
~ .. ....___~ " - - - ... 

~nnıandıy;ı:c:aa müthnş soğuk ~UNUN EN Gc.'" 
SA. A'ef t N D E E N 
~ON HAVADiS

, ERLE ÇIKAR 
lil\LKGAZETESt 

'...t) . , ... 

BaSlldıtı yer : 
'I AK 1 T MATBAASI 
--i_~ Caddtsl VAKl!..!urdu 

413 
8fRUt&tKltlUN 19 3 9 

as 
ÇARŞAMBA D D 

1U:'.1~ .. ku~!e~ı! ıs © V/ y <e t o e lr ~o (fil 0 <§l lf.11 ©! o Y/ c§l Y/ o 
lköy~ böDmek. öçö1111 

~--~--~--------~.~~------------------------~----~~--------------------------~--~------

· g~çtöU~ır 

Almanya 
Finland ·yaya 
Yardıma ma • 

ı 

. o uyor 
ltalya tarafından Finlandiyaya gön

derilen tayyarelerden 23 ünü 

lo 
Altnanlar mü ~adere ettiler 

d•ıı 1ıdra, 13 ( A.A.) Vıborz. 
~ rn~hn.an tel;ıraflar, Finlandiya· 
tilttu Uthı~ b.ir !Oluk hüküm sürdü
~ bıldırmekt«iir. Sovyctler 
~ir~ ~ ı>ek ziyade müte<:ssirdirler. 
~~ Yyct ordusunda zabitlerin 
tisi Çadırı Yoktur. Kıtaatm ekse. 

ilçık havada yatmakta ve 

Finlandiya top ve tayyarelerinin 
korkusile ates de yakamamakta • 
dır. Finlindiyahlarm eline ~ 
esirler, sabahları 11k ilk ~Tyct 
hatlarında irllP halinde donm~ 
askerler bulunduğunu bil:liriyor -
lar. 

,(Devamı 2 inci Sayfada) 

Erzuruml·ular 
Cumhurreisini 

büyük iezahürat. 
la karşılıyacak lar 

.Erzincan, 13 (A.A.) - Reisi. 
cumhur Milıt Şe! 1nönli'yU ve re
fakatindeki zevatı hı\mil bulunan 
hususi tren bu sabah •aat •,45 de 
şehrimize gelm~ ve kma bir te -
\'a.kkuftan ıonr& Erzuruma. geç • 
ıııişilr. 

Enunım, 13 (A.A.) - Bilti.ln 
Erttmtm halkı bugUn MillJ Şefimiz 
1smet 1nönünün §clırimize §Cref 

vermelerini büyük bir sabınıu.lık
la be.k:emekledJr. Şehir ba,ııtanba· 
p bayrakla.rlıı. \"C muhteşem tak. 
larla aUslenmft bulunuyor. Civar 
Köyler ve kualar halkı büyUk 1-
n&ıüyü k.artzl••'k Uzere buraya 
gclm~ bulunuyorlar. Erzurum en 
lüyiik günUntl yqıyor. 

Dinlerce halk istuyon civarmı 

ve yollarını doldurmuı bulunuyor. 
Valimiz H~m t.ean Millt Şefi 

\'iliyet lmdtıdunda karJ1lryacaktır. 

Pazarllkla 
satış kanunu 

Dahiliye ve Ticaret 
9killer! sual tak ririne 

cevap verdiler 
Ankara, 13 (Telefonla) 

Büyük Millet Meclisi müstakil 
grup reis ve3dli htanbul mebuım 
Rana Ta.m&!\tn, pararlıkla &ntış 

kanununun tatbiki hakkındaki 

aual takririae bugün mecliste 
Düiliye ve Ticaret Vekileri ta
rafındıu\ cevap veri}:ii. 

ilk olara.k künüye gelen Da· 
hiliye Vekili Faik Öz:traktı. Pa
n.rlı1c&1z: &at'! kanununun bu. 
günkü kadro ile tatıblkinin bazı 

maddeler üı:erine fiyat tereffüü
nü mucip olduğunu söyledi. Ti· 
cartt Vekili Narmi Topçuoğlu 

bu kanunun tamamiyle tatbiki 
için gayet geniı tC§kilSta lüzum 
bulundui'unu i:r:ab etti. Vekil, bu 
geni§ teıkilit yapılmadrkça kıa· 

nunun, bazı maddeler üzuindc 
p.uı.tan •upflDİt olıan -.!JCı.. 

yı araca ~ını n bun\11'1 Ö· 

nlnl .Zmak için yeni bir iıııınun 
11yiha11 hazırlandıfını, yakrn-da 
mecHee ae'Y'ked:ileceğ-ini bildir· 
idi. 

Milletler Cenıi
Y t· birte lif 

"Azadan 
nisbetinde 

her biri, nüfusunun binde biri 
teçhiz edilmiş bir ordu gön

derirse Rus taarruzu durabilacektir ı , 
Pari.."t ıs (A.A.) _ Havas: 

Petit Perlsien gazetesinin Ce -
neneye gönderdiği huııust muha • 
biri Lucien Bourgu~, 13 ler komi
tesinin vereceği karardan bahsede
rek diyor ki: 

tir: Birinci nokta Sovyeller Birliği
µin manevi ta.kbihi olacaktır. 11tin_ 
ci nokta taarruz kurbanına münfe
riden yardımda bulunma:u olac k
tır. Bu yardımı Cemiyet azasmdan 
her biri münasip göreceği ııeklldc 
yapa.bilir. ÜçüncU nokta ize, 18 m. 
cı maddenin -4: üncü fıkı-Mı muci -

binco a!amblenin değil, konse}in, 
karar vereceği Sovyetler ~irllğinln 
cemiyetten ihracı olacaktır. 

Asamblenin p~embe günG me
swini ikmal edeceği zannedil • 
mektedir. O tarihe kadar konsey:in 
muva.k.kal azalıklan için eeçim ya
palıcak ve Petil ParUıien gazetesi· 

"Bu karar ııureti muhtemel ola. 
rak şu üç noktayı ihtiva edecek -
-------------------------- ne göre bu aeçimde Le.tonya ken. 

Satge meselesinde 
geni bir. safha! 

Alakadar makamlar, meydana çıkardan 
dikkate değer bir hadise üzerinde 

tahkikata başladılar 
Yazısı 2 inci ~ayfada 

di yerini Ru~yaya bağlı olmryan 
bir memlekete bırakacaktır. Muh
!cın~l olarak Skandinav memlrket
lerinin müme!!.sili nlı:amname mu -
cibince ittifakla rey verilmle olma
eı~a m!ni olmıyaca.k olan l.stlnk!! • 
la l~ln içinden sıynlacaktır. 

BP.klemrıedik bir hfıdise olmndığı 
ı.~.kt!ircle, içtima, Finlindiyanın mu. 
ııırren iatedifi pratik yardım tcd -
birleri unutulm&ksn:m, Sovyetler 
'Birll~inirı takbih ve ihracı ne neti
celc:ıı0crktir." 

(Devamı 2 inci Sayfada) 

Yugoslavlar Beyoğlusporu 4 -O yendiler 

ıt.ı•ki v ...... \' - •~1eilnıt0r ••«'lll41a ubtlana. T•t••'•T Mi lte'kf adıH.n ~el'. 
(Sa.löaUanma kud de-;il. normal bir ça.rrı~ma nf'H~iıllr.) 

Y az;ıaı 2 inci saylacltt 
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Dcnizbank .zamanında cereyan etmiş olan çok di1dtatt değer 

bir hıldise meydana çıkanlmıştir: 

Denizba.nk tarafından limanın antrepo ihtlyacmt temin için 
250 bin lirııya satın alman Satye binası işiyle alakası bulunması do. 
layısiyle hf.Jdise hakkında alakadarlarca t<1ıemmiyetle tahkiknta 

ba lanmıştır. Hadise şudur: 
Geçen senenin teşrinievvel ayı ~ında bir ga.z kumanyası be

lediyeye müracaat etmiş ve polis beşinci şubenin bulunduğu Top
hanedeki yolcu salonu karşısında bir depo inşa etmek iı:tcdiğini 
bildirmiştir. Fakat burası daha evvelden liman ~abası içine alındı.. 

ğından ve kumpanyanın istediği ye~de antrepo inşa edilmesi ka· 
rarla~tığmdan belediye müsaade vermemiş. fakı:ıt kumpanyanın 
isran il.zerine de 10 - 10 - 938 tarihinde Denir:bari'ktan vadyet 
sorulmuştur. 

Dcnir:bank 27. 10 - 38 tarihinde belediyeye bir tc%.kcre gönôer· 
miş ve bunda,bankanm antrepoya ihtiyacı bulu.mn*-lığı ve esasen 
böyle bir bina yapmağa veya almağa da parası olmadığını cevaben 

bildirilmiştir. 
Bıınun llı:erlne belediye kumpanyruım mezk\ir arsadn tesisat yap-

maema mtısruıdc ctuıiıitir. 
Hfıdınenln asıl dikkate değer kısmı, 17 • 10 - 938 tarihinde bele

diyeye Antrepo almak veya inşa etmek ihtlyacrnda olmndrğmı ve pa. 
ram da bulunmndığmı bildiren Dcnizb:ınkm bundan 20 gün kadar 
sonra yani 15 - 11 - 938 tnrihindc 250 bin lira vererek Sntye blna.smı 
sntm almış plmnsıdır. Bu suretle belediyeye yulmrcl:ılrl cevabın veril· 
dlği sırada Satyc blnnsmm satm nlınmnsı i!;in mUzakcrclcr yapıldığı 

anlaşılmnktndır. Allikndarlnr bu yolda. ehemmiyetle tahkikat ynp

:mnktadırlar. 

EN SON DAK 1 KA 

Çumartesi günü vereceği nutkunda 
harici 8İyaaetini izah edecek 

İtalyanın 

Roma, 13 (A.A.) - D. N. B.: Hariciye na.zın Kont Ciano.nun 
cumartesi sabahı saat 9 da Faşis Korporatif mecliste büyük bir nu
tuk söyliyerek İtalyanın dış siyasetini izah edeceği öğrenilmi tiı:. 

ısveç <abinesi kuruldu 
. Stokho~ 13 - Yeni İsveç kabinesi teşekkül etmiştir. Ye

ni kabinede, komünistler hariç olmak üzere bütün fırkalar mü
messilleri bulunmaktadır. 

MilleC_.: cemiyetinin bugünkü toplantısı 
Londra, (Rndyo, saat 18) - Milletler Cemiyeti bu sabah toplnn. 

mIG ve Rusyanm cemiyetten çıknrılmam meselesi ilzcrinde görlişmUş
tUr. Arjantin murahham, bu hususta yaptığı teklüin kabulü üzerine 
bu karamı derhal tatbik cdilmemnt istemiştir. 

Asamblenin bugUnkll toplantısında Finl5.ncliyanm, mütareke tek
lifhıe verdiği cevap da okunmuştur. 

Bugün iki vapur daha batb 
Loındra, 13 (Radyo, aaat 18) - Bugün isvcçin cenup sahil 

terinde 9800 tonluk (Ergal) ismindeki bir Norveç vapuru mayna 
çarparak batmıştır. 

(Bolhaym) isminde bir vapur da tahtelbahir tarafından batını 

mıştır. Bununla da, Almanların Fin harbinde Ruslara yardmıa 

çalıştıktan ve Finliinldiyaya giden vapurları batınnıya karar 

verdikleri anlaşılıyor • 

Rus • Bulgar hava anlaşması imzalandı ... 
Belgrad, 13 (Huıuai) - DGn Sofyada Bulgaristan ite Sov 

yetler Birliği arasında, tayyare seferleri hakkında bir anlaşma imza 
larumştır. Mukavelenin imzalanmasından bizr:at Bulgar b"...§VCkili 
Köscivanof ve Sofyadaki Rus Büyük elçiai Lavrentiyev ha:ıır 

bulunmuıtur. 

'SON POST A'da 
"HcrgUn'' eUtununda muhtelil eşya f"ıyntle.rmda g6rWen yWtseJme 

hareketi tetkik edilmektedir. Muharrir, bu ytlkaclmenln da.ha ziyade 
yn.bancı piyasalardaki son terfilerin teairlle vukue. geldi#inl ya:;maktn 
ve göyle demektedir: 

"'BiltUn meseledrş piynsa ile iç piyasa arasmda muvazeneyi muha. 
faza edebilmektedir. Bu Lse ihracatmımn artnıaşma, yani hariçten b
tediğimlz kadar mal getlrtcbllıncmb: Jçin elimizde fııtla mlktnrda ec
nebi parası bulımmuma b:ığlıdtr. Blz.ce muadclenln en gilç noktnsı bu. 
dar." 

~KSAM'd 

"A.qam" imzalı b:ışmakalede, tr.:Jarnıf haftası münssebeWe, Drtı
sadi ve içtlınal sahada başarılan lelerle bugllnkU vaz.iyetimlz gözden 
geçirilmekte ve bundan sonra devletçi rcjimhnlzin en y{llaıek fktmad! 
grıycclnln fcrdln refahı olması lllzumu tebruilz cttirllmcktedir, 

'HABER'de 
Haaan Kumçayı, 11hlikir pe§indo hnUan vazifesi" ba.şlıklı yar:ı

smda ş5yle diyor: 
•'Hallt hUkQmete nnsıl yardım edebilir? 1htikt\r kr.nwıunun tnt. 

bikatmı kolaylaştırmn.klıı., ihtiklir mevzuunu teı:.,'til eden maddeltrl n:ı
tz:a a1msk lda tehacUm glSstcrmemekle. Aksi tnkdirdo ••oman" piyasa
da falan mal aznlm?Ş. Belki; ynrm ilıtiyncmı olur. Ondan birnz da ben 
alayını" diyenler. yahut eu veya bu adamın ihtilW.rmz gôrilp dıı: "var_ 
sm. ce~ı benden bulmasın. Allah bel!smı vcırsin." diye geçip gt. 
denler sadece JhtlkArm blrn.z da.ha artmasına sebep olur. 

• • • 
! gı iZ 

ayyareleri 
Hollanda üzerinde 
keşif uçuşu yaptı 

Londra, 13 (RıJdyo) -- lııgiliz 
hava kuvvetleri d fin gece Alınan
ra üzerinde tekrar bir keşif uçuou 
yapını§ ve Hollanda deniz üs'iil 
üzerinde uçmuştur. 
Diğer taraftan bahriye namı 

Mr. Kingsley Wosd diln bulun -
duğu bir beyanatta lngiliz ha\'a 
kuvvetlerinin son hafta zarfındaki 
faaliyetini anlatmıştır. 

BIR TAYYARE KAZASI 

Londra, 13 ( A.A.) - Bir lngi. 
liz askcı1 tayyaresi bugün Sout -
hamptonda bir baraj balonuna 
çarprnıstrr. Dört kişi ölmüstür. 

e 
er ra 

Va,Wl;ton, ıs (A.A.) - Diplomasi nıaha.filin. 
de, FlnU!.ndiya hük:Uınetinln, sivil ahalinin iaşesi 

lçln on milyon dolar miktanndn bir kredi nçılma-

8IDI .l.ırtem~e beraber, bllhıı.s.sa derhıı.1 harp mal -
zemesl ve hnss~t.en tayyare istem.ekte olduğu BÖY

lenmcktedir. 
Şimdi yalil.1% Amerika hUkQmati için değil, A

merikadan harp malzemesi snt.m alan milletler için 
nazik bir mesele mevzubahatır. ÇünkU Amerlhanm 
f.ınaıtı.tı mahduttur ve müttefiklerle Amerika ordu· 
eu araemda taksim edilmektedir. Amerika fn.bri • 
kalan, bUtiln randımaniylc çalışmaktadır. HUh:funet 
Finllndiyaya yardım etmeği çok arzu etmektedir. 
ve bu arzusu, hic bir kanuna muhalif de değildir. 
Fa.kat mUttefiklere ynp1lnn tesllba.tm eksilmemesi 
ve A'merlka ordU311 ihtiyncatmm ihmal edilmemem 
lAmngelınekte olduğunu gözönUnde tutmaktadır. 

n ~ e i or si e 
a sim e miş b unuyoı 

Malt mahnfil, sivil ahali için, Amerika tanı.fuıdatl 
FinlAndiyayn açılmlş olan kredilerin FinlAndiyanlJl 
harp malzemesi satın nlmak için pe~ oltımk Ttr 

reccği pnraya muadil olacağını beyan etmektedir· 
Çine de bu oekilde krediler açılmıDtı. SJ.yasf 

mahafil, kongrenin Finlfuıdiyayn ~diye kadar ıs-
demi§ olduğu mebnliğ nisbctinde bir kredi açılnıast
ru k:ı.bul edeceğini tah.mfn etmektedir. Fakat kongre 

ancak kAnunuMni nymda toplanacaktır, FinUin .
diy:ı mllmesslllcri ise ancak derhal yapılacak yer' 
dıınlarm mUCf:3ir oln.bllcceğinl 86ylemektedlrJer. 

AlUERlKANIN FİNLANDİYA YA PARA 'Y ARDı!fl 

Londrn, ıs (Radyo) - Amerikan KızıUıaÇ 

teşkilatı Finlündiyaya yardan olmak üzere 18 b1ıl 
sterlin (yüz hin lira l:ndo.r) bir para göndennlş .. 
tir. 

~~~~ 
Şehrimizdeki ilk maçlarında 

Yugoslavlar Beyoğ sporu 
4 - yen i er 

An.karadaki iki galip maçtan J şahane bir gol yaptı. 
sonra şehrimize gelen Yugoelav- • Bütün Peralılan kıvıra kıvıra 
1ar §Chrimizde ilk maçlarını bu
glln Taksim stadında Beyoğlu. 

spora karşı yaptılar . 
Tamamen çamur içinde bulu· 

oon 11taidyo::nun kömiir sahasında 

takımlar fll kadro ile sıralandı

lar: 
Bcyoiluapor- Cafetino, Hriıto, 

Civelek, Crunbaz, Maruli, Çiçe
viç • Filip, Cıılnfi, Butfoy, Bam

bino, Taleo. 
Yu~oslavye.: A.nkaradaki iki 

maçta sahnya çıktıkları bdrola
nnr muhafaza ediyorlardı. 

Oyun başlar başlamaz, saha· 

nın yağmurlu olmasına rağmen, 

misafirlerin mwıtazam akınlarla 
Bcyoğluspor kal~i.ni tehdU: ettik
lerini görüyoruz. Bu vaziyet al· 
tmda bocalayan Bcyo~luspor 

mildafaası, variyeti kurtarabil -
mck için ıkıpk bir oyun oynu
yor. Bu arada 16 mcr dakikada 
Beyoğlu .. spor müdafaası bir de 
penaltı yaptı. Misafirler bunu 
sayıya tahvil edemediler. 

Tamamiyle mi-safir takım haki
miyeti altında cereyan eden oyu. 
nun bu devirleri arasında Bey
oğlusporlular ilk fırsatlan.m 22· 

inci dakikada kaçırdılar. 
Bu kaçan fırsattan 9 dakika 

1SOtıra misafirler ilk gollerini ka
a.ndılar. 

Devre, Yugoslavların hakimi. 
yeti altında O - 1 lehlerine bit

ti. 
lKINCl DEVRE 

Bu devre gene tamamen Yu
goolav hakimiyeti altında cera
yıın d:ien bir oyun g.eyrcdiyoruz. 
İçlerinde yedi beynelmilel oyun. 
cu bulunan Yugoslavlar için sa
ba yadırgama, Ç31Ut hiçbiri te
nit' yapmıyor. Gayet muntazam 
eJanlar, bilgili paslarla haı;ım 

knlesinin önUne iniveriyorlar. 
Mühacimler !evk31Sde şüiçü 

oyuncular .• Me~ezi Avnıpa o
yunWmdaki gibi kale ocıiindeki 

kombinezonla vakit geçirmek 
yok .• 18 çizgisi üzerine geldimi, 
kaleyi bulan: ~abetli ıüt muhak.. 
kak ham' .. 

Bu tekilde, t:a.ımımen Yugos -
tav hakimiyeti altında cereyan e· 
den ikinci devrenin 25 inci dtı:ri
kasınM, misafir takmı so1içi, 

Tal:*n trtadınm ender rördl.lf\! 

geçen soliç, müthiş bir şütle Ca
f eti.-ıoımn g8ğGünden söktüğü 

topu Beyoğluspor kalesine ycr
leştird i ... -

Hiç endişe etmeden, rahat 
ı:aslar ve muntazar.1 alanlarla 
oynayan misafirler. üçüncü gol
lerini, devrenin 36 mcı dakika -
sında penaltıdan kazandılar. 

Çok gilzel deplasman, sn.ha ve 
cnmur icabı gUzel paslarln oyna.. 
)'an Yugoslavlar ikinci devrenin 
imtida.dmcs, bütiln bilgilerlnl, fut
bo!deki Usti.lıılilklerini hasımlnrma 
knb:ıl ettirmiş bir oyun çıkararak, 
nihnyet 40 ıncr dak.kada. sağiçin 
18 Uzcri.Iıden çektiği kuvvetli bir 
f,ilitte 4' Uncü gollerini de kıızandı -
lar. Ve devre mac;. devam eden 
hfıkimiyetleri nn.::;,y:d:ı. bitti. 

'Mis:ıflrler, oyunun her dakika • 
smda, çok muvaffak oldukları W 
M. sistemini rahatça tatbik ettiler. 
Ve görerek, bilerek oynadılar. 

İçlerinde, Belgrndda, İngiliz mil
li takımına gslibiyP.t golUnU ynpan 
santrfor, tnlumın netice alma yo -
lundnki ça!ışmnlımndn milhlm bir 
cl('rnan ... 
Tnkmı, nefc3J;, aUetik ve iriyan 

oyunculn?Lnn mUteşekldldlr. O • 
yunu b:ı§ladı:tlan gibi yorulmadan 

bitiriyorlar. 

Kız mektepleri arasında 

Buyun yapll n vo-
leybol müsabakası 

İstanbul kız mekteplileri ara
sında tertip edilen voleybol mU
saba:kalarına bugün, Çapadaki ktz 
muallim mektebinin kapalı salo
nunda başlandı. 

B:l§tan başa heyecan ve zevk 
içinde devam eden maçlarda ts.. 
ta.nbul, Kandilli ve Çamlıca lise
leri günün galibi oldulnr. 

Müsa!>akalarrn ndiceleri şun

lartfır: 

lstan:bul Liseci - İnönil arasın. 
daki karşılaşmada, İstanbul lise

si 2 - 15 ; 15 - 6 ; 13 - 15 ka.. 
zacl-Jr. 

Kandilli - Eren!Jtöy kar§llaş· 

r.ıasr s - ıs: «5 -15 Kandillinin 
lehine neticelenui. 

Çamlıca - Cumhuriyet ti~leri 
maçında, Çamlıca rnr~abakayı 

3 - 15; 4 - 15 kau::.:!t. 

(Ba§ı 1 inci Snyfada) 
Hemen her tarafta dondurucu 

ince, sert \'C nüfuz eden bir kar 
rüzgarı esiyor. FinHl.ndiyalıların 

elinde sayısız çadır vardır. Halen 
alaylarda her 25 asker için bir 
çadırdan başka ~r Fin askerinin 
techiıatı meyanında küçük fakat 
revka!:ide pratik müstakil bir ça. 
dırı me\•cuttur. Bu küçük cadır 
modeli Japonların Çinde kullan -
dıkları modele çok faiktir. Alay 
.çadulannda daima.ateş yanmak
tadır. 

FinHl.ndiya zabitleri bile, Fin 
kıtalarırun dilşman kütlelerinin 
ileri hareketini durdurmak ve 
tankları tahrip etmekteki kolay. 
lığını hayretle l:aI'§ıhyorlar. 

Helsinki'den gelen bir telgrafta 
Finlandiya tayyarelerinin dün ak· 
şarn Mumıansk civarındaki de -
miryolu üzerinden alçaktan uça • 
rak 20 kilometre yolu tahrip et· 
tikleri bildirilmektedir. 

ALMANYA, YARDIMA 
MANI OLUYOR! 

Londra, 13 ( A.A.) - Haber 
alındığına göre, Almanya, muhte
lif memleketlerin sempati dolayı. 
sile Finlfindiyaya gönderdikleri eş
yanın bu memlekete erişm~sine 
mani olmak için oo~raft ve strate
jik vaziyetten istifade etmekte • 
dir. 

FINLANDIY AYI iKiYE BöL. 
MECE ÇALIŞIYORLAR 
Helam!ti, 13 (A.A.) - Röytcr: 
Mütehassıslann tedricen var. 

drklan kar.aat, Sovyetlerin flın· 

diye kadar Finlandiyaya ka11J 
üçüncü !derecede alaylarını gön-

derdikleri ve §imdi Finl!ndi~ 
mukavemet kudretini kilçllk g6t• 
düklerini anlayarak birinci aıd• 
yattan cepheye g8nderıııd' 
karar verdikleri merkezindedir· 

Halen muharebelerin siJdeC 
merkezi birdenbire dcğişmitdt' 
Bu merkez Kareli berz~ 
Finlfuıdiyanm orta las~ 
intikal etmiştir. Sovyetlcr bu~ 
sunda iki mUvazi bat nze# 
Finlandiyayı ikiye bölmeğc f' 
h§ıyorlar. Buna binaen Su~ 
salmide ve daha §imalde guall' 
jarvi yakın1armda, çetin ~ 
beler cereyan etmektedir. 

Son haberlere göre, Sovyet1d 
bu iki bölgeye birçok kıtaat ıe""~ 
etmişlerdi. Finler de buraya aıel" 
acele takviye kıtaatı gönd~ 
tedirlcr. 

Kareli berzahmda harp ~ 
katı tama.men ağırla§DU§tır. ~.t' 
milsadcmeleri devam ctmcktedi'' 
Bu bölgede Sovyetler ileri JJJ' 
reketleri durdurduklarından cid.
di bir muharebe cereyan et;OJt " 
mektc<lir. 

HAVA KUVVETLERINtf4 
MUTEKABIL BOMBA!t" 

DIMANI 
Hebinki, 13 ( .A.A.) - r<f11' 

ter: 
S'vyet tayyareleri Hriı:aıııJfi 

ve Finladiya körf ezindcki tJJf 
kaç adarı t>.:ltnbardnnan etıniştet# 
dir. Bo:nbardrmanlardan hiç!W 
netice clınmnmı~ur. 

Finlfi.ndiya tayyareleri de diW 
man hatlarım ~ hareket hal~ 
bulunan düşman kuvvetle 
bombardıman etmektedir. __..-; 

Milletler Cemiyet' ne 
bi teklif 

(Ba§ı 1 inci Sayfada) 1 racan.ti kabule ve muha8ı:ımatJ 4et• 
Moskova, 13 (A.A.) -Tas ajıı.n- hal durdurmağn amade bulund\l~ 

sı bildiriyor: takdirde yarınki salı sabahıntl ~ 
12 KAnunuevvelde hariciye ko - dar verilecek bir cevap beni ıııi11 

miseri Cenevrede !.lliletler Cemi • nettar bırakacaktır." 
501' yet hlikfmıcti namma, Molotof, De 

Matta.dan Finl1ı.ndiya meselesi hn.k

kmda aşağıdaki telgrafı alm15tır: 
"Statünün 15 inci m::ıddcr.i mu

cibince fçtimaa davet edilen e.sam. 
blc tarafmdnn teşkil ediL"D.iş olan 
komite, mubaoam:ıtı tntil etmek 

ve asamble vasrtasile derhal ba -
nş mUzakerckrine b~lamak fü:crc 
Sovyetler Birliği ve Finlfındi} a hU-
kftmctlerine milracaatc karar ver. 
mt~ vo as:ımbleye ~Urak etmiş o • 
lan F.inl~dlyn. bu milrncaıı.tl kebul 
cylc:r..!ştlr, Sovyot.lor Btrll~ bu mU· 

Aynı gU.n, 12 ktınumıevvel, V' 
yeti asamble komite::ı.i bS{}kozıl 1' 

Mattnyn nşa.t;'ldaki telgrafln cc-V~· 
vermi~tir: ·.p 

"Sovyct hllkQmcti F!nlAXldi 
mcscleslııin tetkikine ~tlrnk 1~ 
vlki ol:ın nazi!tAne davetten d~:; 
yı Bb:e teşekkllr eder. Aynt ~ 

JtO ' 
da Sovyet hllkfuneti, hariclYe 1t" 

mlserlnin A venole verdiği 4 ~::c1J 
nue\"Vel t.arihll cevapta zikfe bC" 
sebeplerden dolayı bu davc!e fcB ttı' 
ti mUmkUn tel~!d etmeclib1ıtİ f 
lamızl\ p.rzeyler." 
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• nle ıl 

~hOU@<e ~ 
• b Belediye, Mecidiyeköy ve Car· 
~ a halkının münıc:ınllnnnı n:ı. 
l4 ltiuarn nlarok mevcut Şişli -
n h otobüslerini Mccidiyekö) iln-
~ Cnrşnmb:ıyn kndnr işletmeye 
t •ermiştir. 
tnı hatta seferlere bugün b:ış. 
k üzere hazırhkl:ırın t:ımaın

Vlıııısına çalışılıyor. 
, .•rındao llib:ıren seferlerin mu
~n t:ırife d:ıhiliade yapılmnsı 
Q kilo oinc:ıktır. 
~hüsler, Ç:ırşnmb:ıdnn IUbnrcn 
\ı Ye, S:ılmatomru!., Fcvzipnş:ı 

1 
11C!l :roluyla Fatihe gelecekler 
llıutnt yoldan Şişllye vnrdıktnıı 

~ Mccidlyeköyüne gidecekler • 
' llô:vıecc halkın milhlm bir flı

••cı ı .. nu ıLUrşıl:ınmış olnc:ıktır. 
\ lldıın bnşka Kurtuluş - lleynzıt 

Usıcrinin Süleymanlycyc kadar 
,11lınııs1 knrarlaştırılmıştır. 
~ lloUsin seyrlscferc nlt bilgile. 
~ıq llrttırmak üzere şehrimizdeki 
~ kursı:ırının progrnmınn haf -
~~ birer saatlik seyrlsefcr der.ıl 
, eıı muvafık görillmOştür. 
~ Belediye somikok buhranı n 

11de tetkikler yapmış ve bir kö. 
~buhranı olmadıRı neticesine 
ı ıştır. 

~ lirnanlar umum müdürlilAO 
i!tıı'Yeye milracaalln, rıhtımlarda 
' eşyasının vapurlardan nrnhn, 

OblJ ve knmyonlnra nnkli lt"ln 
~ llar tarafından gösterilen mfiş· 
~lın izalesini ve bu işlerin orı:ı:ı 
' tdllmeslnl istemiştir. 

llllhiUye vck!'ıleli bütün devıeı 
UrJarrnın :ıJtı Jira muknbılind ... 

tq ~ lnksllle ödenmek liıerc bircı 
ll:ıaskcsı :ılmalnrını vıll\yetlcr ..

~U ıı:ı etmiştir. Seferberlik müdür· 
"it keyfiyeti bütün resmi daire li· 
b tine bilJirıniştlr. 
~ığer tarnrtnn mnarif mildürlüllu 
' fnkır talabenın tı)'da iki lıru 'ef( ın:ıskc alnmıyncaRını dil
~~ n, ve bunların velilerinden 
'İ4tıa ctıı kuruş nlınmnsını kurar • 
ı ~tıııştır. 
~ aıı otobüst"ülcrin belediye ııl · 

dıın kurtulmak için halkın ııt · 
~ ~tıllanılmış biletleri top layı P 
~terek teknır kullandıkları sö· 
Q n~ ve za":ın sıkı hır konlro' 

' ll:ıııtır. 
'«t Gümrük ve inhisarlar idaresine 
~e ortamektep mezunlnrı ara· 

41a lJ. alınacak memurlıırın lmtt· 
ı r{ı Yarın :rapıl:ıcııktır. 
~!Qelcdiye İ$Dret memurlnn lı;lrı 

llıoğa karar verdiği şcmsi)·e· 

\~iln müteahhide ihale etmiştir 
1 tın üzerler! yazın renkli hez 
'~ dıı muşamba olacaktır. 
~ lntıenıe fıkdıınındnn dolayı 
~ lı durmuş ol:ın Haydarpaş:ı 
'~ 111l'e hastanesine iltıve edilecek 

•l'0nlnrın teknır }'DPılmasınıı 
~ ~~trııştır. Ccrrnhpaşn hastanesi· 

11 lcnecclc yeni pollklintkln dt> 
' 1;c l>ro)elerl hazırlıınmı$hr. 
1

11 
tktcptcn yeni çıknn mmıllim. 

~ Trıuhtaç olıJuklnn Tesaitl le• 
ltr~debiJnıeler' için knnunen ken 
~ ne verilmesi ıızımselrn 80 

i lechizat bedeller'nln verilme. 
'lı rııünden vnkl olnn şlkftyellrr 
lııı tıırı Kırdann cmrlle tetkik 
• eı.tedlr 

~>oıı~evyork sergisinde Türk pa
~~u komiseri Yednt Nedim A· 
' Ö ıtdan şehrimize dönmüştfir. 
·~ 11Ümüıdekl sene lptldnsınd:ın 
'ttın tıı adıt leblignt postn fdnre
~:ıı c~ Yapılncrt;ındıın müvcnllcr 
~i~d: lSyctlcrde olduıttı 1ılhl şehri· 
1ti\' de haıırlıklnra bnşl:ınmıştır. 
Mtler~ kMro~mnıi11 ı:ıılı~nn müh •. 
~na 11 lhtis:ıslnrındnn da isUCndt' 

f'Oktır 
~ . 
~ırn~ll:e: 
' ~il ~rnanyada gizli neşriyat yo. 

~~da, ~~o lst:ısyonu, son neşri)'& -
~ıııı . itlere l-ltop ederek, serbest 
ı.'llla h cemtyctlntn kendisini 
~ilde llınhköm ettiğini, yilz snn 

tüı harbenlhayet vermezse öl· 
' ece"· l ~ Lte 61

1l bildirmiştir. 
'lrtı -$hur sinema nrtlsll Don.qln'> 
o,~ks knlp durm:ı!'it netircsı 

' r. 
-tt lloı 

•ıı,1:ın onyo lstihbarnt merkeıi, 
~lllar :: Por.mıın ey&letlnde Al. 

Ilı tdU ~fından beş hin k~i~~ J 
dıAlnl l>lldirmııur... 

• • il o 
Fin atarya arm.n makas ateşi;: 

~uslarn zayiat verd= 
Birçok noktada taarr uıa geçen 

Rus k u "vetleri püskürtüldü; 
taburu imna edildi üç Sovyet 

llelsinkı, 13 ( A.A.) - Petsoıno 
mıntakasmda Ruslar, biı takım 
tahkimat vücuda getirmektedirler. 
Son derece düşük ola:l hararet de
recesi, her tlirlü fa:ıliyeti teke u~· 
ratmaktadır. 

Kuola1eroı glllü yakınında ve 
E"inl~ndiyahların Ku:>amo ve Sot... 
kamo gölü boyun::iald müdafaa 
hatlarında şiddetli muharebeler 
başlamıştır. Finlandiya ktmatınm 
hareketlerindeki sürat. Finlandiya 
ıle lsveç arasındaki mQnakalatı 
kesmek için Sordavala - Oulu şi· 
mcndiferini zaptetm~ğe uğraşan 
Rusların bu yoldaki teşebbüslerini 
akamete uğratmıştır. 

Finlfl.ndiyahlann ağır topçu ba· 
taryalan, istihkfl.m kıta:ıtı ile teş· 
rikimesai e:fo:ek, Rus kıtaatınm 
müruruna mani olmak için Viji· 
purinin şimali garbisind~ki göl· 
lcrin buz tabakalarını ktrmışlar. 
dır. 

Fin takviye kıtalan 
Finlfl.ndiyahlann yüksek ku· 

manda he>·eti, Ouluda, takviye 
kıtaatı tahşıt edilmiı; olduğunu. 
bu kıtaatın en ziyade teh'li:!e ma· 
ruz olan mmtakalara sevke:iilebi
lecef,rini bildirmektedir. Petsamo 
ya her iki tarafın takviye kıtaatı· 
nm gelmiş olduğu görülmektedir. 
Fin bataryalarının ve mitralyözle

sesi etrafında müsademeler ol· 
muştur. 

Şark hududu boyunda, bilhassa 
Tolvajervide muharcl>e. dOşmanm 
tam hczim~tilc nihayet bulmuş· 

tur. 
Sovyetlerin üç taburu imha e· 

dilmiştir. FinlAn:liyalılar, 27 mit· 
ralyöz. 25 otomatik tüfek 13 oto. 
matik tah:ınca. bir miktar tank ve 
harp malzemesi zaptetmişlerdir. 

Loimolada Ladoga gölünün şi· 

malinde ve diğer noktalarda Rus· 
lar taarruza geçmi~erse de her ta
rafta püskürtOlmllşlerdir. 

Fin zayiatı 
Finlandiya ordusu zayiatının 

timdiye kadar pek az olduğu an.. 
laşdmakt:ııdır. Helsinl:iye henüz 
hiç bir yaralı gelmemiştir. 

Şimdiye kadar hududa yakın 
bölgelerdeki viliyet hastahane -
teri yaralılar için ldfi gelmiştir. 

Viborga bir miktar Rus esiri 
gelmiştir. Bunlann maddi vazi
yeti kadar maneviyatı da fcm· 
dır. 

Röytcr ajansma göre, Helsin. 
kideki İngiliz bat konsolosu Ni· 
gel Allan vazifesinden istifa ede· 
rek Finlandiya hUkQmetinin 
Ruslarla dövü~k üzere bir ya
bancılar Lcjiyonu tcşln1i için 
müsaade istemi1tir • 

rinin makas ateşi. Rusların Petsa· ------------
mo yakınmrfa yapmak istedikleri 
yeni bir ihraç ameliyesine martl 
olmuştur. 

• • • 
Moskova, 13 ( A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Bazı diplomasi mahafili, Eston. 
ya erkfüuharbiye reisi ile Sovyet 
zimamdarlarının Estonyada aske 
ıi mahiyette mühim kararlar ha· 
zırlamakta olduklarım tahmin et· 
mektedirler. 

Son gelen Fiır tebliği 
H clsinki, 13 ( A.A.) - Dün ak· 

ş:ım neşredilmiş olan resmi bir 
tebliğ. bütün cephelerde birçok 
şiddetli çarpısmalar vukua gel· 
miş olduğunu bildirmektc:iir. 

Carelie berzahında Ruslar 

Bre men 
Aln1anyaya döndü 
İngiliz bahriye nezareti dün 

şu tebliği neşretmiştir: 

"Bu sabah bir İngiliz denizat· 
tısı Almanyaya gitmekte olan 
Breruen vapuruna tesadüf ettiğinı 
bildirmiştir. Bremen torpil men· 
zilinde denizaltının civarından 

geçmiş. fakat denizaltı, deniz har· 
bi kanunlarına uygun olarak Bre. 
meni hiçbir ihtarda bulunmaksı

zın torpillemekten istinkaf eyle
miştir ••• 

Roma, 13 _ Harbin bidayetin -
de Sovyet Rusyanm Murmansk IJ· 

manma iltica et.mi~ olan Alınan • 

·············•••d••••t~ 
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VERDi 
Milletler Cemiyetin
den çıkarılırsa Fran
sa ve lngiltereyle ~ 

münasebatını l 
kesecek ; 

Cenevre, 13 - Milletler Ce-
miyeti Jmumi heyeti taraf mdan 
Finl~ndiya ile Milletler cemiyeti. 
nin nezareti altında sulh müzake
relerine girismesi yolunda yapı

lan teklife Sovyet Rusya re:I cıeva· 
bı vermiştir. Cevap. verilen mUh. 
letin hitamından iki saat sonra 
Mılletler cemiyetinin eline geç
miştir. 

Beklenmedik bir hadise zuhur 
etmediği takdirde Milletler Cemi· 
yeti, Finlfl.ndiyanm Sovyet teca. 
vüzil karşısında kendisine yardım 
edilmesi hakkındaki talebine dair 
kararını bugün verecektir. 

Birçok delegelerin ve bilha~ 
Arjantin murahhasırun talebi üıe· 
rinc komisyonun raporu beklen· 
meksizin asamble bu sabah topla
nacaktır. Arjantin murahhası. 

Rusyanın cemiyetten ihraa hal
kında cemiyete resmi bir nota ve~ 
miştir. Asamblenin toplantıSJndan 
sonra 13 ler komitesi toplanarak 
rapora son şeklini verecektir_ 
Asamblenin komisyon raporunu 
ve kararını aynen kabul edeceği 

muhakkak görülmektedir. 
Kararın hülasası §Udur: l -

Mütecavizin m~nen takbihi, 2 -
Tecavüze uğnyan devlete münfe. 
riden yardım yapılması, 3 -
Rusyanın Milletler cemiyetinden 
ihracı. 

Raporda ihraç keyfiyetinin 
asamblenin değil konse;in sal~i
yeti dahilinde olduğu kaydedil. 
mektedir. 
Cenevredeki Sovyet mahfilleri· 

ne göre. Milletle.r cemiyeti teşeb
büsü Rusya hakkında hakiki 
bir tahriktir ve 24 saatlik bir müh 
let verilmesi Sovyetler birliğinin 

haysiyetiyle te)if edilemez. 
Sovyetler birliğinin cemiyetten 

çıkanlması. az çok kısa bir mücL 
det zarfında muka1>~lebilmisil ola· 

1914 do 8mdcn k:ruvaz6rtınde geçen günleri) 

Dümen, derece derece yerine 
avdet etti. Uskurlarm yekdiğeri. 

ne Zld hareketleri muvafık ve a· 
henktar bir devre ruünkalip oldu. 
Dümen sıfırda durdu. Emden ol
duğu yerde tam dev:r yapmıştr. 
Çem~oğu bin metre ileride iskele 
hizasına aldı •. 

Batmak Utere olan gemiye 
doğru bir kaplan gibi atıldığı sı
rada şu emirler havada kn~ılı:ş· 
tI 

- İskele kovanını hazırlayın .. 
-liazrr kumandan·! .. 
- Ateş ..... 
Torpil ok C"ibi denin deldi ..... 

Giderek Rus gemisinin kaburga· 
stntn ortasından vurdu. Tekne 
bir ipek kumaş gibi ortasından 

yırtıldr.. İçerisin-deki cephane 
amban Uç saniye içinde bir ya
nardağ halini aldı. 

Şini:li gominin enkazı üzerine 
kapanmış, dümdüz olmuş deniz 
sathı, Çe~oğun bir iki saat ev
vel durduğu yeri işgal ediyordu. 

Bir ara suyun ortasından bir 
alev yükneldi .Sanki batan gemi
nin ruhu, tekneyi bırakmış gökle
re doğru ylOO;eliyordu.. Yava~. 
yavaş gün ağarmıya başlamıştı. 

O vakit suyun yüzünde iki direk 
ucu gözüktü .. Çcmçoğtdan su üs· 
tünde yalnız bu kalını tx •• 

Şimdi iniltiler ve feryntlar de
vam ediyordu. Bunlar; güJJelcrin, 
torpillerin, suların henüz öldü
rememiş olduğu zavallıların fer
yadı idi. Betbahtlar birer tahta 
parçasına su üstünde dolar.an dö· 
küntülere sanlmıştardr. -

kak bir zırhlı veya bir zırhlı kru
vazör ... Belki Fransızların Dilp
leko veya Monkalm zırhlıların

dan biriydi .. 
Eğer Emden bu zırhlılardan 

biriyle ~arpıgacak olursa kurtul

masına im'.:!:n yoktu. O vakit, 
E.-ndenin kahrnmanca ölmesi ıa-

r;ım gelecekti ... 
Ş:ınlı bir öfüm ..... 
Müller bunun ne suretle tcrnin 

edileceğini o anda kestirdi.-• .E
vet, dü~manın kendini toplama· 
sma meyı:!an vermeden &aldırma· 
Jıydı .. Hem tle tam yolla hücum 
etmeli .. Eğer şaşkmhktan istifa
de edcrch kurtulmak imkanı o-
lursn ne alfı ... Aksi takdirde §an

lı bir surette ölerek Alma.-ı şe
refine yeni bir şeref katmalı .. 

Müller asla tereddüt etmedi. .. 
. . 

iri geminin heybeti gittikçe 
artamktaydı .• Mililer son sür'at
le sabahın hafif sisi arasında be
liren bu heyulaya giderken ay• 
ni zamnnda bütün topların fora 
edilmesi kumandasını vermişti ••. 
Nişancıların karşısında ancak !bir 
no1..'1:a heddlik vazifesini ettiğin
den topçuları nişan almadan a· 
te~ ediyorlardı. Sisin hattı üstü
va muhitine mahsus bir hftdige 
olarak birdenbire dağıhvcrmui 

karaltıyı meydana çıkardı •• 
Bu .... Ah!.. Bu bir harp gemisi 

değil, etrafına yağan mermiler a
rMmda şa~ırıp kalan bir yelkenli
den ibaretti.. Müller ziya ve sisin 
büyülterek yelkenliyi zrrhl: ha
linde göstermesine gayri ihtiyari 
bir tebessümle mukabele etti. 

Müller, bu zararsız gemiyi ba· 
'tımuya lüzum görmüyordu. A
teşi kestirdi ve Emdcn yelkenliyi 
ıryırtarak boğazdan dışan fırla-

!çlerlnde yüzen cesetlerden 
bile medet umanlar görülüyor
"İmdat 1.. imdat 1.. Can kurtaran 
yok mu? Aht..,, diye acı .acı hay
kmşmalar sabahın yUkselen, ct-

clı. 
rafı saran ışığı arasında, uzun 

Artık tt.ginlere doğru açılmak 
bir inilti halinde ufuklara yayılı-

15.zım geliyordu.. Müllerin taMr
yordu. 

ladığı proje tamamı tamamına 
Cesetlerden medet umarak, on-

lara sanlanlar cesedin ağırlaşa- tatbik edilmiş, düşman harp ge-
milerinden biri batınlrnIJ, Uzak 

rak denize batmaniyle beraber 
batıp gidiyorlardı. Akıntı, tah _ §arktaki itilaf kuvvetlerinin kal .. 

bine korku salınmıştı. 
talan ve listündekileri Okyanusa CDevmm va.r) 

doğru silrüklemiye başlamıştı: ... --------------
Artık güneş parlamıştL Ziya

Sl,DlD şaşaası içinde uzakta bir 
nokta belirdi. Müller, bu noktayı 
az kalsın farketmiyccekti.. Fakat 
koca deniz: kurdu, bütün ufku kes 
kin gözleriyle tararken bu nokta
yıf farketti. O vakit benzi attı . 

Maamafih soğukkanlılığına as
la halel gelmedi.. 

Bu noktanın uzaklarda sancak 
i'Stikametinde hareketsiz duran 
bu şeyin ne olduğunu Müllcr o 
anda tamdı. 
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muhtelif noktalarda taarruza geç. 
mişlerdir. Bütün gün bilhassa her· 
zahm merkezinde k~in Mola kili· 

yanrn Brcmen transatlantik vapu- rak İngiltere ve Fransa ile diplo
ru bir Alman limanına dönmüş • 1 matik münasebetlerin kesilmesini 
tür. intaç edecektir. 

Bu, kuleli cesim bir harp ge
misiydi_. Mesafenin fazlalığına 
rağmen böylece görünebilmesi 
küs;lik bir torpil::lo veya ,muhrip 
olmadığlnı gösteriyordu. Muhak- 111tu.l 

Tl;llAN 

is tan bul 
: Polo 6a.111PITODU (tarkce) .. -. 
Oıuıptarler cellA4ı 
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El 
ithalat takas primlerin
de tenzilat yapılıyor 

ttıın11ı.t zorluklannı bcrta.ra.f etmek maba<lDo, hllkflmet. lthalit 
taktıS prlmlcrlnde tenzilat yn.pmayı clilsllıımüş ve tatbikata geçmiştir. 

Ticn.ret Vchillnin relslif,i aJtır,da top!ıın:uı maliye ve ticaret vckll
lctl rn Türldyo Cumlıorlyet J'rlerlicz Danliııslle TakM Limited Şirketi 
uıümcssillcrimlcn mürekkep heyet bu htlSUSta 11 kinanocvvel 1989 
d:ın muteber olmak fizere takM prlmlerlntlc e,sağrdakl tenzlli\tm yapıl. 
r:ın.cıma katılr venni3tir: 

1-2-7005 sayılı lmrarnamenin llçtıncn maddesine dahil entemas
\ •• ~ takııslarda, ithclat va ihracattan onar puan tenzUA.t lem.sile ih
rac::ıtt.a yüzde 47 ve ithalatta yUt:ie 56 ni.sbetinde prim tatbil:l 

2 - tngiltere ta.kaslarında: lhrncat priminln aynen ynnl yilzd~ 
yilz üzerinden yUzde kırk olarak ibltası ne ithalA.t tahvilen y1lzde 71 
otan primin 7 punn tcru:ili ile yüzcle 70 e indirllınest 

3 - Belı:lka takc..•.fanndn: Elyevm yüzde 69 olnn ihracatın yUzdn 
67 )"e ve yfü:dc 72 olan lhrncnttn ela y\lzde 70'e tentllL 

4 - Hofa."1da take.sll\rlnd&: Elyevm yüzde 67 olan ihracatm ytız. 
de 83'e TC ithaH\trn dıı yilroe 70'den ybde 66'ya indlrllıneel 

...... G - l.sviç1'e talrularmdat ~tm yttzde 48'den yilzde Wa '" 

ltha.lA.tm da yüzde 79'dan ylWle 70'e ~ 
G - Fransa ve İsveç ta.kaslarında: Halen tatbik edilen fiyatlıırm 

gerek ithal8.t ve gerü ihracatta aynen muhafazası yani Fransada ih· 
raeatın yilzde 56 ve lthalfttm yüzde 159, lsvcçte ihracaun yüzde 50 ve 
ithallt priminin yüzde 53 olarak ibkası. 

7 - Yukarda zikri geçen ihracata ait prim fiyatlarmm hazır ta. 
kaslara alt olup alh.Telcr i~in şirketçe yaprlmakta olan ekarlarm mu
hafazası. 

Fiatları indirilen manifatura eş ası 
Ticaret Odasında yapılan son manifaturacılar toplantısmd:ı, mani· 
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Bunun tizcrine bu egyanm satın fiyattan tosblt edilerek bir li.stn 
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kunı~. poplin ehven 45 kurue. kuttl 115 S.P. 18 56 kunış. pantolonJrı-
120 santim boyunda 75 lnırn~. nanto!onhık 140 santim ho··1n11fa ivl dn .. 
120 kuru§, hareli Ruı; malt 26 kunış, fistanlık Rus malt 32 kuruş. 
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Majıno'ya Hücum etmedilıl~~~~ 
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Harp başlar ·başlamaz Isveç ·, Holanda ve belçi

,, 

Çümü o zaman bu vaziyette 
kurtarılması mümkün olan Al
man hayatının hep6ini kurtarmış 
bulunacağım. Hayır baylar, kah· 
ramanltk oyunu oynamak istemi_ 
yoruz.. Bizim istediğimiz şey 
düşman1 mağlUp etmektir. 

H albuki generaller geço:n 
h arbin bütün kötü tecrübelerine 
rağmen Kurunu Vusta şövalyele. 

ri gibi hareket etmekte mc.sırdır
Jar. Ben hiçbir şey karşısında çe· 
kinmiyeceğim.. Beynelmilel hu. 
kuk diye bence bir şey yoktur. 
B ir fırsat zuhur edince ondan is. 
tifade etmeme mani olacak hiç 
bir muahede tasavvur erJemcm ... 
M üstakbel harp müthiş surette 
kanlı ve korkunç olilcaktır. Fa
kat harplerin en vahşisi olan as· 
kerlerle siviller arasında fark 
tanımıyan bu harp gene harple_ 
rin en tatlısı telakki edilecektir. 
Çünkü harplerin en kısası olacak
tır. 

Bütün silahlarımIZla hiicuma 
geçtiğimiz zaman ayni . zamanda 
sinir harbiyle de düşmanlarımızı 

m emnun edeceğiz. Bu harbin so· 
nunda ihtilal Fransada kopacak. 
tır. Bundan eminim •• Almanyada 
kopmıyacağından emin olduğum 
kal~ar.. Bana inanabilirsiniz .. 
Ben Fransaya l?ir kurtarıcı gibi 
gireceğim .. Fransız küçük borju
valarına kendimizi bir içtimai dü· 
zenin ve ebedi bir sulhun şampi
yonlan olarak takdim edeceğiz ..• 

Bu insanlar artık harpten ve 
büyükliıkten anlamıyorlar .. Fakat 
ben harb istiyorum ve harp yap
mak için her vasıta benim için 
iyidir. Düşm:ı.m tahrik etmekte.1 
çekininiz .. Bu şey benim için. bir 
vecize de~Hdir Benim istediğim 
şey onu her vasıta ile tahrip et· 
mektir .. Harp ben nasıl istersem. 
öyle olacak 1 • 

Hitler bir ba.5ka gUn bizimle ko
nuşurken müstakbel harpte hiç bir 
dc". 1f tin bitaraf kalamıyacağmı 
söyledi. 

Sonra da İskandinavya devletle_ 
rinden Holanda ve Belçikanın AI
manyaya ilhakı zaruretinden hah • 
setti. Harp başlar başlamaz; ilk 
yapacağı hareketin 1sveçi istila 
etmek olduğunu dn ilave etmişti. 
ÇUnkil İskandinav devletlerini Rus 
veya İngiliz nufuzu altında bırak
mak onca doğru değildi. 

Böyle bir askeri işgalin doğura -
cağı müşkülatı ona söylediğim va_ 
kıt bUtün 1svcçin isgalini düşün -
mediğini sade ehemmiyetli liman • 
lannı, ekonomik merkezlerini ve 
bilhassa demir madenleri mmta -
kasını ~gal C'lmeğl düııilndüğünU 
söyledi. 

Hitler, donanma ve hava kuvvet
lerinin şedid hücumları ve lçcrde 
kazandıi;'I taraftarlarının yardıml
le !svcçi Almanyaya ilhak etmek 
gibi bize çok imkansız görUnen 
bir emel besliyor gibiydi. 

- Ben tsvcçl Rus ve İngiliz 
korkusile bitaraflığa bağlanması _ 
ntn kendisi hakkında hayırlı olma· 
dığma ikna edeceğim. Bir L•mal 
değil, bir teşriki mesainin mevzu. 
bahs olduğunu onlara anlatmağa 
gayret edeceğim. Onun bitaraf kal
makta ısrnr ~dL,inln bir intihar ol
duğunu onlara telkin edeceğim. 
Onlara bl'nim himayem altında 

serbest bir karar vermelerine yar
dım etmekte olduğumu söyliycce _ 
ğim. 

1tıraf ederim ki, ben bu sözleri 
Hıtl('rin malüm hayallcr-ind~n biıi 
zanneL'llll}tim. Halbuki §İmdi bil • 
tlin bunları ciddiye almak lılzım • 
ge'dlğini hi.s'3cdivorum. 

Bitleri lskandinnv illkclerine bu 
lrndar alakadar eden fıri kanının 
safiyeti mcs"lesi değildi. Orada bu
lunı.n d mir madenl:!riydi. i\e ya
zık ki, Reich muharrirleri rPısı 
Hösyö Blunek \'e onun ts\·cçli dost
lnrı feci bir ıruzhik nin fahri ak_ 
türleri olduPınu fnrkl"tmiyorlardı. 
Aynı scn('nin ynı:ındn Bitlerin 

soirasınd:ı çok bulundum. O za • 
man yeni başvckfı.let binasının i • 
!:inci katında oturuyordu. Hayatı 
bir burjuva ha) atı gibi b:ı!'litli. A· 
partmarıı çok buyük dcğildı r:!'ya
ları biç bir sanat kıymeti olmı • 
yan ucuz şeylerdi. 

Berlinde bulunduğu zamanlarda 
Bitlerin aofra.'3ında her r.nman bir 
kaç davetli bulunurdu. Onun et _ 
rafında. davet edı mt'k. büyük bir 
iltifata mazhar olmak tc!ôkk! l"di· 
lirdi. Aynı zamanda yirmi kişiden 
fazla davet etmezdi, Sofrası da s8.. 

deydi. Parti şefi hususi hayatının 
her safhasında sadeliğin bir nü -
munesini vermekten zevk duyu -
yor gibiydi. Her zaman eski adet
lerinden hiç birini tcrkelmiyece _ 
ğini, eskisi gibi giyinip, eskisi gi· 
bl yaşamakta devam edeceğini 

söylerdi. Bu partinin sonradan 
"'Örmelerinin yapmadığı bir 5eydi. 

O daima. otomobilde şoförünün 
yanmda oturur. C'fsanevi yağmur . 
luğuyla dolaşırdı. Her zaman şap -
kasız gezerdi. Bir sivil ceket ve 
partinin üniformasından olan bir 
pantolon giyerdi. 

Hitlerin sofrasında h<'r zaman 
aynı yemcklC'r yenirdi. Bir çorba, 
bir et yemr>{;! ve tatlı ... 

Hitler, et yemezdi. Fakat buna 
mukabil fevkalcde çok tatlı yerdi. 
Ve eski parti nza'3ı olan aşçısı ona 
görA çeşit Ç!'<'it sebzr>lcr pidrirdi. 

1-Iit!C'r. misafirlerinin kendisi gi
bi et yememelerini, yalnız nebati 
şeyler yemelerini istemezdi. Hat. 
ta sofrasında ıçki de bulundurur • 
du. Fakat bu sade biraydı. 1H":tfİ" 
\ere bira ile limonata verilin' 
Führerin gözüne girmek isteye· 
çok gayretli parti şeflerinin limo 
nataya gözleri kaydığı halde limo 
nala içmeleri çok eğlenceli lıi 
manzara olurdu. 

Davetliler arnsındn daima mü 
him bir ~ahslyet, bir film yıld:ı· 
fırkalı bir artist bulunurdu. Bu 
davetlere kadınlar da iştirak eder· 
!erdi. Fakat sayılan pek azdı. Bir, 
iki sarışın güzeli ben Mld hatırla • 
rrm. 

Aristokrasiye mensup bazı ba -
yanlar bu sofrada tiyatro kadın -
tarı ve artislerle dirsek dirseğe o. 
tururlardı. 

Rudolf HPss'in bu öğle yemek -
!erinden birinde, büyük bir sanat· 
kür olan ve Bitlerin kitaplarının 
ciltlerini yapan kızkardeşine tak . 
dim edildım . 

Prens Prüs dö August-Gullaume 
bu sofranın en devamlı misafirle -
rinden biriydi. Çok hoş sohbet o • 
lan bu prens hakiki N'azi idi. Fa
kat bir hitabet kürsüsUnde ve si· 
yaset 8.Ieminde, bir hususi meclis. 
te olduğundan çok daha az cnte -
rcsandr. 

Ben onu küçük kardeı:i Oskarla 
beraber Posdamdn knde iken ta
nının. Muhafazaknrlar uzun zaman 
Hltlerin bu prensi Kaiserin yerine 
getireceğini uzun müddet ümit eL 
mişlerdi. 

Şöhreti bütün dünyaca malüm 
olan lisan alimi Puzsi HnnfstangC"l 
bu sofranın demirba§larındnndı. 
Göbels de mümkiln olduğu kadar 
sık gelirdi. Çünkü "gözden ırak o
lanın gönillclen ırak" oldugunu pek 
l)i bilirdi. 

Hitlerin etrafında görllnmesi mu
tnt olan ze\'at şunlardı. Bitlerin 
yaveri Bruchner, Sepp Dletrich, 
ve partinin Berlinden geçmekte o. 
lan bütün vilayet 5cfleri. 
Rayştnğ yangınından birkaç 

gUn sonraHiUeri ziyarete gitmiş -
tim. HiUer beni yeni intihabat 
münasebetilc Dnnzlgdeki ahvali 
öğrenmek üzere çağırmıştı. 

Bu ziyaretimde bana vilayet şe
fi Forster refakat etmişti. 

Bitlerin huzuruna kabul edil _ 
meden evvel bir intizar salonuna 
bfai almışlardı. Burada partinin bir 
sürll ileri gelenleri \"ardı. Bunların 
içinde de Göring, Himmler ve Friek 
bulunuyordu. 

İşte ben o gün bu intizar enlo • 
nunda Göringin ağzından Ra ·şta~ 
yangınının tafsilıltmr dinledi:n. O 

kayı i hak in iş! 
Haıp sonunda - A a 
kopaca mış! 

Alman devlet reısı daha o zanıan 
söylemiş : Bence be ynehnilel 
hu ~uı:< diye birşey )'O~ tur l 

( :iıin.:.;!c lfülcr R:ıy .t:ı:; l'lln!;mı sıral:lr·u<~ll 

dnkil::ıyn kn, 1 r br n de herkes gi· 
bi b~nun komUnistler tarııfıncfan 
yapılmış olduğuna kanidim. Hal. 
buki Görlıı-: ' 'n ı;'-lcmrrlc>n li;" 
kendi tabirıle: "Ddikanhlarının" 
nasıl riyascticuınhur sara~rındnn 
giden giı:li yollar vasıta.sile Rayş
tağa kundak koyduklarını ı-nlat -
tı vC' bu adam, o gün hikayesini 
şu sözlerle bitirdi: 
"- Benim vicdanım yoktur. 

Be:ıirn vicdanımın ismi Adolf lliL 
lcrdir" 

Diyerek keneli karakterinin bU
tün bayağıltT.nı tebarüz ettirdi. 

Böyle söylemesine rağmen şlip· 
hesiz ki başlangıçtanbcrl ve daima 
Hitlerle Göringin vadyctleri a~a • 
smda daimn bUyük aYkırılıl; görü
rüı:. Göring !:amirııi dostlıırının 
muhitinde ş<>fine: "Kadın tıynı>tli 

deli" der. Fakat kati buhranlar 
zamanında o daima HiUcrln ya -
nında yer alm~tır. Rayştağı Bitle_ 
rln telkinilc ateşlemiştir. Fakat 
bütün me!!tıliyeUni kendi yüklPn -
miştir. 30 haziran 1934 deki kat -
Hamın mesuliyetinl almak için Hit. 
!eri çok kararsız ve korkak bildi!;1 
ıçın tereddüt c~medcn o günün 
mesuliyetini de yiil:lenmiştir. 

lııte HiOerle Görin3 arasmdakl 
bütUn (ark buradadır. Hitler dal -
ma kendini karakterinin asıl cev
heri olan atnlettc şüpheden kopar_ 
mağa \'e kendi l:cndini tcthic; et -
meğe c;:ı.b:ı.lar. Halbuki Göring do 

ll:.m 'aulı!akilik ikinci t:ıbiat yerine 
zeç:nişttr. 

li/14 ilkbo.harında Hitleri ziya • 
re c :-·• ... · 'im. D::-,zi~I" Polonya 
ar:ısmda sı.alıhbup g .. mekte bu • 
lunan d ha doğrusu bir çıkmaza 

girmi'i olan müzakereler hakkın
da keıı•lic;ıne malfımat verdim. 

Almanva - Polonya itilafının 
::kdindcnb<'ri Alınanya serbest şe _ 
hir lchint'e Polonysdald nufuzunu 
istimal imkanına m:ıHk bulunuyor
Ju. Hinacmıleyh Mllsl·ova ile olan 
:r..in:ıscbc1 '"I' ·:nr:.:c :emizi H1tıerle 
mf.zakere ı.tm~ııin tam zamanıydı. 
Şimdiye kadar Rusya Danzigin is
tikiaI:ylc d'lima ve devamlı bir 
surette nıakadar olmuş ve müş
kül zamanlarda Pclcnya üzerincie 
tazyi!:te bulunrr.uştu. 

Polo'1ya ile ola'1 müzakereler 
esasın-da gerimiz:i kuvvetlendir 
me:, için Danzir,ı-Jc Sovyetler 
Birliğini temsil eden Kaline ile 
yaptığım görüşmelerde b-.ı alaka
yı arttırmağa çalı~tmı .. 

Maamafih Rusya hesabına bir 
takım gemiler inşası keyfiyetini 
hareket noktası ittihaz etmek su
retiyle bir Rusva - Da:'1zig itilafı 
vücuda getirmek için gösterdiğim 
gayretler bir netice verım:di. Rus 
ya, Almıınyad~n olduğu kadar 
Dan::igden de uza!daşmak istiyor 
gibiydi.. 
Açık bir lisanla konuşacak ve 
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açık konuşulan şeyleri anlayacak 
kadar zeki olan Kalina bu hattı 
hareketin sebeplerinin ne oldu-
ğunu bana böyle izah etti: • 
"- Sizin yaptığınız şey, ka. 

baca ve sistemsiz yapılan gaye
siz bir inkılaptır. Bu şey içtimai 
terakki bakımından ve o cihete 
doğru giden bir ihtilal değildir .. 
Sizin şeflerinizin istediği şey 
mutlak surette her şeye kadir ol
maktır. Bu hedefe varmak için 
Almanyanın ihtilalci kuvvetlerini 
suiistimal ediyor, onları tüketi
yorlar. 

Siz bizim için eski kapitalist 
devletlerden daha büyük bir teh
like arzcliyorsunuz. Bir gün halk 
kütleleri sizi terkedeceklerdir. O 
zaman bize yaklaşmanız müm
kü.n<lür ve kimbilir belki de o za_ 
man çok geç kalmış olacaksınız. 

Moskova ile olan temaslarımız
da hakikatte tamamiyle kesilme
mişti. Bizzat fırka şefleri bu te. 
maslan devam ettirmek vazifesi
ni Üzerlerine almı!'lardı. 

Bitler şahsen bir çok sebepten 
dolayı bu işde müteredditti. Bu 
tereddüde sebep ideolojik dü
şünceler değildi. Siyasi mahiyet. 
te bir takım mül.1hazalardı. Bit· 
l.r, hiç b:r zaman, hiç olmazsa, 
faka arkada~larının samimi mu
hitinde Sovyetlcrle bir ittihl~ ak. 
ti prendbini red etmiş değildir. 

Bir kere Polonya ile Dan::ig a
r~sınöa1d ~üzakcrclcri ileri gö. 
türceek kabiliyette olan bazı pro
jeleri kendisine açtığım vakit 
ilana: 

- Moskovaya g:diniı:... Buna 
razı oluyorum .. r.ioskovaya gi· 
c'in"z. Fakat orada pe1; te mem. 
nuniyete değer neticeler ehle e
d•miyeced::.ini"' . . Or.lar her neye 
lJrsa clsun itiraz eden t::r ta
k·~ yahucl'lerdir. On1arla bir 
. •y yap:rağa imkan yoktur . 

Dedi. Ben mevzuu bahis proje. 
!eri Kö:ıigsberg Nazi şefi Koch 
ile görüşmüş ve tetkik etmiş cl
duğumu Führere söyledim. Ve 
ona Ko::h 'un enstitüsünde bir 
takım haritalar bıılund~·:tunu an_ 
lattım. Bu haritai:ır henüz hay::ıli 
olan bu haritalarda elektrik e
nerjizi merkezleri. kuvvet nakli
yatı, otostratlar, demiryolları ve 
kanal projeleri vnrdı. Bütün ih
ti:ııam 1a tetkik ve tcsbit edilmiş 
htitün b-..ı teferrüat avrupanın 
biitün şark lm:mımı şamildi ve 
Karadenize ve Kafkasyaya kaıJar 
uzamyordu. 

Bu plinlarcla Almanya ile g:ı.r
bi Rusya iktısat ve münakal'~t 
bakımı~dan kocar.::ıan bir blok teş
kil ediyorlardı. Hiç ~üphesiz ki 
her şeye Almar:yaya do~ru isti. 
kamet \'Crİlmişti. Projeleri y<lpan 
ve tatbik eden Alıranva idi. Bu 
haritalarda ayrı bir Polonya ve 
ayn bir Litvanya izi görünmü
yordu. 

Ha!buki bu harita Flcssingden 
Vla':livostoka kadar ihata ediyor. 
du. 

Ben ken-disine bütün bunları 
anlattığım zaman Hitler: 

- Koch, biraz fazla sür'atle 
h~kikat: tekaddüm ediyor. AI
m.'.lnya ile Rusya arasında yapr. 
lacak hir ittihadın bizi bütün 
müşkülleroen kurtaracağım isbat 
etmeğe çalışıyor. Eğer va7.iyetin 
hüll"~atına yarayncaksa Rusya 
ile bir itil:ifname imzalamaktan 

gelmedi. Ne oldu acaba? .. Eu aşk, 
bu memnu aşk zavallının başına 

bir fclôket getirecek. 

Okuyan adam sustu ve odada 
ölüm kadar derin ve ölüm kadar 

manalı bir sessizlik 
meğe başladı. 

hükllm sür. 

son basamağı indi, son basam:ı - ' 
ğm üzerinde, yer hizasında bir 
ı~ık kaynağı, alelade bir elektrik 
cep lambası karanlık içerisinde 
kaybolan alçak bir koridı>ru ay_ ' 
dınlatıyor. Yer çini taşlarile d&.ie· 
li. aşınmış. aralarına sular dol -
mucs. üzerinde rütubet işlemi5 çi. gazetelerle dolu olup uzıın YO şuna yıpratrnL'} oluyoruz. Halbuki Sonra. bu öllim sessiziiği içer _ 
ni ta~ları. t.tıhta bir masa ... Bir kenarda Uze_ bu kuvvetler, ölüme karşı koymak s.inde açılan bir kapı kanadının 

lnliycn se:: susmu~tur. Fakat ri boş kalını~ bir şövale . Duvar veya öllimll cnsarctle karşıln.mak gıcırtısı işitildi, Azrailin kanadın • 

:ı;enç kız ta~hğın o:-ta ·ına }'U\'ar • d.qinde başlan."?lış. yarı kalmı.s. için işimize yarıya.bilirdi. ÖIUmü dan esen bir rüzgar odayı doldur
lanmı~ bir in~an \'ü~·.dtt g,>:-üyor. 

1 b:tmi.ş t:ıb:oıar, eskici er, poıµıdlar. !!!:ıdecc ırnvld~abiinin karanlık el_ 
Yaralı Numan bura:la ku.,·.,·ctt~n 1 

Du .. ·ıı.rda emti -bir saat... !erine bırakıyor ve zekam:zm ~ı
kesilmiş ve yere yuva:-la,mr~t ı r. Genç adam yibelt aeale oku - ğıyla bu had~yi aydınlatmak is· 

\,üzin se,·giiisinin verdiği bütün yor ve okudUkç:\ önündeki ltf.ftda temiyor . ., 
heyecanla. şefkatten donan bü· notlar alıyor. Fski saat geceyarısmı öksUrdü: 

du. Yaralı bir hayvan sesini andı.. 
ran bir feryat du\·arları ve tavanı 

çın çm öttUrdU. Islak ve soğuk et_ 
rafı ürpertti. 

tün hislerile delikaıılıya doJru "Ôlümd€'n uzakla.şmak için ira· ı G<'nç adam kit.tıbd:ın başını kal- . Dü5ünen adam gözlerini kaldır-
eğildı Gözleri kapalı d uran bu demiz.in blltün kuwetlerlni kulla- dırdı: j dı. 

Üzeri kitab!ar, kağrtlar, eski nıyor, ve bu kuvvetleri boşu bo • - Geeeyansı olm~, dedi, hfi.ll (Devamı T&J 

hiç çekinir miyim? Bunlar aleY' 
hinde h~c bir kat'i kanaatim yo~" 
Belki gJünün birinde böyle bıf 
şey olabilir. Ve olursa Polonya. 
yanın hatası yüzünden olur. fa• 
kat Koch ne de olsa aldanıyof " 
Eğer onun planlarını takip c<l~· 
cek olursam bizim için mutlak b1f 
zardret olacak .. Bulunan tanı ı:ıe· 
ticeye vasıl olmamıza imkan yolc· 
tur .• Kainata hükmeden devletj 
ler bloku tesis etmeğe giden r;ı 
bu değildir. Nüfuzların taksı .. 
iki menfaattar taraf arasrnda ıtı. 
matsızlığı haddi azamiye çıkarş· 
caktır. .. 

Böyle misak ise sonunda, ~ 
nüne geçilmesi kabil olmıyan bl 
harp çıkarır. Bir efendi lazırn'd1r: 
ikisine ihtiyaç yoktur. işte R~ 
yayı tepelemek zaruretini dogıı~ 
ran budur. Rusya tepclcndikt;. 
sonra Koch pliinlarını tatbike 15t 
tediği zemini bulacaktır. Faka 
daha evvel değil. 

Ben, Rusya ile Almanya ar~· 
sında devamlı bir hasmın değ~~ 

• I" sadece arkamızı kapatmak ı~ 
muvakkat uyuşmalar yapılnı~· 
nı düşünmüş olduğumu söyıedi1l" 
Esasen böyle bir ittüakın Al~~ 
ya için tehlikesiz olabilcceğıfl 
kendimi i!:na edemiyorum. 

Ben: 
- Almanyanın bolşcvikle~tj, 

rilmesinden korkuyorum, dedill°' 
Führcr: J' 
- Böyle bir tehlike hiçbir ı , 

man mevcut değildir. UnutuY?'ııı 
cunuz. Rusya ·dnız BoJşevıt11• 
memlc!teti değ.ldir. Ayni zartl11,. 
da dünyanın en büyük bir inı?,e 
rator!uğı.tldur. Büyük bir kuv' e(> 
m:ı.liktir. Ve bütün AvruP', 
kendine çekebilir. Ruslar ke~~ 
lcriyle beraber olanları cmob1• rıe 
ler. Tavşanı derisi ve tüyii 

1

1
, 

yuta.bilirler V c i~te tehlike b~'ıe 
dadır. Onlarla ya tamanıt> 

1
• 

birleşmek suretiyle ittifak )'ıır 
lır, yahut hiç yapılmaz. ~· 

Rusya He Almanya biribirl' ~ 
ni tamamlarlar. Onlar biribir1~1• 
icin yaratılmışlardır. Fakat ıı:;jl 
Jet olarak yutulmak veya iırlı 1 

,. 

etmek tehlikesi de bu noktadııd' 
Ve bundan korkmak Hizıınd1r;·r 

Belki Rusya ile yapılacak ~ 
ittifak o kadar zaruri olacak tı:J 
önüne geçemiyeceğim .• Fakat 0• 

imkanı son koz olarak saklı>'~; 
rum. Bu poker oyunu ihtinıa~tıf· 
hayatımın en kat'i işi olacak dİ' 

Fakat el::iebiyat yapacağız, tııl 

ye. her yerde, sağda, soıda ıV 
ihtimalin mevzuu bahsolrnıP'.11, 
taraftar değilim .. Bu işin vak!:,;, 
den evvel yapılmasını da iste • 
yorum. Eğer Rusya ile anla~,, 
cak olursam, garpta işim b1

•11e 
bitmez yeniden onun ale~1 

• 

dönmel:ten beni kimse men e 

meyz·.:k ·ı· . . . ~ kaD'' 
u esı ışımızı, ta sonuna e • 

müstakim bir çizgi takip ede' ııi' 
gine inanmak çok safdila~~ıııi' 
ıdüşünce olur. Biz cephele~ı .' .. 
yaçlarımıza göre değiştirebılı~. 

Fakat şimdiki halde bolŞ~j 
mi baş düşmanımız bilelim, r ~ 
cloktrinimizc sadık kalalım·· ıc'-~I 
harpta ordularımızın tcva flc" 
etmiş olduğu noktada ,tam o atı' 
tada taarruza geçmeği teC~,f 
etmemiz icap eder. Başlıca 11 ıisf 
maziı:Je olduğu gibi emper;:tıe' 
panslavistlerin tehditkar k ~t· 
!erini imha etmek olmalıdı:· ~~ 
manya bu kütlenin tazyiki .. e' 
kaldıkça genişleyemez, bilr':fıet' 
mez. Unutmıyalrm ki Slav ~Ut"' 
le rinde doğum A vrupanın !~ ' 
milletlerindeki doğumun 
kin dedir. ,~ 

Vazifemiz Rus stepinin ~r 
pa üstüne taşmasına mani ~ı eti e 
tır. Hiç bir şey Alman zihn11 1r 
pansila vist zihniyet arasın<lll• / 
ile kütle arasında bir cart'; ~ 
vuku gelmesine mani olanııı ;ıı~ 
iki zihniyet arasında bir ~ç~~~ 
vardır ve hiç bir menfaat ıŞ 
bu uçurmu dolduramaz. ,,etf' 

Ben bu sözlerle Ruslarla :ıt# 
her hiç bir yola çrknııY~clt~~ 
demek istemiyorum. ~ö~ıfl1~ 
b5yle anl~ılmasın .. Bello P'"' 
bir fayda olabilir. Bu i§i Y.~ CJ 
sam an1:ak ,elimden geld1&;J~ 
kikada yeniden esas gar:,,ı 
dönmek karar kat'isiyle yar 
ğım. 

(Bitınedi) 

s 


