başkumandanı 

mt valisi ltalya mareşalı Balbo. GiaıırO Cca!J2)ıfiı ~ .. 
Hat>esistandan Kahireye gelmiş · ,re ıı. 7 
ve Italya elçisile Mısır hükfımeti· S 0 in 1 '\t S U \t 1 Ş 9 t t 
nin mümessilleri orta şark İngiliz Berlin, 9 ( A.A.) - Alman ordu 
kuvvetleri kumandanı tarafından Londraya gelir gelmez he;nen ÇP.m 
selamlanmıştır. Brauclıitsch garp cephesini tefti: 

Mareşal, yarın Trablusa hare- etmi§tİ.r 
ket edecektir . 

Amerikanın 
Moskova elçisi 

Dün Molotofla 2 saat 
görüştü 

Moskoııa. 9 ( A.A.) - Amerfüa· 
nın Moskova büyük elçisi Stein· 

hartlı dün öğleden sonra Kremlin 
sarayına giderek Molotofla iki 
saat görüş:nüştür. 1 

, ........................ , 
' K SiK KAFA i 

Ci ı YETi l 
Okuyıınlonn tüylerini Ü.. ı 

pertecek kadar kCC'kunç, me.. l 
raklı bir- .zabıta romanıdır. ~ 
Vak'a Jnponyeda geçmekte.. 
dir ve çok mcthur bir Japon 
z.nbıta mubart"irinin ueridir. 

13 martta Haberde 
1 

Bu sabah ta lş~cç 1fefirile iörü· okumaya 
iCCCktif. ı ·--·~-~~ı!r!';.c:.ı:~:!~~~ • ._. 

izmlrde lınd ?< 

büyüklüğünde 
dolu! 

bmir, 9 (A.A) - D~l1 
milthlt fırtına akşama doğrı.J 

sükunet bulmuştur. Körfez va.
purları seferlerine başlamışlar. 

hareket içi., fırtınanın dinmesini 
bckliycıı vapurlar da yola çıJc. 

mı§lzrdır. 

Gece yağmur geçmi§. aabab 
saat 6,30 da fındık cesameinde 
şiddetli bir dolu yağmış ve bej 

dakika kadar devam etmiştir. 
Dün, fırtına esnasında birçolc 

vakalar olmuştur. Bu arada be .. 
lediyenin merkez garajı önü.'1de 
otobüs bekliyen iki J..-işiden biri 
o civarda bulunan bir inşaat b:ı-

rakasınm uçan damının çarpma· 
sile ifade veremlyecek derecede 
ağır yaralanmış ve hastaneye 
kaldınlmıştır. Bu yaralı, csaseO 
dlin sabah bastaneden"'çıkmış bu
lunuyordu. 

Eşrefpaşa<la bir kadın bara.
kasınJa otururken yan duvarı..'1 

baraka Uıerine yıkılması netice· 
ili olarak mangala kapanmı~, 

yUzilnden ve göğsilnden yaralı· 
narak lustaneye kaldırılmıştır. 

Ağır ceza zabıt katiplerinde.'l 
biri de Fenipnşa bulvarından ge
çerken kınlan bir camın ayağınıı 
dilşmesile yaralanmıştır. Şehritı 
muhtelif mahallerinde, birçok ba
calar yıkılmq, duvarlar çatlaJllıj 
,•e damlar çökmUş ve bu yü.ıdctl 
birçok kazalar olmuştur. 

Parklarda vuku bulan tahribııt 
da büyUktür. Birçok ağaç yrkıt.. 
mıJ ve meyva çiçekleri kiimilef1 
lökülmi.i~tür. Karşıyaka fokeJcsl 

1i:lün:3e deniz bütün rıhtımı kaP 
l<ımış ve muhtelif noktalarda tah• 
ribat yapmışur. 

Ve 
İngiliz krah tarafrn
uan kabul olunacal< 

Londra, 9 ( A.A.) - Amerikll 
hariciye müsteşarı Sumner VelS 
Lcndraya gelir gelmez hemen Bert' 
beriayn ve Lord Halif aksla görü' 
şece.ktir. 

Bahriye nazın Çörçil ile de bel· 
ki mülakatta bulunacak ve knıl 
tarafından kabul edilecektir. 
RUZVELT. ARŞİDÜK orro 
ŞEREFİNE ZiYAFET VERD1 

·v~iııgtorı, 9 ( A.A.) - Reisi' 
cumhur ve bayan Ruzvelt diln J3e
yaz sarayda Avusturya p:ensi Ar" 
şidil.~ Otto ile k::ı.rde§i prens Felij 
şerefine bir çay vermişlerdir. 

Bu resmikabule hiç.bir mahifet 

atfolunmamaktadır. 

VELSLE H1TLER ARASIN
DAKi KONUŞMA .. 

Moskova. 9 (A.A.) - Tas ıt' 
jansı bildiriyor: 

Amerikan Associated Press ıı• 
jansı, Berlinde 3 m1tt tarihirtclC: 
H:tler ile Amerikan reisicuınbıı
ru Rw:veltin mümessili V cls il' 

rasında vul.-ubulan mUlakstıfl 
mevzuu h:ıl:l:ında Berlin ınulı11' 
birlerinin bir haberini neşretıııİt' 
tir . 

Amerika• mümessili Vclsifl 
Berlinde yaptı~ı konuşıııalllt' 

ıc•' hakkında ecnebi matbuatta çı 1~ 
rxlnn şayialar münasebetile sa ıı 
hiyettar Alman makamı.tı §~0 
müşahede etmel:tedir ki, her 

1 

taraf da bu müzakerelerin ı11~ 
zuunu neşretrnemek hususun ı" 

kararı samimi ve halisane bit 1 

rette tatbik etmişlerdir. ıP' 

Binaenaleyh ecnebi matbU'-ve 
ne;,riyatı tamamile asılııı:dıt· •J...f 

Alma.,ya ile Birle§ik Arrıerı Y 

devleti arasında itimatsızlık ~ 
karmak ve açık olan Alınan> d' 
nın harp hedefleri busus~~ı.ıf 
d t\nya efktn umumlyesinl ~;,. 
yola sevketmek yolunda bil' 

acbbUıtcn ibarettir. 

leı 

• 



• 

r••IBJlrilll~rjtt,~ı 
Müttefikler Finl~n"iya'ya 
yardımda devam ederse ... 

SON D~ -9MART1940 CUMARTESt-1 

• BatvekU doktor Retlll 8a.Jd&ID ..ı 
lele aatıaauu, yardım ve ımar faali· 
l'eUııt Yertode tetkik etmek U.zere ya. 
l'lü Erztoe&rıa hareket edecektir. Bu 
8eyatuııtıı bir batta kadar devam et· 
ı:neaı mubtemetdir. 
• Macar kadın arUatlerlndeD llOIU'a 

lııg1.1ız aru.uerUWı aJwıı baş•amııt.ır. 
'Oç kaoıo ve dört erkek arttatteıı mQ. 
l'ekkep bir katti• bugQııkU Semplon 
ek.a~reaııe Loodrad&D selmi§lerdlr. 
~Unlar lngtıtereıı1D taommıı komik· 
lertodeo ve varyete artlııUerinde.ıı oı. 
dulUannı, mUttettkJeriD f&l'k ordula. 
rnu egıencıırmege memur edlldiklert. 
Zll, l'ıurada kJA bir mUddet kaldıktan 
'<>ora Surtye, Ywr •• lraka gtdecek
lerını ~ylemlflerdlr, 
Bwıdao tıqka Almazıyadan kaçan 

ÇeJt gençlerinden 38 ~llk bir kaft· 
1• de Konvanııtyoneııe Eelmtttir. 

Karabük fabrtkaamda çalıfta:ak mo 
teııa..ıalardan bq lngtııa mtıhendl
et, ll&.lyaoın Tahran Ukerl at&§esl, 

lnguterenın Batdat kon.oıoeu, ftaıya 
c1aıı döneo Uç lthallt taclrlmla eka· 
l>reaıe gelenler arumdachr 

• Zabıta, beya.a ııehtr bç.11~an· 
:: 1&çtığı mücadeleye pddetU SU• 

tte devam ediyor. 
le Unkapanında sabdtah erolnd • 
b:en Hasan oğlu R'!atln metruk 

YÜk arabası d!ngtU arasına 
~adığı 19 paket eroin, lrullanıJ
le~ş :ehlrlere alt birçok bot paket
b e eroincilerin kullandıktan 
lue:az zehirle bulaşık bir çakı bu. 

B~uıı ve suçlu yakalanmıı:ıtır. 
u ö ndıı.n başka Galatada şUphe
oğ~ ıillert-k çevrilen eabıkah Adil 
ı._ HUaameddinln Uzerlnde de 
""Çak es tur 8 rar Paketleri bulunmuş • 
!'ed. unlann kaçak maddeleri ne
nı ken tedarik ettikleri. artı§lml-

ıı tadır 
• tik • 

tapıa okullar tçtn açılmq okuma 'k1· 

rııı lı.~ Dltlaabakaaına lfUrak edenle· 
llıatıQbaPlan, mUtehauıa komlayonca 
bt ınuvatık görWmemtı yeni 

r IDllaabaka • 
llırvtır. &çılınaaı kararl3.§tml· 

•Son lıatta 
•aaı h içinde çay ve kahve ptya 
1'1ın1z<ı :areuerımıı, Anadoludan ,eb. 
-

11 1 çay ve kahve tac1rlertne 
..,.Utattan f 
geıın~u azla ve anormal talepler 
tay r. HUkQnıetın şekerden eonra 
tar ;• kahve ftyauarına da blr mlk· 
r.;a"'aıa.ın yapacagı yoıund&ld aaılatz 

J• arın bu h 
ı;ııın are1<ete ııebeb olduğu 

•11ennıektcdtr. 
• 8lrk 

§alı... ııç ay evveı adUyentn manevi 
""YCtlnt tahkir loyblnd etUğl 1dd1aalle a-

(]a e lııltlbata Cirl§llen ve hakkın· 
levk1f "--avuka m~ıtkereaı kealıen aabık 

8akıan tlardaıı HulQat Öngül Şlşllde 
ltaıazı::~ı blr evde aandık lçtnde ya. 
hakkın § ve dUn adliyeye geUrtıerek 
!JUşUr dıı.kt tevkil karan tnraz edil· 
Ceku • Ağır cezada mllha.ken:ıe edlle· 

r • .Huınatıı•- d 
t'etıırıerııe .... Ol&§bğı mubteıU 
lla.klryarak ~en avukat olmadığını 
kıp ııertnı '" davaıannı ta. 

etmek Uzere baz 
°ıle.rak d ı ~haatao para 
ledtr B olandırdıgı da iddia edilmek. 

· u hususta lııaktıı.d da tahkikat yııpıl-
hakk ır. Ştıııtdekı n aablbt kadın 
larna::d:ı- bir ıuçıuyu bllerek aak· 
dır. aaııe laldbat yapılmakta· 
• BUk 

nı rcıten blldfrtldfgtne söre. Ro-
en hUkQnıeu Erzitıcan 

c1a ıe bo mıntakaaın
tna rn ilk bir dostluk esert yarat-
~ Yl dUşUnmU§ ve burada mod 
uır kıs ern 

l3ı.ı ~ö inşasına karar vennlşUr. 
tnarı YUn bUtUn malzemesi, mı-

ve lşçtıert Ro 
\'e köye "R rıı&nyadan gelecek 

• l{1 onıenoba,, adı verUccekUr 
toıun:;1t tl.yauaruun değtşUrtlcceg-; 
~ akı §aylalar etratuıda alAka
Ve :r ademi ınaıamat beyan etmeltte 

1 \Ula lbUınaı vermemektedir .. . 
ekette • ... em 
karı en az. allı yedi aylık lbtıyaca 

• &'elecek kibrit ıtoku vardır 
O 

11 
EıntnOnUnde TUrbedar souiında 

~çl uınaraıı Traltya garajında yatan 
§anı Ylrrnt yaşlarında Ccmaı dUn ak. 
l{ıı 88.at on dokuzda ya.ktıtı mangaı 
ca:Urtındcn zehirlenerek bayrlrnlJ •e 
haıı turtaran otomoblllle Cerrahp8f8 

la.neaıne ltaldrrılmı~. 
~ 2ebırıenen adam ha.ııta.ne kapranı: 
~ <'tonıobtlden lndtrllerek muaye.n., 
t"ll txı1§ •e k6mtır çarpmasmd&ı:ı öldll· 

&nl&§ılın11tır. 

No.48 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Daha ba§ka mabat1ar da , .......... , Almanya askeri 
tedbir alacakmış 1 

i Yüksek Müdam 
• faa MecUsi 

. . : 
i . 
1 

var, onlan aonrıs anlarsın .. Şimdi 
sana, vaziyeti kısaca izah edebil
diğimi aaruyorum_ Neye dilşUnU. 
yorsun?. 
Doğan afır afır dobfmata 

ba'ladı: 

Alman Hariciye Nazırı, eski Fin 
: 

i 
i 

- Dil§llmnekte de hakhyun. 

ıBeş saat müza-~ 
Cumhurreisıle birlikte Romaya gidiyor !kerede bulundu! 

Stokholm. 9 (A-A.) - Siyaat BERi~ VE BOMADA AnkıLra, 8 (A. A.) - Yüksek 

Gerçi ben Osmanlı tibiyetinde 
değilsem de Türküm ve benim 
vatanım, her ne oluna olsun, bu 
topraktır. Bayrağım da bu bay
rak.. Hetn§iremin, yani ıenin 

Sultan zevcesi aıfatile çok iglere 
atıldığını ve belki de koca giin 
habersiz birçok §eyler yapıp çat
tığını anlıyorum, bu bir ı .. 

mahfillerde İsveçin Sovyetlerin mQdafaa m~Usl bugün sa.at US.30 
§artlarını kabul etmesi için Fin- Louclra, 9 -- Finlerle Sovyetler da başveklilett~ reisicumhur İSDl(lt 
landiya üzerinde siyası veya dip. anwnda sulh müzakereleri yapı). lnönUnfüı ny .. setinde toplanmış ve 
lomatik hiç bir tazyik icra et. dığına dair şayialar devam ediyor. saat 20.30 a tndar milz.nkcresine 

diğ• k • le b Anlaşıldrğuıa göre §1.mdJye kadar d 1 

İkincls.i, beni mcıut etmek i
çin, bazı fedakarlıklar yapacak 
gibisin_ Yani onların beni himaye 
edebilmeleri için, memleketima 
alC'yhine ve onlar lehine bazı fe. 
dakarlıklarda bulunacaksın •• Ben 
ise, buna razı değilim. ÇUnkU 
ben bu toprağın, bu bayrağın l· 
şıkıyım. 

me ı atıyet eyan edilmek. evam ctm~tir. 
tedir. Stokholmde yapılan temn.slar Ber-

lln ve Romaya intikal etmektedir. 
Aynı mahfillerde bveçin hiç Eski Fin Cumhurre181 Svliıhud 

bir vakit mutavassıt rolü oyn.ı· Stokholmden Berllne gitmiştir. O. 
madığı, aadece Sovyet şartlannın radan !talyayn geçeceği anlqıJı. 
Fin blikumetine bildirilmesine yor. Eski Cumhurre!si Berline ge. 
tavassut ettiği söylenmektedir. lince yanmda F1n elçlsl olduğu 

Diğer cihetten iyi haber alan halde Alman barlclye nazın fon 
mahfillerde söylendiğine göre la Ribcntroptı .ziyaret etmlftlr. 
veç, iki taraf arasında müzakere. 
ye başlanmaİı için teıebbliıte bu. 
lunmamıştır. Bu teşebbUs, yal· 
nu Sovyet hükCtmeti tarafından 
yapılmıtttr. Moska .. ·a hükumeti, 
akdi muhtemel olan itilaf esasla. 
nnın Finlındiyaya bildirilmesin· 
İlveçten rica etmiştir. 

SOVYET ŞARTLARI 

Sovyetlcrln ileri sürdükleri 
şartlar hakkırıda şimdiye kadar 
neıredilen haberler, hakikate ta. 
mamile tevafuk etmemektedir. 
Ladoga göllinUn §imali şarkisin· 
de Sovyetlcr tarafından talep c. 
dilen hudut Sortavalada nihayet 
bulmaktadır. Çilnkü Sovyct bil. 
kCtmeti, bu noktanın sevkülccy~i 
ehemmiyetini anlamıştır. 

Kareli berzahında hudut apğı 
yukan şimdiki cephe hattını ta. 
kip edecektir. 

Hango hakkında Ruslar titiz 
davranmakta, fakat Petsamoyu 
Finlere bırakarak esasen geçen 
eyliilde Finlerin tcrkctmeğe razı 
oldukları "'Balıkçılar., yarıma· 
dasını istemekle iktifa eylemek • 
tedirler, 

İyi haber alan mahfillerde ha. 
sıl olan kannate göre Fin diplo. 
matlarının müzakereler eEınasın · 
da Sovyet şartlnrında bir deği • 
şiklik yapmağa muvaffak olup o. 
lamıyacnklarını şimdiden kestir. 
mek güçtür. Bununla beraber 
Soveytlcr tarafından ilerin sürü· 
l:n §&rtlar, b:r ültimatom mahiye 
tinde dcği1dir. ÇilnkU söylendiği. 
ne göre Sovyetler hiç bir mill-Jet 
tayin etmemişlerdir. Yalnız raa. 
lüm olan bir şey varsa o da Fin· 
ler tarafından dermeyan edilen 
ve İsveç bükftmetince bildirilen 
ihtirazi kayrtlann Sovyetler tara. 
fından kabul edilmediğidir. Bu 
hal Sovyet şartlarında esaslı biı 
değişiklik yapılamıyacağınr gBs. 
termektedir. 

tSVEÇIN ROLO 

Stckbolırn, 9 (A.A.) - Dagen~ 
Nyheter gazeteı;l yazıyor: 

Rusya ite Finlandiya arasında 
çıkan ihtilafta Almanyanın ta. 
vass•ıtunu k::ıbul etmemekte idi 
Bu vaziyet karşısında İsveç, Sov· 
yetlerin şartl:ırını Fintere bildir. 
meyi muvafık gördil. Çünkü Fin. 
ler daima müz:ıkereye hazırdı.,, 

ALMANYA SULHA TARAF. 
TAR 

. Berlin, 9 (A.A.) - Bcrlinin 
eıyas! m:ıhfillerinde bildirildiği 
ne göre ecnebi matbuatı tarafın. 
d;n yayılan hab::rlerin hilafına 
0:arak Almanya, Fin-Sovyet ih. 
tilfifında bir uzl:ı"nuıya vanlma. 
Bı i ' h• " çın ıç bir zrunan cephe el· 
m_ıımıştır. Almıı.nya, sıkı bitaraf. 
lıgını ve ihtilafa ademi mildahale 
husuıundaki tarzı hareketini mu. 
hafazaya devam etmektedir. 

FJN HARiCiYE NAZiRi 
BERLINDE 

Roma, 9 (A.A.) - Berlinden 
alınan ,fakat henUz teeyyilt et _ 
meyeıı bazı haberlere gfüe Fin • 
lanc:Uya hariciye nazın Tannrr 
bu 1traldr: Berlindo bulunmak~ 

RIBE..1'\'TROP ROMA YA 
GIDtYO'B 

Berlindcn alman malOm.ata gö
re, Alman hnriclye nazm von Rl:b
bentropla eski FlnlAndfya Cum • 
hurrei!f ernsmdn. ccre:,'11D eden 
mUlAkat neticesinde, mü.r.nkerele -
rin Romadıı dcva.mnıa karnr veril. 
m.!ştlr. Bu karar tizcrlne -ron Rib
bentrop buglln Romays hareket 
etmcğe karar vermiştir. Eski l<'in
liindiya Cumhurrelıd de bugUn Ro. 
maya gidece~rtlr. 

Salahiyettar Alman ınahafllln • 
ec, von Rlbbentropun Roma.da t. 
talyan haşvekill ?Juoollnl Ue gö • 
rilşw~ği haber veriliyor. 

Finlfuıdiya hariciye naztn 'Ian· 
ncr'in de Stok.holmdcn tayyareyle 
Berllno mu\'n.s:ılnt ctUAt haber 
veriliyor. 

.tTAT.YAN OAZETELERtı.ı"E 
GÖRE 

Rom.ada gazetelere göre lhWA
fın İskandinav dcvlctlcrlne yayıl. 
masmda hiçbir menfaat! olmıyo.n 
Almanya, bu mııkııat uğmnda ~
lurmaktndtr. 
t-~le Norveç te toprnl:larmm 

şimdi harb halinde bulunan btiyUk 
devletler için . bir muharebe mey • 
danı haline gelmesinden korkmak
tad!l'1ar . 

"Popolo d'!tnlla" gıu:etcejnin 
tsltıı"tl.lnıı.vyadcld hıımıst mtilıabl • 
rl, !taıyn.nrı FiıilAndfva fle Sov • 
\•etler 4Blrllği aral!m<"a fitilli akte
diln:ıes ·nl fstlyen devll"tler arasın. 
da bulundu~u ve ttaJyanm bu 
ar:nııunun ''im:anf ve f"dvr..!!I bs-71 
vtikl!ek Fcb,:ılı'"r .• ,. .. ,, rııwıet rt ief
nf yazmaktadır. Mııhııbfrln b'Mlr
diğina gl:lre !tılh mesclesl Hr.l!in. 
ki htikf'ımetl ve Fin Q.8lceri rlc~U 
tarafınd:ın tetkik edilnıJştlr. 

Genarnllcrin bir knımr Moskova 
llo bir an'aşma ııkcllne şiddetle f. 
tfra.z etmL"?lnr.ııe de lı:Jerlnde Mııre. 
!lal Mannerhıı.vmın da hulundu~ 
ba?.'I askerf ışefl,..r "ışereflt hir au1h,, 
\'nmlm~cıı ihtimalinJ mUsaJt bfr şe-
1cildı- karşılnrnrQla.rdrr. 

1'ttil:TErtm..ımtN \'E FlN 
ORDUSUNUN \'AZ!YETI 

Pa.rlsln ~a!~hlyetll mnhafill, Fin
lii.ndlyanm kendi m11kadderatma 
kendi!'i htıkim olduibnu 11öyle
mektedirler. Finlandiya lsveçlo 
teklif ettiği yola girmek, yahut 
milde.haleyi nrttrrmalan için mUt • 
teflli dev!etlere bnşvurmak gibi t 
:.ı:ı şık ortamnda bulunuyor. Cenev
rede Fin1Andiya lehine verilen ka
rarlan tatbik eden Fransa ve Jn.. 
~iltere bu mflletin l.!UklA.llnl koru
mak için yantıklan gayrete deva. 
ma amadedirlcr. 

LondrndnJd Fin mahafilinde te. 
min edildiğine göre, Sovyet ıııulb 
şartlarmı kabul veya reddetmek 
hususundaki eon et:ı Marcpl 
lannerilaym ile Fin ordusuna a

ittir. 
Finllndlya harbe devama ka

nır verdiği takdirde, İngiltere lle 
Fransa Flnldndiyaya daha geniş 
mikYMta yardıma ha.zır olduklan
nı resmen blldir:m.i1lerdir. 
Diğer taraftan, Berllnde.n gelen 

haberlere gl:!re, Almanya, miltte • 
fiklerln FlnlAndlyaya yardtmlan • 
na devam ettDderl taltdirde uke
rf tedbir almak meeburlyeUnde ~ 
l&ealmı 1baaa ettinııJttr 

lngiliz notası 
Romaya gönderilecek 
cevap dostane fakat 

kati olacak 
Safiye Sultan, kardeılne hay

Londra, 9 (A.A.) - tyi haber retle bakıyordu. Onun bu mertçe, 
alan mahifllerde söylendiğine gö· bu kahraman vaziyeti kendiaine 
re ltalyaya gönderilen Alman gurur vermişti. Ayağa kalktı, Do
kömürü kaçakcılığının kontro. 
lunu tenl:it eden İtalyan notası. ğanı omuzlanndan tuttu: 
ııa verilecek İngiliz ceV<1ıbı yaktn. - Hayır Doğan. emin ol, 
da Romaya gönderilecektir. Ce • memleket aleyhine en küçUk bir 
vap. hariciye nezaretinin ve ik. İJ yapmıyacağan. Bu sadece, e.. 
bsadi harp nezaretinin eksperle.. sasen olacak olan bir iıten lati· 
ri tarafından hanrlanmıştır. 

Cevap, İtalyan notası gibi dos. fade edeceğim. Anlıyor musun, 
tane fakat kati bir lisanla yazıl- fedakarlık yok!... 
maktadır. Notada İngiltere hü. Doğanla Safiye Sultan, i§te bu 
kumeti, geçen sonteşrinde top • suretle mutabık kalmıılar ve bir 
lanan mecliste verilen karar mu. aene evvel, ansızın, nerede yap
cibince Alınan ihracat mallarının tırdığı belli olmıyan kıpkınnuı, 
müttefiklerin abluka örgUslinden tıüliln gibi güzel, martı gibi hafif 
geçemiyeceğini her halde sara -
hatle bildirecektir. Nota, ttalya ve sen, yelkenleri de kendi gibi 
nın ortaya attığı ba§ka nclrtalara kıpkırmızı ve bayrağınm yanında. 
da cevap verecektir. meçhul bir arma taf1yan bir ge-

İyi haber alan mahfillerde ha. mi gözlik:müştü.. Bu gemi, u 
aıl olan kanaate g8re İtalya ile sonra, Adalardenizinin, Akdeni • 
baılıyan iktısadi müzakereler in. 
kıtaa uğramamıı. sadece talik e. zin ve Adriyatiğin içinde uçmağa 
dilmiştir. • başladı .. 

~----------~------------------

IDAHiLDEI 
-Mff 

Evlerinde fazla şeker bulund_u· 
canlarda beyanname alacaklar 

Şekerin ucuz zamanında mal toplayan mUesseselcr hakkında. 
ki tahkikat ve araştırmalara devam ediliyor. 

Depolarında bulunan külliyetli miktarda gekere zabıtaca el 
konularak tal1kikatı tamamlanan Liyon • Melba çikolata fabrikası 
ve Hasır iskelesindeki yağ ;aciri Se!erôğlu Nikolakiyc ait evru 
bu sabah Emniyet mUdürU Muzaffer Akalının nezdinde yapılan 
bir toplantıda gözden geçirilmiş ve 1'unlann fezlekelerinin hazır. 
!anmasına başlanmı,tır. 

Ancak pazartesi günli adliyeye verilebilecekleri anla§ılmıştır. 
S'>n günlerde daha bazı miiesser.elerin şeker sakladıkları ve be. 
yanmme vermedikleri mahiyetinde zabıtaya birçok ihbarlar yapıL 
mışt~r. Fak.at henüz bunlara ait incelemeler neticelenmif olmadı.. 
ğından tahkikatın işkal edilmemesi için şimdilik gizli tutulmak. 
tadır. 

Şeker şirketi mamul şektr satıcdarmm beyanname hususun. 
dak~ .iti~a~Iı:ırını varit gö"?eme<ktedir. Hükumetin tebliğinin fiyat 
değışıklığınden evvel ellerınd eşeker bulunduran bütün müessese.. 
tere gUmulü olduğu bildirilmektedir. 

• Hatt~ evlerinde bile mutattan ~ok fazla, ticari sayılabilecek 
mıktarda şeker bulunduranlar varsa beyanname ile şirkete ihbar 
etmeleri zaruri olduğu ve böyle mal saklıyanlann takibata uğraya. 
caklan beyan c<liliyor. 

Eskişehirde şiddetli 
fırtına ve seller 

1.ımirden verilen malOmata göre, fırtına tahribatının ilk talı.. 
minlerden fazla olduğu anlaşılmaktadır. Duvarları veya çatılan 
yıkılan evler yüzlercedir. Devamlı yağmurlar yüzünden Bakırcı 
çayı taşmış, 6 köy sular altında kalmı~tır. 

Eskişehirde de tiddetli bir fırtına olmuı, evlerin bacalan, dnk.. 
klnlann saçaklan uçmuştur. Dağlardaki karlann erimeal neticesi 
dereler taşını~, Eskişehlrln bazı mahallelerini tular bumıt. bir 
kıam evler yıkılmıştır. 

Porsuk kenarındakt bütfin evlerle Hoşnudiye mahallealnin bir 
kıamı aeller arasında kalmışlardır. Bu mahallelerde on ev kısmen 
veya tamamen yıkılmıştır. Yirmi ev de tahliye edilmittir. 

Halk tel!§a dUşmü§, geceyi müteyakkız ve uykusuz geçir
miştir. Bir kısım halk evlcrlnf boşaltınııya baş1amı91ardrr. Şeker 
fabrikuının çiftliğini, Gökçcki§ik istasyon k8prUatintı ve jandar. 
ma kara.kolunu aular basmrıtır. Zarar ve riyan yanm milyon lira 
tahm.in edilmektedir. DUn akpma doğru &k:ltchlre kar Yklmala 
ı..9tamııtır. NUfu.eça zayiat olmamııtır. 

Kim nrd.ı bu gemide? .. Nı -. 
dyordu?. Hangi millettendi. ldm
ac bilmiyordu .. Rivayetler, aahll 
§ehirlerinde, muhtelif fCkillerde 
dalgalanıp duruyordu.. 

Bu rivayetler çok muhtelif ol
makla beraber, aadccc bir nokta 
üstünde birleıiyorlardı: 

O, çok güzel, çok kahraman 
ve fevkalade bir inaanmıı diye .. 

Geliı, gidi§ ona, ''Meçhul Kor
un" adı verilmiş. Bir müddet 
l<>llra anlıyanlar bulunmuttu. Bu 
habere inanan da vardı, inaıımı
yan da.. Merak edilen diğer blr 
elbet te ıu idi: 

- Ne istiyor bu ge:nç?. Kimin 
nesidir?. Bir korsan olmadıtı 
1Upheaizdir. Altındaki gemi de. 
yirmi konan gemisinden pahalı ~ 
Bu aerveti nereden buluyor?. ML 
dcmki Türktür, ne diye hülriim
darmın ve milletinin emrinde 
ç.alıııwyor?. Bu ıaşırtmaca kah· 
ramanlıklar neden ileri geliyorl. 

Birçok tehirlerde, koraanlaı: 

cemiciler ve halk araaında bu 
milnakaplar olurken bazıları da: 

- Canını. ne oluna olaun, .di
yorlardı- onun bize ben.ıcmedil! 
ınuhıkkak •• 

Bazıları iae, fUDlan ~ylllyor 
lardı: 

- Onda bir tı1aım nr dottlar .. 
Peri gibi. Cin gibi, Şeytan gibi 
bir ıey •. Çat burada, çat turada... 
Ful& edepsizlik yapan korsan ol· 
du mu, dalına biniyor, ensesine 
yapışıyor .. 

Doğan, biltUn bu rivayetleri 
işitiyor ve gillilmsUyordu .. Fa.kat 
hiç bir zaman, başının üstünde 
de>laşan şöhret halesi o~a bir gu. 
rur, bir hodgimlık verm~ştl. 
O, bir bulut, bir esrar içinde "giz
li blmaktan tablaten hoşlanıyor
du. Esasen tiındiye kadar böyle 
bilyümUıtii ve kendi kendine de, 
ilelebet böyle kalmak, böyle yaıa
mak kararını vcrmiıti. 

lıtanbula hiç citmemlı, hatta 
Çanakkale boğazına bile ya.4lat
mamııtı. Akdeniz sahillerini daha 
çok seviyordu. Safiye Sultanın 

verdiği mektuplan kullanmak ih· 
tlyacıru hiç hissetmemigti. Niha
yet bjr tesadüf, Korfoda ka11ıaı· 
na Prenaes irini çıkmııtı. O cün 
adada, kınnm geminin kumanya 
atmak için geli§inden mütevellit 
bir heyecan, bir hareket vardı. 

Herkes sahile kotmuıtu. Arada 
genç kular, ıenç kadınlar da 
vardL 

Meçhul Koraaıu e5rmek latl. 
yorlardı, Gemi Y&nafllUJ, buı 
tayfalar çıkmışlardı. Fakat o cö
rünmemlşti. Halk tayfalara aoru· 
yordu: 

- Sizin bir kaptanırux vatımf, 
çıkmıyacak mı?. 

Gemiciler Ukaydane bir tekil· 
de ıu cevabı veriyorlardı: 

- Bizim kaptanmuz, lJtc fU 
zattır •• 

Ve, geminin güvertesinde du. 
ran, aksakallı ihtiyar ve ıevimli 
bir .zat gösteriyOT'la.. .iı. 

- Hayır, o değil, bap.ası ola
calr, bir glizel, bir genç kaptan.. 

- Tanamıyoru.ı böyle birini.. 
Prenses İrini de. §ehre yakın o
lan bir malik:lnesine bir hatta. 
on giln müddetle kalmak Uzere 
gelmiı ve bu havadisi ftidince. 
kCSşkU bekliyen ihtiyar bir upğı· 
nı g8ndennlşti .. İhtiyar upk, bir 
ıaat sonra dCSnmilf ve tayfalann 
halka ..erdikleri cevabı tekrarla. 
DUftL. 

irini: 
- Tuhaf -diye mmldaftm!Jb

fU halde ya rivayetler aaılau, ya· 
but ta gizleniyor .. 
Upğm avdetinden blru eonra 

trinl bahçeye lnml1ti. Sırtında 
hafif, kollan açık bir ipekli ltor. 
not vardı. Ansızın yirml adım ; 
lerlde iki klfiıün durdutuıuı rö ... 
dO.. .<Dnum ftl')' 



''Hitler ve Ribenfrop, benim söylediklerime dikkat 
etmeyerek, bilahaıe kendilerinin sögligeceklerini 
düşünürler ve karşzlaı ındakini dinler gibi görünürler,, 

1 
HlTLERlN lLK NUTKUNU 

NASIL DiNLEDf.-ıI? 

B erline, 30 nisan 19:ii se. 
nesinde ayak bastım. l 
mayıs günü Almanların 

"iş., bayramıdır, ve o gün nu-
tuklar söylenir. 

Bitlerle ilk defa olarak, mayı. 
sın birinci günü, karşı karşıya 

geçerek görüştüm. 
İtimatnamemi takdim etmemiş 

oldu~rum için, gayriresmi olarak 
Opera binasına sonra da Lust
gartcn'e gittim. Operada Dr. Gö
bels nutuk söyledi. Nutkun mev_ 
zuu sanat ve edebiyattı. Şunu 
tasdik ederim ki, tekellümdeki 
mahareti ve sesinin fevkaHideliği 
beni teshir etti. Mevzu, siyasi oL 
madığı için, desise ve yalandan 
uzaktı. 

Lustgarten'de ise Hitler, kar. 
ııaına intizamla sıralanmış kala
balık bir ktitleye hitap ediyor
du. Nutkunda, demokrat devlet
ler aleyhinde, bilhassa matbua
tına hlicum ettiği İngiltere aley
hinde incitici sözler bulunuyor
du. Mevzuunu, Rusyanuı nüfU%.. 
lu yahudileri teşkil ediyor ve 
bunların aleyhinde bulunuyordu. 

Almanyadan bahsettiği vakit, 
kafamda mıhlanıp kalan ve bir 
daha unutamadığını bir cümle 
söyledi: 

"- Hiç bir millet kendi mu. 
kadderatından kurtulamaz.,, ma
nası da: "Alman milletinin bil. 
tlin güçlükleri yenerek kendisini 
diğer milletlerden müstakil kıL 
mak ve icap ederse daha fazla 
"hayat sahası'' temini için ~arki 
A vrupada icabında harp etmek,, 
demekti. 

Söylenen sözlerden ziyade, be
ni alakadar eden, hatipti, ve hati
bi dinleyen halkın psikolojisiydi. 

Sesini hn§in ve antipatik bul. 
dum. Lakin kendisinde fovkali.de 
bir vnaz kudreti gördüm. Onu 
dinliyen hnlk söylediğini tn'
dik ediyordu. 

O gün hava güzeldi, ve karş1-
aında, disiplin altında dizilmiş 

bulunan halkın, bu çeşit nutuk
ları dinliycccğine başka yerde 
eğlenmeyi tercih edeceğini hisse. 
diyordum. 

Hitlcr!n, koca bir milletin ha. 
şma geçmesine muvaffak oluşu -
na, onları bilakaydüşnrt idare e
dişine, bu bakımdan büyüklüğü. 
ne hayret etmemek imkansızdır. 

Hitlerin demagojik kudretini 
kenara bırakırsak, onu rakipsiz 
bırakan has!:anın, itimat, itikat 
''iman" olduğunu görürüz. 

Almanya için olan imanı, ba
~armağa uğraştığı davaya olan 
imanı, ne heyhat, kendisine ve 
kendi bliyüklüğüne olan imanı .. 
İman ve irade kuvveti! 

DöRT SAAT SÜREN BiR 
NAZI SELAMI 

Ordunun bir resmi geçidinde. 
dört saat, kıpırdamadan, sağ ko
lu ile nazi usulü selam verm:şti .. 

Buna nasıl tahammül edcbiL 
diğini. nasıl yorulmadığım sor . 
duğum zaman bana şu cevabı 

verdi: 
''- İrade kuvveti ile.,, 
Bu irade kuvvetini ıuni bir şc. 

kilde nasıl tekemmül ettirmiş ol
masına hayret ettim. 

YALNIZ KENDl SÖYLEYE. 
CEKLER1Nl DUŞONORLER 

Hitlcr, ve Ribbentrop, benim 
söylediklerime dikkat ctmiycrek, 
bilfilıara kendilerinin sö:Yliyeceic.. 
!erini düşünürler ve karşılarında_ 
kini dinler gibi görünürler. 

Bir gün be~ on dakika süren 
bir nutuk söylemiştim. Hitler ce
vap verdiği vakit nutku kırk beş 
dakikadan fazla sürdü; bunun 

Uzerine, mümkün oldu~u kadar 
• nutuk söylememeğe gayret ettim. 

Hitlerin konuşması uzamağa 

ba~ladığı vakit sözümü derh.tl 
keserdim; bu hareketimden do. 
layı katiycn gücenmezdi. 

Bu, bana, nutuklarında cop. 
rak bağırmasının tabii bir hadi
se olmadığını, kendisini zorla he_ 
yecana getirdiği neticesine var. 
dırdı. 

MAREŞAL BLOMBERG 

Bir sefir itimatnamesini tayin 
oldu~ru memleketin hükumetine 
tevdi etmeden evvel, hükumet 
ve diğer sefirler karşısında hususi 
bir mahiyeti haizdir; onlarla resmt 
olarak hiçbir rabıtası yoktur. 

Böyle oldu~ru halde ben bu kay· 
dı nazarı dikkate almadım, ve In
gilterede, kralın taç giyme mera· 
siminde, Almanyayı temsil etmek 
için Bitler tarafından intihap edil 
miş olan Mareşal Blomberge tele
fon ederek Ingiltereye gitmeden 
evvel arkada5ları ile birlikte (Ami· 
ral Şulze ve General ŞtumpO ak
şam yemeğine gelmeleri ricasında 
bulundum. Derhal icabet ettiler. 

Mareşalın benim üzerimde bı· 
raktrğı tesiri kaydetmeden geçemi
yeceğim. Elli sekiz yaşında, uzun 
boylu, yakışıklı, cc:ki Alman ordu· 
suna mensup tam bir as:kercli. 

Taç giyme merasiminde, Alman· 
}.'a) ı temc:il etmesi için ondan daha 
iyi biri gönderilemezdi. 

Ilitlerin, mareşal Blomberge son 
suz bir muhabbet bcsledığinı söy· 
!erlerdi. Eğer Blomhcrg onu tcrk
ederse kendı ini penceıeden ataca· 
imı bile söyle.nıiş. I lalbuki netıce 
bambaşka bır şekilde nihayet bul· 
du. 

Blomberg llitleri tcrkedip arzu
su hilafına hareket ettiği ha:ck. 
Bitler. kendisini pencereden atma· 
dı; bılakis "çöp yığınına., nıare~al 
Diombcrgi gönderdi. 

Bu · hadise on ay sonra olmu~· 
tu; o zamanlar ise Illombcrg. Hit· 
lerin en yakın do::ıtu ve müşaviriy· 
di. 

BlR ZiYAFETTE GARlP BlR 
SUAL 

Zavallı Blombcrg! l ngiliz sefa· 
rcLhanesinde misafirliğe davet et· 
tiğim ilk Alman o idi! ve davetime 
icabet ettiğim ilk Alman o o!du. 

Göring, ve o zaman Alman hari
ciye nazırı olan Baron fon Nöyrat 

oradaydılar. Sofrada oturuyorduk, 
aralarından bir tanesi, : 

"- Size biri Ileil llitler (Ilayl 
IIitler, sağol Ilitler demektir ve 
nazi Almanyasında seH\m şekline 

girmiştir) diye 5Crnm verirse ne 
yaparsınız?,, diye sordu. 

Talihime, hazırcevaplığım üze· 
rimdeydi. Cevap olarak: 
"-Sağ elimin parmaklarım bi· 

tiştirir, sağ kasımın iki santim Ü· 

zerine getirerek yapıştırırım, to
puklarımı sertçe biribirine vurur 
hazır ol vaziyetine geçer ve "Rule 
Britannia., (yani hüküm sür, hük· 
met Britanya) diye mukabele e· 
derim . .,dcdim. 
Cevabım hepsini güldürdü ve 

Almanyada bulunduğum müddet· 
çe vestiyer u~ağmdan ve Mis U· 
nity ~1itford (Yunayti Mitforcl) 
dan maada bana Heil Bitler! di
yen olmadı. 

!\Iis Mitford, ~ürenbergde. ka· 
)abalık içinde, beni bu ~ilde se
lamladığı vakit o kadar çok hay· 
ret ettim ve şa~ırclım ki "Rule Bri 
tania,. demeyi unuttum, cevap bi
le \'ermedim. 

'ASABIL!K SENES! 
Kral altıncı Corcun tac; giymF: 

merasiminden bir gün ev\'cl, Bit· 
ter beni kabul etti ve itimatname
mi takdim edebildim. 

Ilindenburg hava sefine::ıirıin 
parçalanması o sıra1 arda olmu~tu; 

suikastten bahsediliyordu, Bitler 
çok asabiydi. 

Derlinde kaldı~ım iki sene zar· 
fında. Hitlerle, daima asabi bulun 
duğu anlarda karşıla~mak bahti· 
rarlığmd;ı. bulundum. 

l~arı:ılıkh ufak unutlar irat ~t· 

tik, Jakin bu onu pek :ı'akadar et
miyordu. Zeplinin ve birkaç Al· 
ma.1m ölümü ile neticelenen fada 
icin t:ızivetlerimi bildirdi~im za· " . 
rnan memnun göründü. 

Bunun üzerine beni ba~ka bir 
C\ Ja:a götürdü. '"I lindenburg .. ha
' l <-cfine i için ınüteyak!;ız bu1u
rıulma ,ı hakk1nda l{irçok mel;tup· 
lamı alııımı. olduğunu. ıer.linin 

iz~ere ç ı k m a d a n evrcl 
çok <Iildrntli bir muaycnc•len 
g0;":-i'diğini uzun m:adıya anl::ı.ttı. 

n::ı.na ka::-~ı do tc;a b:r duruşu 
\'ardı. hen i'le onu Alm:rnyaya ha· 
kiın kıl.m ~ırı ı ::ırıy1.mluııı. 

l:..t ~.u1 o kacl::ır m:;kul <lli~liııce 

ft deliller izhar ederdi ki te~.:wü· 
şc düşerdim. 

Hiddetlenmeğe başladığı zaman 
onu teskin etmek için bende bir 
tema}'ül doğardı! 

llitlere ilk defa mü1aki olduğum 
\'akit. Baron fon Nöyrat, dahiliye 
nazırı ve llitlerin me~hur tercüma
nı Dr. !)mit de oradaydılar. 

Ilitkrle almanca görüştüğüm i· 
çin Dr. Şmite muhtaç ka!maclık, 

maamafih elinde kalem kfığıt dai
ma not tutrmh. 

Berlin<le bir ay kalrnamı~tım ki 
hükumelimdC'n t i\11. <:eınherlayn), 
den Ingiliz - Alman münasebetle
rinin inki~afı için te:e.bbüsc giri~
mem hakkm<la talimat aldım. 

Baron ton Nöyratı. 1 panya 
meselesini ve dünya politikac:ını 
müzakeıe etmek için Londraya da· 
vet edC'cek tik. 

.Nöyrata teklifi ilk yaptığım va· 
kit. müteredditti. Ilitlerle danışa

ca\{mı \'e hu ziyaretin 20 haziran
dan cr\'cl vukubulamıracağmı, zi-

ra Balkan devlet merkezlerine bir 
seyahate çıkmak üzere olduğunu 

söyledi. 
Bunun gibi diğer mü~küller hal 

!olunarak, ziyaretin o ayın yirmi 
üçü ve yirmi sekizi arasında yapıl
mac:ma karar verildi. 

ALMAN IIARlC!YE NAZIRI 
1NGILTE~EY1 ZAYARET

TEN NlÇlN VAZGEÇrl? 
Muvaffakiyetimin sevinci u-

zun sürmedi. 
Bunun bir şanssızlık eseri o1du· 

ğunu zannettim, bilahare kasten 
yapıldığmm farkına vardım. 

19 haziranda. Berlir.de reffili bir 
tebliğ neşredildi. 

Bu tebliğde, Doyçlan<l Alman 
cep zırhlısının, i spanya hükumet 
tayyareleri tarafmdan bombalan· 
mı~ olduğunu, Laypzig kruvazörü· 
nün muvaffakiyetsiz bir torpil hü· 
cumuna maruz kaldığım, bildiri· 
yo:-du. 

Ertesi günü ~öyrattan husus:i 
bir mektup alarak, ziyaretin şimdi 
lik imka ız bulunduğunu ö~ren· 

dim. 
Yirmi haziran, bir pazar günü 

idi; bütün günümü, hariciye nazı 
rmı aramakla geçirdim. !\lemlc
ket içinde bir seyahate çıktıwrım 

söylediler. !\1aamafih akşama doğ· 
ru, onu hariciye nezaretinin hususi 
dairesinde ziyaret etmeğe muvaf
fak 0 1dum. • 

L5.ypzig Mdisesinin, Londraya 
gitmesine mani değil, bilakis sebcb 
teşkil edebileceğini ve gelmesinin 
daha çok arzu c<lill'Ceğini söyle
dim. Hitlcri görmeden kati bir ce· 
vap Yeremircccğini bildirdi. 

Baron fon Nöyrat erte i sabah 
Hitlerle görüşm~ıne yardım etti. 
I Iitler \'ilhelmshafendcn yeni dön 
müstü. Otuz te!ef ,·eren Dorç

1
and 

zırl;lı~ı. \'ilheJm:)hafen yani \'ıl· 
helm:> l:m:mına donmüştü.) 

Hindcnbur hfıdis"':>intle ol<luğu 
gibi. hır~lırdı .. Alman canlarına 
kıyılmac:ına a:ıla tahammül edemi· 
yordu. Böyle nazik an arda. Al· 
ma~ hariciye nazırının memleketi· 
ni terke·lcm~·ec,.ğ:ni söyliye:-ck 
be:1i dinlemedi. 

1 EY LCL GC~·!.\lllNlN BÜ
YÜK 13lR KJS;>.H 

HlBENTROPlTNnt'R 
Hii.tlıarc \lın:rnyanırı ıblıili \"3· 

ziyı:tiıı~l::n ıi~ crım:'i rıldıığ.ım ,ey· 
terden ş•ı nctic.:'yc rnrclırn. Ilitlcr. 
lngiltereye hariciye nazırım gün-

dermemek için "Uıypzig., gibi e· 
hemmiyet..,iz scbeb\:ı gıı tl'rıni5ti 

Londra sefıti o:aı. fon l{ibcnt· 
rop ta. bu ziyaretin vu:rnbulınama 
sı için uğraşmıştı; fon Noyratın 

Londraya gitmc:si, keneli prc.,tiji 
ve şah!;i gururunu kıracağı kana
atini besliyordu. 

Tarih, l ey!fll 1939 günahmın 
büyük bir kısmını Hibentropa yük 
liyccektir. 

Fon , 1öyratın Londra seyahati
ne mani olmak için çevirdiğı mu· 
\'affakiyetli entrika ne yazık ki. 
Ilitlerb dı5 politika.:ma işliyen 
tesirin ne ilki n:.> d ... sonuncusuy<lu 

.Almnnyayı iuare eden nazi §f'f

lcrile mUnns 0 beti ilerletmek 1<:ln 

sarfcttiJinı §:ıhsi gnyretlcrd<.>n bl. 
ri, 1937 mayısında, r.ercfime veri
len bir zi;·afcttc, had ettiğim dos

tane bir nutuktu. 

İkincisi, Nürcnb<'rg partisinin 

eylüldeki toplruıtısma i~tiralt ctti
ğ'.m gündü. 

O güne lmdar, hi<'bir lngili:r., 
Fr:msız veya Amerikan sefiri, Nii
rmbcrge parti tophntuann gide • 

mcmi~ti; sebcb olum le bu toplan

tının gayri resmi olduğu ileri sü

rülüyordu. 
Fransız sefiri J•'ran.sua I'on!'c, 

Mr. Jilbcr, Amerika D rlr§ik clcv
lctlcrinin şo.rjc clnfcri ve b~n. 

temE'il etti iıniz lıükfımet.lcrdcıı 

müsnadc geldiği için, parti toplan
tısında hazır bulunduk. 

Niircnbergtc>, top!aııtı hafl'lsın. 

da yapılan nümayiı;; ve bfüilf'lilC'rc 
şahit olmıyan hi,.b"r kimre, Al
.. ıanyaıfa.ld na:r.i hnrekPUerir.i tam 
manar.lle tnhay~ ül edemez. 

Partinin iki milyondan f zlıı. a

zasını tcmF.il edcıı l.'Q rro 1i le:-in 
rcı:ımi gC'qitllni gördiım. 

Deş bini k:zl:.ı.rdnn milı ckkcp o

lan 4".000 ki illi; llıtlcr gcnc;Wi

nia bir top!antrsmda ve Himlcrin 

:!5 bin kiş"lik kara gö::"'!lckli S. S. 
hinin k l"llntrda J,ir nl,ı;r.ın z.İ) a • 

ft tinüe bu!uııdum. 
Hitlc>r. No:·ret, G<irinr. Göb<'ls 

\'C onlar kadar ehcmmivdi o'mı

ynn riif:cr ZC\'nlla gcirü· tüm. 
Gö trriiC'r. se,·ırcilAr fü~rrinde lııi 

yıfü bir t0s·r yaı '\ordu. 
I'ar1i JiJPrl<'rirıin tr,phntım nk -

ş:un • \ l :!fl.iı•ıle, (\"ty.ı 1 iitlin 

rl' n.kl.dtckl f>~ ııır \"C' J,öy nı :.en-
nlz:ı'lyonu ~cflcıinlr) 

staclyomunda yapı!Jı. 
Zcpcli:ıfcld 

Kalw~ r"'"n· olan 
l :1.0.000 ı~; .. ı, ı. ':ıı n.~6mtln mc. 
s ıfc bırakılan k nltı sıralık bir saf 
halinde gC<!I ilcr. 

Biraz sonrn, HiUcr, peşinde 

yUzlcrcc ki ivlc göı-ündü ve> ltendi

sine tahs"s olunan yere geçti. 

x \ıa;rrnı:ı:GDI~H.I 1NTln \Ji\1 

Statyomn muvasalatr, stndyo· 
mun etrafında bulunan Uç yüz kn. 
dar projektörün gökü ayduılat.ma· 

sı ile an!atılm.ştı. 
Projektlirlt'rin mavimsi ışığı. 

havada, cinlrrcc metre yii~'Cklik
lc b · r nrvi cli.irt kö ·e ta va:ı te:ökil 
ı Lnıışti: tcsn.dlıfcn ı:; çcn bir bulut 

manz:ııayı güzc'J flirmh, rnulıtc • 

FC:n \"C çok g:izcl bir tcc;ir husule 
getirmhti; insan }t('ndiııi buzdan 

yapılmrı:ı b ıy;:k bir l:ili3rnin için -
de fırzeclPbilirdi. 

Sancak taşıyanlar, bir entlrdcn 
soıırn, st.?.dm öbür ucundeı.'l m<') -

d:ı.'ln <:'karnk munlnz::ım bır ır-I il. 
ı.lc dizildiler. 

Muayym s3nral:ların dire>i:i.ıd<' 

elektrik tert"batı bulunuyordu. 
:Havi ı ık kubbc0 inin altnıda, tartı 

bir sessizlik iı;ir.de, kahve rcnrri 

~ömkklilcri.ı nrasınd:uı, be~ ı::ırıı 

h3lindc kırrrm.ı ve altın ışık nchl· 
ıiı almı tarif olunmı;ncal: l:nıinr 

giizel bir munımra arzccllyordu. 
Harpten evvel, Pctcrsbur;;da lJU• 

lunduğum altı sen~ zarfındn, RUS• 

lnnn C'n i:1i b:ılrtlerini gönnü ' 
t Um, lakin hic'>irini Nürcnberr;tr" 

ki nıulıt<"ş~m b:ı.lctk ktyas ~cm<'· 
dim. 

A iman cemiyetinin t:ıht~·:ııu 

runrlrı, sürü h::.'indc kullnml'11 1' 
lıi si u:, ur. 

:MavtaznN adımlarh ve ünuor· 

nınlı olamk arl .. ı sö)liy<'r"k yu • 
ı l:tlüklcri f:ırcda kendilerini mr!" 
ut hiscederier; n::z.i ink•liıbı (ihli• 
lali~) bu h!~krc nasıl mlirn-.:nnt e' 
drc"~ini ,.e bunları nC' r-ck"ldc J<ul· 
l:ınac:-•1111 Jı<>rlıahlc h i bifüordU· 

Hi'\!\U;Tt ANL.\ŞH :\UYAN 
AD\.11: ırnss 

Bu gc.;tcriı;, top~ (•!.tın bir Jı:U''· 
wı oimr.k bukımmdnn mc:'"un1dJ; 
fak.:ıt dlsipJ;nu bir güzclllt oltı"·ı 
h"k;mınd:n da fe,·kaladc kll. 

Ililhn"s:t b"r tenkitçi r;öz'l ıli: 
in gc:-'lçli!ini•! r "mi g '<'!;·lin:lc, d_ı· 
;'·nı lcrdcn ehemmlyet.Elz de-si1°1· 
S:ıncnklaım. ~ı.rkıl:ınn. müziğin btl 

·n ı hın!tl::ı lı:lvUk bir re! eıyn:1l 

:.~iI"ilr V{' g;n~'ik f'~\·kiıı"n h:ı'ı i:ı: ıı·r 
surcllc tw:alıür C'ttiı'.:;ini ~nıar. 

( D cvnmı v::r' 


