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Atman bir surette ettiler· 

tıf'al ve hattkltmda ''muvaUakl
yet,, öloüsünden başka bir miJaı' 

• Yok88~ bu bir sa.ferdir. Y abm, bv. 
• feri tilkiler, kurdla.r, çakallar, 
Umııahıar, bph•Jar a1q1 n -. 

Müttefikler binlerce kamyon içinde 
ı Hollandanın imdadına yetiştiler 
i 

içinde \n# 
~ter ve · Uk. rejimlıer.ine 
...,"'» 1- • ._.. ~1 .lw-1-m 
.11111~ aavııu~ """"6""• UCUJU&a~•-

Jeı. •dahil obnak üzere, bütün ha
~ Ye sahte medeni'.fel diyarlannı 
11ap1.anµş daha müdhi§ bir din ftl"dır 
ki ona da "muva!f~J.yet ~. adı 
\'erilebilir. 

• 
" 

~ 
1 l . 
l 

LAheydeki polis müdüriyeti Alman 
~ turistlerinin hücumuna uğradı 

ı(~ork, 11 (Hususi) - Almaa 
membalanndaıı alman haberlere gö
re Almanlar bugibı K ajino hattmm 

· geriaine~ uker incliımeCe 
tetebbUs-e~. Bu haber eli- • 

İnsanlar binlerce se-nedenberi ken
dilerine bayatta yol gösteren ab
li.ki ve mane'i nurlara, ebedi kıy
llıetıere arkalarını döndüler; kendi· 
~ri. için dlinyada yalnız bir mibud 
lafııına?:ı; b~1adılar. Bu da ''mlmlf· 
fa.kiyet,, dir. Hayatta yalnız muvaf
fak olmağa ehemmiyet \•eriliyor. Ve 
Yalnız muyaffnk olan adam veya 
dev}(!t alkL"lrınıyor. Bu rnuvaffaki· 
Yet ne imretL elde edilmiş? Muvaf
İakiyeti temin etmek için başvu
~an va.sıtnıa.r ahlak ölçülerine ne 

Rumanyada milll biri 
~ ı ·kabine kuruldu · ......... 

ereceye kadar uygun' Bunlar ak· 
~~ bile gelmiyor. Fakat bundan da
~ fenası var. Bu ahlaki :.tıymet mü

. 1~hazastnı ileri a\irenler istihfaf e-
diliyor! ,,,,Ahlak mefhumunu köh.ne
~.Şlniş, çürüm~ .bir tarafa atan 
·~~·etin-neı·e~ g1l . ğini zi. 
lıınıer-- d" .. "rk!... · ünd .. tL5ltn~t "''f e 
oy~ bif. 1 hayat ::rn· 
gen,v.or lfi Cieh~e~ i k 
~ahit değildfr.:l ~ · .. >i>· .. 'J :;-.._ 

Fransayı nıüWaa eden ağır t.oplardan biri. .. 

Ruzvelt dün miihim 
beyanatta· bulundu 

İşte'" Alın~ nruvai'ta:ı;tt!n )i-
bi lnsa bır'tiıtir içinc!~:d~-~~1 ya- Vqington, 11 CA.A.) - Cümhur- ı ilmi kongresinde IU beJa&t1a bıulm 
}'il~~~--~ Ji:opa~ altın- reisi Roosevelt 8 inci Pana.meriken muştur: (S- 1 ele) 
da ·~··t.'~. ·~·~ -~~.- -~~ .• 
~ımmt. :. ı..~~~-s~Çl~ bu ka- r 
k korro11,~ ahla'lt ırtıcaı, bu "T .h •• .. 1 . b• •h t 
li a?ar derin bir manevi facia gizli • ı arı tc goru mcmış ır 1 ane 
d~ır. Alman propagandası bütün ....----

f;~;~~~i~i~u~v:;~~~~ı~b~e v:~; Almanlar Bu"yu··k Harbde bizi Ruslara 
!Ssı tcsıs ctmegc butun gayretile 

~=~~:t§O:~r;:~:;~ nasıl satmak !stem1şlerdi ? 
llef ret hislt·rindcn başka bir §eY u- 1 
l'a fi ndıram1yacak f••na Ye ahliksız 
• areı.etıerdcn ibarettirler. 
\r Bir gece iç.inde D:ınimarka ile Nor
f)~ç istila edilmiş! Buna ne parlak d: ~af r, mi diyeceğiz': Eğer dünya
lı 1naanların ve devletlerin ef'al ve 
ı:ı~reJcatında "mu\'affakiyet,, ölçü -
~ 1lden başl.a bir r:ıiyar yok53, bu bir 
~ferdir. Yalnız, bu zaferi tilkiler, 
.,, l'dlar, çalmllar, timsahlar, kaplan
(;2" alkışlıu:ınlnr. Fakat insanlar? 

hlllar durup uuruıken tcca\-fu:e uğ
l-'a ı-u n o memleketlerde vatanları uğ-

v ... ?.da ölen biçarelerin, arkalarında 
• "IJ?n 
ı~ .ve dul kalan çocuk ve kadın-
,,e ~- ıstila Yah~ctleri içinde yıkılan 
b::~~cnen ocakların, ıztırab:ı. düşen 
?t~~~ıı. b.ir sosyetenin acılarını, feli.
}ı· <::rırıı, matemlerini ruhlarında 
~:ederler. Alınnn muvafiakiyeti 
<le,., len ~Y h:ı.f t.'!larea ve aylarca 
'1,tn <:tıniş bir suikasd hazırhğmm 

• ~hamet, hak ve adalet mel-

Hüseyin Cahid. Y alçıa 

Biz Almanlar için avllt• 
larımızı kurban ederken, 
daha harbin ikinci Mn&sln· 
den itibaren resmen mUt· 
tefikimlz olan Almmlar la· 
tanbulu, Boaazlan ve Şar· 
kt Anadoluyu Rualan ver· 
mek auretile, kandisile 
mUnferid bir sulh akdet
mek Uzera Rus~ mü
racaat atmitlercll • 

Bu hazin macaranan 
Sovyetler laraflndan ..,. 
rolunan ı 

Hüseyin Cahid Yalçın 
T•afından tercüme va lzah edDen ••••I: 

vesikalarını yaren ne9re. başltyortP 

T atare•lıo ve Galenlıo gene mev--;1. 

kilerini muhafaza ettiler Holandada kanallar ~lchld;u 
80lll'a BU altında kat:ın yeder. 

. · 

)(. htare8ko 
Bükreş, 11 (Hususi) - Rumanya 

hükfımeti bugün istifa etmiştir. 

Kral bir milli kabine te3kiline yine 
Tatareskuyu memur etmiştir. Bu • 

• (S-W 3ü~) 

• 
Isviçre - Almanya 
münakalatı ta
mamen ke•ildi 

Almanlar dün İsviçre top
raklarmı da bombardıman 

ettiler 
K oekOY&, 11 (Hususi) - Üneytet 

Pres'in Bal muhabiri Alman tayya
relerinin bugün Fransa- İsviçre hu· 
dudundaki Delemon şehrini bom • 
bardı.man ettiklerini İsviçre topra
ğına Z1 bomba düştilğünü ve bugün
den itibaren Almanya ve İsviçre a
rasında. her türlü münakalitın ta • 
memen kesildiği bildirilmektedir. 

•ime • llac&l' Hududu Da 
K.,.Ukl• 

İngilterede 
kabinesi 

ikinci harb 
kuruldu 

Eden yeni kabinede Harbiye Ne
zaretini deruhte etti 

Lmdn., 11 (Bıwnsi) - Çörçilin 
11) il 'IMekj milli lngillz kabiwi 
..... mıe teeekldll et.mi§tir: 
· B. ~: Ba§vekil ve ımn 
W' ha Nazın, 
a.,. '&. C2aambel'lain: Konsey rem lor- \ 

Lord Halüaks: Hariciye Nam. \ 
B. Attlee: Mührühas Lordu . 
B. Grenwood: Devlet nazın. 
Bu beş zatt harb kabineaiııi tfllld1 

eylemektedir. 
B. Alexander: Bahriye biriııci lor

(Sonu,, üncüde) 

SABAHTAN SABAHA ı 

Tayyare ve paraşüt 
Almanya "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe,, diy~ 
girdiği bu yeni taarruzda da tayyarelerden 
Ye paraşütçülerden büyük şeyler bekliyor 

~ lliiıae,_ Cahid YALÇIN 

(Bo• 5 tncMM:) ~----------------r-c--....,, ... ..., _ '1111!!"-~..---~ 

Parla, 11 (Huawd) - Macar mem-
11alanndan bildirildiğine göre Al
m - :uacar hadndıı iki gündeııbert 
Alman ukerl makamatının emriyle 
liıs tibil Dakll1ata bpenmiftır, A'-••••n [Yu• 7 acWeJ 
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Fahreddin Razinin mektub f1h
ristleri ele geçn1işti 

- Ni§anknızı zewıiyar ıımsanuz-"? 

- Onun Evgisini iki ~danberi 
!JiÜJimie mbyorum. Uç gtindenberi 

yerini sız aldınız. 
den IJ9m'B & 1'ir ~kası .• 

- Ne münasebet? 
- Meseli yeni gelen :kızlar •• 
- Hangi -kızlar?.. 
- HarzemRa.hın :gönilerdiği cari-

yeiler-. Nasal <mlnrı JRğendiniz mi 
tsm il? ... 

- liloylu, DeiıMl-kWar. F.akat aı -
1an ıyi tet1dk bile etmedim. Onları 

g rdiiğtlm zaman hayalim senin al
bn ... çtaTJDm JŞWJ. ile kıun@lyordu. 
Sizi aev.ec~iııı. Yerinizi kirD11Cy.e ver 
miyeceğım. 

- 1n nıyorum ı.nan ! .. Unlar d(l 
odamda yıltacaklar. ÇolnrClk, 

zlar. Har:am\plı alan -{8k 
serbe ) şatmış. Hatta istedikleri 
g n erkeklerle beraber gezmelerine 
bil n ı· aade ederim. Onlar konuş
twıı. _Ha; a.\lerini-.kınmmak i~n m
Zllrl "" ki l'kı ai i plİtl i ~ 'hiç btr 
erk ğin cliııi bıle sıkamıyacaklarını 

anlatın dım. Y.annJleılim penceremi 
alırl rm,JUm bllir.eiz.aelıer ,yapncalc
lar? Belki sizi cekecekl r. O \ kit 
ben yine en samimi '~ .llOak doltla
nmla, gfulyailarJmla 1Dernlter kala .... 
cağım değil mi? 

RukiY) c sonn. .iJqıllıl lsmailin 
gö~ üne dayadı. İsmail bu b şı sıkar
ken ellerinin timine 8'lmk birkaç 
damlan n dijŞtiiğünii göriiii. RUkiyye 
ağlıyordu: 

- Sızi temin edeıinı Rukiyye! On-
lar pe çıkbldıa ı 'DUll'an tııen 

perdemı intUreeeğmı. 
İki genç bir -m • W;>yieee çmi 

ocağın önünde kaldıkır. O~"'m Jaş 
1 oynn.san ışığı yel~ bir 
gilge in ha.rekeüerini aydmla tamı -
y.ordu. 

Ka klı n ~k yaJmıdfln verilen 
tM.ı t mma.t dakıke aı wttM:ıı• 1191lt"2 Ru
tiyye hareme~- ı-.u ka 
•ı y.a.ktı. Ra.hleni:n EssiTr il
.ıektüm adlı hocn ının büyük kitabı
eı a tı. Sonra R kiy,3l nın getirdi~i 
tam la:n karı tırdı. lçinden Şiraz 
Brri kfı.gıdile cildlenm'ş bir defter 
çıkardı bu· Nahreddin Razinin çek
mece dlcki 111ektubl.arın bir fihristi 
idi. M' ktubların tarihleri, gönderen
lerin i im ve adresleri, Jwıaca mev
zuları yazu111tı. 

Mektublnıın ço~u siya 1 mahiyet 
taşıyoriardı. Muhtelif mezheb ve ta
rikat_kavgaluraı -gateı.e .le bltinMk 
istı)en b·rçok llükümd rl rın, dev
let bUyüklerinın, Werin, baüelerin 
Fahreddin R · d n y rdım istedtkle
ı i ~örüfii. ordu. 

1 m ı l :nstı giJZ"d n g~ir ıktcn 
yarsız ayağa 'kal1<tı ve köl
n.nya kntchranı.k bntdn vü
ıki rakı devı'l yaptı. Çok 
. Hendi irentlinc: 

- Y' RUkiyye, ya ! Bana 
lnn,...M]j bir k ve bu :k k 

dan birisini tmıştı. Hattatlar.a ve 
hukiklırra u~ '.lı. J<~n mlıtebasSHı 
te%hibCi1erden btrisile gorüştü. 

Rey'in en büyük hattatı olan ,Şeyh 
Bağdadı ile konuşurken: 

- Siz kaç türlü yazı yazarsınız? 
dedi. 

.Hattat kendisine 'birçok yazı nü
muneleri ııösterdi. Birçok :yalı cins
leri saydı :ve: 

- Hatta Gubari denilen ve inceli
ğinMı, göme btnlenbtre ~örttımıe -
mekte. bulanık görünmekte toza ben
zedigi isin bu 1Miı a.a yarmım da 
mucidi beaiDi! 

Dedikten eonra ili ve ..etti: 

- Sel~ saraylannın, Harzem -
şahtann, Bağ\:lall "lıaliMerinin rr 
hüıdbrıdatlıırmm divan 1CAtiblerillin 
birMklal'l .ı.etıim taıebem'dir. :Arab 
yazısına ilave ettiğim metodlar var. 
Bana hükümdar sarayı nndan gcl
mLc; herhangi bir mcktub .gösteriniz. 
,.Eğer yazan tatebeml.ten.le llmilal ta-
nırım. Senin yazıya çok meraklı ol -
duğunu lıatlann üzerinde israrln du
nıtuaclan mı yeAım. O halec bir sa
natkara sır tevdi etmekte de hiç bir 
m. hzur ıgdnnüyoruın. Hatta H san 
Sdbıbah •e em.ın halefi ._..__., 
Acamunt kalesinden .gönderilen ta
Ime,.c gtitDa1i le.ilen .gtlverdrı ya
zıla-nnı oğr~ttını. Onların güvercin 
postalnn varmış Bizim Sel
çuk ordularında da posta gü
vercinleri \ar . Sar.a.yJR kwı

cuba: ısı benim abhalxmdtr. Geçen 
sene bahara dofrnı henüz bizim dağ
l:ırm lvışrndan kar &alkmpclao, ~

lanmız çi k bile açarak güvercin
ler lil3sıritan aı.m,n -nlmli!Ök J<irdlar 
getinnifler, koaıp111111z \lir tane a
na t. t tırdı. 

- Ren inrilü .es:ikalııua :çılllc •lllm 
miyct vem.im. 'lmtı vıe 1nııwmı Jli.r 
t r hini ynzm k isterim. Yalnız bu
nu t dkiklerim ve tahsilim .bittik -
ten "Slm'll ~a~. -Şimdiden ha
zırı nmnk istiyorum. 'Edebiyata da 
meıakım \&ı'. Talebe arkadq}annmı 
mün "at kitablan bulmakta müşkü
lat cektiklerini de görüyorum. Bir 
"m cmıaai münsiat., yazmak .isti;'o
rum .. 

- Siz şimdi kitab mı kopye 'ettir
meılt istiyorsunnz?. 

- 'Öyle gibi lair &leY ! 
- PcldWı yaparız. Meşkhanele -

riınde lıer giin 30 hattat çalışıyor. 

:t y:ı yalnıü bımn _Rey de on bin 
t:: lehe ' r. Bunların kitablarını biz 
yeti~trririz. Diter vilayetlerden, kom
su d Vletlcrin medreselerinden de 
bırr.ok ·paıişler alıyoruz. Biz.im öyle 
km" tlı 1ıattatlanmız var ki konye 
ede ekleri kitablan ..ezberlemi.jlerwr. 
?\ ı · b ısı buradan kalk r. lrıu-

iş. 

rdan birk ç 
Sultan bun-

Donanma 
rada ma 

yapıyor 

r 
arma-ı OKUYUCU 

avra . . 

-Dorumın3"Ya dahil harb gemileri 
nuz 'Marmarada .22 mayısa kadar de
vam ~ek bir talim f aliy tine 
b la.mıştır. 

lstmib1i1 liman rei&liği tarafından 
yapılan tebligata naznran talim sa
hası Büyükçekmeceden gecen tfıl da
iresi ile .Ercö-lid.en geçen wl "1aire
si arasında kBla.n e Anadolu sahi
line kadar il.evam eden Jasım4clır. 

Denizaltılar da Silivri ve Büyük
~en g~ tul -dairc1eriie Bü
yttkçekmeccnin 'Baoaburnundan ge
çen a~ dairesi nraeır.aaki sahada 
manevra <ya_paca1üanlır. Taltm esna
sında hakJki ~u tıtı da .'Y@>lla -
cağmClan bu sahadan geçecek ıgemi
Jerin gayet dikkatli davnrmnalan 
"liman rclstiği taraJındmı bUttin de -
nbcılere tebliğ cdilmiitir. 

-<>--

..Kitapçıların aralannda 
yaptıkian anlaşma 

llJMMlli ca:dd6Stndeki ldtabciıa 
ara'lannda 1ıususi mahiyette bir an
laşma yaparak bu mılaıınftlYI :llrala
--r.ın~ taMilrı ve :imza ettlk1eri bir 
"tmtka' ele ile "te"Sbit cttnl.ilerdir. Bu 
anla maya "i:ıre, bu mıntakadaki bü-
ttin ~ 'l5 mayıstan itibaren 
115 ağnsto"S'a 1'aClar her gün saat 6 
da w cUmertesi gönleri saat 3 de 
kapıyaeaklfrr8ır. 

Bu -ınu'kaveleyc ri:ıyet etrniyenler, 
usulsttz bareket1eri icin Türle Bava 1 
kurumuna ~ şer lira tcberrü edece'lt
leriltr. 

Hususi mekteblBrda 
:analanan :w.e has1alanan 

ta1ıabeler hakkmda 
J.alimalname 

'I&umif Vo;ekllet.i iulsusi mektepler 
müdürlüklerine aşağıdaki talimatna
meyi tamim etmi~ti: 

Plusuei okullırrda, ner.bangi bir 
sebeple yaralanarak, sakatlanarak 

ya ağıı- surette hastalaıuırak okul 
Tevirlerine yatınlmalanna veya has
tahanelere kalöm1mel&ruıa lüzum 
hasıl olım•l >tc A• ~erinden 

bazım ~lerinin ba1lıerdar edilme
dikleri, Tevire yatırma, hMtahlıne -
ye kalfurma işlerimle matlUb tlİir'at 

ve itinanın ~ilıaediii, Jlu gibi 
hadiılelerin ..Maarif ldareleriDe bil
dirilmedifi "haber .ıılmmaktadll'. 

Bu ~bi hallerde bnndan lil8DJ"a şu 

suretle funıeket edilcceldit: 
1 - Hwnısi okullarda gündüz ve

ya geee Jıastalanan veya -tıerhangi 

bir sebeple yımilanan, mkatlamni:a
lcbe olursa dethal en '5'1lkın bir dalı
tora gösterilerek icabı yapileoa1r "1'e 

keyfiyetten okul dolctonı Jliirlatle 
haberdar ..edilecektir. 

2 - Baata ~ yar.alı talelte, o
kul dokterunun göst~ lüzum 
üzerine, ya oı .. ulda v yahut hasta -
hanede tedavi tahına .alınacaktır. 

3 - Hasta talebenin hastahane -

· ·i ı i bu ha-
ınetcıı:ıen c ı bu duklanm 

vekill -e yaze.cal 1 rdır. 

Yeni 'JJBZllr yerleri 
Alnrk pı ha1kmm "'mtiracaati üze

ı ine belechyc bu cmtte her p~em
te giınü bir paur kunılmasına mü-
mı ae etn ör. -

Bcleruye bundan b:ıŞka diğer mm-
takalarda dn. pn 1 r tesis etmek 11-
?ere tedk?kat y tadır. 

DiYOR Ki: 
Bir kiracının §>İkayetleri 

LHükOmetimizin mesken ihtiknn-1 
nm önünü almak için mesken kira
larının arttırılmaması hakkındaki 

karan üzerine b:I%l ev sahıblcrinin 
başvurdukları yeni bir manevraya 
maruz kaldım; bakınız nasıl: 

l\:nnun hüküınlerinin sarahati 
karşısında kiracılarım mitmklin ol
duğu kadar fala jstiı;;mar etmek 
istiyen bazı ev sahibleri kirayı art
mmayı teklif etmiyorlar amma 
kontratonun hitamında binanın 

.tahliyesini taleb ediyorlar. 
Meseli. ben Kuru~eae tnm- • 

ıyay caddeahıde otunınıın. Alil bir 
oğlum \'&!'dır. Bu yüzden komşula
rıın:w rahatsız ôhnamaları için da
ba ziyade inzivayı tercih tim. ::Ev 
sahibiıntn vekili her üç ayda lbir 
gelir kirayı peşin olarak alırdı. 

Kontrat bitince "''?ayıp parayı al
madı ve arkasmdan kiTayı ödeme-

diğimi bahane ederek binanın tah-ı 
liyesi için aleyhime dava açtı. 

'Maksad maınm: Beni çıkanp bi
nayı daha yüksek bir kira ile baş
kasına v rmek. Bu vesıle Uc yeni 
öğrendiğim yeni bir kaçamaktan 
da bahsedeyim: Bu yola başvuran 
bina salıibleri binalarmı daha yük
sek bir bedelle kiralattınrlar amma 
herhangi bir ithama manız kal -
mamak için yeni kontratoyu eski
sinin bedeli ii7.erinden yapıyor, fa
kat aradaki farkı peşinen kiracı -
hırdan alzyorlarmış. 

Bükümetimizin ihtikara meydan 
vermemek için başvurduğu tedbir
lere mukabil başvurulan bu kaça
makh yOllan büyüklerimizin dikkat 
nazarlanna aermenizi hürmetlerim
le rica tıderim. 

Bir okuyac&llUZ 

Mıntaka lilRan re!slik-
1 i 1eştitatında 119-
L. f. likler yapdacak 
e .. -ıı.............-ı 

••tr.il'fGI" 
Haber ~ göre mıntaka li

man Teisllkleri tegkili.tmda mühim 
d<ğişikllkler yapilması kararlaştırıl

mış ve bunun için bir proje hazırlan
mıştır. Bu tadilat bilhassa. İat.anbul
da Liman reiıiiliğiııde da.ha gen.iş mile 
yasta tatbik ~ek ve bazı şu -
11eler açüaoalrtır. 

Projeye göııe liman memurlarımn 
asgari maaşı 15 liradan yirmiye çı
kaiila.aı.k wefımin maaşları da 50 
§eflikleıi idme l8den memurların 
liradan aşağı olmıyaca"ktır. Mülhak 
mea91an da ...25 liraya Çlkarıhrıakta
dır . 

---:Jıııc---

Altın ticareti de
vam ediyor 

Flallar !20 lire 15 kurup 
y1Jkseltli 

Yeniden uyıılacak 
birJ. ler 

ıık tl ıınin b.ı ik kli
i h kın l 

lŞ l U ]l?'O-

"cnin tatbıkiııe yarından itib ren 
ba !anacaktır. 

1lk olarak yarın teşkı1atlandırma 
dairesinde yapılacak bir toplantıyı 

müteakib kahve ve cay limited şir
ketinin feshi v.e a.irlik .ıMiarc heye
ftinin seçimi ~11.aıaıttır.. Müteaki -
:ben diğer birlikler ~uı edeci>k 

e şirketlerin tasfiye l§İ de kısa bir 
nüddet zarfında i>itirilecektir. 

Tay}rare 
0 htif ali 

15 ayı 
yapılacak 

---0---

Tüfk tayyar ıl in en vazife ba
aında §ehid Olanların naınlanııı teb
cil için her sene y<rpılm kta olan 
merasim bu sene d • 15 5 1940 car
şamba günü saat lZ de ~atıh par -
kındaki t ayyare ii.bıdesi meydanın

a. icra edilecektir Bu münasebetle 
J&pUacak "meruinwl programı :rttrk 
Bava kurumu tar. nda.n lı~dana
rak iPJak&darlara gonılerilmi4tir. 

---ırnc·---

71/fL""SDJ'ft!Mı 

iktisat Müdürlqğünün 
bdrosuna 1:iir müfet-

tiş aıınıyor 
İkbsad müdürlü tarafıııdan ye

ni biiace ıle müdüriyete bir muavin 
'\<"' birçôk müfetti§lıkler abnmaaı ka
. ~rlaı:;tırılmıştı. Daimi Enctlmcn bu 
talebi kabul etmi fakat büdce en -
cümeni reddctmi.$br. Budce ~cüme
ni iktısad müdörl ğiine yalnız bir 
ınUfetti kabul etmı tir. Buna gecen 
lerde açılan müf ett 1 k ımUhanmda 
dördüncülüğü kazanan F ridun De
mir tayin oluna ktır 

llelediye Harç vapurları 
idaresine yirmi bin lira 

variyor 
İstanbul beledıyesı Halı vapurla

n idaresine 20 bin hr.abk b r yardım 
~ağa karar vcrmi tir Bu paı a, 
mı-enin hurda bali."li alın bulunan 
vapurlannın tamir e ıslahına sarf-

caktır. Para beeldiye tnhsilü -... 
bllda yapılacak f -Ialaıktan verile-
C'ektır. 

---•ıı••---

İngiltereden alınacak 
otobüsler 

İstanbul beledıye*>ı tararmdan E
lektrik, Tramvay, Tünel idareleri na 
mma alınacak 35 otob' im ihalesi 
hakkında karar almak irzerc evrakı 
~ehir nıediiiine vertrufJtir. Otobüsler, 

nlaşmava va an firma tara
fından eylul ayı ı .nde belediyeye 
teslim ed"lmesı kararla tırılmıştır. 
Devri teslim muam leai Londrada 
yapılacak binaenaleyh tobüslerin 
nakijye :masarifatı Elektri (' '!'ram -
vay, Tünel idal'eaine aid olacakbr. 

İstanbul belediy.eai diğer taraftan 
otobü ler için garajı u- vesaire tesi
satı vücude getirecektir I3u tcsi att 
jcin ~1ediye heyeti fenniye müdür
Jiiğü tedkıkat yapmaktadıı. 

JlllO: 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
İstanbul vilayet kongresi 

Çocuk Esırgeme "Ul'WTiumm vlle.
yet kongresi 11 mayıs 94.0 umnrtesi 
saat bir buçukta vilfı.yet mcrkeziw:le 
yapıhnuıtır. Kon ,rede blit·ın lsti:Jl
bul ~etine merbut hnza murah -
iıasları ile Ciimlmn et Halk ~arti.si 
mümessili h zır bulunmm1lardır. 

K~e l' !füğiııe Qe\ det Hamdi Ba
lım ve kiı.tibliğine H lmi Rıza Güner 
~ildiktcn sonra yeni mc · ·ne 
başl r. 

İdare heye 

t, 
lam, B) 
Bayan ı, 

de ?ı.lithat Rec i, B . an D . S 
mis Ekı em sc ilmi l<'rdır. 

Ankarnda da ınnumi l ongr de ls
tmibııl Çocuk E · eme l{urumnnu 
temsil etmek ti.zere Sıvaa mebusu 
Bay Şcınseadin Gilnaltay, Pr:of. Bay 
Zühdü 1nhan ve Dr. Bay Fethi Er
den intihab olunmuŞtur. 

i mücadele 
L'ıum siyaseti ve askeri nok-

i U2ar'I llolaııda ve 'Belçl
k lıin i~ lllsına girişerek harbin ar
tıl. n.evzii kalmak hususundaki soa 
lıir iimidi de 'kesib atmıştır. Bwıdaa 
sonra Hitlerin de ordusuna ~·aptığl 

emri ~·evmisinde de zikredildiği veç.. 
ile Abnnn) -.ın m8kail(lera*1 kat'! 

olarak neiioliemcek bir mücade19 
l•n.<;lamısbr. Almanlann isülfı ııliin

ları '1aiıni wrette, .tarib.ia tieyriıul9 
Mpsi tnrrekct 1DIByaUftn.i 8hmık 1&
hn kkuk salıa.5Ula. çakarılnuştır. Fa • 
kat bugünkü beşeri camialann ha • 
) ati, \'C matckabil t.esanttft hağlnn 
hiribi.rlnc ..-apt.eden GaaM'İ zencirle
ve :ıaanUleri J.tı.ri '9'e mildi .. 
ıi kn1nliOaa, libiljle .. .baıcllet ~ 
-kuhulması imkam dahilinde 'hrrak • 
mamaktadır. 

Bu sebelan ••-·••• mu• lak 811-

rct Avr.qpada ve tlaatti. cihanda ~ 
yük bir l.akimiyet lamnala.n ~ 
n 6Jayaaaa plinhnr•n 1alaakkuka 
~·in hailbıaZH" lutlmk '81'.Mıkilcriııia 

ilılü.Jl Jieyfiyemia 1116WUU ıbalısol <4 

nwıuwlan Uaika bir çare bulamam.,. 
)"Mil' • ..BeJ'lin bu ,_ vvelclelt d9 
tekrar sapnıı~ bulunmaktadır. 

'Bilhas a. Belçikanın bltara.flıW, 
müttelikıcr içiıı llapti aeailecek ~ • 
Jril8c bir ~ ·..aiyorclu. JJel. 
rlka ~;ıa11af ...... --~. Al .. 
nıa.11 erlWılharhi.JeMÜlin mülhem ol
duğu \'on Sehllefffa pWuıwa tat• 
biki JJN'\'DU bahsw'lemez e .Magi
uot hattlftlD. ukas1111 ~ :ve 
Be ika t.Qpr&klanıadan geçMek, 
Fr lUiaDlll linıal vil&~Di .ilgal 
c. l mek 11UMUSO tanht-edilemelıdi. 

Diğer taraftan 2'Jımaıaya, .ayni t;& 

rait altında ~:1.ldalca, ~ \:49 

Hola.ada sahlllıri=de tleniwtı fulle
ri )U{>aınaz, ve ~ ~ ys.
kında w ~ Dolanda .arazisia .. 
de. t&y~:we ı~danlarwa malik ....... 
mazdı. 

Bu selw.lıden .Alman-ya, giriştiği 
i tilii hareketinde ya bu iki de.vlcti 
tazyik ederek kendi cebhesine ilti4 
haka '<'la. hic Cleğilse üzerlerinde 
fiili bir uüfm U!sis etmeğe miisnad9 
c ~el.: bir si~ aset takibine oıılarl 

meebur et1ec ~ veyBhud <la, her 
türlü l u tki taahhiillleri ve pren jp
leri t;ığni~ erek harekete ge-0ecekti. 

Almanla bu Ddnci ı;ıkkı, 3ani 11'" 

lale bir 'esile ileri &UEerek i.'itiia ha-o 
reketini icra t})İlemeyi tercih et-ü. V• 
bunu te •llı ederken de ,Yine ani bir 
har& tı "br~ileri P§U'tınak 
isted!. lblihnJr mnharebe hadiseleri 
Jıenüz .kaf!i olarak bir sarahat 'öıt
tennem lde br,raber, Alman tab~&
süün, kara .L.-u.vv.et.lerile Jıa\'a lwv • 
\'etl~thlln çc'k sikı bir iı:Ubatının iMi 
t:aa.rnW!a ooryiş edlldiğlni Jsaret et-o 
rnekteair. Fakat bu müşterek taar • 
ruz ptinmıa aa Dk hamlede mulaf'" 
fak olmadığı ı;örillÜ)•.or. Zira HoL'\ll'" 
da ile 'Belçika.mm, ellerinde bulund 
bHclintle bJiJt!j.elar daliiliude liizımgeo
len 'tcdl>ttleti al&kJan mcyWuıa. c;ık• 
mnkt:ıdır. Bilhassa Nazi Alman r 
suuıı. ~th.da ftahi1i karga..,:ı]1 .ta
ra ebeliiytt; Wft'l6 ~ hnrek i01 
Jrolayla,ımnağa 'Rluva'ffak olam.a<lı
ğı da. -giiriftm~. A}TJca. AJııına• 

lrn-ın kara. km"l'etleri butlutllar~ 

g~nk, 15t! aya maruz kihn .. 
mmılekt!tlcrin hava mc) aanl rı"' 
paraşüt as'kerler VMıh ile t t: ra1' 
n Hye tayyarelerinin getirdi ti 
lrnn«"Uei'ln in.r! esine, ) o' bir hı.~• 
lh • ç . · .. te.~bb .. ı · de 

- •·-·•n ·~•le 



1946 YENt SABAH 

Papa B çika ve Hol
landanın is iklali iç· n · 

Al k etleri• 0••8 dua edeceğini söyledi Bulgaristan bitaraf kalaca!ı - ~~az-man uvv - / · b M·zı .... ı ·li 
Vatikan, 11 CA.A.) - Papa, Bel- Ve ttn . eyanafl. • l l ngl Z 

M •• h •• m ettı•ıer ~ika kralına, Holanda kraliçesine ve k b • • kkül tf • aıınoya ucu ~!:'.;:;":,.~==·= a ınesı teş~ e ı ' 
(Bruj taraf• 1 incide) ricinc gönderileceğini beyan etmiş • da hissettiği derin heyecanı bildiren Yazan: Raif METO 

Jeree kamyon ve otomobil Holanda- tir. Nazır, netice o1arak bir müddet- telgraflar göndemıi§'tir. Bugiln ooplanan, Bulgar meclisi çüldüğünü, tehlikenin hel' gün Anıe-
ya 'Fransız ve İngiliz takviye kuvvet tenberi Almanların Holanda ordusu- Papa, Belçika kralına gönderdiği hariciye encümeni harici vaziyeti rikaya yaklaştığını söyliyen B.oz • 
lerjni götürnıüı:ıtür' Bu kuvvetler · na, zabıta teı:ıkflatma ve "giımrük ida- telgrafta ezcümle diyor ki: tedkik etmiştır· . Bu hususta beya - vclt bu defa tehlikenin yalnız Şlına-
Bolanda kuvet1;riyle birlikte muha- ı esine mahsus 'i'miforma1an 'kaçak "lkinci defa olarak Belçika .milleti, na.tt.a bulunan hariciye nazın Bul- li Amerikayı değil, bütün Amerika-
rcbeyc iştirak etmişlerdir. rnretile memleket haricine çıkarma- haksız yere, arazisinin harb fcca • -garistanın bitaraflığını tekrar teyit ya da şamil olduğunu söylem.iş, mil-

Almanla.r Majinoya Hücum Ettiler ğa teşebbüs etmekte olduk1annı söy- yüne sahne olduğunu gördfioöü bu etmiş ve hükumetin siyaseti harici- letle-rin isUkliillerıni hiçe sayan kuv-
Nevyork, 11 Hususi - Alman lemistir. anda, bu harbin, Belçika hürriyeti ve ye encümeni azası arafından itti- vetlerin Amerikan milletlerini de 

kuV't etleri bugün Mnjinoya da bir Fribuguu Bombardımanı Yalan istiklalinin yeniden tesisi ile bitme- fakla tasvib edilmiştir. Balkanlarda tebdid edebileeeğini ilan etmiş ve 
fırka askerle taarruz etmişlerse de Paris, 11 (A.A.) - Hav:ıs bildiri- 1ll için Allaha dua ediyorum. " esen anlaşma havasını daha berrak bütün Amerika lutası .milleti.erini iş 
§iadctli mukabele karşısında püs - yor: Papa, taarruza uğramış olan her· bir hale sokan beyanatın ehemmiyeti birliğine da \1et etmi§tir. 
'kürtülmüşlerdir. Bu hat üzerinde Fransız başkumandanlığı namına üç memlekete de takdislerini gön - aşikardır. Avrupanın geçirdiği bu Açık ;§ehirlerin .Alınan tayyarele· 
muharebeler devam etmektedir. söz söy1emeye salahiyettar za.t, dermi§tir. karışık ve heyecanlı günlerin. bita- ri tar.afından bombardunan edihnesi 
Fransa. 'Rt•lçika, Holanda. Şehirleri Fransızların Friburgu bombardı - Vatikan, 11 (.A.A.) - Papa bu- raf 'devletlerin istiklallerinin ve hür üzerine Amerikadan yeni infial ses-
Şiddctle Bombardıman Ediliyor man ettiklerinin tamamiyle yalan gün biribiri ardına, B. Rooseveltin yaşama haklarının hiçe sayıldığı bu lerl geleceğine hiç şuphe etmiyelim. 
Lond:ra, ıı CHmmsiJ - Alman olduğunu kaydetmiŞtir. Bu Alman hususi mümessili B. Tayloru, Belçi- anlarda Balkanlılar arasındaki tesa- 1914 harbinde tahtelbahir harbinin 

tayyareleri Amstcrdam, Lahey, haberi, .ırnlayr_.a anlaşılır bir hedefe kanın Vatikan nezdindeki elçisi ve nüdün kuvvetlnemesi hiçe aWamaz. oynadığı büyük rolü şimdi de tay-
Brükse1 ile, Holanda, Fransa ve Bel- fe varmak üzere ıneşredılmiştir. Bu İngiliz büyük elçisini kabul etmiştir. Bulgaristan bazı arazi taleplerine yare harbi oynayacaktır. Geçen 
çıkanın daha bir çok şehirlerini bom- hedef de şudur: Fransız şehirlerine R --o-d ·ıı b• rağmen, komşularına karşı dürüst harb~e Avrupaya bir aydan evvel 
bardırnan ettiler. Fransada sivil a- karşı ınuknbelebilmisil hareketlerini uman ya a mı i ır davranmakta ve Balkanların umumi gelemeyen Amerikalılar bu defa. 
haliden 175 kişi öldü. meşru ıgöstcrmek.. Fransız :hava menfaatini, hususi menfaatlerinden tayyarelerle bir kaç gün i~inde yeti-

Almanlar Lalıey Civarına kuvvetleri yalmz hava meydanlarını kabine kuruldu üstün telakki etmektedir. §eeeklerdir. 
A.ı;;ker lndirailer bombardıman etmiştir. Balkan dEWletlcrinin hususi men- Avrupanm vaziyeti. karşısında 

Paris, 11 (A.A.) - Havas bildiri- Alınan 7'aJ')'a.relcrioin Zayiatı (BQ,§ i.araf? 1 ıncide). faatleri ne olursa olsun bunların hiç Rozveltin üçüncü defa tekrar Gum-
yor: Londra., 11 (A.A.) - Hava neza.- nun iizorirre yeni kabine derhal bu- biri Balkanlarda sulhün temini ka- hurreisliğine intıhabı muhakkak gi-

r ::ılandada Almanlar, yeni para - retinin tebliği: gün kurulmust.tP". dar mühim olamaz. Söylemek la- bidir. Amerika büyük kararlar ari -
şiitçüler indirmiı:ılerdir. Lahayin ce- Dünkü hareket esnasında, İngiliz Gafenko Hariciye Nezaretini mu- zundır ki bugün Balkanların barışı- fesindediı~ Bunların alınması ve tat 

· bul k hava kuvvetlerı· .as('l'arı' enı· du··sman halaza etmektedir. Harbiye Nazırlı-ııubunda bütün gün suren anı • ı::ı - j nı koruyan amiller şunlardır: biki için Ameııkada RoZ'.-eltten baş-
vaziyct, saat 18 c doğru yeniden iyi- tayyaresi dü15ürmüştür. · Bunlardan ğına da Ruma.nyanın en tanınmış Bunlardan bici İtaly.a, Almanya ve ka büyük ve tecrübeli sima yoktur . 
leşmiye benzemektedir. Cebhede Al- başka bir çok dfüıman tayyareleri de nsker.i rüesasından General İlcus O- ( Rusyanın Balkanlarda muhtelif ga- Baıı~n temini için Papalık maka -
manlar yalnız Arnhemi almışlardır. gerek havada, gerek yerde ağır su- lesco getirilmiş, ayni zamanda Hava yeler takıb etmeleri, bu devletlerin mile c:le!e ,~eren !Rozvelt şimdi de 

Almanlar bu sabah Lahcye para- rette hasara uğratılmıştır. 20 kadar Nezareti vekilliğini de deruhte et • menfaat -ayrılığıdır. Bu vaziyet böy- mütecavizlerin hakkıııdan gelmek 
şütle asker indirerek polis merkezine İngiliz tayyaresi üslerine döneme- miştir. lece devam ettiği müddetçe, Ealkan- için Papaya iltiha'.k etmesi çok ıuuh-
hücum -etmişlerse de 20 ölü vererek mistir. Milli Ekonomi NaZll'l~a Murce Iarın lıerhangisiniıı hegcmonyaı:;ı temeldir. P.apa ile RozYeltin Belçika 
püskürtülmüşlerdir. 'Bunlardan bir .Bell'ika Tebli~i a Cancinov getirilmiştir. mevzuu ıbalısolamaz. BaU:anlarda k~aıı ve Balanda krnli~iue telgnrf-
losmı da es1r edilmiŞlerdir. Bruksel, 11 (A.A.) - Belçika. Kumandan iPasos Bahriye müste- ikinci sulh amili de Balkan devletle- lan boş sözleroen ibaret değildir. 

Hilversum radyosu, Alman tay - milli müdafaasının 11 mayıs saat 13 !;arı olmuştur. rinin tesanüdü ve tehlike karşısında ı Maddi Ye ı;nanevi .kuı.T\~tlerin te-
yarelerinin Ho1andanm cenubu gar~ tarihli tebliği: Sabık Hariciye Genel sekreteri işbirliğidir. Balkanlılar arasında cavm ~ikrine karşı olan iilt.ilıadı hiç 
bisinde Bredaya para.§Ütçüler indir - 10 mayıs günü ve lO - 11 mayısa Cretnionu Hariciye müsteşarlığına dışarıdan gelebilecek herhangi bir bir zaman bu ka?ar kuvetli olmamış-
miş olduğunu bildirmektedir. ulaştıran gece, düşmanın ile unsur- getirilmiştir. tecavüze elbirliğiyle mukavemet ni- tı. 

Be](:ikaya İndirilen Alman ları, kıtalarımızla teması sıklaştır • Bum.em Limaolal'mda. Almaa. yet ve azmi daha esaslı bir surette 
Askeri lmlıa Edildi mışlardır. Tedbirler kuvvetlendiğine göre bir çok muh-

Brilkse1, 11 (A.A.) - Brüksele on ıo -11 Mııyıs gecesi, paraşü:t.cü gu- Bilkreş, 11 (A.A.) - Rumen ına.- temel tehlikelerin önüne geçi.lecek-
l>eş kilometre mesafede bulun.an Vil- rupları muhtelif noktalarda yere in- kamları, gemileri, K.östence lim.am- tir. Evvelki gün de söylediğimiz gi-
vordea Alman paraı?ütçüleri inmiş- mişlerdir. Bunların ekserisi esir a- · Da güneş battıktan doğuncıya kadar bi Balkan sulhü bir küldür. Tuna 
tir: Bunlar, derhal Belçika müfreze- Jınmış veyahud bunların hareketleri girmekten menetmiştir. boyunda fırtına koptuğu zaman 

leri. tarafından kuşat.ılmışbr. Para- durdurulmuştur. ı• ngı·ııer,ııde jkı·ncı· harb Boğaziçi sularının kaynaşın.amasına 
13ütçiilerin bir kısmı ölmüştür. Ka - Dü§man hava kuvvetleri, bir çok 'ti il imkan yoktur. 
]anlar teslim olmak üzeredir. münakale iltisak noktalarını bombar l. b.. . k Jd • • • 
J\lm•Dla:r ·yeje Kadar 1lsrledikten dım.an etmişıisc de müh~ hasar yap. "Q lfl8Sf uru U Holandaııın ve Belçikanın istiliı.sı 

Sonra Durdunddolar mamıştır. Amerikayı big3.ne bırakamazdı • 
Biz- ta k tle · · ı..- (B<J.§ taraft 1 mciif.e) Paris, 11 ( A.A.) - Havas bildi- ım yyare uvve rımız ve .w:.. Evvelki gün ve dün Amerikanın ye-

riyor: va dili toplarımız, büyük faaliyet du, B. Eden: Harbiye Nazırı, ni istilalar hak.kında ne düşündüğü-
ıBelçikada .Alman tazyiki, Liege'in göstermişlerdir. On ~ düşman tay B. Sinclair. Hava nazın. nü Reisicumhur Rozveltin büyük 

eenubunda durdurulmuştur. Liege'in yaresi düşürülmü.ştüı·. Bu üç zat, .hatb kabinesine dahil sesi bütün dünyaya duyurmuştur. 
si.malinde, Almanlar, Maastrichti al- Ilolaıu1a Tebliği değildir. Şimdiden sonra dünya işleri, Avru-
mışlar ve Meus nehrini geçmişlerdir. Anısterdam, 11 (A.A.) - Hükfı.- Kabint .. 'llin diğer az8.ları pazartesi pa işleri hakkında Amerikadan her 
Albert kanalı üzerinde çarpışmalar tnet matbuata asağıdaki tebliği ver· günü. belli dlacaktır. gün sesler işideceği.z. Dünyanın kü-
olmaktadır. nıiştir: _____ __ _ 
Lüksembuı:gda siddetli ileri kara- Kuvvetli ıtopçu ~ardımı ile Halan- Oolaı:ula Akpm Tebliği Salahiyettar menbalarda.n öğrenil-

kol çarpı~alar.ı vııkua gelmiş fakat da kuvvetleri, Rotoordıımm cenubtm- Aıneterdam, 11 (A..:A.) - 11 lıl.a- eliğine göre, .&lmanlann beş Belçika 
mühim muharebe olmam.ı!iltır. da Meusebi ile Rbin İnansablan ara- yıs akşamı Holanda tebliği: hava meyda.nmı ellerine geçirdikleri 

n-·ta,~-.:1-1-: J.8 Almaıt Vanunı. sındaki mühim Dordrect adasını .is·· F.ransız ve hıgiliz kuvvetleri, yar- hakkındaıneşrettikleri haberler, doğ-
.DA ~'~aptedildi ·r tirdat etmiştir . .Dün sabah bu adaya cbmımıg koşmtı§]ardır. Fransız ve ru değildir. Şimdiye kadar hiç bir 

Amsterdam, ıı (A.A.) _ Fele • gelmiş olan Alınan kuvvetleri t.ama İngiliz kuvvetleri, memleketi müda- tayyare meydanı~ edilınemiştir. 
menk Hindistanı umumi valisi, kra· mile imha edilmiştir. faa jçin kuvvetlerimizle iebirliği y&• · Dün akşam a.a.t 18 e kadar Belçi-
l!çe Wilhelminaya bir telgraf gönde- P.ramıaz !rehlği pacalila.rdır. ka tayyareleri ve Belçika .hava dafi 
rerck imparatorluğa olan sadakatini Paris, 11 (A.A.) _ Fransız ak- Hudud kıtal.arımız, cesaretle vazi- :~~ı...~diril.a .10 Alman tayyaresi. dü--

t "d t...,.;,,+;.,. §anı tebliği: felerini yapmaktadır. Bu kıta.lar, al- vuı.ı.u.up~ 
eyJ e •ı.uso....... 4--'"..:ba ...+-.ı.. "''üttefik latalar, Beı-;ı, .. halkı ta-

B ta · 'd 1 b" h '"-- ·· Kıtalanmız, bi.,....ok nok:talarda ile- dıkları emre göre, ı..a.ı.ıu t ya!' ....... - .m ~ a vıa an ge en ır a~e go- ··~ rafından büyu-·k tezahünlerle ı...-.. _ 
re limanda bulunan 18 Alman vapu- ri kol unsurları ile müttefik kıtalara tan sonra ekseriyeti itibarile çekil- ........ 94 

ru zaptedilm.iştir. Bunlardan biriken yardım ederek, Belçikada ileri ha.re- mişlerdir. la.ıım.ıştır. 
di kendini batırmıştır. ketlerine devam eylemişlerdir. lleri Dörl saat süren şiddetli muhare- Brüksel, il (.A.A.} - Belçika ak-

Somarang'da Alman klübü önüne hareket, sür'atle devam ediyor. belerden sonra, kıtaıa.rımız, dün Al· şanı tebliği: Bugün, düşman kuvvet-
Almanya aleyhinde bir nümayiş ya- Düşman, şiddetle hücuma devam manlar tarafından işg:ı.1 edilen bir leri, tanklarla ve büyük hava kuv
pılmış VJ! Bitlerin resmi yırWmıştır. etmektedir. Paraşütle atılan ve tay- köyü geri almışlardır· Bu hareket ,vetlerirt:a.rafından yapılan bombardı-

Boterdam ıffa..va Meydam yare ile yollanan yeni Alman kıta- esnasında, bir Alman zırhlı treni t8.h ımanlar yaırlmıiyle, Na.a.stricht mın-
Gf-Ji ..Aluıtlı lan, Hcilandada karaya !inmişlerdir. rib edilmiştir. Bu trende, Holanda takasına lhü.cum etmişlerdir. Düş-

Londra, 11 (A.A.) - Resmen bil- Holandaaa İngiliz hava kuvvetleri _ lisanı ile yazilmış beyannameler ve man kuvvetleri, müdafaa sistemimi-
dirildiğine göre, İngiliz ha.va kuvvet- nin yardımı ile bunlara karşı hare. Bolanda üıiifonnalan bulunmuştur. ze ayale ba.sımya muvaffak olmuş -
lerl tarafından yapılan bombardı - ketler yapılmaktadır. Son haberlere göre eski kale, düş.- h.rdır. 
manı müteakib, Rotterdam hava LüksemLurgun cenubunda, düş • man harekatına rağmen tutunmak - LüksembW'gda faaliyette bulunan 
meydanı geri alınmıştır. mandan mahsus kayıplar kaydedil· tadır. Düşman, Viasel ırma.ğmı geç- kıta.larımız, müstı~'·liyc şiddetle kar-

Holanda Hariciye Na.zını.uı miştir. miye muvaffak olmuştur. şı koyarak evvelce tesbit edilmiş 
İngiliz hava kuvvetleri, Alınanla- tplan mucibince hareketlerine devam 

Beyanatı 

Londra, 11 (A.A.) - Holanda 
Hariciye Nazırı matbuata beyanat
ta bulunarak İngiliz tayyareleri tara 
fından bu sabah saat 8 de Rotter -
dam .hava meydanının şiddetle bom
bardıman edilmesini müteakib Al • 
man kıt.alarma taarruz edildiğini ve 
birçok kişinin hayabna mal olan çe
fuı bir muharebeden sonra hava mey 
danının 'Saat 10 da istirdad edildiği
ni söylemiştir. 

N a:zır, Holandalılar tarafından is
tirdad edilmiş olan Dordrecht ada
aında bulunan Alman kuvvetlerinin 
1rlm.ı1en imha edildiğini ilave etmif
tir. 

Nazır, bundan başka Holanda.nm 
alttn -stokunun üçte ikisinin memle
Jret istilA edilmeden evvel ecnebi 
ınemleketlerine gönderilmiş olduğu

nu ve mütebakisinin de memleket ha 

Düşman, bugün Moselle'in garb 
mmtakasmda, süratle önüne geçilen 
şiddetli mahalli hücumlar yapmıştır. 

Moselle ile İsviçre hududu arasın
da kayde değer bir şey yoktur. 

Alman hava kuvvetleri, bugün, 
Fransız arazisi üzerinde bombardı-
man hareketine devam etm.iştir. El
de edilen neticeler, harekete geç.iri -
len kuvvetlere nazaran hiçbir şey 
değildir. Hava kuvvetlerimiz, Alman 
hava meydanlarını ve birinci dere -
cedc ehemmiyetli askeri hedefleri 
_şiddetle bombardıman etmek sureti
le buna cevab vermiştir. Bu harekat 
ııeticesinde vukua gelen çarpışmalar 
da 36 dÜ§man tayyaresi, Fransa. ve 
Belçika üzerinde müttefik hava 
kuvvetleri tarafından düsürülmüş • 
tür. Yalnız bir avcı grupumuz · 10 
mayısta ve 11 mayısta beş ta.yyare 
düşürmüştür. 

rın elinde bulunan ye.gine tayyare eylemişlerdir. 
meydanını bombardıman etmişler • Liege ·etrafında mevzilerimiz ol
für. Bu tayyare meydanından hare- duğu gibi durmaktadır. Düşman 
ket eden Alman kıtaları, bazı nokta- me-vzılerimizin bazısı önünde ağ1r 
b.ra kadar ilerlemişlerdir. Bu kıta- zayiata uğramışb.r. 
Jara karşı enerjik hareket devam et- Düşman hava kuvvetleri, arazinin . 
mektedir. büyük bir kısmı üzerinde müteaddit 

yerleri sistematik surette bombardı-
Lahayede polis umumi karargihı man etmiştir. 

nı işgal etmek teşebbüsü akamete 
uğramı§tır. Civarda bulunan ve Al- İsveçde Orduya Emri Yemıi 
manlar tarafından ika.met edilen bi- Bern, 11 (A.A.) - Başkumandan 
nalardan, Polis ve jandarma üzerine Guison orduya Qi8.ğıda.ki yevmi em-
ateş açılmıştır. Fa.kat po.lis, bu ha- ri göndermiştir: 
reketi akamet~ uğratmıştır. "Bu sabahki1umumi sefetberliğin 
Bazı noktalarda panı.şütçiller in • yapılmasına beynelmilel vaziyetin 

mil ise de, bunların mikdan olduk- vahameti im.il olmuştur. Ordu bü • 
ça azdır. Bunlar, dün büyük bir kıs· ttin hudutlarda kim olursa olsım 
mı mahvedilmiş olan diğer paraşüt- mUtecavize karşı vazifesini yapma· 
çillerin akibetine uğratılmışlardır. ğa. hazırdır. Zabitler, küçük zabit-

BelçikaJıların Tabliği. ler, askerler, memleketin mukadde-
Londra, 11 ( A .A.) - Londraıda ratını ellerinizde bulunduruyorsu -

Çhun:hil, dün milli İngiliv. kabine
sini kurmuştur-. .Muhalefet fır.luıln
nnında iştirak ettiği .bu kabine İn
giliz siyaset .aleminin en mühim si- ı 
malarını ihth~ etmektedir. Bütün 
İngiliz n1illeti lngilterenin bugün j 
en km'vefli şahsiyeti olan Curchilin 
etrafında top1anmışt1r_ Haxb kabine

si b~ azadan mürekkep olacaktır. ı 
Şimdiden sonra ver.ilecek kararların 
tereddütsüzce tatbik edileceğine ve 
harb politikasına daha büyük şid
det verileceğine ı::üphe etmemek l.i
zıımhr. 

İngiltere de, Fransa gibi kılıcını 
çekmiş'tir. 

Raif METO 

nuz. Her.kellin imndisi.ae ıteıvdi edilen 
Yazif E'}'İ ,..apaeağmclıtn enrirrim. ,, 

Hotana &~sinin İtalya 
Kralma Mesajı 

L&lıey, 11 (A.A.) -Holanda kra
liçesi Vilhelmine, ıtt.aıya !kra1-ı.ışe.1ı.· 
d bir mesaj göndermiştir. 

Hoianda lkrali~si, bu mesajında 
~öyle demektedir: 

Savoie hanedanının eskiden.beri 
müteballi olduğu asil hi.ı:ısiyata hitab 
ediyorum. Ho1anda.mn an'anevi su
rette bağlı keJlmış olduğu ve bir da
kika aynlmamış bulunduğu 1:a.m bi
taraf siyMetine rağmen Hola.ndamn 
sokulduğu aııla~ma.zslık hakkında. 
yüksek otoritelerini istimal etmeleri- 1 

ni majes~ rica ederim. Si
vil halkın ha.rb felaketlerinden uu!k 
tutulması ve istisnasız 'bütiin mnha
ribler tarafın.dan insan.iyüet pvensip 
lerine riny-et <'ıtnnması için majeste
Je.riWn ıniA!ur:ılannı h."Ulianaca.ğmdaın 
eminim. 

.&k,ül.a. Krahoı• Bcyaaaamesi 
Briiiksel. 11 !A.A.) -~1illete hita

ben neşrett.tği bir beynm:ıamede kral 
söyle demektedir: 

"Dik'üst ı.ıe bitaraf Belçika, düny.a 
muvacehesiwiic alınan :resmi tea.h -
hüdlere :rağmen bir Çt"yrek asır içiıı
de ikinci rlef:s. olarak .Oennen inıpa.
ratorluğımun t.a.:ıırıruzu.na uğramış -
tfr. 'i'amanıiyle sulh ta.ni.ftarı -olan 
Belçika .mille'ti buna mimi .olına.k için 
ıber yi yapımştar. 

Fakat feriaJr.iTlıkln şerefsizlik a
rasında 1940 Belc;ikası, 1941 Belçika
sı gibi hiç teııedd'ilyt e1memiştir. Bi-
2'.i garanti ıeden x·i.aiaır-.ına sadık iki 
devlete müracaat itin ltopra'Klanrru
zın taamıza uğramasmı beklerken 
son da.kikay.a. katlar en dürüst bir 
tarzda bitaraflık vazimleriınizi yap 
tık. Kahraman .ord:nm.ur.a ve cesur 
ası{)e~rimize vatamn sel.&mını bil
diriyorum. 

SaYta;-9 

Almanların harb 
tebliği 
--0-

Führerin \."muınİ kara.rgfiln, 11 (~ 
A.) -11 Mayıs tarihli resmi tebliğ:s 

Alınan ordusu, Holanda, Belçika 
ve Lüksemburg hudutlarını gectw 
ten soura, Belçika ve Holandada. he:a 
yerde düşmanın hudud .kıtalaı ınuı 

mukavemetini kırmıştır. Bir çoM 
köprülerin talıtib edilm..iş olmaı::.ıns 

rağmen, b.ücum ordusu sür'atle ilerı
lemektedir. 

Paraşütçüler ve tayyareye bmdi• 
rilmiş kıtalar, bir çok meydanlarda 
yere inmi.~lerdir. Bunlar, kenrhlerin~ 

emredilen vazifeleri yerine getır " 
mektedirler. 

Birbirini takib eden dalgalar h~ 
linde, tayyare filolan, istihkamiarı, 
mevzileri yürüyüş halindeki kollan 
ve düşman askeri tahşidlerini bom. 
balayara.k ve yolları, demiryollarım 
ve köprüleri tahrib ederek, ordu 
nun ileri hareketine müzaheret eyle
mektedir. 

Uzun menzilli hava istikşafları. 

düşman kıtalarının harekatını tes • 
bit etmiştir. 

Büyük miktarda Alman hava 
kuvvetleri, 10 mayıs sabahı , Fran 
sada, Belçikada ve Holanda da dilıY 
manın hava lıslerine birinci büyük 
ta.anı.ızlarını yapmıstır .• 72 tay_ynre 
m_eydanına hücum edilmiş ve yerde 
300 ila 400 düşman tayyare-.'5i tah -
rib olunmustur. 
Yangınlar, ve infilaklar ile bir c;ok 

tayyare meydanı hangarları ve tcsı
satı tabrib edilmiştir. Fransızların 

Metz, Nancy, Reims, Romvelli, Dijon 
ve Lyon hava üsleri çok ciddi suret
te hasar görmüştür. 

Hava muharebelerinde, düşman 

23 tayyare knybetmiştir. 11 Alman 
tayyaresi kayıptır. 15 tanesi de 
henüz üslerine dönmemiştir. 

Evvelce haber verildiği gibi, dü§
man Brig:;au da Friburg Şe!hrini 

bombardıman etmiştir. 

Gecen gece, düşman, Ruhr hav
.zasıiıda üç Behre yangın ve infilak 
bombaları atmıstır. 1ki sivil ölmüş, 
bir cok kisi ya.ralanmışb.r. Maddi ha 
sar pek azdır. 

Alman hava dafi topları üc düş

man tayyaresi düşürmüştür. 
Calais ile Dunkerque .ara.sınd\. 

ha va kU\'Vetlerimiz, bomba ile birı 

beş bin diğeri, iki bin tonilato hac -
minde iki d.Cipnan yük gemfai ba.br
muüa rdır. 

Bir Alman denizaltısı bir düşman 
denizJ.lbsı \ıa.tınnıştır. Bir torpido , 
bir düşman torpido muhribini batır~ 
'mlştır. 

Norveçaıt vaziyette değişildik yok .. 
tur. Narvik önünde bir İngiliz safı 
hn.rb gemisine ve bir kruvazöre muh
telif c~ctte bombalar isabet et
miştir. 

Alman taarruzu YugQs
lavyada büyük heyecan 

uyandırdı 
ı.Belgrad, ll (A..A.) - Belçika ve 

.Holandaya taarruz, Yugoslavyada 
hakiki manevi alarm doğurmuştur. 

Sloven nazır Krek, şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Yugoslavya, tecavüzü durdurmak 
için biitün :tedbirleri al:ıınıştır. Hudu
du takviye etmek ıve ıhudud gerisini 
ıııükemmelle§tirmek için büyük f e
i!akarlıklar yapmış bulunuyor. Bu • 
'!ilin, hiçôir ~fuı:ıriz urikanı yoktur. 
S.ırblıır, Hırvatlar ve Slovenler, bü
yük ve kuv\reili Y.u.goslavya için ay· 
ni aşkı 1:.a§ımaktadır. 

Osı.lar.a tam bir emniyetimiz Yar
dır. l.914 .kahramanlarının \"arisleri 
oiau askerlerimi7., düşmanı durdu.r • 
mak m.üst:erliııin tecavü~ ettiği 

milli to}'Jl·akıtarın sahasını tahdit et
mek için aaım 'adım mücadele ediyor. 
~aır. Memleketin sar.fettiği gayret sa
~esindem ukavemet kuv.vctimiz 1914 
dekinden qok daha büyüktür. 

FYa1ısa 1le İngiltere bize yardım e
deceklerini 'at"lafiler. tık müttefik 
kite.lan bizim'kilerle boğuşmak tlze
ı e şimdiden harekete geçmiş'lerdir. 

'Müeadole çetin, fedakarlıklar, ,.e 
mahr:un1iy<:tt.ler çok olacaktı. Fakat 
kimse nihai zaforoe-n ~phe edeml'Z· 
Topraklarımızın istiklal Ye tama:mi
yetini idame içın kanunu esasi mu
: ibince et.liğim yemine sadık kalmak 
merim. 

i'9H de babamın yaptığı gibi ben 
de ayni iman, ayni emniyetle ordn
mın ba.5ına ~tim. Belçilranın dava
ı:;ı temizdir. Belçika Cenabıhak'.kın 

Y~trdımiyle muzaffer olacaktır. 
• 



Sayfa: • -
A 1 m a n y "l I n 

Be içi ka ~ak-i 
a v 

e.rri e 11 e·r i .. 
Alman gizli dosyalarındaki nOtlar 

Profesör J. W ullus Rudiger'in bir 
7nmsız mecmuasında gizli Alınan 
\'esikalarına istinaden yazdığı bir 
makalesinde Almanların Belçika üze
rindeki emellerini gösteren mütead
dit noktalarda hülasaten şunlar gö
rülmektedir : 

''1914 harbinin dört sene sürnıe
::;inin amillerinden biri de Belçikadır. 
Bu memleketin sevkulceyşi ehem • 
m iye tine ''akıf olan müttefikler her 
ne pahasına olursa olsun Almanlara 
bu topraklarda yerleşmesine müsaa
de ctınemişler, ve bu sonucular da 
burasını bırakmak istememişlerdir, 

Bu hususta 25 mayıs 1918 de Bürük. 
selde orduların yüksek idaresi hey~ 
l'li mümC'ssilleriyle işgal altındaki 

Bekika hükumetinin mümessilleri a
rasında yapılan bir konferansta ya
pılan münakaşalar şayanı dikkattir, 
İste' gizli zabıtlcirda.n bir kaç cümle: 

General Luden<lorf - Aix la - Cha • 
pdlr'ı himaye. Bürükseli elde tut
mak ve icabında Ilelçikada ilerleme
ğ" muktedir olmak için, işgal müd -
lctioin °hitamında da Liege'de kal • 
malıyız. 

Bcrlindekikre ka~ı \'aziyeti şu 
şekilde gösterebiliriz: Bcçikayı, Al
ınanyaya sağlam f;Urcttc bağlamaz -
ak. her ne pnnasına olursa olımn.. 

f.rıege'i ilhak eylemek t h<lidi. 
Gcnerr...ı Ludendurf - Sahil, müı,;

talcb •l harbi tayin cdo..:ceklır. Zaman, 
bmndu, bilaha.ra Ahnan donanması
nı bir Fleman dor.anmaı:;lyle değiş • 
tirmck imkam olup olmadığını gös
teı ecektir. 

~ahil. Fransız hududundan hare
ket eden bir ihata hareketine karşı 
knı a kuvvetleri vatiıtasiyle garanti 
altına nlınmalıdır. 

Hindenburg- Bazı noktalar mul
lttk ve nihai surette işgal altında kal
malıdır. Alman kuvetlerinin §efleri
nin Belçikadaki hakımiyetlerini bu 
suretle tevsi etmekteki isı :wlarının 

dayandığı sebebler neydi': 
Buna cevab olarak lrn askcı i kuv

vetler in yüksek 1dan·~in<lcn çıkan 

nmlıtıralarının başlıca kıı;ımlarını 

zikı etmek imkanı vardır'. 
10 Eyllıl 191.7 c. Alman büyi.ik 

eı·kfını harbiyesinde demir yolları 
ervi:si o;efi bilhas~a "Bcll'ika demir
yollarının istikbali hakkımla muh-· 
tua., a<llı \e 1187 No. lı biı gizli ya
zıcın f)ııııları yazıyordu: 

".Müstakbel bir hıırbde, garb r.ati
dafoa cephesi Ren ve Vestfalya ha-
alinindekı endü:;tn ha' zamızın ci

varında olarna.7. Bu mıntakanm bir 
düsman i~tilası veya uzun menzilli 
bıı düf'man bombardımanı altında 

Bel~ika w Holandanm vuziyetini gö~tforf'n harita 

a.tıi bir tehdide uğramaması lazım- kat'i bir nüfuzu ~ayt-sinde olmalı • 
d.ır. Bu vaziyeti mutlak surette ön- dır." 
lem~liclir: Mezkür mıntaka, iktısad.i Diğer taraftan, donanma başku-
kmrvetimizin ve büyük bir kısmında mandanı Amiral Von Schrooler'in 
da askeri kuvvetimizin membaıdır. gizli bir muhtırasının baı:ılıca kısım-

.Eğer ingiltereııin takati kesilmiş ları da <li.kkatc şayandır. 14 şubat 
ise. Belçiltn. uz.erine ka'vi surette el 1918 de yazılan bu muhtıra şu ha
koyar ı'e FeÜiman sahilini muhafa- kalleri ihtiva ediyor: 
za edebiliriz ki bu suretle, sağ ce - ı~ıaruan SaJıilinin Askeri .Kıymeti 
nal1 denize dayaııumk, Belçika • ... Felaman sahiline malik ola-
Fransn hududundaki lcmerküzümüz mazr:ıak bır taraftan Almanya, ve 
temin edilmiş olur. diğeı taraftan da İngiltere ve Fran • 

E~cr bu hedefe vnnlnmazsa, Jıali 

haıır Alman hududu Licge ve Lon
guı y, Lilc'ramont - Huy köprü baş -
larınıı malik olabilecek bir ~ekHde 
guı·be doğru uzalılınahdır. 

Her iki takdinlo de, Belçikayı, Al
manyaya iktısadi sahada sıkı bir su
_rctle bağlamak zaruridir. Bu bağla
ma keyfiyeti ilk hamlede, Belçika 
miinak~'le yollarına AJmanyanın 

sa arasındaki yeni bir' harbde bu
rasını derhal tekrar elde etmeğe mec 
bur olacağız. Belçika sahilinin işgaeli 
ile ccnahımızı kapamadıkça Fransa -
yı istila eylemek imldinsızdır. Fakat 
istikbalde bu iş. bu ~eferki gibi ko
lay olmıyacaktır. 

BUGÜN 

Çok yakın olmaları itibariyle, 
Flaman limanları bilhassa ngiltere
nin cenubu şarki sahilini tehdid al
tında bulunduruyorlar. (Ezcümle en 
mühim noktayı, yani Tamise nehri 
mansabı; Douvrcs - Calais yolunu, 
"Hoofden. leri ve Manş denizinin 
şark kısmını.) 

• TAKSIM Sinemasında 

ı- Mahkumlar Kanunu 
Fransızca sözlü mer aklt ve heyecanll film 

2- Umumi 
.trzu üzeıine 

(Nesidei 
Emel) ÜMİD ŞARKISI 

Baş rollerde : Ü M M Ü 6 Ü L S O M 
ilavf'ten. EKl.F,R ,Jl.RNA Lclc Nar\'ik deniz muharehcsi, 

Bugün saat 11 de tPnzilatlı nıatine. .. ... ™ 
I• 111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111il11111il111111 11111111111111111111111H11li'.ll111 

buluıımasına rağmen, üzerinden se
''imlilik aka.n ,bir küçük idi. 

' ! 
1 

İı-.te mevzubahis mesafeler: 
Zeebrugge - Taimise mansabı: 70 

mil; Zeebruggc - Douvres yolu 70 
mil; Cuxha ven - Tam ise membaı 340 
mil Cuxhaven Douvers yolu 360 mil. 

Satıh Deniz Kuvvetleri 
Bizzat bizim hafif deniz kuvvetle

rimizin hareketi bu mıntakada Flan
derden hareket edilerek Cuxhaveın 

Alınan körfezinden çok daha kolay • 
1 Yazl8t 7 inci 8ayfada J 

Türklerin 
BalKanlardaki rolü A 
"Le Jour., gazetesi 1 mayıs tarih 

li nüshasında, Türltiyenin Balkanlar 
ve Yakın şarktaki diplomasi hareke
tinden bahseden aşağıdaki malUınatı 
vermektedir: 

' Yazan : 'SAİBE ORS - 9 

"News Chronicle,, in 1stanbuldaki 
muhabiri gazetesine Türkiye tarafın
dan Balkanlarda ve Yakın Şarkta 
yapılan diplomasi faaliyeti hakkında 
şayanı dikkat malümat vermektedir. 

Almanyadakf sabun buhranına 
tahammül etmek güçtü 

İngiliz gazetecisine göre Türkiye 
iki devletler grupu tesisi için çalış -
maktadır. Yakın Şarkın Müslüman 
devletleri ve Balkan devletleri, askeri 
ittifaklara dayanan ve 80 milyon ki
şiden fazla bir kütle arzeden iki grup 
bütün tecavüz teşebüsüne ciddi bir 
mani teşkil edecektir. 

"News Chronicle,, in verdiği ha .. 
herler tasrih ve itmam edilebilir. 
Türkiye için yeni gruplar vücude ge
tirmek mevzuu bahis değildir. Balkan 
Antantı mevcuddur. Türkiye, Yu -
goslavya., Rumanya ve Yunanistan. 
Şimdi, 9 şubat 1934 de Atinada ak
tedilen Balkan paktını tcyid ve ica
bında takviye etmek mevzuu bahso
lacaktır. Türkiyenin, Bulgar hükü
meti nezdinde müşterek faaliyete iş
tirak ettirmek için yeni bir teşeb

büste bulunduğu tahmin edilebilir. 
Ayni müşahede, Yakın şarkın 

Müslüman devletlerine de taalliik e
den husus hakkında dermeyan edile
bilir. 8 Temmuz 1937 de imzalanan 
Sadabad paktı, Türkiye, İran. Irak, 
ve Efganistanı birleştirmektedir. Ha,.. 
lihazırda., iki seneden fazla bir müd
dettenberi, İstanbul, Tahran. Bağdad 
ve Kabil arasındaki münasebatı tan~ 
zim eden muahe<lenin askeri hükiim:. 
lerini takviye mevzuu ba.hstir. 

-Bu ufak izahat. hat·bin bidayetin
denberi Türk hükumetinin takib et
tiği diploma.cıi faaliyetinin fevkalade 
ehemmiyetini işaret eder. 

Fransa ile İngilterenin müttefiki 
(19 teşriievveI 1939 ıüç taraflı pak~ 

tı) olan Türkiye herhangi bir tecavü
zü vasi bir emniyet ve mukavemet 
muahedelJri sisteffiinin bir mahalli 
hendesisi haline gelmektedir. 

Filhakika, Türk faaliyetinin yalnız 
Alman tehdidini değil, fakat ayni za
manda herhaİıgi bir Sovyet müdaha
le teşebbüsünü istihdaf eylediği be
dihidir: Bu gayret ayni z~manda şar
ki Akdenizde her türlü serküzeı?tin 
gayri mümkü.rı. ~ir hale getirilmesini 
istiıidaf ediyor.,, 

Ayakkabı olsun, mendil olsun, hat 
ta bir makara tire için bile, polis
ten izin alınacaktı. Ve polis dairesin
de saatlarla kuyruk yapılırdı, yani 
trka arkaya uzun bir k8.fileye katı
larak, sıra beklenecekti. 

Ve böyle bir cehennemin içine, ben 
canı gönülden gelmiş kerıdin:ıi at -
mıştım. 

Eğer senelerle, rahmetli kocamdan 
Almanyanın ve Almanların medhini 
rlinlememiş olaydım, çocuklarımı Al
manyada okutmak aklıma gelmezdi. 

Kıtlık içinde olan Almanyada, o 
vakit tuhaf bir şey denemiştim: İn
sanlarda yalnız mide değil, göz de 
doymak istiyormuş, "Gözü aç, veya 
gözü tok,, tabirimiz bir hakikat ol -
duğunu, o vakit anladım. 

Dükkanların camek8.nları bomboş 

dururdu, ve insana memleketten ha
yat çekil:miş tesirini verirdi. 

Bazan, bir dükkanın önünde, bir
çok insanlar görürdüm. Ve orda ne 
satıldığını anlamak için ben de ara
larına sokulurdum. Camekanın için
de bir tabağa konmu.ş ya bir tavuk 
veya bir kaz vardı. Ve bu kadar aç 
kisi ona gözlerini dikmiş, bakıy.or -
lardı. 

Dükkana girip o tavuğu veya k~t 
nJan yoktu. Çoktan o ısmarlanmı~. 
par--.ısı veril.mi.' ve satılmıştı. Fakati 
bu ka<l;ar kişi mahaza gözlerini do -
yurmak için ona bakıyorlardı. 

Sokakta. rasgelinen erkekler ya 
ihtiyarlar, veya topal, kambur, cüce 
gibi sakat olanlardı. Kadınlara ge -
-lince beşte dördü karalara ·bürün -
müş, harpte vurulan yakınlarının bi
rine yaslı idiler. 

1916 senesinin nihayetinde idi bu 
hal, ve harb iki sene daha sürecek-
miş. 

, 

* * 
Bayan rektörün annesi de, bir gün 

heni çaya ç~rdı. Yaşlıca bir dul 
kadmdı ve o iyi yürekliye benzi -
yordu. 

Tabii, Suadin sıh~atinden bah~t
tik. 

•-Bugün SARAY Sinemasında-. 
Gençlik filmi ... Genç kızın bak.iki ruhu ... Hayata ve Aşka açılan kalbler ... 
COLLETTE W1LLY'nin romanından iktibas edilen ve BLANCHETTE 

BRUNOY - SUZE'ITE MAİS - PlERRE BRASEUR ile güzel ve 
sevimli genç -kızlar gı u pu tarafından yaratılan 

Genç Kızlar Pansiyonu 
(CLAUDINEAL' ECOLE) 

Pek mükemmel filmi gidip görünüz. Ve ilaveten: FOKS JURNAL son 
dünya ve harb havadisleri. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

r .............. ~ ......... k .................... llliı-' . ................................... ._ ......... . 
Bugün MELEK Sinemasında 

2 BtlYüK ve G UZI~ FİLM BİRDEN 

1 BÜYÜK ATEŞ 
(REMBRANOT) Baş Rolde: CHARLES LAUCHTON 

2 - arodvay Ciülü 
TY RO NE PO\VER - AL İ CE FAYE 

- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. Suare 8 de 2 Film birden 

- Siz haklısınız, dedi kadınca~ 
Onu ben de çoktan farketmi.ştim. 

Hatta birkaç defa damadıma: "Su
adin sıhhatile başınıza iş gelecek., de
miştim. Fakat kabul ettiremedim.. 
Çocuğun bir şeysi yok diye, inad e<li .. 
yordu. 

Bundan anlaşılıyor ki, çocuğun za... 
yı.Qığı başkalarının da gözüne çarpı .. 
yordu. 

- Eğer arzu ederseniz, dedi, ba.~ 

yan H. sizin için profesör Moritzaı 
telefon edeyim, bir randevu isteyim. 

Kadının teklifini heıp.en kabul el
tim. Benim yanm yamalak alman • 
camla, telefonda. meramımı anlat • 
marn güç oluyordu. 

Ben gittikten sonra bayan H. pı ~ 
f esöre telefon etmiş, ve filanca güıı 
ve filanca saatte, bizi kabul ec1,·ce
ğini çocukların birile haber gönd"r
mişti. 

Ve Koloııy:rnın yolunu gene hoyla
dım. 

Trenler hem al"..dı, hP.m de gayet 
kalabalıklı. En eski sistem vagonlar 
kullanılıyor·du: Bölmeler yandan a
çılınca ve kapılar kapandıklan ~on
ra, insan kutuda gibi kapanmıfoi kat
lıyordu. Vagonların içi feci surf'-lle 
kokuyordu. Almanyada sabun buh
ranı da vardı. Dolayısile imıanlar 

layıkı Vt!~hile yıkanamazlardı. 

Vagonda ::-;ardalye gibi ÜHl i.Jste 
basılmıştık. Rir aralık yolcuhı.rd,ın. 

biıi ycllcndi nıi, veya dl'.lha beter bir 
şey yaptı mı 't Kokıı o dereı·eyı• \·ar
dı ki, bir yolı·ıı caruı a<:tı. Soğuk sı

fırın altınrla on b<·:;; 'fü:rec•t• olduğu 

halde, kims~ ~ikayet etmedi. 

Karsımcla ikı geıw rlııruyurdıı. Biri 
crkl'k, biri kuduı rtı. Erke'k olcın a!-1-
kcr elbisclı idı. Kadın ü;e, gayt.>t sa
de giyınmiı::tı. Omux omuZa ''etJ.ni~
ler, basbaı-ıa ılayannıı!$lardı.. Biri -
birinin elini sınıı;ıkı tııtuyor la 11.lı, 
gözkri kap.ılı, ken<lilerindt·n get:mı
se bcrı."'iyorl<.ı r ! .. 

B•.:n Je, fakat içinde olduğumilan, 
etrafımdat:i felaketleıi da.ha iyi hıt·k 
ediyordum. 

Parmaklarına gec;mi~ olan yüziık
ten, ikisinin karı koca oldukly.rına. 

hükmettim ; yeni evlenmiş ol:ıcak -
lardı. Kısa bir iıdnlc adam karısının 
yanına gclmislı.. ve ııimdi, leknı.t· 

ateşe gidiyunlu. 
Son istasyona kacla r· k::ı rısı bt·ı a

ber gelecekli ve vagonun köıj<·siııe 

çekilmişler. gözler kapalı , yürt•klN'\
ni paralıyan ayrılık acı~ından başka 
bir şey onlar İ<.;in mcvcud değildi. Bu 
aynlık belki son ayrılık olacaktı!. 
Geri gelinmiyen o bilyi.ik gidiı:ıin 

ayrılığı!.. · 
• * ~ 

Proleo;Ör Morıtziu evine geldik. 
Dediği saatte bizi kabul etli. 

Prc.ıfescirc lazım gelen izahatı 'er· 
dim: 

- Pt:ki çor.uk soyumıuıı. dedi. 
Suadi bf•line kadm· soyüum. Dok· 

tor ~ocuğu r.ıplak göriince: 
- Oğlıınıız kuvvetliye benziyor, 

dedi. · 
Aklıma rckt<iriin iddiası gt-ldi: 
"- Bizim yanımı7.a Suad, km·,·d

li ve gürbiix bir oğlan olnı ıı.şluı .,. 

(J>eqını \ar) 

-
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Muhaverenin cıldı~ı ~<'kild<"n ho~la
nan Veygi ~:ordu: 

Uzun bir seyahaten avd~t ettiği 
gtindcııbcri Veysi, hemen bütün mon
den h,ıyattaki rabıta...;ııu ke~mi:j, a
<ieln hayat bakımından bir tesbih
böccğı gibi büziılmilı itU. Lakayd 
\"C soğuk göıii.ner<.'k h;indc çabala
dığı ulıi fıı·tmayı belli etmemek 
mak~ac.lı ile biıtun ınce hiı:;lt>r-.ini kay
betmiş gibi jdi. 

Eı kek i~e s~ı:;iz duruyordu. U
zakta ıı, yeııi gelene dikkatle bakı

yoı du. Bu sebeptendir ki, kendi
sini siizcn ııa·~uıfarın altında gittik· 
CC' şaşıl'an çocukcağızı çağırmayı 

aklıııa getir nıiyordn. 

5 1 

Veysi birdenbire oğlunu öpmesi la-
7.ımgeldiğini hatırladı ; belki Okfia
yıp severse bu korku zail olabilirdi, 
Fakat Altayı daha fazla korkut
mamak için evvela oğlunu babasını 
öpmeğe sevkedebilmek lazımdı. 

- Ya, gal'ib şey! ]fakat nC'den 
kimseyi kw·aklamıyot· ? 

Blt ırda, ihtiyar u. , hofün ni
h ıyetin<kki kapıyı acmı!'J, ve ufa
cık bin.;('yin g-eçme!4i icrn k(•narn çe
kilıuif't i. 

U:-;ık kapıyı kapa_ ı ak dı!ian a 
·ıktıkt:ın ~oma o ufacık • ey biiyiik 

. alonun ucunda yalnız ba:-ınıa kal
dı. 

Bu &ıırcllc baba ile oğul ilk rıa

zarla n · eati ettiler. 
Baıı unla beraber c.1cuk biraz .·asır

nus biı Jıaldt', <luralamıı-;Lı. Bu. a
teg gibi yamın gözleri toplu vüeu
dti, ,.e ne de olsa dı.,aı ıda yapıldığ'ı 
betli ol.uı bol hir elbisenin içimle 

• 

Bu .ilk karşılaşma gaıib bir Ruret~ 
tc lıa lıyonhı. Nihayet baba, kar
sılıkh vaziyetlerinin garabetini far
kctli. Her ikisinin de biribirlerini 
siiwl'ek ilanihaye böyle karşı karşı
ya kalamıyacaklaı mı anla.dl. Arala
nnunki sükutu bo:r.mağa karar ver· 
eli. 

Çnğtrdı: - Altuy ! . 
Çocuk hareket etmeden, kendisi

ni ~nğınrn adama baktı. 
Vt·~ si, mümkün mertebe yumu-

sak göstermek ist<'tliği bir sesle 
tek ı ıı rladı : 

- Altay, buı:aya gcliı· misin?.. ~ 

Tatlı bir ses C'l'\'ab verdi: 

- Hayır! .. 
,_ Oh Altay .. Bul'aya gel .. Hay: 

di... Ve genç baba, deminki hareket: 
aizlıği unutantk, hala dimdik duran 
rncuğuna doğru ilerl~di ve ayni- ta: 
vırl::ı seslendi: 

- Haydi bana doğru gel Altay. 
Bu da fayda etmedi. 
K_üııük söylenen lakırdıları mü

kemmelen aıılıyordu. Veysiye hiç kı
pırdamadan bakıyordu; fakat genç 
adam ilerliyerek yanı başına geldiği 
vakit Altay da iki ad1m geriye çe
ki1di. 

Tatlı biı· (:ocuk set>i ile: 
- Ben :-;pni tanımıyorum ki de

di · 
Veysi, kendisinden beklenmiyen 

bir sabır ve uılwmiil ile cevab verdi: 

- Doğru, Alla.y beni tanıyamaz
sın .. F~at ziyanı yok.. Ne de olsa: 
b:ıbanıın ... 

Çocı.ik s~ssiz dtll"<lu ve cevab ver-
Uledi. . 

- Baban benim? Anlıyor:>un ya? 
Muazzez hanım babam görmek için 
buraya geldiğinizi söylemedi mi ? 

Altay, bir kelime ijöylemeden ba-
şını ı-alladı. 

Veysi ısrar etti: 
- Memnunmusun Altay? 
Gene devamlı bir ı:ıilkfıt.. 

Gen<; a.darn bu garib konuşmaya 
nasıl devam edebileceğini düşünü

yordu. Hem küçüğün korku içinde 
bulunduğunu görüyordu. Dudakla.-
,rı titriyor, gözleri endiı.;e ile dolu gö-
riinüyordu . 

Bunun için, şimdiye kadat' yaptı
ğından daha çok yumuşak bir sesle.:· 

- Haydi Altay yavrum, gel beni 
1 ur aklı! Dedi. 

· Veysi bu sözlt•ri söylerken; e<Jil
miş kollannı kiic;üğe doğru uzat
mıştı .. 

- Gel beni kueakla Altay, baban 
seni bekliyor . 

- Hayır! 

Hu defa ~va bı ka.t'i idi ! 
Buna rağmen baba güldü. 
- Oh Altay, beni kucakl::ıın:ık 

istemiyor musun dedi? 
- Evet. 
- - Ne için? • . 

- Çünkü Altay kimseyi kul·ak-
ıe ınuz, öpmez. 

Çünkü Vcy~·i bt•y bunu istemiyor· 
du da on<lmı .. 

Genç baba sıçradı: 

- Ne dcôin? Ncı·eden rıktı bıı "'• 
Sen V cy~i beyi tanıyor musun ! 

Küçük Alla.y yeniden ~usuyonlu • 

Üç yaşındaki bir <;ccuğun ufacık 
dimağında neler ge<;liğini kim bilebi
lirdi? 

Şimdi genı· adam oğlunun, kentli -
siyle b;ı kadar garib bir surette bah· 
settiği Veysi bey arasıncfo bir mü
nasebet vücuda getirip geiil'nıedi· 
ğini zihninden geçiriyordu. 
ninden geçiriyordu. 

Bu ÇOCUoı'Tun sükı1tu karşı::suıda, 
Veysi bir e~n ar içinde yüzüyor gibiy
di. itidalini neredeyse kaybedecek .. 
ti.. {Dewnu ,·;ıt) 1 
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turnava-1 
dünkü. r aının 

neticelerı 

6 Fener 3 - Vefa O 
•latasaray 4 - Beşiktaş 4 

te ?alatasaray ye Fcnerbahçe muh
b h~inin Mısırda bulunması neticesi 
ll ıki takımın yapacakları milli kü

be nıac.ları tehir edilmiş, böylece 
tanbutda bu hafta futbol maçı ol

:~tnası ihtimali belirmişti. Fakat 
~·~ili kümeye lstaııbuldan giren 
t 

0tt klüp aralarında anlaşarak bir 
l\Urııu,,a tertib etmişlerdi. Bu tur -
~"anın ilk iki oyunu dün öğleden 
111 

tıra '!'aksim sta<iyomunda yapıl -
ıştır. 

'leF'cııerbalıçn: İrfan. Şe\ ket, Orhan, 
:ı- Yneı, Fikret, Lebib Nazım, Niya-
ı, Ya"a ı--· ··k O h R b'" ~ r, \.UÇU r an. e u. 

Ilı tr e/o: Azad Vahid Liıtfi Süley
S~~·- flakkı, ŞUkrii, N~cib, Hüseyin, 

}f 1• Raydar, M.ehmed. 

0 
akem: Ahm(•d Ad<"m. • 

sQ ~unu anlatmadan evvel şunu 
11_.Ylıyelim ki her iki takım da oyun 
~n"s gi ': 1nda mütemadiyl"'n oyuncu de-
Ştıı·a·t B'" l h "k· ta f d Yı.ı • oy ece er ı ı ra a o-
~cu tecrübe etmişlı·ı·dir. 

re :un başlar başlamaz Feneı bah
t>-. enı.en bir hakimivct tesis etti · 
l\Uc.. J ' 

h Uk Orhan ile. Nazımın ve santr-
ar F'ikr t· b·ı ·ı· .. ı ....,;~ ı .. r1 ta e ın ı gı ı ve guze o,. ':'ııa.-

oıu kını.ın btl halmJe b:ışlıca amile· 
Yordu. . · 
~k·. - ı 

IUk .1 zınci dakikada Orhanın gol- ı 
"\'t bı.r şütü kale direğini sıyırarak 
~et/1du. Fakat 12 irıci dakikada 
'ııı: ;. F'ıkretin ilerı pasını yakalayıp 
~tta adı \'c Nazım k~ıfa ile ilk golü 

1. 

İ<"' 
t<tti en.erbahı.;c, hakimiyetini devam 
Liıt~'. 11 . ve .24 üncii dakikada Niyazi 
l'ıı· tnın fazla ~ert müdahalesine 
ı:;nen ikinci ı:;aylyı da c:ıkardı. 

ı;ı, .u golden sonra 'efa, hususi bir 
t.r~ı~ havasiyle imtızac edemiyecek 
1'eo l:\eıtlik göı:;t<.>rrii 'e devre 2 -O 

ı:t· l~hine bitti. 
t le _ncı denede iki 1.akunın kale -
r. d~ d tleği!smi~ıi. Feııcı de Nuri Ve
~ı-11,.. a 1Tuvahhul oynuyoı lanlı. Miı
Qj~~n get:en illi anlarda Sulhi c·ok 

lopu ıct bir fırsatı kullaııanıadı \1..: 

tık dışarıya ath ~ 
~·e11 on beş llakıka gt l tık ten soııra 
'·l l%ahc b . b" ı 'r.. . . ~ li .e aı ız u ıaıomıyet te~m,; 

35 in . 
'ı \·e b_cı dakıkaya Jrnd: r devam et-
eıı t( ır antla Ol·bandan Ya~ra ge
ı tıc ~P. Yaşarın :-;ıkı biı sütüyle ü-
f'eu defa V<'fa kalesine girdi. 

l •tı llf'ı·bahçe i4 tindi dakikad;ı bir 
1a.ı: 1~1 ka:r.aı at Yasar topu 

"Cın· 
ıl'rl •n kul'ağına atar ak sayıları 

~ <:tkıır:uırndı. 
'·ıı.t· r• atasaray 4 - Ut•:-..ikl<>!-t 4 

~ ''''" t . ........ ~ rak <ı.~uay: Hızıı, ~alim, Necdet, 
;ılıaticİ· Enveı·, Celal, Barbaros, Sa-
1'l11rtr ın, Biilend, ~meyman, Ga-

e,.~: 
t:ı:ın ~1/;t~~: M<.·:imıed Ali, Tad, Os -
~ı. İL clıı, Ril'at, Osman. Zeki, Hak-

1Jt·nh · •. 
tık ım, 'Lırık, Esı·cf. 

t, h. dakikalıffda Galatasaray da
ı. fık' 
~a.. f ım oynamaı;ıma rn•?ıııeu bir 

ıı . b "/" , 

~'ıtk Satı kaçırdı. 
hn. a.t. Yıı kaladığı 111":-;atlan istifa

kı ı:ıı:ı ~ı,~i ~ilen ~c~iktaş ı:;ağiçi Hak 
~ k eşıncı dakıkada- takımma ilk 

h C;01d<tıu.ndırdı. 
~ oy en sonra Galatasaıay dağnık 

Un tutturdu. ı< akat hiç ümid 
t Honu 'i nride) 

.. 

• 
Bs tanbul l .isesi 

spor bayrama 

İstanbul Lisesinin genç sporı·uları müsabakalardan en•el 

Memleketimizde ilk defa bir mek- Sırık: Halid, Feridun, Hakkı 3.42. 
tep ~ampiyonası tertib etmiş olan Gülle: Hüsam, Kema;I, Fikri 11,25 
İstanbul Erkek Lisesi dün tahminin Disk: Keır..al, Afif, bıras 33.60. 
<:ok fevkind<' bir muvaffakıyet elde Cirid: Kemal, Hidayet, Afif 
etmi~tir. 51,70. 
Göründüğünden ve söylendiğin • 4X200: 11 inci sınıf, 9 uncu sınıf. 

den (:ok daha zor olan bu işi yap- 7 inci sınıf 1,46,4. :l:f ..., 
mak mühim bir g-ayrct ve dirayef ~ _,,. 
mc:;eleı;idil'. Yeni hakem kursu 

Diin öğleden sonrn Fenerbahçe sta Yeni açılan futbol hakem kursu 
dında en az Ü~ bin kişi tahmin edl- bölge merkezinde ilk dersini yapmış-

len mümtaz bit' seyirci kütlesi ö - tır. 
nünde lHtanbııl Liı-ıesinin genc. ve Dersi mıntaka asba~kan vekili 
azinıkar atletleri şampiyonalarını Kemal Halim, beynelmilel hakeınle
yaptılaı'. Bnnu lise ve orta kısım • rimizden Nuri Bosut vermiştir. 
Jarrnın fulhol maçı takib etti. Gör- Bundan sonraki dersleri de gene 
meğtı alu;m.ıdığıımz, matbu daveti • bu iki kıymetli futbol adamımız ve
yeleı, ha kemleri. rn ü::;a bıkları ve mü receklerdir. 
sabakı-ıları bildiren broşürler, saba~ Bu kursa iştirak etmek, binnetice 
daki intizam ve opadöı tertibatı ile hakem lisansı alabilmek için birinci . 
oı·ganı:wı->~ on mükemmeldi. küme takımlarında bir mevsim yer 

İzci, atlctı ve 1 urbolcülerin yaptık- almış olmak şart koşulmuş olduğun-
ları giizcl bır gecit resminden son- dan dünkü derste, tanınmış ve halen 
nı talebenin hep bir ağızdan söyle· futbolü bırakmış olan futbolcüleri • 
dıği İsitlal maı·şı heyecan ve hür - miz bulunmuşlardır. 
metle diıılenmi~. bundan sonra be _ Bunlar arasında, Beşiktaşlı Hüs ~ 
den terbıyesi öğretmeni Neriman nü, Zeki, Vefalı Şekib, Fazıl, Saim, 
Tekil kısa bit h1tabcde bulunmuş, Münir, Fenerbahçeli Muzaffer, Gü
buııu bır ızcinin söylediği heyecan- neşli Ahmed Kemal ve Nejad gibi 
Jı bir nuluk takib etmiştir. , tanınmış futbolcüler vardır, 

Mlisabakamn sununda kazanan - BugünkU spor hareketleri 
larn gayet zarif diplomalar mektep Bu sabah Taksimde Ankaraspor 
müdürü tarafından tevzi edilmiştir. turnuvasının maçlarına devam edile· 

100 .M. füıhı, Orhan, Melkon 11.7. cek, ve Beyoğlusporla Kurtuluş kar-
200 M. Orhau, Şevket, Halit 24. şılaşacaklardır. 
4.00 M. Şevket, Necdet, Bedri 57. Öğleden sonra Beyoğlusporla Bey-
800 M. E~ref, Habib, Hamza lerbeyi birinci kümeye terfi etmek 

2.12. 2. için ikinci müsabakalarını yapacak-
1500 M. IIabıb, E~ref, Hüseyin 4. lardır. Günün en mühim futbol ha-

11,,1.3. diselerinden biri de Ankara ve İs
110 Mania: Bııdcr, Halit, Afif 18.1. 

Yiiksek: Necdet, Feridun, Hida
y~t 1,56. 

tanbul mekteblileri maçıdır. 

Taksim stadyomunda öğleden 
sonra Galatasaray ile Vefa, Beşik· 
taşla da Fenerbahçe karşılaşacak .. 
lardır. 

Sabahleyin Fenerbahçe stadyo .. 
munda, halk müsabakalan adiyle 
atletizm müsabakaları yapılacak .. 
tır. Müsabakalar üç katagori üzerin
de ol ... ..:aktır, 

Bir gUreş müsabakasi 
Kasımpaşa ve Beyoğluspor güreş 

takımları 18 Mayısta Fransız tiyat
rosunda karşılaşacaklardır. 

Geçen sene Beyoğluspor ve Kur
tuluş muhteliti Kasım.paşa ile bir mü 
sabaka yapmış, neticede Kasımpa
~ galib gelmişti. 

18 Mayıstaki bu karşılaşma, bu • 
nun revanşı mahiyet indedir. 

Glireşçller geldiler 

_.,. ... 

maJ 
muvaffakıyatleri 

-0--

(Başmakaleden devam) 
humlarından tamamen uzaklaşılmış 
bir halde, vahşi bir unfü şiddetle 
fiile çıkanlmasmdan başka bir şey 
değildir. Almanya Danimarkayı is
tila ederken,' kuvvetli komşusunuiı 
hiddetini tahrik etmemek, daha doğ
rusu ona bir hücum vesilesi verme
mek için en misk~ bir uysallığı ve 
mümaşatı göze almış Danimarka ile 
birkaç ay evvel imzaladığı ademi te
ca vüz misakını parça parça etti. Al
man bombalarının cehennemi tarra
kaları altında bu incecik kağıd par
çasının yırWma hışırtısı kulaklara 
çarpmayor. Fakat bir insan ruhu 
bunu duyar. "Alman muvaffakiyeti,, 
denilen şeylerin altında tecavüz, 
gasb, zulüm mefhumları ile insanla
rın ifade ctmeğe alışkın bulundukla
rı en çirkin hareketler toplanmıştır. 
Bugünkü Çekoslovakyayı bir dü -
şününüz. Dün dünyanın en sevimli, 
en şirin, çalu~kan ve hür diyarların
dan biri olan o yerler bugün en mer 
hametsiz bir tahakküm albnda ezi
liyor. Milyonlarca insan en tabii hak
larından mahrum, barbarlık devirle
rinin köleleri gibi muamele görüyor. 
Oralardan geçmeleri menedilemiyen 
ecnebiler mühürlü arabalar içinde 
kapanarak hüküm süren şiddet ve 
zulümden habersiz bırakılmak usulü 
takib ediliyor. Lehistanı bir düşünü
nüz. Kahraman Varşovanın hürriyet 
ve istiklfil uğrundaki mücadelede 
katlandığı ıztırabları ve şimdi mem-

. leketin üstüne gerilen ağır ölüm ve 
sükfuı perdesi altında yapılan vah -
şetleri hatırlayınız. 

Eğer insan ruhundan bir alkış, bir 
takdir ve sempati dalgası kabaracak 
ise bu ancak Almanyanın mağduru 
olan milletler lehine olabilir. Biz asıl 
Lehlilere, Da'nimarkaWara, Norveç
lilere muhabbet gösteririz. Bunlar· 
"muvaffak,. olamadılar. Fakat Var
şovanın mağlub en aciz bir vatan
<'taşı pile ~ehri kana ve ateşe boya
mış m.uzaffe:f Alman ordusunun en 
büyük şeflerinden daha üstün değil
midir? O nam ve şanı meçhul Leh~ 
li vatanım, hürriyetini, namus ve 
şerefini müdafaa etmiştir. O parlak 
yıldırım ordusu ise otaya gasıp 

ve mütecaviz sıfatile girmiştir. Al
manlr ı ın üzerinde bu damga bulun
duğu r> ·üddetçe Alınan propagandası 
kendi nıuvaffakiyetlerini istediği ka
dan göklere çıkarsın, insan olanlar" 
da ancak bir isyan hissi uyandı-
m.bilir. 1 

Hfö.ıt>:rin Cahid :Y AL()JN 

Davet 
YıJdırım Danıtpa..,a Klübi:i Baş

kanlığından : 

Klübümüzün senelik kongresi 
26;5 1940 pazar günü saat 10 da 
Hekimoğlu Ali paşa caddesindeki 
klüp merkezinde yapılacağından ü
yelerimizin gelmeleri rica olunur. 

Tenisçilere müjde 
İstanbul bölgesi Taksimdeki tenis j 

kortlarını yeniden tanzim etmeğe 

başlamıştır. 

Çoktanberi kort buhranı geçiren 
teniscilerimiz bölgcnın bu hareketini 
memnuniyetle kan~ılanuşlardır. 

. L 

Türk~ye çeviren: KOSEYİN CAHİD YALÇll'f 1 -- ' 

Almanya 
ölüme 

aclıktan • 
., ., 

agır agır 

mahkum ec/.ilmişti 
216 

Fakat tek cebhe o kadar mayub 
bir surette yıkıldığı, milyarlarca pa
ra ve binlerce Alınan genci - ki bun
lar Reich şeflerinin v8.dlerini ciddi
ye almak safdilliğini göstermişler • 
di - feda edildikten sonra mayub ve 
ezici bir teslimiyet kararı imza olun
duğu zaman zavallı kavmimize karşı 
yapılan bu ihanetin tevlid ettiği nef
ret galeyanı bir alev gibi fışkırdı. 
Binlerce dimağda birdenbire yalnız 
bir cezri değişikliğin mevcud siyasi 
sistemi kökünden yıkarak Almanya
yı kurtarabileceği hakkında birden
bire bir kanaat peyda oldu. 

Hiçbir zaman böyle bir hal çaresi 
için vakit bu derece müsaid olma -
mıştı; hatta hiçbir zaman böyle bir 
hal çaresi bu dakikada olduğu ka
dar şiddetle taleb edilmemişti: Bir 
tarafta vatan zararına olarak irtikab 
edilmiş hiyanet yüzsüz bir açıklıkla 
kendisini gösteriyordu. Diğer taraf ta 
bir kavme zorla tahmil edilmiş iktı
sadi şartlar onu ağır ağır açlıktan 
ölıneğe mahkiinı ediyordu. Bütün 
merdlik ve iman ahkamını bizzat 
devlet ayaklar altına aldığı, vatan-

. daşların hukukunu gülünç hale <;e -
virdiği, en iyi evladlarının milyonlar
casını fedakarlıklaruun mükafatın -
dan mahrum bıraktığı ve diğer mil
yonlarca evladının son paralarını da 
çaldığı için artık tebalarından kinden 
başka bir şey beklemeğe hakkı yok
tu. Kavmin ve vatanın bu fena şey
tanlarına karşı ;t>~lenen bu kin, ne 
suretle olursa olsun, akacak bir 
mecra istiy'Jrdu. 19211 bahaiındaki 
büyük dava esn~~ ,y:uıtı~ son 
beyanatın neticeşin\ purada lıatırlat
ınak hakkımdır.: 1 

"Bu devletin hakimleri yaptığımız 
şeylerden dolayı tamamen müsterih 
bir halde bizi ınahkU.rn edebilirler, 
Tarih, yüksek bir hakikati ve daha 
yüksek bir hakl{.1 teşhis ettiren bu 
mabud, günün birinde bu hakimlerin 
kararını yırtmaktan hali loalmıyacak 
ve bize ödetmek istedikleri kabahat
lerden hepimizi affedecektir.,, 

Fakat, mahkemesinin · huzuı una, 
bugün hükiinıet nüfuz ve kudretine 
malik oldukları halde hak ile kanwıu 
ayaklar altına alan, kavmimizi se -
fil bir 8.kibete mahkfun eden ve va
tanın felaketleri üzerinde hodkam 
menfaatlerini cemaatin hayatının üs
tüne çıkaran kimseleri d;: çağıracak
tır. 

Burada 8 teşrinisani 1923 e tekad
düm eden ve onu tevlid ve icab eyli
yen vakayii tasvir edecek değilim. 
Bunu yapmıyacağım. Çünkü bundan 
istikbal için faydalı bir şey bekle
miyorum. Ve, bilhru;sa, bugün 
henüz tamamen kapanmamış gibi 
görülen yaraları tekrar açmakta 
hiç bir menfaat görmüyorum. Bun -
dan başka, kalblcrinln derinliğinde 

ihtimalki kavimlerine kaı-şı bondeki 
kadar muhabbet bulunan, kabahatle-

ri benimle ayni yolu takib etmemelC 
ten yahud takib etmesini bilememek. .. 1 
ten ibaret olan insanları itham et ~ : 
mek de faydasızdır. Bugün, vatanı .. 
mıza musallat olan ve hepimiz tara· 
fından müştereken çekilen büyük fe .. 
laketlerin karşısında ileride bir gün. 
kavmimizin düşmanlarının tek cebhe 
!erine karşı memleketlerine sağla.mı. 
surette sadık Almanların tek cebhesi. 
ni vücude getirecek kimseleri rencide 
etmek ve tefrikaya düşürmek iste-. 
mem. 

Çünkü biliyorum ki vaktile bi?.e 
düşman bulunanların bile, mensub ol 
dukları Alman kavmine karşı duy
dukları muhabbet sevkile, ölüme gö
türen acı yolu tutmuş olan insanlan 
hürmetle hatırlıyacakları zaman ge~ 
lecektir. 

Bu eserin birinci cildini ithaf et4 

ıni~ olduğum on sekiz kahramanı, 

ikinci cildi ikmal ederken, mezhebi
mizin taraftarlarına ve şampiyonla4 
rına, tam bir şuur ic:inde, bizim için 
kendilerini feda etmiş kahramanlar 
nümuneı:;i diye göstermek isterim. 
Bunlar zaylllar ve cesareti sa.rsılan
'iara va.zifelt-rini ifa etmeleri lazım 
olduğunu hatırlatmalıdırlar, Onlar 
bu vazifc.yı tam bir iman ile, son ne
ticelerine kadar ifa etmişlerdir. Bun..
laruı ara.~ına, en iyilerden biri sıfa4 
tile, hayatını kaHnini, bizim kavmi
mizi, şiir ve tefekkür ile ve nihayet 
icraat ile uyandırmağa ha..~retmiş o· 
lan zatı da ilave etmek isterim ve 
bu: Dietrich Eckart'dır. 

NETİCE 

9 TeHrinisani 1923 de, hayabnıll 

dördüncü senesinde, Nasyonal - Sos, 
yalist Alman amelesi partisi dağıtıl~ 
dı ve bütün meml<:kette nıenedildi, 
Bugün 1926 teşrini:.ıanisinde; onu 
bütün Reich'de tam bir hürriyetQ 
malik bit· halde, her zamankinden 
daha kudretli ı·e daha sağlam su· 
rette teşkilatlı bir halde tekrar bu· 
luyoruz. 

Partinin ve şefl('rinin uğradıklaı1 
bütün zulüm ve ta:::;d.iler, mar~ 

kaldığı bütün müfterı~ ane isnadlar 
ona karşı bir şey yapamadılar. Fi " 
kirlerinin isabeti, niyetlerinin temiz
liği, taraftarlarının fedakarlık ruhu 
sayesinde parti bütün mihnetlerden 
her zamankinden daha kuvvetli ola. 
rak çıkmıştır. 

Süvari subaylarının-! 
atlı müsabakaları 

Eğer şimdiki paı lemanta1 izmin 
ahlak bozukluğu içinde bu paı'ti ida
re ettiği mücadelenin derin sebeble-
rini gittikçe daha iyi idrak ediyorsa, 
ırk \'e ferd kıymetinin halis ve saf 
teşahhuı:>unu vlicude getirdiğini his
seyliyorsa., ve buna göre te!?kilatını 
yapıyorsa, hemen hemen riyazi bir 
katiyet ile, bir gün muzafferiyet ka· 
zanac:ıktır. Bunun gibi, Almanya da 
ayni prensiplere göre idare ediliı ve 
te§kilata tabi tutulnrsa bu yer yü· 
ıündc kendisinin hakkı olan vaziye
ti beheııH~hal tekrar iktisab edecek
tfr. 

Irklarm teh·lliata uğradıkları bir 
de\Tcdc, kendisinin eıı iyi unsurları
ııın muhafazasına büyük bir kıskanç
lıkta dikkat eden bir devlet bir gün 
dünvaııııı dcııdi!';i olmak lazımdır ı .... • ~ 1 

Eğer bir endişe gününde, taraftar· 
larımız bunun muvaffakiyet şansla
rını ve partinin kendilerinden istedi- , 
ği fedakarlıkların büyük'i1kleıini nıu 

kn.yese cdeeek olurlarsa, bunu unut
ma~ınlar. - SON - \ 

.---~------

~------·----

....~··.-. 

ihtikar har~ketleri gene 
başladı 

Aı.Tupa harbinin genişlemesi üze· 
rine memleketimizde yeniden idha ., 
lat güçlükleri baş göstermiştiı'. ~ 

Bu \'aziyeti fırsat bilen bazı nıtıh
te~cir1er ellerindeki malları sakıayH
rak piyasada sebebsiz fiyat yUkseli· 
~ine sebep olmaktadır. .. 

En ziyade ihtikara yol açan mad
cleler. otomobil yedek malzemesi, 
mensucat, manıfatura, makine ak • 
samı. kahve, deri gibi eşyalardır. 'ı 

Mısırda iki muvaffakıyetli maç Ayazağada Süvari Binicilik Okulı salıalannda. dün mühim binicilik 

1 

Oörtltt i nrnuvas.ı ı.oaçrarnıdan- he;y~ :,1.r aii ·« 

yaparak kazanmış otan İstanbul gü4 [ıüsabaka.lan yapın.ıştır. Gen~ ordu :rabitleri arasında. yapılan bu lT'ÜSa
reş klübü takımı dün saat dörtte baka.larda askeri eı-kan hazır bulumnuşlarchr. Yukandaki r esim müsaba.
Basarabia vapuriyle şehrimi.il pt... ka. esaas}Dda ~ R 8iba~ iuündekt maıüayı kolayca aşarken 
mişlerdir. · · . 

Bu hareketlerin önüne geçnıe:lı 
maksadile yarın mıntaka ticaret mu, 
dürlüğünde blr toplantı ~pılac·ak 
ve alınacak tedbirler görüşülecek -
tir. 



Yazan : Abdullah ihsan ŞENSOY 

- 2 - doğan güneşe do"'Tll uzattı. Gözleri· 
Yaşlı filozof benliğine aid bu hu· ni yumdu: 

susla.rı daha faz! dü3ünmedi... Tek'- - Ey büyük ık! Gö rim san 
rar mas.<v::ının ba ma geçti, gözlü - ba.kmnktan iicız .. d ye h ykırdı .. 
ğüııü burnuna taktı, siyah kaplı, ka- ve de um tti hn.rek tl ri ciddileş • 
lın yazmıı kitabını açtı ..• Y ya • mi.,,tjj: 
\'11. y praklan çevinyor, yeni b'r sır· - Kısmeti kapısında bulan kul • 
rın n.ruıhtllrını bulmak için dikkati lardanım, mesudum.. bana geceyi u-
bn.kıyord.u.. nutturdıın. .. Akşamı gösterme .. Ey 

Bir sayfada durdu .. yeni bır ıpucu büyük a ! Samı. yalvarırım .• Ak • 
bulmu kfı..'jiflerin tehalük dol ı te - §a.mı g .. stermc .. Eğer yine akşam ge-
c ssüsile tekrar daldı . leceksc o.teşinden gönlUme ver ... Ben 

LH.mba, isli ışı~ile odada titrek, o ~ nin vereceğin ateşle 

fakat ruhani bir his yaratıyordu. yaka.cnğım ••• 

Dışarıda rüzgar el'an şidd tini kay Ey büyük bayat! Beni ülvi duy -
betmemi. ti. gulanmla baştanbaşa bırak.. beni 

• * * inzivamdan ayırma.. beni bugünden 
Günes bir mızrak b yu yük lmi - uzaklafftırma .. 

ti. 
Tatlı biı gün, mahcub bır lın e

dasıle ya n.'j yavaı do~uyor hafif ı 
biı kı?.ıllık dağ eteklerine dob'TU yn.
~ılıyordu. Bugün, sonbahann güzel 
gunlerinden birı alacaklı. Ha\ ad::ı 
tatlı bir ılıklık vardı; gecerun haşin 
yuzu, soğuk coşkunlu u yerıne sn -
kın bıı meltem gönüllcrı okşuyor gi-
1ı ıdi .. 

Sürükrıni önlerine k tını olan 
]; uçük sığırtınadaı dag yolunu tut
muşlar. be!; delikli kavalım ı hır çal
gıdan iç duygul rını üfhiyorlardı 

Ynslı fılozof, kulubesının onün
de. yor2'Un gozlerının uyku uz gozle
ıinin. mahmur, fak, t ahın bak1Sla.
rıle uzakta, bir sıs tabaka ı altın

<la kırn.ldanmağa, henüz canlanmıya 
çalısan şehri suzuyor. duası kabul 
edılmış biı mümin - kul haztıle bu, 
gun ba langıcının gtlzclligını tadı • 
yordu .. 

Hafif bır toprak kokusu gonlunun 
e.' hucr noktalarına kacl::ı.r ı lenu 
. · ı &m nın zevkıne doyamıyaııların 

ı tP:!ıni i ine aşılamı~tı. 
O nı dugu kaya parcası ona bır 

f ılted n d ha yumuı:ıak hu. ını \' -
ı or, dudaklarında tatlı hır ınılti 

h 1 nd <'Ok eski bıı 
dolaı::ıyord ı. 

- 1 t . diyP mırıldandı Gccesiz 
hır gtin doğuy r, bu bı inci anum
du. 

Bıraz sonra yakın dağ k ~ und"n 
bır kadın, korka korka, ) aJ?lı filozo
fa yaklaştı. Bir elinde bir tas vardı. 
Dıcrer elınde bır çıkın tutuyordu, hiç 
fi sir..' çıknr:ınadaıı hu tasla çıkını 

ya\>lı fılowfa uzattı. \•erdı. sanki ir 
gunnh ışlemPkten kor kuyormus gıbi 
derhal uzaklaştı .. 

Allah kı metini ayağına kad ,. gcin 
derı) ordu. fötevekkıl bir haı eketıc, 
alışık olduğu bir hisle çıkını çfü.dü, 
ekmcğmi çıkardı, Jçrdı, tastaki çor -
basına dogradı, belindeki kuşağının 
arasından tahta kaşığını alarak ka-
61k kaşık karnını doyurdu .. 

Bir yandan da için iç_iıı gülüyor: 
- İnsanlar ne acayib, gıbi bana: 

ermis diyor, kimisi, deı .... ;ş diyod, ki
misi aklını oynatmış. kimisi kimbilir 
niçin çileye varmış, zamanı darmış, 
diye biribirine anlatarak tan.ccüb e
diyı r. Halbuki, ben de onlar gibiyim. 
I<'ark1m belki de onlardan uzak olu
f}tlm .. diye söyleniyordu. 

Çorba. ıle karnını doyurduktan 
"Oiıra, kendi mezhebinin, kenı:li iti
kndına uynrak, doğruldu. Ellerini 

Onlan bana veriniz, y:ıhud 

gözümün önünde imha ediniz. 
Buna mukabil her istediğinizi yap
rnağa hazmın. Si?.e istediğiniz pa
ra:;1 vereceğim. Bğeı bu da sizi tat -
min etmezse kendimi İngiliz hilkü -
metin teslim ederim. Size casus ol- 1 

duf;'llma dair kendi el yazımla bir 
wsika Yeririm. Bu sayede beni har -
hın sonunn kadar esir tutarlar. ~fem
lek~tinizc hiç bir fenalık yapamam, 
yeter ki o vesiknlann imha edilmiş 
oldukl•nnı gözlerimle göreyim. 

Çok müşkill bir mevkide kalmı -
bm. Ne yapabilirdim, ne .} apmalı 
i<liın. Bu dizlerime kapanmış, göz 
yaşlan döken kocaman adnmııı hali 
i~imi altüat ebni~ti. Ağzımdaki tı
kacı çıkardılar. 1kisi de son bir ü
midle gözlerimin içine ba!uyorlardı. 

Mırıldandım: 

- Bana inar-madınız ... Emm olun 
ki ben casus falan değilim. Ne vesika 
gördüm, ne de bunları sizden çaldım. 

Soğukkanlılığım Vl" işin başından-

Yaşlı filozof kendind n geçmiş, 

vecde gelmişti. Ona şehirden haber 
getiren, her günkü küçük arkadaşı 
Alının. bu küçük sığırtmaçın yanına 
yakla Jğını bile goremedi. 

Küçuk sığırtmaç Ali, başı açık, 
yalın ayak, sırtında eski elbiseleri, e
lındc kocaman sopası, gözelrini yum· 
muş bır halde kendisinden geçmiş o
lan ya h fılozofa şaşkın şaşkın ba
kıyor, onun söylediğı sôzlerden bir 
mana çıkaraıru.} ordu. 

Gıtgıde sabırsızlanan küçük sığırt
maç Alı, bu a ayıb duanın uzadığı
nı gurlınce, yaslı filozofa biraz daha 
sokuldu. 

Dede~ Ben geldim! .. 
Ya lı fılozof .. bu "Dede, ben gel· 

dım,, zu üzerin kendini bulabil-
di ... 

- Alı ... 
- Çok dalmıı-;tın ded .. 
- l)yaıukkcn uyumanın tadına 

doyum olmaz Ali.. -Küçük sığırtmaç bu cevabdan bir 
ey anlıyamadı. Yalnız yaşlı filozo -

fun i. areti üzerine geniş kayaıun ü
?.t>r.ıne beraberce oturdular ... Ya lı 

filozof her günkii gıbi ona şehir ha
berl n sordu, küçük sığırtmaç ak
lının yl'ttıği i itip de ezbcrliyebildi
ğı kadat mafüm. t verdı. 

Yaşlı filozof arada sırada ozü ke
siyor, kendi kendine: 

- Ya! Yn!. diyordu. Demek in
sanlar birihirine giriyor, demek in -
sanlu.r hak, adalet, miısa vat nedir 
anlamıyor, demek insanlar kuvvete 
kuvvetle mukab le edilebileceğine İ· 
ııanmıyor, demek insanlar elden üs
tün el olabilcceüini unuttular, vah 
zavallılar, vah za.valW::ı.r... E, daha 
ne var ne yok oğlum ... 

- Benim bildiklerim i ıttiklenm 
bu kadar dede ... 

Yaşlı filozof uz n uzun dil ünce
lerine daldı .. Sonra tekrar. fevkalade 
işlerin arifesin bulunanlara has 
tehalük! küı:ük sığırtmacı elinden 
tutarak kaldırdı. beraberce ta.şiar· a
rasında, kendiliğinden b ı boş akıp 

giden, şehrin bru langıcma kadar u
zanan bir suyun basınn yürüyerek 
geldiler ... 

Yw lı filozof, nnlıı ılmıyan bir his 
altın'da bunalıyoıdu .. Aliy emr tti: 

- Bana bak .. 
Kü ilk ığırtmaç. ürk k urkek 

ya.§lı filozofa baktı .. 
- Gözlerini b,ına dık .. 
Gi"zlcıi birıl ti ... Ali kendinden g -

beri cleğiı:ııniyen. daima inkar eden 
vaziyetim, onl ı da. şüph ye dU -
§iirmüstü. BirbirlPrin b kblar. Ba
ron haf"ıf bir " 1 Fritsch : 

- Daha yanm t vaktiniz var. 
diy mınld ndı. lyi dü üniinüz ..• 
... !adamdan ba k h rhangi bir kim· 
senin yanınıza y klaşmı olup olma
dığını hatırlam ğı gıhHmız ! 

- O halde '\i ikal r m amın li-
le k bir t rufa. gonderılmi ol -
cak .. 

Gözleri yeniden gözl rim dıkildi. 
Fritsch cebinden taban yı çık ra.
rak yavaş yav s alnıma yak] ırdı: 

- Ben ölüyorum. Fakat benden 
sonra senid hayatta blr kmıyacıı. -
ğım. 

O kadar kat'i bir eda ile konuşu -
yordu ki bu söylediklerini yapa.cağı
na kat'i surette kanaat getirmiştim. 
Bu anda, o, lıer §ey yapacak k bili
yette idi. Çünkii kaybettiği vesika
lar yüzünden haynbııı da kaybetmiş
t\. Ölümle bu kadar ynkın yüzyüze 

YENİ SABAil 

Balabanlı kö~ lülerindcn bir grup 

Çorlu, (Hususi) - Sert ve uzun 
bir kıştan kurtulan mıntakamız köy
lüsü hararetlı bir faaliyet devresine 
girmiştir. Son günlerde yağan meb
zul yağmurların sevinçle kru"3ılan -
dığını görülüyor. Ziraat Bankasının 
yaptığı genış yardımlar sayesinde 
sürülm miş boş bir yer hemen yok 
gibıdir. Fotoğraf, keten, mısır, bos
tan masraftan için bankadan mutad 
avanslarını almağa gelen Balabanlı 
köyü çiftçil rinden bir gruptur. 

Yeni göçmen köyleri de dahil oldu
ğu halde mıntaknmızdn istihsal kre
disi açılmamış tek köy kalmamıştır. 
Havalar, milsaid gittiğı takdirde bu 
~eneki mahsuhin çok bereketlı ola
cağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Çorlu hayvan ergisi 
Çorlu, (Hususi) - Bu sene de 

açılan Çorlu 1lkbahar hayvan sergi
sine birçok hayvanlar iştırak ettiril
miştir. Bunlardan 35 tay ve üç kıs
raı'fa 1080 lira, 12 ineğe 260 lira, 6 
boğaya da 160 lira. ikramiye veril -
miştir. 

Çorlu kaza ı örnek yetiştirme böl
gesi olarak seçildiğinden İnanlı ay
gır deposundan kaza~n 25 tane da
mızlık aygır verilmiş ayrıca kaza. 
veterineri hnlk elindeki mevcud. da -
mızlığa elverişli olmıyan aygırları 

eleme ameliyesine tabi tutmağa baş
lamıst.ır. 

Halat çekme müsabakası 
Çorlu (Hususi) - Bu hafta ka

za köyleri spor yuvalarının hnlat 
~e müsabaknlaı::ı Seğmen kö -
yünde ve bir hakemin nezaretinde 
yapıl.mışbr. Bu müsabakayı Scğ

menliler kazanmışlardır. 
AzıniSELAT 

····················••8•••··~········••tnıı .. 
çer gibi oluyordu. Dede de bugün 
çok tuhaf bir hali vardı. Y~lı fi. 
lozof: 

- Benim dediklerimi yapacak • 
sın.. diye bağırdı. 

Arka yamaçtaki mğırtmaç aile 
sürü dağılıyor, koyunlar, keçiler, i
nekler, öküzler birer grup olmuşlar 
kendi başlarına istedikleri yero ot
luyorlardı. 

Ali, istemediği halde h r emre ita
at edecek bir hal almıştı. •. Benzi sa
rarmış, kül gibi olmuştu. Vücudü 
buz gibiydi ... Yaşlı filozof tekrar ba
~rdı: 

- Benim d diklerimi yapacaksın. 
A1i korka korka mırıldan<!ı: 

· - Peki dede ... 
- Suya anaş, bir yudum iç .. ve 

sonra başJnı baua çevirmed n öyle 
dur ve suya bak .. 

(Dr.oomı 1:ur) 

gelmek üzerimde tuhaf bir his bı -
rakmıştJ. Bütün vü udum buz kesil-. 
di. 

Fritsch sordu: 
- Şimdi ruıa n 

rnyorum. V'c ikalan · d edecek mi
sin? İyi dü ün! enfi ce\""ab erir -

sen, seni ölümden şeytan bil kur -
taramaz. Ge:ıç v güzelbirkadınsm. 

Paran da var görünüyor. Hayatın 

ne kadar güzel olduğunu, dünyada 
kollan ne kadar kuvvetli. yüzleri 
n kadar esmer, :sevme2İnİ. ne kadar 
iyi bilir erkekler var? Bütün bun· 
lardan ebediyen mahnım kalma~ bir 
daha dünyayı hic görmemek, hiç ya 
şamama.k var! 

1-Iatayda pamuk ve pirinç 
istihsali a:tbrılıyor 

Hatay, (Hususi) - Hatay dahi
linde bu sene kışlık mahsul fevkala
de bereketlıdır. Mahsulün bereketi 
ile beraber fiyatlann da yüksek ol
ması, bu sene Hatay çiftçisinin yü
zünü güldurecck ve Hatayda ıktısa
di kalkınma hareketı önümüzdeki 
me' simde mesud netıceler verecek -
tir. 

hım vaziyeti de 
retle ilerlemektedir. 

. hükumetin direktifle-
rı :'llle getirmek için toprağa 
ı · nkun olduğu kadar fazla tohum 
ı e1 JJmcğe çalı maktadırlar. 

Zıraa müdürlüğünden aldığım ra
kamlara göre Vekaletçe buraya gön
dı rilen ve çiftçilere parasız olarak 
dn~'lblan pamuk tohumu iki yüz to
na baliğ olmaktadır. Yapılan hesab
fa'"a göre bu ne ekilen 200 ton pa
:rnuk tohumu en az bir mil~n kilo 
pamuk mahsulü verecektir. Bu mik 
daı ın Hatay için olan ehemmiyeti 
cok btlyüktlir. 

nu seneki pirinç ekimi de Ziraat 
ve ~ıhhat dairelerinin müşterek ve 
daimi kontrolU altında hayli inkişaf 
<'tlt'!ıFı ve 3,000 hektarlık geniş bir 
ara?Iye çeltik ekilmiştir. 

Geçen sene yapılan tecr.übelerden 
clıl" edilen müsbet neti ere göre bu 
sc? e ekilen 3.000 hektar çeltikten en 
az 3 milyon liralık pirinç mahsulü 
alınabileceği kuvvetle muhtemeldir. 

İzmw·n bir hafta ık ihracatı 
Jzınirden yazılıyor: 

yısııı ilk haftasında limanımız,. 
dan dış memleketlere yapılan mah
sul ihracatı hakkında ticaret oda.sı 
istatistik servisi tarafından bir ista
tistik hazırlamnıştır. Buna nazaran 
bu yın haftası içinde diş meml ket
lere 1.053.727 lira kıymetinde 

5.619.Ua kilo muhtelif mahsul ih .. 
raç edilmiştir. 

Memleket itibarile ihracat mikda.r 
v kıymet1 ri öyledir: 

ngi tereye 330.136 lira kıym tin
de 2.788.145 kilo, ttalyaya 397.340 
lira loym tinde 1.922.462 kilo. Çe -
k lovakyaya 9294 liralık 1!50 ki
lo Rumanyaya 224.479 liralık 

297.51 kilo, Estonya.ya 5879 liralık 
35.001 kilo Yugosla:vyaya 2155 lira
lık 40105 kilo, Belcjlmya 6926 
lıra kıymetind 160403 kilo, Bulga.
ristana 14647 lira kıymetinde 

142.775 kil lsviçreye 2249 lira kıy-
• metin 3 23 kilo, diğer memleket

lere 62871 liralık 1.640.0 5 kilo mah
sul ihraç olunmuştur. 

Bu mııztarib erkeğin sözleri beni 
ari.b bir yecana: dil ürüyordu. Bil

h ölum bu kadar yakla..')Illam , 
içimde ga1'.ib bir melankoli ha 1 et -
mişti. 

· zl önün bütün ya-
tı genı;:liğim, bütün sev -
diklerim bir sinema. eridinin geçi•i 
gibi . rdu. 

En sonun Tomynin sevimli yü
zü bütün varlığmıı kaplıyordu. Bu 
knd.iı:r- bu kado.r güZel, hayata. 
bu amış bir çağda ölınek 

feci, ne kadar acıklı bir 

Fakat ne yapabilirdim? Elimde 
hic bir şey yoktu. Çaresiz, mütev~H:-
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İhtcy ea 1rın, ı füm n ho ayı 
hımnye tarzında . 

- Sakın büyük ortaya güreşme .. 
Dem ının en büyük manası da bu

rad~ toplanıyordu. Müminin sakin 
v halım tavırları .. terbiyeli oluşu, 
onu cübbesi altında bir molladan 
bru ka nam ile namlandırmağa imkan 
veremezdi. 

Ne ise, sabah oldu .. gürc.'j kurul -
du. fümın hoca, akşam üstü ve ge
ceden pehhvanlann geldiğini görmüş 
tü. 

Hatta, Deli Hasan ile, Dramalı Ali 
nin de yaylı araba ile ezana doğru 
geldiklerini görmüştü. 

Milinin, kimseciklere gözükmek 
istemediğinden meydana bile halkın 
kalabalığına karışarak gitti. Yine, 
balkın kalabalığına sıkışarak ve giz
lenerek bır yere oturdu. 

Mümini nnyan tek bir kişi var-dı. 
O da ihtıynr cazgır .. ihtiyar cazgırın 
iruni, E:urttepeli İsmail pehlivandı. 

Kurtepeli eskiden baş altına gü -
reş yapmış bir pehlivandı. Usta. bir 
adamdı. Epeyce cırnk yetiştinnışti. 
Fakat ihtiyar olmakla beraber ha -
tırını sayarlardı. 

İhtiyar cazgır .. deste güreşi baş -
layıncaya kadar Mümin hocayı bek
lcdı. Gelmediğini güriinee üzüldü ve 
şu düşünceye vardı : 

- Mutlaka, söylediklerim hocaya 
tesir etti. O da güreşten vaz gecip 
gitti. 

Olabilirdi. Fakat, Mümin k::ı. acak 
takımdan değildi. Tanınmıyalım di
ye binlerce seyircilerin arasına gir -
müıti. 

Cazgır, deste güreşini tuttuı duk -
tan sonr, ne olur, ne olmaz dıy cro · 
lerile Mümini aramağa başladı. 

1htiyar cazgır, kurt gibi bir adan. 
dı. Nihayet, elile koymuş gibi yaka -
ldı ve buldu. MÜinin gizleneyim <liye 1 

uğraşmıştı. Lakin, muvaffak olama -
mıştı. 

Cazgır, Müminin bulunduğu yere 
doğruldu. Yanına giderek: 

- Neye kazan dibine gelmedin?. 
- Burası iyi .. sonra gelirim. 
- Şimdi gidehm .. hem de bir iki 

18.f atarız. 
- Sen git gelirim .. 
- Zaten soyunmağa vakit yok ki .. 

Bundan sonra, küçük orta başla

yacak ... 
I!>eyince, seyirciler dönerek Mü -

min hocaya bakıştılar .. Küçük orta 
pchlıvanlarından biri olduğUnu an -
ladılar. 

Cazgır, israr ediyordu .. Mümin u
tanıyor, kıvranıyor, Cazğın başın, -
dan savınağa çalışıyordu. 

Nihayet, biraz sertle. ehildi. Kaş

liınnı çatarak: 
- Baba, git dedik ya, geleceğiz 

dedik ya ... 
Diyebildi.. İhtiyar, kendini topar

ladı .. Tersyüzü edip gitti. Giderken 
de gene soyleniyordu: 

- Geç kalma .. Sonra soyunmaıYa 
geç kalırsın ? 

Cazgır, Ç.ekilip gjttikten sonra, 
Müminin yanındaki seyirciler d rhal 
ağızlarını açtılar .. 

İçlerin.den birisi: 

- O softam. s ıı de mi p blivan -
sın? 

Mümin, sıkılıyordu .. İçinden Caz
gıra okumağa başlamıştı. Bu, he
rif de nereden tamdık çıkmıştı ?. 

Sual soran, adama Mümin cevab 
vermedi. Fakat, h::ı ıf durur mu ?, 

kıl ölünıu beklemeğe karar v rerek.. ı 
Gözlerimi yumdum. Her saniye şa

kağımı delecek olan oldürücü kıırşu- 1 
nun kafa tas:ıma saplanmasını beklı
yor, nefes ulamıyordum. 

Her ş ~den ümidimi kayb ttiğim 
bu saniyede birdenbire kapı'm. yak -
las~ın bir ayak sesi ve kapının hız
hızfi calınması i ımde yen· bir ü -
mid gün · doihırdu. 

Onlar da yerlerınd n sıçradılar •. 
Kapı: hızlı fuzlı çalınmakta d va.u1 
edıyordiı. 

Bar.an yu:nıma. ya.klaşb. ı-ul ı!ıma 
eğıldı: , 

- Cevab veriniz! dedi. 
- Kini o? diye ordum. 
Dısardan tanımadığım bir ce-

vab vereli: 
- Dun bah bu aatte kahvaltı 

emretmiştiniz. Getirdim. 
Baronla Fritsch birbirlerıne baktg_ 

tılar. Ne yapacaklanru kestiremiyor
lardı. Nihayet b:ı.ron gene yanıma: 
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Sualuu tekrarladı· 
- Softam, sen de mi pehli 
Nihayet'cevab venm.eğc rocel> 

du .. Çünkü. herif hem sualini 
yor, hem de dürt.ti ürüp durıı. 
du. 

-ElveL. 
- Küçuk ortaya mı gürcŞ 
- Belli değil ... 
- İyi ama, deste güreşi geÇtı 
Herif alay ediyordu. Yanı,~ 

ortaya gürcşmiyeceksen ancs!C 
t.cye güre~ebilırsin .. O da geçti v 
le ise neye güreşeceksin, deill 
tiyordu .. 

Herif suallerini çoğalttı: 
- Nerelisin? 
- Serezli .... 
- Kimlerdensm? 
- İsmail beylerden .. 
- İsmin ne? 
-1smail... 
Mümin, mecburi ve zaruri ~ 

söylüyordu .. Fakat, babasınııt 1 

doğru söylemişti. ~ ılayetini de 
mişti. Yalnız ismini sakltı:ınlştt 

Fakat. herifin çenesi durııt 
du: 

- K1içük ortaya soyuna aur~ 

- Vakit gelıyor .. Bak dastC 
mck üzere ... 

- . ' 
Mtimın ya sahur çekılıyord\J ' 

yet bakb ki, olacak şey degıl. 
yerden kalKtı .. Kazan dibine gı 
muş gıbi uzaklaştı .. Ve, jzını ){ 
ti .. 

Deste gürnşi olurken, .A.dııll 
meydan yerinde bir gün e'" cil' 
kallı sofbıyı arıyordu. (Mollll 

Yaııındn bulunan Filibeli J{ıı 
mede. dl 

- A be, hani bir softa \'nt 
kahve de be! 

-EL 
- Hani be .. Soyunmamı$ 0 

ye be! 
- Belki klie'ük orta pehh' 

be! 
- Tehey, o softacazdan kÜ 

ta pehlivanı olur mu be? 
- Kimbilir! .. 
- A be, birde ensecazını 

meğc kalkmıştı be. diye g{'JJ 
başlamıştı.. ~ 

Ho Adalımı ;.ı alayı bııe 
ğiJdi. Laf olsun, cglence oısıı1' 
idi. ..... 11 

Cazgır,Mümin hocanın 1<, 
ne gelmedığini, deste gii~. et 
bitmek üzere olduğunu gö~ 
bırsızlandı, olduğu yerden. 

Hocnnm olduğu yere geJdı~ 
Fakat, bocayı yerinde bU~ 

Orada bulunan seyircilere , 
- A be, burada bir nıoll9 

nerede be? 
Birisi cevab verdi: 
- 1\:azan dibine gitti.. 

vakit .. 
- Epeyce. oluyor .. 
- Ep yce oluyor mu? . , t· 
- E\•t>t, on be§ dakikn ' 11 

De~ince, Cazgır . aşırdı .. 'J\ 
bine gelmişti?: dıye dönd~· ~~ 
Lftkin, 1ümini göıemedı .. 
ramağa başladı.. 

6
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Fakat. Müınin, bu sefe! ' 
yere girmişti ki, onu bıılıtlıJC 
değildi.. 1 

Cazgır eliı1den gelse, ds\'lJ 
lal'l durdur.a.cak. mc>vdan ye 
karak bagıracaktı: ,.,r 

(Jl~,J)111 

- imdi istemez. bir s:ıııt 
getir! deyiniz .. 

-Nicin? 
Bu suali o kudur yeriJld fi 

tum ki barını afallayıp ]{D.Jdl· 

budalaca bir jestle tab::ınc11)" 
tıma çe\•idyor beni korı.utı11 

' e 
lışıyordu. Ben artık nefsııtl -~ 
miy.Ie hakim olmustwn J{fl.ııtıd 
yafetindeki bu adam heı' ~ 
muhnfaznya memur ar.k ıcı 
birı olacaktı. Demek oluYof 
lunduğum müskül aziyett& 
dar dil ·r. Her halde be.I11 ı;J. 
decekl 

}<8J 
Sclıte bar nin, hte r<1J 

bir ş ye karar miyar dll ~ 
hızlı sesle kapının arknSl~: 
nan kama.rota cevab " rd ~ 

- Bir saniye bekleY111i.ı-' 
gitmeyiniz.. . 

ttiJ11 · .ti Sonra barona hitab e ,., 
yaklaştı. Kulağıma eğildi: J ( J)l'' :ıfl' 

d 
1 
b 
d 
k 



şüt 
1P4A cyulılki ~ değiltir. !f'a
ad p•i .. Bef&tlm ve blm ltıede 

~ Usleri vardır. 
?SS dl 1 Jki ,;IS ıl 

1 i, !lliıller-
e& tuJcıtyi birden .harekete getir
..... harbin iptidasmdanberi slk
lt*! WUn ~ ileri sür • 
..mfl' j\ir. -Yani bu harb biraz '!Ya 
Clevlet bua.. ya kouun lfıle!,...haııbi

• \m, Bir "8nda.-aia seıa 
911pllMdla ... aımlHF • ra-
1ııwın1·-·"•• ,._, a&Jrwıfil • :mo 
ine> ;;ewııMP Sur. !'! •nlar 
bir ı..aftan.da Eransa tıslerine akın 
Mmifer, bDhaaa Fransadan ~-
'a,a l*!l tren yollanm bombala -
met Wenillerdir. Hatta.bir yoluiı 
tallrib edıldlfi bUe baMr wrilip>t. 
~ Fransaya dört demiryblu 
..... 'itam, 

JlfolanC1a ve B lçika hareketiiblr' 
bmaeh !::Um ur.aktır, ~ 
kaç glndenberi Almanlann lımıa 
t 1 'klan liMID .din,... llll&
lQm olmuftu. 'Bmımnn Mlft Alllf 
J'raala Ye t-:u.-.~.. ~'-'-'ild 

~--""s-mam 
huçll wtte fmtlala ']qmue alrJa. 
lpwdwr. 

i haftHra eftJ\flkl sabah saa11llç
-. e> : ! :11geMii~ 

,......., yuna ..., IOlll& Illım

m"lı:lllaıeıitbra verm ve 9Ult 
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[ Bir Haftalık Radyo Programı J itlLWA<B [ Askerlik itleri 
~ - 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 Beyoğlu Yerli Askerlik Şvbeaift-

l 
· 12;3f.l,9t0. PAZAR 1 

WO Program Ye memleket uat ayarı. 
. 12.M Ajans ve · meteoroloji haberleri. 

" ıı:ııo ı.r üzıı:. 
(. ÇalaDlar: F:-•.ire rersan, Rdl.k .Fersan, 
J'abri Kop\1%, Basri Ufier. 

' Okuy:ı.n: Noçmi Ru:a AJıiskan. -
ı lS.20 :wıDk: J1alk türküleri. Aziz Şen
.. n San Receb. 

, ıu~/14.00 MQzlk; K%'Qk orkestra. j 
~ Necib Aşkın) • 

l Jl.00 Program ve memleket saat ayarı. j 
ıa.05 Mütlk: Karışık program (Pl.) 

! Jl.50 Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef 
\11.25 KonUŞJ1Qa. 

llırahim özgür). S-Oprano Bedriye Tüzü
ııııDn işUrakile. 

11U5 Memleket 5aat ayaı:ı, ajans ve 
lınteoroloji ~bederi. 

20.00 Müzik. 
Calanl ·ı·: Fahire Fersan, Relik Fersan, 

hlJı'i Kopuz, Basri tl'!ler. 

' 
berleri; ziraat, esham - tahYilAt, kambiyo 
nukut borsası (Fi.Yat). 

22.50 Müzik: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yannk1 program ve ka -

panış. 

16, 5/ l94-0 PER..'}EMBE 
12.30 Program Ye memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 MW:ik: Yeni düğün havaları. Ka-

dın okuyucular, Sadi Yaver Ataman, Sa
rı Rcceb, Ali ı-:rbas. 
(Pl.). 

13.30/14.00 MüriJ.;: Kar~ık program 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
19.05 Mfüik: Oda mliılği (Pl.) . 
18.30 Müzik: Radyo caz orkestrası (Şet 

İbrahim Özgür). Soprano Bedılye Tüzü
nün iştirakile. 

19.10 Müzik: Fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayan, ajanı; Ye 

meteoroloji babederi. 
20.00 Müzik. 

Ok.uyanlar: Semahat özdenses, Necmi Çalanlar: Ce,·det Çağlar, Refik Feraaıı, 
]lna Ahiskan, Melek TokiÖz. Fahire Fersan, Fahri Kopuz. 

20.45 1'onışna (Tarihten sahifeler), Okuyanlar; Sadi Ho~, Semahat ÖZ.. 

21.00 Müzlk: Fasıl heyeti. denses. 
21.45 Müzik: Oda Müziği - Beethoven: 20.30 Konuşma. 

Trio (Opus l, No. 1, .M:i bemol majör). 20.45 Müzik. Ç<:ılanlar: Hakkı Derman. 
Ç;,ıl:ı ,!ar: Mithat Fenmen (Pi)'1lDO), Or- Şerit İçli, Ha~an Gür, Hapıdi Tokay. 
~ Buru (Keman); Enver Kakıcı (Vi- Okuyanlar: Necmi Rıza Ahiskan, Sa-
7Qlonsel). tiye Tokay. 

22.li Müzik: Melodiler. (Pl). 21.10 Konu~a (Sıhhat saati). 
22.30 Memleket saat ayarı. (Ajans ha - , 21.30 Müzik: Radyo orkestrası (Şef; 

lıerleri; • ~<ıat, esham- tahvilAt, kamb.l,yo, H. Feı:id Aloar). · 
.waıt bors;•~ı (Fiyat). 2.2.20 Müzik: Solistler (Pl.) 

12.45 Ajans spor servisi. 22.30 Memleket saat ayarı, ajam haber· 
D .00 M1i%l.k: Cazband (Pl.) Uri; ziraat, esham - tahvil!t, kambiyo • 

' 13.30 Yannki procam ve kapanı:. nukut borsası (Fiyat). 
lS/5/lMO J> .. \ZA~~TESİ 2UO Müzik: Cazband (Pl.). 

23.25/23.30 Yarınki program ve ka-tJ..30 Program ve memleket saat a,..rı. 
• 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 

1150 Milzlk: Muhtelif şarkılar (PL) 
U.30/14.00 JıtiWk: Kar.ıoık pioıram 

. CJ'I.) 
11.00 Procram ve memleket ... t ayarı. 
11.~ MüzUc: Operet potpuri ve Kuple

lert (PL). 
\ U.SO M.ilzik: Radyo caz orkestrası (Şef 
Dnıbim O:ıcllr). 

lt.10 Müzik: Saz elerleri Tit türküler. 
~o aaz heyeti ve bütün okuyuc\&la.r. 

ıt.C Memleket saat ~an. ajans Ye 
mde«oloji haberleri. 

20.00 !ılu.ik. 
CaJanlar: Kemal N. Seyhun, Beşad E

ıw. Fahri Kapuz, b:zeddin Oktp. 
Oku.yanlar. s.4i HO§SeS. Nebile Be.lf. 

• S0..30 Konuşma (Umumi terıı&y. ve. be
den terlıfy'es1). 

20.46 Müzik. 
Çalanlar: Fahire 'Fersan, Cevdet Kozan, 

Jktlk Fersan. 
Okuyanlar: Radife Erten, Mahmtid 

J[arındaş. 

.:u.10 Kcmu,ma (hn ve tablat bllcllerl) 
21.30 Müzik: Konser takdimi - Halil 

1'ed:l.i Yönetken; ve Radyo orkestrası 

. (Şef: l>r. ı:. Praetmiu.s). 
22..30 Memleket saat ayarı, ajans ha • 

lıerlert; ziraat, esham - tahvilAt, lwnbt
~ - nukut borsası (Fiyat). 

2"0 Müzik: Cllband (PL). 
2J..2llr"'3.30 Yarınki program ve ıca

JMJO. 

12..30 Program ve memleket saat ayarı. 
12..35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Mtizi.k. 
Calanlar: Reşad Erer, Ruşen Kam, Cev 

dl't Kozan, tzzeddiıı ökte. 
Okuyan: Muzaffer tlka.r. 
lUO/lUO Mü%ik: KarlŞ1k ııcoıram 

t.PJ..). 
18.00 Program. ve memleket saat ayan. 
18.05 Müzik: Cuband (Pl.), 
11.30 Çocuk saati. 
111.00 MUzik: Fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayan, ajans ve 

-.teoroloji haberleri. 
20..C,IJ Konuşma (Çi1içinin SD.at.i.). 

. ıo.15 Müzik: Koro. Ankara radyosu 
~e ses ve saz heyeti . İdare eden: Me
sud Ce:nll. 

21.00 Konuşma (tkbsad ve hukuk sa
dl). 

21.20 Serbest saat. 
21.30 :Müzik: Küçük orkestra (Şef: 

Mecı1> Aşkln). Soprano Bedriye Tüzünün 
lltlraklle. 

22.30 Memleket aaat ayarı, ajans ha -
~leri; 7.iraat, l'Sba.m - tı:ıbvilAt, k.ambi • 
~ - nukut bor:;ası (Fiyat). 

22.50 Müm: Caı.band (Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki program ve ka-

~· 
15/5/ lMO ÇABŞA.MBA: 

12.30 Program ve memleket saat &7U'· 
12.35 Ajans ve meteoroloji ka~rleri,. 

u~o Müzik: Muhtelit liarlolar (PL). 
13.30/14.00 Müzik: Küçük orbıstra 

~Necib A,lan). 
18.00 Program ve memleket saat ayan. 
11.05 Müzik: Senfonik milz:lk Ye ope.io 

- aryalan (Pl.). 
11.30 Müzik. 
Okuyan: Mtwı:nen Seur. 

,.~;..·,; . 

CalaDlar: Rutesı Kam, Cevclıet ıc.oua. 
IDeddlıı öt:te. 

19.00 Konuşna (DJ.e politika hHl8e
led). 
ıuo Müzik: r.uıı heyeti. 
ıt.45 Memleket S3at ayan. ajans ve 

IDeteoToloji haberleri. 
20.00 Mü%1k. 
Çal;ml~r: Kemal N. Se,hun, ~ 

Qıilu, .lzz.eddin ö~, Fahri KOJ>Q%. 
Okuyanlar: Azize Tözem, Mııstaf.a 

Ç-tm. 
20.35 Temail: Orman IOll\l döğ(lnO. Ya

san: MOhelıclia 1'ephan ~lı. 
21.35 Serbest ..at. 
21.46 Müzik: Rlyaseticümhur ~ 

~:ihsan Küncw). 
22.30 Memleket saat .,,.ı, ajanıw be-

panış. . 
17/ 5/1940 OUllA 

12.30 Program ve memleket aa.at ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji ha.~rleri • 
12.50 ::'.!ilzik: lııluh~ill ,arkılar (Pl.), _ 

13.30/14.00 Müzik: Karı.tık proıraın 

(Pl.). 
18.00 Froirant ve memleket ııaat ayarı. 
18.05 Müzik: ?ılul\teltt müz.ik (P1.) -
18.30 Müı.ik: Dans nrüzti:I (Pl.) 
19.10. MOzik. . 
Çalanlar: Fahire ııwsan, Retill Per.an. 

J"ahrl Kopm;. 
Okuyan: ?ııl~en Senar. 
19.45 :Memleket saat ayarı, ajans ve 

~roloji haberleri. 
20.00 Müzik. 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Cevdet 

Cailar, Şerif İçli, tzzeddin ökte. 
Okuyanlar; RaQJ!e Erten, Azize ŞeD • 

ees. Şaırkılar ve tur~üler. 
20.30 Konuşma (Milll Kahramanlı.k 

menkıbeleri). 

20.45 :Hüz.1.k: Saz eserled ,.e prkılar. 
Çalanlar: Fahire i'ersan, Fahri ltol>UZ. 

Betik Fersan. 
Okuyan: Mefharet Sağnak. 
21.10 KonU§lll& (Bibliyografya) . 
21.::'.'J Milzlk: Küçük orkestra (Şef: Ne

cib Aşkın). 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha -

berleri, ziraat, esham - tah\.'ilftt, kam
biyo - nukut bor~ı (..:'iyat). 

22.50 Müzik: C:ızband (Pl.). , 
23.25/23.30 Yarınki program ve ka-

panış. 

18/ 5/ lM-0 CUMARTMt 
13.30 Program ve memleket saat ayarı. 
13.35 Ajans ve meteoroloji baberierl. 
13.50 Müzik: Fasıl heyeti. 
14.30 Müzik: Riyaseticümhur baııOO.U 

(.Şef: ihsan Küncer). 
15.15/15.30 Müzik: Melodiler cPl.>. 
18.00 Program ve memleket snat ayan. 
18.05 Müzik: Bir ko~o (Pl.). 
18.30 Müzik: Radyo caz orkestraaı (Şef 

İbrahim Özgür). 
19.15 Müzik: Diva11. koşma ve semai

ler. 
Okuyan; Ata Ses veren. 

Çalanlar: Hakkı Derman, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Zühtü Bardakollu. 

19.35 Müzik: Hal.le türküleri ve oyun 
hu aları. Ahmed Gürses. 

19.45 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

%0.00 Mü.zile. 
Çalanlar: Hakkı Denna.n, Hasan GW', 

Hamdi Tokay. 
Okuyanlar: Safiye Tokay, Mefharet 

Sğanak. 

20.30 Konuşma (Günün meseleleri). 
20. 50 Müz.lk: Fa&ı.l heyeti. 

21.20 Müzik: Ertuirul Soysal tarafın -
dan Akordeon soloları. 

:?1.35 Müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne
cib Aşkın). 

2%.30 Memleket saat ayarı, ajans ha
berleri; ziraat, esham - tahvillt, kambi-
70 - nukut borsuı (Fiyat). 

22.50 Konuşma (Ecnebi dillerde - yal
nu kısa dalga postasile). 

22.50 Mw.ik: Cazband (Pi.) (Saat 
23.20 ye kadar ;yalnız uzun dalp pasta
.ne). 
23.25/23.30 Yarınki proının ve ka -
panJ.#. 

~satılık Ev-
· 5 oda ile kü~ bir bahgeye ma

lik olup Rumelihisannın gü1.el 

manzanumıa hikimdir. Rumeli

hisar, Halimpa.şa sokak No. 2 

Z.A.Y I - lstanbw Kız Lfııesi son 
llJUf edebiyat ikiden aldığım taa
diJrnanemi kaybettim. Yenisini ala -
cağımdan eskifJlinin hWrmü yoktur. 

833 Haaffll C:../u 

1 1 1 den: 
2 '•I I ,,. ıae 1 - Şubemiz ihtiyat eratındu ! 1 :.l:i kanuni ve mut.ad yıllık yoklam•Jen 
3 iB I 1 iDi lRI henüz yapılmamış olan doğumhlla-
4 1 ! 1 l• i 1 1 nn yoklama için şuberniu gelecek-
5 1 1 •I llll leri günl~r aşağıdadır: 
' 1 ıaı 1 iMi 1 1 1 Jl - 321 doğumııtwr,• 

. 7 •ı· I iSi I I 15 :\!ayıs 940. , 
8 • B - 322 doğumlular: • ı !Ilı • 1 1 17 Mayıs 940 günü Galata, ~-
' 1 1 1 1• 1 :Dl •ı sim, Beyoğlu nahiyeleri, 

10 !&il 1 L.J. 1 1 20 Mayıs 9W günü Şişü, Kaam-
paşa, Hasköy ve Kemerburgaz na
hiyeleri. SOLDAN SACA 

1 - Amerikada meşhur bir şehir. 
2 - Bir isim - Yemekleri muha.fa-

za eder. 
3 - Fransızca "deli,, - Tiyatro 

larda çok tekru edilir. 
4- - Bir isim - Okuyucu. 
5 - Bir şair. 
6 -İskambil kağıdı - Çok lüzmn

lu bir hayvan - Baba. 
7 - Şefkatli olur - !nsa.nm en mü

hi.aı uzuvlarından biri. 
8 - Sivri olur - Patinaj yapan. 
9 - Muvafık. 

10 - Düşman - Papazlar yapar. 
YUKRDAN AŞACIYA 

1 - Kumaş. 

2 - Askerlikte çok tekrar edilir. 
Lqndrada çok kesiftir • Ak· 
rabada çok eski. 

3 - Arayı bozmak - Fraomra. ... 
sız,, • 

O - 393 ctoğumlıila·r: 
22 Mayıs 940 günü Gale.ta, 'l'ak -

sim, Beyoğlu, n:l.il.iyeleri. 
24.Mayıs 940 günü Şişli, Ku:mı -

paşa, Hasköy, Kemerburgaz nahi
yeleri. 

D - 32~ ue sgs doğumlular: 
27 Mayıs 940 günü Galata TO 

Taksim nahiyeleri. 
29 Mayıs 940 gilnü Beyoğlu mer-

kez ve Şişli nahiyeleri. . 
31 Mayıs 940 günü Hasköy, Ka

sımpaşa, Keınerburgaz nahiyeleri. 
E - 325 ve .:Jt9 r.Wğumlıilar: . 
2 Haziran 94.0 günü Galata .e 

Taksim nahiyeleri . 
5 ·Ha.ziran 940 günü Beyoğlu...-

kez ve Şişli nahiyeleri. 
7 Haziran 940 günü Hasköy, Ka

mmpaşa, Kemerburga.z nahiyeleri. 
F - SU ve 330 ~ular: 

4- - Avnıpada bir ülke. 10 Haziran 940 günü Galata ve 
5 - Ue<;berler yapar • Fransu.c& Tak$iı'.n nahiyeleri. 

"HükUmet., • 
6 - Bir nida - Boş. 
7 - Ça.ma.şlr asılır • Gözleri gör-

Sarıyerin en güzel 

Hünkar auyu 
Mesiresi mevsim 

itibarile 
---Açıldı 

12 Ha.ziran 94-0 günü Beyoğhı mer 
kez ve Şişli nahiyeleri. 

H: Haziran 940 günü Hasköy,- Ka
sımpaşa ve Kemerburgaz nahiyeleri -

G - 327 oo 331 doğumlU/dr: _ 
17 Haziran 940 günU. Galata Ye 

Taksim nahiyeleri. 
19 Haziran 940 günü Beyoğlu • 

:merkez ve Şişli nahiyeleri. 
21 Haziran 94-0 günü K.a.suJlpaea, 

Hasköy ve Kemerbürgaz nahiyderi. 
2 - 316 - 320 (dahil) doğıımlular

dan herhangi bir sebeble yoklam•h
lını henüz yaptırmamış olanlar, J1Dk: 
lama günleri saat 16 da vube7e JD&. 
raca.at edebilirler. 

3 - Herkes yokl.amacnı brı:zat gil 
nünde yaptıracaktır. 

4 - Nüfus, hüviyet. cUMımiJie 

terhis vesikalarını, şoför olanlar da 
ehllyetnameleriyle birer ikamet ... 
nedini beraber getireceklerdir. 

5 - İstanbul dışmda ikamet eclm
lerin bulundukları yerlerdeki IUbo
lere müracaat etmeleri veya yoklama 
defter numaramm yamı.ak pıtiJie 
!IUbemize mektup gönderıneleri ilin 
olunur. · 

1 L l N 
Mısıra girmek için 6 llf.ayıs ~ 

ne kadar Mısır konaolosluğundan ~ 
rilen vizeler Mısır heyeti ~ir 

ta.rafından ilga edil.miftir ve !ıan+n 
böyle Mısıra kim gitmek ist.erw me 
almak için yeniden Mısır kon.so'cJmlD. 

ğuna müracaat etmelidir. 

Mısır sefanıti 

Maaşla çalışacak bir 
tesviyeci aranıyor 
Askerliğini bitirmiş, genç ve a

ta bir tesViyeci m~lı da..imJ bir 
iş için aranmaktadır. 1steklilerin 
Mahmudpa.~, Yeşil.direkte Sıva

cı yan hanı altında (21) numara
da Hayri Taşçıoğlu ustaya. bizzat 
müracaatları. 

~··············· .. ········-' Paşabahçe \ 
! Tuğla Fabrikası 1 • • 
• Eskidenberi büyük bir jÖlıreti olan bu. milli müessese iki seae-- • 
• denberi yeni ellerde şeluiınizlıı en sağlam ve en revaçta. prese w • = kerpiç tuğla.la.nnı imal etmektedir. Her nevi inşaat için çok elVftft-= 
• ll ve kınk&ız sağlam tuğlayı ancak: • 

! Paşabahçe Tuoıa Fabrikasmdan 1 
• Tedarik ecJeblliniBk. Tuğla almak btiyen inşaat salıiblerialll • 
• bir karar '\'e1Dleden evvel bir kere de Pa~çe Tuğla F&brikMI • 
• mamnli.Um görmeleri wafaaderi Ddnasmduıdır. Tuğlaları J• • 
• rimıde görmeğe vakWeri olım:yu lılftıldPen, ~ adrese .-... • 
• m1111e de gdllderilıelJlir. ~ 
~ TeWoa: <•> an (18) ı arayum. · , 
~ •••••••••..•••••••••••••• 

Nakil 
Vakıf Paralar MüdürlUğUnden 

İdaremiz, dı.'Sl'CllDıea. Vakıf hanın zemin katından. Y"ni postabaDe k~ 
inşa olunan (VMSe Bmıı) run birinci katına nakledilmekte old~ ~ 
müşterilerimizin ff ala:adarların 13/Mo.yıs/1940 PnzarteQ ciln1lndell itS~· 
Valde hanındaki dakemiı:ıe müracaat ctmelerl rica ohmı..rr. (38'0) 

ADEMİ İKTİDAR ' 
ve BELGICVŞEKL.iGiNE -

HOR OBI 
~ ,.!afetleri her 'eczanede bulunUf .,Olta btuu 1255) G.ıate. l.&anbul 

, ___ _,_.. Ereğli havzas1 
Kömürleri satış birliğinden · 

• .r. 
3780 ııumarah kaamıa mii&teııiden 2/12899 nu.maralı ::C.anrnıımenin 3 sayılı 
rına göre tcşekJdl1 eden 

"Ereğli havzası kömürleri satış birlifii,, 

Merkezi Zonguldak tadır. /J 
Birlikten k&lııl:r almak iırtiyen müstehliklerın 15 maylı! l!MO tal'ihine )'.~ 

~tanbulda Topbamdıe iskele C3dde•inde 28 numarada ve lG Mayw 940 tar ı.1 
'en itibaren de~ doğruya Zonguldakla SATIŞ BtRLtGt :\~ 
ıüracaat e,.lemel.t llmndtr. 

KOIWR SATIŞ ŞERAiTt: 

1 - ·Kömür aba1armm kömür bedelini peşinen iJd.eınelerı ,arttır. 

2 - Kömürler lııaft9Cla F. O. B. olarak teslim edilecektir. 
reıgraf adresi: ZONGULDAK - SATIKöMtJR - Telefon : 145 Zon~tıı..ıııl' ,..._ ......................... ------~ 

EreOli kömürleri işletmesi 

Kömür satış şubesinden: 
Ereğli Kömürleri ~tmesi Kömür Satış iubesınirt bıtwnum ınev.cuda~~~ 

hüdat ve matlabata., lıılHOn hukuk ve vecafüiylı! 3780 numaralı l<anuna n•0 ı! 
niden 2/12899 mımanh kararnamenin 3 sayılı kar'll'ı huknıune göre ~kil & 

Ereğli havzası kömürleri sahş birliği'ne ı'J' 
devredilrni§ oJdulanıılıuı a1t.kadM"lımn her türlü işleri lçın lü may~ ~-tO ~r~ 
d~n it.ibaren merıı.t ZONGULDAKTA bulun.aealc olan adı geçen satış bit 

mü.raca.at etmeleri. --22 
Satım Komisyoıı~ Galatasaray Lisesi Alım 

Reisliğinden 
M lkdarı 

Kilo 
Fiyatı 

K. ~. 

ilk temin•tı · , ., .. :;- ' 
Lira 

20.000 10.25 154 Ekmek t 
.ı flltP Galatasaray JJ-wfnfn Mayıs lHO sonuna kıı.dar m.ıkd.ı:.rı Yıl! ımuıaıtl il . 

llk teminatı yukariıla yazılı ekmek ihtiyacının 13 Mayıs llMO puza.'1.esi giill ~~ 
da BeyoJlu tatlkW c8ddcsi 349 nwnarada liseler muhasebeciliği binası.od~ ıf. 
misyonunca aÇlk ~ yapılacaktır. t .. teJ,.;.liler :ıar\n:ımeyi i!Örmelc lç~ ,t 
resine ve ticaret ecta-nm yeni sene vesika ye teminat makhuzile belli garı 39,, 

komisyona gclmekd. -~ 

Malatya Defterdarlığından: . . ııı. 
1 - Ekslltme;:re. bnulan il: Malatya meı·kez hükumet :tona{.-ı ik.rnAll 
2 - Bu işe idil wrak, 
'A - Keşif nnıbm, 

B - Hususi ..,.. fımn1 şvtname, 
C - MukaYelmaıne. ., 
D - Eksitt.me pırtnarnesi, 
3 - Yapılara,ıt lnpabn keşit bedeli 173809 lira 65 k.uru~ul', 
4 - Muvakkat tnninat «9940; lira •49) kurl.1.9tur. f 
5 - Eksiltme Malatya delterdarlığında 20/5/9-lO tarihine rastlı1:ırı 

l(inil saat 15 de lr:ıami9,.on huzurunda yapılacaktır. 
6 - Bu inşut bpalı zart usulile eksiltmeye konulm~tur. 
7 - tstekl.U.erin o.leden 8 gün evvel Nafia ~üdürlUğ'(lnden 

mal.arı lazımdır. 

8 - Teklif mektnbwum 2490 sayılı kanun hük:Umlerı dairesinde 
1111 

ihaleden bir saat ~ ihale komisyonu riyasetine verilmesi meşrut tut· 1 ).e 

9 - Postarla ftba bulacak gecikmelerden dolayl maz~ct ve JlleSIJ 

edilmez. . _ .. c pı 
. 10 - Tafsillt aım.k lstiyenlerin defterdarlığa ve Nafia Mudilrlilgııt'I / 
etmeleri ilan ohmar. c3543> ~ 

İstanbul D.efterdarlığındal1"1~·' 
Muhammen lc;ır ttl'1 

Samat;ra Şimendifer istasyonu civarında 

lfact Hüseyin Aia mahall~inin Kayık.hane 

::;,,nelik 
icar bedeli 

Lira 

müddeti 

Çilan.azı sokaiında dm1z kenarında 9 ill 39 
16 nwnaralı cHlr:t parça ıırasınm icarı. 17' 3 
Hacı o~ ba)'D'IDda küçük koru denilen 

mahalde 4220 metre mırabbaı ~carı müs- . 'rl 
mireyi havi anzl kan. • 15 S -. ..• · 

· ıc ı•.. ,: 
Yukarıda yum CQrimenkuller hiz.alarındnki muhammen ~ .1eU .ıı:rfl 

üzerinden ile sene mWetle ve ayrt ayrı k'.:aya verilır~k üzere ~çılc :.~:11' ~ 
nulınuştur . .Arttırma rl/5/940 pazartesi günu saat on dörtte Mıllı E 
i.iinde toplanacak olılD koIIUByonda yapılacaktır. 'fılı1tılt 

Senelik kira Qcer ay ara ile dört tak siite ve her taksit p~inıllr. ,s9 
vakkat teıninatıarlle muayyen gün ve sa41tte komisyonda bulunmaları. 

Bostancıda Sahilde Satıhk Ars~ 
ııı~ 

Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenaıınua önü ~1,rııi 
satılıktır. BostaJM"l'Dlll en güzel bir mevkimde, koya na.zır. ı:ıil' ı 91 
rağı yakınında, dnva.rları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılrıl1~ t>~ 1 
bulunan arsanın 21 metre cebhesi ve takriben bir dönüm xnf 1e 
sahası vardır. ı.tekıilerin her gün sabahları (11) den (17 
"Yeni Sa.hah,, idare memurluğuna müracaatleri. 


