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Büyük ve müthiş deniz harbini seyretmek için 
l\'ionlevideo ve civarını onbinlerce insan doldurdı, 
Cumhurreisinin seyahati 

: KaySeri, Milli Şefi 
·istikbale hazırlanıyor 
. Ka)·~crl, l7 (,\ ,/\,) -- Milli sefimızin Kayseriye teşriflerine in· 
lız:ır ediliyor. ~chir b..ı münasebetle ba"tanba"a bayraklarla donan
•nış. taklarla ıılıslc>nmiş bulunuyor. Halk bUyUk bir i<::tiynkla milli 
§Cfini ılek!emcklcdir. 
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Graf ~vorı Spee 

kumandanı- nıuha
rebeyi anlatıyo.r 

"Bütün mücadelem, gemiyi s1ğ olan sahile oturtmamaktı,, 
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Oruguvay, Bu · ak·şam saat 20 den evvel limanı 

ter ketmezse kruvazörü mevkuf lutacağınİ bildirdi 

Yugoslav takımı bugün Fenerbahçeyi 2-0 y~ndi 
Birinci dev,·e 0-0 beraberlikle bitti. ikinci devrede misafirler · gollerini 

ı::r dakikada üstüste yap arak oyunu kazandılar 

S·m ileııiz htrrP!~ırindtn biri - -
l.onılriı, 17 (.\ .A.) - Graf \'On 

Buqün~ k a dar 1 Spe<'yi Monte\1İcleoya ilticaya mec· 

F e R h b • , bur etlen İngiliz deniz muvaffakı· 

l n- US ar l 
j ye~ini ve bu münasebetlo Kumo -

- dor Harvoodun amiralliğe terfii 
· paiar gazetelerine §evk ve heye -

nin bilô.nçosu 
Finler 2 bin, Ruslar 25 bin 
. zayiat verdiler 
lntu~nd~, 17 (A.A.) - Birkaç gün isin lngiltcreye dönmüş olan 
)fgb!nrıenı.n Helsinki elçisi B. Henry Mac Grady Bell, F inlandiya za· 
<1aı-

2 
. hakikaten çok az olduğUnu söylemiştir. Finlerin l}lmdiye ka

l'lı~Ierdb'ın ıaylat vermelerine mukabll Ruslar en az 2!'i bin zayiat '\'t'r-
ır. 

Çok Çabuk bombardıman ve muharebe tayyare.si ile mühimmat 
{Devamı 2 inci sayfada) 

canlı yazılar ilham etmiştir. 
Observer gazetesi, (Bilyük mu

harebe) başltğr altında ne§rettiği 

yazıda Graf von Spccnin Alman 
teknişiyenlerinin en mükemmel 
bi~ icadı olduğunu, fakat İngiliz· 
lerİn cUret ve cesaretinin Speenin 
kudreti farkmr telafi eylediğini 

kaydediyor ve "büliln bu iş ma- Bu~ünkii mn~ta. 
tİeviyatın maddi unsura tefe\"VU -
kunu göstermektedir., diyor. Bugün öğleden sonra Taksim 

Alman gemisinin mukadderatı stadında saat birde _il~ karşılaş· 
hakkında henüz katt bir eey mev mayı Fenerbahçe B Şışlı takım· 
cut olmamıuıı dolayıslle, gazeteler lan yaptılar. .Neticede Fenerlileı 
yalnız k~ndl muhabirlerinin tah • ı bu maçı 3·2 kazandılar. 
minlcrini neşrediyorlar. Bu muha· On gündenb:!ri m?ml:!!•etimizin 

, (Devamı 2 inci aa,.fada)'., misafiri olan dost Yuıo3lavY.anın 

gcı:irdiği ff'lıli!-ıeli :ınlan ları biri 

"Yugo3fa\'ya .. ıutl>ol eki pi şeari · j l Iakem Adnan :\kının idaresin1e 
mizdc~i üçüncü ka:-ştla~rn1~ını oynanan bu maça takıinlar asa· 
bugün Taksim stadında FeMr· ğıdaki kadrolarla çık'mşlardır: 
· :ıhçe ile yaptılar. ı Yugoslavya: Lovriç - A11c l 
Havanın yağmurlu olmasına /(ot•iç, Stokiç - OtanQkoviç, Bo-

:-ağmen sahayı onbinden fazla ciç, Cırrcoz.ıiç - Sat'ıf, Ra"lttW, 
bir seyirci kütlesi doldurmu~tu. ,(D..,... .ı inci •~l 
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2 • Fenerbahçe O 
(Baştarafı ı inci sayfada) f bir Yugoslav akınında solaçığın 

Pıetraviç, Drenova~. Pcrliı. ortaladığı topu sağaçık güzel bir 
Fcnerbahçe: Cihat - Lebib, kafa vuruşuyla Fener ağlarına 

Fazıl - Farult, Esat, Omn - taktı. 
Fikret, Rcbii, .Melih, Basri, K.. lki dakika ara ile olan bu iki 
Fikret. gol Fenerlilerin fisabını bozdu ve 
Yugoslavların bir akım ile b:ış- oyun bundan sonra sertleşti. Hat

lıyan oyun devrenin ilk d:ıkika- ta bir müddet biribiri arkasına 
lannda Fenerin hafif bir ü;;tünlü- olan fauilerle bır kordövü~ü hali· 
ğü ile cereyan ediyordu. Misafir ni aldı. Devrenın sonlarına doğru 
takım:ia bir haftadanberi yaptık- oyun Fener hakimiyetine girdi 
lan dôrt maçın yorgunluğu göze Fakat Fenerlıler bu h!kimiyetten 
çarpıyordu. Bu arada Fenerliler de istifade edemediler ve oyun 
Yugoslavya kalesini bir hayli sı- 2-0 Yugoslavların galibiyeti ile 
kıştırdılarsa da maale3ef bir neti· neticele!1di. 
ce hasıl olmadı. Devrenin ortala-
nna doJru Yugoslavlar açılmağa 
ve Fener kalesini sıkıştırmağa 

başladılar. Devrenin 33 üncü da· 
kikasında Fener aleyhine olan 
hir hendbolü Cihat güçlükle kor"' 
nere atmakla kurtardı. Bunu mü
teakip yapılan Fener akınında 

Basrinin güzel bir şütü Yugo3lav 
kalecisinin ellerinde kaldı. Bun
dan sonra Yugoslavlar Fener kale
sini daha ziyade sıkıstırmağa baş
ladılar. Atılan bir ç.ok sütler Ci
hadın çok güzel oyunu yüzünden 
gol olmuyordu. 

42 inci daldkada Yugoslavların 
en güzel oyuncusu solaçıklan Fa· 
zılla çarpı~rak sakatlandı ve oyu· 
nu terketmelc m:!Cburiyetin:le kal· 
dı.Oyunun bundan sonraki kısmı 
Yugoslavların baskısı altında ce
reyan etti ve devre 0-0 berabere 
neticelendi. 

lKlNCI DEVRE: 
İkinci devreye Fenerliler ta-

kımda ufak bir deği;ıiklik yaparak 
çıkmıslardı . .Melih ~ğaçığa alın
mış ve santrfora Yaş:ır girmişti. 
lllc anlarda Fener derhal oyuna 
hakim oldu ve bu hftkimiyet dev
renin 10 uncu dakikasına kadar 
devam etti. Bu arada Rebii ve 
Ya§ar sağdan aldıkları paslarla 
birçok gol fırsatını heba ettiler •. 

10 uncu dakikadan sonra Yu
goslavlar tekrar oyuna hakim ol· 
dular. 11 inci dakikada Fener a· 
leyhine ~lan bir faul atı§Inda Yu· 
goslavlar iPc sayılarım kaydetti· 
ler. tld dal !.a ıronra gene gQze1 

uleli 
As eri iseler 

Hentbol şampiyonluğu
nu da aldı 

Bu aabnh Şeref stadmda Zeki
nin idaresinde Kuleli ve Deniz li
ıseleri, askerl liseler hendbol f18lll· 

piyonluğu için ka.rşllaştllnr. 
Bu mUhlm müsabaka, Uç sene

dir g:unplyonluğu muhafaza eden 
Kulelinin Ustün bir oyundan son
ra raklbin1 9 - 8 nettceslle ne
tlcelenCi. 

Kuleli ~ylece asker! liseler 
hcndbol eamplyonluğunu da bir 
kere dnlıa kaza.nmIV oldu, 

BllyUk bir spor vnrhğı gösteren 
bu aakerl lisemiz cidden tebrlke 
)ayıktır. 

F enerbahçenin kır 
koşusu 

Fenerbahçe klUbU tarnfından 

tertip edilen kll' ko~u bu sabah 
Kndık6yUndo Fener atadı ile Mo
da arnsındakl mesafede yapıldı. 

Atlaetler Fener stadında bir 
kavis yaptıktan sonra Modaya git 
tiler ve oradan da dönere!< stada 
geldiler ve bir tur yaparak yarışı 
bitirdiler. 

Neticede Fenerbahçeden Rıza 
Maksut (20,58,7) ile birinci. Hü
c:cyin ikinci, Isak (Galat:ısJr:ıy) 
t çüncil, O man dördüncn ve S:.ıat 
beşinci oldu. 

Bölge kupası 
ınaçları 

Bakırköy sahasında 

devam etti 
Bugiln Bakırköy stadında bölge 

kupası tnıaçlanna devam edlld.L 
Tek oyun B:ıhııettln UluözUn i· 

da.resinde Akmsporla lstiklfıl ta -
kmılnrı anı.smda yapıldı. Birinci 
devre 2 - 1 Akınsponın gallbiyc
tlle bitti. 

lkinci devre de bir gol daha ya 
pan Akmspor maçtan 3 - 1 ga
llp çıktı. 

GilnUn ikinci maçı Fen"köyle 
Halıcıoğlu arasında idi. Hahcıoğlu 
nun sahaya gayri nizami oyuncu· 
larla çıktığı ileri sUrUldil ve bun
dan sonra oyun hakem Rilştll Ak 
soyun idaresinde ba§ladı. 

Oyunun ikinci dakikasında ha: 
kem sert oynıyruı bir oyuncuyu 
~:ın çıkardı, ilk devrede Halıcı
oğlu taknnt üstüste iki gol yapa· 
rak devreyi 2 - O galip bitirdi. 

İkinci devre Ho.lıcıoğlunun sert 
oyununa kar§ı FeriköylUler iyi bir 
oyunla mukabele ettiler ve devre 
n1n sonlarına doğru tek ve son 
gollerini yaparak sabo.dan 2 - 1 
mağlQp aynldılar. 

Bu sabah 
kupa 

yapılan 
maçı 

Galatasaray Peraya 2-1 
yenildi 

Bu sabah Taksim stadında Ga· 
latasaray ile Pera takımları hu· 
susi bir kupa maçı i~in karşılaştı
lar. Galatasaray takımı bir gün 
evvel Yugoslavlara oynayan esas 
kadrosuna nazaran çok zaytf tı. 

Maçın birinci devresi ~ok 
:zevkli olmuştu. 6 ıncı dakika· 
kada Galatasaraylı SaHlhaddin u· 
zaktan çok gilzel bir şütle ilk golü 
yapmışu. 

19 uncu dakikada Beyoğluspor 
sağaçığı Filipa da Galatasaray 
kalecisinin vakitsiz bir çıkışından 
istifade tle beraberli~ temin et· 
mekte gecilanedi. 

Birinci devre bu suretle l·l be
rabere bitti. 
Maçın ikinci devresi birinciden 

daha heyecanlı oldu. tki taraf da 
sert bir oyun oynadılar. Yirminci 
dakikadan sonra hli.kimiyet Pera· 
lılara geçti. Galatasaray madafaa· 
sı dün yaptı~ maçtan Yomra yor
gun görünfi}•ordu. 

35 inci dakikada Pera soliçi Ga· 
latasaray kalesine takımının ikin
ci ve galibiyet golünU attı ve maç 
da böylece 2· 1 Peralılarm muvaf
f akiyetile bitti. Müsabakadan son 
ra galip takım konmu~ olan kupa
yı aldı. 

(B) TAKIMLARI 

Ayni kltip!erin (B ) takımlan 

arac;;mda erkenden yapılan maç 
1·1 beraberlikle nlbyetlendi. 

mı~flilNDdl'll~t/~ 
Cianonun nutkunu Alman

lar sevinçle ' karşıladı 
Alman gazeteleri, nutku ltalyan-1 

Alman dostluğunu yeniden 
teyit eder mahiyette görüyorlar 

Berlin, 17 (A.A.) -Deutscher Dienst, neşret- lSVIÇREDE l\IOSAIT KARŞILANDI 
miş olduğu bir makalede Kont Cianonun söyle· Bcrn, 17 ( A.A.) - Kont Cianonun nutku, 
miş olduğu nutkun bilhassa bugün bütün Avrupa Isviçrenin her tarafında çok müsait bir tesir hasıl 
da hükiim sürmekte olan ihtilfilm sebebleri hak- etmiştir. 

AMERİKADA: 
kında mütaleaları scbebile bilyük bir kıymet ikti
sap etmekte olduğunu yazmakta ve nutkun en 
bariz noktalarına i§arct etmektedir. 

Makalede nutkun ltalyan • Alman dostluğu
nu yeni baştan teyit etmekte oldu~ beyan edil· 
dikten sonra ltalyanm karada, denizde ve haya· 
da büyük bir devlet olması itibarile menafiini 1 şe· 
rcfini istikbalini müdafaa etmek hususundaki sar 

Ncvyork, 17 ( A.A .. ) - Öğleden sonra çıkan 
bütün gazeteler, kont Cianonun nutkunu, göze 
çarpan başlıklar altında neşretmektedirler. 

sılmaz azmi tebarüz ettirilmektedir. 

'.Eu gaz teler, bu nutkun ltalyanın siyasetini 
tavzih etmiş olduğuna işaret erlemektedirler. 

l'UGOSLAVYADA: 

FRANSA BlR SARI KİTAP N"EŞREDECEK 

Paris, 17 (A.A.) - (I/avas:) 

Belgrad, '17 (A.A.) - Kont Ciano tarafından 
irat edilmi~ olan nutuk, bütün Yugoslav mahafi· 
linde büyük bir alaka ile karşılanmıştır. 

Oğlc<lcn sonra intişar e::len gazeteler, bu nut
ka birinci sayfalarım tahsis etmişlerdir .• Salahiyetli mahfiller, kont Cianonun nutku 

hakkında dün ak§am bu nutkun tamamen tarihi 
mahiyette olduğunu ve harbe müncer olan bey
nelmilel Mdiseleri ltalyan noktai nazarma g5:e 
hikaye ettiğini söylemekle iktifa ediyorlardı. 

l'ılACARfSTANDA: 

Ayni mahafile göre, ayni hii.diseler hakkında
ki Fransız görü~U yakında neşredilecek bir "sarı 
kitap,Ja bildirilec.ektir. 

Bıulapcşte, 17 ( A.A.) - Akşam gazeteleri 
kont Cianonun nutkunu büyük başlıklar altında 
tebarüz ettirmekte ve bu nutku cihan:iilmul tari· 
hi bir ehemmiyeti haiz diye tavsif eylemclctedirler 

IlF..LÇİKADA: 

Paris, 17 ( A.A.) - Mesut Fransız mahafili, 
Kont Cianonun nutku hakkında ,·erdikleri hü
kümde ihtiyatkar davranmaktadırlar. Bu maha
fil, bu nutukta ileri sürülmüş olan noktai nazarın 
Duçenin ef al ve harekatına tamamilc tetabuk 
etmekte olduğunu beyan etmektedirler. 

Brüksel, 17 ( A.A.) - İtalyan hariciye nazırı
nın nutku, Belçika gazeteleri tarafından üç sntun 
halinde ve büyük başlıklar altında aynen iktibas 
edilmi~tir. 

Gazeteler, mütalea serdetnmnektelerse de nut 
kun mühim cllmlelerini tebarüz ettir:n~~-ctejirler. 

Hitler, kruyazöre muharebeyi kabul emrini verdi 
(Ba§tarah 1 inci sayfada) 

birler geminin geceden istifade e
derek kıı.çmağa te3cbbUs edecei;'i
nl zannetmektedirler. 

Sunday Dlspatch gazetesinin 
Ne,•yorktan aldığı malumata na -
zaran H!tler kumandan Lnngsdorfa 
denize açılmasını ve ı.rontevideo 
açıklarında muharebeyi kabul ct
mesinl emretmiştir. 

Rkayetc göre, Hitler geminin 
biltü.n harp müddetince hacil bir 
ıekilıle mevkuf kalmaktansa, bat
masını tercih edeceğini bildirmiş· 

tir. 
Sunday Chronic.le gazetesi, dl· 

ğer cep lcru,•azöril Dcutschlandın 
Atlas denlzlnde Graf von Speeyi 
korsruı olarak istihlaf etmek üze
re Kielde alelacele hazırlanmakta 
olduğunu yazıyor. 

Diğer taraftan gazeteler, bu 
muvaffakıyetin siyast mahfillerde 
ve bilhassa parlAmento 87.aBI Uze
dinde müttefiklerin zaferine itima 
dı arttırdığını kaydetmektedirler. 

Bu muharebe muvaffakıyetlerin 
den b~ka lngtllz ve Fransız ablo· 
kası ve umumi ııekUdc lki memle
ketin muharebe kuvvetleri, mUtte 
tiklerin falklyetini gittikçe daha 
tıarls bi.f. tekilde gtietenneırtedlr. 

KORKUNÇ BlR TEMAŞA 
HAZIRLIGil 

Mo~vld~o, 17 (A.A.)" - Graf 
von Speenin çıkması saati yakla~ 
tıkça cep kruvazörünUn kendisini 
bekliyen İngiliz gemilerile harbe 
giri~i kanaati de artmak~drr. 

yük elçisi von Therman tayyare 
ile buraya gelerek sefarette Al
man orta elçisi Langman ve Ital· 
ya orta elçi i doktor Bellardı Ric
ci ile görüşmüştür. Müteakiben 
Langman, Urugvay, hariciye na· 
zm Guani ile mülakatta bulun
muştur. 

Orta elçi, bu mülakattan sonra 
gazetecilere hiçbir beyanatta bu
lunmıyacağını, zira iki hükOmeti 
alakadar eden bir iş mevzuubahs 
olduğunu söylemiştir. Sefirin hal 
ve tavnndan, Admiral von Sp...<>e 
için yeni bir mühlet istihs;ıle mu· 
vaffak olamadığı seziliyordu. 

CEP ZIRHLISI KUMANDANI 
MUHAREBEYİ ANLATIYOR 
Buenos - Alres, 17 (A.A.) -

Amlrnl Graf von Spcenin kuman· 
danı Langsdorf, Urugvay memuı
lnrına muharebenin nasıl cereyan 
ettiğini hikaye etmiştir. 

Kumandan. ayni zamnnda üç ta
rafla muharebe vaziyetinde kaldı· 
ğı için geri kaldığını, İngiliz kru
vazörlerinin mane\Ta sUro.tinin 
kendisini milşkill vnziyete soka· 
rak sahile yaklaşmağa mecbur et
tiğini, aahil ise çok sığ olduğun • 
dan dilşmandan ziyade kuma otur 
mamak için mücadele icap ettiğini 
bu halin E."teter zırhlısı muharebe 
edemez hale konuluncaya kadar 
devam eylediğini söylemiştir. 

Bundan sonro. Ajax, sahil ile 
Graf Spce arasına girerek iki o
bUsü isabet ettirmeğc muvaffak 
olmu~tur. Bu obilsle rden biri top· 
çu kumandası mevkiini tahrip ede
rek birçok bahriyeliyi öldilrmUş • 
diğeri su kesimi altındaki kompar 
Umana nüfuz etmiştir. 

De~tir. 
Bu manevra İngiliz kumandanı 

Harvood tarafından hemen hisse
dilmiş ve Achllles ile Ajaxm bin
dirmek istiyorlarmış gibi Grnf 
von Spee üze rine birlikte saldır· 
malan için emir verilmiııtir. 

Pek cüretkarane olan bu ma
nevra, iki kruvazörli duman per • 
desi içinde Graf von Specye bir 
mil mesafeye kadar yaklaştırdı 

ve iki kruvazör iki taraftan ateşe 
başladılar. Daha nimaldc kalan 
Eıtcter dahi zaman zaman ate.j 
ediyordu. 

BU GECE SAAT 20 DE 

AYRILMAK MECBUR1YET1NDE 

Ncvyork, 17 (A.A..) - Nev
york Times gıı.zctcsinln Montcvi • 
dcodald muhabirl, Graf von Spee 
hakkında şu malümatı vermekte • 
dir. 

Urugvay hükfunetı. Alman ec • 
faretine Alman cep kruvazörilnUn 
saat 20 den evvel Urugvny kara
sularını terketmesi Uizmı olduğu· 
nu, aksi takdirde harbin devamı 

mliddetince mevkuf tutulacağını 

bildirml§tir. 

BiRÇOK 1NG1L1Z TAYYARESİ 

MAHVOI..MUŞ 

Bcrlln, 17 (A.A.) - Montevi
deodan Alman istihbarat bUrosu -
na bildirildiğine göre, deniz mu
harebesine birçok İngiliz tayyare
leri iştirak etmişlerse do Alman 
kruvazörünün atmış olduğu obil.ş. 

Jer yüzünden havada basıl olan 
tazyik neticesi mahvolmuşlardır. 

Sıhhat 
Vekili 

Antepte 
Antep, 17 ( A.A.) - Sıhhat ve 

içtimai muavenet vekili HulQsi 
Altaş dün şehrimize muvasalatını 
müteakip hastaneleri, trahom dis
panscrlerini belediye, çocuk dis· 
panserini, et sebze halini, meyva 
pazarını, mezbahayı yeni mezarlı· 
ğı ve bütün sıhht müessese ve le" 
şekkülleri gezerek tetkikatta bu· 
lunmuştur. Sıhhiye vekilimiz mey 
dana getirilen bu es~rlerden ve 
sıhhi sahada ba~anlan işlerden 
memnuniyetini izhar eylemiştir. 
Akşam belediyenin şerefine verdi· 
ği ziyafetten sonra sıhhat ve içti
mai muavenet vekilimiz Mara~ 
gitmiştir. 

Amerika Reisicum
hur muavini 

Demokrat partinin 
namzetliğini kabul etti 

Voalae - Teksa.s • 17 (A.A.) -
Aınerı"ka reisicumhur muavini 
John Nance Garner, 1940 rAl.fd • 
cumhur intihabatında dem.:ılı:~ 
partisinin namzetliğini kabul cyllt' 
dlğinl söylemiştir. 

Garner, demokrat partisinin S. 
Ruzveltin içtimai ıslahatına ı;e 

mllll knlkmma programına muhn

lif muhııfazaklr unsurlannı tem -
sil etmektedir. 

llyde Pıırk, 17 (A.A.) - C:ır

ner tarafından 1940 lntlhab:ıtına 
ılemokraUarın namzetliğini kabul 
ettiğine dair diln Vualdcde ynpı -

lan beyanat, B. Ruzvcltin hafta 
tatilini geçirmek üzere bulunduğu 

Hydeparkt.a hiçbir hayret uynn

dırmıımıştır. 

Reisicumhur bu hususta hiçbir 
tefsirde bulunmıyacağını bildir' 

mietir 

Holandada hayat 
pahalılığı 

Amstcınlnm, 17 (A.A.) - }!o
landa bllldlmeti, işsizlere yardJ?ll 
mikdarmı yUzde be§ nlsbetindc art 
tmnağa. karar vc~tir. 

HUkümet bu auretle bayat pa • 
balıhğı mevcut olduğunu tannn1' 
oluyor. 

Avrupa basketbol 
şampiyonluğu 

Atına, 1'7 (A.A.) - Yunan at

letizm federasyonu, ltalya rede· 

rasyonu tarafından ktınunusanl 
aymda yapılmak üzere tertip c· 
dilmiş olan A vrupn b:ısk<'tb01 

ııamplyonluğuna iştirak ctıncğr 
karar vermiştir. 

Alman elçisi Langmann, dost· 
lanna, Graf Spee'nin us!mrlann· 
dan birindeki hasarın sathi oldu· 
ğunu söylemi~ ve Alman bahriye
lilerinin maneviyatının yüksek ol
du~u iH1ve etmiştir. 

Muharebeyi seyretmek için li· 
manı ve civar kıyılan muazzam 
bir kalabalık doldurmaktadır. De· 
nizde binlerce sandal ve havad:ı 
kudret farkını telafi eylediğini 

bulduğu takdirde fotoğraf çekmc
ğe haztrlanı~·orlar. 

Kumandan, İngiliz topçusunun 
bUylik bir isabelle endaht ettiğini 
kaydediyor. Alman gemisinde bir 
çok ölU ve yaralı bulunmnsınm 

sebebi budur. 

Fin -Rus harbinin bilançosu 

ALMAN ELÇ!St YENiDEN 
MüHLET ALAMADI 

Mrmtevidr.o, 17 (/\.A.) - Al· 
manyanm Bucnos • .\ire!dcki bü-

Kumanda n bu vaziyet üzerine 
bir duman perdesine sığınarak 

muharebeyi, daha iyi ııartlar al
tında tekrar başlamak uzcre. tcr
kettiğini ll!ve ederek : 

"İngiliz krüvnzörleri ile ayn 
a)Tl muharebeye mu\'affak olaca
ğımı ümit ediyordum.,, 

(Baıtarafı 1 inci sayfnd::) 
yetiştirildiği tnkdirde Finler uzun müddet mukavemet edeb!Icccl:lcr· 

dlr. • ır 
Mareşal Mannarhnymin ve hUkiımetin orduya itimattan t. r-:_~ 1 

ve acele silah gönderildiği takdirde Finlandlyanın kurtulabUec • :ıı 
bildirmektedirler. 

F1NLAND1YAYA BüYüK BİR KREDİ AÇILACAK , 
Lo:ıdra.. 17 (A.A.) - Londranm siyasi malıaf1linde İngiltere~ 

Finlandh·a. tarafından 1ngiltereden mühim miktarda. silll.h sntın .. 
nabilme~i için Finlırndiy:ıya bUyUk bir kredi açmak niyetinde bulllJl· 
'lıı~ndan ısrarla b::ıhsodilm t'ktcdhı 
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llroşür hAdisesi tahkikatımı fi-

1:1reııe devam edilmektedir. 
Cluınumllik broşiirde, basılan 
anın ismi bulunm:ımnsı ve 
lanı:ındn broşilrden iki nüsha· 

ınsana 

Milli Şef ~ 
Sıvasla coşkun 

tezahürlerle 
karşılandı 

~tılcn kendisine ı;5nderilmesl 
1 elirkea s~ndcrllmeme'll hak· 
3 takibat ynpmııktndır. 1\lilılde· 
!lıllik bu iki noktanın mcsulle· 
lal'in ettikten sonra rlııvıı aça· 
r. 

~a 
Jab:ıhccdckl şişe ve diğer cam 
:Ultı fabrikasının genişletil -
ltarnrla.ştınlmıştır. 

Helsinkı, 17 ( A 4..) Finlftn· ı Ladoga gölünün şimalinde Fin 
diya yüksek kum:ın:lnnlığı, birçok landiyahlar yaptıkları son muka
müstakil mafrezele:i i:ıtiva elen bil taarruzlarda Rusların 15 tnn· 

Sıvast 17 (A.A.) - Milli şefi· 

miz dün ak§am 21 de şehrimize 

teşriflerinde istasyonda askeri ve 
mülki erkan ile bütün memurlar 
ve on binlerce halk tarafından 

coşkun ve candan tezahürlerle 
karşılanmıştır. 

lnaksatln 17 ton cam hamu. 
~lınağa mUsalt yeni bir ka. 

tesi vUcudn getirllm~Ur. 
lece fabrikanın lstihsalatı 
Yinnt nlı;petinde arttırılabl

~:ıen memleket lhtlyacmm 
'lll bir kısmını karşılamnk im-
lllde edilmiş olacaktır. 
~htlknnm yeni kısmı yakmdn 
"'\ıı~te geçiriloccktir. 

tın için Mncarlstandan çağı. 
d 01:ın cnm imalat mUtehnssıs. 

~ a.ıı rnUrekkeb dört klı;ilik bir 
ı~~"Yeti aileleriyle birlikte bu 
"llf konvansiyonel trcnile şeb-
• gelmiştir. Bundan başka da

l.iacP.r ustnsmm getirilmesi 
ı 11' görülmilştUr. 
Cenup hııdudumuzdan l'apılan 

ihracatındaki yolsuzlukla -
111lııe geçmek için hUküme~ 

dan esnslı tedbirler alm-
t:akas suretıle Surlyeye ko. 

llderllmeslnc lmknn veril _ 
~zerıne \'aziyet dUzelmlıı ve 
e normal hale gelmiştir. Su-
r..ı.200.000 koyunun lhrııcı te
""llınişUr. Elde edilen kazanç 
Qenelerden yUzde 25 fazln-

ve tanklarla m:ı~h'leı hı:;J3i 3!ri 

hücum kolları ih1::ı::ı etmiştir.Bun. 

larm vazife_i, S:>v)·etle&in tayya· 
relerle Helsinki cıvarına a ker ge· 
tirmelerine mani olmaktır. Fin· 
landiyanm diğ~r m:!rk~zlcrin"I~ de 
buna müma<lil kollar ih:las e.iıle· 
cektir. 

Londrn, 17 - Finlandiyalıla· 

rm mukavemeti devam ediyor. 
Helsinkiden gelen haberlere gö
re, Taipalc nehrini geçerek Man 
nerhaim hattına hücum etmek 
istiyen mühim Sovyet kuvvetleri 
son günlerde 29 tank ve birçok 
top kaybetmişlerdir. 

Finlandiya topçusu birçok nak 
liye dubalarını batırmıştır. Rus· 
lar bu hücumlaroa 1500 ölü ver
mi§lcrdir. Yaralı ve esirler de 
sayılırsa y:ılnız bir murtal:ada ta 
arruz Ruslara en aşağı 10 bin ki· 
§İye mal olmuştur. 

Alman zırhhsı 
'l' İngilizlerin elinden kur-
~ ~Ya ihracı taahhUd ve ka • l b . 

ı:ı ''-'nla olan 125.COO koyun tu acağa enzemıyor 
~erllmi"tir. Landra, 17 - Monte\ ideo lıma. 
~ ta rağmen memleketto ha- ru ağımda Alman cep zırhlısını 

rnusait gitmesi sebebiyle bekliyen harp gemilerinin s1yısı 
1'.ııcvcudu geçen yıllardan 

~~duğundnn fi:ıtlnra kış mas- altıya çıkmıştır. "Ajax .. \'e •· A· 
~ ba~ka bir zam yapılmryn- clıilles .. krU\•azörlc:inc lnıiltere· 

ı S ~!eniyor. nin 32 bin tonluk "Renown .. zırh· 
llılt:ııııı.hmctte inşa edilecek lısı ve "Royal Oak .. tayyare ge· 
llC(nd' • • 

~ ıye S<ırayının proJesı :ra· misi ile Fransızların "Dunkerk,, 
~ lllüsabnknyo konncaktır. muharebe kruvazöründen ba5ka 
ıtha~ı gecesi l'nksım bahcesin t l!az· ngilizlcrin "Rep'Jlse .. dritnotu da 
1 •nodn ı;ocuk csırgcmc im· iltıhak etmi~tir. 

•tc arıırından biiyiik bir !Jnlo 
.. tkur. Makineleri işi emeğe 
vaır 
• 1lıyc \'ckiılcll yeni belediye başladı 

'<ılı ı.. a •ı:ıkkında biiliin -.·i!Gyctler- Alman gemısi limandan çıktığı 
,~ı sualler sormuştur. Sualler takdirde vukuu muhakkak muha· 
1~. sonro vcktılct belediyele- rebeye Almanların diğ?r bir cep 
~ ı~·cune dair olan yeni ka· d ğ' 
~ aıı şekli verecektir. kruvazörünün i~tirak c ece ı yo· 

~1 lnslllı rırm:ıları belediye· lunda Berlinde şayialar dola5tığı 
t ih satmak istemişlerdir. bildirilmekte ıse de bu henüz te. 
~~kar ldııresf, istıml~k edile- yit edilmiş değildir. 
t n lstanbul Dahkh:ı.nesinın, Alınan son bir habere göre. 

sno bin lirn sarrile hilyük 
~aa Yaptırncaktır. Graf Spee'nin m:ı'dne\eri b:.ı ak· 

1kıtküyünde ynpılacnk nfifus şanı çahşmağa başlamıştır. 
nccrubc'5i için numnrotnJ iş· Filo kumandam tertj 

,, lnüzdckf nyın 15 IOC kadar ettJ 
r,~tktır. lngıliz kralı laik bir dü;:mına 
~ ntnsnr:ıy • Demirspor mn· karo:ı kazandıkları mu\'alfakiyct· 

~·uınruk hfıdisesinln muba. )1 

:e dUn Üsküdar ceza. mnh- ten dolayı üç ge:nıye kumanda e-
li de devam olunmuıstur. den komodor Harvord ile üç gemı 
~k ceıs~dc §nhltler dinlenmiş- kumandanına muhtelif niı::._"lnlar 
'llh Y"6 tfı!( a id Necdet Dalay, oyu_ vermiştir. Komodor Harvord kont 
't' .. 8~rt cereyan ettiğini, ha- . f' 
bı"l'ık ın kaleci Necdet aley- amırallığe ter ı et"ll;ştır. 
~ok knrarlnr \'erdiğini ve Mühlet bıtiıor 

< 11 0tıııC'sin<' on dakika kadar Londra, 17 - Montevideo li· 
~-:n a!ı:.tasnrıı.y oyunculann - manına iltica etmi~ olan Alman 

"l.:ı 1110 c;:ırpıııan Necdeti o - cep zırhlısı "Grat von Spee .ye 
\o ~llrnıak istediğini söyle -
~e Yle demi;itir: bu limar.ı terl~ctme-.i için Urugvay 
li Cdt>t bu karar Uzerine ha- hük( ı c· i tarnfın<.ları verilm!ş o· 

t ·~erine· yUrüdU. Tnnk Nec- lan mühlet bu akşam bitmekteJir. 
t1ıtundcn itti, Necdet de ha_ Galip bir ihtimale göre Alman 

~ltı at vurdu. Hnkem muka-
. ~ccdctin yUzU knnıyor- zırhlı.:;ı limandan çıkarak gece kw 

ııtlan . ranlığmd~ • veya sisten i tifade 
lt Un Sonra şahıtlerden Ke- edip kaçmak niyetindedir. Liman. 
~ lllcrı~/'ıwl, Şeref ve Bur. da kaldığı tak:hrde b~ynelmilel 

li~e . ıler. Davacı \'Ckilinin ahk1im mucibine~ silahtan tecrit 
t~ı rıne bir kere de beden 
h:ı1t1t urnum mUdUrlüğUnUn edilmesi lazımgeliyor. 

\'e llıdaki raporunun sorul- Diğer bir rivayete göre, Alman 
~ap11 gelıniyen §nhillere teb- zırhlısı Bueno~ • Aires limanına 
~ tıı ınasınn karar verildi, giderek tutacağı yol için kati bir 0 nyın 27 sine bırakıldı. karar hazırlama ına imkan \'eren 
~Ot n ~1Ce ~ bir va.ti~·eti idameye çalı§acaktır. 
~ ~clrnda bul Alman zırhlısının Montevideo li· 
• 

111-:ıan 'lene unıın 1h;y
1 

eUmldznln manına ktlavuzsuı olarak sığındr 
oıı mene 0 0 u, n 

~ ~ dr:ı rnd\osundu hirkce 1 ğı zaman, ma~ru1<:ıtı tamamen 
1311 bir beynnııl venniıUı::. tükenmi~ olduğu söyleni>:or. 

kını tahrip ctmi§ler ve ilerleme· 
lerde bulunmuı;lnrdır. 

Helsinkiden gelen haberlere 
göre, Finlandiyanın merkezinde 
harekatta bulunan Sovyct kıtaa· 
tının mevcudu 7 50 bin tahmin 
edilmektedir. 

BATIRILAN GEMt 
Deniz kumandanlığı tebliğin -

de ezcümle deniliyor ki: 
"Orbo adalarında ve Ago sıra 

adalannda cereyan eden bir mü· 
sademe elmasında &ahil bataryala 
nmızın ateşi Gorky tipi bir Sov
yet muhribini ehemmiyetli suret
te hasara uğratmıştır. Son dalrl· 
l:ada alınan haberlere göre bu 
muhrip batmıştır.,. 

BiRE ON 
bveç gazetelerinin Finlandiya

daki muhabirlerine nazaran Fin· 
landiya kıtaatı sevkükeyş dola • 
yısile icap ettiği zaman ricatla· 
rını mükemmel bir tarzda yapı -
yorlar. İşe yarayacak hlitün köp 
rüleri ve diğer şeyleri tahrip et· 
tikten sonra müstahkem hatta 
~ckilmişlerdir. 

Bir Finlandiya askerine on 
Rus askeri isabet etmektedir. 

1NG1LTEREDEN GÖNDERİ 
LEN HARP :MALZEMESİ 
Londra, 16 (A.A.) - 60 bin 

Varol. yaşa, sağol milli şefi· 
miz avazelcrile kendilerine karşı 
içten gelen sevgi ve saygılannı 

gösteren halka milli şefimiz: 
"Nasılsınız Sıvaslılar., diye il· 

tifatta bulunmuşlardır. 
Sıvaslılar milli şefe candan sev 

gi ve bağlılıklarını duyurmak fır· 
satını bir daha buldukları için 
sonsuz sevinç içindedirler. Şehir 
baştan başa bayraklar ve taklar· 
la süslenmiş bulunuyor. 

Cumhurreisimizin ikametleri · 
ne tahsis edilmiş olan vali kona· 
ğı önünde halkın sevgi tezahü· 
rab gece geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

Mılli Şefin Divrikteki 
tetkikleri 
Divrik, 16 (A.A.) - Reisicum 

hur ismet tnönü, saat 13 il çey
rek geçe Divriğe muvasalat et· 
mişler ve büyük sevinç ve sami
mi tezahüratla karşılanmışlardır. 

Milli şefimiz, Divrik istasyo· 
nunda çıkan demir cevherinin 
istasyonda vagonlara yükletilme· 
sine dair etraflı mal\imat aldık • 
tan sonra trenlerine binerek yir· . 
mi dakika ötede bulunan Çurek 
istasyonuna varnu§lar ve oradan 
otomobilleriyle istasyondan 7 50 
metre yükseklikteki Demirtepe 
ocağına gitmişlerdir. 

gaz maskesi ve bir miktar harp 
malzemesi Finlandiyaya sevkedil 
mek üzere vapurlara yüklenmiş 
ve gemiler yola çıkmışlardır. 
BORÇLARINI öDUYORLAR Reisicumhurumuz Demirtepe 

Londrat 17 - Finlan-cliya hü- civarındaki işletme sahasrnda bir 
k(ımeti, harp ve mü~külat içinde müddet yayan gezdikten sonra, 
olmasına rağmen, Amerika ya o· Curek istasyonuna avdet etmiş· 
la:ı borcunun ilkkanun taksitini ler ve orada yapılmakta olan 100 
dün Vaşingtonun Amerika mali· kişilik lokantanın amele evi ve 
ye nazırına ödemiştir. Bu hare· ı memurin evleri, mektep, hasta· 
ket Amerikada çok iyi bir intiba ne hakkında malltmat almışlar· 
bırakmıştır. dır. 

1D HİLDEI 
C*PH* 4 M 

lhtikQria nasıl mü-
cadele edilecek? 
Bugün Anl<aradan gelen Ticaret 

Vekilimizin mühim beyanatı 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, vekfilet teşkilatlandınna umum 

müdürü Sen·et ye dL~ ticaret dairesi reis muavini Cemal Ziya ile birlik• 
le bu sn.balı Ankaradan gelmiştir. 

Vekil. gazetecilere bulunduğu beynnatta demi§tir ki: 
"- lstnnbuldn iki gün kalncağnn. Bu mUddet içindo bilhassa 

ihtikar meselesi, ihracat YO lthallit işleriyle meşgul olacağım. Yeni 
kurulan ihracat birliklerile de temaslarda bulunacağını.,, 

Hayat pahalılığı ve ihtikarla mUcndele bahsi üzerinde vekil şu 
entcrc.s:ın sözleri söy!C'miııtir: 

"- Alacağımız tedbirler jnndnrma tarzında değil, tnmaınile iktı
sadi olacaktır ve muhakkak ihtiktlrm önUne geçeceğiz . ., 

Nazmi 'l'opı;uoğlu, ynrm şehrimizde tetkik ve temaslarına ba§la· 
yacak, ticaret odasmda kendisinin i§tirakilc mühim bir toplantı yn
pılııcaktır. 

Tcşktlil.tlandırma müdUrU Servet. dış ticaret rels muavini Cemal 
Ziya ve yarın Anknradan gelecek olan iç ticaret umum mUdürU Ca· 
hlt Kerim bu içtimıuı i,tirak edeceklerdir. 

En salahiyetli makamlardan öğrendiğimize göre İngiltere, Fran
sadnn mal getirtmek ve mukabilinde burad:ın ihracat yapmak husu· 
sunda t&cirlerlmizin maruz kaldıkları gUçlükler izale edilecektir. Hil
kümet, bu memleketlerle yapılan ruıl~malann tatbikini güçleşUren 
engelleri ortadan kaldırmak için muvaffakıyetli temaslara devam edi· 
yor. 

Bu engeller kaldırılmca Fransa ve tnr.iltereyle ticaretlınirln C'ok 
ge.n!Rliyeceği ve kolaylnşncn~ı hftdirfliyor. Evvelce /4 'mnn,·aya gön
derdiğimiz başlıca ihracnt mo.dnelerlmizln İngiliz ve Fransız plyasala· 
rmda alıcı bulmalnn teınln edllmJitir. 

SON n:..xtKA - 17 ntn:tNctKANUN 1939 PAZAR - s 
SON OAKlKA'nın tclrıknsı: ()4 Yazan. KURT HOCllEBR'r 

Bir Alman denizclsırun 1914 de Emden kruvazöründe geçen günlen) 

İşaretini karıştırıyordu. Bü • 
tün limanlardaki harp gemileri 
bu karmakarışık aldıkları işaret
lerden bir mana çıkaranuyorlar. 

fakat yine Emdenin faaliyette 
bulunduğuna hükmediyorlardı. 

Telsiz mevcelerinin kuvvetine 
göre tayin edebildikleri mesafe 
ve tarafa doğru son süratle ha • 
reket ediyorlardı. Bu suretle 
muhtelif limanlardan Emdenin 
peşine düşen gemilerin adedi, 
büyüklü küçüklü onu geçiyor· 
du. 

Pistole artık lüzumu derecede 
istim tutmuştu. Şimdi otuz mil· 
lik süratle başı adeta sulardan 
fırlamış, gerisinden dağlar gibi 
yükselttiği dalgalarla, dolu diz
gin koşuyordu. 

iki bacasından çıkan duman· 
lar bu süratin tesirile hemen da· 
ğılıveriyorıdu. Pistole oldukça 
yaklaşmıştı. Daha fazla yaklaş • 
mıya cesareti yoktu. 

Sürati kC$ti, arası yine yavaş, 
yavaş açıldı. 

Piııtolenin Emdenle teması 

kaybetmemek endişesi, diğer ta
rafta aksine idi. Müllert bundan 
kurtulmak istiyordu. Emdendeki 
dürbinle bu peşlerini bırakmıyan 
müz'icin süratini tayine uğraşı • 
yordu. Emdenin 22 mil sürati e· 
sas olarak muayyen bir saniyede 
aralarında husule gelen açıklık • 
tan ancak 20 mil bir süratle 
takip edildiği neticesine varıyor
du. 

Bu hesapla Emden ancak bir 
saatte gözden kaybolabilirdl 

Fakat bu, kendisinin tamami -
le kurtulduğuna delalet etmez • 
di; etmiyecekti. 

Emdenin gerisinde bıraktığı 
beyaz şerit bu Okyanus denizi • 
nin üstünde saatlerce kaybolmr· 
yacaktı. Bu da kendisinin niha • 
yet yakalanmasına sebep olacak 
ve citddi bir mücadele b<ışlıya -
caktı. · 

Artık, Emden en heyecanlı 

zamanlarını yaşıyor demekti ve 
yaşıyacaktı. 

MüJlerin içini yine bir an ge· 
ri dönmek arzusu kapladı. Fa
kat tam istim üzerinde bulundu
ğu muhakkak olan düşmanının 

son süratle kaçacağını düşündü. 
Bo§.una vakit kaybedecek. 
üstelik kendisine yetişmiye ça • 
lı§Cin ejderlerin ayağına gTdecek
ti... 

M üllerin, kafası içinde hallet • 
tiği bir muamma olacaktı ki ku· 
manda borusuna ııeslendi: 

- Dümen tamamiyle sancağa, 
saneak uskuru tornistan ... 

Emir tevzi neferinin MüUer
den aldığı bu emir hemen sani· 
yesinde dümenciyle başçarkçıya 
bildirildi. 

Bir manivela ile sancak maki· 
nesi durdu. İkinci bir hareketle 
ve bütün kuvvetiyle aksi istika
mete dönmiye başladı. 

Uskurun ve dümenin yardımi
le bu otuz altı bin tonluk ejder 
bir yar~m daire çizerek döndü. 

Bu dönüşle beraber geminin 
baş taretlerindeki elektrik zille
ri çaldı. Herkes iş başındl emir 
bekliyordu. Atacaklan mermiye 
yolunu şaşırtmasın diye en ku 
çük fırsattan istifade ederek 
namlular temizleniyordu. 

Em:lcn döndü. Sanc:ık uskuru 
stoper edilerek tabii devri veril
di. Dümen tabiiye bırakıldı. Şim 
di Emden tam süratlc düşırn"lın 
Ustün-e atılıyordu. Emdcnin bur-

bile dönüp bakmasına meydan 
vermemek için vurasıya detll, 
şöylece birbiri arkasına Uç gülle 
savurdu. Bunlardan biri kaçar
ken bıraktığı iz üzerinde bir 110-
tun yükseltti, ötekiler de hemen 
hemen ayni yere düştü. 

Pi:stole, bu mini mini mahlQk, 
şakadan kovaladığı azgm bir ço
ban köpeğinin birdenbire dönU· 
vermesiyle şaşırıp kalmıştı. 

Kendisine has çevikllğile d8n· 
<lü. Kuyruğunu bacakları arasına 
kıstırarak kaçmaya beşladı. Bir 
tazı süratiylc kaçıyordu. 

Bu korku kafiydi. Artık bir 
daha Emdeni rahatsız edemezdi. 
Emden süratli bir manevra ile 
gerisingeriye dönerek garbe, gar 
bi cenubiye kıvnldı. Ayni sürat
le uzaklaştı. 

Pistole yine dönüp de kendisi
ni takibe başladığı zaman bir 
hayli uzaklaşmış, hemen hemen 
gözden kaybolmuş bulunuyor
du. 

Em:ienin telsiz aleti mütema • 
diyen cızırdayarak Pistolenin 
hata devam eden imdat işaretini 
bozuyordu. 

Bir an geldi ki, Pistole görün
mez oldu. Pistolenin kendisini 
arkada bıraktığı beyaz izle takip 
ettiğinden şüphe yoktu. 

Emdcne talih burada da yar
dım etti. Hava birdenbire donuk-' 
taştı. Etrafı sis gibi bir duman 
kapladı. Yağmur başladı. 

Sanki bir mucize olmu§tu; ne 
denizin Uzerinde bir iz kaldı, ne 
de havada bir dumant 

Emden bu harikulade tcsadllf· 
ten istifade ederek orUdan kar 
bolup gitti. 

Sis sıyrıldığı zamant ortalıkta 
kendisinden başka birşey göre· 
medi. 

(Devamı Ya!') 

Garp cephe sinde 
Almanlar yeni bir 
taarruz yapblar 

Paris 17 - Dün akşam Grap 
cephesinde Almanlar uf ak milc
yasta bir taarruz hareketine giriş· 

mişlerdir. Fransız tebliği bu hl· 
dlseyi ~yle anlatıyor: 

"Düşman saat 6,15 de Moze. 
lin §arkmdaki p:>stalanmızdan 
birine karşı taar:uı etmiştir. Bir 
bölük kıymetinde bir müfreze, 
topçu ve torpil endahtlarile hazır· 
tık yapıldıktan sonra har~kete geç· 
miştir. Bu hareket; top;u ve ağtr 
mitralyözlerin himayesinde yap· 
rnıştır. Taarruza uğnyan posta 

şiddetle mukav"met etmiş ve gö.. 
ğüs göğüse bir çarpışmadan son· 
ra düşman a"ır zayiatla tardJlun· 
muştur. 

Elimizde bir miktar sil~h ve 
rntihinunat bırakmı~tır. 
Düşmanın esir almaya muvaf· 

fak oldu"'..ru iki askerimiz tevkif 

atec;imizd:!n istifade e:ierek hatla. 
nmııa iltıhrık etmiştir.,, 

En doğru takvim 
Onu, iki hafta sonra 

ucuz bir bedelJe 
edinebileceksiniz 

nunun yardığı suların köpüre· OtO yılı için şlındi)·e kadar eı· 
rek iki yana devrildi:'r.ni görn"-Ck k:ırıl:ın tnkvimlerde ~;aıılışlıklar 
ne kadar zevkli bir şeydi. lmhınrlİıl"f ı rn dnir birkac sünden-

Helc uskurla~n geride köp';k lıcrı s:ıl:ıhh·clli zathrn ntren gazete· 
lcndir:liği suların dağlar gihi 1 lerrle ynzıl n $İk·ırrllerl okumuşsu· 

ntı d•ır .. 
yUkselmesi \'e bacalarında., çı- BJ yanlışlıkları diizeltmek için 
kan dumanın ateşe düşen kar gi- 1 tek çare bir başka, fakat doıra bir 
bi kayboluvermesi c~dclen enual takvim almaktır. Bu do]Jru talc"fiml 
sizdi. de Yakıt mntbıınsı hazırlamıştır. 

Müller, bu zavallı mahlüku ı lki hnfta kndnr bcklerinlz. Pek u· 
büsbütün şaşırtmak ve arkasım cm: bir bedelle cdine?>ileceksioi~. 

• 



Hitler Maiinoya niçin hücum etmedi:Vll ' 
insan zaafları hakkında 

kitap yazacakmış! 
H itler, "Prens>ı kitabım okuduktan sonra hakiki 

poli tikan;:ı ne o lduğunu öğrenmif 
Büyük Florentinin (prens1) \ modern me~odlara müracaat et· 

ni okuduğunu Hitler bana mü· J :nck lazım. Neurath ağır \'t ytı· 

teaddit defalar soyledi \'a: bır in'-andır . Bıraz l\oylıl\'C 

Onun fi:mne göre. bu ldtap benzer. Fazla fikirleri yoktur. 
biltün insanlara lazım olan bir Şımdiki halde onun 'baya bir ma· 
kitaptı . Onun bir iki sahif csinin naH olan \'e daima husnüniyeti 
okunması bir fikir temizliii yap \"armış gıbı gö~lınen çehresi Ingi
mak demekti. Düşünceye oyle lızler yanında bana her ~yden 

bir küşayiş veriyordu. O bu kı · daha fazla yarıya:ı bir iş gorüyor 
• t&bt uzun zaman başucunda bu· Boyle bir ın~nda bir takım ihti· 
lundurmuştu. lalci fikirler H emeller olduğunu 

Bu kirap onu sayısız batıl du· 

~üncelcrden, peşin hükümlerden, 
yanlıt fikirlerden kurtarmıştı. 

"Prens,, kitabını okuduktan 
sonra hakiki politikanın ne oldu 
ğunu ogrenmi~ bulundu~unu 

söylüyordu. Cenevreden avdetim 
de k:ndisile görüştüğüm zaman, 
Hitler bana: 

- "Beşer zaaUarı,. hakkınd~ 
bir eser yazmasını cıttşünüyo· 

rum, dedi. Çünkü biz daha fazla 
insanların ahlaklarının zayıf ta · 
raflarını istismar ediyoruz. Fazi
letini değil, Fransız inkılabı fazile· 
te hıtap etmeği ı sterdi. Bizim ak· 
sini yapmamız daha ıyi olur. Fa
kat kütleleri yalnız zaaflardan ya.. 
kalamak kafi değildir. Ewelfl küt· 
leleri idare eden insanları kazan· 
mak lazımdır. llasımlarımın şah· 
st z..ıaf ve ahlak dü~künlüklerini 
bütün tc!errüatıle bilmek benim 
bütün h:ırc!•etleriınin ilk şartıdır. 
Aksi takdirde ben politika yapa. 
marn • . 

Bur.dan sonra I Iitler Alman po· 
lit~a \ ' e dip1omasisinin "ihtiyar 
kız,. metodlarından uzun boylu şi. 
ki.yet etti. :\1esai arkadaşları 
ona kati hıç birşey getirmiyorlar· 
dı ve onu karanlıkta araştmnağa 
mecbur edıyorlardı. 

Onlar bır mesai, cihazlarını tam 
manasile toplamış değildiler. Se. 
firlcrinin tumturaklı raporların· 
dan gayri istihbaratları bile yok· 
tu. 

Onun istediği malumat şu Lort 
bilmem kimin hangi derede b3.lık 
avladığı, yahut da su veya bu m1· 
li müessese umum direktörünün 
metresinin ne tarzda bir kadın ol
duğuydu. Onun nazarında Vil
helmstrasse baştan a~~ı yüz ka· 
rası içinde boğuluyordu. 

Ona umumi harpte casu~luk 
ve casusluk aleyhindeki teşkilat· 
ların da aynı şekilde olduğunu 

söyledim. 
- Ben geçen zamanlan kazan. 

mak için elimden gelenleri yapı· 
yorum dedi. İngilizlerin "gizli teş· 
kil~tı., şeklinde bir organizasyo· 
nun elimin altında bulunması la· 
zım. 

Onu dinledikçe, hırsın bir in~a
nı insan etmeğe klifi gelmediğini 
tecrübenin lazım olduğunu görü· 
yordum. 

- Mümkündür dedim fakat 
bunun için buna uygun insanlar 
bulmağa mecburuz. r.ıemurlar 

parmaklarını kirletmemek ıçın 
böyle bir işe girmek istemez görü· 
nürler, hakikat halde ise çok kor
kakbrlar. En iyi fikir kadınları 
\'e yüksek sosyete kadınlarını bu 
işte kullanmaktır. Beyhude yere 
can sıkıntısı ve yatak odası ma· 
ceraları içinde geçen hayatları için 
bu daha kuwetli bir heyecan olur. 

Ben daha ileri de gideceğim. /\.. 
normal insanları ve profesyonel 
maceraperestleri kendi i şi mde kul· 
!anacağım. Cemiyet için kaybol· 
muş farzedelim burjuva bir hayat 
içinde hiçbir i~e yaramayan bu a· 
damların bu gibi işlere elverişl i 
olan sayısız meziyetleri vardır. 
Ye onlar bu işte birinci rolü oym· 
yabilirler. Ben bizim Vilhelm tros 
senin ''Noel babalarına.. birçok 
kere söyledim ki bana rap:ır di· 
1ıt 1111.&kfan kltrt par~\an uy· 
hlm rftnl~mde b:ına iyi uvku 
\'erebilir n k dar. Yeni bir im;>J
ratorluk kurabilmek için daha 

onlar hiçbir zaman zannetmiye· 
ccklerdir. 

- Neutrath dedim daima hüs. 
nüniyet!e hareket etmiş olan bir 
insandır. Yalnız yegane kusuru 
parti ~flerile amirane \'e himaye-
kir bir tonda· konu~ması idi. Ba· 
na göre kadromuzu genç\~tirmek 
ve yeni insanları yeni i~lerde kul· 
\anmak bizim hakkımızda çok da· 
ha iyi olabilirdi. 

- Evet bu eski - diplomatların 

küstahlığı \'e gururu insan taham· 
mülünü yıkıyor. Kendi fabrika· 
\arının sırlarını kendileri çok mii 
him telakki ediyorlar. Bir iyi ~ri· 
her ,eyden evvel ufak zevkler . . ~. , 

miseri olmalı. Eğer lbım · gelir~ 
hatta kadın tellAll ığı, kalpazanlık 
yapmalı. Onun en ziyade olmak· 
tan çekineceği şey dürüst bir me· 
murluktur. Onların değişmesini 
beklemiyeceğim. 

Ben şimdiden kendi hususi 
diplomatik kadromu hazırladım. 
Bu biraı pahalıya mal oluyor a· 
ma ben \'akit kazanıyorum. Beni 
alakadar ede~ ,ahsiyetler hakkın· 
da bir sual listesi yaptım. Her 
milletin en ileri i elen bütün şah
siyetleri hakkında birer n, hazır
lattım. Bu fi~lerde bana 11zım 
olan istihbarat bulunacaktır. 

ljo ıtı. -· " 
Şu insan para alır mı?ı Onu 

ba~a bir ~ekilde satın -almak 
mümkün değil mi? Mağrur mu· 

dur? Sefahate . dü.kün müdür? 
Kadın f.ever mi? Hangi tip · kadı· 
m tercih eder? Marazi zevklere 

dü~künlüğü var mıdır? Bu gibi in· 
sanlara daha fazla ehemmiyet 

vermek lazımdır. Çünkü onları 
kendimize çözülmez bağlarla bağ· 
layabiliriz. 
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Bir dakika evvel bir c.ski zaman 
derebeyi ·kadar mahur duran Yu
suf Kenanın yüzü Diran içinde alt 
üat oldu: Çehresi buruştu ve göz. 
!erinin rengi değişti. Kelimeler af· 
ıından güçlükle dökUlmeğe baş. 

!adı: 

- Si% onların kızısınız ha.. O 
adamla o kadının. O halde burası 
h~ç biriniz değil.. Burada ne arı· 

yoraunuz '! Koğuyorum sizi bu

radan! . 
- Burada ne mi arıyorum? 

Onun hayatını müdafaa ediyorum. 
Kendimi müdafaa ediyorum. Çiln. 
kü onu seviyorum, bütün vücu
dumla, bütün kalbimle seviyorum. 

- Biltiln bunlar manasız sözler. 
Gidiniz buradan! 

- Demek siz, sevmek kelim<'. 
sinin manasını bilmiyorsunuz ha! 
Oğlunuzu bir hatıraya, adi bir 
kine, grurunuza feda ediyorsunuz 
öyle mi? Halbuki ben size bunları 
söylerken grurumu ayaklar altına 
almakta bir dakika bile tereddilt 
etmedim. Onu kurtarmak için diz 
çökerek yalvarmağa, ayaklarınızı 

öpmeğe razıyım. Onun yaşaması 

için feda edilmiyecek hiç bir şey 
yoktur .. Onun ıztırap çekmemesi 
için ben ölmeğe razıyım. 

Fakat kalbi yediği yara ile çok 
~ertleşmiş olan bu çelikten ada· 
mın muka\'emcti bu $Özlerle de 
yenilmedi. 

Genç kız ya~lar içerisindedir, 
ba~ı omuzuna dü5mü5, elleri Yu. 
~u f Kenanın kolu üzerinde bükül · 
müş, mantıkan nefret etmesi icab 
eden bu adama yapı,:-rıış duruyor. 
O hala bu adamla çarpışmak, \'e 

bu adamı yenm:?k kararın:la:lır. 

- Dü~ününüz hir kere .. Oğlu
nuz henüz ya~yor. bu anda 1\:u. 
mamn 'hayatına .siz hakim-;iniz. 
Dü~ününüz bir kere.. Oğlunuz 

belkide dünyada sizi scvc:l tek in· 
~ndır. 

Genç kızın dudaklarında acı bir 
kı\'rım göründü. 

- O~lunuz sizi seviyor. Bunu 

~~ ~ 
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Nakleden: M uzaifer Eseı~ 
bana ağzile söyledi. Sonra sizde ölüme bırakmayınız. Gidip baba· 
onu çok seversiniz; yalvarırım mı çağırayım. 

size, kalbinizin en derin ~-erini - Neye yarar ki?Bütün bu ha. 
yoklayınız bir kere kinin, yaralan- I <liselerden sonra onun buraya gd. 
mış lfr:.lerin, mağlup e:lilmi ş gru. miyeccği besbelli! 
run arkasına el atınız. Eğilmez. - Ben babamı sizden daha iyi 
bükülmez· maskenizin altını araş· tanırım. Size yemin d erim ki ge· 
tırımz, orada o;:tunuza ait bütün lir. Ge;en günleri dü5:inm'.!z bil~: 
hayalleri, bütün hJtıralan el değ- - Güzin burada ne arıyorsun 
memiş ve tertemiz b'Jla::J~<smız. sen? 
Çocuğunuzun bakışları, gülüşleri . Pir ses .. Hem şefkatli, hem öf· 
cevap vermediği niz se;siz arz:ılan keli bir ses. 
hfıliı orada ya5ayor, haydi ~izinle Genç kız yüzünü çevirdi, bayı. 
beraber maziye bakalım .. ~uma. lacak gibi oldu .. Baba:;ı. 
nm çocukluk günlerini anahm. Doktorun kızını mera~< ettiği, 

- Hayır .. Maziyi canl:rndır- odasına girin::e resmin yerini a~ık 
mayınız, diyorum size .. Bahusus görerek buraya kadar g:!ldiği mu· 
annenizin se;;ine çok benziyen bu hakkak. 
sesi dinlemeğc tahammülüm yo'-<. Doktor bu da1<ika b kızın:hn 

Güzin bu demirden adamın ela izahat almak fikrindedir. O da 
gözlerinde ufak bir bulanıklık Güzinden izahat istiyecek. Halbu· 
gördü. Çabuk davranmalı .. Daki· ki kaybolan bu dakikalar .. 
kalarm kıymeti ölçülemez . Güzin babasına yanaştı : 

- Biz hfila burada duruyoruz. - Babacığım! 
münaka~ ediyoruz, \'e geri dön· -- Bütün hu yaptığın i~lcrin 

mesine im!<an olmayan d:ı1<ikaları manası ne? 
kaybediyoruz. Mademki her şeyi arılatm:ık HL 

Güzin Kenarım kolunu bıraktı. zım, Güzin soluk soluğa bir elim· 
tam karşısına geçti ,.e g:izlerini lede hepsini söyledi. Kısaca, fa-
gözlerinin içine dikti: kat tam. 

- Bizim onu yaşatmak için Sonra başını bir direğe dayaya. 
iki birlesmiş kuwet o\ m'l.-nız ta- rak yere ç&tü. 
zım gelirdi. Onun ya~am:ısı . bizim - Güzin, haydi odana .. Ora:la 
yaşamamız demektir. Ben elimden Uediğin kadar ağla! 
geleni yaptım. O halde o~hıııuzu'"I Güzin kalkıyo:-, fakat yürümi · 
hayatı a\'Ucunuzun içerisi1:i~ . Bir yor. hikayesini bir daha anlatı · 
kere bu fırtına gC'; ;in, o:ı:lT1 S'):'l. yor. daha hazin, daha acıklı bir 
rn he :;abımızı tesviye cdcriı. Kı· sc le. 
rılmış gruru"luzun be:leli ne İ !;!> Fakat yarı a~ ık dura:ı kapının 
öderim. i st ediği niz her fe:h'•arlı?h arkasından bir ~:; geliyor, b'.)j•.ık 

yaparım, hatta emreder<;eniz aş· bir ses, gittikçe bolu!da5:ın ve bir 
kımdan d:ı \'azgeçerim. Fa'rnt vaL hırıltı olm:ı~:ı b:ı~layan bir ses: 
\'Jrtrı:n size .. Onu göz g\;regöre - Yanıyorum .. IIm·a ... eir ne. 

fes lıa\a... ~.oı 
Güzin olduğu yerde çırpı t 

Bu ses, kalbi parçalayan 1"104 

rıltı. Birbirinin kar5'.ısında. t 
~u.ş, sa~ı v~ ciddi çehrelerıl~ 
bırıne dık dık bakan bu :.ı.d:I 
görüyor ve haykırıyor: 

- Babacığım, kurtar oı1ıl:ıe 
Sonra artık daha fazla 1JC1' ı 

yerek susan sesin geldiği t
3 

yollandı. . t 
O vakıt irfan be)', hala bİ~ıJ 

kel gibi hareketsiz olarak . 1 
Kcnana yaklaştı, Irfan ~Y \ 
binde yaşayan sönmez kin•11• 

nın aşkı karşısında eridi~i111t1 
setti, bu aş!< Kenanı da ~af8ıtl 
ilk defa olarak büyük bır J 

karşısında sarsmıştı. 

irfan beyin sesi titredi: f• 
- Kenan, dedi. Ben b\J 1111 

keti istiyerek yaptım. \'tı~tıtl 
çok üzüldüğüm bu yakaY' , 
etmek için elimden gelen ııer ' 
yapmağa hazırım . 

ıı ( 
Bol ışıklı, beyaz badat1~1 • 

da Güzin hiçbir şey görtı1. ~ 
yatağının başucunda çehres~,1 
beyaz ayakta duran _Nu dili 
kar<le~ini, ne hareketc.ız ırt~ 
doktoru ; ne de odanın dtı~ it~ 
asılı mınyatürü. Güzinin r.0! ıJ 
çarpan biricik hayal gözlerı \-s 
lam dikilmi~ olarak vataktıı ' 

~ . 
bu bembeyaz çehredir. ı 

G.. . v ki tı dl .uzın yataga ya · aş · tıiçl1 

tü. Odada bulunanlardan 
1
r 

genç kız ı bu hareketinden ıı 
mcğc cesaret edemedi. ııtı' 

Güzin parmaklarının 

ha tanın buz kesilmiş eline sft 

kundu vücudu boyunca uz ...tıl ' a , .. 
avucu açık eline, ve sonr 
dan.m:ır" h:.~ladı: bir 

- • ·uman ... bu korkunç ) o~ 
bustur, yakında silin~ek. o~> 
lacak bir kabus ... Ben b~~111' 
Numan .. Reni i şitmiyor !11:.,) 

(Devamı 

s 


