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1 = ı 
1 Bu gece 22,30 da ~ r 

' Şark seyahatine çıkıyor 1 r 
Ankara, 11 (Saat 18 telefonla) - Milli Şef, i 

ClJınhurreisi fnönü'nün bu gece saat 22,30 a doğ-f 
l'\J ınaiyeti erkanile birlikte bir Şark seyahatine i 

~~~~~~~-~~~~ .. muh~e~~.:___ __f 
Garp cephesınde . 

Amanların ta
püskür- · 

ı, ~Sirv 

Fin ceplıeslnıle loarlar !tinde btr Jh loan:r•ilu 

Hitlerin geni bir sulh taarrıizu 

Çekoslov kya 
yeniden u ulaca 

sayfada 
'of( ... , •• [", .... • ~ı.:... :I' • . • . Yazısı 2 inci sayfada 

Cenevrede siyasi hareketler 

IVlilletler Cer11iyet· 
b sabah -topıandı 

s 
rdi 

Petsamo 
mıntakasında 

Bir Sovyet 
taarruzu 

tardedildi 
Londra, 11 (A.A.) - Nevs 

Chroniele gazetesinin Stokholm· 
dan öğrendiğine göre, Sovyet 
hükumeti Finlandiyanm istillisına 
kendisine karşılıklı yarldım paktı 
mucibince yardnn etmesini Es· 
tonyadan istcmi~tir. 

Bu hı.beri veren mezkur gaze· 
te unu hatırlatıyor ki Rus -
Estonya paktı başka bir devlet 
tarafından tecavüz vukuunda a· 

,. kitlerin biribirinc yardım etmesi
ni mecburi kalmaktadır . 

. <nto, 11 (A.. A.) - Öğrenildi
ğine göre Ruslar, Petsamo mmta. 
kasma muazz:ım kuvvetler yığma· 
ğa devam etmektedir. Ruslar, bu 
mmta.kada yapmış oldukları taar
ruz esnasında beş yilz maktul, iki 
yüz esir vermişlerdir. KemiJearvi
de Ruslıı.r tarafından yapılmış o
lan niddetli bir taarruz tok §id -
detli bir mukabil turruzla tnrde -
dilmia ve Ruslar on mil kadar ri
cat etmek mecburiyetinde kaldtk
lan gibi Uç yUz de esir vermişler

dir. 
Ruslar dün Kaukllimpe kasabam 

Uzerindc bir havıı. akmı yapmış -
!ardır. Neticede ahaliden iki kişi 
ölmtiştür. 

Eski Danz•g ayan 

meclısi reisi 

ihraç kararının manevi olmasuidan ziyade seri bir tedbir 

~eklinde tatbiki isteniyor Yazısı 2 inci sayfada 

Hitl:rin meclislerinde bulıınan 

Hitler 'le h ısusi 
konuşma aı , 
ifşa ediyor 

ve hmu,j ~&nd'n,.larını di11l ey4ıt 

jf~a eden eski Danziı ayan mec· 

liai reiıi Hennan Ravınir 

• 
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Yerli mah haf tası 

Taks~ ~ abide 

~e!Alôırd® ? 
eır ou~u • 

nn başhvor 

in etra~ina 
a 

OatıılCU Tasarruf ve Ycrlimalı Haftası yann Ba§Vekil Dr. 

c nev ede s· 
Milletler Sovyet 

as· ketler: 

Cemiyeti 
bu sabah 

usya manen mi mah Om edHscel<? 

Ce • evre 
e e a 

Pa.ıis, ll (A. A.) - Bu sa.bn.h milletler ccmi,ye 
ti Q.6amplcs1nln yapacağı top nlı bUtUn Fnuısı.ı· 

matbuatının ynzılarma mevzu tC!!kil c:lmektedir. 

ç 
ki e 

--

Refik Saydamın Ankara Halkevinde aut dörtte wyliyc.:cği bir 
nutukla asılmı~ bulun:ıcaktır. Ba~ekilin bu miıtr meseleye dair 
vaki nutkunu, haftanın devam ettiği diğer gUnlerde, diğer devlet 
adamlamnınn nutukları takip edecektir. Memleketin biltün mmta· 
kalannda olduğu gibi §Chrimizde de Onuncu Tasarruf Haftnsı iı;in 
yapılan hamlıklar bitmiştir. Caddelere halka yerli m3lı kı•llanma· 
at için levhalar asıldzfı gibi ytıca Taksim meydtnmda abide et• 
rafına boyalı dekorlar yapılmJ!, bunların üzerine ide yerli mahsul· 
lerirıılzin bymetmt g6stercn veclteler ya.tılım~tır. Reisliğe Norveç 

Çocuklarını mektebe 'mümessili seçildi 

PeUt Pnrisien gazctalnln miltalnasmn göre, 
mlltecavizln manen mahkfl:n edileceği muhakkak .. 
tir. Ancak asamble kom.it.ez! Sovyctlcr birliğinin 

cemlyetten ihracına karar verin:c, bu rapor nilıni 
karar vcıilınek Uzere konseye gideceltUr. Binaena
leyh iki merlıalcl.i bir muamele cereyan edecektir. 
Rusya evvela. ihtar ma.hiyethıde olarak, manen 
mahkum edikcek ve bir milhletten sonrıı cccıiyet. 
ten çlkıtrılacnktı!'. 

milessir bir tarzda mUdafaa etmemne lmkft.n vere .. 
cek yıırdımlarda bulunı:nnğa azayı davet içlndlr· 
F'mlfuıdJ.ya murahhaslan blltQn dlkkatlerln bu fiiJf 
yardım llzcrlnde toplanması vo nazari sahada kal· 
maması lçln dlğcr devletler nezdinde ısrar g6ste.. 
riyorlar. 

Ancak ~ cihet vnr k.1, Rusyanm komşuları 

şimdiye kndnr çok muhteriz davranmışlardır ve 
bu, G!mal devletleri için olduğu kadar Balkan dev· 
lcticrl için de böyledir. Fa.knt Avnıpadald bitıv 

raf devleUerin nihai hııUı hareketlerinin Frıı.ııs& 
ve İngiltere tarafından g&terilecek azlml:Ar va%!· 
yete bağlı olduğuna. da ııüphe yoktur ve bize 15j' 
le geliyor ki, Fra.naa ve İngiltere Almanynya w .. 
§1 harnte ne derece azlmkCı.rlık ~iyorlarsa cc· 
nC"f'l"ede de ayni azmi göstereceklerdir. İngiltere 
ve Fransa cli~er l itaraf memleketlerin vaziyeti mü· 
salt olduğu nispette fle'l'f ~tl~eMı-rdir. J.Iil~f"fik• 

lcrin bu vold'l cenubi A.:Merlka devl~tlerl blokUDB 
tamam1yle stfl.vene!ıllecPkleriyse bedihidir. 

göndermiye ba a ar 
,vtüddeiumumiliğe verilerek 

cezaya çarp ınlacaklar 
Maarif MUdUrlllğü §ehrln muhte· ı çocuklann ve vclllerlnin ndrcslcrl. 

lif aemUerlnd ill: taJulil çağın<b nl bir liste luillndc nuı:uif ld:ırcai· 
bulunan çocukların okula devam ne bilclirmclcrinl Jstcmlrtir. 
etmiycrek milvczzllik, boyacilik , 
yapmakta ~e ııalt bazı işlerde ca- Kanunen ilk taluılle devam mec-
lremnkta o!dııkmruu tesblt etmıe • buriycti olduğu hnldo ~uld:ı.nnı 
tir. Maarif mUdilrlUğU bu vaziyet 

1 
okula g3ndermtycn velilere polis 

tızerlne, ilk tahııil mccburlyotinl vasıta.sile tcbUgnt lo"apılacak, ço -
g5z8nUnde bulmıdurnrnk, mah:ı.lle cuklarmı okula göndermedikleri 

mllmesslllcrln.in mmtalmlarmda o· takdirde mllddeJumumtUte verile"' 
kula ptm.lyen ilk tahsll c:ağuıdakl ceklerdir. 

ihtikara karşı gelmek için 

ak abı~ılar bu saba to an ı 
Bütan eşyalarda olduğu gibi 

de:. i vo kösele fiyatlannda da 
görülen ihtr'ldlr ilzerine ayakka.. 
bıcılar cemiyeti idare h yeti b~ 
oabah topltınmıj, ihtikrlrıa önüne 
geçmclr-l~p hük6~te müracaata 
karar vermiştir. Bu hasusta ken
disile konu5an muhat .irimize ce. 
miyet reisi Abdullah ~yle demi!)-

tir: A>·akkabı ınalR.m~,,i fiyat.. 
larmm yü!c eliai ta·ırrntle 'l)'Ti 

tabiidir. Bunu fırsat bilen bazı 
fabrikatôrler plyaladaki mallan 

toplamak için harek~te se;nılşler 

ve Anadolu:hn g~len yerli mıllan 

da satın almışladtr. işte b~ hare
ket ihtikfin doğurmuştur. 

Cencvrt, 11 (A.A.) - Milletler 

cemiyeti asamblesi, ba sab<L'lki 

cel inde yeni reisini intiha~ et. 

miştir. Yeni reig, Norveç mümes

sili Hambro'dur. Mumaileyh kısa 

bir nutuk söyliyerek ce:niyetin 

FinlAndiyaya yardım i~ile me~ 

olınası Jftztm gelmekte olduğunu I 
-yitmiştir • 

f Ffn böyle sUrUncemede bırakrlmnsr ise tenıcn· 
n1 odlllr bir şey değUdir. llıtarm J.foskovada. hiç 
bir tesir yapmryncağı muhnkkak olduğundan 

Kremlinde ı;iddetli 11ki .. ler uyandırabll~~ olım 

yegane tedbir derh:\l fillvnta geçilmesidir. 
Bundan bll.ffkn FlnllinıUyn milletler cen~yetine 

mUracaat etti fse btr, Rusvanrn manen rrııbJôım 

cdllmcsi lçln deb1lkcnd!sln1 Rusynya karşı daha. 

ngiltere us a ile E N SON DAKiKA 
n · çin n 1 aşamamış ~F !31!?!::1r:!!l.!!l!nl!.'ll!l!!!!~!!3J!P.ml, ~rıw • k 
Ruslar Baltık devletleri- ransada oeş m İı 1 on loşı as er 
nin istiklallerine matuf A kerlerin üç buçuk milyonu silah albnda 
talepler ileri ümıü~!er 

Lcndnı, 11 (A.A.) - Daily 
Telegral ga.zete&lııin diploıwısi 

muhabiri, geçen ilkb<lharda bir 
ademi tccavll.z misakı aktı için 
İngiltere Fransa ve Rusya ara· 
aında cereyan ctmiı olan milza -
kerelerin bütün Whalannm 

LordJar Kamarasında bir iktap 
ile ne redilcceğini yazmaktadır. 

Rusyanm talepleri arasmda 
Baltık devletlerinin ve Finl~n • 
df~an'n istiktsllcrin'n ihlaline 

Pati$, 11 (Hususi) - Resmen 1erleri yardlm:ı: vazifeler almı; • 

bildirll& ine göre bugün Fransa 
da beş milyon kisi seferber edil 

mi5tir. Bunun il; bu,uk milyonu 

sil{ıh altıntla bulunma!rndır. Di· 

• m Sôtl 
" 

ardır. 

Di~er taraf tan, Alman topçu • 
!arının ateş dairesi i:;in:fa~d mırı. 

takalardnn tahliye olun:ın Fran -
3IZların sayısı da 1oa binjir. 

Bu9ünkü piyango 
keşides · nde 

kazanananlar 
Bir kiiçUk kıza u~uncO 

defa o:arak 12 bin 
hra çıku 

M;m piyaneo .bu 8*,b 
saat onda Asri sinema binasınd3 

ç-ekilmi~tir. Bfiyük ikrami~ 
21820 numaraya çıkmr tır. J3ıl 
biletin talilileri arasmda Ye,Uk&i 
karakolu .polislerinden Rifat ilt 
Süvari Binicilık mektcbı muııl • 
lim1erinden erkanıharp yUzıb:lf 
3alahaddin{İeı:lir. 

Hamidiye türb.cai 
yılalmıyacak 

Bugünkü küçük haberler matuf hir ~l '! p buh• r.ı-:!uğu te· 

* Duı;ün hnri ~ icn, uzun Z!lmıın. }ıid edilmektedir. 

Loodre, 11 (A.A.) - İngiltere hükfunctinin Amerikadan 
hacimleri yekllıu.ı altnıış be§ b:n tona baliğ olan sekiz gemi satın 
alacağı haber vermek:tcdir. Bu gemilerin a§<lğıdaki gemiler ol· 

~a 6'>ylenm:ktcd.ir: 

Bu:1lar biletlerini T~kkol1u Ct· 
-nal gi~esinden be-;te bir bilete i\' 
;er lira verercl: nlmı~latdır. Hamldiye tllrbc:linln. tarllı! kıy. 

meU olduğu ve bu tilrbc.nln yıktı· 

nlnmıyııcağı hnkkmcla ıııllzclcr O.
sarı allka komisyonunun vermi§ 
olduğu rapor MaruiI VckAleti ta
rafından da tasvib ~tir. 

Ayni mcsoleyi glSrUımck ve b· 
ran belec:liyC)'e bllclirmeık Uzerc, 
mtlzoler AsanaUlta komlayonu bu. 
gUn yeni bir toplantı yapllllitir. 
Bu toplaxıtıda tcsblt edilen rapor, 
belediyeye ve Maarif VokAletino 
g8nderllccekUr. 

Dağıtılan broşr 
''Pravda'' gj%t1esinin, matbu. 

atımız aleyhindeki makalesini 
t.fo~ür halinde ba::.tınp dağıtan 
lar hakkında müddeiu:n.ı ilik 
tarafından yapılan tahkikat c • 
hemmiyetle devam etm~e:lir. 

Müddeiumumilik işin tahkikat 
safhaları hıuw.~mda ıkı bir ketu
miyet göstermekte ve ta:ıkikatm 
normal seyrini takip ettiğini. suç.. 
luların yakında anla~ılarak hak
larında icap eden takibata girişi. 
leceğini bildirmiştir. 

d:ınl.ıeri ilk <lel:ı olarıık 1,5 milyon 
hllo motorin sclmlşllr. • 
~ J.lm:ın reisliği ~eceleri aefer 

eden v:ısıt:ıJn, ın ener y kıp )'ak· 
mııdıklarını kontrol edecektir. 

• Karndcnizdcn limaııunıza gc • 
len Tıın ~llcbl Dnl.ıııburnnmın 8 
mil açığında bir mnyn gürmüş, 

tahrip milfreıcsl sondcrUmlştfr. 
* Etrüsk \"apurundan soıırıı bu 

s:ı.lıııh liınanımıza scl~n 'l"ıı-hun 

\'llpuru da lıınlr ile Cona.kk:ıle a
uııruoı tJB{Op(dJOı ZrtJflUI t:pumu 
dan kontrol edilml~lir 

* Terıilcr cemiyeti idare heyett 
bu.ıctin toplnnnrnk terzilik mnlze • 
mcsinde ilıtikdr oldugunu tcı>IJi& 

eırnlşlir. 

Türk • Filistin ticaret 
anlaşması yapıldı 

Londra, 11 (Hususi) - Kudtl.s· 
ton bildiriliyor: 

TilrkJye Ue FIUstln rı.rasrııdııl.i 

ticaret mfizakcrelcrl noUceleıunJi 

ve ht'r iki tarafı da memnun edi
ci bir anlaşmaya vnnlmtşttr. Bu 
anla3mnyıı göre, Filistin tUccarlnn 
Tilrkiyede blıikmiD olan parnJarı.. 

nı alrı.bileceklerd!r. 

"Şu nralık Ahr.anyaya talebe göndermek olur mu!" Baslıklı ya.. 
nda. Almanyaya talebe göndermenin maddl ve manevi m:ı:lZ..ırlan 
"1n!atılarak d:miliyor ki: 

''5inıdi, şu aralı!:, .bilhassa bize karşı nazi suiniyetin1n ora 
matbuatında bütün I:crihliğile smttığı şu devir. oluk oluk gen;leri· 
mizin sandıklarile, sepetlcrile, heyb?l!rile, to:b:ı'arile bir ili11 !n-::ı.. 
na zir'erm~ .... :•.: ~-,.ıa düzelmesi sırası değildir. Hele fena fnuam~leye 
uğramakı:ı" L unun neticesi olarak m?s'!lete:in çıkm:ısm1an da 
hazer etmeliy)z. 

"tlim için ;er mi yok?" diye:ek m":ienin tı:>k h~'mın -tinç 
llaıin gayrı ersatz olduğu başka mcmlckeUeri S!Cm3k içiu uu tJ:lu 
8Cbep!er me-.'CUttur." 

Sa ' ., ~T A'tfa 
Bugün Ba~akale yoktur. 

Hillerin yeni bir 
sulh taarruzu 

Londrn, 11 (A.A.) - Dally 
Expressin Cenevre ır.uhabiri bil
diriyor: 

Hitler yeni bir 6ulh taarruzuna 
ı:U!~~tir. Cencvreye 35 Alman 
gazeteci.si gclmif ve bunların 11 i 
Milletler Cemiyeti toplantısında 
bu!:ı.-unnk mezuniyetini almıştır. 
Blltün bu gazeteciler bitaraf he-
yeti murallhasalar nezdinde bil -

Presidcnt Harding 14.000 to'.1, Amerikan Barrlrer 7.500 A
merikan Farmer 7.500 Arr.eı:iıan lmportar 7.500, Amerikan 
Marchant 7.500, Amcrüan Sh:pper 7.500, Amerikan TraC:er 7.500, 
Amerikan Travdler 7.500 tondur. 

e 
3 

d 

• • 
giliz v 
n ıa.aber 

run
ak 

Bundan başka büyük ikraıniY' 
wan:ı.ılarda!l ikisi de şehriııüı: 
eledir. Bi.lJllar da biletlerini toY' 
:Jimetten almışlar, fakat ikra..-ııİ' 
\•e çılonca isim ve hilviyctleri.ll!D 
ildirilmemesini istemişlerdir. 

Tepebııında Fahribcy apartr' 
mo:ımnda oturan seyyar koın:s· 
y"ncu Rafaet ile Varc!ar ism~e 
ki kadın da büyük ikramiye 1'&" 

zanmış1ardır. 

yük bir faaliyet gösteriyorlar. 4 
Alman gazetecileri bilhassa 

Al:nanyanın garpta sulh yapa -

bin tonluk dığer bir 
çarparak 

vapur da 
bath 

Bebekte telefon santral Ol~ 
:nurhrından Ay§e ile BeşiktB9 
f'ramvay cad<lesi'"de 26 nurnar~· 
da oturan Şevkete on beşer bil' 
lira, Aksarayda Muradpaşadll 
Selçuk cami eokağmcia 20 n~; 
rar.Ia oturan katip Rızanın kıtı 1' 
yaşında N erimana 12 bin lira çı 
mıştrr. Bayi Nimetten bu ~ 
şimdiye kadar üç defa on ikişer 
bin lira çıkmııur. 

rak Rusyaya karşı müccıl:lclede 
serbest kalmak istediğine b:taraf 
heyeti murahhasaları ve gazete -
cileri ilmaa çalışmaktadır. 

Almanyanin bitaraflara yapa
cağı sulh planı hakkında bu ga· 
zetcrrin muhabtrl şu tahiliitı ver

mektedir: 
Sildet topn1dnn harir. k~lmatc 

llzM'e Çeko~fovaey:\ mü:ıtakil bir 
devlet olıır<'k yen;den kurufacak. 
Avustnrya1a bu ~"'mlo'lt•tin Al· 
ma"'lya il· bi-le~;ı, k-1 ..... l·'!.l_,..,,,. 

cağına dair bir p!~bisit yapılacak 
ve nihayet Da-tl:;. l:or=~,,r ..... ü

nazaalı yukan s:ıt~ mın-.~btarı 
ve eski Pos•n v··~··rt:':'l;n ı.;,. 1..-ı. 

mt hnrl~ olmak Uzcre mUstakll 

Polonva devleti tesis edite<:ektir. 

, - Dil::ı gece zE-l'!~!~lc11:-

mayne 
Lon.dra, 11 (A.A.) - 4222 tonluk Astea, 4631 tonluk 

Nevlonbah ve Puntır.aton ingıuz vapurlarmün uzun bir za· 
ı:nandanberl haber alınmadığıdan bunları batmış saymak l!zım 
geldiği resmen bildiriliyor. 

Londra, 11 (A.A.) - 4815 ton hacminde Villcıvooool vapuru 
bir mayna çarparak batrnt§hr. Mürettebatı olan 36 ki§i kurtarıl· 
mrştır. BaT.llan yaralanmıştır • 

Loncl.-:ı, 11 (A.A.) - Ra11 Of Hope adrnda'd mavn tarak J?emİ" 
si bir mavna çnrnınıı;trr. infilak ne~iceııinde miirettcbattan öört ldşi 
telef olmuştur, Diğu beş tayfa da kaybolm~tur. 

Fin tayyareleri Rus 
ı:>rdu:;unu bombarc?ımau 

etti 
J..on'1rn 11 (R!VlT'!>) - Flnlfın-

lncril~z aııl('~rt~rine 
i:=!n veriliyor 

Londr:ı, (Rıv'!yo, ~t 18) - No
el yortusu mUnMı?betiJe verilen 1-
zin•fon iıı'üq,de cderf'k ilk tnırlllz 

Klyseri istasyon memurtarff1" 
d:ın Aliye on bin lira çıtanı§tı!• 

Cepheda ilk 
olarak 

dsfa 

İngiliz l{ralı saltanatı" 
hattında FransızlarlB-

diyn vaziyetine dair Rusların neş. 
rcttiklerl tebliğde, dııima olduğu 

gibi, Ru9 c.skcrlcrinln her lstll:a • 
mette bfr1t:ıc; mil UerlediklPrl btl -

dir!lmektodlr 

asker kafilesi bugUn gelmiştir. yan yana 
Bunlar on giin Wnli buhını:xıa.kta • 

dtr. Londra, 11 ( A.A.) - B~ ~ 
lnugiliz Kralı saltanah· b:ıhki gazeteı~. Fra:1111a 'b:Jİbif 
nın 3 ncü yıldönünün~e nan lngiliz kuvvetle: i"lden rı-

I Kmıdiili rasathancs!nden teL:!ğ 
odilınlştlr: Fin tebliği ise tayyarelerin bU -

Diln gece sruıt rs l 22 dı:.kma. 18 i :lk bir J'.ua askrr kUtle!!lnl bom· 

Lonılrn., (Rn.dTo, tıSat 18) _ Bu kısmının cep~ede ileri hatta S~~" 
gUn k.ralm taht.n ~m S ncU derilmis old,.ığunu haber "erın~rı
yıliönilmU olduğu ha.ide merasim tedir. Muhasamatın başla.?'~1 te<"' 
yu:nlmamıştır. Bu mcnı.alm önU • danb:!ri ilk defa olarak Jn".Ctıı: ~ 
mU:r.t.!eki gUnlcrde kralın doğlllll j le Fıansızlar, cephede A1ırı1n•;ıı!• 

saııly~ g->ı;c kuvvetli bir zelzele bardıman ettiğini haber vermekte. 
tuydedtltnl!}fır. l!erkcz iisUlnfin dir. Rus hava :fi !UD\lll Flnldndi • 
tst:ınbuldan MO kilometre mt!:\ - ı yaya yaptık1an bir nkm da akim 
fedo olduğu tahmin edilmektedir. bırnkılm!§lır. yıldönilnıllnde yaprlacakUr, karşı yan yana bulunmaktadır 



a 

'-sog 
• Bir Macnr sonnyi grupu şehri.. 
~ e bir çelik fabrikası kurmak 
~~re l~eLbüslere geçmiştir. Fabri-
,1 ııı rnürnesslll ynrın şehrimize 
,tte1ı.ur. 

1
lietediye iktis:ıt müdürlüğü Yu.. 
~landa )'nptığı tetkıkler sırn -

1 
Alinadakl gnz.ino, loknola, 

~~ ıneyhane gibi yerlerin lıı,., 
rıııde kullanılan ölcilleri us
~lUrıntşti, bunlnr Usanımı:uı 
1tıılştir. Beledi)·e bu tarifelere 

• hiıdekl eSlenco yerlerini de 
·flara ayıracak ve bu iş önu.. 
dtl;ı Ya%a. kadar yapılmış ola-

' r. 
Şehir ekmekleri lçln belediye 

~ 11ldan alınan tedbirler bir rıı. 
d balinde dahiliye vektıletine 
trflnıiştlr. Bu t< "ılrlcr bılha~ 

~ l'lılen ve çu"n"l meseleleri ctra

' l 11lınmıştır. 
icarı muhaberelerde türkceden 

11san kullnnmıık kanunla 
~ilm·ş bu'.unduğu içiı,. İı>luıı· 
ıı İzmlre yıızılıın bir fransız· 

'ktup snbiplermi mııhkemcye 
ı~ -Üştür. 
,"'illet Tevfik adında bir adam, 

bil.iden l:mirdekl bir ticaret· 
te frnnsızca mektup gônder
~e lkUsııt vr le•! •in müda· 
1 üzerine müddeiumumilikçe 
•tılarak Oçilncü cezıı mabke· 

ile verilmiştir. MıızouD muha· 
~'il ~e rransızca mektubun türk· 
\l tininin sureti olup tnrkccsıne 

111 olarak gönderlldi!ıinl s6y· 
~r Keyfiyet İktisat vekfıletıM 

•k için muhakeme başka bir 
1 ~.h 1 rnklım1~tır. 

llAYetio mubteıır mıntakaları .. 
'4atıandırılması fohlfyclle de· 
ttruektedlr. Bu nrodo Hürrıyct 
111c getirilen çağln;ton suyu· 

ltı ttrah ağııçlandırılınaktııdır. 
u • Çekmece ar:ısındcıkl asrau 

e, e etrııhndnkl kBylcre dikH· 
~re 7 bin rldıın scvkedilmiş· 

Ykoz ıı~ııç rtdanlığından dıı 
ı ~hya t.lı ıcllmek ilzere 20 bio 
' lllldıını g6nderllmiştlr. 

il sabah sMal beşe doğru sır. 
>~, latasyon karşısında Lnmbo 
~!Un blrahaneslndcn yangm 
~ tır. 
}~~da nöbette bulunan nokta 
~~ ue bekçi daha başlangıçta 

~' farkJıın vararak biraha• 
' ~~ını kırmak suretlle lc;e
~ler ve tutuşmuş olan S aöndUrmllşlcrdir. 1lfclye 

i'o tanıan ateş bastırılmış bu. 
• ~~ l'd.u. 
~&tn a8ndUktcn sonnı gelen 
~ llahibl zabıta tarafından 

l~llılltınn al~mıştır. 
te /r • Mersjn screrlni yapmıık 

~ Q ~:ınanımıztlıın hareket elmiş 
'llıQ<l rtlsk vııpunı Cannkkııle bo· 
~~:n ~ıktıktıın sonra denizde 

1ı.,4tıı bır lnglliı torpidosu tara· 
.~'-1 ,,durdurulmuştur. Eırnsk sil· 
'" durı,, emri Oıerlnc demir 
<tlı '~ •nıııırR giren bir İngiliz 

OYell gemide Alman malı 
~~ lp buıunmadıSını sormuştur. n . 

tt IUllı bahriye askerinin re-
' ııı rııekte bulunduğu heyet Al-
~e •lı butunmndığını snl:ıdık· 

lll:ınırosloyu tetkik etllktcn 
bu '•1>urdıın ayrılmıştır. El· 
~ Yllıden lzmire 4 sanı seci· 
~ •aıınııtır. 

~nete: 
' ~ Pr, 

\ Cıı~ıı talr •e romancılann· 
\:~ b rt des Volslo, 62 yaşında 
ı."llt>'h, •ide •erat etmiştir. Mu· 

rı11ze1 1kl dda Cinde buluumuş 
ltr, Ct leyohot h:ıtırnları yaz· 

h.. tQ~ 
111 

nde bulundu~u sırada 
~<ııı14 •nıurn ve ıneusur şiirlerde 
~lllrı 0~n şair, Fnınsız akode· 

llıtı1 lll1tık edebiyat mOkAraıını 
' ' ı. 

'" ~orıo )~ lrt) lo dl llnma Rı!Zcfesf, Ro-
\ ili" b rrıı, ol:ın ll!1ltı~r1 iıı<".ar he· 
~ 11 ıtııır ';8 itleri mfileh:ıssı.sl:ırın· 
,· e kep olduıtunu yaımakta• 

' tıı, 
a\t~ l.~~Ya nnr.llerlnln ısen Ret· 

1~l't)a ·"•nya Almnnforınm Al· 
tdıı~:ku folnln ilkbahara 

" 1 nt bUditıuJıtlt. 

l 
\J •• 

g ş 
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(Bi: Alman denlzdılnln 1914 de Emden knJvnzôrunde gcc;en gtlrılert) 

- Derin bir inilti .. Büyük bir 
dalganın rıhtıma çarpması gibi 
mUthi~ bir taraka havayı kapla· 
dı. 

tcll<:den, barakalardan dışarı fn
lamışlar, deli gibi sağa sola ko

şuyorlıırdı. 

Kimse ne olduğunu kcsriremi· 
yordu • 

Ate~ hatbna lmdo.r sd:-Jl an bir İngiliz muhabiri· 
nin şayanı dikkat müşahedeleri 

ı•+••••••••••••+vvvo•~ . . 
Gazinonun camlarım sarsan 

müthiı İ"'filak Rus zabitleri ile 
genç kadın üzerinde ilk anda 

f sveç Başkuman· 

1 
müh~ ~r • t~ göstermc~i: 

Emdenin gülleleri, Rus kruva· 
zürüne son ölüm darbelerini in
di rmi yc devam ediyordu. 

G"I er .. zer=n e buz a a a;arı dafl I orduya lei-~·~::patladı?. i
t Gayrı ihtiyarı ağızlardan ıu soz-

Gazinoda gözleri yunlanndan 
fırlamı golan ıRus zabitleri meyus 
hareketlerle saçlarını yoluyorlar· 
dı. Gözlerinin önünde cereyan 
eden vak'anrn deh§eti kendilerin· 
de mukavemet hissini iptal etmit· 
ti. Aleksi Aleksiyeviç, boğuk bir 

aeıle böğilrUyordu: 

b: e mayn erle dolu h 1• tap e d· ı yor ~ I - Acaba ne olabilin. 
jl - Yoksa cephanelik mi ateı 

aldı?. 

Londra, 11 ( A.A.) - Röyterin 
Helsinkideki husu ı m'J:ta1:>iri bil· 
diriyor: 

Karelideki Finlandiya cepJ'ıe in 
de 24 saat geçırdim. Muhasamaı.ı 
ba~lanıldığmdanben het1rJn az 
çok ilcrlemi~ olan kııılordu. bu· 
gün, Mannerhein hattı önünJe 
tamamıle durdunuınu:?{ur. Kış 

müthiş bir kutup mınta ·ası kışı
dır. Hararet derec?.:>İ, sıfırın :ıl· 
tında 20 dir. 

Sovyet ropçusu, müthiş surette 
obüs harcıyor. fakat bulunduğum 
mıntakada obüsler çok yukardan 
geçmektedir. Herhangi bir tehli· 
keye maruz kalmıyaoo~ımı naıarı 
diKkate alan birkaç Finlan::Uya 
subayı, beni "No:nansland .. ın en 
ilen noktasına kadar götürdller 
ve beni yalnız in,<:ıa bakıının:lan 
değil fakat ayni zamanda arazıde 
tevzi ediliş ba~nıın~an h:ıyrete 
düşüren lfiğrm ve kara torpilleri 
tertibatını gösterdiler. 

Kardan bembeyaz olmuş a;:ı;
lar üzerinde, ellerinde maskelen· 
miş ma'<ineli tüf'!'<leri. gene bem· 
beva7. giyinmiş Fin askerleri Q;l'ır

düm. Yerde, biribirine çok yakın 
mesafelerde, yalııtz a~zı dqı.rrlı 
btrakılarak-üst tarafı tamamile 
tz-prağa gömülmüş. toQlar gör-
düm. Top'ann etrafında kar, ·a· 
mamile bakir kalın bir tabaka ar
zediyordu. 

Etrafta, btıtün t~elerde, kar-
dan ba~ka bir şey göze gı>zUkml· 
yor. Fakat bntün buralarda Fin 
a::ıkerleri, Fin mevzileri ve en 
modern 1n2kinelerle mücehhez Fin 
tayyare taracısut meriteıleri var. 
Bu merke"!ler, çok yukardan d1!11 
geçseler, Sovyet tavyare1erhi or
du ba$kumanrlanhğına ve b'J ka· 
nalla bütün Finınndıyaya h:ı'nr 
veriyor. 

Finlftndiya mevzilerinin kU'v"\'~ 
tini, arazinin tabii engelleri bir 
kat daha fazlalaşunım~'<tadır. 

Finlftndiya kıtalannın manevi· 
yatı çok mU'..<emmel. Asker çok 
şen. harbi, kış sporu yap:mnı-; ~i· 
bi bir şevkle yapıyorlar. 

Gazetecileri gez1lren ot'l-nı'Jit· 
leri, eğer yanındaki subarlar "1)~ 
tetıneselerdi, göreırıivecektim. ~u 
otomobiller, o kadar gnzel n\lS" 

ke!enmiştir. 
FinlA.ndiya orducıundaki tıwva· 

relerde, buz tutmuş ~ö\ler Oı~rine 
inebilecek ve hattft e~'!r b·1~ km· 
ltrsa su üzerin:le duıııbile:?k hu· 
hust tertibat vardır. 

Finlandiya ordusu, müdafaa 

tertibatını o derece mUkemmel ho.· 

zırlnm15tır ki, göllerin Ur.erindeki 
buz tnbo.kası bllo b2.ştanba~ 

maynlerle doldurn1,,,11r.tır. Bu 
m~\'tllar, dllşmnn krtalan bu buz 
tnbakalan nzerlnden ge~e~e te • 
şebblla eder etmez, uzal:tan der • 
hal hepsi birden patlntılnbnecek 
ve bu !tıretle g81lln llat.ilndcld bU%· 

lar kmlabfleccltUr. 
Sovyet bombardrmanlnrmm alt 

tıst ettiği bir k8ve ri"Clfk B1r Fin· 
IAndiya ataymm homut11.,: bfrr 
Sovyet hatlanndıın ancak ~ 
metre meM!ede bulundu~n'ro 

s&ylcdi. 
s~":lbtcyfn her lkt tar.ıf l'f~ıtet. 

U topçu e.teşl açmıştı. F'~vde yat· 
nız klllsenln baZJ mımlan yrlnl • 
aıamıatt. Sovyet topçun bunları 
da yıkmaya çalışmıştır. 
Yanımızdaki Flntfındlya albayı, 

~ gU,nde.nberl Sovyet JatalanDm 

:ralnrz ufak ufak hllcumlarla iktl· 
fa ettiklerlnJ, fakat bUyllk kütle 
ha1inde hUcuma hnzırlandıklnnnın 
bft -·~ bulunduğunu söyledi. Alba. 
ym ifadelerine göro, Finlfindlynlı

lnr, pek az zayint vermektedir. Bu
na mukı>lıfl Rovyetlerfn zayiatı bil· 
yUklür. Emri altmdaki Finllnclıya. 
alayı birçok Sovyct tankı elde eL 
:r:ıiş ve bilyük miktarda esir alın~· 
tır. Esirlerin çoğu tepelerde alm
mışttr. Bu ise Sovyet ordusundn 

münnkalenin ~ok fena organize e
c"'1m!ş olduğ-'lltt g3stermcktedlr. 
Şaynnt hayret hfr nokta dn.hn vnr. 
sa. o da, Sovyet ordusunda çok az 
miktnrda çadır bulunnuu::ıdır. Kı • 
Z11!'~ • • askerleri geceyi kar Uı:e -
rlm!e yııta.nık J?Cçirtncktedir. 

Cebelüttarık batar 
vaları aieş açtı 

Bu 1.ebepten bütün şehrin 
binalan mi:tl--..iş b!r 

aa.·sıntı geçireli 
Londra, 11 - 7400 tonluk tngf· 

liz San Abberto kargosu lngilte
redo Landsend açıklarında torpil • 

IenDil~Ur. Belçlkrunn ~tex Andre 
gemisi kaza yerinde bulunmakta 

dır. 

lmmingbnm ismindeki Hollanda. 

vap'Jnı dlln ubah Holandanm §1· 
mal snhllinde Callantsoog civarın. 
da bir mayna çarpmıştır. Vapur • 
dakiler Holanda babriy'e teşki!Atı 
tarafıııdan tamamen kur~ -

tır. 

Resmi İspanya ajansmm blldlr • 
diği:ı > ı;:ıu. Cebelllttarık batarya· 
lnn y.:ınlq olarak bir dUıµnan de. 
nlzalwnnm ın6~ıhede edildiği ha· 
beri ilzerlne oiddeW ate§ açmıa • 
br. Top atCfilerlnden blltilD ıeh • 
rln l-ir.alan sar.nlm13tır. 

Dinard ismindeki 1525 tonluk 
Fransız ae hll gemlSJ cuma gUnll 

lngilterenln doğu cenub aa.hlllncc 
diğer bir gemJye çarparak batınıa· 
ur. Mürettebat kurtarılmıştır. . 

D' .. ıır cihetten, ayni aahllde ka.. 

r <\va oturan Belç!kanm Ka!>ine va. 
pı·- • fl:ive 11.vrılmq ve romork~r
le kurtıu-ılması için y:ıp:lan bil • 
tün gayretlere rağmen batmııtır. 

"'-"tt"h't tamamen, CIJY& kısmen 
kurtanlmıştrr. 

"Memleketin emniyeti 
azmimizin kuvvetine 

dayanmaktadır." 

lsvaçte rni~li bir 
kabine kurınak 
i~in teşebbüsler 
Pa.rls, 11 - General Thoemell 

İsveç orduları başkumandanlığma 

tayin edilmi§tir. 
General Thoernct orduya hlta • 

ben aşağıdaki emrlycvmlyl neş· 

retml§Ur: 

"Bugilnkli §arl.1ar içinde, vatnn 
hUrrlyctinln ve kendi kararmdn 
kendlsinln hflklm olması hakkının 

mndafansı vıızitcs1 anUnde diğer 
bütün dilşUnceler sfllnm13tlr. 

Memleketin emniyeti vazifeye 
sadaknl.imfze ve azmimizin kuvve4 

tine dayn.nmaktadır • ., . 

General Tohemelln başkuman • 

danlığn tayin! münasebetile "unu 
hatırlatalım ki, İsveç ordusu 1938 
de m.illl müdnfaa genel kurmay 

ihdası surctile tensik edilmişti. 
O zaman tnkarrilr ettlrllmlştl 

ki, bir harb veya hnrb tehlikesi A· 
nında genel kurmay 'relsl • yani bu 

gUn için general Toemell • bna • 
kumnndnD tayin edilecektlt. 

Mezkur tcdllirin ancak hnrb ve. 
ya harb tehlikesi halinde tatbik e-
dilmesi mukarrer bulunma!Ina bi
naen vaziyetin vMhnleştlğt anla -
§ılır. 

Kabine buhranı 

Stokholm, 11 (A. A.) - Stok· 

bolm Tidıılgin gazetesi, kabine 
buhranı bakkmda te.fliirlerde bu. 

lunmaktadD'. · 
Bu gazete, mllH bir bflk<ımet teş

kili makMdlle kabinede tadillt ~ 

pılırıasmrn bvei;İn iki ytlı ııene • 
denberi karşılaşmnml§ olduğu va • 
bim vaziyete karşı koymnk lçin 

k"fi bir tedbir nlmadığını yazmnk. . ' 
tadır. 

Ayn! gazete, bu vaziyete karşı 

koymak için yen! adamlar, yeni 

enerjiler lümn olduğu mlltaleası -
nı serdetmektec1ir. 

SAAT: 13·.40 

Bc~i de ayağa kalkarak gazi· 
oonun limana nazır büyük pen· 
ceresine koştular. O vakit Aleksi 
nin ~öğsUnden insan sesinden zi

yade i;ilüm zaruretini bilen bir 
öküzün böğürtüsünü andıran bir 
sayha çıktı ve gözleri faltaşı gibi 
açılarak soğuk bir sesle bağırdı: 

- Oh l- Bakınız.. Çemço~ l .... 
Bu tele ıöz, tekmil gözleri ll· 

manın bir tarafına, Ruı knıva· 
zörilnün bulunduğu cihete dön· 
dilrdU. Dört mınltı, dört acı KÖ
ğUrtU daha duyuldu: 

- Aman Çemçog ... 
Görülen manzara müthişti ... 

Bağrından vurulmuş olaıı kruva· 
zör derinden ursılarak havaya 
doğru' kalkmıı ve sular dehşetli 
yarnından iseriy• bf cuma baş
lamıştı. Yara ön taraftaaydı .. Bir 
dakika sürmeden aular yaradan 
içeriye hücuma ba§ladı ve iCml • 
nin arl:a tarafı dikildi. Bu taraf 
Alman kruvazörün~ istikameti • 
ne tesadüf ediyordu. 

Emden timdi artık yaldapıı 
sabahm alaca karanlığı içinde 
kruvazör üzerine bir top atqi aç· 
m1§tr. 

Almanlar muntazam. bir atqle 
geminin baş tarafını dövüyorlar
dı. Çcmçoğdıa yangın çıkmıf tı ... 
Alevlerin kızıllığı gökü Jcaplamq 
tı .• 

Torpilin iniıllkı ve onu takip 
•eden top atqi limanda duran 

Monkalm ve Duplak Framız 
harp gemileri, zabitan ve mllrct" 
tebatm yataklarnıdan deli gibl f rr 
lamalanm mucip otmuqu. Ayni 
zamanda bUtün tehir halla kı
yamet güWı giliiğinl ve dünya
nın infilaklar içinde batmakta ol· 
duğunu unnederek evlCTden, o-

Abluka yüzünden çıkan 
bir hadise 

Sovyetier 
ingntereyi 

protesto etti 
Zorla müttefik limanla· 
nna götürülen gemiler 
meselesinden çıka.."'1 za· 
rar ziyan için Moskova 
taz°linat iıtiyecekmit 

- Fakat neden... Bu ihanet. .. 
Niçin bu ateş? Kim yapıyot' bu 
alçaklığı?. 

ltidalinl en ziyade muhafaza 
edebilen Loris Melikof boğuk bir 
sesle cevap verdi: 

- Kaptan l Bunda ihanet yolr
Ateş açan Emdendir. 

Alem bir deli kahkaha11 ko
pardı.. Ağzından köpükler saça· 

rak soludu: 
- Emden mi? Delisin Loria 

Melikof. .Emden buraya nasıl 
gelir? Bir ihanet vat.. Rusyaya 
bir suikast._ 

Bu sırada Çemçoa alevler lçhı· 
de yanıyoııdu. 

.Gemi bölmelerini dolduran su· 
yun aikleti ile vaziyetini de"tiıtir
di. Bir JShza başı a~ğt olarak 

denize dikildi.. Karinesinin arka 
kısmı tamamen meydan« çıkmq 
göğe d,oğru yükselmişti.. Bu •· 
amudi vaziyetinde bir dakika ka· 
&.r kaldıktan sonra birdenbire 
etrafında müthiı bir girdap hu· 
sute ıetlrerek denizin dibine bat· 
tı. 

Gemi batamdana evvel, yan -
gm alevleri o'kada:r jiddct peyda"' 
etmişti ki bütün liman gUndli% 
gibi aydınlık olmuştu. 

Dört zabit bu tlddettı ııtk tçm" 
t!e dört baca.siyle denizde ıO.dl· 

len ve bir taraf~ manevra ya· 
parak, diğer taraftan ateıe devam 
eden bir kruvazör gSrdWcr. 

Bu kruvazörün direğine Alman 
63.nCağı çekilmig bulunuyordu. O 
vakit Alclcai Aleksiyeviç kendini 
tamamen kaybetmit bir halde eı .. 
biaelerini parçalayarak batırdıı 

- Oh, doğn!y doğru... P'..ar
den.. Emden_ 

Ve bu kelimeyi tekrar dıSerek 
deli gibi guillodan fırladı. 

• • 
Torpil Çemçoğa mbet ettlıt 

sırada mürettebat derin bir vr 
kudaydı.-

Torpilin çarpmasiyJe benıl>er 
gtminin şiddetli sanıntısı. tatlı 
uykuya dalmrı olan tayfaları ~ 
ma yataklanndan birdenbire yu· 
varladı .. Geminin içini tarifalı blı 
heyecan ve ,aşkınlık kaplamı1tı. 
Herkes bir tarafa kofuyor, bağır 
şıyot'du.. Sandal!an indirmek 
ldmsenin habnna gcJmiyordıa -
Geminin bap ne gelen f etiketin 
ne olduğunu kimee kestirem1yor-

Finlandiya k
.. f . d Moskow, 11 (A. A.) - Resmi du. 

O r e Z 1 n e 1 bir tebliğ, hariciye k~mi~r~ Mol~- Bu ırrada rahneden aular içen 
tov'un Moskovadakı lngılız sef ı- doğru hllcuma başlamf!tı. Atman 

meçhul tahtelbahir 
Talütı, 11 ( A.A.) - Kassari adındaki Estonya vap:ıru, cumar

tesi.- pazar gecesi Finl!ndiya körfezinde meçhftl bir taht~lbahirin 

rine bir nota tevdi edere;< lngil • )mıvuörünUn attığı toplar kua· 
terenin Almanya tarahndan bita - ru berelemi~. yangın zühur etmlt
raf memleketlere yapılmakta ı:>lan ti. 
ihracata kar;µ ittihaz etmi5 oiJu. Atevlc:r geminin tahta kısımla· 
~ tedabiri kafi S'J:-ette p:-ot?sto nnı kaplamıya ba~tamııtı. 
etmiş olduğunu 'bildirmektedir. Yanan kamaTalardan sapsan 

lki yaralı vardır ve Bu notada Ingiltere tarafın:ian dumanlar fıçkmyor .• BUtü:ı ge· 
alınan tedbirlerin hukuku d:ıvel miden müt~·, feryatlar duyulu -

atcşile batırlrmıştır. 

~ Mürcttüatı, l1icır2a adasına çıkıru~tır. 

bir kişi kayıptır. 

Bir lsveç vapuru battı 
Stokholm, 11 (A.A.) - 1928 tonilatoluk Vinda Isveç vap:ıru, 

bir mayna çarparak tatmıştır. Bu geminin 24 kişilik mürettebatı bir 
Danimarka gemisi tarafından kurtanlmı~tır. 

10 milyon kredi 

ahkfunını ihl!l ve bltaraf memle- yor ve derin uykularmda ne ol· 

ketlerin ticaret ve menfaatini iz. duklarını anlamıyan iki yüz ge· 
rar etmekte olduğu beyan dil- micinin çılgın vaveyllsı afakı 
mektedir. Sovyet hükCimeti, Sov • sarsıyot1du. 
yet Rusyaya ait bir geminin zorla Kızgın ate~ten etleri kızaran. 
bir Jngiliz veya Fransıı lim1nına gaz ve dumandan ciğerleri para· 
götürülmesi yilz\lnd?n uğratılacak lanan bu biçareler kanlar içinde 
zarardan verahut zikri geçen ted· yUzerek ayaklannm altmdakl B· 

Va~ington. 11 (A.A.) - ''Reconstution Finanoc Corporation.. birlerin tatbik:f d~ıyntle Ru9 hL t 1il ve yaralılara çarp1l çarpa •· 
il~ "ithalAt ve ihracat bankası,, Finlandiyanın Amerika birleji~' dev- rid ticaretinin maruz kalacatı j liccsine sağa ec•ı seğirtiyortar .... 
letlerinden kendisine lüzumu olan ~ya satın alması icin .. Finlandi· l zayiattan dolayı tazminat istemek Fakat kaçrp kurtulacak bir ~r 
~a~a 10 milY,on d~larlık bir kredi a~ardır. hakkını muhafaza etmektedir. bulamıyorlardı. .(Denml ,_, 
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Yazan: Hüsniye Balkanlı F R.Al~SIZCA Paris · Soir gazetesi Hitler'in ya.km doeUarmdan 
Goering, Hcss, Foerster, Rau!lclıning ile zaman. zaman yap. 

m,ı oldu~u ı:CırU.smeleri neşretmeğe başladı. 

dikte11 sonra Hennann Rauschn1ng. Danzfg fı) anına reis, yani Dan~ 
hükümetinin reisi olmuş ve bu mevkii 1934 sene-sinın teşrini..cııııı> 
ayına kadar muhafaza etmiştir. 

(Dünkü sayıc!an devam) 

İlık ve güzel bir ilkbahar akşa
mı idi. Ba~ımı pencerenin kena 
rınn dayadım, uzakta mehtabın 

altında parlayan karanlık suları 

yaldızlayan Jaml-alan bir do· 
nanma ~cnliği hatırası uyandırı

yordu 
Hafif bir rüzgar arasıra kom· 

~u bahçelerden baygın iğde ko· 
kulan getiriyordu. Ben bu ko!rn· 
yu, bu görünüşü çok iyi tanır -
dım .. K<>ç geceler bu haraba yüz 

t:.ıtan pencere kenarında ben 
bunları koklamış ve seyretmiş

tim. 

Şimdi bunlarla beraber bütün 
eski hatıraları tekrar yaşıyor· 

dum: Annem, kardeşlerim, arka· 
daşlarım, oh bilhassa öğretme

nim, küçük Nuri ondan ne derin 

bir inkisar ile ayrılmıştı. Bu dü
şünce dudaklarıma hüzünlü bir 

tebessüm getiriyordu: İ"te bu an· 
da titrediğimi hissettim. Öğret· 
menimin tatlı ve sıcak sesi o za
manki ~arkılardan birini okumı

ya başlamıştı. 
Şüphesiz bu eski hatıraların 

canlanmasından doğan bir rüya 

olacaktı. Bu sesin, pek genç yaş· 

ta Şark vilayetlerinden birinde 
olen bu güzel kadının sesi olma· 
sına imkan yoktu .• 

Fakat bu rüya içindeki şarkı 

bana bir defa tekrarlanması ka

bil olmıyan o ılık ve tatlı hey~

canı bir ·daha yaşattı. 

* * * 
Sabahleyin indr ağaçlarının 

kapladığı duvarları yıkık büyük 
babvede gezinirken bir kar~ılaş· 

ma bana akşamki şarkının rüya· 
da olmadığını öğretti. Henüz ço
cuk denilecek kadar bir küçük 

kız .komşumuz Ayşe hanımın 

bahçesinde dolaşıyordu. Güzelli
ği ve tazeliğiyle ,töz kamaştıran 
BU küÇUk kız öğretmenime ne 
kadar da benziyordu. 

Bana fazla tesir eden bu ben· 
zeyiş hakikati öğretti. Bu kız 

öğretmenimin kızıyt:lı. Akşamki 

şarkıyı da şüphesiz o söylüyor

du. 
Yanına sokuldum. Ve ona ken

dimi tanıtmaya çalıştım. Çok iyi 
tanıdığtm biiyük annesinden, ba
basından, annesinden bahsettim. 

O gözlerini açarak sordu: 
- Ay siz annemi tanıyor mu

sunuz?. 
- Evet kızım, diyecektim ... 

Fa'lcat bilmem neden bu kelime 

dudaklarımda kaldr. 
- Evet küçük bayan, hem de 

çok iyi. .. dedim. 
O, annes!ni çok az tanıyordu •. 

B enden malUmat istedi. Uzun, 

uzun anlattım. O günden sonra 

her ıün komşu teyzeyi ziyaret c·t 
mek bahanesiyle onlara gidiyor, 

uzun müddet annesinden, geç
mişler:len bahsetmekten büyük 

bir zevk duyuyordum . 
İlk zamanlar bu saadeti, iyi ve 

1 

yahut kötü olsun, her insanda bir 
tahassür uyandıran mazinin ya

c' ından ileri geliyor zannediyor
dum. Fakat sonradan anladım ki 

ben bu küçük kızı seviyorum •• 

On bir yaşında çocukken annesi· 

ni sevdiğim gibi ayni münasebet
sizlikle kırka yakın bir adam ol
mama rağmen bu gün ıde kızını 

seviyordum .. 
Bu küçük kızı sevmekte ken

dimde hak buluyor ve onu beyaz 
~·azılmamış bir yaprak gibi temiz 
l:albine kendi hayalimi işlemeye 

muvaffak olduğumu zannediyor· 

dum .. 
• • • 

Meh:aplı ve güıeJ bir akşamdı . 

Çalı~madığı dersten bir te"4ldüfle 
giizcl not alan bir mektep çocu· 

ğu sevinç ve çevikliğiyle yıkık 

duvarı atladım. Orman haline 

ceJen bahçeyi kaplayan Otlar a• 
raıındılrı ilı-..r?eı-ken pek yakınım· 
ma bfr a?acın altını::lan gelen ıcs 

beni d u rdurdu. Bu ~ Şcrminin 

s.esiyd( .. 

Başımı o tarara çevirdim. Şer
min bir a iaca dayanmış karşısın· 

daki uzun boylu gömleğinin kol· 
lan sıvalı sarışın bir gence bir 
şeyler söylüyor, kandırnuya ça· 

lışıyordu . Kendimi bir ağacın 

gölgesinde mijmkün mertebe sak· 
lamıya çalışarak onlara bakıyor· 

dum .. Bulunduğum yerden ne 
konuştuklarını işitmiyoroum. Fa

kat beni asabileştiren sarışın gen 
cin Şerminin yalvaran tavırlarına 
çok zalim ve küstah davrandığım 

hiddetle bir şeyler söylediğini gö
rüyordum. 

Bir ara sesi yükseldi. 

- Hayır, diyordu, gitmiyecek· 
sin o yıllanmış tilki ile gezmene 

müsaade etmiyorum. Anlaşıldı 

mı? Bu ihtiyar kurttan nefret e· 
diyorum. 

Genç adamın, yıllanmış tilki, 
ihtiyar kurt diye bahsettiği ben
dim. 

- Bir kere olmaz dedim ya. 
bitti, diye devam ediyordu. Ha. 
eğer onu seviyorum dersen, o 

ba~ka .. ihtimal bunu da dersin ... 
Çünkü o zengin ve mevki sahibi .. 

Titriyerek Şerminin cevabını 

bekledim .. Şu dakikada saadetle 
felaket o kadar yakı11daydr ki 

Şerminin kahkahası, gecenin 

sessizliği içinde çınladı: 

- Sen hakikaten delisin O r
han, babam yaşta ihtiyar, saçları 
bembeyaz bir adam... Buna nasıl 

ihtimal ~eriyorsun?. 
Taş gibi donduğumu hissettim. 

Bu inkisar eskisinden dBha acı 

idi. 
Kendimi hissettirmeden oradan 

çekildim. Sallana sallana odama 
döndüm .. 

Duvarda asılı aynada, sararan 

yüzümü görünce Şermihe hak 
verdim.. , 

Seneleri geçiren hor çehrede 

zamanın bıraktığı çizgiler, km· 
şıklıklar alnımı kaplamış, ~kak· 

)arımı beyaz saçlar süslemişti .. 

Bu halimle o yaştaki bir çocuğun 
sevebileceği bir erkek olmaktan • 
çok uzaktım .. 

Oraya ölen bir a~kın mezarını 

ziyarete gitmiştim. Heyhat ki ye

ni ve büyük bir: mezarı kalbimde 

ta~ıyarak dönüyordum. 
Hüsniye BALKANLI 
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: J.orel - Hnrtli Honr _ 
<lalıkta ( türkçe) 
ve Şarli Şan caniler 
peşinde 

: ırononulu 
: :\~kın zaferi 
: \'arının kadınları 

: Cç Ahhab Çanışlar 

Pastırmacıyan H ,ü_ 
rcka~ı 

: \'a-samak zcTl.:tir 
: Güzel esire 

: Frıınkeştaynın oğln 

: nil<lirıııe · .lir. 
: Uykusuz geceler Te 

:\c\'york haydutları 
: Oc Ahbııh Ç:nuşlar o. 

perada ( lürlq;c) ,.e 
Kudın ticnreti 

: Sü\'eyş fedaileri 
( türkçe) ve Şen yıı 

murcak 

Eu eser, Hıtlerın esf'ri olnn "~fein ,Kıunpf" dan çok daha entere
sandır. Çün!<U "Mc in TO:ampf" ı H1tlcr kendiı:ıi daha eski bir tarih
te yazmıştır; ve o eserde Hillcr görünmek istediği gibi görülmliştür. 
Halbuki bu&ündrn itlbııren bizim c!e Pnris • ~olr gazAtcsln~cn tercil· 
me Pderek neninc bn!jl:ıdığımı7. eser dııl-a ~·c>ni o!mnk. daha sonra. 
ki Bitleri v!' h:ı!'kalnrının "'ÖZiiylc ve olduğu gibi göstermek bakı
mından Ç{lk d'l ha enteresandır. 

Bu muhavereleri toplayıp yazan r..ausshning eski bir Alman 
muharibidir. Kendı!\l 1931 s<'nı>sindc nasyonal sosynlist partisine 
girmiştir. f;:ıyct kısa bir 1.amanda Hillrrin rmniyctini kaz:ınmış en 
yakın me~ai nrkadı:.,,l:ırı arasına girmiştir. Hitler mevkii iktidara gel-

1935 senesindeyse partinin politikasile U)-uşamamağa b3", ... ~~ 
bu 1.at emlakini de satarak serbest şehri t<'rketmiş ve bir ecn~ 
memleketinP yerlf'şmişlir. l~endi~ini partiden a~'lran rrC'nsip ,•c) 
taktik ayrılığı m1dır? Burası bizcr> malfım d<'f!ildir. 

Rnuschning'in Hitlerlı> t11n1stı~ r.ün<'l<'n \'!' 01111n v<ıı-..,ı .. ,..., sı::· 
sında bulunduğu tarihten orııdaıı ayrıl:ıenğı ı:ımn11a kııdıır nClt t-•• 
bütün bu hasbıhaller bize bugilnkü harbln daha 19~2 ı>r>ne-;inin 1'fdll; 
yetinde, yani tktidar mevkii ne gelmeden C'VV"l bil(' Hı! }C'• in }t'\ r~< 
içinde yaşamış bulunduğunu gösterm1>ktC'ı'lir, Pu <'rıt<'rr"" ı c "ri J ı. 
günden itibaren tercilmeye başlıyonız. Ta kin ı>di,..;7. • 

Hit~er 
• 

nıç n hücum etme~i Walinoya 
O NÜ:i\fÜZDEKt hıırb 1914 1 bu nevi gizli yeni ve müthiş silsh. I vardır. lstikba!dll ordular d"ğil. Wachenf<'ld vi11iıı1ında topl!lrııP'~ 

de.d harbe hiç bcnzcmiye- lar yoktur. Faknt bnr.a gelince, milletler biribirlcrinin karşısına di· tık. Harikulade güzel bir Jıa)""11 
cek, hudutlardnki karşılıklı ufak ben bu silahların icabında onlar- kiltcektir. olan bir kurd köp<'ği Bitlerin •: 
ı1ipcr harbleri ve knrsılıldı uzun dan beklenilen şe)i temin edecek· Üçüncümüz olan ve o tnr;ht<' yakhrı altında yatıyordu. A - ·s' ıı· 
bekleyişler hiç olmıyacak. Sizi le· leri hakkında fazla limit var deği- Danzigdcki S. A. ların şeri bulu ayındaydık. Verandadan d ) Jll 
min ederim ki bütün bunlar olmı- lim. nan gl'n<; arkadamm•z sordu: nıac;l~rının parlnk bir giineşi ııltırr 
yacnk. Çünkü geçen harb böyle - Halbuki yeni fişeklerimlzin - Filhrer'irn, Ccrnahhi miltt~. da uzanışını seyrediyordu. 11 ~ 11 
tereddi etmişti. t~lr kabiliyeti.,. Sonra da elek. hide-nin Avrupa lı;lerlne karıı:ma _ susmuştu. Var;nerin on('ralıır:n !lr 

Hepimiz Filhrer'in köşkünde trikli silahların lıücumlardaki e- ğa devam edeceğini zannediyor birinden bir havavı ıslıkla ç3lıY0 ; 
Veranda'dn oturuyorduk. Onun et. hemmiyeti... Bunlar doğru değil musunuz? du ve ıritgide derin hir dü11lirıC > 
rafmda toplanmıştık. O dalgın göz- mi? Ya yeni zehirleyici gnzlcr, ya - EğC'r öyle bir ııcy yaparlarsa d:ılryordu. . 
!erle ilerdP!<i dağın tepesine b:ıkı · mikrob dağıtma usullerimiz ... Bun· biz onlarda hö\le bir ııcve teııcb- O günlcrdC' Hitler rıek s1"irlı~ ~ 
yor ve de\'am ediyordu: lar bizim gizli ve kuvvetli silahla- büs C'tmck fikrini dahi bırakma· Çünkil nasyonal son:nli. t nar . 

- Bu defa bize manevra kabi- rımız de•-;il mi? ma.k için çare buluruz Böyle bfr en büyük krizine dC'"ru gidi' ord~ 
liyet ve imkfınını verecek tefcvvu. Hitlerin sesi daha ylikselmlşti: vaziyPt karşısında hakikntC'n çok Hitler milcade1rsinin ('n r tiıı ~r 
ku bulaca~rız ! - Bir millete onıın hıı klan ve. müessir olacaklannrl:ın e"'\in bu- en şiddetli devrini :racııvordu ıl011 

Albert l"ocrster, Danzigin Nazi. rilmediği 1.aman o bu hakları elde lunduğıımuz yeni silahlarımı:>. vıı.r. sözü\•le hepimize pek )llıtuı, 
Şefı bana bir icmret ederek Hitle- ('tmek için her vasıtaya, hatta dır. Amcril.:n mütemadiyen ihtilii- ln<'\'kii iktidara gclecc.:ini 'c ~~ 
ri en çok ,sevdiği mevzua getiren mikroblnra da1ii mUracant ederek lin kıyısında bulunuyor. Dizim A • mnn millC'tini ~·eni bir talie do tİ' 
suali ortaya attı: mücadele eder. Ben hiç bir insani merikadaki isvan harckf'tler1'1! V" scvkcdcceğini telkin etmek ıs 

_ l.flisyö }-{itler, diye sordu. düşünceye mağlfıb olmıynca;;mı. ihtilal cereyanını kuvvetlt>nclirmek- yordu. .Jı• 

Almanynnın hakikaten bütUn ma· Ve lüzumlu gördüğüm silahı isti- le Amerikalı B:ıvları kendi b:ı'ilnrı. İı;tc o gün de yinl" harl-ıdl"n 1' ~· 
nialan yıkıp tahrib edecek, hatta malden çckinmi\'ecC'ğlm ... Hem ri· nın derdiyle uğraştıracak hnle so- SNliyorcfok ve hlitün Alman ı;fb~ 
Majino hattını bile mahvedrcek ca. ederim. gazdt>n ölen bir insan- kııbillrlz. Çünkü Amerikalıların ](>rinin lD18 seneı:inde ne fccı 1' 
kudrette, yeni keşfedilmiş gizli si- ı la uzun müddet siperlerde can c;e. Avrupa itılcriyle meşgul olmaların· ı akıbete dU~t!i!;UnU konu~uyor&ıı 
!ahları var mı? kişmeye bcnziyen gllnler geçiren da hi~bir mana bulamıyoruz. 

- BugUn hangi ordunun elinde insanm ıstırabı ara.cıında ne fark O gün Hitlerin Obenıa!zberg'dc (Bitmeıl/ 

Tayyare piyankosunun bugünkü keşides:nde kaza a ar 
100,000 5000 
Lıra kazanan 

21820 
"• '.?O ı ııc oıtııı.ye-t bulıın hl.ittin nu · 

marallU' iki er lira amorti alırlar. 

2s_ooo 
Lira kazanan 

32331 
Sonlan 31 le blk n n uman.Jar 1-

kl,cr Hm amortl alırlar. 

15,000 
Lira kazanan 

18177 
Sonlan 77 ile biten bütün bilet

ler lkt~er Ura amorti alırlar. 

12,000 
Lira kazanan 

15162 
10,000 

Lira kazanan 

34149 

Lira kazanan lar 
3034 

3,000 
lira kazananlar 

16429 39523 
28312 

712 18602 120~ 

2,000 
Lira kazar anlar 

26101 28047 5023 38649 5737 
33608 25348 11039 

1000 lira kaznnanla r 
46 29981 1021 27282 9850 

887 19304 36288 21900 12772 
20581 22594 15902 2400 21593 

7082 2671 9258 22360 1789 
30858 11800 6624 19915 14113 

100 lira kazananlar 

4457 23484 38809 37407 37539 
7952 26525 22287 37067 22157 
6440 1522 23395 37397 16397 
9252 7237 31981 3114 26703 
8784 33295 4379 629 22675 

33395 17396 20693 7322 7180 
7223 20323 10073 36350 10999 
295 34693 65974 30421 36787 

11047 32102 37342 33018 25487 
31362 39200 28165 27196 1190 

1640 10524 9792 15505 29712 
11333 33352 7941 14637 13084 
20596 13653 34815 24470 33042 
25638 4174 9255 7989 21637 
13502 26036 20437 5296 32342 
31057 3645 31257 3553 145g 
25904 25555 12547 16984 36486 

35303 5759 35505 36159 19826 
4414 3666 34048 34922 25693 

31900 38074 20648 15857 3192Y 
8951 13786 26509 14406 17146 

4•4 
6611 8469 18223 23905 ıl 

4089 29032 39990 61 ıs~. 
17488 37035 13207 25907 360 

24006 18205 32488 OQ 
31724 22303 4fı59 8182 15405 35906 25692 37423 37433 390o 
20169 32015 18491 26268 2f>07•1 20567 33908 15763 8744 11 

13451 38397 15928 38199 25810 6s5 
38504 26038 26962 12849 30087127380 15774 17542 545 ~3Q 

32290 4431 18277 8349 21 4 
24339 566 26512 19818 3758 ~9 2 814 32244 246 
30588 18261 12192 30300 19721 

5768 394
' 

5 
6f5 

29507 27508 6468 39948 24111 7822 21034 28000 6155 ı s3' 
16875 29367 17019 5099 3;21' 

33088 34097 2066 3448 9460 13387 20926 23877 39837 266~6 
7690 34175 4850 14517 26569 20945 161 84 11664 1208 39

915 
20393 19781 25857 11382 34662 3611 4913 36113 13490 28 :. 
27764 15010 16799 8750 39519 i .. 7W 
23294 25953 287 42 35171 1 7302 27 420 24940 2151 o 12290 

_, 049 
39196 26997 ıı2 14690 8284 8304 19834 2~75 9375 ı\oj 
21339 12477 10329 4861 36730 11649 17605 8879 16263 

:06' 
25092 14146 5456 2011 862 11051 32672 35111 995 ı'ıoı 
6692 22201 34746 8328 31291 35645 14694 36541 21456 27 9/9 

32668 1842 6046 1078 26 ı 
27 4947 10027 t~S91 8787 2zSO 

32685 3315 23341 30612 26532 18953 25086 35365 8277 41C 
34130 2n;5 26190 2t746 23319 30515 19036 29987 29225 ısssı 

24698 177 ı 0211 24926 2S 0 21604 26984 35946 34905 33533 17516 2834 275 1766s 1425~ 
18612 27742 2917 32456 25255 5514 26429 29324 35777 6~9 
14614 25521 21150 32327 2633 30300 38179 16487 27331 166,ı 
21862 38393 12265 9671 11347 4675 13167 27265 36898 
9765 39439 3505 26621 10864 13223 22947 18413 5480 

10718 4076 8610 16660 11969 
6351 7279 27303 4939 36614 

25532 3738 11167 7879 8837 
11016 31776 21415 37596 5998 
37853 32885 33695 17402 22036 

268 .33150 33641' 3~009 23928 
6482 12338 1660 3466 31855 
1123 6903 30944 14330 37925 

38889 13220 14687 37764 13700 
1421 37041 19919 27063 39059 
3083 39579 2542 15884 26017 
6164 23915 39882 20939 10392 

~~~~~~--,__,,.. 

Bu Ev 
Tekin değ'ld!~ 

Tefrikamızı yazımızın çoklllğtı 
dan koyamadık özUr dilcriZ· 

: Kııd ınlar hapishanesi 
Te Ka:o;ırga ŞEN : Bursa sen roııisi (Türk 

filmi), Çeteler karşı 

karşıya ve Günahkar 
kızlar. 

636 933 7278 15934 26243 
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<,;EJJBEU. 
7'ıt.5 

SUıl T J>. 

İstanbul 

: tik uyanış ve Kurşun 
~ a~ınuru 

: C.üııorkar melek \'C 

Arizoıı:ı ':.ptrını 

: :\şk ,.e ~öhrel \'e Da~ 
lı:ahramanl:ırı 

: Dü~rmın maskesi al_ 
tında ve Bckoz kralı 

: Zeynrt)im ,.e (;örün. 
mıycn t'::ısu~ 

(;un:ıhk!'ır Melek 
.\rizon:ı kapl:ını 

l\ızıl d:ınsüz n tık 
ııy::ını~ 

Beşiktaş 
: 3 :ıhlınlı çavmlar lıey

riııtlar aruınıla (lürk. 
çe Ye Slad ilahları 

GÜRE!, 

11.H.E 
SVREl'l'.A 

ll.H.r. 

: S .,ııncıı b:ılayı 

Şeref yumnı~u 

Kadıköy 
: Elıedlyen seninim 

ve 

: Gülnaz sullan (lürk
çc), Oliirn dönemeci, 
,., Ko,·bos kızlar. 

Üsküdar 
: Süven fedaileri 

!lürkçt) 
--0-

SEHIR TIYA'l'HOSU 
nıı gece 20.30 UR 

Komedi J\.ı~ını 

KAN KARDEŞLER! 

33377 7366 6020 11654 23435 
11391 21192 18783 37042 14647 
21996 36839 6610 33016 2901 
15092 24251 24883 25202 22877 
26681 7262 23113 24382 22$52 

5669 39967 7877 31066 27577 
21063 14547 17977 20111 20106 
36033 25153 36063 22861 28216 
24232 15823 29405 19245 18790 
8508 14487 26342 29462 

50 lira kazananla r 

7854 12926 8623 21266 2888~ 
31165 2420 13107 26332 .1105~ 
3230 12728 20114 23896 15310 

37418 9823 38064 ~4278 9649 
38011 38225 .35887 338 38138 rarp "eph~!n~e btr fn~illz l.1tast mU'ffıı.hkcm bfr mcvtdc 
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