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b:ırdrman etmi"le rsc de hiçbir ne. 
tice elde edememişlerdir. 

Diğer taraftan Tol\'ajarkl ctra-
fında cereyan eden muharebeler 
Sovyetlerc çok pahalıya mal ol. 

(Devamı 2 inci Sayfada) 
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I-lava harbi Musolini 
. .Jınanlar, taarruz ettikleri 20 İngiliz Mareşal Grazianıvi 

~avyaresinden 10 unu düşürmüşler l<abul etti 
Bertin, ıs (A.A.) - Büyük umumi karargah tebliğ cdiy~r: 

Dün bomba atmaksızın Borkum Alman bava üssü üzerinde 
..ıçmuş olan bir 1ngiliz tayyaresi tayyare dafii toplarımız tarafın. 
chn firara icbar edilmiştir. 

İngiliz harp tayyaresi Sylt adası üzerine bombalar atmak tc· 
' "'bbüsündc bulunmuştur. Atılan bomb~lardan dördü denize düş. 
rnüştür . 

Dün şimali Frisones adalan üzcrintle vukua gelmiş olan hava 
muharebesi, büyük mikyasta bir harp olmuştur. Taarruz yapmış 

, olan yirmi İngiliz tayyaresinden onu düşmüştür. Bir tayyare, de. 
ıi.,e inmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Garp cephesinde iş'ara değer bir şey yoktur. 
P~ı-is, 15 (A.A.) - 15 Kanı.ınuevvel sabah tebliği: 
iş'ara değer lıir sey yoktur. 

Bulgar-Sovyet ticaret 
müzakereleri başlıyor 

Sofyn. ı:; (A. A.) - Nazırlar meclisi, Bulgar - Sovye t ticaret 
muahedesi , müzakerelerine başlamak Uzere gelecek hafta Moskova
ya gidecek olun Bulgar heyetini tesbit etmiştir. Heyet, maliye nn-
zırı Ilojilof'un reisliğinde milli banka müdürü Gunef ve diğer alii.. 
kadar ncznretlerle ekonomik teşkild.tların mümessille rinden milrek. 
kcptir. 

Ror .... ... , 15 (A.A.) -B. 
Moı;L .:11, doğu hudu
dunda bir teftiş seyaha
tinden dönen Mareşal 
Rodolfe Graziani'yi ka
bul etmiştir. 

SOVYET 
Denizaltı,arı 

Bir Alman vapurunu 
torpilledi 

Stok1ıalm, ıs ( A. A.) - lsveç 
mahafili bir Sovyet tahtelbahiri
nin Baltık denizinde Finlfi.ndiya 
ile Isveç arasında sefer etmekte 
olan bir Alman gemisini torpille
mi~ olduğunu teyit etmektedir. 

)\iman gemisi batmıştır. Kap. 
tan ile mfücttebat telef olmustur. 

Alman kruvazörü 
gece lirnandan 
çıkacak in ı? 

bu 

Bazı telgraflar, Uruguvay hükümetinin Graf Fon Spee'ye, •amiratı 
bitinceye kadar limanda kalmak müsaades; verdiğini bildiriyor 

Alman cep kruvazörü Graf 
V on Spee, Uruguay limanın· 
d-, aldığı yaralan tamirle 

~efgul.. Tr-kviye edilen lngi. 
•ı kruvazörleri ise, limanın 
-iıında, avlannın üzerine a· 
tılrna w •• h • ld Ce ga mu cyya hır ha e .•. 
ba len ajans tclgraflarmdan 

1
• ıılan, Almnn kruvazörüne, 
1rtlanı tcc.-kctrn<'si için hu gece 

yansına kadar mühlet verildi. 
ği yolunda .. Halbuki bazı tel
graflar, bunu tamamen nakze. 
decck mahiyette.. l~in doğru· 

sunu kestirmek mümkün de. 
ğiL İ§le telgraflar: 
Montevideo, 15 (A.A.) - U 

ruguay hükumeti Admiral Grof 
Von Specnin tamirat itin lüzumu 
olan müddet zarfında limanda 

kalmasına müsaade etmiştir. Ce. 
setlerin yarın karaya çıkanlma 

sına müsaade edilmiş olması ge
minin 24 saat zarfında limanı 

terketmcsi icap edeceği hakkın

daki haberin doğru olmadığını 

isbat etmektedir. 
Graf Spee<le bulunan 6 esir 

İngiliz zabitmJen başka Alman 
gemisi tarafmu.ln batmlan İn. 

• 

giliz vapurları müreıttebatındar 

61 kişi de karaya çıkarılmıştır. 
Graf Spe~ mürettebatından 12 

}'aralı karaya çtkanlmıştır. 
Alman orta elçisi gemide ölen 

bahriyelilerin İngiliz mezarlığına 
gömülmesi hakkında İngilizler 

tarafından }'apılan teklifi reddey. 
!emiştir. 

.(Devamı 2 rnci Sayfada) 
. . 

Finler tarafından clü~ürülen bir Sovyet 
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1stanbulun okul ihtiyacını karşılamak üzere muhtelif semt. 
lerde yeniden ilk ve orta okul açılmasına karar verilmiştir. 

Yeniden biri Kartalda, ldiğeri de Sarıycrde olma3t üzere iki 
orta okul daha tesis edilecektir. Kartal orta okulu, Kartalda bulu. 
nan ve tamir edildikten sonra M~rif Vekaleti emrine verilecek 
olan ermeni orta okulu binasına yerleştirilecektir. 

Sarıyer orta okulunun bina vaziyeti etrafından kaymakamlıkça 
verilen rapor Maarif Vekilliği tarafından tetkik edilmektedir. 

Nişantaşmda açılacak kız cnstitüsünUn isimlak muamelesi 
bitmi§tir. Pek yakında inşasına ba§lanacaktır. 

efa erkek lisesi, 
nümune lise olacak 
Yüksek öğretmen okulu talebelerinin mesleki stajlanm daha 

kolaylıkla yapabilmelerini temin için şchrimizdo'ki bir lisenin nümu 
ne lisesi olarak vücuda getirilmesi Veldilet tarafından düşUnül· 

mektedir. Bu lise yüksek muallim mektebi yanında bulunan "Vefa 
erkek lisesi,, olacakttt. Bu hususta yakında hazırlrklara başla. 

nacaktır. 

Tarihi anıt arın tamiri 
Şehrin bcllibaşh yerlerinde bulunan tarihi anıtlar, evvelce 

yapılan bir araştırma ile tesbit edilmişti. Hazırlanan rapora göre 
bu abidelerin mühim bir krsmmın tamir edilmesine ihtiyaÇ gözük· 
mCktedir. Anrtlarm tamiri için bUtçeye tahsisat konması istenmek· 
tedir. Yeni yıl biltçesinc tahsisat ilave edildikten sonra derhal 
tamirat işine girişilecektir • 

eledi e i <tısat 
mü ··ru 

Bu ak§,allll:İ trenle 
Ankaraya gitti 

Belediye iktısat mUdürU Saffet 
Sezen bu akşamki trenle Ankara
ya gitmiştir. 1ktıs::ı.t mUdllril An. 
karada kömUr, ekmek ve ilıtikar 
meseleleri ho.kkmda yüksek ma. 
kamlnra !stnnbul belediyesinin bu 
husustakl tctkı1derile düşüncelerlnl 
bildirecektir. 

-0--

rJ'ayyare modelcilik 
müsabakasaı yapılıyor 

Hava müsait olduğu takdirde ö. 
:nllmlizdeki ayın ilk pazarmda Ye-
61lköyde amatörler mumda tay
ynre modelcillk mUsabaknsı yapı

lacaktır. 

Bu m\lsabakada kazananlara ik
nuniyeler verilecektir. 

Tilrkkuşu enspckt!SrlllğU i!U.. 
yenlere müsabaka hakkında tafsl
lAt vcrmeğe başlamıelir. 

İstanbul mektepleri bir 
tayyare alacaklar 

Türk vakıflarının 
tarihi 

Ankara, 15 (A.A.) - Türk 
vakrllarmın tarihini ve vakıfla. 

rmuza ait abidelerle içtimai mü· 
casesc ve hizmetlerin mahiyet ve 
ehemmiyetini ve bunların idare 
ve idame&ini temine matuf bugün 
kil çalışmaları izah etmek mak. 
sadiyle Vakıflar umum müdürlü. 
ğU binasında tesis olunan galeri 
vekaletlerle resmi aairclere men· 
sup zevat tarafından gezilmek. 
tedir. Resmi ziyaretler 16. 12. 
939 cumartesi giinU saat 13 ld; 
nihayet bulacaktır. 

Haber aldığımıza göre galeri 
bu ayın sonuna kadar halkm gez. 
mesine açık bulundurulacaktır. 

Resmi tatil günleri hariç ola -
rak her gün saat 9 dan 12 ye ve 
14 den 18 ze kadar heristeyenler 
galeriyi serbestçe ge.,:ıbilecck. 

lerdir. 
Memurların mesai saatleri 

haricinde ziyaretlerini temin ey. 
lemck ve kendilerine bir kolaylık 
olmak üzere galeri 16. 12. 939 
cumartesi ve 17. 12. 939 pazar 
günleri saat 13 ten 18 e kadar a· 

erik , v etlerin Milletleı C mi
getinden ihracını nasıl karşıladı? 

Vaşington, 15 (A. A.) - ''Ha-
vas"; 

Sovyetler birliğinin ihracı hak· 
kındaki milletler cemiyeti kara. 
n siyasi mahfillerde dilnyayı iki
ye ayıran ihtilafın esas sebebleri· 
ni efkarı umumiye nazarında e. 
hemmiyetli surette aydınlatan bir 
Mdisc olarak karşılanmıştır. Al
manyanm efkarı umumiye tara· 
fından takbihinden sonra Sovyet. 
ler birliğinin milletler cemiyeti 
taraf mdan takbihi bu iki memle
keti ayni sınıfa sokmaktadır. Her 
ikisi de hundan böyle dünya ef· 
k~rı urnumiyesi hükmü altında 

olduğu için bunların tehdit ve ta. 

s ye -

arruz siyasetlerine nihayet veril
mesi lüzumu apaşikar hal almak· 
tadır. Sovyetler birliğinin takbihi 
meselesinde Frans:ı.nın sarih bir 
vaziyet alması burada büyiik bir 

memnuniyetle karşılanmıştır. Zi. 
ra bu hal müttefiklerin, manevi 
vaziyetini tak'Viye etmektedir. 

Bazı mti~hitler, Sovyetler bir
liğinin cemiyetten çıkarılmasını, 

Sovyetlerle müttefikler arasın:la 

açık bir muhasama haline mincer 
olsa bile, ancak faydalı olabile-

ceğine ve Cenevrede ittihazına 
lüzum gördükleri ihtiyatlı hattı 

harekete rağmen emniyetlerinin 

(Ba§ı 1 inci Sayfada) ı devam etmişttr. Buna muvaffakı· 
m~tur. Sovyetler bu nokta.da ilk yetli bir taarruzla mukabele ettik. 
defa olarak bu kadar şiddetli bir 
taarruz yapmaktadırlar. Finlandi
yıUılar bunu asa.sen evvelden dcı
pl§ etmiş bulunuyorlardı. 

KA..'i. KıL"i, KA..ı."\'! 

Stokholm, 15 (A. A.) - tsveç
le Finltı.ndlya arasında hudud neh· 
ri olan Torlno'dan alman bir tel. 
grafta, Sovyetlerin Finlandiya §i-
mal hududunda Finlandiyalıların 

istirdada muvaffak oldukları Sal
ln'ya hUcum için mUhim kuvvetler 
ileri sUrdükleri bildirilmektedir. 

Akan kan o kadar çoktur ki, ki
lometrelerce kar tabakası kırmız.ı 
renk nlmıştır. 

Ruslar bu bölgede §lddctli hare
ketlerile sahile varmağa ve umu_ 
mt kıırargahlarmı birle§tlrroek u. 
zere Sallıı'yı behemehal zapta ça· 
lşyorlıı.r. Fi.nllndlyalılar bu böl
geye yeniden takviye kıt.nalı gön
dennektedfrler. Muharebe iki gün.. 
dllr devam ediyor. Bunun son Av
nıpa harbi başlndığındanberi ecre· 
yan eden en bUyilk muharebe ol
duğu temin ediliyor. Polonyndaki 
muharebeler dahi bu kndar şid
detli olmamıştır. 

BİR FİN ZABlTt1"1N 
KA'IIBAl\fANLIGl 

Vüpuri'den gelen bir habere gö. 
re, bir Fin piyade mül8.z.imi bir 
Rus tankının arka.sına atlamnğa 

muvaffak olmu§ ve açık kalmış o
lan bir m~gnldan revolverle nteş 
etmek suretlle tank i~inde bulunan 
Rusları öldürerek, tankı müsadere 
etmiştir. 

SOVY~ T•~nLtat 
Moskorn. 15 ( • A. > - 14 ka· 

nunucvvel tebliği: 
Munnansk cihetinde Sovyet kı. 

talan ileri hareketlerine devam 

Düşmanın zayiatı çok mühimdir. 
Tolvajarvi oolgesi tarafımızdan 

işgal edilmiştir. 

Bir Sovyct filosu dün Jörkö 
yakininde bataryalarımız üzerine 
ateş açmıştır. Bataryalarımız mu
kabele ederek düşman deniz kuv. 
vetlerini defetmiştir. 
Havanın muhalefeti dolayısile 

haYa kuvvetleri pek az faaliyet 
göstenni lerdir. Şimalde bir Sov· 
yet tayyaresi dUşürülm:iştür .• 
FİNLER BİR MINTAKAYI 

GERl ALDILAR 
il tlsinH, 15 ( A. A.) - FinHin· 

diyanm gece tebliği: 
Karelide mevzii bir muharebede 

11 Sovyet tankı tahrip edilmiş

tir. Doğu hududunda Sovyct kı. 
talannm Kitalö • Titkarcnta ara
sındaki Köronoya ~miryolu is.. 
tasyonuna taarruzları devam et
mektedir. Suomussalini'de düş· 
man gaz kullanmıştır. 

Tolvajörvi bölge;,inde Finltmdi
ya mukabil taarruzları muvaffa· 
kıyetle neticelenmiş ve üç gün de. 
vam eden bir muhareb2den s > ı.a 

iki Sovyet alayının imha edildiği 
teeyyüt eylemistir. Bu bölge bu su 
retle tekrar elimize ge;miş bulun· 
maktadır. Bu sefer Finlandiya 
kıtaları Sovyetleri takibetme!<te. 
dir. 

Deniz tebliği: 
Sovyet filosu Koivisto'yu bom. 

bardıınan etmiştir. Finlandiya sa· 
bil bataryaları mukabele etmiş 
ve ayni zamanda şiddetli ateşle 

kara kuvvetlerine de m:izaileret 
eylemiştir. Sovyet gemileri geri 
çekilmişlerdir. 

I lava tebliği: 

nihayet müttefiklerle az çok açık 
bir teşriki mesaisi olduğunu bilen 
bir çok bitaranarı birle~tirmeğe 
müsait bulunduğuna kanidirler. 

Finllndiyaya karşı yapılan taar. 
ruzdanberi Amerikada görülen Sov 
yet aleyhtarı hissiyatın şiddetli ol 
masıııa rağmen. şurası unutulma 

maktadırki, Alman·Sovyet paktı ile 
Almanya taraf mdan temin ediL 
ıniş olan himaye ve garanti olma-

saydi Sovyetlcr Baltık denizine 
yürüyemezlerdi. 

Şurası dn kaydedilmelidir ki, bir 
müddettcnbcri Alman propaganda
sı yalnız Hitleri "ehveni uer,, ola-

rak göstermek için değil, ayni zn. 
manda Alınanyanm, gnrb cephe -

sinde barııı temin edildiği takdir
de Bolşevizmc ka~ı alliüıa sarıl

mnğa amade bir ''medeniyet eam

piyonu" olduğunu göstermek i~Jn 

Amerikndnki Sovyct aleyhtarı his. 

siyatı arttırmağa ~alışmaktadır. 

Bu manevralarm mahiyeti açığa 

çıkarılmııı olmakla beraber, gerek 
doğrudan doğruya gerekse az çok 

cemllektı.r bitaraflar vnsıtaslle de
vam edebileceği zannediliyor. A -
merikan nafiz mahfilleri bilhassa 

hUkümet yeni barış taarruzlarına 
karşı mücehhez bulunmaktadır. 

EN SON DA K 1 KA 

'.emberlayn Parise gidiyor 
IAndra, (Ra.d;>o. sn.at 18) - Başvekil Mr. Çemborlayn'm yakın

da Fransaya gideceği haber verilmektedir. Bngvcldl, Parisc, bir ln· 
gillz heyetinin başında gidecektir. 

Ark Royal Kap'da 
Londra, (Rıı.dyo, saat 18) - Captovn (Kap) tan bildirildiğine 

göre bugUn "Adolph Lehnrd" isimli bir Alman tUccar geıniBl İngiliz 

harb gemileri tarafından mUsadere edllnilş ve tayfası tahliye olun
muştur. 

Diğer taraftan "Ark Royal" tayyare gemisi Kap limanında bu· 
lunmaktndır. Geminin Jlınandn demirliyken alınmış fotoğrafları ne§
rolunmu§tur ve bunlar ''Ark Royal" m batırıldığı hakkında Alman
lar tarafından verilen haberi en bUyUk bir kat'iyetle tekzib etmekte. 
dir. 

lngiliz tayyarelerinin bugünkü 
bombardımanı 

Londra, (RndJo, saat 18) - Hava nezaretinin biraz evvel 
neşrettiği tebllğdo İngiliz tayyarelerinin bu sabah da Alınan üsleri
ni bombardıman ettiği bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, Ko!Jenhngdan bildirildiğine göre, bugün Dani
marka sahillerinden, uzaklarda infil!klar olduğu glh'UlınUştür. 

İngiliz bombardıman tayyarelerinin görünmesi üzerine Stuttgart. 
ta hava tehlike işareti vcrilml§tlr. 

Unutulan bir 
harp. 

Çin - Japon harbinin 
son çarpışmalarında 2 

bin Japon öldü 
Çwıgking, JS ( A. A.) - Ccklai 

ajansı bildiriyor: 

Et"zurumda 
kumbara .. saat 

Haber aldığnnıza göre lstanbul 
mcktcblileri, aro.lnrmda toplıya • 

çık bulundurulacaktır. -------------! etmişlerdir. 
Havanın muhalefeti s:?bchile 

hava faaliyeti olmamıştır. Şimali 
lrlandada bir Sovyet tayyarc3i 
dü~ı.irülmüştür. 

Askeri mahafillerde, Nannig 
şimalindcki enerjik Çin mukave
metinin Japonları şimdiye kada 
işgal etmekte oldukları ileri mev
zileri terke mecbur ettiği kaydc.. 
dilmektedir. Nannig'in 40 kilo
metre şimalinde kain Potang şeh-

~akları parayla bir tayyare alıp Yeniden lamba 
ha.va kuvvetlerimize hediye etme- talnlacak semtler 
ğc karar vcrmi§lerdir. Bu güne Şehrin muhtelü yerlerine yeni· 
kadar (5742) lira toplanmıştır. den lamba takılmasınn karar ve • 

Gençler ve mlnlminilerimizin bu l rilmi.ştir. BUyfiköcrcye 2, Hasköye 
candan alAknsı yurdun her kö§e- 3, Elyemczc 5, J{uml·apı ve civa
sinde memnuniyetle kartıılnnmış. nnn 11, Atpazarma 3, Kızta§ma. 

tır. 1 llmba takılacaktır. 

... ________ ,_ 

"Dlkkntlcr" sütununda, piyasada nazım v:ızifcsl sürmek üzere lınv:ı. 
yici zaruriye alm:ık, s tmak ve idhnr etmek, böylelikle hayatı ucuzlnt 
mnk hnk 'Ye vıızifesi k:ıııunl belediyelere verilınl~ olduğu yazılarak ıh. 
tikftr yOzilnden düzeni bozulan piynsamızdn böyle bir nnzmn bugünlerde 
~lddetll ihtiyaç oldut;•u hatırlatılmnktn ve: "Ancak senel rlircktorsüz, 
.asbaşkansız ve idare mecfüsiz teşekkilller istiyoruz. Ta ki, astarı yüziin
den palı:ılıyn çıkmasın I" denılmektcdlr •• 

"Siyaset Aleminde" sntununcln, Sovyetler için bfiyiik muvaffakıyet
ler kaydedilemeden dev:ım eden füıs. Fin harbinin safhaları anlatıldık 
tnn sonra, Fin15ndlynlıl:ırın neşı etlikleri beynz kilnpt:ıki So\•yct teklif. 
lerl gliMUdükten sonra, bir aralık Finlftndlya için bir cinnet sayılan 
mukavemet harekf'tinin h:ıynll bir zaruret olduı:?tı :rnlaşıldığı )'nzılmakt:ı 
ve Sovyetlerin Finlcre rejim ıı:rnlyctini bir zaruret olarak kabul ettir -
mc#e çalışmalarının islıkliil mcfhumile kabili telif olm dı§ı tebarüz et
tlrilmekledir, 

Uhtn istikametinde, Sovyôt kıta-
1an hududdan itibaren 117 kilo. 
metre ilerlenılşlerdir. 

Petozavodsk cihetinde, So\•yct 
kıtaları Sjuskujarvi, Sulkulampi 
ve Hlppola köyforinl işgal etmişler. 
dir. 

Sis ve fena ha".a ııcbebllc ynl· 
ruz istikşaf uçuşlan yapılabilmiş. 

Ur. 
ll.ELS1NKIDEK1 lNGtLlZ 

KONSOLO f,U(iU 
l..ondrn, 15 (A. A.) _ Röyter: 
Hariciye nezareti, Helslnkideki 

İngiliz konsoloshnnesinin bu gece 
Bjorneborg'a nakledildiğini bildir
mektedir. 
FL""' CUllIIURREİ t YARALILA.. 

BI ZtYAR.b"T l.""l'Tl 
llelslnkl, 15 (A. A.) - Reisi

cumhur dün kızilhaç muavin has· 
tnııeslndc 30 teşrlnisnnl ve 1 kli
nunuevveldeki Rus bombnrdmıan
lan csnnsınds. ya.ralananlan ziya. 
ret etmiştir. 

SOVYET DENlZ 
FİLOLARININ TAARRUZU 
Ilclsfoki, 15 ( A. A.) - Resmi 

tebliğde dün Kareli B:>z:mn:la 
mc\'zii muharebeler olduğ~ı ve 
düşmanm 8 tank kaybettiği bildi
rilmektedir. 

Sovyetler doğu hududunda Koi. 
rinoz istikame:tinde taarruzlarına 

Al m an kru azörü :n;ii~~iler ta111fmdan istirdat edil. 

Diğer cephelerde düşmanın şi· 
(Başı 1 inci Sayfada) 

D'ğ f Al 
1 

. 1. ~ . mal istikametindeki ileri hare'teti 
ı er tara tan man e cı ıgı, v 

G f s · 'd tamamen durdurulmuştur. Mag-
ra pee :a1°1ra.tının gcmı e lOp olan Japonlar Kanton ve 

buluna11 amıral Nıvehur tarafın. , S h 'd k' 'lk .1 . 
bulunan amiral Nivehur tarafın. ams uı e 1 1 mevzı enne çe_ 

kilmek mecburiyetinde kalmışlar· 
dan idare edileceğini bildirmek
tedir. 

KRUV AZOR BU GECE LlMAN
DAN YRILACAK MI? 

Ncvyork, 15 ( A. A.) - Reuter: 
Graf Sp:!e'nin mürettebatı ve 

Uruguay işçileri, vapurun müd. 
det bitmeden denize açılabHme3i 
için tamiratla meşguldürler. Va· 
pur, bu gece saat 11 i çeyrek ge.. 
çe Montevideo'dan ayrılma:lığı 
takdirde harbin sonuna kadar o • 
rada mevkuf kalacaktır. 

lffiUVAZÖRDEKl 1NGtLtZ 
ESİRl1ERl 

l..omlnı. 15 (A. A.) - Höytcr: 
Uruguay hüküm.eti, Graf Spoe

de buhtuan bUtün esirleri serbest 
bıra.lmenğuıı Londrn hükümetlne 
vaadetnı~tlr. Bunlar, Alınan ceb 
kruvazörü tarnfından batırılan va· 
purlardald mUrctt~bet ,. •·;:ı yol. 
culardrr ı;:ı r.~'" :!e:i z:ıalfun dcflil· 
dir, • 

dır. 
Japonların Ş:ınsi cenubundaki 

Çungtaoya yaptıkları taarruz da 
akim kalmıştır. 

Geçen pazardan beri Şansi vilfi· 
yetinde cereyan e:len mu~ıarebe. 
ler<le Japonlardan iki bin kişi öl· 
müştür .• 

Belqrattaki hadise 
60 kişi tevk:f ve mah -

k\ım edildi 
Belgrad, 15 (A.A.) - D. N. 

B. Ajansı bildiriyor: 
Bu sabahki gazeteler, dün ak.. 

sam buratla yapılan t~ahürata 

dair olarak resmi tebliğ ne retli· 
yarlar. Bu tebliğde ezcümle de. 
niliyor ki: 

Ti" o-::;inist, talebe ve iş9lcrde:t 
mürekkep gruplar, muhtelif 

Er-.ı:unım, 2 (Hu usi) - Türkl .. 
ye İş nanka.sı schrimlzln mUstes· 
na blr mevkii olan hükümet cııd· 
desinde belediye dairesinin öniln· 
deki meydana blr kumbara - saııt 
koydurmuştur. Bu kıymeUl milli 
müessesemiz bu hareketi ile hCJJl 
eehri t~yln etmlg, hem de rnilli 
tasarruf hareketini memlekette 
canlandıran ve yerleştiren hıunJe. 
!erine bir yenisini daha mı.ve eyle· 
miştir. 

meydanlarda tezahürata başla.. 

mışlarsada zabıta tarafındall 
<fuğıtılmışlaıfür. Tezahüratçılar. 

memurları ta~a tı.ıtmuşlardır, re· 
volverler pathmış, il:i kişi ağlr 

tıurctte yaralanmıştır. Hafif ya .. 
ralılar da vardır. 60 kişi te.,.ldf 

erilmiş ve derhal, h~r biri 30 giln 
hapse mahkilm olrnu~lardır. , 
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kruvazör·· •• 
\f:ıır Afmruı denızcisının 1914 de Bmdcu kru vnzörü.nde geçen günleri) 

Alman 
kumandanı da yara 1 

Bunlun kruvazör kumandanı 

düşünmüyor değd, onun için tor. 
pidonun torpıl kullanabileceğı 

bir sahaya varmadnn mah\:olma
sı en büyiik emclıdır. Birı dığerı
ne nisbctle on misli büyük olan 
ıki harp oyuncağı biribirlerıne 
doğru saldırırken Alman hesap 
memurları me3afeyı ölcüyorlardı: 

Denizde acı acı sesler çıkaran 
betbahtlar insanlıktan çıkmış, fe. 
Hlketin canlı birer timsali halini 
aimı~lardı. · 

,~-----~:~Yanın Ankara eltiliği as • 
~esi Kolonel Edmon Znva -
~~eıunen gittiği mcınlekctin
nınnştnr. Askert ataşe, Türk 

t ~n dostluğundan mcmnuni -
lr ahsederek, snzetccilcrc de 

~1: 

~lalya, Balkanlara yapıla • 
r hangi bir müdahnle)'e 
~kan memleketleriyle be· 

h~arekete hazır bulunuyor. 
"'l&tan da bu harekete itti· 
~lttıck mecburiyetindedir. 
~· Rusyanm Balkanlara 

kat'iyycn müsaade et· 
it ve istill tetebbüılerine 
lcartı koyacaktır. Bu hu· 

l'Urkiye ile ayni fikirdeyiz. 
~ Sovyet politikasına tid. 

Ct erhtardır. 
~enlerde şehrimize gele Al -

u,. Ylik: elçLcıı fon Papen bura
·~ kolo.Jtıl mrnsublarile 

l'tıu bitimıia ve Ankaraya 
• ttır. 
~l'Q k ~ ıuıanmızda görülece ser 
~ l'nlar hakkında limon rels
~llfından yapılacak muame. 
~lr bir talimatname hnzır -t Talimatnamede büy(lk, 
tniı nakil vasıtıdorı kop • 
a bazı vazifeler verilmekle 

\ !arın tipleri imha şekilleri 
"'Ya sahile dilı,müo mayo • 

1 ~orunma tarzları hakkında 
ı..~t \>ardır. 
~~leketimizle geniş ticar1 

veUere girişmek isteyen 
fabrikatörleri bugünkü 

' lstanbula bir milmessU 
'§terdir. Bu mümessil, pi

ltatyadan alınacak pa • 
~nsucat ve di~er mamu • 
~ bit memleketimizden ne 

ar satın alınabileceğini 
t~tcektir. 
a llıiiddet evvel Ankaraya 
la.n Varşova bilyük elclmiz 
lfosnü Tara:;, Frnnsanın 
~'lı.rinde kurulan yeni Leh 
~111 l'lezdinde Türkiye Cum
~ lernoıll etmek üzere diln 
1 eksprCJıle Fransaya hare. 
:.ur. 

~ {Ye VekAletl, memleket dn
~r~aı edilen bütiln gıda 

ilin evsafını tayin eden 
~ •llrnanterf !tnzırlamış ve 
~~tasına göndermiştir. Bir 
t~ Of!klinde çıkacak olan 
ı11 alakadarlara tebliğini 
ite bOtrın belediyelerce tat
lı tlc \>e Kodeksdekl evsafı 

Sj1
11tnayan yağ, peynir, su • 

llı.a 11YaAı, tekerli ve şekersiz 
tee~tılAtın satışına müsaade 
1td· tir, 
~tııı 1Ye, E:mln~ntı - Kasımpa
lı.~~ehır arasında bir otobils 
~ı,1 ne ~e buraya seklı oto. 
'~ne karar nrmlştir. Bun. 

taıeı,. için Kadıkliy • 
~ hİ Caınııca kız lisesi ara
~ r otobüs servisi acılmıo. 

ı.' 'te içtimaı Muavenet 
"•fından Tosyada sıtma 

~~heaı les.ls edilmiş •" 
det etın, baıında bulundu.. 

l'iltr. e heyeti çalışmalarına 
~itte 
llıt1 ipek Mcekçlllği ve 
lt.lnn inkişafını temin mnk. 

~~ıı 1~1ra kazasına vl!Ayet 
t>\>ll i·ooo dut ve 2000 muh
itılaı- ıdanı gönderilmiştir. 
~~ıı t~ftnıen bulunan k~Y •• 
~ ~en tevzi olunncaktır. 
• ~ ltı~carısıan ve ll'ransayo 

"ı._ tarda deri, Jtalyoya 
~ n rn Ve kuşyemi, Filistin 

, 'itt•stırnın, kestane, ceviz 
ı..'4ııııı 1 nantstnna taze bnlık 
.'ııl'd ~ll r. 
t.. ~ıı0~111Uln satışlın on ne 
ı.~rolt huJmuştur. 
ıt ııı 'Ve lnhlsarlnrdn nçık 
~ 1'1~111'ınurıukJnnı talip olan 
\it "1 d~cktcp mezunlarının 

~ .. 1 la llıe~ Yapılmıştır. 73 11. 
t~ıre tep mezunu iştirak 
~. a' ttşniyl d~ğlştirerek 

t~":'tı;u nevi r1<mı·k çıkarıl. 
~tir tıdan l5iındIUk sarfı • 

.;;:J 

Graf Von Spee'ye 
son mühlet ! 

Alman harp gemisi, pazar gunü 
Urunuva v lin1anından çıkarak takviye 

ediln1iş ıngıliz kruvazörlerile 
harbe tutuşınak mecburiyetinde 

Londra, 15 (A.A.) - Amiral· 
lık dairesi, dlin bir tebliğ neşret. 
miştir. Bu tebliğde ezcümle şöy· 

le denilmektedir: 
Dün Montevideo yakınında vu· 

kua gelmiş olan büyük deniz 
harbinde ölenlerin ve yaralanan. 
lann miktan hakkında şimdiye 

kadar hiç bir haber alınamamış

tır .. 
Exeterin uğramış olduğu hasa· 

rata rağmen diğer iki kruvazör, 
Alman cep kruvazörünü La Plata 
nehrinde takip etmişlerdir. Şim. 

di de halicin mansabında onu 
beklemektedirler. 

Diğer taraftan milli müdafaa· 
yı tanzim nazın Lord Chatficld, 
diin akşam Lordlar Kamarasında 
beyanatta bulunarak İngiltere 

hUkOmetinin Admiral Graf Von 
Speenin, Uruguay karasularında 
kalması meselesi hakkında Uru. 
guay hükQmeti ile temas halinde 
bulunduğunu söylemigtir. Bey • 
nelmilel kanunlara nazaran Al· 
man gemisi Montevideo limanın. 
da ancak denize açılması için lL 
zım en fitil tamiratı yapacağı 

zaruri müddet zarfında kalabilir. 
Londra, 14 - Montevideodan 

yen İngiliz kruvazörleri, yeni 
harp gemileriyle takviye olun • 
muştur. 

Diğer taraftan haber alındığı
na göre Tacoma adında.~ Alman 
petrol gemisi şafakla beraber 
Montcvideodan hareket etmiştir. 

Bu geminin Graf Von Speeye 
dışarda mayi mahruk vereceği 

zannediliyor . 

Finler 
Sovyetlere 
terketme
mek nçnn 

Nikel madenlerini 
havaya uçurdular 

Oalo, 15 (A.A.) - Dün akşam 
FinlAn-diya hududun.da müthiş 
bir infilak işidilmigtir. Finlandi· 
yalılann Petsamo mıntakasmda. 
ki Nikel madenlerini berhava et
miş olduklan tahmin edilmekte. 
dir. 

Helainki, 15 (A.A.) - Petsa· 

bildirildiğine göre Alman cep mo mmtakasmda muharebeler 
kruvazörüne limanda kalmak yeniden şiddetlenmiştir. Fin
için pazar gününe kadar müsaa· landiyahlar ,Sovyet kıtaatını a. 
de edilmiştir. Diğer taraftan A. ğır zayiata uğratmaktadırlar. 
merlka hariciye nazırı verdiği Helainki, 15 - Son resmi Fin 
bir beyanatta Alman kuman-da· tebliğine göre Karelide cereyan 
nı tamirat için müracaat ettlği eden muharebelerde iki Rus a· 
takdirde müddetin uzatılacağını layı imha edilmiştir. 
söylcmi§tir. Bir Rus tayyaresi daha dilşli· 

Alman kumandanı rülmüştür. 
kolundan yaralı Finlerin yeni bir muvaf-
Montevidco, 15 (A.A.)- Ad.. fakiyetli döğü'ü 

miral Graf Von Speenin kuman- Helsinl<l, 15 - Sovyetlerin, 
danı kolundan yaralanmıştır. mukavemeti denizden kırmağ:ı 

Fon Spee yaralanmadı mı? teşebbüs ettikleri şimal cephesi 

Berli~ 15 (A.A.) - Gazeteler 1 kapısı olan Sllamn, Finlandiya • 
Graf Von Spee'nin üç İngiliz lılar tarafından geri alındığı ha· 
kruvazörüne karşı girmiş olduğu ber verilmekte, fakat bu haber 
muharebeyi nakletmcktedirler. teyid olunmamaktadır. Eğer bu 

Gazeteler, Alman donanması- haber teeyyild ederse Finlandi· 
nm adeden faik bir düşmana kar. yalılar büyük bir taarruz muvaf. 
ıı yeni ve parlak bir muvaffakı· fakıyeti kazanını§ olacaklardır. 
yet daha elde etmiş olduğunu, Finlandiya kuvaikülliyesi 
hem de bu muvaffakıyeti münha· Salladan çekilmek mecburiyetin· 
hasıran İngiliz donanmasının fa. de kaldığı zaman geride kalan 
ikiycti altın-da olduğu söylenilen kayaklı keşif kolları şayanı tak
tularda elde etmi§ bulunduğunu dir bir sebatla harbe devam edi. 
ilave etmektedirler. yorlardı· 

Alman . istihbarat bürosuna Sovyetlerin ilk hedefi FinlAn· 
bildirildiğine göre, Graf Von diya umumi karargahından ge -
Speede ıdünkil muharebenin hiç çen Kcmijaeria demiryoludur. 
bir eseri görülmemektedir. Ve Helsinki, 15 - Finlandiya res.. 

lngilizlerln iddialan hilafına ola- mi tebliğine göre Ruslar §İddet· 
rak yaralanmış değildir. Maktul li bir çok taarruzlarda bulunmuı 
düşen Alman bahriyelilerinin ce· tarsa da bu taarruzların hepsi a· 
naze merasimi, mutantan bir su. ğır zayiatla tardolunmuştur • 
rette yapılacaktır . Salı günil Ekcneaı adası Uze-

Buenoa • Aires, IS (A.A.) - rine yapılan hava hllcumunda 
Graf Von Spee adındaki Alman Rus tayyareleri bir çok millte. 
cep kruvazörünün Montevideo cinin bulunduğu bir binaya bom 
limanmt'la kalması yüzünden U- balar atmıılarsa da isabet olma· 
ruguay hükiimetinin müş"kül bir mıştır • 
vaziyete düşeceği ve mezkQr bil· Bır ormanda bulunan 
kQmetin ihtiHiflara sebebiyet ver. Sovyet tayyaresi 
memek için vaziyeti tetkik et- Helsinki 15 - Finlandiya ce· 
mekte bulunduğu rivayet edil - nubunda Esbo civannda bir or· 
mektedir . manda dün akşam bir Sovyet 

lngiliz kruvnzlerörlei bombardıman tayyaresi bulun • 
takviye edıldi mu§tur. Bu tayyarenin Helsinki· 
Nevyork, 14 - Montevidco ye kartı yapılan ilk hücumda 

radyosunun bildirdiğine göre, düştüğü ve o zaman görülmediği 

Gt':f _Yon S~ zııiılnml bekli. Nnnediliıcır • 

,, •••••••••••••••• ,,.v •• ,, 

Cumhurre ·si
nin Erzurmıu
lara hitabı 

lnönü, tekrar don
mek vadıle, Erzin
cana hareket etti 

Erzurum, 15 (A. A.) - Dün 
gece saat 21 de Reisicumhur 
lsmet Jnönil şereflerine umuını 

müfettişlik konağında bir knbul 
resmi ve suvarc verilmi§tir. 

Pek neşeli geçen bu süvaredc 
biltiln Erzunım'un en ileri gelen. 
vatandaşlan nilelerile birlikte bu. 
lunmu.:llardıi. 

Reisicumhur Erzurumdan hn· 
reket için nynlmazdan evvel sc 
yahatleri hakkındaki ihtisasları 
nı atideki §ekildc cemiyete ifade 
buyurmuşlardır: 

- 4300 ... 4500." 5000. 
Müllerin kumandası i~itildi: 
- Ateşe ba~lal 

Toplar bir kere sarsıldı. Atılan 
mermiler zaler azmıle dolu dizgin 
torpidonun arkasındaki suyu ftş· 
kırttılar. Torpido bu ateş karşı -
sında süratini son dereceye ge . 
tirdi. l\Iaksadı yaralanmadan 
torpil atabileceği sahaya yanaş • 
ınaktı. 

Emden de yol kesmemişti. lkin
ci bir alev parla}'IŞI oldu. Gök 
uğuldadı. Bı• sefer mermiler iki 
düşman arasında denizin dalga -
lanndan geçici bir perde vücude 
getirdiler. 

lki taraf da aynı sür'at ... Aynı 
delice koşuş, sonra üçüncü bir 
yaylım ateş ... 

Bu seferki mermilerden küçük 
torpidonun kazanı, makinesi, ba
caları, tdcnesi delik deşik ve mü -
rettebatından bir kısmı da parça 
parça olmuştu. 

Artık Emden mesafeyi bul
muıtu. Gülleleri ölüm ~arak 
yağıyordu. Muskede hu11dahaş 

olmıyan hiç bir §ey kalmamıştı .. 
Kilçük gemi bir can çckiıme 

hareketi gösterdi. Son bir sar'a 
ile biraz daha sürüklendi. Sende
leye sendeleye yakla§IIUY& ~alış. 
tı.. Düşman henüz çok uzaktı .. 
Torpilleri de it göremezdi Fakat 
müdafaasız ölmemek azmi ile 
4.7 lik toplan ile taş sektiren ço
cukların sahilden fırlattığı ça.. 
kıllar gibi seke seke suyun içine 
dalıyordu. 

Sonra birdenbire kazan patla· 
dr .. Ateşten ve kandan kararmış 
bir maden külçesi halindeki tek. 
ne baş taraftan suya daldı. Çar • 
prşma on beş dakika sürmüştü ... 
Emdenin toplan şimdi susmuş· 

tu ... 
İndirilen iki sandal denizde 

yüzmiye çalışan Fransız gemici. 
lerini topluyordu. Bunlann bir 
kısmının kolu ,bir mmının ba· 
cağı kopmuştu. Vücudlannda 
müthiş yaralar varoı. Dirsekle. 
rinden kan damlayan Emdenin 
operatörü, birer birer yaralan 
muaye~ ederek sarmıya uğraşı· 
yordu. 

Kumanda köprüsünde Müllcr 
parmaklrğa dayanmıı mağmum 

bir bakışla etrafı seyrediyordu .. 
Koca kahramanın kalbinin ıstı. 
rapla sıkıştığı anlaııılıyordu 

İlk defa olarak insan canlanna 
kıyılmış, kollar ,bacaklar kopa

Reisicumhunı hamil olan hu· nlmış, barsaklar deşinlim§, bu. 
susi tren saat 24 de Erzlncana \ runlar, kulaklar lime lime ol· 
müteveccihen hareket etmiştir. muştu. 

1 

0
- Erzurumu ziyaretimden bu 

rndaki tetkiklcrimden memnun 
oldum. K{tnunuevvcl ortasında bu 
raya gelmek benim için hasret 
çektiğim bir zevk idi. Sonbaha
rın sonunda her tarafla yolu ke 
silen Erzurum'a çetin kış günlerı 
muntazam surette gelip gitmok 
nncak cumhuriyetin muvaffakı· 
yeti olmuştur. Bu neticeye var. 
mak için katlandığımız uzun 
sabırların eziyeti Erzurumlula
rın canlı ve neşeli hayatı içinde 
bir günde unutulmuştur. Dört 
sene evvel gördüğüme nisbetle 
Erzurumu çok kalkınmış ve iler 
lemiş buldum. Şarkta mamur şe
hirler benim idealimdir. Erzu. 
rum iyi bir mamure olmak için 
birçok eksiğini atmıştır Erzurum 
un temiz ve medeni vasıtaları 

mevcut bir şehir ve iyi bir kültUr 
ve sanat merkezi olması içın 

daha yapılacak bazı işler vardır. 
Onları da az zamanda yapmak 
mümkün olacaktır. Erzurum'da 
yüksek cemiyet vatanperver zih
niyet her çehrede aşikar bir su 
rete görünür. Vatandaşlarımı bu 
bakımdan da çok takdir ettim. 
Erzurumdan memn,uniyetle ayrı 
lıyorum. Yakında yine gclecc. 
1'im. Yapılmakta olan işlerin gi. 
dişini takip ederek yeniden zevk 
duyacağım ve aranızda tatlı da
kikalar geçireceğim." 

Bulgar başvekilinin 
mühim beyanatı 

Roma, 14 - Stcfani nJ:ınsı hlldiriyor: 
Giornnle d'lıalln g:ızetcsi, Sofya muhabirinin nulgar na~vekili Ki\. 

sciv:ınof taraCınd:ın beyanatını neşretmcktedir . 
Bu beyanatta Bulgar Baş\·ckili demiştir ki: 
"lı:ılyanın g:ıyrimuharipliğlnl teyit etmiş olması bfiUln Bulgar mil. 

lctinco memnuniyetle karşılanmıştır. Bu, Bulgaristanı bugüne kadar ta
kip ctılj'.ji bitaraflık yolunda devama teş\•ik etmektedir. Çünkü, harlcl 
hiçbir kuvvetin Bulsarlstanı şu veya hu cepheye iltibak:ı sc,·ketrniyecc
ğinin en kuvvetli garantisidir. Mnaınnfib Bulgarislnnın vaziyeti bir bek. 
leme vnziyctidir. Bulgaristan müteyakkız bulunuyor. Bugünkil hnttı ha
rekeli, kendi milli programından vazgeçtiğini tazammun etmer. ve mem. 
lckclln hayali mcnfoatlerlnin müdafaasına dokunmaz. 

nulgaristanın emelleri, ihtlliırın dışında da kalsa tamamlle tahak
kuk etıiririlebillr. Dulsnristan komşu memleketin müşkülôtından istıro

de edebilir. Bulgaristan meselelerinin bir hnrp sahasından ziyade sulh nıa 
sası etrafında dalın iyi halli ıniirııkündür. Husu5ile ki İtalya gibi bllyilk 
bir devlet her holde sulh anında bu sahada kat'l bir söz söyliyecektir. 
Du söz!i yalnız kendi mtnfaatleri için değil, ona muharebeye girmemek 
azminde müzaharet eden ve dalma sempatisine moıh .. r olmu, olan mcm. 
le~etler. hakkında .da JÖ).'.illCcokUr.. , 

Onlar son bir gayretle caba
lanır, çırpınırken etraflarında, 

dalgaların beyaz köpükleri kıza. 
rıyordu. 

Zabitler MUllerin etrafmda 
sakit ve em.re muntazır duru• 
yorlard1. Sabahleyin şafak sök.. 
meden diri diri yanan Ruslann 
feryat ve fiğanı kulaklarda çm· 
lamıştı.. Şimdi denizi ışıklara 
boğan gilneşin parlak zıyası al. 
tında sandallardan yürekler acısı 
haykrnşmalar taşıyordu. 

Vücudunun bir parçası kop. 
muş bir' adamın inlemesi; ölüme 
götüren dakikalarda en acı ıztı~ 

raplarla kıvranan asabın son is.. 
yanı .. Ciğerleri paralayarak, han· 
çereleri yırtarak havayı çınlatan 
acı feryatlar.. Dünya bu acı 

feryatları ezeldenberi dinlemiye 
ah§mıJ mıdır?. 

°Kan,, da AnibaJin amansı~ 

hUcumlan karşısında can veren 
80.000 Romalıdan, Vagramda 
Bonapartın bir taç kazanması fC" 
refine koca vadiyi dolduran yU~. 
binlerce cins cins adamın •ırf 

bağlı bulunduğu cemiyete bor• 
cunu ödemek kaydiyle böyle in: 
lemeler arasında ölenlerin mik.. 
tan sayılabilir mi?. 

Emden zabitan ve müretteba· 
tı harbin bu f eti şeklini ilk defa 
bugUn görüyorlardı. Şimdiye 

kadar geçen safhalar buna nis• 
betle birer eğlence addedilebilir • 
dl. On haftadanberi gemiler ba
tırmışlar, düşmanlann maddt eer
vetltrine mühim zararlar ver. 
mişlerdi. Fakat bir kimsenin 
bumunu kanatmamışlardı, 

Bugün ise Pinang sulan Oi'" 
tünde öldürdükleri yüzlerce 
Rusun cesedi köpek balıklamım 
hırslı elitlerine intiı:arcn yürU • 
yor .. Şurada da Muskcnin bir 
avuç adamı can vermeden evvel 
son enin aayhalanru göklere yil. 
seltiyorlar. 

Bu eanaıda çanalıktaki nöbet
çi: 

••- Boğazda bir gemi g6ri1Jl.i 
dü ... ., diye bağırdı. 

Bütün gözler ufka teveccQh 
etti. O vakit yeni bir torpldomm 
belirdiği görUndü. Milller gemi. 
nin gözüktüğü tarafa bapnı çe
virmedi bile .. Herkes onun tah· 
lisiye i§iyle uğrapn aandıllan 

geri çağıracağını z&M'letmitti• 
Yeni görünen geminin tlıerlne 

yürümek icap etmiyor muydu?. 
Fakat kumandan birdenbire bit 
emir verdi ve seslendi: 

- Gayda! ... 
- Buyurunuz kumandan f ... 
- Bu zavallılan kabul içitı 

hastahanede her şey hanr mı?. 
(Devamı var) 

Doktor - Yapraklar d6küll

,_. Yafmurlar bafhyoc. N .. 

ve grip te ~lıyor. Şu aonbah&r 

ne güzel monimdir f. 
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''istediğim dakikada Amerı· 

kay ı kendi 
bir şekle 

arzuma uygun 

sokacağımı .. ,, 
Hitler gitgide kızıyordu: 
- Şunu iyi blliniz ki Vcrsny a

leyhinde ve dünyayı yeni bir şekle 
sokmak gayesinde yaptığımız mU
cadclclerln ikisi de biribirinin cııi 

ve aynidir. Bunun için ortada bir 
yerde durmamıza imkan yoktur. 
Kendi rolit:k ve so:!yal sistemimi
zi cı.hanfjlimul bir hakikat haline 
eokmağa muvaffak olacağız, onu 
bUtlin milletlere kabul ettireceğiz. 
Yahut da bir sulh muahedesi aley
hinde açlığımız mUcndclc de 
muvaffakıyetsizliğe uğrıyacağ:z. 

G5l>bf'ls söze l:arı:-arnlt :. 
_ l)imnli Amcrikada ihtilal çı. 

karmak işlen bile değildir, dedi. 
Dünyanın hiçbir tarnfıncla bu ka -
dar çok fırka ve bu kadar çok ıı k 

buiunamaz. 
Biraz evvel biı: sunl sormuş o • 

lan ve kim olduğunu taıırmadığ;.m 
davetli tuhaf bir sessizlik muha -
fazn etmekteydi. Hitler bunun faı
kına vardı. Ve ona hiddetli bir 

bakı~la baktı. 

Göbbcls konuşnnktıı. devam cdL 

yordu; 
- Bu f1imali J\merlkn Etnik bir 

kaustur. Çürumek ve tefessüh et

mek üzeredir . . 
Şimdiden sonra Amerika bizim 

için tehlikeli olamaz. 
l litler: 
- Onun, umumi harpte de bir 

tehlike olmuş bulunduğunu ka -
bul etmek hatadır, diye mukabc -
le etti. Amerika asker deJil<lir. 

llitic:-in davetlisi söze karış -
mağ::ı bir kere daha ce.;arct etti: 

,._ Ben Amerikanın ihmal e -
dilmirecek ka:lar kun1etli bir 
hasım olduğunda kemali hürmet. 

le ısrarda taannüd ederim, ddi. 
Onları o k::ıdar hakir görm~k doğ· 
ru değildir. 

- Onları kim hakir görüyor? 
liitlcr bu sözleri söylerken sof -

radan kalkmı5tı . 
- Sizi temin ederim baylar, 

istediğim dakikada Amerikanızı 
kendi arıum:ı uygun bir eşekle so
kacai:rım ve Almanyanın artık 
A'TUpaya sığmayıp uzak deniz _ 
lere doğru atılması icap ettiği za
man en büyük desteği Amerika 
olacaktır. 

- Istediğimiz dakikada bu 
miUeti uyandırmak için elimizde 
bütün vasıtalarımız var. Buna 
muvaffak olamazsak bile her haL 
de Amerikayı Almanya aleyhine 
lu)kırtacak bir ikinci Vilson doğ -
m~·acaktır. 

Hitlerin karşısına kim çıksa, 
hlmse onun soğuk !bir ı~ıkla ya. 

Hitlerde Sezardan hiçbir r. 

yoktur. Hitlcr bamlıa~ka bir şey 
dir. Onu bir efsane tipi yapmak 
cnun hakkında mübalağaya sap 
maktıı-. Onu lıir ebedi şahsiye· 

haline sokmaktan çekinelim 
Şüphesiz ki onun hatırası dah~ 

uzun- bir zaman milletinin mu 

hayyilesini işgal edecektir. 
Bu adam daha uzun zama 

yalnız kendi milletinin değil, bü 
tün insanların hayallerinde ya .. ., 
yacaktır. Ker<li .. i bile en bii:;:iı 

tesirin-in ö1ümüncl~n srnra ola~:ı 
ğrna ka:1idir. Bı:nu ~ icin bu ac!a 
mı bi:tüa b::y::ı.g lı,,,iy~e hakiki 1 

çehresiyle lıcrkesc tanıtmak, o. 
nun etrafmı saran efsaneyi yık· 

mak Iaıımtlır. 
frte ben on•ı clcluğu r;il·i l;ütiln 

hal:İl:i!tiyle t"'.nıtmak istiyorur1. 

Hitlcr hi~ 1:a natkar clrr.ıya:'I 

bir ins:'!r:<lır. Hc:şeyi ist::r. Şı. 

manktır. Muntazam şekilde 11!g 

bir zaman çalışmamıştır. Onun 
fikirleri asabi hamleleri vardır. 
O bunları gayet )abuk ve his 
b:klemedcn tatbik etmek ir.ter. 
Oü'}üncelcriııden çabucak kurtul. 
mak ister. Çünkü o devarr.lı bir 
surette bir kuvvet sıırfetmesini 
bilmez. Kendisi için kullandığı 
tabiri biz de kulanabiliriz. Onun 
için her §ey ihti15ç ve çırpınıştır. 
Çocuklara ve hayvanlara kar§ı 

olan sevgisi de dahil olmak ü. 
zere onda tabii hiçbir şey yoktur. 

Bu dahi bir gösteri~tir.·O bu ye. 
ni hayatında eski Bohem ve der. 
bcder hayatının bütün fiı::letlerini 

muhafaza etmiştir. Geç kalkar, 

bütün bir günü hiç bir şey yap· 
madan uyuklamakla geçirebilir . 
Devamlı bir kıraat onun· sinirine 
dckun-:ır. Bir kitap açar, bir 
kaç sayfa okuduktan gonra bir 

kenara atar. 
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nır ve dişlerini temizlemekle ı;r:-: 

m•'}g:.ıl olur. 
Eö} le yaptı'ı zaman etrafını 

dinl:r .. Yoksa <!algın mıdır? Bu. 
nu ta~m:n et:nek mümkün d::ğ;l. 

dir. Ber.i-n bHeiğiır.e göre hiç 
lıir ferd O'Ot•nla k=lr~ı karş ya lıir 

mu'ıavc:re ;·a!':ı-am·~t;r. Ya Hit
lcr, b:r şey söylem:<len dinler, 

y;:rnt dinlcmcd'"n konu~·:r. Ek. 
s::ri;a k.,:-ı:r.::-k-:n :nuhate.hına 
hit:ı.ir zamıaı söz !bırakmaz. tn_ . .... ' 
un:n llfmı bir CÜ nl.C:den sonra 
lce~er, bi:: mev~udan diğerine 
"'' tm;rar ve hiç bir za::r.ıan dii§üncc· 

sfuCb!r n ~:ti\d.::l •J2ıın müd<lct tu: .. ! 
t~J:. ı 
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dalgın tavrını. yUzUndeki derin 

korku ifadesini görmedin mi? 
Dün nkşnm yemeğindeki hali her
halde nazarı dikkatini celbetmlş • 
tir. Ben o vakit hükmümü verdim. 
Güzin yaralanan adamı tanıyor, 

halüı. onu seviyor. 
- Bunları nereden çıkarıyôr -

sun İrfan, dinliycnler seni doktor 

değil, romancı sanır. 

- Hiçbir şey uydurmuyorum. 

Parmağrmı tamnm hakikatin Uze. 
rine bastım. Dün akşamtlanbcri 
Gü1Jnin müthiş bir ıstırabln kıv
randığını biliyorum. Biraz üzerine 
\'arıhrsa çıldıracağmın da farkın_ 

dayım. 

- Fakat !rfnn .. Güzin kendisini 
ne kadar sevdiğimizi bilir. Böyle 
bır şey olsaydı bizden gizlemezdi 

sanırdım. 

- Yalnız şunu unutmamak la
zım. GUzin bir buhran geçiriyor. 
Hislerinin ne olduğunu bilmem. 
Fakat içinde birbirine zıt iki hissin 
çarpıştığına eminim o işte nklmu -
zın ermediği bir sırdır. Bu sır Gü. 

zinc ıztırap çektiriyor. 
_ Eğer dUşUne<:'n doğru ise 

İrfan.. Derhal Glizlni sılnı;ıtmnak, 
hakikati öğrenmek lfı.zım .. Kızınım 
gizli ve günahkar bir aşkı olmnsınn 
tahammül edemem. Onu ö!müş ve
ya çıldırmış görmcği tercih ede -

rim. 
- Asıı.bileşme S:ımi.rc.. Zaman 

herşcyi yoluna kor. Bir kaç gün 
içinde blitiin hakikatleri öğreniriz. 

Meraktan doğan bir asabiyetle 
pro!'esör lrfan otomobi!i:ı hızını 

arttırır, yolların tozu arabanın 

etr:ı.fıncln bir daire halinde yükse -
lir. l•'::l:at çiftlii'e yanaı;ır~cn, ka
palı i<:'kkenin önünde birdenbire 
doktor frenlere lıasmağa mecbur 

oldu. 
Tekkenin kapısı önünde duran 

Son Dakika' nın his. e rh ·11 :•.,~era romanı: 64 

. f ~ 1 ~aK ec.cn: ft1uzaı, 2r .:..c 
y~ni ve parlak çe~l;i insanın ıözü. 1 Güzin, ba~ı bin bir dil. iınccnin 
n~ kama§tırnn, sıyah renkli uzun 

1 

mengenesi içcrsindo tekrar çiftli
bır otomobil hareket etmek üzere- ğe do6ru yiırümrğe başladı. 
dir. "Her şeyi babama SO)lCml'k 

Samiye hnnım hayretini gizleye- lazım, muhakkak lazım. Onu ya-
medi: ralı olarak mukadderata terk et-

- Bu da nesi? dedi. Knpah mem. Sonra befüi babam beni an
tckkcyi bekliyen adnmm bu kadar lıır ve bnna yardım eder.,, 
güzel bir arabası olacağım hiç tc .Fakat zavallı kız vaadini de ha. 

zannetmiyorum. tırlryor: 

Profesör çok dalgrndı: 
- Belki. arasırn olduğu gibi, 

lstanbuldan lJir iı.lim tekkede tet
kiklerde bulunmak üzere gelmiş o. 
labilir, dedi. 

Her ikisi de bu bahiste daha 
fazla ileri gidemiyecek kadar 
meşguldüler; sonra otomobil yan
larından hızla geçip gittiği ıçın, 

yııkusı lmlkik hir pardösü giymiş 
roförden ba.ska kimseyi de göre· 
menıi;ılcrdi. 

Güzin, sabahtanbcri kalbini ke • 
miren ve gözlerinden yn'jtar akı
tan korkunç bir kasırganm, feci 
bir sinir buhranmın esiridir. 

Sabahleyin uzun uzun ağladı, 

sonra bit.ki:t halde, uykuya benzi. 
yen bir dalgınlığa daldı. 

Annesiyle babası çiftlikten ay -
rıldıktnn sonra. Cilzin bu kfıbus

l:ır gecesinin ruhuna verdiği uyu. 
şukluğu üzerinden ntmağa çalış -
lı. Giyindi ve r.ıe\·levi tekkesine 

kader koştu. 
l<' akat kapıya btitiln vunışlıı.rı 

boııuna oldu. fü~pı nç:!madı ve 
tC'kkPde en ufnk hir lwrckelin :ı.k. 

si f 1ililmcdl. 

"Her ne olursa olsun kimsC'yc 
benden bahsetmiyeceğinizc yemin 

ediniz.,, 
Her ne olursa olsun, r.caba Nu

man bu kelime)i söylerken böyle 
bir kazaya uğrıyac::ığ"ınr da diişüıı
müş miydi? Nckadar cürctle ve -
rilmiş bir karar. lstikbald<:'ki müı::. 
terek hayatlarının bir dedikoduyla 
gölgelenmemesi için hayatını fc -
daya razı olmak... Eüyü~-c bir ce
saret doğrusu. 

''Benim için ilk yapılacak iş 

:\'umanın ne olduğundan hab~r 

almaktır. 

"Sonra her şeyi b:'lbam:ı itiraf 
etmekt 

"Fakat .bahçede \·e koridorda 
görülecek .her yabancının üzerine 
ate5 etmek emrini veren babam 
değil midir? Hüseyin ağa da jJa. 
hındaki kur5unun do.n·ız avu, l:ı 
kullanılan kurşun olduğunu söy
lemişti." 

I !ayır. babasının bunu istem:ş 
olm:ı..51 im~dinsızdır. 

Genç kız çiftliğe girdi: 
- Zeynep tcvze. annemle ba • 

bam T3urs:ıdan döndüler mi? 

Havır kü•·ük hanıfl'I· -• • y f1 
Bomboş geçecek saatları ~ 

siz bir ı~abCıs içeric;indc a1'. 
1•1' 

d:!c~k uzun ve !avda ız d3
' 

nn korkunç hay~li Güıiflİ11 

önünde çırpındı. ,. ıf. 
Kü.;ü!< ha:ıım:ı bir ço;-

tuplar var. ·:ıt-

\ • . . , 1 ~ cd"rı 
erınız, tr ~e .. < mr ~ ~ 

Güzin balıa~ı dönünceYc. r 
,·aktı na ıl öldüreb;ıec<'~;~~ifl 
miyerek oda ·ına girdi; bırı \e 
ka ından mektupları açtı 
bir 'iey anlamadan okııdll· 

"Sevgili Giızin, b·r 
"Çok mesudum. sonı;tıı. &~ 
· · · d · B un sıı ~ ıçerısın eyım. un "rı.:111 

elem uyandıracağından i.ltı$\ 
beraber, yine bu büyük. ·et r. 
sana bildirmeğe mecbuı1) 
sediyorum.'' .ıc ~ 
Semahat bu mukaddefllC) 

!aran uzun muğl~ 11~ 
tupta Güzine Cemille evle 
ğini haber veriyor. d:J.! ıı: 

Aman yarabbi bu kU ·ı ' ' et.;I ti 
\ c bu kadar chemm•Y ·çifl • 

hfitliseyi haber vermek ~!l;l' l 
mahat bu uzun sayf alarl :ı , · 
zabildi. Güzin 'iimdi btıfl111 \.ı ı-ıı •ı 
yor •. bu dakikada gcn.ç c;,.rıı" 
ğindeki en samimi bıS - d~ 
Cemilin mesut olmaları ıJl 1 

Şimdi Güzinle Cemil arr ,,.,~ 
ufa1< bir his sızıntısı bİ e j:ı'-~ 
Güzin Cçmile tamamilebi! e 
Bu haberin kendi::ıindc 1'' 

, • • -\Pr\ J 
uyandırması ıhtıı:n"'llıt1· v' 
den Scmıhatc de kız~ıtı tl 
Zaten b0w~lduw~'.l ı:tır~~\t~ 
. . . d . ı·ız!I cc ıçcrıo;;m e t' • ,, .,, ' 

• ~ 1'l'l'1'.lt '.ı 
manaı:;ı olal:ıılır. ~0 

, 

e\•leniyormuş, ,·a" 1 
' 

bundan Güzine ne?. 1 ,11 
( IJC' ;ıt11 


