
" ·.'·· ., .· : . ·."·' .. ·. " .... "..... .. . . .·. _.;: ": . . /\: ·'.. . ' . . . . :'. "· .... '' ..... :: KURUi 

GONON EN GEC 
SAATt NDE EN 
SON HAVADlS
LERLE ÇIKAR 
HALKGAZETES1 

Sahibi ve Umum Neşrıyat 
Mildürn : 

HASAN RASlM US 
Bınıldığı yer : Halk ve asker arasında 

VAK 1 T MATBAASI 
Ankara Caddtsl VAKiT Yrır(lu . karışıklık 111 ·I ç 1 k t .-, 
BIRINCtKANUN 19 3 9 

PAZARTESi 
Sovyetlerin 
Finlandiya 
cephesinde 

yeni tedbirleri 

Len ·ngradda 
Geniş salahiyetli bir harp 

kom;syonu kuruluyor 
Paris, 18 ( llu.susi) - Paris So

ir gazete inin yazdığına göre Sov. 
yet hükumeti muharebeye ba .Ja
dığı zaman Fınlindiyamn i~gali

ni 21 kfınuncvvele kadar bitirmek 
niyetinde idi. Stalinin altmı~ınet 
doğum yıldönümü olan o gün 
bu zaferi tbrenlern('k düı:ünültt. 
yordu. Yine aynı gazete Stalinin 

Leningrad'a geniş salahiyeti haiz 
bir komisyon gönderme;•e k:ırar 

verdiğini razıyor. 13u ko:nısyon 

Leningraddan Finlandiya harbini 
idare edecektir. Helsinki düştüğü 

takdirde de Ruc;ya, Teryökidc teş
kil olumm ve Kuosinnen'in riya· 
~ti 'altında bulunan hü ·umeti o. 
raya nakledecektir .• 

Frn er ikinc· bir müdafaa 
hatıl inşa ediyor 

J..ondrn, (&adyo, sa:ı.t 18) - Moskovanın dünkü tebliğinde, ilk 
defa olnrnk, Rus kıtalarının Finlô.ndiyada ilerlediklerine dnir hiçbir 
haber bulunmuyordu. Bugünkil tcbliğdcyse H:ızıl ordunun Finlandi
yada bazı noktnlardı:ı ilerlediği haber verilmektedir. 

Diğer taraftım Finler Mnnncrheim hattının arka.sında yeni bir 
müdafaa hattı in 1 etmektedirler. 

Bugünl:ü Fin teoli..':indc Fin hava kU\'\"etlerinin birçok Rus kıt'a. 
larmı bombardıman etlikleri bıidirilmektcdir. 

1 icaret Vekilinin 
bug3.nkii 

nzühim tetkikleri 
'hracatln1ız yerli vapurlarla yapı' acak 

DUn şehrim.ize gelen Ticaret 
VekiU Nıızmi Topçuoğlu bu sabah
tan itıbaren şehrimizdeki tetkikle
rine başlamıştır. Vekil sabah saat 
10.30 da mınta.kn ticaret mUdUrlü
ğUne gelmiş, ilk olarak Osmanlı ve 
İtalyan bankaları mildUrlerile gö_ 
rüşmüşlUr. Namıi Topçuoğlu bun
dan sonra tiftik ve ) apağı ihra
catçılar Birliğinin idare heyeti 
toplantısında bulunmuş, birliğin 

<:alışma ~lan üzerinde direktif. 
l~r vererek bu tcşC'kkUJün mnkı;a
dını izah ebniştir. Vekilin öğleden 
loOtıra tetkikleri dahn mUhim ol
muştur. YaŞ nıeyva ve sebze ko. 
OJ'eraUfi mUdiri kendisini ziyııret 
edere% yaş ıneyva ve sebze ihra
eatnnız hakkında kendisine malü
ı:nat vernıiştir. Ayni uı.ıııanda bu 
ır.addc:Ier \lıerindeki ihracatmnEm 
ııcitırıırna&ı iş! üzerinde alınacak 
~~rlar de göı~UlmUştilr. 

n ntlan sonra liman işletmeleri 
ıımu.-n müdürü Raurı Manyas ve 
ı...u tarafından kabul edPmlftir. • 

Bu sırada yerli vapur armatör
leri vekilin yanında toplar.mış -
lar, harice vapur işletebilmek me-
5:eJesi etrafırı:la görüşmüşlerdir. 

Son günlerde ecnebi vapurla -
rının limanlarımıza gelmemeleri 
dolayısilc ihracatı müşkül vazi · 
yete giren maddelerimizin yerli 
vapurlarla ihracının temini hak -
kında bazı kararlar verilmiştir. 

Yakında bu karar tatbik edile -
cek, ihracatırruz ecnebi vapurla. 
rın elinden alınacaktır. 

· Armatörlerden sonra manifatu
racılar vekili ziyaret ederek son 
ihtikar vaziyetleri üzerinde iza -
hat vermişlerdir. Bu arada ma -
kara buhranı üzerinde görüşül -
mü§. İtalya ve Rusyadan maka· 
ra gelmtldiği anlaşılmııtır. 

Bu yolda ne gibi tedbirler a
lınma.. 11i2ım geldiği hakkın& 

tüccarların fikri ahnmı~tır. 
Diğer taraftan yumnrta ihra-

C Devamı 2 inci ıayfada). 

Londra, (Radyo, saat 18) - Estonya yolu ile Stokholme gelen bir habere göre, Rusyada bazı 
ha valide halk ve asker arasında karışıklık çıkmıştır. 

Cenup atlasında 
Bat:-..n Graf Von Spee' nin seyir halinde 

önden ve arkadan görünüşü 

' 

,. 

ya 
hükü 

rot es 

cereyan eden haile 

. 
Montevicleo, 18 (A. A.) -Almanya orta clçfoi, beynelmilel hak ve teamüller nakzecHlc

ı-ek Graf Von Spee'ye yeniden denize açılabilecek vaziyete girmesi için lazım olan nliidc!ctin 
verilmemesini protesto eden bir notayı hükumeti namın1 Guani'ye tevdi eylemi~t:ir . . 

Ç
. J h b' Günün bir deniz dedikodusıı 
r - - - ~ --rn apon ar 1 --- - - - - - - -~ - - --
de.Vam ediyor Graf Fon Spee harb 
Londra, (Radyo, saat 

18) - Şanghaydan bil· 
dirildiğine göre, Çinli • 
ler dün gece yarısı Ja
pon kuvvetlerine karşı 
büyük bir taarruza geç· 
mişlerdir. 

kabul edemez mi idi 
Amirahn Alman yüksel< 
mek üzere gönderdiği 

bahriyesine ver~ 
hazin mektup 
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Emekli öğretmenlere mesken ha re keti ayıp anıyor edildi 
bedeller· hazirantla verile~ak 

1932 ders yılına nit miltcrakim mesken bedellerinJn &on kalau 
dört aylığuım öğretmenlere tevzi edilmesi için alakadarlara tebligat 
yapılmıştır. Bundan başka öğretmenlere !!İmdiye kadar ödenmiyen 
teçhizat bedelleri de yakında verilecektir. Meslekten ayrılmış öğret. 
menlerle tekaUde sevkcdilmiş olan emekli öğretmenlerin 932 yılma ait 
mesken bedelleri 940 yılı blltçeslne konmuştur. Bu gibl öğretmenler 

alııcaklarmı ha.ziran başında alacaklardır. 

Universitede iktisat 
günü kutlandı 

Bu münasebetle gençlik Cumhuriyet 
Abidesine bir çelenk koydu 

Ekonomi ve tutum haftam mn- ı İzmir mebusu, ulusal ekonomi ve 
nasebetlle İstanbul üniversitesi tutum ceml~·etl reis vekili bay 
gcnı;Uği bugün bir iktısat gilntl Rahmi (Yerli mahsuller) mevzulu 
tertib etmişlerdir. Talebelerden bir konu§ma yapını§, mahsulleri. 
aeçilen bir grup toplantı başlnına. mlzln değerini anlatnıt§tır. Profe • 
elan önce Takslm lı.bideslne gide. eör Dobrc~berger de; (Milli eko
.rek çelenk koymu§tur. ÜnlveraL nomlnln lnklşafmda tasnrnı!un ro
tedekl tarene hrmrlanan program IU) mevzuu etrafında çok kıymet. 
mucibince saat 17 de merkez bina- U sözler söylemiştir. 
m iktısıı.t fakilltesl dershanesi sa- Profesörün söylevini. iktL!at fa. 
!onunda ba§lanml§tJr. EvvelA. taıe- kültesi dördfincU amıf talebesin
be. hep bir ağızdan fstiklM mar • den İffet Oruz, ikinci sınıftan 

emı eöylemlf, bllAhare Rektör Mehmet Uluç, birinci anuftan Ned
Cemll Bllsel kUrsUye gelerek ille a· ret Kocaoğlunun hitabeleri takip 
~W:J söylevini vermiştir. RekU!r etmiştir. Son olarak da fakWte 
yeril mallar ha.ftasmm ehem.mlye. Dekanı Ömer Celil Sarc bugünün 
t1nl, memleketimlzde bu haftaya ehemmiyetini ve gençliğin ekono
verllen kıymet hnkkrnd& hitabede mldeld rolUnll tebarU.z ettirml§ ve 
bulun.m113tur. RekUSrU müteakip. toplantıya son verilmiftlr. 

Ctfriı hu rreisi m iz 
Demiryolu in~aabnda 
SıvaJ, - Reisicumhur ismet 

İnönü, Emırumdan Sivasa avde
tinde mühendislerimize karp duy· 
öuğu takdir hislerini inşaat mil.. 
dürü B. Sunguya !tideki tarzda 
ifade buyurmuslardır: 

"- Er%WUII1 demiryolu gü.zer
&filunı ikmalden sonra tetkik et· 
mek bana hakiki bir zevk ve ae.. 
vinç vermistir. 

Memleketimiz, umumi bünyesi 
itibarile anzalıdı:. Bizim memle
kette yapılan ~imendifer hatlan 
fen lleminin daima. dikkatini cel· 
bcdecek eserler olmustur •• 

Cumhuriyette açtığımız ıüıer. 
gfilılar hep biribirinden zor ve bi
ribirinden kıymetli olmustur. 
Samsun • Sivas hattı miihendisle. 

çalıeanlan takdir etti 
rimiı için iftihar olunacak bir e
serdir. 

Bıınlan görmek vatandaşlarım 
için yüksek iftihar vesilesidir. 
Bunları tetkik etmek milhendisler 
için cidt istifade meV%Uudur. Mü. 
hendislik edebiyatımız bu eserleri 
bütün dünya fen ruemine cesaretle 
tanıtabilir. 

İngilterenin Muaul 

komoloau ıehrimizde 

İngilterenin Musul konsolosu 
bugünldl Semplon ekspresile eeh
rimiıe gelmistir. Buradan transit 
olarak geçmiş ve Toros ek~resile 
hareket etmistir. 

, Haber AKŞA'M'r:ü8rAsı3 
E= -·---

__ .... _, 

Hasan Kwnçayı bugilnktl makale.sini kayak sporunun fayd81!1D& 
tah.sla etmiştir, Millt Şefin Erzuruma yaptığı ıeyahati vesile ittihaz 
eden makale muharriri memleketimizin bir tarafını yedi ay mUddetıe 
.kaplayan kışm bizim itin üzilcil blr hadiseden daha ziya.de kıymeti 
takdir edilemez. Bir meziyet olduğunu yazdıktan sonra e()yle diyor: 

"Eğer Erzurum.un bu hususiyetinden istifade edersek TUrkler
dc Fiıılancliynlılar glbl az zamanda kayak sporcusu olabilir.,. 

Muharrire göre bu istifndc de mcmleketimizl milli mfu!afaa 
ltibariyle to.kviye eder. 

f~JAKŞAM =~ 
-···----.-·- -·-- .._..._ ......... __ .. ____ __ 

''Akşamdan akşmna,, sUtunundn, Sovyetlerle aramm açmak için, 
Alman propagandasmm uydurduğu muhtelit ordu kurulduğu gibi bu 
cins balonların bizi ancak bıyık altından güldilreblleceği yazılmakta 
ve ş8yle denilmektedir: ''Türkçede (KülAhıma dinlet!) diye bir söz 
vtı.rdır. Propagruıdnnm bu lmdar ednaSt karşısmdn kUlfıhmı bile is-
rnn ederek hop oturur, hop kalkıı.r! .. 

ost 
.. Her gün" .sütı:nunda 'Muhiddin Birgen, maden havzamızt devlet. 

111q1o.&u • .u..ek cıesini tetkik etmektedir. Muharrir, husust ıermaye 
balı:mııın~dq zayıf ohn bu memlekette madenler huau:st ellerde kal. 
dikça, illilhaalatr arttıracak bir siyasetin mu\'ll.ffakryetle inkişafma 
imkan oııımıyncağınr kaydederek, Ba,şvekll Refik Sllydam'm Zongul
daktakl !aıı.llyctln devlet eliyle tanzimi ycıluıınA Y~!II olduiu ltftnaatln 

yerinde olduğunu tebarüz ettlrtyor. 

lngiliz gazetelerinin mütaleası: 
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<<Alman ırkı cesur bir ırktır. Eski Alman 
bahriyelisi böyle hareket etmezdi!>' 

Loncıra_ 18 (A.A.) - Bu aabahki gazeteler 
Graf von Speenin akibetini bilyilk harikrle bil
dirmekte ve başlıca tefsirlerini bu mevzua tah
sia etmektedirler. 

İngiliz gazeteleri bu akibeti umumiyeti iti
barile "Hicabtaver,. addetmekte ve bu münase· 
betle, hezimete uğrayan 74 Alman harp gemisi
nin kumandanlan tarafmdan İngiltereye teslim 
d:iilmiyerek babrıldığı Scapaflov h!disesini ha· 
tırla tmaktadırlar. 

Matbuat, Graf von Spee kumandanının hat· 
tı hareketini, geçenlerde kurtulmak ümidi olma
dığı halde batıncaya kadar şerefli bir muhare -
bede bulunan İngilterenin Ravalpindi vapuru 
milretteıbatının hattr hareketi ile mukayese et
mektedir. 

Keza İngiliz mahfilleri hafif fakat kuvvetli 
bir gemi olan Emden kruvazörünün 1914 yılı 

ba§lannda harpten kaçmıyarak battığını da ha
tırlatmaktadırlar. 

Diğer taraftan Londrada, Gra! von Spee hl· 
diseainin İngiliz bahriyelilerinin kahramanlık ve 
maharetlerine parlak bir delil olduğu kanaati 
mevcuttur. 

Timca gazetesi, yüksek bir deniz phsiyeti· 
nin ifadesine atfen neşrettiği bir yazıda, GraI 
von Speenin intiharım mevkut kalmaktan daha 
muhakkirane addetmektedir. Harbi kaıbul etmek 
mükemmel, mevkuf kalmağa razı olmak da an
laıılır bir~ey olurdu. Fakat Almanlar hica:bıa· 

ver bir akibeti intihap etmi§lerdir. 
Alman ırkı cesur bir rrktır. Eski Alman bah· 

riyesl böyle hareket etme:rdi. 
Timeı gueteainin deniz muharriri, gemisini 

intihar olacak olan bir mücadeleye maruz brrak· 
mryan Graf von Spee kumandanının hattı hare
ketini doğru bulmakta.dil'. Fakat işte asıl bu 
vaziyettir ki, gemiyi selamette. bulunduracak er 

lan (mevkuf tutulmağa) razr olmayı istilzam 
etmekte idi. 

Bununla beraber, kwnandan· bayrağını dal
galandıra dalgalandıra harbedcrek bayata veda 
meydi bu akibet hiç ıüphesb Almanların na
zarında Hitlerin vapııru batırmak kararı::klan 

daha iyi bir tesir brrakırdı. Busen Almanlann 
umumiyet itibarile müttefiklerin istifade edeme· 
m~ için ticaret gemilerine tatbik ettikleri 
''teslim olmaktansa kendi kendini batınna.k .. kai
decini Graf von Spee vuiyctinde bulunan bir 

harp gemısıne neden dolayı tatbik ettikleri 
anlaşılamamaktadır. 

DAtL Y SKETCH GAZETESi YAZIYOR 
Tarih tekerrür ediyor. 20 sene evvel Alman! 

1ar Capaflovda filolarını batırdılar. Bu sabah, 
Graf von Spee, deniz muharebeleri an'anesine 
uygun olarak değil, kumandanının emri üzerine, 
Riodel Plata kumlarında batmış, yatıyor. Graf 
von Spee, batırdığı ticaret vapurlannın intika • 
mını almak için kendisini karasuları dışında 

bekliyen İngiliz gerr.ilerile karşılaşmaktan kork· 
muştur. 

DAIL Y HERALD YAZIYOR 
Adyo, Graf von Spee ... akibetiniz hicabıa

ver oldu. İntihar ettiniz. Hitler airi hür millet· 
!ere karşı beyhude taarruzunda kullanmak iste
diği için kayboldunuz. Keza mild::ıfaasız ticaret 
vapurlarını avlamaktan ibaret olan vazifeniz. 
kartınıza İngiliz bahriyesinin mukavemet cldil · 
mez kuvvetlerini çıkardığı için kayboldunuz. 

DAILY MAiL DiYOR Ki: 
Graf von Speenin muharebeyi tercih etmesi 

mümkündü. Fakat emir Hitlerden geldi. Hitler 
için o an hiç şüphesiz hayatının en acı tecrübe· 
si oldu. Bizim için zafer saati, bu zaferi temin 
için ölen kalıramanlann isimlerile takdis edil
miş bulunuyor. 

Daily Mirror gazetesi Urugvay makamları
nın hattı hareketini yerinde bulmaktadır. Bu 
makamlar Alman gemisinin denize açılmak i~in 
lazım olan tamiratı yapmasına müsaade etmiı • 
lerdir. peminin toplanm tamir için yapacağı her 
teşebbüs derhal mevkuf tutulmasını intaç ede
ceği tabii olmakla beraber, Almanlann batarya
ları tamire teşebbüs etmek auretile burJ:lan is
tifade ctmİ§ olmadıkları z2.1r.1ediliyor. GörünU~e 
bakılırsa, Almanlar kendilerini bekliyen taliin, 
İspanya - Amerika muharebesinde amiral Cer· 
vayı, Santiago limanını terkettiği zaman bekli -
yen taliden daha iyi olmadığmı hesap etmi! ola
caklardır. 

Gazete yazısım şu suretle bitiriyor: 
Esasen Graf von Spee Buenos - Airese git· 

mek için, Urugvay ve Arjantin karasuları ara
!undaki 17 mil serbest mesafeyi aşmak teşebbU
silnde bulunsaydı dahi akibeti ancak gecikmiş 

olacaktı. 

Fransız gazeteleri lngiliz 
bahriyesine methiye qazıqor 
Dominyonların lngiltereye fiili yardımı 

bilhassa kaydolunmaktadır 
P•ris, 18 (A.A.) - Havaa ajaıı11 bı1diriyor: 
Bu sabahki Pariı pzeteleri tefsirleri: 
Hafta baıı olan bugün, Parla matbuatı, ge

çm haftanın ba.§lıca hadiselerini göıiden geçir -
mektedir. En batta pe'k tabii olarak, tasavvurun 
fevkinde kahrama.nlrklar gösteren. Finlandiya 
meselesi geliyor. 

Finlandiyalıların gösterdiği yvarlrklaT kar
~ısında herkes takdir ve hayranlık duymakta· 
dır. 

Diğer taraftan, Alman a.miralhğaun ilin et
tifi muvaffakıyetlere rağmen ''intihara,. mecbur 
olan Graf von Speenin batması h!diaesi, İngi· 
li% bahriyesinin kıymeti hakktnda •itayi§kar 
mütalealara zemin teşkil etmektedir. 

Graf von Spce lcnıva.r:örünün batması hadi · 
sesinde İngiliz klominyonlarırun ingiltereye yar
dım etmediklerine dair <>lan Alınan propagan -

dası iddialan en kuvvetli §ekilde tekzip edilmiı 
bulunuyor. · 

Ek!elsior gazetesi, Yeni Zelandlıların idare
sindeki "Achillcs .. gemici bakkmda diyor ki: 

Deniz muharebeleri Okyanusu baştan başa 
ürpertirken, müttefik gemilerin etrafında İngi -
ılz müstemlekelerinin ve bilhassa ldominyonla -
nnm tesanüdil her zamankinden daha fazla kuv· 
vct bulmaktadır. Cenup atlasında cereyan eden 
facia, Yeni Zelanda da olduğu kadar hararetle 
hi~bir tarafta takip edilmemiştir. Yeni Zelanda 
Moıntevideo deniz harbini bilhassa k.eodisi ka· 
:zanmış onduğu intibaım taıııyor. Çünkü muha • 
rebeden, hiçbir hasara uğramadan çıkan yegane 
muharip kruvazör Achilldir. Ve bu gemi Yeni 
Zelanda hesabına harbeden iki harp gemisin· 
den biridir. Mürettebatı Yeni Zelandada d<>ğmuı 
ve doğduklan memlekette büyümUş taliın ve 
terbiye g\irmüt yerlilerdir. 

Fransız ve Alman iktisadiyatı çarpışıyor 
Paris, 18 ( A. A.) - Fransız -

İngiliz anlaşması münascbetile Le 
Journal gazetesi Saint Brice im· 
zasile neşrettiği bir makalede ma. 
reşal Petain'nin Madrittc iyi ça
tışmaya devam ettiğini belirtiyor 
ve diyor ki: 

Haftalardan~ri ticaret anla§· 
masmı tanzim etmek için tsp:ı.n. 

yaya mühim bir Fransız murah- heyeti reisi Claudius, Bükreşte 

has heyeti gitmiş bulunuyor Bu Alman parasının rayici üzerinde
anlaşma yakında imzalanacak ve ki müşkülleri başarmaya ve bir 
parefc edilecektir. Buna mukabil mark mukabilinde 53 hatta 51 
haber verildiğine göre, Almanya· ley elde etmeğe çalışıyor. Halbuki 
nın Tuna memleketlerindeki mü.. Rumenler 43 ten öteye geçmek is. 
ıakereleri, yerinde saymaktadır. temiyorlar. Çünkü Alman dövizle
Halbuki Almanya.üstün bir vazi- rinin ~hemmiyetl i sure-te kıymet· 
yete sahip bulunuyordu. Alman ten dü~tüğünü bili yorlar. 

Harp mmtakasmda sal
gın bir hastalıktan endi

. §e olunuyor 

Londra, 18 ( A. A.) - Finler, 
Sovyetlere karşı vatanlannı karış 
kanş kahramanca müdafaaja de
vam ediyorlar. Yan resmi bir 
kaynaktan haber verildiğine göre. 
FinlAndiyalılar, muhasamatın baş 

langıcındanberi Ruslardan 176 
tank almışlardır. 

Sovyetlerden simdiye kadar en 
az 40 bir asker ölmüş, yüz bin as· 
kerin azası donmu~tur. Buna mu. 
kabil Finlerin zayiatı ancak iki 
bindir. 

Toprak donmuş olduğu için 
binlerle ölüyü gömm~k imkansız
lığı, ilkbaharda, korkunç salgın 
hastalıklar çıkması en::iiş?.>ini u· 
yandırıyor. 

Finia.ndiya askerleri, memleket. 
!erini istila edenlere karşı kin 
ı...:~lemelerinc rağ .n::!:ı, S:wyet or
dusu ümerasmm, efradı ölüme sü· 
rüklemeleri karşısında nefret 
duymaktadırlar. 

Ladoga gölü üzerinde, bir ba. 
tarya, dün, üç Sovyet tankını 

tahrip etmiştir. Denizde yalnız 

:>ahil muhafız gemileri faaliret 
sarfetmişlerdir. Havada, 16 kanu
ncvvc!dc, Sovyet tayyareleri, bil· 
hassa Petsamoda ve şimali Lapon. 
yada uçuşlar yap:mşlar ve birkaç 
bomba atmışlardır . .Fin kuvvetleri 
çok faaliyet göstermiş ve cephe 
yakınında, zırhlı Rus tank kafile-
sini bombardıman etmiştir. ·~· T 

, -··C'J 

SOVYETLER 1LERLEDİKLE.. 

R.lNt BİLDİRİYORI.AR 

1'tfoskova. 18 (A. A.) - Tebliğ: 

17 Kanunuevvelde, Murm:ı.nsk 

istikametinde Sovyet krtaları Pet. 
s:ımo'nun cenubundaki yolu takip 
ederek 75 inci kilometreye var .. 
mı.şlardrr. 

Ukhta istikametinde Kursu 
mevklinl işgal eden Sovyet kıtaatı 
huduttan itibaren 132 kilometrelik 
mesafeye varmışlardır. 
Diğer L.-rtikametlerde yalnız ~

tlk§a! faaliyeti ve bazı noktalarda 
da topçu at~l olmuştur. 

ingilterenin yeni 
Bolivya elçisi 

Almanlar tarafından 
tevkif edildi 

Moskova, 18 (A.A.) - Reu
ter: 

Mosl:ovadaki İngiliz sefareti 
müsteşarı iken Bolivya elçiliğine 
tayin edilmi:ı olan Gorion Veke· 
rer, bir Estonya vapuriyle tngil
tereye giderken vapurun Al:r.an 
knwazörü tarafından tevkifi ve 
araştırılması üzerine Almznyaya 
götürülmü~ ve mevkuf tutulmak -
tadır. 

Ticaret Vekilirıin 
mühim beyanatı 

(Battarah l inci aayfa<h) 

catçdarı da ticaret vekaleti ih -
racatt te,kilatlandırrna müdilrü 
Serveti ziyaret ederek v~kile bil· 
dirilmek üzere lbazı temenniler -
de bulunrmıılardır. 

Yumurtacılar bilhassa 936 G. • 

nesinde İspanya ihtilali başladığı 
zaman bu memlekete sevk ede
rek ispanya hilldlmeti tarafından 
mUu!dere edilen mallarnırn bftlıi 
alamadıktan beddlerini-ı ken ciil :
Tine veriltne$ini istemektedirler. 

-



Korsan kruvazör 

Graf Von Spee nasıl battı ? 
Almanlar geminin intiharı meselesinde 
Uruguvay hükGmetini itham ediyorlar 

Plllmlftı AM • 
1 RAL 

Daınnoce: 
* C. H. Partisinin tertip eyledlll 

seri konfernnslarJnn ikincisi 1&
kcnderun halkcvi snlonunda veril. 
tnl~tir. Dll, tarih. coğrafya fnkfilte
&lnden Dil:ıçnr'ın, Alpın Irk ve Ha. 
tay balke\"i mevzulu bu konreran· 
sında v:ıli Ş. Sökmensüer ile parti 
tnilfell~i, memurlar, öilrctınenler ve 
lınJabnlık hır di nleyicl kütlesi ha_ 
zır bulunmuştur. 

Yüksek kumanda heyetine 
hazin bir mektup gönderdi 

Ronfernns büyük bir alaka ile 
lakip edilmiş ve çok beAenilmiştlr. 
Aynı mnlts:ıtln Hııtnyn gelmiş olan 
l>rofesör Abdülkadir de Reybııniye· 
de bir konferans verecektir. 

* Gelen h:ıbcrlerc söre Egede 
tütün ı;ntı~ları ilk üç suıiün hanı· 
ret ve sür:ıll kaybolduktan sonra 
duroklnmış ve müstahsilin şlklıyet· 
!erini te,·llt eden vaı:lycller doğma· 
8a b:ışlamıştır. 

* Knrndenlzde şlddetll bir fırtı. 
na başlamıştır. Ufak den iz• vasıla· 
lan J{avnkta demirlemek mecburi. 
Yetinde kalmışl:ır, Kpradenlze çıka· 
rnnm ışlardır. 

it Dün akşamdan itibaren Kara· 
denizde şiddelll bir fırtına ba~lu· 
nııştır. Ufak deniz vasıtalan Ka· 
vakta demirlemek mecburiyetinde 
kalmışlnr, Knradenize çıkamamış

lardır. 
* Kostl kaptanın idaresinde 45 

tonluk Aynnikola balıkçı mot!irü 
noı;azd:ın dönerken sis yüzünden 
ltumelika\"ağı iskelesi karşısındaki 

lta:r:ılıklarıı oturmuştur. 

* Her sene olduiju gibi hu yıl 
da Kn;ıl::ıy cemiyeti adına Be)'Olt· 
lu kazası şubesi, tarafından Q),n 
Yirmi üçünde bir b:ılo verilecektir 
Hnıırlıklar yapılmaktadır. 
* nir milddctıenbcrl Ilalkanlardn 

tetkikat ve ıemnslnrda bulunan Ja. 
ııon askeri ataşesi koloncl Tııtelsl 
dünkü ekspresle şehrimize dönmnş
tür. 

* Alr Franee'in Frnnsa • Porte-
• • kiz bava seferlerini açan Qç motör-

lü tayyare Tanca'dıuı Llzbon'o 
\"nrmıştır. 

* Kont Ciyano'nun nutku Yunan 
gazeteleri t:ırafındnn tam olarak 
neşredilmiştir. Gazeteler nutkun 
yalnıı: ltalya • Yun:ınlstan münnse. 
batı hakkındaki kısma dair tefsl
rııtta bulunmaktadır. 

Katlmerlni gazetesi bu münose. 
hat hakkındaki beyanatın Yunan 
Cfkiirı umumi)·esl tarafından mem· 
nuniyetle k:ırşıl:ındığını bildiriyor. 

Proln s::zetesi, 1tnl:ran • Yunan 
dostluğunun Avnıp:ının bu bölge. 
sinde barışın tesirine hadim oldu· 
ğunu yazm:ıktadır. 

* Şilidcn bildirill:ror: 
Bir otomobil :rnrJŞl esnasında 

Joso Prieto'nun otomobili dıwrtle
rek halk nr:ısın:ı girmiştir. 

Beş ölü "e bir kaç yornlt vardır. 
~ Non·eçte, seneb:ı~ı bayramın· 

dan sonra, daha geniş mlkynstn hir 
ıniııt ittihat knblncsinln teşckkfil 
etme~i bekleniyor. Oslodan Esı;ende 
tıkan n:ızl organı Nallonnl Zeltung 
Sazeteslne gelen bir hnbere göre, 
lınrici)'e nezaretinde ve harbiye 
nezaretinde bir dtl;işiklik olacak 
\·e h:ırbi)·e nezareti bir generale 
tevdi edilecektir. 

1914 Alman • İngiliz deniz har· 
binde Fakland'dn İngilizlerle tu· 
tuştuğu harpte Von Speo isminde 
bir amiral, bUyilk bir §erefle öJ. 
m~tU. Almanlar bu değerli ami
ralin ismini unutmadılar; ve cep 
krııvo.zörlcrinden birine onun Is· 
mini vererek Grnf von Spce de
diler. 

Von Spcenin geçen haftn içinde 
Amerika sularında ilç İngiliz krıı
vazörü ile nasıl harbe tutuatuğu 
maJQmdur. Son yirmi dört saat 
içinde de deniz bnrblnJ bUyllk bir 
alA.ka De takip eden dünya efkA· 
n umumlyesi, krııvazöriln Uman
da tamir edildikten sonra lnglllz
lerle yeniden harbJ tutuşacağını 
U.mlt ediyordu. Fnkat diln gece 
yansmdnn !Onra gelen telgnı!lar 
Von Speenln bir harbJ kabul et· 
mlyerek yine Amerikan aularmda 
ve binlerce seyircinin g6zleri Ö· 
nünde intihar ederek hazin bir ee
kllde sulanı g5mUldUğtlnU bildir
di. Bu husustn aldıt'IDlIZ telgraf· 
lan srra ile neşrediyoruz: 

GE;:vu DEMiR ALIYOR 
Montcvideo, 18 ( A.A.J 

Graf Spee'nin intiharı tarihin en 
dramatik sahnelerinden biri ol· 
muştur. 

Gemi demır alıyordu. Kalabalık 
halk kütlesi limanı Punta L'este' 
yi ve sahilleri doldurmuştu. Gökte 
Urugvay ve Arjantin tayyarelerı 
uçuyordu. Urugvay harp gemilerı 
Panamerika mıntakasmm hudu. 
duna doğru ilerliyorlardı. 

\'on Spee son da.1<ikada karaya 
31 yaralı çıkardı. Yaralılardan 
biri hasta arabasına binerken 
Graf von Sp....ae'ye döndü ve gözleri 
yaşla dolu olduğu halde Auf Wie
derschen,, gene görüşelim,. diye 
bağırdı. Diğer bir yaralının elin· 
de küçük bir noel ağacı görülüyor 
du. 

Nihayet Graf von Spee demir 
aldı. Arkasında Tacoma Alman 
vapuru olduğu halde yavaş yavaş 
koydan inmeğe başladı. Sahilde 
büyük bir gürültü başladı. Alm:ın· 
!arın leh ve aleyhinde sesler yük· 
seliyordu, Biraı sonra cej) kruva. 
zörünün yanın::laki Tacoma ile 
birlikte kara sa!arı hu:iıl:luna var· 
dığı ve bu hu:lutta Arjantin ve 
İngiliz harp gemilerinin seti ha· 
reketlerde b:ıluni .ı"t ı g5:-ülüy.:>~ 
du. 

Graf von So~ d:>~u • cenuba 
dol:'Ill ilerledi. Direkte büyük ami· 
rallik bayrağı dal:rıla~uyord:ı. 
Biraz son:-a kmvazö:- göı;dcn uzak· 
bulumıyordu. 

Saat 20 yi 3 dakika geçe. Mon. 
tevideo radyosu şu h:a'nri variyor
du: "Grnf von Spee kendi müret· 
tebatı tarafmı:ia., b1tmlmr~trr. 

• Alman ~lçiliği de !tUTU biD:ii • 
nyor: 

"Graf von Spee'nin kum:ınd:ını 
Tan~sdorff gemisini terketmek is· 
temiverc~ bolhtlmu~tur.,, 

D.N.B. n=ansı da resmen Şt4 teb· 
liği nt.ŞTl'tti: 

"Uruguay hlikümetl. Graf von 
Spec'nin tamiri f~in lazım olnn 

Bir lngiliz §!iminin 
mühim bir keşfi 

L<ınd.rn, (Husnst) - İngiliz Alimlerinden Slr Ambrosc Fleming 
Rcnıilerde iıınretle muhabere icin yont bir usul bulmuştur ki bu usu!. 
lt\ c:asuslarm, §ifrelerl elde ettikleri takdirde bile. r:ıuh:-~crcyi ruıla
nıaıarnıa imkô.n yoktur. 

Poksan )'nŞlarmdn ihtiyar bir nlim olan Sir Ambrose'un keşfi bu. 
susı bir 151kla neşriyat csıı.smn dayannıaktadrr. Gözle görilnmiyen bu 
1§Ik n.ncak husus? bir Cılet vo.sıtasııe almabilmektedir. Bu mırctle, mu. 
habereıeri ynlnU:· o fılctlc mUcehheı bulunım lngifü: gemileri alabile. 
ccktır. 

Rir Ambrosc bu keefln1 da1uı umumt harbdeyken dü"tlndUğUnU, 
{'llcıı t o r .. 1.mnnki t~lmiklc pn.halıy'l mal o!o<'.ağı l"ln tn1 bik rneYkilno 
"'Y" r-.:ıc!ığtnı söyletni~tir. Bug11n!" bu usulle muhnbereye lblm olan 

· teçhizat t"ayet ucuıe. mal edilebil~ .. - ---

mUddeti vermekten imtina etmiş 
ve bu scbeble Grat von Spee'nin 
kumandanı Panamerlka bölgesi 
hududunda gemisini batırmağa ka. 
rar vermiştir . ., 

PETROL DöKMOŞLER 
Montevideodaki İngiliz orta el.. 

çlsl Dr::ıke. hadiseye bizzat enhlt 
olduğunu bildirml§tlr. Graf von 
Spee mahalli saatle tam 19 u 66 
geçe güneş ufukta kaybolurken 
müthiş bir infilii.kten sonra bat
mıştrr. İnfilak vukubulduğu nnda 
gem.J mürettebatın bindiği sandal. 
!ardan 2 mil mesafede bulunuyor. 
du. 

Gcm.Jnln içinde her tarafa pet • 
rol döküldUğU için s'ri bir yangm 
ba§lamış ve bütün Montevldeo Ok· 
yanusunun bu noktasında yükse • 
len muazzam alev sUtunlarmı aey. 
retmiştir. 

KUMANDANI KURTARILDI 
&lonte\icleo, 18 (A, A.) - Al. 

mnn petrol gemisi Tacoma, Graf 
Von Spee'nin tahlisiye aandallan· 
na athyan mUrettebatını toplamış. 
tır. 

Limana mensub birçok hizmet 
vapurlan kurtarma işine yardım 
için harekete geçmişlerdir. 

Arjantin kruvazörü Libertad'ın 
bir tnhllslyc sandalı .Admlral Graf 
von Spce'uin kumnndanmı Vf' zn. 
bitlerini kurtarmıştır. 
1NGILIZ GEMtLERl HADi· 

SAYI SEYRETTiLER 
. Londra, 18 - Dün Spee gemi· 
sınde kalını~ olan mürettebat 
zırhlının su kesimindeki cleliklerı 
açtıktan ve gemiye ateş verdikten 
sonra denize injirilen flikalara ve 
şalupalara binmişler ve süratle 
Von Spec'nin yanından ayrılmış· 
!ardır. Müthiş bir infiHlk olmuş 
ve bunu diğer infilaklar takıp et· 
miştir. Von Spee, bir demir yı~ı
nı halinde yanara1c .. batmağa b3Ş 
lamzştır. Sabaha karşı saat üçte" 
cep zırhlısı Mia yanıyordu. 

Urugvay kara suları hancinde 
Alman Cep zırhlısını batırmak i · 
çin bekliyen İngilizlerin Renovn, 
Barbam zırhhlarile Ark Royaı 
tayyare gemisi ve Fransızların 
Dünkerk d:itnottı Von S;J~e'nin 
bu fildbetir.e fe~·irci kalmı~ı:udır. 

Von Spee'den infi15.ktan biraz 
evvel ayrılmış olnn k•ı-n:ı~1ın ile 
zabitler ve tayfa'ar bir Arjantin 
harp ge:ni r.i t:ır:ıfıı :b ı :nlrnra:, 
Bucno; ı\yrese ~ötürülm~kte :lir. 
Alman Cep zırhlısını denize c;ıkar· 
mış olan zahitler ve mü:-ettehat 
k•ırtanln•rntır. 

ALMAN TEBL1Ct 
Dnrfüı, 18 ( A .. 4.J lJ./I. .B. Aiarr 

sı bildiri.yor: 
Admiral Graf Von Spec'nin bat· 

ması hakkmd::ı :ılınan m::ılfi.mata 
n:mtram Urug•11y hükOmeti ge· 
minin tamiri için muktaıi mü1 
deti vermekten imtina ettiğin:ien 
dolayı, Führcr, ku:nan::l::m Lang·· 
dorffa gemiri batırmak için emi 
\'errıic:tir. 

HAZIN BiR MEKTUP 
Diğer taraftan verilen malu· 

mata göre, amiral Langdof li · 
mandan hareketinden evvel U • 
ruguvaycfaki Alman elçisine bir 
mektup gör.dererek Zirhlının in
tiharına Urugvay hüb\mctinin 
sebep olduğunu bilclirmiştir. 

Ta.1uir itiooriyle pek hazin bir 
surette kale~e alınmış olan bu 
mektubu Brüksel radyosu bu sa
bah kısmen neşretmiştir. Amira· 
lin Alman bahriyesi yiU:s.e!-: ltu • 
nuında heyetine hitaben yazılmış 
olan mektupta şöyle denil:nektc • 
dir: 

VON SPEENIN YOLU 
ÇiZiLDi 

''Graf von Speenin Montevi • 
deo limanından aynldrktan sonra 
takip edeceği yol. Allaha çok §Ü· 
kilr artık l:atiyctle çiıi!mi§ bu· 
lunmaktadır~ Graf von Speenin. 

böylece ölilmli şilphc yok ki te
refli bir ölüm olacaktır. 

Milletine hirmet için bugUne 
kadar engin deniı:Ierin heybetli 
bir korsanı olmakla iftihar du· 
yan Graf von Spee, üç düşman 
gemisile çarpıştı ve bu çarplJ· 
mada, yukarıda söylediğim p,ibi, 
ş'refini asla kaybetmedi. Fakat, 
ne çare ki, düşmandan çok, ku • 
l'IJ3 oturmak tehlikesiyle karşı
ıa,mamak gayreti. Graf von 
Speenin dikkatini ikiye böHil ve 
ağır yaralar almasına sebep ol· 
du. 
Bulunduğum vaziyet içinde 

harbe devam ettr.ek manasızlık 
olurdu. Mantığın ve harp usulle· 
rinin ieab ettirdiği §ekilde hare
ket ettim. 

Gemimin Montevfdeo limanm· 
da yaralarını üstünkörü tamir 
ettikten sonra hareketine pek az 
kald!ğı şu Eırada, herkes Graf 
von Spcenin diişrr.anla bir harbe 
tutuşacağını sanıyor.. Taretle· 
rimden biri muattal kalmasaydı, 
dü§man, Monteviıdeo kapılanna 
bütiln kuvvetlerini yığmış olsay
dı dahi, yine onlarla karşıla§mak 
ta bir an tereddüt göstermez, 
Speenin intihan pUlnlannt elim· 
le hazırlamayı ve bunda rsran blr 
an hatırıma getirmezdim. 

Bugün topçu lrumanda mevkii 
haraptır. Ne yapılırsa yapılsrn, 
bu kısa zamanda onun matlup 
vaziyete getirilmesine imkin 
voktur. 

Müşahitler, tamirden sonra ge
minin hareket kabiliyetine girdi· 
ğini söylüyorlar. Hiç şüphe yok 
ki hareket edebilir. Zaten bura • 
va yaralı bir haldeyken harek:t 
ederek gelrr.is dC?ğil miyiz? 

Urugvay hükumetin:n bu ha
reketini şiddetle protesto cıde· 
rim. • 

Sözü uzatmakta mana görmü· 
yo:-urn. Graf von Spee harbede • 
bilecek bir halde değildir. Böyle 
olmasına rağmen ve bunu ku· 
mandam altında bulunan arkadaş 
!arımın hemen hepsi yakinen 
bildikleri halde çarpışmak tara • 
fını güdüyorlardı. 

Onlara, uzun uzadıya vaziyeti 
yeniden,izalı ettim ve bu carpış· 
manın bilyük bir kahram:ı:ılık 
olsa b;ıe, propaganclamn Alman 
bahriyeı:ini hiçe indireceğini, ef· 
karı umumiyenin buna kolaylık· 
la ina.1acağmı anlattım. 

Faik kuvvetlerle harbi kabul t'l· 
mı, bir harp seınislnin mazerellni 
tarellerlnıleıı birinin ınııoltol blr 
h:ılde bulunuşunu birçok toplarının 
işlemez bir h:ılde oluşunu, kumun· 
d:ı me\·kiio in harap, idare mekı· 
nizm::ılarının hemen tamamen mef· 
kut bulunuşunu klmııcye kabul 't· 
tirmeye imkiin bıılunm:ıdığını an· 
lntıım. Çok ,nkür ki onlar d:ı ku· 
ınand:ınlnrının düşüncesini kabul 
ellih:r. lş intihar programının çl· 
zilme'iine, içimizden blrçokl:ırın 
boş yere ölmemesini lemin roll:ırı· 
nın lınzırlnnmnsına kalıyordu. Ha· 
yatımın en mfişküt ,·nzifesl de bu 
oldu diyebilirim. 

Kendimi c'c düşünmüyorum. Ar
k:ıd:ı~l:ırımın \·e ncferlerlmin rııh 
h:ı letlcrinı yakıncn biliyorum. He· 
men hcrısl bcr:ıher b:ışladı~ımız, 
her:ıbcr bitirmek m~eburiyrtlnde 
hulundu!lumıız işimizin h:ışınıl:ın 

hu lnlihar kar:ırilc uzaklaştırmak 

7.nruretlnl duyrl~um ark:ıd:ı,ıarı· 

mın h:ınrı muğber ol"'cnl:larını lılli· 

rnrum. r .. lar hen! Affel~lnlrr. On
lnrı gemiden uznklnşlırmak ldn 
hileye mfir:ıea:ıt cım~k znruretinl 
de duydum. Biliyordum ki, hepsi 
de Graf von Spce'yle birlikte ıtô'l'· 
lerlnl kapsm:ık ı~tıyeceklerdlr. 

Nlleklm kilt"Ok bir denemem ben· 
rlekl bu kona:ıtl dııhıı ~V\'etden kn· 
ti leş lirmiş bulunu)·ordıı. 

Ek~eJAns, ıatıiillnizle konuşup, 

.katı kararı vtrl~ aynldıktan .sontı 

• - ~ON OAK!KA- lS BtRtNctKANuN 1939 PAZARTESİ --3 

SON DAK1KA'nın tefri.luıaı: öö ,. ıız uı C\ URT RtlOKERRT 

tBir Alman den1%c:isın1tı 1914 de Emcten kru\;azOründe geçeıı günleri) 

Saat 13.... - Gündüzki harp ve ailrat.. 
Kızgın güncı güverteyi yakıp - Düşünürliz. 

kavuruyor. Uzun ve heyecanlı Çarkçı zabiti kı-skin bir selim· 
bir gecenin yorgunluğundan son· la ayrıldı. 
ra herkes halsizdir. Bununla be· Güneşin ufukta birdenbire bat. 
rabcr gUverteler temizlendi, bol ın:ısile o:-talığı karanlı!: bastırdı. 

ıularla >Tfk:amiı. Yarasız kurtulan Aynı zamanda hemen hemen gil. 
Fransızlar orta güverteye yerleş- neş ziyası kadar parlak ı§ık sa.. 
tirildiler. Glineş çarpmasından çan ay yükseldi. Ufukta görülen 
kurtulmaları için üzerlerine ge· karaltıya yavaş yavaş yaklaştıkça 

nit bir örtü gerildi. işte yine gilnlerdenbcri burunlan 
Hastanede yaralılar sargılar i· deniz kokusundan başka bir 1ey 

çtnde yatıyor, doktorlar başuçla· duymayan insanlarda bir başka 

rmda iniltilerini dinliyorlardı. canlılık başladı. 

Bunlardan bir ktsmrnm yarası Uzakta görille.n karaltı Niko.. 
hafif ti. Ancak ilç tanesi ağıt' ya· bar adalarıydı. 

ralı, hatti hayatlarından endişe Emen gecenin sükutu içinde 
ediliyordu. Durmadan devir ya· . denizi şıkırdatarak ilerlerken. 
pan vantilatörler hastanedeki rüzgarın bu adalardan getirdiği 

kan kokusunu dağıtmış, gimdi toprak kokusile karışık sam ko. 
bunun yerine ağrr ilaç kokusu kulan genç ve toprağa Susamıf 

sinmişti. . adamların içlerinde birer arzu 
Bir aralık hastane kapısı açıldı. yakıyordu. Bugün Emdcnin yal

Yanında Gerardla Müller görfur ruz kaldığı müddet zarfında da· 
dü. Yaralılan birer birer dola§· ha bir defa bol bol toprak hava· 
tı. Hepsinin hatırını eordu şo sı teneffüs etmişlerdi. O da Di
ap her birine tatbik ettiği teda yagogarçiya adasında. Bu dün
vi uıulünil anlatıyor, kurtulacak yanın döndüğilndcn bile haber • 
hastalan kendilerine de duyura· siz adada geçirdikleri zaman 
cak derecede yükıek sesle, hayat hepsinin içinde ölmez birer hatı
larmdan Umldini kestiklerini göz raydı. 
işaretiyle, dudak bilkmesile ifa· Emdcn kahramanları, içlerin• 
deye çalışıyordu. deki Fransızlarla hemen senli 

tseriyc giren çarkçı zabiti Miil benli oluvermişlerdi. Denizcili-
lere yaklaştı: ğin kendilerine verdiği duygu, 

- Kumandanım r.. dedi. onlara birbirlerinin düşmanlan 
_ Ne var? olduklarını hemen unutturuver-

- iskele kazanında ufak bir mişti. 
arıza var. Bunu tamir edebilmek Emden iki ada arasındaki dar 
için bir yerde dunnaklrğnnız o· boğazdan süzülüp geçerken on· 
cağı söndümıekliğimiz icap edi· lar, aralarından birinin verdiği 
yor. kuman.da ile göğüslerini çam ko· 

_ Çok mühim mi? kulariyle şişiriyorlar, sonra bir· 

- Hayır kumandanım. Fakat deırJire bo~tıyorlardı. 
anıa daha küçükken önüne geçi· Hava safruc serindi. Etraf gü· 
lirse iyi olur, diye düşünüyo· zeldi. Güzel olduğu kadar da 
rum. hazindi. Bütün bunlardan başka 

- Anzaya sebep? cenup yıldızları pınl pırıl yanı-
------------- yordu. insana büyümüşler, büyü· 

gemiye geldlAim zamaı , , dikkati 
çekmesin diye, bir mOcldet sonr:ı 

arkadoşlnn topladım. Onlara, 1
•• :-· 

bf knhul etmek, kararını verdl!ıl · 
mlzl lılldirrllm. \'e bunun eneke · 
ıJüşünıHiitümii~ intih:ır kararının 

tamnmcn nksl oluşn ark:ırl:ı şl:ırı <1c· 
vindirmişli , fokat bu srvlnç ölnm· 
den kurtulrlukl:ırı itin değil , hnrp 
edeblleccklerlnden i' " ıtcliyordn. 
Bu pli\n iş i mi nlsheten kolııyl:ışlır 

.ıı. Erı~~ı sünn neferlerlmden mil 
llim • ir kı~mını h~r birini blrrr v:ı· 
zlf<tyll' ve hlr lhlrterinoen oyrı ra· 
m:ınl:lrd:ı gemiden uz:ı.ktıı~tırdım .. 
Onlnr, timandıı hnlunarı Alman ı::c · 
ml ı:i r tt ";dftrcl:lerdl. 

Gemide ımt'nk ı;c~·lr clcrtcrlne ek· 
li listede ı~öriıl cnlcr knltlı. nunl:ır 
ıiklbr ll,.r i n ln ne ola r:ı i( ı nı lılliyorl!:ır 
ve ötnmc f:rpcrmrrte?ı ,::idi w·l:ır. 
lf:ıtıa iı;-ll'r i nrten bir ('nğu. şıı lıı;nn 
beni 1ıörnı ck ' ' C kenılil' rin i S'lee' 
d t n J1 ;1ıı1• H1 ı~ım tein lcl c!< 'dlr el 
m f.'!> !".:"1ı; -.sr111• ' " )ııı l n ?uhr. 

nız öliime tir.ili!, ı\lınnn dcn i ıcl· 
ilk ı :ırıh•nh c;~,rfnln rı nrıı~ın rt:ı 

llel<'het ' :ı~rınsyn ııııtıırm l 7.i hlll· 
l'Orll7., 

Kıırnrım, krırıı o;ulnrıl•ın 1: 1'ı ın:ı
d:ın, <'eph:ınetı;U lnhl'Sl1trmak vr 
Spee'nln .-ol: •sıı rı:m t;e ·meılen hir 
rın evvrl cheıH mertrenlne knvu · 
nı:ıo;ını temin cımektlr.,, 

Snt'c l:uının<lanının mekt11h11 bu 
s.ıltrlnrl:ı bllmcmek\c ıl i r. D :- h~ ro' 
uzıınrl•ır. Mektup, ı::ıemi hnrc'{el rt· 
ınczden iince Almon srflr inln cl inr 

mi tir. 

ENKAZ 1 r,"tU\NDA SEYRi 
SEFERt GOÇLEŞTtRECEK 
l\Jont~\'~dtto. 18 (.1\. A.) - ••nöy. 

ter": 
Graf Von Spee'nin, tam Monte 

\"fdco':."n giren gc:nller in ekııer z.c.. 
m:ın d~:rir .attıktan yerde ~endi'li
nl ba!ırmı~ o1 rnası 'Monte\•idl.'o'r' 
'-J!ddetli blr infial t•ranttı ?'' ' ~ır. 
Graf von SpN~'nin c:lkar. l!IT'nn. 
da eeyrinefainl mU kUlle~tirccrk 
tir. Bu enkaz, ancak dinanıi ~lP : .... 
pılneak uzun btr ameliyattan son. 
rn knlkabilceektlr. 

Uruguay hUkOmetl. tamlmt i"'!n 
lilrumlu J:'lUblctl vermiş old11ğ11 ltn. 
naatlndedlr. 

Sanıldığın!\ göre, Un guayla Al· 
ma.nya arasında bu meseleden do
lnyı bir hAdise çıkacaktır. FilhakJ. 
kn, Alman gemisinin. Berlinden 
selen emir tl%crlne batmldığı talı. 
mbı oluıımattadrr. 

mü~ler de daha ıışağılara, dab3 
yakınlara inmişler hissini veri
yordu. 

Emden . büsbütün yavagla.ldı. 

Bir ara durur gibi oldu: ayni 
zamanda baş tarafında boşanan 

demir sesi bu sükutu parçaladr. 
Emde:ı demir atmıştı. Geceyi bu
rada, bu iki ıssız ada arasında 

geçirecek ve bundan istifade ede· 
rek kazandaki anzayı tamir e
decekti. 

Müllcr, emir neferiyle başçark 
çıya gö:ıdcrdiği haberde kaza • 
n:n tamir edilebileceğini, fakat 
bunun milmkiln olduğu kadar 
çabuk yapılması:ıı ve imkan ot· 
duğu ta!>dirdc ocağın söndürUl
mr.sine ihtiyaç hasıl olmadan ya 
p.Jmatım istiyordu. (Devamı nr) 

Sim:l.l s~illerinde 

Ya 1i bir hava 
harbi oldu 

Alman tayareleri kaçtı 
Londrn, 18 (A.A.) - Dün öğ

le iizcri ~imal - doğu sahili üzc
rbde Ahlan ve lnpiliz tayya
releri <..r~:mlı f'iclletli çarpışma • 
lıır vub:bulmu~tur. 

İngiliz tayy&rclcri Almr.n tay· 
yarelerini bütün süratlcı ile kaç 
r.ıağa mec:lıur etm~§=-l_cr_d_i_r. __ _ 

v pura 18 
Uoın ,ıa alı dı 

Lon:!rn, ıs (A.A. ) - Norve
ç\n 4600 t :>n1uk Strindheim va
p:.ıru iskoç ·n sahilleri ynkımnda 
batmıs' ır. Vnpun:n bir maync 
ç:.Mtr;ı zann:dil:rektedir. 

Mürettebattan iki ki~i ile kap
tanı:ı ces:di Fhtsc ismindeki 
Norvec; \-apuru tarafındnn bir 
ş!mnl li!nnnrna çıl:anl:nı§tır. 

İn"iliz bandıralı Serenitc mo · 
törü dün doğu sahiline 6 mil 
mesafede iki Al::rıan tayyarcsı 
taraf rndan bombardunaıı edilmi~ 
tir. 

Tayyareler vapur b.1tmcaya 
kadar 18 bomba atmı§lardır. BU· 
tün mürettebat kurtulmuıtur • 

• 



Hitler Majinoya niçin hucum etmedi : Vlll Wn!~··J:~~ 
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Gar.ı:•t•rlrr ~tllldı 

ŞJ adamın mazbin:ie ~izlem.!1e 
mecbur olduğu e.srar var mıdır? 
Şantajdan korkabilır mi? Delilik· 
leri, m:ınilcri v:ır mıdır? S2yahat 
sc,·er mi? Ben i~te bu suallere al
dığım cevaplarla ha:d~"i politika· 
yı yapabiliyorum: 1n~anları ken· 
di işime kaza:-ıabilipru n. 0.1ları 
kendi hesabıma çalı~tırm:ı~a m:!;:· 

bur ediyorum. B:.ı suretle nü(uzu 
mu her memleketin içine solrnyo· 
rum. 

- Böyle bir tesekkül çok mas· 
raflı olmaz mı? Hem de müthiş 

bir mesaiye ihtiyaç vardır. 

1 l"'lllt'.Kr.t- : llo)'U OUI l!Urkc• • araı>eol 

1 
:\eden? Bu safsatalr bir hüküm, '· ampların:.la ~·a,-,ı!an zulüm ve ı r•c: v• ı.ro~rvoı •~r•"•d 1 

J k" '"ff"t l f : TllırJ1 r:tHhahlPf \'fi ıtr:utl ntrt1 

ihti,·ar nutkudur. Bu bur1":.ıva de.. gizli polis teşkilatının vahsetinden rı 'R '' 'n•1H r:uı no-trr• • arıı.ı>enı 
J ... ,., f:•rA.rt'nı:tt Cete 

ffiOkrat memleketlere Olan tefcv· bir zevk a)madtğııu, fakat b:.ıtlUO !lll,\L : I'~ atı'>ab r"'urfar lıudutlıu 
1tras1nt41 ttOrkr.•> .,, Knntn 

vukwn hiçbir doktrine ve hi se tamamile zaruri Ye n~l-abili icti. \• "•k• 
\.1. \il 1 ı lıı t:rıMptvnntı UUrkC:t' v 

ba~'ıı kalm:ıvı;;.ımdanclır. üü.man- nap bir ~ev oldutiunu SÖ'"lüyord:.ı.. r:~,,,. ı.rı•. ~•ll"d• 
., J ;; J r> J \l.r.,tr>AR : ' ., ll' hol>• ı " l'•lıra brk· 

!arım h~;ıüz bu olgunluk dere,;~;;i- - Zalim olmak arzusunda o!· '"""' 
· b · ·r d l · ff k ı n E !} t R T ·' ş ne varmadı!darı iı;ın u ıstı a e ı mıyan ınsan muva a o amaz "t'n r. : <"'"' '-••'>•r ve s&hra kızı Trı• 

~·oldan aynlmaklıiYgım1 istiyorlar. Esa~n bu arzunun dfr;manları- <TDrkr.•ı 
J 'lf:~ : "'' !'IJ R'•~•• !;•rrf 11"""'~ 

Bu adam)ar ken:.Ji)ei'lnt aldattı~ım mızda bulunmayışının sebebi on· num "~'onl•I Of n:rı. : " "'.!l!I r.tı: ... ,.1,.r1 ve Da:ıaı 

için muğber olm:nnlar. O:llar da 1 !arın çok insani hislerle dolu ~~· n 
1 

R r, Y 
aldanmam:ığa gayret et;;inler.,, olduklarından d~~il. bu:ı:ı ce.>aret 

Bitlere her hilenin yeni bir hile. edemediklerindendir. !".Ievkii ikfr 
yi doğuracağım ve işin sonunda dar §İmdiye kadar daima, burju· 
bu i~in faydaları y:ımn:.ia birta· vaların (cinayet) ismini verdi!de· 
kım da zararları bulunabile::~~ini ri temel üzerine dayanmı5tır. Dü~ 
·· led' man sınıfı ortadan k:ıldmlm:ılı· soy ım. 

Hitler: dır. Eğer yanılmıyorsam (Makya· 

flı\f ,R : r-.M• t•" b'"t 
rıu;y,-, . - ...... 

t~ '\ K t n AR 
tf\J,1': ........ ___ ,,, 

r, .\ 1\ T TI T< () Y 
'-tll.TIT,• nt : nn•-"""' '"""•11:r•t at• tn,, !ll "' 

JCnrkttrır, -,~t• 
n \KJlt : 11 11-.ımırmı••lr 

ŞElllR TİYATROSU 

- Biz şimdiye kadar mü~külat 
karşısında hiç geri döndük mü? 
KA!i derecede vasıtası olmıyan bu 
propaganda ela beyhude de~il· 
dir. Ayni ~amanda karşı taraf tan 
gelecek aleyhte bir propagandanın 
doğmasına sebeb olur ve ona kar. 
şı kendini müdafaa edemez. Pro
paganda hakkında herkes yanlı~ 
düşünüyor. 

- ~fümkündür, diye cevap ver· vel) de böyle söyler ve bundan 
di. Fakat bu işte daha iyi mevzi evYel idare eden sınıftan hemen 
almış olma!< rüchanını muhafaza sonra gelen ikinci sınıf iyilikle el· 
etmiş oluyorum. Benim davaları~ de tutulmasını tavsiye eder. Ben 
da muvaCfak olmak husu_undakı daha ileriye gidiyorum. Ben eski 
en büyük taliim, hadiseleri ve \·a· idareyi elinde tutmuş olan sınıf· 
kiaları oldukları ~ibi g3rm~kte bi. tan istifade ediyoru:n. Onu bas~<ı 
rinci oluşumdur. I lalbuki düşman· ,.e korku içinde idare ediyorwn. 
larım tarihte mühim rol almış o· Eminim ki bu sınıftan daha ıyı. 

Komedi kısmı: 11\IZT.T:Il Iı:ıkl.mJa m:Llünıat :ılı;) or 

Kiıtlelerin sempatisini kazan
mak mesele değildir. Kütlelerin 
üzerinde maes ir olmak için ze· 
mini hazırlamak lazımdır. 
Lazım olan ve kati netice vere· 

cek olan iş ecnebi m~mleketlerde
ki mühim şahsiyetleri kendimize 
bağlaya bilmektir. 

Hatta grupları ve politik parti· 
leri kendimize b:ı;lama1~ lazımdır. 

Bunu anlamak zannederim ki o 
kadar güç bir şey de~il. Herhangi 
bir memlekette kendime bir nüfuz 
mıntakası halk ediyorum. Hepsi 
bu. Ye bu kafidir. Elde etmek is. 
tediğim siyasi muvaffakiyetlere 
ancak i te;n:ı.tik bir surette idare 
edilen ı uflann ahlak ve vic
danla:mı ı( at ederek eri5ebilirim. 

Para ile zevkle gururlan okşı
yarak velhasıl idare edenlerin 
her bakımdan iştihalarını tahrik 
ederek .. ve işte bizim prop:ıgan:la 
mızın ana hattı. Bu elaltmdan 
yaptığım mesainin meyvelerini 
harp zamanında top1ayaca~ım. 

Düşmanlarımdan hiçbiri bana bu 
değerde bir silahla mu~rnb~le e:ie· 
mi yecektir .. 

O evvelce Fouche ve Talleyvod 
gibi isalar yetiştirmiş olan Fran
sa bugün bir, çekin~en, ihtiyatlı 
dükkancılar, hukuk~inaslar ve 
Borokratlar memleketidir. Bu in. 
sanlar artık tehlikeye atılmak, ne· 
ticcsi yüzde yüz malum olmıyan 
oyunlara girişmek istemiyorlar .• 

Hitlerin fazla gürültü etmek su· 
ctilc maniaları kolay kolay orta. 
an kaldırmak iste:liği kanaatine 
armıştır. Acaba du5manları:-ım 

y1flıklanndan bahse:lerken bir-
z müba!ağa etmiyor muydu? 

Bitler bana cevab olarak bu 
sulün tatbik olunabilecek yega· 
e usul olduğunu, ve bu yolda 
uva(ia.1'iyetten e:nin bulundu· 

'Unu !_:Üyledi. 
- Eğer diplomatlarını po!itL 
ayı nam:.ıslu bir tüccarın yaptığı 
ibi ananelere ,.,adık kalarak ve 
oğru yoldan ayrılmamağa gayret 
ere'~ idare etm~k istiyorl:ır·a 

tcdikleri gibi hare~·~t etsinler. 
en kendi hesa!>1ma bir kuwet 
litikası güdüyorum. Benim için 

sul ve adet bağları mevzuubahs 
eğildir. Ben faydalı \'C işe yarar 
ulduğum her \·asıtada:-ı istifade 
m ,,,_ isterim. O sa;ma namus ve 
ref pren ... iplerini de tanımıyo· 

m. 
O bütün hile ve yalan \'a5ıtala· 
mı kullanmakla orduları:nı ha· 
kete geçirmek arasında ne fark 
du~unu ben anlamıyorum Ben 
yle bir fark göremiyorum. Ba. 
kanlı bir harbin medeni cemi

timizdc dah:ı h05 görül~~'ini 
ylüyorl:ır. Halbuki gizli ve sin· 
bir hı,,, efü~rıumumiye tara

an derhal mahkum edilirmis. 

lan kuvvetler hakkında hayale daha mükemmel bir yardımcı bu-
kapılıyorlar. lamam. Eğer günün birinde bana 

_ Siz de (l\1akyavel) in dersle· karşı isyan ctmeğe de kalkarsa 
rinden istifadeye çalı~ıyorsunuz, o zaman elimde kla:;ik \'asıtalarr 
dedim. Fakat tarih gösteriyor ki kullanabilirim. 
hile, hud'a, aldatma, yüze gül. Sözlerine devam eden IIitler: 
me. ihanet ve hiyanet gibi l\tak· - Evet, dedi. Yolumuz ça· 
yavel tarzındaki siyaset vasıtaları murludur. Fakat ben zafer yolun
te5ir ve muvaffakiyetlerini pek ça· da ayaklarım kirletmemiş olan 
buk kaybediyorlar. ltalyan şehir- kim5eye tesadüf etmedim. Göm· 
)erinin tarihi böyle bir politikanın !eklerini ve beyaz yele'derini kir. 
uzun müddet süremiyeceğini is- !etmemek endi~esini haleflerime 

bat ediyor. -bırakıyorum. 
Hitler. kendisinin de esasen 

daha fazlasını beklemediğine, ga-
yesinin sadece Almanyanın etrafı
na çe\Tilmek istenilen dıvar üze
rinde bir menfez açmaktan ba~ka 
gayesi olmadığım söyledi. 

- Hem, diyordu, düşmanlarım 
bana kar§I medyunu şükrandırlar. 
Çünkü ben, kendim::ien evvelkile. 
rinin silah kuvvetile kazandıkla· 
rım kansız vasıtalarla temin et· 
mek suretile sulhculukta onları 
geçmiş bulunuyorum. Bunda ken· 
di kendimizi aldatmıyalım. Düş.. 
manlanmız bütün mukavemet ar· 
zularını kaybetmişlerdir. O mem· 
leketlerden yükselen her ses. bi· 
zimle müzakereye giriş~ek arzu. 
sunu ta~ıyor. Bunu bütün i:uvvet
lerile bağırıyorlar. Bütün bu de· 
mokrasiler, bütün bu zengin ı:.ı-
nıflar mevkii iktidarı ellerirYJen 
bırakmaktan ba5ka bir şey ic;temi. 
yorlar. Onlar omuzlarındaki mes· 
uliyeti atmak ve kendilerini ga
ranti etmeği kabul ettiğim sulh i· 
çinde yaşamakla mesut olacaklar. 
dır. 

"Bu insanlar iktidarı istiyen, 
iktidar arzu ve hırsını duyan in
sanlar değillerdir. Onlar, vazife 
ve mesuliyetten ba5ka bir şeyden 
bahsetmiyorlar. Çiçeklerile meş· 

gul olmak, balık avlamak ve ge· 
celerini ellerine bir lncil kitabı a
lıp ocak ba,ında geçirmek istiyor· 
lar. 

l ngiltere ve Frans:ıda ba~ka 

türlü insanlar da bulunabileceği
ni söyledim. Ilitler sabırsızlan· 

mı~tı: Her kelimenin üzerinde du. 
ra dura: 

- Biz dedi, r..:tidar için ya~ıyo· 
ruz. Bütün km·vetimiz ve bütün 
sinirlerimizle onun için mücadele 
ediyoruz.Biz ~bır:;ızlıkla tutu~u

ror ve bu hissimizi b:itün d1nya
ya bağırarak ilan ediyoruz.Yalnız 
biz tahak! .. üm sofilcriyiz.lkti:i·lr ar 
zu,u b:zim için sadece bir kelime. 
den ibaret değildir. Bu bizim ka· 
nımız ve hayatımızdır. 

Sesinde bir zafer if:ıdesile bağı· 
rıyordu: 

- Ya~ıyoruz. evet yac:ıyoruz. 
II i t l e r , z u 1 ü m ve 

tedhi' u ulünün hakkında daha 
uzun uzun konuştu. Temerküz 

(Dnamı var) 

üzerinde ıstırabların en müthi· 
şinin izleri görünen bu çehre üze· 
rinde hiçbir anlayış alameti görül. 
medi. Fakat Numanın eli genç 
kızın bileği üzerinde kıvrılıp ka· 
pandı. Hiç açılmıyacak bir men· 
gene gibi. 

lrfan adeti gibi sessiz adımlarla 
içeriye girdi, seri bir bakışla her 
şeyi gördü. Yatağın yanındaki 
doktorun elini sıktı, sonra yaralı
ya ·doğru geldi. 

Profe:;ör vaktin kıymetini bil
diği için üzerinde sessiz ıstırap 

kanadı dola,an bu çehrenin ve 
darmadağınık saçlarını birleşmiş 
ellerinin üzerine dökmüş olan Gü
zinin gösterdiği samimi, hisli, he· 
yecanlı manzarayı seyretmekle 
\"akit kaybetmedi. 

- Güzin, yavrum, haydi, bura
dan çekil artık. 

Genç kız babasına doğru yarı 
doğruldu, itaat etmeğe hazırdı, 
fakat bileğini sıkan canlı bilezik 
onu bırakmıyor. 

Profesör İrfan kızının bileğini 
kavrayan sıkı~mış parmaklan çöz. 
mek istedi, fakat kıskanç eller 
sevgilisini bırakmadılar. Doktor 
Meta endi~lidir, öteki doktora 
döndü: 

- Vakit geçiyor, dostum .. Rica 

ederim. 
öteki doktor da yana~tr, Güzin 

başı kıvrılmış bir dirseğinin üze· 
rine gömülü, barılmıcı ~ibidir. 

Genç kız artık olanın, bitenin 
farkında değil.. Yalnız etrafta 
~'3ylenen sözlerden kınntılar i;i
tiyor. 

- Haklısınız, ba')ka yapılacak 
bir şey yok .. 

- Lutfcn evden ustunç takımı 
ic;teyiniı. 

Sonra sükutu yırtan müthiş bir 
feryat koptu, Güzin men"ene için. 
de sıkılan eli kopuyor sa:1dı. Son
ra birdenbire mengene gev~::ii. 

ve Güzinin elini tutan el dJştü. 
O \"akit genç kız yere yıkıldı. 

iki sa~lam kol Güıini ya'::ı\:l'lı \"e 
'!Ötii:-dil. Genç kız g5zleri ni açtı~ı 

\'akit bryolıtqmın y;,nı b"\~mda 

yaşlı ·~zlerile kendisine bakan 

En dofiru takv~m 
,J 

Onu, iki hafta sonra 

ucuz bir bedelle 

edinebileceksiniz 
!110 yılı için ~iınıliyc knıl:ır çı· 

kıırıl:ın l:ıkdmlcrıle y:ınlı:lıklı:ır 
bulunılıı~hın:ı dair hirknr: ıtiinıl<'ıı· 

heri ~nl:ihiyclli rnll:ır:ı ntfcn g:ız<'lr 
lrrdc y:ızılnn ı;ikfıyctlcri olaımıı~~u 

nu7.rlur .• 

nu yanlışlıklnrı ılüzcllnıek için 
Irk çare bir h:ışkıı. f:ık:ıt dot;ru lılr 
l:ıhim :ılınnktır. nu doğru t:ıkvi· 
mi de Yakıt mnlh:ı:ısı hnzırl:ırnı~lır. 

iki h:ıfta k:ırlar lıckleyiniz. Pek 11 
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Na kleden: Muzaffer Esen 
Yusuf Kenanı gördü. r içeri girdi: 

XIX - Otur dostum ııurnya, bir 

NUMAN PAŞANIN OL OMUN- kahve içer misin? 
DEKl ESRAR! - Hayır, teşekkür ederim. Fa-

kat Gilzine no oldu? Yoksa öldil - Yay Şinasi beyefendi, nasıl. 
sımz, iyisiniz in~allah. mli? 

Adlh·enin merdivenlerinden i- - Hayır .. Daha ölmemiş.. Fa. 
nen av~kat Şinasi Hakyemez bası· kat çok ağır hasta, hi~ ümit yok. 

nı çevirdi. I muş. 
- Eh, şöyle böyle .. h:ı, affeder. Cemil sordu: 

siniz Cemil bey .. sizi görünce ha· - Demek bunun için bu kadar 
tırladun. Ni~nlanı~ış~ınız, tebrik mlitecssirsiniz, öyle mi? 

Şinnsi başını salladı. 
ederim. 

Bakışları birbirile karşılaştı ve 
- Teşekkür ederim. 

Şinasi arkadaşının bakışlarında 
- Bir yuva kurusuna çok sc-

zaptedilemiyen bir ıztırnp okudu 
vindim dog'"'rusu, insan anca~~ aile ve: 
ocağında mesut olur.. - Hayır Cemil, dedi. Emin ol 

- Tekrar tee~kkür ederim. Ha. Güzin sen ScmahaUa evlendin 
mmefendi iyidirler inşallah. 

- Fena değil.. Bu kış onu lz· 
mire yolladım. Akrabaların:la k:ı· 
lacak. 

diye hastalanmadı. Başka bir se
bebi var bu hastalığın. 

- Sakrn bu hastalığın sebebi 
Vahit olmasın. 

- Şu halde bize evlili~in fazi· _ Zannetmem. 
Jetlerinden bahseden Şina i bzye. _ Zavallı Güzin.. ı;aten ben 
fendi bekarlığın nimztlerin1en bol Bursa.da iken işin az çok farkında 
bol istifade edecekler demek olu· idim. Son günlerde fazla sinirli 
yor. Hazır ha tınma gelmişken ben olmuştu. Hastalığı ne imiş? 
de size sorayım .. Güzin hanım ls· 
tanbula döndüler mi? 

- Zavallı Glizin, nasıl donsun? 
Avukat Şinasi sustu ve yüzüne 

derin bir kederin gölgesi çöktil. 
Cemil arkad~ının yüzüne baktı 

ve sarardı: 
_Ne vnr, Cüzine bir şey mi 

oldu .. 
_ Zavallı kız .. Artık !stanbula 

dönemez. 
- Ne oldu allahaşkına .. 
- Anlatması uzun .. Burada ol-

maz ... İşsizsen şuracıkta yazıha

neme kadar gidelim de orada 
söylerim. 

Yolda ve asansörde iki arkada!! 
bir keHme bile söylemediler. Cemil 
sual soramıyor, Şinasinin vakayı 

an1ııtmn~" c~:ırctl yok. Nihııyct 

Şinasinin ya.zıhanef;i açıldr. Cemil 

- Beyin humması.. Ayni za· 
manda murdar iliğe kan hlicum 
etmiş .. 

- Tehlikeli mi? 
- pcdim ya.. Hiç ümit yok. 

muş.. Bu sabah İrfanı gördüm. 
Zavallı hayatında ilk defa olarak 
soğukkanlılığını kaybetmişti. Bir 
mütehassıs göturmeğe gelmiş. 

Bursaya dönünce bana. telefon e
deceğini vaadetti. 

- Bu hastal~ın sebebini sorma. 
dm mı? 

- O kadar konuşacak v:ıktımız 
olmadı, diyorum. Doktor bana 
"çok fena bir vaka oldu, dedi, 
bunu sana şimdi nnlntb.mam. İnşa· 
.:ıllah tchlll:eyi atlatırsak o vnkıt 
konuljuruz" divip gitti. 1şte bu 

kaılar. 

Susuyorlar. Konuşmak niye ya.. 

rar? İkisi de meşin birer koltuk 
üzerine telefonun yanıbaşına otur
dular. Ve cıgaralarını biribirinden 
yakarak clüşünmeğc başladılar. 

Her ç:ı.lan telefon zili ikisini de 
titretiyor, fakat her telefon başka 
bir iş içindir. 

Saat yedi.. Karanlık çoktan 
çökmüş, caddedeki kepenkler birer 
birer iniyor. Şinasi ve Cemil hala 
telefon bekliyorlar. 

- İşte böyle yavrum .. Şükredin 
bünyenize, kafes çok sağlammış, 

yoksa .. 
Doktor İrfan doğruldu, elini de. 

likanlının zayıflamış omuzuna. koy· 
du ve ona baktı. 

- Hayır, doktor, bu iş kafesin 
sağlamlığı sayesinde olmadL. Sizin 
meharctiniz beni kurtardı. Ucuz 
kurtuldum doğrusu. 

- Doğrusunu ister misiniz Nu. 
man bey .. Bana meslek hayatmıın 
en korkulu glinlerini siz ynşattı
nız. Hala ıztırap çekiyor musu
nuz"! 

- Hfıla ağrı var doktor, fakat 
eskisi kndar müthiş değil. Üç 

hafta evvelki halimi düşündilkçe 

bugün korkudan ben ürperiyorum. 
Daracık odadaki seyyar karyola 

üzerine uzanmış olan Numa.n ağtr 
bir hareketle robdösambrm ko
lunu, üzerini örten siyah batta. 
niyenin üzerine çıkardı. 

Profesör İrfan pardcsüsünü giy
di, doktor seyahat elbisesiledir. 

_ Doktor gidiyor musunuz? 
Num:mın sesinde bir kararsız. 

lık titrcyor. 
- On beş giin:Jenberi 1st:ı.nbula 

inmem katiyen lazımdı. Sizin yü
zünüzden burnda kaldım. Faknt 
artık hiç bir şeye ihtiyacınız kal. 
madı. Sağlam bir soydanmışsınız 

doğrusu .. Artık zamanla ve lstlra
hatla iyi olacaksınız. 

Delikanlı gözlerini kapadı .. Dolt. 
tor elini Numanıı doğru uzattı. 

- Ar:ı smı bana mektup yazı· 
nız olmaz mı Numan bey? 

Numan yorgun bakışlr marl 
göz1erini doktora doğru kaldırdı: 

- A.mcacıgı::n. 
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