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Fin meselesi ve 
Balkan antandı 

Lcndro, 14 ( A.A.) - Çember. 
layn, bu sabah Avam Kamara • 
sı9da .Finlandiya meselesi hak • 
kında beyanatta bulunarak, ez -
cümle şöyle demiştir: 
''- Finlandiyalılar, memleket-

lerini bu kahraman milletten bek· 
! Jenilen şecaat ve azim ile müda. 
: ı· ı etmektedirler. Finlfindiya or. 
, d ı ,unun düşmanına çok faik ol
. d :u aşikardır." 

Antant murahhasları Cenevrede toplandılar ve Başvekil, alkışlar arasında, şu 

sözleri ilave etmiştir: 

"- Sovyet hükılmetinin Fin -
lere ve Fintandiyaya karşı teca -
\ üzü, bütün dünyanın vicdanına 
karşı bir taarruzdur." tutulacak yolu teshil ettiler 

Cenevre ,14 (A. A.) - Anadolu Aajnsmın hususi muhabiri bil. 
dirıyor: 

Türkiye delegesi Sadak, lngiliz heyetinin reisi Butler ve Paul 
~ncour ile uzun mülakatlarda bulunmuştur. 

Balkan antantı dclegcl ri diln k.Şrun, as:unul de ınltlndlya mc
~lesı hakkında ittihaz edilecek hattı hareketi tcsbit etmek Uzerc 
lıoktainaznr teatisi için 'l'ürkiye heyeti nezdinde toplanmışlardır. 

ABaınble bugün hususi komitenin raporunu tetkik edecektir. 
~nn §U Uç noktayı ihtiva edeceği bildirilmektedir: 

1 - Mlitenrrrzın takbihi. 
2 - Milletler Cemiyeti vasıtasiyle Finlii.ndiyaya ihtiyar! yar

~da bulunulması. 
3 - Arjantin hlikfımetinin talebi üzerine Sovyetler Birliğinin 

~yetten ihracı. 

Meçhul bir 
semte ! 

lki gayri müsavi kuwet ara -
sındaki bu cidalin sonu ne olaca. 
ğını şimdiden keşf ve tahmin et • 
mek mümkün olmadıKmı f,Q le -
>en Çcmbcrlayn, şu sötleri rıave 
tmi~tir: 

Romadaki Sovyet elçis rn in 
nereye gıttığı bilinmiyor t " - A'man hükumeti, açıkça 

Roma., 14 (A. A.) - Havas n. mütaamzın tarafını iltizam et -
jansı bildiriyor: miştir. Hatta Finlandiya davası -

Sovyet Rusyanm Romn'dnki ye- na müzaharet etmekte olan Is -
ni elçisi meçhul bir semte gitmiş- kandinavya memleketleri aleyhin. 
tir. Bundnn üç hnfta evvel Mos- de yapmakta olduğu plancı pro • 
kovadan gelen elçi, henüz itimat- , pagandası ile müteamza yardım 
namesini vermemi§lir. etmektedir." 

Alman ordusunda 
Hitler aleyhtar Jğı 
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t Stokhnlın , l !l (A. A.) - Go
t%org Handclslindning gaze_ 
~sının Berlin muhnblri, Al
t an ordusunda, Bitler al eyh_ 
~~tlığınııı gitgide şlddctlC'ndi-
nı stıyllyercıc di) or ki: 

il) Generaller, son dakikada 
ltı arcşaı Göriııgin kendilerine 
tQ llznhcret edeceğini Umlt et_ 
~I ı:!ktedlrler. Generaller' Gö· 
-ı'lg•e, Baltıkın Rusynya terki 
'ltaseune kati surette aleyhtar 
~dutu için Umlt bağlamakta. 
ırıar. 

ltı Cenernller, Hitler'ln askeri 
~Zly('tJcrini ı>ck de takdir 

.(Devamı 2 İnci Sayfada) 

Çok mühim ıl,.rbe yemi5 bir halele bitaraf limana "l~'lnan .\lmnn reb knı\'n7.iirü Admirtı l Graf Fon Spce 

~r<§l'ff IF©n SIP>~~ 
Alman cep kruvazörü tuzağa nasıl düşürüldü 1 

.Y.:azısı 2 inci say_f aıla 

• 

İlk lıaflar,Tald F1n kıfalan, liarlı ara7.lyc uymuş nziyette ... 

Çemberlayn, Milletler Cemiye
tinin içtimaı hakkında şu sözleri 
söylemiştir : 

1938 senesinde Cenevrede ak -
tedilmiş olan içtimalarda her mil
letin müteamza karşı cemiyet 
mukavelenamesinin 16 ıncı mad
desi mucibince tatbikmı muvafık 
göreceği zecri tedbirleri kendi va. 
ziyetine ve faaliyet vasıtalarına 

göre tayin edeceği umumiyetle ka. 
bul edilmiştir. Biz, Finlandiyaya 

tan·areler verdik ve bu yolda de
vam edeceğiz. Finlandiyaya narh 
le\'azımı da vermek niyetindeyiz." 

Almanyanm hattı hareketin -
den bahseden hatip, şöyle demiş· 
tir: 

"- Alman hükOmeti, yapmak. 
ta olduğu propaganda ile, bütün 
dünyanın dikkatini Finl§ndiya 
meselesine çekmek istemektedir. 
Alman hükQmeti bu suretle müL 

(Devamı 2 İnci Sayfada) 

·Belediye her kazada 
kömür satış yeri açıyor 

1stanbuldaki kaymakamlar bugün belediyede Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi Kırdnr'ın reisliğinde bir toplantı yapmı§lardır. Bu 
toplantıda kömlir ihtikiırının önüne g~mek için ne gibi tedbirler alı
nacağı etrafında görUşUlmüş, kömür tüccarları çağırılarnk kcndileri
niiı de fikirleri alınmıştır. Neticede her kazada belediyenin bir kö· 
mür satış yeri açmasına karar verilmiştir. Belediye, Kuruçeşmeden 
alacağı kömürü bu depolara hariçten tutacağı vasıtalarla naklettirc. 
cck, kar etmeden satacaktır. Satış yerlerinde şimdilik Karabük koku 
satılacaktır. Karabilk koku Kuruçeşmcde 26 lira 25 kuruştur. Buna 
yalnız nakliye masrafı ve bir de hamaliye ücreti ilave edilecektir. 
Satış yerler birkaç gün içinde açılmış bulunacaktır. 

Cumhurreisinin 
teşekkürü 

1·~rba-; istnsyonu. l l (J\. 

ı\ . ) - He isicumhur Jsmct tnö· 
nli. tasarruf haftası mlinnse. 
betile Yatandaş lar rı'an gnlc n 
tebrik telgrarıarına muk n hll 
teşekkUrlerlnin lblfığına ana: 
dolu ajansını memur etmişlC'r. 
dir. 

Almanya 
ltalyadan işçi istiyor 

nerne, 14 (A.A.) - Cnrrlere 
D el Ticine gazet esinin MUnih 
muhabirine göre, Alman iş 

cephesi şe fi d oktor L cy'in ltal· 
yaya yaptığ ı seyahatin ba5lıcn 
se1>e ple rinden biri, Alma nya. 
nln, lta lyan işçisi gönderilme· 
si için l talya;rn yaptığı mUrn. 
ra attır. Muhabir, Almnnyadn 
ziraat ve inşaat ameles i fıkta 
nr hi sse dildiğini söyleme l:te. 
d ir . 

Bulgaristan n Ankara ve 
Moskova elçileri deg·şti 

Sofya. 14 (Radyo) - Bulgo.r hariciyesinde çok mUhlın beca)1,,
ler olmuttur. Bulgadst.aıun A~ara ıefirl Gospodlıı Todar Hriatof 
~foskovaya, Moskova scrıri Antonof Stokholme nakledildiler. Stok
holm sefiri Bükrcşe, Bükrcş sefiri Kirof da Ankaraya tayin olundu· 
lar. 

• 
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ise ve o ta ok llarda 
ka aat no ları 

• • 
Vaz · fe, müza!<ere ve yazı ok ama 

noı rı nasıl ve ilecek? 
Maarif Vckillif;i, orta okul ve liselerde talebeye verilecek kana

at notln.n hn.kkında okul idarelerine yeni bazı malumat göndermiştir. 
Bu malii.mntn göre; müzakere, yazılı yoklama ve vnzifeler karşılığı 
olarak verilen notlar, kanaat notu devresinin birinci, ikinci, üçün· 
cU nymda verildiğine göre, kendilerine mahsus bulunan üç dar slltu. 
nun birinci, ikinci veya üçilncüsüne yazılacaktır. 

Alman ordusunda 

man ar Umumi harpt Bükreş e za tetf kle · ve Hitıer aleyhtarlığı 
bilahare götüremedi leri 400 vagon istiyorlar! etmemek::·::!:::~ :::do:. 

teşebbUs fH<rinden mnhruml· 

Bu cetveldeki bitirme yerleri mutlnkıı doldurulacak değildir. An
cnk dersine göre \•e imkfuı nispetinde verilebilen notlar, verildililerl 
madde ve zamana göre, ait oldukları yerlere yazılacaktır. Bir talebe
ye, bir ay içinde bu maddelerden biri için iki veya Uç not verilmişse, 
talebenin çalışma veya muvnffakıyetlndeki seyri açık olarak göster
mek üzere bunlar o ayn nlt sütuna ayrı nyn ynzılnc:ıktır. 

Bir ders yılı içinde atılmı~ olan ynzılı yoklama kağıtları üzerle
rlnde diğerlerini tcsbit eden not1nr bulunduğu halde, müteakip ders 
yılı başına kadar muallim tarafından s:ıklnnacnktır. Kanaat notu ve. 
rllirkcn, bir talebenin o kanaat notu devresinde milzakcrclcrde ve 
yazılı yoklıımclarda knz:ındı{;'I notlar, dikkate alınmalıdır. Evvelce 
yapılan vnzifeler, hususi şartlnr dahilinde, hazırlandığından bunlar i
çin verilmiş olan notlar, nn<.'nk talebenin umumi değerine uygun 
geldikleri takdirde ltanaat notun:ı. tam kıymetlerile müessir ola.bilir
ler. . 

Kanaat notu talebenin, bir kanaat notu devresinde kazandığı 

notların basit bir ortnlanuısı olmnmakla beraber, onlnra istinat etme
li, ve onlarla knbill izah olınnhdır. Bütün notlnn fena olıın veya 
mUzakere ve yazılı yoklama notlıın çok fena olduğu halde yalnız not· 
lan iyi olan bir talebeye verilecek iyi bir kanant notu kabili izah oL 
mıyacıığı gibi bUtnn notlan iyi olan blr tnlebcyc verilecek fena bir 
kanaat notu da kııbill izah değildir. 

Öğretmenler, vekô.lctin bu iş'armn g8re hareket edeceklerdir. 

Okul arda sömestr tatili 
Okulliırdıı yapılacak sömestr tatili etrafında. Maarif Vekilliği 

tct1dklerde bulunmaktadır. Öğrendiğimize göre sömestr tatili bu yıl 
§ub:ıt ayında ve nsgarl bir hafta olmak üzere verilecektir. Sömestr 
tatilinin eub:ıttıı yapılınası tedrisatın tnm ortasrnn raslaması esasına 

istinııt etmektedir. 
Buna ait emir pek yakında alll.kadarlarn bildirilecektir. Sömestr • 

tatilinde öJrct.mcnler gchirler dahilinde seyahatler tertıö cdecckler
dlr. 

EN 50 

Mille ler emiyeti ek
seriyet e ka arı ı verdi 

Son daklliadıı aldığımız a§ağıdaki telgraf ha.beri, bugün Millet
ler Cemiyeti Asamblesinde Sovyet Rusya hakkında karar verildiğini 
ve kırk devletten s~kizlnln müstenkif kaldıklıırmı bildirmektedir. A 
jans telgrafının, şeklini tıısrlh etmemesine rağmen bu kararın Rus
yııyı takbih mahiyetinde olması ihümali kuvvetlidir. 

Cenevre, 14 (A. A.) - Bugün öğleden biraz sonra hususi komi· 
tenin raporu ile knrar suretinin asamble tarafmdıın kabul edilmesi 
sırasında mllmcssillerl bulunnn 40 devletten sekizi mUstcnkü kalını§. 
lnrdtr ki, fJUnlnrdır: 

lsveç, Norveç, Danlmarkn, Estonyn, Lctonyn, Litvanya. Çin ve 
lsvicrcdlr. 

80 amele yandı 
BUlacş, 14 (A. A.) - lçinde bir inflliık vukua gelmiş olan scı. 

lUloz fıı.brilte.smm tekellils etml;ı enkazı içinden §imdiye kadar seksen 
runelenin naa§l çıknrtlmışUr. 

lkı teknik direktöriln ailesi efradı da bu infilUk neticesinde te
lef olmuşlardır. 

Bu e:ıbah e:ınt yedide mmtnka hnstnncsine iki yüzden fazla ya· 
rıılı Ye zehirli gaz boğmuş kimse nakledilmi.5tir. 

İngilterede Polonya hava filosu teşkil edildi 
Lonılra, 14 (A. A.) - Hava nazırı, avam kıımıırnsmda söylediği 

bir nutukta lnglltercde bir Polonya tnyynre filosu teşkil edildiğini ha_ 
ber vermiştir. 

Bu hn.ber avıım lr.amarnsı azası ttuııfmdan hararetle nlktşlanmış
tır. 

İtalyanın yeni zırhlıları 
Ccncvc, 14 (A. A.) - 35.000 ton hacmindeki Littorio zırhhst, 

diln makinelerinin ilçüncil tecrübesini ynpmıjjtır. Zırhlı, otuz milden 
ib:ıret olan muknvelcvi v:ısat.i sürati bol tiol geçmiştir. 

a e nat 
(Bn~ı 1 inci Sayfada) 1 rinin bu son kurbanına elimiz:len 

te!iklerin nazan di {:"lti:ıi e.,1s gelen her türlU yardımı yapnı~c.. 
gayelerinden çevirm~]~ m1tuf bir la mükellefiz. Alman taarruzuna 
~~ırtma hareketi yap."Ilak isti - ka?'§ı mukavemetimizde bütün 

Bükreş, 14 ( A.A.) - Röyter: 
Romanya ile Almanya arasındaki müzake

rat bir çok müşküllere uğramıştır. Başlıca müş.. 
kül mesele, Almanyaya Romanya petrolü ihraca
tını kuvvetlendirmek olmuştur. Almanlar Ro. 
manya hükfunetinden külliyetli miktarda petrol 
istemiş ve her gün, 300 sarnlçlt vagon dolusu 
petrol sevkinde ısrar etmiştir. 

mallar Romanyanın işine gelmemektedir. Zira 
bunları kullanacak yeri yoktur. 

yetini eğenmemektedlrler 

Hali hazırdaki anlaşma mucibince, Almanya 
ithal ettiği Romanya petrolünün yüzde 25 ini 
mübadele tarikile yani kleringle verecek, yüzde 
75 ini altın para olarak ödeyecektir. Almanya 
kafi derecede altına malik olma:lığmdan, b:ınun 
yerine sanayi eşyası \·ermeği teklif etmiştir. 

Petrol müzakerelerinin eğlenceli bir tarafı 
vardır. Alman heyeti reisi Rein Hardt büyük 
harpte Romanyayı işgal eden Almanların bir ln. 
giliz §irketinin malı olan petrol yü~dü 40.)J vago. 
nu zaptettiklerini hatırlatmıştır. Alman kıtaları 
Romanyadan ayrılırlarken bu vagonları götüre -
memi~lerdi. Rein Hardt şimdi aynı vagonları Ro. 
manyadan istemiştir. 

Diğer taraftan bu gazete, 

Gestapo tarassutla.rmın, gene. 

ral Von Frltsch'ln mancviya· 

tını tamamen sarstığını ve 
yese kapılarak kendi arzusuy. 

te ölUmU aramasını intaç et· 

tlğlni söylemektedir 

Bundan başka, Almanya, şimdiki muahede 
ile tesbit edilen petrol miktarını arttırmak arzu. 
sunda olup bu da Romanyamn, Almanyadan ya
pacağı ithalatı çoğaltmasını tazammun eder. 

Fakat Almanyanm Romanyaya teklif ettiği 

Argetoinu hükfuneti Almanlara 1000 vagon 
petrol teslim ederek işin içinden çıkmak niyetin

deydi. Halbuki Tatareskonun riyasetindeki yeni 
kabine hiç bu fikirde değildir ve Romanyanın bu 
vagonlardan bir tanesini, birkaç tanesini veya 
tamamını iade etmesi lazımgclirse Almanyaya 
değil, lngiltereye iade edeceğini Rein Hartdt'a 
bildirmiştir. 

Generalin dostları, mUtevet. 

fanın ke.ndllerine verdiği bir 

konferans metnini, sözde vasi

yetname şeklinde etrafa yay • 

maktadırlar. Van Frltsch, bu 

nutukta, orduya, rejimi devir

meğe teşvik etmektedir. -
Yeni isveç 
hükumeti 

z 
S ee ·na ı 

düş··rü •• u. Fin laud ıyaya insani ve 
maddi yardımda 

bum nacak 
Stoklıolm, 14 ( A.A.) - Parla. 

mentoda okunan hükfımetin be • 
yannamesinde ezcümle deniliyor 
ki: 

Bugün S Uncü snyfıımızdıı 1 d'Alcna önünden geçmişlerdir. , ctmlv ve mUlıim hasarata uğnuntl 
görillecoğt gibi, ilk gelen a. B.u sa:ıtt~ Alman kruvazörü sa - olduğunu tasrih etmektedir. En• 
ajans telgraftan, İilgiliz krn· hile 9 mıl yakla~ı~t~. ve endaht daht direksiyonu kulesi ta.hrlb o-

" lcrl t f dnn u ışıklan sahılden gorüluyordu. . dilmiş ve Almnnlarm bUyUk toP-
vazor :ı.m ın rugtı· Saat 20,30 da muharipleri ka • 
ay lloınnlnrmdaıı birine nu. ranlık kaplam19 bulunuyordu. lan endabt edememeğe ba§lamır 

Bütün partUetin iıtlrakilc,. te -
~ül eden Koalisyon kabinesi, 
milli birliğin, mesuliyetleri daha 
iyi tevzie matuf bir tezahürüdür .. 
Hükumet, milletin, istiklalini ve 
bitaraflığını muhafaza hususun -
daki azmini kuvvetlendirmek için 
gayret sarfına devam edecektir. 
Bu gayretler ittifak bağlarından 
azade diğer bit:.ıraf m~:nlo'(etler -
le, şimal el birliğinin takviyesi i . 
çin teşriki mesaiyi amir bulunu • 
yor. Finlfuıdiyaya insani ve mad
di bir yardımda bulunmak emeli 
hükuumetimizin hedefidir \'e hü -
k\imetimiz, memlekette sulhü ve 
hürriyeti muhafaza içni sarfetti
ği gayretlerde, milletin her sınıf 
halkıntlan yardım göreceği ümidi
ni taşımaktadır. • 

cayn mecbur cclllen Alman Deniz bir kaç mil mesafede mu - tır. Gcminln tayyarcsl de İngiliz. 
cob kruvazörünün admı Ad· azzam bir duman bulutuyla örtü. !erin ateşiyle parça parça edll
ınlral Sclıeer olııralt bildir. lü idi. miştlr. Diğer taraftan gemlniıı 

Uruguay Cumhuriyetinin kü - teknesinde obUsle.riD açmış oldu• 
miştlr. Ililiıhıı.re gelen haber
se, tuzaj;'ll. dil1JUrülen \'O mu. 

lınrebe sonundn. hasara uğrn~ 
hln.n Alman ccb lmmı.zörU· 

nün Admiml Graf Fon Speo 

ç~ "~ru~uay" kruvqzô~ büy~k ğu birtakım delikler görfilnıllcıtUr. 
bır alfı.ka ıle muharebeyı seyre:iı- B li 14 (A.A ) _ Al i9'" 
yordu "Uruguay", muharebe er n, · man 
baslar. başlamaz Punta de l'Este- tihbarat bürosu, cenubi Atlas 
de~ hareket ederek vaka civarına Okyanusunda vukua gelmiş olan 

adını taşıdıi:'11lı blldinnlştlr. gelmişti. balui muharebe dolayısile lngi "' 
nu isim tashihini ynptı1'tnn Buenos.Aires'in bazı· di~lo~ - lizlerin Exeter adındaki ağır krU" 

Sonra' llu~disevo dair gelen tik rnahfillerin:ie za:mejıldıı>tne vazo··r1er·ın·ın kumanda ko··prüsil 
" göre, 3 teşrinisanide cenup atla • . . ... 

teıgrafl::ın sıralıyoruz: sında lngiliz kruvazörleri tarafın· berhava ve makınelerın:len bırısı 
dan yakalanan Ussukuma vapuru harap olmuş olduğu halde ken "' 
lngilizler tarafından Alman cep disini çekip götürecek bir vası • 
kruvazörünü tuzağa dilşürınek ı- taya intizaren Rio de la Plata 
çın yemlik o~arak kullan~~mış~ır. ansabmda beklemekte olduğun\! 

lUontmideo, 14 (A. A.) - Ad_ 
ıniral Grnf Spec kaçarken Rio de 
Laplatadn melce arar görünmesi fi. 
zerine Uruguay bükil.meti bitanıf
lığma riayet ettirmek için iki 
harb gemisini ''bir kruvazörle Hu. 
racan topçekeri" nin vnka mahal· 
Une gön~erilmesini emretmiştir, 

F l NLER SUKUTU HAYALE Bueno Ayres, 14 (A. A.) - A-
UCRADI mlral Graf Fon Spce, Ajax kruva

zörüne Rio de Laplnta ağzında 

l{clsitıki, 14 ( A.A.) _ tsveç Fransanm Formose vapuruna rcfn. 
hükfimetinin beyanatı, burada 1 kat ederken taarruz etiniştir. 
derin bir hayal sukutu ile karşı • Alınan kruvazöründe 11 pusluk, 
laruru~tır. Burada ehemmiyetle İngiliz kruvazörlerindcyse 6 pus-
. ed"ld·-· " l hük\i· tuk toplar vardır. 
ışar~t. 1 ıgıne gore sv~ . :MUHAREBE NASIL OLDU? 
m.etınm. almış olduğu vaz.~yet ıle Nevyork, 14 (A.A .) - Nev-
Fınlandıyaya hararetle muzaha - york Timesin Buenos-Aires'deki 
ret etmekte olan lsveç cfka.rt u - muhabiri bildiriyor: 
mumiyesi arasırıda dikkate şayan Jngiliz kruvazörleri Alman cep 
bir tezad vardır · kruvazöriyle Rio de la Plata'nin 

H 1 
inlc"d ~1.· uzun boylu ağzındaki Punta de l'Este'nin 2JJ 

e s 1 e_ . ın mil kadar açıklarında dün ge::ıe 
teemmüle musaıt olma?ı~ ve. I s- yarısı temasa geçmişlerdir. lki 
veçin uzun müddet seyırcı vazıye.. taraf arasında derhal muharebe 
tinde kalamıyaca~ beyan edıl • ba~amı§tır. Exter kruvazörüne 
rnektedir. tsveç, pek yakında kati mermi isabet eder_ek sürati azal : 
bir hattı hare1cet intihabı mecbu· dığmda~ . kruvazor muharebeyı 
. • cak terketmi§tır. 
nyetınde kala tır. . üzerinde Ajax ve Achilles'in 6 

FinHindiya gazeteleri, Sandlenn pusluk toplarını kat kat geçen 11 
istifasına teessüf etmekte ve mils- pusluk toplar mevcu~ olm13ına 
tafi Isveç kabinesinin şimdiki ka- rağme~! Alman cep kruvazörü 
binenin çekin(l'en hattt hare!cetile Exeter ın 8 pusluk topla o derece 

uk ese tro"'o'rted.!-ler hasara uğramıştır ki sahile d:>iru 
m ay e ....... • • kaçmağa mecbur kalmıştır .• 

Alınan kruvazörü Punta de 
l'Este'nin 20 mil açıklarında ce • 
nuba doğru yol alırken görülmüş
tü. Bir kaç dakika sonra ufukta 
iki lngiliz harp gemisi görülmüs 
\•e bu gemiler ateş a;rmıllrdır. 

Almanca dersi 
Seri ve asri HABER Mctodiyle On dakikada 20 mermi teati e:lil· 

ve mutedil licrctle ders almak is miştir. 

Ajax Achılles kruvazorlerı da· m . 
ha sonra Montevideo limanına haber vermektedır. • 
girmişlerdir. Bunların ne dere::e - Son haberlere göre lngilizlert11 
ye kadar hasara uğradıkları kati Achilles adındaki kruvazörleri 
olarak ma\Qm değildir. Alman cep 
kruvazörü de bu limandadır. Al • 
man yaralıları askeri hastaneye 
kaldırılmıştır. Ajax ve Achilles, 
bitaraf limandan aynldığı tal~dir
de derhal hücum etmek için Al -
man cep kruvazörünü ya.1.un:lan 
murakabe etmektedirler. 

JNG1L1Z K.RlTV AZORÜ 
BATl\1ADI 

Londra, 14 ( A.A.) - Havas: 
İngiliz bahriye nezareti, küçük 

İngiliz kruvazörüyle Admiral 
Graf Spee arasındaki muharel:>eje 
Achillcs kruvazörünün battığım 
tekzip etmektedir. . 

Bilakis Roma radyosu, Admıral 
Spee'nin çok vahim bir darb: ye
diğini bildiriyor. 

ALl\IAN KRUV AZ()RtlNDEUt 
BASARAT 

batmıştır. 

Admiral Graf von Spee, Rio de 
la Plata mansabından yukanYa 
doğru giderek Uruguayın Monte-
video limanında demirlemiştir• 
Alman gemisine bir kaç obüs isB"' 
bet etmiş olup içinde bir tıa>'U 
maktul ve mecruh vardır. 

Alman istihbarat bürosu, ltı
giliz kruvazörlerinin zırhlı gaı 
bombalan kullanmış olduklarını 
bildirmektedir. 

Meauh Almanlar arasıntla b\1 
gaz yükünden zehirlenme alıiirnİ 
gösteren kimseler vardır. Adrniral 
Graf von Speedeki yiyecek, ıçecet 
de zehirlenmi~ olduğundan bun .
lann değiştirilmesi mecburiyeU 
vardır. 

l\louteddco. 14 (A. A.) - Graf 

Von Spee'nin dı§llrl çıkmasını a- Rus-Japon 
çıktıı beklemekte olan lngillz harb Ticaret muahedesi icitJ. 
gemilerine verilmek ilzere Buenos 
Alres bilkil.metinin bir mesajını müzakerelere 
götUnnek için bir Arjantin torpido başlanıyor 
muhribi bu sabah yola çıkmıştır. Tol•yo, 14 (A. A.) - R<>ytcr 

Montevideo bahri mn.lınfıll, ln. ajansı bildiriyor: 
giliz harb gemilerinin Alman ceb"' Hariciye nezaretinin bir muıııe:
kruvnzörüne taarruz ve onu Ar- sili, Japonya ile Sovyetler Biruği 
jantin sahillerine yaklaşmağn ic- arasında bri ticaret muahedesi ıı.l"
bar etmek suretindeki tabiyeleri- di için 10 kll.nunusanide ~oSkO
nin fevkalAdc mUkemmel olduğu· vada mUzn.kerelere başlana<:~ 
nu beyan etmektedirler. Ayni rna. söylemiştir. ı:1' 
hafil, bu sahillerde seyrtlseferin Jııponya heyetine .Taponya.tı ~ 

yor. Müttefiklerin hedefi n:ızi Al
manyanın inhizamıdır. Bu he:l~fi 
aslA gözden kaçırmıyacağız. Sov
yeUeriıı Pokmya Finlfuıdiyaya 

~ t~uımızlanna Alman taar -
ruzunun yol açmış oldu~unu asla 
unutmiyacağız. Tahrip kuvvetle .., 

gayretlerimizi teksif etmek ve 

fcmılığı kökünden söküp atmağa 

çalı~ak suretiledir ki, Avrupa teyenlcrin "Almanca öğretmeni , 
milletlerini lıeklemekte olan akı - ismine mektupla gazetemize mU 

Muharebe bir saat sonra fun· 
te de l'Este'nin 25 mil açığında 
tekrar başlamıştır. lki Jngiliz va. 
puroyla Alman kruvazörü hep 
birlikte ateş teati ede ede Punta 

tehlikeli olduğunu ve Graf Von yeni Stokholm elçisi olup hnrl~
Spce'nln yolunu kesmeğe mecbur nezareti ticnret işleri bUr9su ~ 
l:nlnrn.k bu suretle İngiliz gemileri liğinde bulunan B. Şikno ?JAt8 
için milkemmcl bir hedef teşkil , ma riya.set edecektir. 

betten h-urtarabilec~imizi ümit racaatı. 

edebiliriz. 
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SON DAK!KA'nıu tefrikası: 61 Ynzan: liURT RVCKER&r 

lr11an 
nasıl 

kruva~~·· 
ıstırı 

•• 

~ Bir Alman deruzcisının 1914 de Emden kruvazöründe geçeıı gllııleri) 

Şu dakikada Pirangda!d telgrat 
merkezi cihanın her tara fına kor • 

likesi ol mı yan bir hedefe doğru 

hücumuna sebebiyet vermişti. Şi • 
lehin sarı bandırasmdan yükü -
nün mevadjı müşteile::len ıb:ıret 

olduğu anlaşılıyordu. Emden va -
pura yakla~ınca durdu. 

-~----~lcktrik mıılzcmcsi, kalay, 
~tıı 1~aklıır1 ve kağıt üzerinde ye. 

1 
1htlk5.r hareketleri yapıldığı 

tıı llıektcdir. Bu maddelerden bir 
b~ık sık Avrupadon geldiği hal. 

tük tüccar tarafından depo 
latkte ve pıy:ısaya çıkarılma • 
~dır. 

1 
\•e fiyatları da bazı tüccnr • 
•rafından mühim miktordn 
rııınıştır. EV\·elce sandığı 12,5 
0lan terzi tebeşiri 125 liraya 

~~~ıştır. 
~ k4rın mücadele kanununun, 
~ili cez:ılnrla, ihtikfırın önün<' 
-·~er.· 
~ld Si Umulmaktadır. 

a rnaddelcrindcki fiyat yük. 
~lerj ihtıkfırclnn oldu~u kadar 
, beptl!n <le ileri gelmektedir: 
(G bir müddet evvel lhracları 

1ddlierek fiyatları düşen Lu 
~lerin sonradan ihraçları ser • 

11 •takılmış ve bilhassa lngllle. 
l'tıasa ve ltalya tarafından mü
~Siııarişler halinde satın alın· 
~ başlanmıştır. Mevsimin kış 
ta 1 nııı da bunda müessir oldu . 
bQ:Ylenrncktcdir. 
it rı akşam üzeri Tcrkos gölilnde 

ı Oturmuş bir motörün içıntlc 

~set buluıımuştur. Galata jan· 
~hı ~omu.ıınlığı hlıdise hakkın· 
e ~1kaı vnı;mnktachr. Bir ecne· 
•it oldu~ ıınlaşıl:ın ce'lc<lin 

'e~tle lücivert renkte temiz bir 
"ardır. Boynunda bir atkı 

ltıaktadır. Olümün sebebi ve 
~ıı hüviyeti henüz anlaşılama· 

1 • 

>~0rıra mebusu TP.vfik Fikret 
'h lsıanbul viliıyctl C. H. P. I· 
r e~·cu rcisliğıne tayin edil • 

"4kara radyosu bugilndcn ltiba. 
~ha iki yabancı dil ile neşri· 

"ıı afüyacaklır. Bu yah:ıncı dıl 
'il Ilıca ve bulg:ırc:ıdır. 
Q 'Ureııe. ynb:ıncı dil ile yapı· 
't~riYnt hcşe bnliğ olınal.tadır. 

ebıe bu nkşaıııdan itibaren 
~Ce~ olan nc-şriyat s:ı:ıtlcri n· 

~ı"c l!osı c rll mi şti r: 
\~ n: 12·12,15 17.30 - 17,45. 
~ ~~a: 12.15 - 12.30, 17.45 • 18, 
~Ca: 13.45 • 14, 18,45 • 19, 
t~ aı-ca: 14.30 • 14.45, 21· 21,15 

1~nda, ingilizce, nımence 
ı rıta da başlanncaklır. Bu neş-
~ r~aramı radyo tararından 

1 ~ lluıı edilecektir. 
ı \'llııtıe kurulmakta olan ikinci 
lı e Scllüloz fabrıkalarımızın 
i 13 rn:ımlanmıştır. M:ıkineleri ;e konulan bu fabrikaların 

~l aııanca gölünden getirilecek 
~ ~tı Yapılmaktadır. Bu lesi· 
•he •nılıu:ısına devam edilmekle 
~:ı barp dolayısile boru ve di· 
~lı ternelcri getirilememekte· 
~a 11llnta beraber gerek bu iki 
l9~ 1n ve gerek klor fabrikası· 
•ııı O sonbalıarında faaliyete, 
'.ıı~Cekıerl muhakkaktır. 
ııı,~ kft.ğıt fabrikası geceleri de 
le~tll ve buna rnğmen ancak 

ı~i 1 kA~ıt ihliy:ıcının yarısı· 
lı n CdcLilmektedlr. 
~d llıan reisliği Hnyd:ırp:ı,:ı 
1 a evvelce batmış otan iki 

r e;ını cıknrtmal:a karar ver· 
1. 

~ııı 
~ok"ersite hukuk fnkOlteslnde 
n 11ı 10ra tıılimatnamesine göre 

\ llib llsııs kursların:ı yarın 17,30 
~ııı?ren başlan:ıcnktır. 
~t 1nönü meydanında tretn· 
ın~Cfiij kısmının inşasına ba~· 
~~ ;0 Şimdilik yalnız bu kı· 
~İ-' &antim kadar yükscltile· 

~ ııser • , akı ınşaııta ilkbnharda baş· 
1) ır. 

~lll b ~Ilı 8 :ıhce !lfndyomunun lnşn 
~k ~ 'e keşifnamclerl tıısdlk c· 
rııı~ı~Cre Narin \'ekdlctine sön· 
>tıı ~· inşaat projeyi yapan 
~a~:•ın:ırın nezareti altında 

ı ~led· Ve st:ıclın demir ihtlya· 
ıeo0 

1Ye temin edecektir. 
btıılıl?J llleınuru ol:ın lıman işlet· 
tı hi lnüdürlü~ilndc, memur· 
'aıd tinin verntı halinde cenn· 
~tk •rıınıak ve nile-;ine yardım 
~llla~ksodlle bir ôlilm sandıAı 
.~ '°1'. tlır. Her ölenin ailesi· 
t ""ı ı-'b~aı-11 ıradan aşağı olmamak 
,"C}'oQ;ın ed ilccektil'. 
hıı lsrııtnda l\lnrdiros Neha • 
"' l' .,., ndc blr \lo't:or hakkın-,, ··•orr 
IQ flı-rı11 ın tnüptel:'\smn reçete 
~ı.~erıuekten t:ıki~at ya • 

san kruvazorun mı.ıvaff&kıy<!tini 

4 saat süren bir 
takip muharebesi! 

(
•••••cı••••••••••o•••••' ve Çem;oğun elim Jikı!>etın i bildi• I " ş f 1 riyordu. Londra, Paris bu habe. 

M 11 1 e 1 
ri alır ~almaz altü~t o~acak b~hrı. 
ye erkamharpleri harıtalar üıe -

Admiral Scheer olduüu söylenilen Erzurumda mü~-
Alman cep kruvazörü ağır yaralanarak tah!cem m~evkı 

Orugvaya iltica etti kuma~danhgı k~-
rar~ahlnı gezdı Londra, 14 ( A.A.J - Amiral· 

lik dairesı aşağıdaki resmi tebli
ği neşretmıştır; 

Şimdiye kadar alınan haberlere 
gore, Komodor Haarvoo:lun. ida· 
resinde, 8 pusluk 6 topu havi 
".t:xeter., kruvazörüyle 6 pu.;Juk 
topları havi Ajax ve Achilles kü. 
çük kruvazori.erinden mure:(kep 
bir Ingilız bahri müfrezesı. 13 ka· 
nunuevvelde saat sabahın altısm· 
da, düşmanın "Admiral S::hher,. 
Cep kruvazörüyle temas temın et· 
mışlerdir. A:lmıral S::heer 11 p:.ıs· 

luk topları havıdır. 
Saat 6 dan saat 10 a ka:hr şid· 

detli takıp muharebe3i cereyan et 
miştir.Saat 10 da "Exeter,, yarala 
narak silratinden kaybetmiş ve 
bunun üzerine ta!cibi bırakmak 

mecburiyetinde kalmışur. Fakat 
Ajax ve Achilles, Admiral S:heeri 
takibe devam etmiştir. Admiral 
Scherre bir çok isabet vaki ol:n~ş
tur. Adrniral Scherr Rio de la 
Plataya iltica çareleri arama!cta 
gibidir. 

Urugvaya iltica etti 
Monlevideo: 14 ( A.A.) - Oç 

İngiliz gmlisi tarafından takip 
edilen Admiral Scherr, Montevi
deo limanına iltica etmiştir. Ge· 

mide 30 öfü 80 yaralı var:iır. Bun 
lar hemen karaya çıkarılmıştır. 

Urugvay makamatı mümessil

leri, Lavalleja romorkörile Admi· 
ral Scherre gitmişlerdir. 

Montevideo limanına saat 23,30 
da giren Admiral Scherr, liman· 
dan bir kilometre ilerd~ de.-nir at· 
mış bulunmaktadır. 

aynı tahtelbahirin ~imal denızın 
de düşmanın bir tahtelbahirinı 

ve bir kruvazörünü torpilleıniş ol. 
duğunu bildirmektedir. 

Muharebe eden gemilerin 
evsafı h~roiyesi 
''Ajax .. kruvazörü 6810 tonluk 

tur. Sekiz tane 15 lik. 4 tane 10 
luk, 4 t:ıne 4,7 lik topu, aynca 
hava dafi top!arı, sekiz torpil ko 
vanı ve iki tayyaresi vardır. S!.lra· 
ti 32.5 mildir. '' Achilles .. bu ge.-ni 
nin eşidir. 

"Exeter,, kruvazörü de 8390 
tonluktur. 6 tane 20.3 lük, 4 tane 
10.2 lik, 4 tane '.7 lik topla, ayn. 
ca hava dafi topları, 6 torpil ko 
vanı, ve iki tayyare ile mücehhez
dir. Sürati 32.2 mildir. 

Alman "Admiral Scherr,, kru· 
vazörü ise on bin tonluktur. 6 ta 
ne 28 lik. 8 tane 15 lik, 6 tane 
8,8 lik top, tayyare dafi topları 
sekiz torpil kovanı ve iki tayyare 
ile mücehhezdir. Sürati 26 miMir 

Erzurum, 14 - Cumhurreisi 
İsmet İnönü dün saat 16 da Er. 
zurumu şereflendirdi. Bütün Er -
zurum halkı tarafm:lan heyecan
la karşılandı. 

Milli Şef, müstahkem mevki 
kumandanlığı karar:ifihını, bele -
diye ve vali konajını. üçüncü mü. 
fettişlik dairesini gezdi. 
Ş~ir baştan ba~ donatıl.."lllş 

bulunuyor. Halkın sevinci son • 
suzdur. 

Yu~oslav~ada gizli 
radyo merkezi · 

Bclgrat, 14 (A. A.) - İngiliz 

radyosunun Srrp • Hrrvat lisanilc 
yaptığr ne;riyat Yugoslav arazi. 
sinde bulunması muhtemel gizli 
bir merkez tarafmdan bozulmak. 
tadır. 

Fransız radyosunun ayni dil· 
den yaptığı neşriyat da bozul. 

Gaap cepbesmde faaliyeti makla beraber, mühim bir netice 
Pariı, 14 - Garp cephesindo 

faaliyet artmıştrr. bilhaı;şa War. 

nadt ormanı ile Sar arasmda şid· 
detll muharebeler olmu§tur. Bir 
kaç saat devam etmek Uzere el 
bombaları teati edilmiştir. Niha • 
yet, Fransız topçusunun ateşi al. 

tına alman Almanlar, saha üze • 
rinde bir çok ölü brrakarak ricat 
etmiştir. Öğleye doğru saat 11 
sularında Al.:nanlar yeniden ta . 
arruz teşebbüsü göstermişlerse 

de bundan farklı bir netice ala . 
ınamış!ardrr. 

alınamamaktadır. 

ı1 tisadare edilen 
1-\lman malları 
Londra, 14 (A. A.) - lktisadi 

harp nazırı, 9 teşrinisanide niha· 
yete eren hafta içinde lngiliı•: 

kontrol servısının Almanyaya 
gönderilmekte olan yedi bin ton 
malı rr.üsadere etmiş oldı:ğunu 

bilclirmektedir. 
On dört haftadanberi devam 

etmekte olan harp esnasında mü. 

rinde saatlarca eJilerek korsl.1 
j kruvazö. ün hattı hareketini tesbi-
1 te çalışacaklar Uza!c Şarktaki fr 

lolara, tüccar sefinelerine telsızler
le emir yağ::imlacak, müstemleke. 
!erdeki halk korku ile vücutları • 
nın ürperdiğir i duyacaklardı ... 

1 Bu sırada sancak istikametin -
den yeni bir dwnan ~lirdi. 

Ç.Cmçoğ ile olan mücadele, at -
!atılan ölüm tehlikesi, asabı tama· 
mile germişti. Emden her tarafa 
durmadan ıav saçan bir yanardağ 
halindeydi. insanlar ve çelikler 
aynı derecede kızışmışlılar. Gemi
nin sanki dünya ile alakası kesil • 
miş cehennemi bir kuvvet halini 
almıştı. i\lüller sancaktaki duma. 
m görür görmez, hemen dümeni 
dumanın gözüktüğü tarafa kırdı .. 
Hiç şüphesiz bu gelen bir kruva -
zör olacaktı. Okyanus halihazırda 
korsan kruvazörü aramakla meş
gul zırhlılarla dolu değil miydi? 

Garpta ufuk boştu. O tarafa 
doğru süratle yol aldığı hal de 
düşmandan kurtulmak mümkün • 
dü. Fakat Emden şu anda ku -
durmuş bir kaplan gibi saldırmak.. 
tan başka bir şey d~şü:1:n1yordu. 
Müllerin gözlerini mücadele bu • 
lutu sarmış yalnız ve yalnız an,_ 
manı bulmak, haklamak veya o 
uğurda mahvolma?ctan başka bir 
gaye takip etmiyo::du. 

Emden bu dumanın istikame -

tinde flospit ilerliyordu. 

Lauterbah arkadaslarile bera • 
ber büyük sandalı indirip gemi -
nin hamulesıni zapta h3zırlandı. 

Bu sırada Mililer seslendi: 
- Lauterbah! 
- Buyurunuz kumamfan! 
- Şu geminin kaptanına söy. 

lcyiniz. Pinang limanında çok 
tahlisiye vesaiti olduğundan Çeın. 
çoğ'un mürettebatını deniz:len 
toplamrya lüzum görmedim. Bun
dan başka kaptan, tarafımdan li -
man reisine izhar etsin; sisin ve 
şarabın tesirile harp ge..ınisi zan • 
nederek yelkenliye birkaç gülle 
savurduk. Havanın ne kadar mü .. 
sait olduğunu elbet ke:ıdileri de 
tasdik eder ve bizi mazur görür. 
lerl 

Sandal hemen ayrılarak birkaç 
kürekle gemiye yanaştı. Lauter .. 
balı neferlerile güverteye çıktı. Şi
lebin kaptanı kendini şaşırmrş ge
misinin batırılmasına hazırlan .. 
mıştr. Lauterbah kaptana, Mülle
rin söylediklerini nakletti. Tam 
bu ~ırada Emden1en verilen bir i
şaret derhal avdet edil rnesi emri· 
ni verdi. Lauterbah mükfüemesinl 
yanda bırakarak avdet etti~i za
man bütün mürettebatı vazife 
ba)mda ve hücuma hazır bir va· 
ziyette gördü. Bu defa hakikt bir 
harp gemisi ufku aşmış. Em:lenin 
fizerine doP'u d:>lu dizgin geliyor. 
du ... 

Ortalık tamamen aydınlanmrş • 
tt. Artık eşyaların ve cisimlerin 
hatlan mükemmel beliriyordu. 
GörQnen gemi ince direkli. kaplan 
gibi çevik yürüyüşlü bir Fransız 

torpidosuydu. 

Bir iki dakika sonra dumanı 
çıkaran gemi belirdi. Bu da bir 
harp gemisi değil bir şilepti. Mü -

rettebatmın faıla asabiyeti. sa· 
bahm yan sisli havası Emdeni i
kinci defa aldatmış hiç bir teh 

Müller ilk defa olmak üzere 
düşmanla karşılaşıyordu. Harp 

-------------

1 

fülmasının hemen çekilmesini em. 

K l z ı lordu retti. Flftma çekildi Fransız ve 
Alman bahriyelileri Hind okya .. 

Genış bir taarruza •ı nusunda ilk defa olarak karşııaşı· 
geçmek yorlar demekti. 

• lki düşman yollarından asta 
ıçın emir beklıyor i irkilmediler. lkisi de son derece 

oıu ve yaralıların karaya çıka· 
Dün öğleden sonra gece yarr 

sma kac!a: aynı mıntakada keşif 
kollan ,Ji1yil1' faaliyetlerde bulun. 

m11şlardtt'. 

:aderc c Jilmiş olan rr~l~arrn ye· Mosko\'a, 14 (A. A.) - Krasna. 
l;unu, 483 bin tona b:ıiğ bulun. ya Karelia gazetcsl, FinlAndiyada 
m:ıktadır. Rus ileri hareketine mAni olan 

süratle biribirinin üzerine doğru 
atılırcasına koşuyordu. rılmasını görmek için muazzam 

bir kalabalık limana gitmıştir. 

Exeter ile Ajax ve Achilles de, 
Admiral Scherr'den biraz sonra 
Montevideo önlerine gelerek li· 
man açıklarında demirlemiştir. 

Yaralanan hangi gemı ? 
Monteuideo, 14 ( A.A.) -Urug· 

vay ma!camlan, üç ln~iliz kruva 
zörü tarafından takıp edilerek 
ciddi hasara uğnyan ve Montevi. 
deoya iltica eden Alrr;ın gemisinin 
Admiral Scherr olm:ıyıp gene Al· 
manyanm cep kruvazörlerinde:ı 
''Graf von Spee,. kruvazörü oldu
ğunu bildirmektedir. 

Gemide yaralı adedi 60, ölü a· 
dedi 36 dır. Geminin bir tareti 
tamamıle tahrip edilmiş bulun· 
maktadır. 

SAAT: 13.40 
Bir Sovyet vaouru 

battı, 700 kişi boğuldu 
Tokyo, 14 (A. A.) - Sovyet bandıralı 1ndlgikka vnpuru. dUn 

Hokkaido adasının §imal müntehası açığında batmıştır. Gemide bin 
kadar yolcu ve 36 tayfa bulunuyordu. 300 kişinin kurtarıldığı söylen· 
mektedir. Fakat, denizin dalgalı olması tahlisiye lştnı gilçleştirdiğin
den geri kalanların ölmil~ olme.smdan korkuluyor. 

Bir in~iliz vapuru torpillendi 
Oslo, 14 (A. A.) _ İngiliz bandıralı Dcstford vapuru. Norveç'tn 

garb münteha burnu olan Stad açıklarında, bu sabah saat 10 da tor
pillenerek batırılmışur. 13 kişilik milrettcb:ıtı kurtarılmıştır. Gemi, 

demir cevheri yUklUydü. 

Romanya Alman talehi:1i kabul etti 
BUkreş, 4 (A. A.) - "Havas": Almnn - Romen ticaret mtizake. 

releri, dört hafta müzakereden sonra diln neticclenr.:ıi§tir. 

Alman murahh:ı.s heyeti, bu;;ün tnyy:ı.reyle Bükrcşten hareket 

edecektir. 
Yeni anlaşmaya gare, mnrkm leye nazaran şir.ıdlye kadar beher 

mark baama 41 ley nispetinde olan fiatı bundan böyle 64 ley olacak

tır. 

Simal denizinde bir hava muharebesi 

Londra, 14 (A.A.)' - Burada 
tebarüz ettirildiğine göre Alman 
kruvazörünün vaziyeti 13 nwna 
ralı La Haye mukavelenamesile 
alakadardır. Bu m;.ıkavelena:ne> 

mucibince, muharip bir devletin 
askerleri bitaraf bir lim:rn:la an 
cak 24 saat kalmak müsaade:;ini 
haizdir. Gemideki hasar. geminin 
yeniden denize çıkabilmesini te· 
min edecek derecede tamir edile· 
bilir. Herhalde geminin. limana 
iltica ettiği zamanki muh1rebe 
kuvvetini fazlalaştıracak mahi 
rette tami:at ya;nlması hiçbir su 

rette tecviz edilemez. Loni:lra, 14 (A. A.) - Hava işleri nezareti, lki İngiliz tayyaresL 
nin dün Şimal Denizinde Dornler sisteminde iki bllyiik Alman tay-

1.ki ğemi batirıldı yaresine taarruz etmi§ olduklarını bildirmektedir. Dornler tayyarele

Londra, 14 ( A.A.) - Aınlrallik l ti, bulutlar içinde kaybolmadan evvel İngiliz tayyarelerinin mitral. 
dairesi, Bremenin gömıü~ oldu&_u 1.~ ateılerlnin tesiriyle huara uğra.mı§tır. 

zorlul:mrı kaydetmektedir. 
Tam 10 gilndilr, coğrafi şartla. 

ra inzımaın eden inanılmıyncak 

kadar çetin ildim zorlukları için • 
de, her adımda düşmanın mebzul 
bir surette hazırladığı hninane tu· 
zaklar, barikadlar ve diğer engel· 
tere galebe r ılan kızılordu Finltıu. 

diya içerslnde her giln biraz daha 
uzaklara ilerlemektedir. 

il elsinki: 14 ( A.A.J - Külli 
yetli miktarda Sovyet ihtiyat kı· 

taatı, Leningraddan şimal hu:Ju. 
duna kadar tahşit e::iilmiş olup. 
Finifindiyada geniş bir taarruza 
geçmek üzere emir beklemekte:lir· 
!er. 1 

lki muhribin harp kıymetlerini 
şu suretle mukayese edebiliriz. 

Emden kruvazördür. 3600 to • 
nilfüo hacmindedir. On buçuktuJC 
on topu, 5.2 luk sekiz topu. iki 
torpido kovanı vardır. üzeri muh· 
telif kalınlıklarda demir kuşak • 
tarla örtülüdür. 

Fransız torpidosu Muskedir. 
3000 tonluktur. 6,5 luk bir topu, 
4,2 lik iki topu, iki torpido ko • 
vanı mevcuttur. Teknesi yedi ml
limetrelik bir zırhla kaplıdır. 

Emden kruvazörünün toplan 
8000 metreden düşmanı olduğu 
yerde mıhlayabilir. Torpidonun 
küçük topları ise üç bin metre i · 
terde iş gört:mez. 

Sisli bir havada Sovyetlcrin 
Marat kruvazörü ile diğer bir lşte Hind denizinin bit3raf dal· 
kruvazör, müteaddit torpido re • galan üzerinde biribirine ku:Jur • 
fakatin:le bütün toplarile, bir muşcasına saldıran iki p~'.:llivan •• 
borda at~i açtılar. Aldıl:lan ye • Biri kaplan, öbürü küçük bir 

gane netice, Finiandiyalılartlan pelenk. 
bir ölü ile bir yaralıdan ibaret Böyle clmakla beraber. bu çar .. 
kı:ıldı. pışmada E...'lldenin lakayt bir "ha • 

Milletler cemıyeti Rusyayı rekette bulunm;ıc::ı hatıra gelmez.. 
ayıolam-:ığa karar v~rdi En küçük bir hata kruvazöre isa.. 
Lonılra 14 _ Milletler Cemi- bet edebHecek bir torpil yalnız bir 

yeti husu~i komitesi diln aldığı bir rahne aç-;a, Em-ten için ölü:n:lür. 
karar suretinde, Sovyctlcr Birli. 1 Çünkü tamirat için hiç bir ter -
ğinin Finlil.ndiyaya katııı vaki olan saneye müracaat edemez. 
hareketini resmen takbih etmekte Şu halde Miiller hem ihtiyat • 
ve Milletler Cemiyeti azasmm kar hem de insafsızca davranma ~ 
hepainl, Finlfındiy ... yn mali ve in~ ya mecburdu. 
eani yardrm ~'1 ou:•ır.r.ıay2 ve Fin· Hedef ne kadar büvüK olursa 
landiyan:n :nuka'-'c?.1r>t kudretin. tehlike de o derece büyür. Deniziı 
azaltacak mahiyette her türlU ha- sathı ile hemen hemen beraber O· 

reketten içtinaba davet etmekte. lan Muske ile E.mden mukayese 
dlr. edilince bu cihetten tefavvuk ktL 

Bu karar sureti bugUn umumt çük torpidoda kalır. ": 
1 

heyete arzolunacakttr. (Devamı var)' 

• 



Hitler Majinoya niçin hücum etmedi iV 
---~---.._,,......_.,,., ~zw;z _____ '™" __ ..... ______ .... _____ ---_________________ ___ 

Hitler, Amerikadan 
istihfafla bahsediyor 

"Biz, büyük mazisi olan bu mil 

letin şimdi içinde bulunduğu 

re2alet rejiminin can çekişme 

lerine şahit olmaktayız L.,, 
Bitlerin Cemahiri milttehide 

hakkında peşin verilmiş hUkümle. 
ri vardı. Ve hiçbir ~ey onun bu 
fikrini değiştiremezdi. Onun fikri
ne göre Şimnli Amerika artık bir 
A\Tupa hnrbine hiçbir suretle iş-

tirak elmiyecekti. Milyonlarca iş

sizi olan bu kocaman memlekot 
ihtilalin kıyısındaydı. Onu ancak 
Bitler bu felaketten kurlarabiUrdi. 

1933 senesi haziranının bir gü
nünde yine Hitlerin sofrasında bu
lunuyordum. Yukarda söylediğim 

fikirleri ilk defa o gün duydum.Ve 
sonra birçok kere tekrar edildiği
ni işittim. O gün sofrada bulunan 
davetlilerden biri: "Acaba Ameri
kanın doslluğunu kazanmak daha 
iyi olmaz mı?,, gibi bir sual sor
muştu ve hilkümetin tanılmış şah
siyetlerinden bazıları da bu husus. 
ta açıkça konuşmuş, Amerika ile 
ynpılacak bir anlaşmanın paha bi· 
çilmez kıymetindt'n bnhsetmiş ve 
Almanyanın "Antisemit" politika
sının buna mani olabileceğini ile
ri sürmüşlerdi. 

Führer bu sözlere kuru bir ton
la: 
"- Ameriknlıların dostluğu, 

hangi Amerikalılann, Amerikalı iş 
adamlarının mı?,, Amcriknnın ma. 
liyecl yahudilerinin mi, yok.sa A
merika halkının dostluğunu mu 
kazanmak lazım ..• 

Böyle konuşarak Amerikadnki 
rejim hakkında hissettiği istihfafı 
anlatmak istiyordu. 

- Biz, büyük bir mazisi olan bu 
milletin şimdi içinde bulunduğu re
zalet rejiminin can çekişmelerine 

ııahid olmaktayız. Aralarındaki bil
yilk hnrblerden sonra cenublular 
yanilince akliselime ve bütün tari
hi mantığa muhalif olarak Ameri. 
kalılar siyasi ve ırki bir deka· 
rnns devresine girdiler ve mağ -
lfıb olan yalnız cenublular değil, 
bütiln Amerikalılardı. lktısadi 

kudret zevahiri altında Amerika 
müterakki bir §ekilde kendi kendi
ni tahrib anaforuna tutturdu. Ken
dHerlni mümtaz sınıf telakki eden 
birtaknn plUtokratlar dilnyanm 
hiçbir tarafında demokrasi hilesL 
le bu kadar açık bir rezalet reji· 
mi teşhir edememişlerdi. Esaret ve 
müsavat.sızlık esasına, fikrine isti
nad eden bir sosyal hiyerarşi yı. 
kıldı. Onunla beraber hakikaten 
muazzam bir müstakbel Amerika
nm tohumlan da harab oldu. Bu 
müstakbel Amerikayı idare eden. 
ler ahlfıksız tüccarlar olmıyacaktı .. 
Bu memleket pek manasız mef
humlardan ibaret olan müsavat ve 
hllrdyct fikirlerinden nefret e -
den efendiler tarafından idare e 
dilegeldi. Müsavat... Kimin arasın
da müsavat. İspanyanın asil ailele. 
rinin ihtarlariyle, Polonyalı sefil -
lerin veya lsvcçli bir muhncirin 
yahut Bohemynhlann, ~1acarların, 
çingenelerin, Bnlkanlılann ve ya -
hut yahudilerin ahfadlan arasında 
müsavattan bahsolunabilir mi? 
Hala inanmaktayım ki, Amerikada 
geni..<j bir orta sınıf bulunmaktadır. 
Bu da çiftçilerdir. Müstemleke 
yapma devirlerinin mücadeleci ru
hu hfılii. onlarda sönmemiştir. Bu 
ruhu uyandırmak lazımdır. Ve bu 
ruh muhakkak uyanacaktır. Al -
manyada uyandığı gibi... 

Sade naı1yonal • sosyalist ideo
loji Amerikayı, :r:alimlerinin elin
den kurtaracak ve orada bilyük bir 1 
9ll1et '+ z lıınkAnmr yarala • 

eattrr. 
Ritler, 1Uııup da yalnız kendisi

ni dinliyenler arasında bulunmak· 
tan aldığı bir zevkle coşuyordu. 

- Bu işe ben başlıyacağım. 

Cermen Amerikalıların orada bu _ 
lunan diğer Amerikahlarn tcfev -
vukunu ileri sürerek. 

Göbels: 

- Bunu nasıl ynpncaksınız Füh
rer'im diye sordu. 

- Amerikalılann arnsına Cer -
men elemanlar kanşlırmak, onla
ra iktidarı vermek ve onlnr vası. 
ta.siyle Amerikalıların politika ir -
!anlarını yenileştlrmekle bu ola
caktır. Amerikalılar henüz bir mil
let değildirler. Ancak Cermen ele
manlar onların arasında nüfuz sa. 
hibi olduktan sonra bu iş mümkün 

olabilecektir. 

Hitlere: 

- Demek nasyonal sosyalizmle 
tereddiden kurtulan Amerika'; Cer
menler, Amerl.lrnlılann hayn~nı •· 
dnrc edecekler, öyle mi? 

- Evet, tam bu. Bundan pek 
kısa bir znman sonra Amerikada 
bir S. ,A. teşkilatımız olacak. A -
meriknh sonradan görmeler bizim 
terbiyemizle yetişen gençlerimize 
mukavemet edcmiyccekler ve Va -
şingtonun bitiremediği ve dcmok. 
rasinin ayaklar altında çiğnediği 

bUyUk işi bizim delikanlılar~mız ta
mamlıyacak. 

Hltlcrin da. vetlilerinden biri: 
- Bu sureti~ kendimizin A vru

padaki işlerimizi milthiş surette 
kanştırmıyacak mıyız? Amerika -
nm en kudretli familyalarını ken· 
dimize dilşmnn etmiyecek miyiz? 

Führer'im, geniş düşüncelerini. 

zin olgunlaşmadan boğulacnğından 
korkuyorum. 

(Devamı rnr) 
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S Dalıilıa,nın his. ask-mac.era romc:-.nı : 63 1 _ Yino görüşelim dok•~~- • Oda ~aı:ıp.ıının bir knnn.dı n.rdı· 

na kadar açılmıştı. Karanlıklara 

açılan bu kapının eşiğinde "im -
dad!., diye hnykıran, yardım istL 
yen gnrib bir mahluk vnr. 

Kanlı elleriyle boğazını sıkan bu 
kadın hayaleti melek mi, yoksa 
şeytan mı? Üzeri yery~r knn leke. 
leriyle kızarmış beyaz robundan 
çehresi daha beyaz, karmakarı -
şık saçları bu çehre etrafında al
tından bir çerçeve. 

- Çabuk gel, ölüyor. 
Güzin düşünen adamı gördü ve 

ona doğru koştu: 
- Ölüyor, diyorum size. 
Düşünen adam bu hayali ve bu 

sesi tanıdı ... Bu. yaralanan çocuğu 
hastaneye götürdükleri genç kız 

olacaktı. 

- Ölen kim? ..• 
- Numan! ..• 
Güzin hıçkınyordu. 
- Ne, Numan mı? Zavnllı kar

deşim! 

Genç kız araba kullanan ve şe. 
hirlilerin diliyle konuşan köylUye 
baktı. Fakat hiçbir şe>y anlıyacak 
halde değildi. Boyuna tekrar edi -
yor: 

- Çabuk geliniz diyorum size ... 
Numan ölüyor, anlamıyor rnusu -
nuz? 

*** 
Güzin, kalbi, damarlan, beyni 

ıstırabla dolu bir iskemle Uzerine 
kendini altı. Önünde üzeri kitnb· 
lar, kağıtlar, eski gazetelerle dolu 
tahta masa ... Ba~ı elleri arasında. 
Etraftnki dolablar eski kitablarla 
dolu... Burası rnevlevi tekkesinin 
kütüphanesidir. 

Güzin kütüphanede yalnız başı • 
na oturuyor. Yüzü ruhundan daha 
harab. Ruhu yüzlin<lcn daha pe _ 
rişan hıçkınyor: 

- Onu artık bir daha göremi -
yeceğim. Bu faciaya ben sc>bcb 
oldum, onu ben öldürdüm. 

Kardeşi, Numanı yatak odasına 
götürmüştür. Güzin dı>likanlının 

arkasından koşmak, yattığı yata
ğının başı ucunda beklemek istedi. 
F'akat §ehirlilerin diliyle konuşan 
köylü, tnth, yalnız çok kat'i bir li· 
sanla mani oldu: 

- Olmaz, Güzin hanım, dedi. 
Hayatimm bir şurub kadar tatlı 

t· •• • - ...... • . • ....... ' • , 

Nakleden: Muz.aller Esen 
bir akışı bir kadın cli!'le zehir ka
dar acı olduktan sonra yemin et. 
miştim. Odama hiçbir kadın adım 
atamaz. 

babanızın evine dönmelisiniz. Bu -
roda daha f.ızln kalnmazsmız. 

- Hayır oraya gidemem. 
Güzinin hafızasında resmin ar _ 

Numanın kardeşi bu sözleri kasında açılan karanlık taş merdi
söyledikten sonra hafif adımların venler biltün korkunçluf;'1l ile bir 
yilrüycrek odnsına girdi ve kapıyı daha canlandı. 
genç kızın suratına kapadı. ı Genç kızın bütün vücudu titre· 

!ete Güzin bunun için küllipha- di: 
nede yalnız başına oturuyor. - Hayır olmaz ... Onu yaralı 

Bıtip tiikenmck bilmiycn dakika· bulduğum o korkunç yerlerden bir 
lar, bir nc>hrin sulnrı gibi akıp daha geçemem. 
geçti. Gilzin ne kadar be.kledi far- - Sizi ben götürilrüm. 
kmrln değil. Fakat birdenbire ar- - Yolu biliyor musunuz? 
kasında bir ses işitti: - Zannederim ... 

_ Güzin hanım. 
- Güzin başını kaldırdı. Numa. 

nın kardeşini knıııısında gördü, 
fakat korkudan sunl sormağa ce -
saret edemedi. 

- Güzin hanım, bu kadnr mil -
teessir olmayınız, kadere karşı ge· 
!inmez. 

Güzin haykırdı: 
- Öldü mil? 
- Hayır, henüz yaşıyor. 
- Mademki yaşıyor, bırakınız 

beni yanma gideyim. 
Numanın kardeşi eski fikrinde 

musirdir: 
- İmkfını yok, Güzin hnnrm. O 

odaya giremezsiniz. ~umana gelin 
ce: tabıi, onu kurtarmak için elim
den gelen her şeyi yapacağımda 
şüphe' etmezsiniz. ~ 

- Siz de tıpkı onun gibi konu. 
şuyorsunuz. O da benden ayrılır

ken: "Emin olunuz, icab eden her 
şe) i yapacağım .. demişti. Sonra i · 

çeriye ilk gidiği vakit bu adamın 
söyledi~i sözil hatırladı: 

- Siz demek onun kardeşisi • 
niz. 

Adam ba.')ını eğdi. 
Genç kız ynlvanr gibi sordu: 
_ Tabii kardf'şinizi çok sever -

siniz. 
Numanın kardesinin göz kapak. 

lan indi. 
- Geliniz, Güzin hanım. Siz 

- Ya resmi açan düğmelerin 
bulunduğu yeri? .. 

- Her işin kolayı bulunur ... 
- Siz ne garib adamsınız Al -

laha~kına. Konuşmanız ekseriya 
nnlaşılmaz bir muamma oluyor. O 
giln yaralıyı hastaneye bıraktıktan 
sonra dönerken de ayni lisanla 
konuşmuştunuz. 

- Konuşmak neye yarar Güzin 
hanım, kalpler arzularını ve dü
şüncelerini gözlerde görürler ve o. 
kurlar. 

- Fakat eğer vaktiyle her şeyi 
bnna söylemiş olsaydınız, belki bu 
günkU felfıket olmazdı. 

- Hiçbir şey olacağın onune 
geçemez. Olanı tamir etmcğe ç:ı.

lışmak daha doğrudur ... 
- Fakat kardeşiniz yaralandı. 
- Vücut yarasından ne çıkar ... 

Ya iyi olur, ya öldürür ..• Hayalla 
ölUm arasında ne fark var ki ... 
Kalbi yaralı olarak yaşamak da -
ha çok korkunç... Fakat buruda 
beyhude konuşuyoruz, geliniz sizi 
ave götüreyim ... 
Numanın ağabC'ysi önde, 

arkada dışan çıktılar. 

XVIll 

Güzin 

ım OPERı\S\'OXU ntn J\IŞI 

YAPABiI.tıt 

Allahaısmarladık müstantik 
bey. Te.')ekkür ederim. 

sefer maalesef bir netice cı ~v 
dcmc>dik. Yeni bır hadise) ıe d fi-

• b ,,ı;ıı 
ı;ılaşırsanız lulfen ha er I' 

n~. ı 
~·ıı U" 

Doktor İrfan, mUstanUg• ıı ~· 
sından çıktı ve merdivenlerde 

di. ~-ıı· 
Ot b·ı1 k o··nu~ndc, omo ı npınm 

sı voJanda. 
_ Ne oldu İrfan... t,11' 
- Hiçbir şey yok. BiltUil ci<'t 

kikat boşa çıkmL5, bataklık• ıııı'* 
tamamiyle aranmış. ne ölil bil 

lar, ne de yaralı... tfıer'~ 
Samiye hannnm yUzii 

ve endişeli bir şekil aldı: 
- İrfan... fi' 
Bu ses adeta bir ferya.d<l

1
• r0~· 

tor ııaşırdı ve arabayı aurdıl 
- Ne var? ~tjf 
- Affedersin, hiç, bı.rd 

sinirlendim. t~ 
Kısa bir sessizlik. Doktor 

söze başladı: - ~ 
- Bu işin anlaşılmasını:ı 

yok zannediyorum. 
- Belki bir iz bulunur. 

·şP 
- Hiç zannetmem. BU ~uııı'' 

yUzünde bilen birisi ·vnr.. ,.,J 
O da ancak ram istediğı 
söyliycce.k. ıııı1 

_ Böyle mi zanncdiY0~ ..... ıi' 
• ınftJIW - Zannetmıyorum, e . c~~ 

ğer Gilzin bu hfıdise) i bılfll ~~ 
ak~pm korucunun birisillİ ~: t 
ğunu işitince o kadnr f~ di! '!' 
sinir buhrnnma. düşer JT11>'lt ııı*1 
heyecan, ne de yorgurılll 1

11 
vücudunda bu kadar aer bıııı"' 
buhrana St'bcb olamaz. 131.1 biJif• 
nı yalnız ümitsizlik doğurıı ~ 

uıiııı 
- Öyleyse ne di:> e G 0c' 

guya çekmedik? Belki bir 

öğrenebilirdik. 9ııl'f!l 
- Öyle buhranlı :z:ı:ı.ıll şiP1 

~ llJlllZ· t 
konuşmak hiç dogru o ıcl" 
eve dönünce biraz d3hn SS .1ct f 
iuı-sam hafif tertib ba~ şc~911 • 
racağun. Fakat yine ağıl;ıııtJ 
almak kolay olmıyacnk· t&'e 
ne bir ~eyler söylemek !~. C'> 
kat'iyyen ısrur etmıycce~ d;l (İ 
kil ufak bir ısrar karŞl!ltrı ıııi 
nin sıhhati ciddi şekilde ~ılt 
girebilir. Parlak kuru ,.,tJ 

(De,·ı.ı.Jlll 


