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~om hava mulr'Dare~eslnde 

34 Jngi/iz 
Büyük deniz 
muharebesi 
nasıl oldu ? 

Kendi mUrcttcbah tan.fmdan 
'«onteddeo açıldarmda Okyanusun 
dertnllğlnc ~ömUlmUş buluna.n Gra.f 
\·on Spee Alman Cep Kru,·azörU
lıliQ tngilb: kru,·a.zörlcrlle yaptığı 
'oll deniz muhareb<!st safahatı ve 
~lınan gemisinin ahlrğı yaralar 
~1!18lın ,.e krokllertmlzde tesblt e.lll

lıılstir. Telgraflarda uzun uzadıya 
'ııi&tııan muharebenin cereyan tar
~. burada daha vulh görmek 
llılbnkUndilr. 

• 
·ı ıayyacesı 
düşüriilnıiiş 

Helsinki, 19 (A.A.) -
Henüz teeyyüt ebnemiı 
olan haberlere göre Sov· 
yetler, Şimal mmtaka· 
sındaki ileri hareketler·· 
ne devam ederek Kaa
kamo yakininde Finlan· 
diya'nın yeni müstal.
kem hatlannı yarmışl r 

ve cenuba on kilometre 
mesafede ka~n Herken· 
jervi kaıabaama var· 
mışlardır. Rus kuvvetle 
ri, yüz yetmiı kilomeb 
tulünde Norveç hududu 
yakininde Finlandiya a
razisini İşgal etmitler

dir. 

Alman cch kru,·nzöril Grof ,·on Spee•ntn aldığı yaralan 

~österir resbn 
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Sovyet 
denizaltısı 
Bir Alman vapuruna ateş açtı 

~l Rto?iJıolm, Hl (A.A.) - Stettin limanına mensup Pinnnn adındaki 
~,,ınan vnpuru, Bothnic körfezinde bir Sovyct tahtclbahirinin tecııvü
-..ıı~ 

la.h maruz kalmıştır. 
tcıbahir, gemiye top ate§! açm~e de isab~t vaki olmaml§ttl'. 
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i :Bi!Um fikrimi~ i 
! ......................................... ....... 

Kahramanlık 

bu mu? 
Şunun adım söyl('ntliğl, söy

lenmesi lüzınıgellllğl gibi yaza.
hın: Gıraf fon Şipti"nln kendisi 
denizin dibine geçti; akıbeti mu
hakeme zemini o:maktan 1'urtu. 
lamıyor. 

Bizim fikrimb:: Cnutın:ımalı 

ki Alman zırhlısı ne Ilaltık, ne 
Şimal dcnizindcdlr; Amerika su. 
lannd:ulır ! 

Gamalı haç için Ol::y:ı.nu::.lan 

clolnşmak, bir İn•!illz gemisinin 
seyrnnmdan farklı bir l~tir. Hat
ta üç l•run\zörün önüntlen k

0

aça
bilmck bile • mc,hur mesele gö
re • bir kahrnmıuılık sayıl:ıbilir. 

I!lkin. intihara Juırnr ! İ!,ito 

buna hayır. Buna ,·erilecek ma
na lkJdcn biricllr; ya Alman anıl· 
rali harbdcn 3,iıp kaçtı; ya ge. 
mideki mürettebat • yazıldığı gi
bi • gemiyi batırma. ka.rn.n üze.. 

rine değil de harbe tutu5ma. için 
k3p:da bcl:liy<'n muk:ıd<lcrata 

ka1"51 isyan etti. 

Yok.<ıa, öyle de ölüm, böyle de 
ölüm diyen bir kumanda heyeti 
ona • kannra, milıdannca • dU,. 
mana son zaran yermeden ge. 
miyl kt-ntll eli~ le ba.tıra.ma.zdr. 

Bunu yapan nmlral ol un, mü. 
rctft-bat olsun. Ol•yanmılan aş. 
maktan kazanclıklan şerefi deni
ze beraber sürültlemlşler ,-o üs
te gertckt('n bir ayıb borçlu 
kalmı5lardrr. 

Ama bu emri Hltler n•.rdi dL 
yorl:ır. Hltler'ln bu cmrt.nt §im
dlllk yerine getiren Grraf fon 
!5ipe ı 

Bakalım, bunu kimler ,-c ne-
ler takip cdetek 1 J: 

Berlin. 19 (A. A.) - · D. N. B. 
ajaruıı bildiriyor: 

Diln öğleden sonra en modern 
sistemde 44: İngiliz tayyaresi Şi
mal Denizindeki Alman sahilleri
nin muhtelif noktalarına taarruz. 
da bulunmuııtur. 

Tayyareler taraf nıdan batırılan 
Serenity küçük bir motördü. Tay
yareler Ncw-Choicc admdaki ba
lıkçı gemisini de batırmışlardır. 

Tan·areler Craigie'de mitralyözle 
iki ki~iyi yaralamışlardır .• 

(Devanu 2 inci sayfada) 
Alman avcı tayyareleri Heligo- -------------

land'm şimalinde İngiliz tayyare -
lerini kar§ılamış ve dağıtmıştır. lç 
Alman körfezi üzerinde birkaç 5id
detli muharebe vukubulmuştur. 

En son haberlere göre 34 !ngi. 
liz tayyaresi düşürülmUştUr. DU
şilrülen İngiliz tayyarelerinin en -
kazı Alman adaları sahillerinde 
bulun.muştur. İki İngiliz tayyaresi
nin mürettebatı esir edilmiştir. 

Yalnız birkaç İngiliz tayyaresi 
Vilhelmshaven'e kadar ilerlemeğe 
muvaffak olmuşsa d:ı bomba ata.. 
mamışlardır. 

················"····, 
ltalya - Rumen 

iktisadi 
müzakereleri 

İki Alman tayyaresi dilşmllşse E 
de milrettebatı paraşiltle kurtul. E 

Romadaki Rumen 
heyeti Bükreşe 
dönmek üzere 

muştur. 

ALMAN TAYYARELERlNl.N 
TAARRUZU 

Londra, 1 § ( A. A.) - Bahriye 
\'e hava neı;aretleri tarafından 

neşredilen tebliğde şöyle denil· 
mektedir: 

Alman tayyareleri dün şimal 

BUkre,, 19 (A.A.) -Timpul ga. 
zetesi, Roma'da ltalya ile Romanya 
arasında cereyan etmekte olan ilt
tisadi müzakerelere neticelenmiş 

nazariyle bakrlabilcceğinl yazmak
tadır. 

Romanya heyeti, bir kaç gUn 

sonra Bilkreş'e dönecektir. 

denizinde İngiliz vapurlarile bita· ı Ticari itila!name, Rçıma'da imza 
r:ıf Yapurlara ve bahk;ı gemileri- edilecek ve bilahare iki memleket l 
ne taarruz etmişlerdir. • tarafından tasdik olunacaktır. 

Müze hırsızı 
Bir ressam Luvr'dan 

tablo çaldı! 
Paris, 19 (A.A. ) - Paris istinaf 

mahkemesi, Rus ressamı Boguma· 
viltl'yi Luvr mUzesinden watteou• 
nun L'indifferent adındaki tablosu
nu çalmış olduğundan dolayı be§ 
sene hapse ve beş Bene Fransa' da 
ikametten memnulyete mıılıkfun et. 
miştlr. 

Lise olgunluk 
imtihanlarında 
hangi bahisler 

sorulacak 
(Yazısı 2 cide) 

----------------------------
Ihtik 1.rl önleme/, • 

ıçın 
f 

ithalatçılara kolay· 
lık gö.sterilecek 
Bugüh Ticaret Odasında, Tncaıret VeklllnDn 
riyasetinde ç@k mlYıliılDm bDrtopoanıtn yapı leh 

Nazmi Toçuogv IU diyor ki: "~ugün~;j .Türkiye hü~ _ıeti:.unr 
• mı harbm Jandarma huk..dlle.:ı <... 

· ğildir. Fırsat dü~künlerine karşı iktisadi tedbirler alacağız. tüccarlar:. 
dost ve düıman ellerimizi uzabyoruz. Fırsat dütkünlüğüne ~§vuranla' 
dtipnan elim~le lia~ktır.. -- ;HtuwııfliAnıfl~ -

• 
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re 
• ithalat tüccarları 

ek· ·ni eis ·gin· a 
• 

ır t ap lar Mu ar· ler t r araf mına 
oedil ilece Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlunun reisliğinde bugUn saat 15 te 

bUtUn ltıuı.lilt tUccnrlıın Ticaret Odasında. umumi bir toplııntı yap. 

m.llllardır, 

Topfantıda nuınıtnturncılıır, dcrlcller, makarncı1:ır bu maddelerin 
ruı.tlarındakl yUksckliltlerln sebeblerinl a.nlatmlfjln.rdır. Nazmı Topçu
oğlu da hllkflmeUn ihUktı.nı. karsı aldığı tedbirleri izah etmiş ve bll
luwa dcmlııtlr ki: 

''- Buı;Unkll Türk!ye hük<UneU umum! harbin jandarma hUkO.
meti dcğildlr. Biz fınmt dü~kilnlerinln başını lktısadi tedbirlerle eze. 
ccğlz, onlara dürUst çı:ılıştıklnn takdirde dost ve fırsat dilşkfinlUğU
no başvurdukları tnkdirde dllsma.ıi elimizi umtacağız. Dost veya d!li-
maıı elimW tercih etmekte eerbcstUrlcr.,. 

tih • sa • la ı a 
ahis er • 

angı sorulacak 
Lise bitlrmo imtihll:lla.rıııdn (tnlebc olarak veya harl1ıten gire

rek) muvaffak olup 1936 tarihli imtihan talimatnamesine göre ol
gunluk imühnnlanna dıı b~lcınıt1 olanlar; veya, mezkfır talimatna
meye göre bitirme imtihanlarında muvaffak olmuş buluno.nl:ırdan 

ol~:ıluk Imtihanlarmo. 1940 Hı:Wranmdnn itibaren gtrmeğe baalı
yacıık o!o.nlar olgunluk lmtlhanlannı 1936 tarihli lmtihnn talimatna. 
mcsl hllkllmleri dahilinde vermcğe devam edeceklerdir. 

Bu tnllmntnameye göre, 1939 • 1940 ders yılı Haziran ve Ey
ıuı imtihan dcvreleılnde olgunluk imtihanlıırma gireceklere, yaı:ıl.I 

ve ı;özlll imtnıo.nlarda, muhtelif dert gruplarından nşıığıda yazılı 

:1;,:ıh!slerden sorular verilecektir: 
I Lıls fen kolundan olgunluğa gireceklere\ 
l - Fizik - Kimya grubu: 
n) Ffzll:tcn: Llıse smıflnrmda eski progrnmlnra. göre okutulan 

blltUn elektrik balıtslerl ve bu bııhlslere alt deney ve problemler. 
b) m.myndnn: Lise ikinci sınıfta okutulan madenler ve teorik b::t.. 

hisler, lise ten kolund& okutulan o~ı:mlk kimya ve bu bahislerle 11-
Gill problemler. 

2 - Mntemo.tlk gnıbuı 
Lise oınrflnrmda eski programlara gare okutulan bUtiln cebir 

bahlslıırl; fen kolund4 eski proıramlara göre okutulan Trigonometri 
bahlslerl: kotlu ve tasan geometri bahlsleri ve problemler. 

3 - TnbU ilimler grubu: 
Eski programa göre W:uı an&toml YO :ftılyolojWnc .rz1ren bUtUn 

~ler. 

n Lise cdcblynt kolundnn olgunluğa gir ce tereı 
1 - Tarih • Coğrafyıı gnıbu: 
a) Tnrihten: 11k zamanlar ve inkılllb tarlbl. 
b) Coğrafyadan: Türkiye, ltnlya, Yunanistan, Bulgıırlstıı.n. 
2 - 'Edcblynt tnrihl: Tıuıılmat \1 ondan sonraki devirler, Türk 

edebiyatı tnrihi. 
3 - Filozofi ve sosyoloji gnıpu: 
Llııe lklncl smı!ı ne O~UncU ımıf edeb!ynt Jtolnnda gllsterilcn bQ. 

tun bahisler. 

SOA AfAOllLtA 

AI\ŞAM POSTASt .... 
·- - ., 

JJ:ıs:ın l'umçn~·ı, İngiliz kıtnlnrının mojino hottındn nihayet ateş 
:mevkiıne ~er leşmiş olıluklorı h:ıkkınd:ıkl h:ıbcrlcri koydedcrck, rnotü· 
tize lnglllz kıt:ıl:ırının lınrbln ilk günlerinde Frans:ıyn cectikleri halde 
nnc:ık buglln ntcş hutıınrJ:ı mevki nlrnıılnrının sebebini, lnglllılcrin 
ileriye dofjru her ndımı bir d:ıh:ı geri nlm:ım:ık nıcrc ntrnnk lıucıusun. 
füıki itiy:ıtl:ırındn arnmıık Jüzım geldiğini ve bunu da s:ırı> cephesinin 
ıs:ırsılm:ız ~ckildc kurulmuş olduğuna delilct clllğlnl .yııı~ıyor. 

Burh:ın Cnhlt, Flnlandiyndıı kaç:ın kadın ve çocukları mltrnlyözle 
biçerken dü5firulcn bir So\·~·et tayyaresinde elleri vol:ınıı y:ıpışık bir 
b:ıltle kömür lı:ıline gelen l:ıyyıırccinin bir kadın olduı;ıunu gördüğü 
resimden nnlıımı,, ş6ylc diyor: 

"Olilrn ihtllüt;l:ırilc kıvranırken kömür kesilip kn$kllh l:alnn lıu elin 
mnsum çocuk \'C lrndın knfilclcrlnc mltraI:rözle ölnm s:ıçnn bir k:ıclın 
eli olduQuna lnnnın:ık tnlıi:ıtl, süzl'llii:i, şiiri, s:ın'otı ye h:ıttA mu'·ııcldes 
1nnıllı~ıınız k:ınaatlerl inl.l\r etmek kadar acı, fııknt ncılı~ı k:ıd:ır dn 
bnkiknl. 

Jtir.ıf edelim ki medeniyet insanların samimi t:ırııflnrını, tabii 
hlslerlni kcmil"iyor." 

KAVAKUD~ 

-~---
"Akşıırndıın nkş:ırnn" siltunundn, Alman Cep Kru,·azôril Grnf Yon 

Spcc'nin at.ihcli mc\'zuu b:ıhscdilerck bunun Alm:ınlıır için pek s6nük 
ve m"rlfctsiz .bir netice oldu~u ve Dcmo'>r:ıt cepheni o m:ıncvi)•ntını 
fcvk:ıl~de ) üb.seltlilli l::ıydedilıncktc, h:ırbin sonuna knd:ır bulundu~u 
Um:ınd:ı sllAhsız fı:ıı!:ıbileccği lınhle Hıllerin cınrllc geminin b:ıtırılmn
sının blr l:or .. nnlık cakası mı, yoksa harp sonund:ı m:ıifüıp oluncn bunu 
lngllıılero vermek mccburl)·etlnde kalınıımnk <tlişüncc inden mi ileri 
geldlilı sorulmaktndır. Muharrir, d;in Yon Spee n:ısıl s:ıhillcri mu:ıtıııl 
bir h:ılde muh:ı nr:ıcl:ı ise bugQn Alm:ınyanın d:ı n)·nl \•nzl~·ctıc old111tıı-
11tı, lı:ırp ncllce<ıi üzerindeki merakın beyluırlelll!ini yaznuıktıı \'C! 

"ÇünkQ .AJ.m.aııya le.in. de aynı akıbet \'on Spcc'nln ııkibctidlr." dcnıck
ıedlr. 

g yapı an tecav ·z p ot s 
Buenes • Aires, 19 (A. A.) - Hariciye nazın Cantilo, Panamn 

konferansının tesis ctmi~ olduğu bahri bitaraf rruntakaya muhnrib· 
ler tarafından yapılan tecavüzü protesto için 21 Amerika cumhuri· 
yetinin verecekleri notayı 19 kinunevvcldo neşredeceğini söyle· 
miştir. 

Arjantin hariciye nazırı tara(ından kaleme alınmış olan bu 
notayı Amerika hükumetlerinden bir çoğu tasvib etmiıı bulunmak
tadırlar. Nota, kara aularrnda vukua gclmi~ olan son deniz muha· 
rebcainin uyandırmı~ olduğu memnuniyetsizliği kaydetmekte ve 
bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesini kat'ı bir lisanla istemekte
dir. 

e 
yeti e 
3 lngiHz tayyares~ 

düşUrü müş 1 
(Ba~tnrnfı 1 inci anyfada) 
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acı ıçan 

t Ce 
a 

k ova 
• 
ın 

Atinada 

ltalyan ki ap 
• • serg sı 

lngiliz tayyarelerinin muvasa· • 
Iatı üzerine Alman tayyareleri l 
harbetmeden uzaklaşmıslardır .• 

l e ediqor Atina, 19 ( A. A.) - Atina a· 
jansı bildiriyor: 

Batan iki vapurun mürettebatı 
ktirtarılmıştır. • 
Akşam üzeri Alman tayyareleri 

Tuscan Star motörüyle Dervish. 
Shelon, Ornold Benet ve Dormis 
romor'körlerine Ve Italyan bandı· 
rah Valentino Côtfda vapuruna 
taarruz etmişlerdir. 

Bir bomba parçası Tunscan 
Star'm telsizcisini öldilrmilştür. 

Ingitiz tayyareleri, Almnn tay
yareleri bulutlar arasm:la kayb~t· 
madan müteaddit endaht!ar yap· 
mı~lar ve Alman tayyarelerini ha
sara uğratmı~lardır •• 

H.ANADADAN tLl\ M"OER.tjZE 
GELDİ 

Londra, 19 (A. A.) - İlk Ka
nada müfrezesi ıclm~ ve B. Eden 
tarııfmdan kareılanm~tır. B. E
Eden, kendilerine kralın bir mesa. 

jmı okumuııtur. 

in gir z denizaltısını 
macerası 

J.oııtlra, 19 (A. A,) - Bahriye 
nozueti tarafından verilen nınH'l. 

Vatjlngton, 19 (A. A.) - .To.
ponlann Yangtnc nehri llzerlndeki 
münnkal!ita dair olan beynnatlıın 
hakkında mUtaleas1 sorulan B. 
Hull, Japon hUkfunetlnln mczkür 
nehıi.n apğı kıamını beynel.mllel 
l:ClTisefoine açmağa karar vermiş 
olduğuna dair Amerika hllküme • 
tine malfmıat gelmf5 olduğunu s5y. 
lcmi§Ur. 

Diplomasi mn.ha!lll, bu k:ırnrm 

Japonya ile Amerika anwndnkJ 
münı:ısebatta mahsus bir tebedc'U -
lo sebebiyet verebileceği kano.n .. 
tinde değildir. 

Mumnlleyb, Pnnama konfcronsı 
tarafından tarif edllmJş olıın bl

tanı.flık mmtakasmı lhllil eden 
muharlbl~re karvı nasıl b1r battı 
hareket ittihaz edileeeği ho.kkmda 
mU!lllerck bir karar verilmek Uze.. 

re Amerika hllkumetleri arasında 
görUşmelere devam edilmekte ol
duğunu beyan etmi§tir. 

B. Hull, muhtelif hUk<Unetler 
tarafından llerl sUrUlmU!i olan tek.. 
Uflerin çok farklı olduğunu ve he-

ltalya milli terbiye nazın a. 
Bottai ltalyan kitap sergisini aç
mıştır ••. Açılış merasiminde Kral, 
Veliaht, Başvekil, İtalya orta el· 
çisi ve diğer bazı ealısiyetler ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Nazır, &öylediği nutukta Yuna• 
nistanın da İtalya gibi bır nizatt> 
rejimi dahilinde antik itildlar yer 
lunu takibetti.ğini söylemiş, Yll" 

nan ve Roma m~:ieniyetleriniO 
birbirlerini tamamladıklarını Uıl· 
ve eylemiştir. 

nliz mevzubahs meseleler hakkın- Başvekil Metnk as verdiği c;:
da bir karar ittihaz cdilm~ bu- vapta, iki memleket arasın:!• 
lunduğunu soylemletir. mazideki kültür milnase!>etlerir1l 

B. Hull, da.ha etraflı matnmnt ıa!::görü~elerin mevzuu ıun. teşrih ettikten sonra demiştir Jd: 
beklemekte olduğunu beyan ede • ··- Yunan. İtalyan m::lnaseo:ı• 
rek tefsiratt:ı. bulunmaktan lçtlnab 1 - Graf von Speo hldi!esl tını istikbalde de mazide oldJ~ıı 
etmiştir. dolayıslyle ittihaz edllecck hattı kadar ebedi görüyoruz... .saıün 

B. Hali, Moskova gazetelerinden 
birinin, Rusyruıın Milletler Cemi • 
yetinden ihracı için mczkfır cemi
yet üzerinde .Amerika tarafından 
tazyik icra edilmiş olduğu suretin .. 
de ortaya attığı iddia ile meşgul 
bulunmaktadır. 

B. Hull, Amerikanın böyle bir 
harekette bulunmamı§ olduğunu 

ve bu iddianın nslı ve esası olmn. 
dığmı söylenıi!}tir, 

hareket. iki memleket arasında çok mesı.ıt 
2 - Bu kabil hacUselerin teker. b" ..ı d 

1 
· 3si 

rll_., " . 1 k bl ! uı b 1 ır tarz;.ıa ostane o an sıy 
ıune munı o aca r orm u -
ıık münasebetler, kültür temaslarının 

m 3 • B"•--" tnk 1 1 daha geniş bir surette istlhalesint? 
_ ıwu.... mm anın yen • . . kill" 

den ihllı.JI halinde cenubi Amerl hızmet etmekte:iır. Bugünkü · . 
ka hllkfımetıcrinin alacakları ted: tür şenliğini bu istihale:ıın yenı 
birler. ve mesut bir i§3.I"eti olarak telak' 

ki ediyoruz." B. Hull, bu hafta nihayetinden 
evvel Amerika hükfnnetlerlnln bu Hükumet B. Bottai şerefine 
bapta mutabık kalacaklarını Umld bir akşam ziyafeti vermiş. ziyafeti 
etmekte bulunduğunu eôylemiştlr. ~üvare takip eylemiştir .• 

mata göre, Bremcni görmUı olan E N 
lngiliz denizaltısı Alman vapuruna 
"dur'' e:nrl vcrmls, fakat tam bir 

SON DAKIK·A 
Bugün saat 11 de üniversite 

salonunda ltalya terbiye nazıt1 
Bottai Atina üniversitesi hukı.ıl< 
fakültesinin fahri doktoru Han 
c:iilecektir. ihtar ateşi açacağı sırada bir Al -

mnn tayyaresi denizaltıyı dalmağa 
mecbur etmiştir. Tayyare ela.ha u
znklıı;,mıı.mış olmakla beraber, de
nizaltı hemen tekrar ıu yUzUno 
çıkm13 ve Ereme.ne bir kere daha 
''dur" emri vermiştir, Bremen bu 
emre itaat etmemiştir. Denizaltı 

tekrar ihtar nteuı açacağı sınıda 

tııyyaro tarafından dalm:ığn icbar 
cdilmtotir. 

24 saat sonra denizaltı gemisi 
üç kruvazör refakatinde bir Cep 
kruvazörü görrnü5tür. Denizaltı

nın kumandam b:ı vapurlardan 
hiç olm:ızsa birine hücum ct~Je 
karar vermi5tir. llk torpil Leipzig 
kruvazörüne isaoet etmiştir. Diğer 
iki torpilin büyük bir kruvazöre 
isabet ettir,ri zannedilmektc:tir. Dör 
düncil bir torpil düıman gemile
rinin arasından geçmiştir. 

D!!:man gemileri tarafından ta· 

Alma tayyarelerinin 
ug··n1<·· taarruzu 

Londra. 19 (Rndyo, saat 18) - Bugün öğleden sonra Şetland 
adnlnrı Uzerinde Alman tayyareleri görUlmll3 ve hava mUdaCaa topla. 
rı tarafından kendilerine atC§ açılmıştır. Alman tnyynrelerintn tele. 
fatr henliz malfım değildir. Alman tayyareleri 1.skoç t1ahilleri açıkln
rmdakl bazı vapurları bombardıman ctmL-ıler ve bu bombardımanda 

3 ki~l ölmilş, lltl kişi ynrnlnnmıştır. 
Diğer taraftan, ikl gUn evvel batmış olnn Norveç vapurunun tny-

falarmdan 14 kişi bugUn tngfltcrode karayıı çıkmt§lır. Bunların 
söylediğine gör~. vapurun torpillenerek battığı anlaşılmaktada. 

o 

kip edilen denizaltı gemisi ancak Londra, 19 (Radyo, Saat 16) - Bugün Sovyet tayyareleri 
karanlrk bastığr z:ıman vaka m:ı.· Helslnki ve civarlarını bomb:ırdıman etmişlerdir. Şehre yalnız hir 
halline d')nebilmiş v~ denizin yağ 1 bomba düşmüş, diğerleri hedeflere i. ab~t ctme:niştir. Sovyct tay· 
ve petrol tabakasile örtülü olduj.;.. yarclcrine karşı Fin ha .. -n müdafaa topkrı atcı açmış ve dört Rus 
nu gôrmüştilr. tayyaresi •iüşü:-iilmUştUr 

Otomobil ihtiyar bir 
kadını ezdi 

Bu aksam saat 18,30 dan sont'3 
belediyeje feci bir kaza oırn.ıŞ. 
2178 numaralı ta!,:si ara~lSt, alt" 
mış yaşlarında tahmin olunan ka' 
dmcağıza çarparak ezmiştir. J{adıCI 
hastahaneye kal:iınlmıştır. 

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

Fil ler 
Diyarında 
Eu, pe?§Clllbe gUııU Haber gnıc.. 

toslnde bıı~lıyacak, yn1nız rcstııı· 
.. ·o 

terden ibaret lıeyecanlı macerı:- uı; 
seyahat tcfriJı:asımo ismidir. JtUÇ 

olrnyucular kadar bli)1ik okU)'lleıı· 
ı rı

lnrm da aW.Jm llo kııl'§ılıyacal• 11 

na cmln oMuğunınz bn tcfril;D>" 

ı loldp ediniz. 

ıı 
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~ lnlDU(QJ<e~ 
• • ~ı ticaret velı:Jll Nnzmi 1'opçu· 
11 bu sulınh nnl 10,4& de mınta. 
licnrct rnüdUrJOğQnde ıcıkıklcrı 

, dcvum ctınlçtir. \'ekil Jrnlıvc 
·~1:L1 mütlürünll knbul etmiş, kcn· 
~le uzun mildılet sörüşnıüştiir. 

1 
Oyl et ticaret ınuıncsslllcrı de ve. 
~ ıil :ı rctlc göruşmü~lerdir .• 

lc:a rc ı odnsındn Nazmi Topçuoğ 
lln rcisll~lndc mu}lh. bir toplan· 

~•Dılncilktır. Toplnntıı·n ithollıl ve 
;c:ıtçılor davet edilmiştir. 

t: 0ıııuııtıdo pl)•osndo bım ınndde. 
~ Gtcrindc g"rülcn huhraıı \ ' C ıhti . 

h:ırcl:ctlcrlnl llnh.mck için 4c ve 
: licnrct &isternlerımlzdc yııpıl:ı· 
t\j esaslı dclllşlkllkler ve olın:ıc:ık 

~l birler Oıcrlnde ı;örl~ülcccği ınh. 
: CdlJm 'klcdir. 

ttı Ocnlzb:ınk t:ırohnd:ın Sııl)'C tir. 
,. 

1ndcn ıılınnn Snlıpnıorındaki lıl· 
llıeııcıesi hnkkınd:ı Lılrıncı tıcarcı 

:ı hkemeslnc ııcılnn dnvn bltmlşllr. 
:ııi~b:ınk, onc:ı:.: Jstlmlük surclile 
:Ftırnenkul olabllece(ji h:ıldc bu 
~anın pJznrlıkla olıml ~ı ileri sQ. 

rek nkdln re hl isteniyordu. 
~h-'cme ıtnn, konunun ke)· ri)•eııı~ 
;el'lcıliği !mide hllıH111n )'apılan 

in b:ılıl olduJ!unu kabul ederek 
llı.ın Ceshlne ,.c 250 bin liranın 

'ite tlrketinden geri olınmıısınıı 
;ıır vermiştir. 
Şehir meclisi ter:ıfından, meni 

1~r lnliınotnnmeslnde ynpılıın ta. 
4tın tatbikine bugOnlerdc hoşla· 
caı·tır. Otel snlonlnrı sibl umumi 
rıtrde, b:ızı knyıtlorlo, c:ıy zlyare. 
teklinde dll~ün \•e nişan toıılnn. 
,.rı Ynpnbllccekılr. 

011, on bir ynşında fiç çocuk· 

1 
trıürckkep bir hırsız çetesi ya. 

anınıştır • • Küçfik hırsızların şim . b knd :ı r 20 dükkôn ı:oyduktarı 
\it edilmiştir. 
Prans:ının veni Tnhrnn clçbi 

~ lal,:ılı J>nrlst~n şchrimlıe selmiş· 
~lef, s::zel<.>cilere şu heyanntı 

t> lşlir: 
tı 0ıı ve mnıtcfik Türkiyeyi tlyn. 
lt 1 1lıkiınını bulıluğum için son d<.>. 

it nıemnunum. Frnn<ıızlnrın Türk 
, 1~tıne sevgisi ı::nnden sllnc nrıı· 
1
' lkt memleketin mOn:ısebctleri. 
\kısa uımnnda çok gcnlşllyeccfıi 
l' llklıoktır. • 

0ros ekspcresile lr:ınn Fıldcrkcn 

4llıkün olıırım, umumi ıı;ulh yo. 
'\~akı fnnll}•ctlle billOn dOnYıının 
.,! irlerinl kaz:ınnn Ankarayı rln 
r'rct etmek benim için unııtulm87. 
~hlı olncakıır." 
~fcrnıekctlnılzdcld endOı;trl mil· 

~~elcrinc li\zım otnn lcknlı;lvcn· 
l Y e t 1 ş t 1 r nı c k Ozcre 
1 knrnrlnr alınmış ve ilk olnrak 

: 11hu1 yOk&ck mllhendls mekll'
I t bou teknik şuhclcr lllh·e f'· 

rllılşıı, Bu maksnt için Anknrad:-ı 
'VCikıı:ck teknik mektebi açılm:ı· 

, llrnrJnşmışlır. Vekôleller mO· 

1 ı,ll!erlntlcn tnilrckkep bir ko
~l'eın bu hususta çıılışmnfta b:ı~· 
,'~hr. 
~~ ihraç limanlarımızda razln 
tlj birlktiijlndcn denlıyollnrı hla· 

sercrlcre bir de ara po~tnlnrı :e etmiş, ilk olornk Karadeniz 
, llru Menine ı:ıönderllmlştir. 

~ ı Sarı Rilnlerde verilen ruhsnll· 
·~rt 1 ~ ~ ınutıaıır tarzda inş:ıııl yanı • 

~~· RôrCHmüş ve bu meynnd:ı G:ılıı· 
~ ~ l'aııhnnesl bulunan bir mlmn· 
<lııı it sene müddetle ruhsatiye n· 
\ 'l'rıesı emredllmlşllr • 

h:1 lnRIJtercyc 1!mnrlanııcnlr nn 
lıti "8 Pur için mfirocnat eden İn· 
llıtıt ffrtnolnrının teklif ve $:ırtna· 
tır,erı vcU1ette tetkik cıUlmekle· 

\ 
lttah 1tnlknh ve Tnblm sularının 
te 1 lı:ln hnzırlannn rapor sıhhi· 
1ı:r:ekrııeıınc ııönderllmiştlr. Bele· 
1'rarı bu iki su)'lın muhar:ıı:ısınn 

ıı nr olmnklo beraber busDnkli 
aı~:rııe kullanılnmıyncııklnn mO· 

\ ~ 1 1'1ılarlır. 
11 "e Sıtıvrı tlmomnın ıemlıleıllme· 
t~ 1 °n bin lira s:ırme bir mendi· 
\ ~ıa111 knrnrlaımı$1ır. 

~~11 ·Cnchl ve ckıılliyet mekteple· 
trı ~ki mu:ıllimterln mGlaleo ıı;nal· 
~I ~ ahiJ olmnmnk üzere h:ıftadn 
tıııu1 at dera vermeleri tnkatrOr et· 

\ r. 

k hı~uıııdas1 kasabasının Selçuk 
'~a 

1
stndc Kızıhaknl hoiinzında 

~~~ 11' 1 eıce:ı aşlrctlndcn Osmanın 
1t, ıtı h:ıs:ın mecMl şahıslar 527 

' 99 altın gasbctmlflerdlr. _ 

- SON DAKtKA - 19 BIRlı ·ctK.fu"-'UN 1939 SALI - 3 , 

SON DAK1KA'nın tefrikası: t6 Yazan : KURT ROCKERRT 

kru 
t 

' Bir Alman denızcısının 1914 de Emden kru\-aıörOnde geçen günleri) 

ingiliz denizaltısmm şayanı 
hayret muvaffak·yeti 

Uruguvay, Graf Spee mürettebatını 
mevkuf tulacak; bat1rdmazdan evvel 
Almön cep z1rhl s·nda hatlise çıkmış 
Montevi:!co, 19 (A. A.) - Graf 

Von Spee'de, kumar.da.., gemiyi 
batırmak kararını tebliğ ettiği za
man, kumandan ile gemideki su
blyl<ır nrası;ıda ciddi bir hadi&e 
ç kmı_Ştır. Subaylar, denize a· 
çılır.nyı ve ötUm muhakkak ol
makla beraber milcadele etmeg\ 
tercih ettikkrini söylemişlerdir. 

Fc.kat kumnnda:ı, bunun üzerine 
kızır.ı§ ve ga}ri memnunları sus• 
turmu~tur. 

Müretteb1t karaya çıktı 
Bucnea - Aircs, 19 (A.A.) -

Admirnl Graf Von Spee'nin ku
mandanı ile erkfinr harbiyesi, dün 
karaya çıkmı~l::ı.rdır. iyi matCımat 
almakta olan mahafil, şimdi lima· 
nın askeri mıntakasindaki bir er 
telde mevkuf olan bunların der-
hal Martin Gracia adasındaki as· 
keri mıntakaya sevkedilcrek ora
da mevkuf tutulac2klarrnı beyan 
etmektedirler. 

Admlral Graf Von Spee'ye 
menlup 1039 bahriyelinin karaya 
ihracı ctınasında hiç bir hadise 

olmamı~tır. 

Ölen yo~{ 
Moutevidco, 19 ( A.A.) - Grat 

von Spee'nin ir.fila!~ı ve ıiyaı yü· 
zünden insanca telefat olmamı~
ur. Filvaki Cep zırhlısında kalmış 
olan mürettebat, infilaktan evvel 

Alman kru\oazörllnU batıran İn. 
giliz tahtclbahlrlnln Büyük Britan. 
yadaki nssune avdet etmekte ol • 
duğu söyleniyor. 

Hnrb gemileri yıllığı, Köln Upi 
kruvazörleri hakkında cıu r&kamla
n veriyor: 

15 santimlik 9 top, 6 adet ağır, 
8 adet hafif bava dafl topu, lk.J 

torpil ko"nnı. saatte 32 mil sürat. 
Şimdild harbin başlangıcında, 

Almanyanın, harekete ham 6000 
tonluk 6 kruvazörtı ve tczg!hta 
70000 tonluk 4 knıvazörtı mevcuL 
tu ... 

İngiliz bahriye nnzın Çörçil Al
man doruıumasmm tonaj itibarile 
beşte birini kaybetm.i!) olduğunu 

söylemiş Ur. 

J.ondra. 19 - Bahriye nezareti 
ta.rafından bildirildiğine g6rc Ursu 
le,, tnhtelbahlrlnin batırdığı Al-
man hnrb gemJ.slııln "Lelpzlg" ceb 
zırhlısı olmnsl çok kuvvetlidir. Bu 
zrrhlıyn bir torpil isabet etmiştir. 

Leipzigdcn başka en az bUyUk 
bir kruvazöı Un ciddi surette hasa. 
ra uğradığı ve en az bir Almnn 
harb g nılslnln limanına dönmedi
ği muhakkaktır. 

Tahtelbahir ''Brcmen" transat
lantiğini de çevirmese te3ebbils 
etmişse de bir Almnn tayyarcm ta
rafından taldp edilince buna mu. 
vaffak olıımamı§tır. 

r····••o••••••••·ı~, 

~ cu, UR tiSi 
ANKAR YA 
D"NDÜLER 1 

Ankar~ 18 (A. A.) - Reisi
cumhur İsmet İnönü bugün saat 
15 de Ankaraya avdet buyurmuı· 
!ardır. 

Millı Şef. vilayet hududunda 
B a ş v c k i 1 De>ktor Refik 
Saydam ile Ankara valisi ve be
lediye reisi Nevzat Tandoğan ta· 
rafından, Ankara garında da bil· 
yUk Millet Meclisi Reisi Abdül· 
halik Renda. Mareşal Fcvtl Çü· 
mak, vekiller, mebuslar, genel 
kurmay, milli müdafaa vckfileti 
ve diğer vckfiletler ileri gelenleri 
taraimdan karı:ıılanmıştır. 

Garda bulunmakta olan kala
balık bir halk kütlesi. Erzurum 
- Erzincan ve Sivas 5e}'llhatinden 
dönen milli Şefi hararetle alkı§· 
lamıştır. 

Gar cephesinde 
bir çarıpşma 

Paris, 19 - Dlln öğle Uzeri 
Vosges'lerde Fransız keşif mfifrc. 
zelerinden biri ile Alman unsurla
" arasında şiddetli bir ~rıııuına 
olmuştur. Fransızlar, lkLsl subay 
olmak Uzcre blrkaç eafr rumışlar
drr. Mevcut intiba Alman tanrruz. 
lnnnm yalnız askerleri değil zn. 

bit kadrolarını da talim ettirmek 
gayesine matuf olduğu merkezin
dedir. 

rlikalara binerek ge:niyi terketmiş --------------------------

Geminin demir atmasile kazan 
daki arı%an1n yaprlma! ma ha§" 
landı. Bu zaman %arfm<!a. gliver
tcıde adalara karşı eşsiz bfr zevk 
le göğüslerini dolduran neferler 
konuşuyorlar, gülü~üyorlar; ha
zan da kendi düşüncelerine göre 
harbin kötüiüğünü, yapılan ma
nevraların bozuk taraflannı işa 

rete çahşıyorlarch. 

Mehtabın bir gündüz gibi ay
dınlattığı arka güvertede iki ki
şi ağır adımlarla dolaşıyordu. 

Bunlardan biri ötekine: 

- Gerard ! .. diyordu. Görüyor 
sun talih kendisinden istifade et· 
mesini bilenin elinde ne kıymetli 
bir silahtır. Bu silah şu krsa 

zaman isinde Uç defa tlimize 
geçti. Birisi kırmızı şamandıra; 
öteki boğazda bekçinin bulun· 
maması; üçüncüsü de Çemçog .. 
daki nöbetçilerin intizamda ol· 
maması.~ Bu gcrait altında daha 
biz harbi kazanmadan, onlar kay 
betmiı bulunuyorlardı l 

- Peki, ya Muske? 

- Zavallı Muske .. Esir nefer 
terin söylediklerine bakılırsa bi • 
%İ Yarmouth sanm~lar. Doğrusu 
şu Kurtun bala u oldukça, olduk 
ça değil bir hayli i§irni:ıe yara· 
dı. işte sahte bir bacanm fayda
sı. Bizim kim olduğumuzu anla
dıkları zam.2n iş işten geç:ni~ bu· 
!unmuş? Artık kaçmanın bir fay
da temin etmiyeceğini anladık -
lan için Uzerimize aaldrrmak 
mecburiyetinde kalmı lar. 

- Kumandanım 1 Fakat bu 
gemi ile tamam kırk ki§i boğul· 
muş. 

- Acaba kumartdanlan ne ol
du? 

- O, harbin daha başlangıcm 
da ayaklarına bir gülle isabet e

derek düşmüş. Birkaç kişi çağr 
rarak kendisinin kumanda köp· 

· rüsüne bağlanmasını istemi§. 
Bağlamışlar, o baziyette iSlmüş .. 

lerdir. Mürettebatın ekserisi "Ta 
coma,, adındaki Alman kargosu 
tarafından alınmı~tır. Bu Kargo. 
üç yüz otuz kişiyi hamil olduğu 

halde Montevideo}"a gitmiştir. 
Bu 330 kişi, mevkut tutulacaktır. 
Diğer Alman bahriyelileri, Arjan. 
tin romorkörleri tarafm:lan alın· 
mı5 ve Buenos • Aircse gön1eril· 
miştir .. Graf von Sp~e'nin kuman· 
danı bir Arjantin torpidosuna 

Kızı lor 
- İsmi neymiş? 
- Miilazım Theroine .. 

- Gerard 1 bizim için b1mesl-
ni bilmek ölmekten çok odaha 
mühimdir. 

binmiştir. 
Urugvay hilk(lml!t.i. Grat von 

Spee'nin batmış olduğu mevkie 
yukan aksamı su üıerin:le kalmış 
olan kruvazö:'ün eyrisefain için 
teşkil etmekte oldu~u tealikeyi or· 
tadan kaldırınlk mümkün olup 
olmadığını tetkike memur birkaç 
mütehassıs göndermiştir. 

Kr·ıvazörn berhava etmfs otan 
infilak. uzak mesafelerden işitil · 
miş ve Montevi:.ieo şehri sarsıl. 
mıstır. 

Batan Leipz:g mi ? 
l.ondra, 19 - "Ursule" isimli 

İngiliz tahtelbahlrl bir hafta için· 
de iki Alman kruvazörll batırnue, 
ikJ Alman kruvazörtınll de hasara 
uğratmıştır. 

Tahtelbahir evvolll filo hl\llndc 
giden Alman kruvazörlerine tesa. 
dUf ederek attı torpD atmış, kru
vazörlerden birini batırmış, lklslnl 
hasara uğratmıştır. Hasara uğrı
yan kruynzörler llslcrlne d6nmeğe 
mecbur olunca blltlln filo dönmeğf 

tercih et.mlşUr. 
Tahtelbahir bundan BOnra bir 

Alman tnhtelbahirlnl batırmış ve 
Elbe nehri ağzına giderek ''Köln" 
smıfmdan blr Alman kruvazörUnU 
tek blr torpille batırmıştır. 

Altı nıuhrfbln refakatinde bulu-
nan kruvaror 6000 tonluk olup 
511 kişilik mUrettebat.J vardı. 

"K8nigsbcrg" ve ''Karlsruhe", 
ayni muta mensupturlar~ 

Fın tavyarelerinden atılan beyannamelerle 

H.ejimi devirmeue davet oJunuyorlar 
Gepen, mu\laffakiyetsizfrğin bir sabutaj 
neticesi o up olmadığını tetkik edecek 

· - Kumandanım! Denizden 
topladıklarımız içinde ölmesini 
bilenler var. Bunlardan biri de, 
mülazım Gerrcssandır. Her tara· 
fr yaralı ve bir gülle sağ baca • 
ğını alıp götürmüşken neferle
rinden evvel kendisinin tedavi 
edilmesine ra%t olmadL 

tsveç ajansının Finlandiya hu· 
dudundaki muhabirine nazaran 
Kudejarvi de Ruslarla Finlandi· 
yalılar arasında harp dün bütün 
gece şiddetle devam etmiştir. 

Sovyet kıtaatı §imdi Norveç 
ıahilleri boyunca Finlandiya ara· 
zisin1n bUyük bir kısmını ifgal 
etmektedir. Fakat azim zayiata 
uğraınııtardır. Ancak imha olu· 
nan alaylann yerine tazeleri ikame 
olunmaktadır. Cumadanberl Sov
yet ordusu mUtemadiyen cenup 
istikametinde zorlamaktadır. Elli 
kadar Finlandiya askeri bitkin 
bir halde Norveç hududunu geç
mi§lerdir. Bunların ıil!hları alın· 
mıştır. 

KUçük seyyar FinlSndiya müf
rezeleri, ormanlarda dağılarak 

yol kenarlarına gizlenerek hafif 
toplarla ve mitralyözlerle Sovyet 
kıtaatı imha eylemektedir. Bas
kına uğrayan 700 Rus askerinden 
tek bir kiıl kurtulamanuıtır. 

Sovyetlerm manevıyah 
berbat 

lsveç gazeteleri. Lenlngra±ia 
büyük bir heyecan hüküm sür· 
mekte olduğunu müttefikan söy> 
lemektedlrter. Halk, matbuatın 

sükQtuna raıtmen, Finlandiyada.. 
ki muvaffakiyetsizliği idrlk et· 
mektedir. Sovyet cep~eslnde ma· 
ıı.eviyat da 90k sarsıJmıştır. Bir90k 

Finlandiya tayyareleri, Rus sal· 
larına beyannameler atarak, Kızıl 
ordu askerlerir.: silahlarını, reji· 

mi devirmek, ~epeu (S:>Vyetlerin 
gizli polis teşkilatı) zincirferinı 
kırmak, harbe nihayet vermek ve 
Rus generallerini ceıalan:lırmak 
için kullanmıı~a davet etmiştir. 

Finlandiyndaki muvaffakiyet 

sizliğin, Sovyet hOkQmetine cep
heye, hakikaten talimli 200.000 
asker ,göndermek fikrini verdi~i 

söyleniyor. Zira, Rus esirleri. üç 
aydan fazla talim görmediklerini 
söylüyorlar. Gep:?u, Finlandiva ı 

muvaffakiyetsizliğinin, bir ihanet 
veya sabotaj neticesi olup olm:ı:lı . 

ğrm tetkik edecektir. 

SAAT 

Operatör bacağını kesmek Is· 
tedi "hayır l,, dedi. Bu hav::lda 
bir yaranın kısa bir zamanda 
gangrene çevrileceğini bildiği 

halde. Doktor birkaç yarasının 
kokmaya bile baııladığı söyleni • 
yor. 

- Şimdi bacağı kesildi mi? 

- Evet kumandanım. Fakat 
ate§lrr içinde. Hohanzolem de -
min yatağının ba~ueunda imiı. 
Kernlisiııi arkadnşlannın iyileş

meye başlal::lrğını söyliyerck te • 
selli etmek istemi§, söylenenleri 
duymuyormuş bile. Kendisini 
ben de gidip gördüm. Acınacak 

• 
• 13.40 

Sovyet kumanda heyet'nin 
tens:kine lüzum görüldü 

Londra, 19 (A. A.) - 17 gUndenberi ilk defa olarak Sovyet tay. 
yareleri dUn Helsinki üzerinde uçma~a teşc>bbUs etmı,,ıerse de daha 
15 mil mesafedeki SJppo'da bulunan ııahil bataryaları tarafından uznk

laştmlmışlıırdır. 

Göllerin eathmdakl buz tabakıısı §imdi en ağır tanklara da ta.. 
hammUl edecek derecede kaluıdır. Sovyet ordusunun tensik ~len 
kumanda heyetlnin. yeni taarrus usulleri kabu1 ettiği blldirllmektedlr. 

bir halde. l\iilthiş harareti var. 
Daha pek de genç kumandanım. 

- Talih bu Gerard l Kaza ve 
ecel geldiği zam~n insanın ihti • 
yar veya genç olduğunu sormır 
yor. Ben aeıdıklanma ihtiyar, 
genç oldul:lan için değil, insan 
oldu :tarından acıyorum. Muske
nin bir gliJJesinin olsun Erndene 
isabet etmemesi bir talih esed • 
dir. Bunu bize bir zarar verebi • 
leceği için söylemiyorum. Fakat 
hiç olmazsa içimizden bir arka .. 
da~·n kaybolmasına sebep olabl -
lirdi. 

- Büyük bir talih. 

:... Hem. çok büyük bir tah"h. 
Bu Okyanus içinde yalnız kaldr' 
ğmıız gUndenberi yaptıklarımu 

da, bütün muvaffakryetlcrimiz de 
ancak bu talih denen ıeyin bir 
hissesi vardır. 

- Hepsini talihe bırakmak 
doğru olur mu kumandanım? 

- Belki değil. Fakat yüzdenin 
büyük bir kısmını · buna· borçlu 
olduğumuz muhakkak ... 

- İhtimal. 
- Evet .. 
- Bu Fransrzlan daha u%tln 

mllddet yaııunızda mı tqıyaca-

ğu kumandanım? 

- Hayır.. İlk fırsatta hepsi· 
ni de göndermek istiyorum. 

Milller. Emdenl NikObar ada• 
tarı arasma demirlediği saman 
içinde anla~ıtmaz bir his •• he .. 
yecan duyuyordu. Bu kolay ko • 
tay heyeeanlanmıyan mert adam, 
bamba§ka bir hissin eliri gibl .. 
dl. 

Sanki bu sakin gecenin saba· 
hında akla gelmiyecek badiıelcr 
le karştlaşacağını sanıyordu. 

Yine bu hissin pençeleri altında 
bir mllddct sessiz kaldL Sonra. 
Gerard'a elini uzattı: 

- Gecen hayrolsun GerardL 

dedl. 
- Geceniz hayırlı olsun ku -

mandanım. 

- Şafak sökmeden barektt et
meliyi%. Geçerken baıçarkçıyı 

gör: İ§ini eüratle bitirmelidir. 
- Emredersiniz kumandanım. 

Müller kamarasına çekildl O. 
nun yatıp, hiç olmazsa birkaç sa-
at rahat rahat uyuyacağtnı aa
nanla aldanırlar. Hayır!. o, da
ha kamarasına girer girmez, ma-
sası Ustllndelrl haritaya eğildi, 
gözlerinin önilnde gemisinin fU 
dakikada demirli bulunduğu Ni· 
kobar ad~Iarrnda duruyor, bur&• 
dan nereye gitmenin, hangi yolu 
takip etmenin faydalı olacağım 
dlişünUyor. Bu gidi~in, boı bir 
gidiş olmaktan riyadc işe yaril• 
ması icap ediyordu. 

GözU ıdaha cenupta, apğı yu· 
karılO arz derecefille 100 tU.1 
~reccsinin birleıtiği noktadaki 
Koko adalanna takıldL Bura1t 
tngiliı hikimiyeti altında idi. 

İngiliz müstemleketerlriln yine 
aşağı yul:arı en kuvvetli tclm 
istasyonu burada idt 

(Devamı var) 

- Nasıl bir kitap iatttsinb 
Bayan1. Roman JDJ, pr kiı..hl 

ımf. 

- Nasıl olursa olsun ben kita· 
bı baırma koyup endam hareket• 

leri yapacağım. 

• 
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Hitler Majinoya niçin hücum etmedi : 9 
Hitler diyor ki . 

Versava karşı mücadele, proğramının 
qay .si değil sadece vastasıaır 

1 Iitler bana naıi::i siya:;etinin - Eskı hudutlarımızdan oah 
~ Ji ta. :ıııa. ı.11 1JJ1 sene.:-inin ba· :;ettığiniz zaman bunu anlar gibı 
~ .. ı..ıa :ın.adı. h.ı~ın birkaç günü- oldum. 
nü Bcrc:1tei.gadende ge~ırdikten 

sonra l:3crline donüyordu. Ona he
ni.ız mare)al Pilsudski ile yaptı· 

gım mülakatı bildır.n.:ge vaktim 
.:>lmamı,tı. Hıtler beni büyük bir 
nezaketle kabul etti \e bana: 
'"Alman de\ !eti ıçin yaptığım ış· 

lerden dolayı teşekkür etti.,, 
Bazan şu 'cya bu nokta hakkın 

da sualler wrarak söyledikleriıru 
dinli)ordu. Askeri h na:;yonalıst 

burjuva muhitlerinin kritiklerine 
maruz kalmış olan Almanya -
Polonya anlaşması, Almanyadaki 
vaziyeti oldukça iyileştirmişti. Bu 
anlaşma Almanyanın büyük f ede
ratif politikası için bir hareket 
noktası olabilir ve onu yalnızlık
tan kurtarabilırdi. Halbuki iyı ha· 
ber alan mahafilde bunun geçici 
bir şey olduğu Almanyanın garp. 
tan korkmadan hareket eJ~:>ilece
ği gün gelince Almanyaya aıt eski 
toprakları geri almağa yeniden 
tesebbüs edeceğı söyieniy . .>rJu. 

Führenin hakiki dü5:ince::ıine 

tercüman olan bu anlayı~ iırkayı 
da teskin ediyordu. llıtler ccne· 
bi devletlere karşı olduğu kadar 
kendi fırkasına karşı da hile kul· 
lanmakta mahzur görmüyordu.. 
Ben kendi hesabıma Hitleri mer. 
keıi A\•rupada bir ekonomik ve 
politik yayılış politikası yap:n:ığa 
ikna etmenin mümkün olduğunu 
zannediyor ve Almanya - Polon· 
ya paktında bu politikanın ilk i· 
şaretlerini görüyordum. 

*•* 

- ~vyet Husya yutmak içın 
büyük bir lokmadır. Ben oradan 
başlamak istemiyorum. 

- Garba doğru yurumeğe ha· 
kikaten nıyetınız 'ar mı? 
Odanın ıçinde bır aşagı bir yu· 

karı dola,.an Bitler bana döndü: 
- O halde niçin silahlanıyoruz, 

zannediyorsun uz? 
Eğer böyle bir 

şey yapacak olursak ı\lmanyanm 

karşı ında mukavemet edemiyece. 
ği bir kuvvetler birliği t~kkül e· 
deceğini söyledim. 

- lşte, dedi, benim gayretle
rim bu kuvvetler birliğini teşek... 

kül ettirmeden ağır, ağır ılerle· 

mektir. Oyle bır )'likselış olmalıdır 
ki ona kimse manı olamasın. Bu· 
na nasıl muvaffak olacağım. BU
nu henüz bugünden bilemem. 
Fakat buna mu\ aff ak olacağım. 

lngilterenin tereddüdü ve Fran. 
sanın dahili vaziyeti bana bu em· 
niyeti veriyor. 

Hitler yeniden çok sevdiği mev
zua girdi. Fransa ile lngilterenin 
pasisCizminden bahsetti. Sonra~ 
dan birçok kere dıkkat ettim. Hit· 
ler lngilterenin bir daha harp et
miyeceği ve Fransada ihtilal çı~ 
karmanın pek kolay olacağı kana -
atini kaybetmedi. 

Ben buna inanamıy0ı·dum. 

Fransa ile lngilterenin bütün bü
tün mukavemetten mahrum oldu. 
ğundan muhakkak emin miydi·? 
Bir hüküm yanlışlığı bize çok bü· 
yük ve çok kötü sürprizler vere· 
cekti. 

Bitler ademi tenezzülle güldü. 
İngilterenin hiç bir zaman Alman. 
yaya karşı harp etmiyeceğ'inden 
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emindi, 
- lngilterenin kuvvetli bir Al 

manyaya ihtiyacı var. Fransa il(' 
İngiltere hiçbir zaman bize karş
müşterek bir harp yapmazlar. 

- Majino hattını yarahilıı 

misiniz? Yoksa Ilolanda ile H~I· 

çikayı mı geçmek istiyorsunuz 
Eğer siz bu sonuncu planı tathik 
ederseniz lngilterenin Fransa ta 
rafına geçtiğini göreceksiniz. 

- İngiltere buna vakit bulm:ı1< 

şartile. Zaten ben ne :\fajino hat 
tından, ne de Belçikadan geçece· 
ğim. Kendim bir tek ac;kcr hare~! 
meden Fransamn Majino hattın 
dan çıkmac;ına çalışıca~ım. 

(Bitmedi) 

Hitler daha fazla paktın eheID
miyeti hakkında verdiğim izahata 
dikkat ve alaka göstermişti. Ben 
o::ümü bitirir bitirmez ilk sual 

olarak damdan duşcr gibi şunu 

sormu~tu: 
- Garp devletlerine karşı harp 

açtığım zaman Polonya bitaraf 
kalacak mı? 

Son Dakika'nın his. aşk, macera romanı: 66 

O günlerde, pratik bir manası 
olduğunu zannetmediğim bu su
ali hiç de beklemiyordum. Bunun 
için büyük bir tereddütle Polonya 
vaziyetinin elbette ki gerginlik 
Berlinle, Vacy:ıvaya mü5terek bir 
menfaat siyasi bir teşriki mesaiye 
müsaade edebildiği dereceye göre 
tayin edeceğini söyledim. Bunun 
akabinde, Bitlere: 

- Onleyici bir harbin tehlikele
rinden henüz kurtulduğumuzu, va
zıyetin ku\'\'etlenmesini bekleme
nin lazımgeldiğini bu vaziyette o
nun sorduğu suale hemen bir ce
vap 'erilmesi ne imkan olmadığı
nı ı.ave ettim. 

llitler sözümü kesmeden beni 
dinlomişH. Beni hakikaten dinle
miş miydi? Onu bilmiyorum belki 
dinler görünmüştü. Fakat sözü. 
mün bir noktasına gelince birden
bire atıldı: 

- Pek tabii ki şark politikamı 
Polonya aleyhine değil. Polonya 
ile müştereken yapmağı tercih e
derim. 

Sonra ke:-ıdini zaptetti ve daha 
serinkanlı bir tavırla bana P.:>lon
yanın Almanya ile bazı arazi mü· 
badelesi yapmağa razı olup olmı
yacağım sordu. Bunun üzerine 
ben de kendisine b5yle taleplerle 
Polonya siyasetini lehimize kazan
manın mümkün oimajıJmı anht· 
tun. Bunun bilakis ç::>l: fena bir 
tesir yapacallını söyledim. 

Fakat 11itler artık kendi söyle· 
diği suali çoktan gecmişti. Ce,•abı· 
nı dinlemiyordu bile ... 

- Versaya karşı olan mücadele 
politika.mm gaye i değil sadece 
vasıtasıdır. Biliyorsunuz ki impa
ratorluğun eski hudutları beni a
laka:lar etmiyor. Biz iyac;i hare
ketimizi sadece harpten ewelki 
Almanyayı yeniden diriltmek için 
yapmadık .• 

- Rusyaya hiJcum etm"l; için 
mf, T'olon~'3 i'e ittifa!: y:ıpm:ık 
istiyorNnuz? <liye sordum. 

- Belki! - dedi. 

Nakleden: 
İrfan, tıpkı GUzinin gUlüşünil 

andıran bir gUlüşle Numana bak. 
tr. Bu gülilş insan ruhunda sevgi 
kıvrlcımları uyandırmağa kafidir: 

- Ne var yavrum? 
- Benim hakkımda ne düşlinü-

yorsunuz? 
Doktor yatağın yonma oturdu: 
- Mert, yiğit, namuslu bir a_ 

dam olduğunuzu. 
- Teşekkilr ederim. Fakat ha· 

yatta bir insana mesut olmaga 
bunlar kafi gelmez değilmi? 

Gllzinin babası ciddi bir tavır 

takındı: 

- Hayır bunlar kafi gelmez. 
Numan düşündü ve: 
_ İrfan bey, dedi. Size bazı 

hususlara dair izahat vermeğe 

mecbur olduğumu pe.k iyi hissedi. 
yorum. Sözlerimi dinlemek lütfun
da bulunur musunuz? 

- Hay hay, memnuniyetle. 
Numan derin derin içini çek. 

tikten sonra söze bn.5lndı: 

- ~uman paşanın garip bir a_ 
dam olduğuna d:ıir aile ara:;m:ia 
dolaşan rivayetleri tabii sizde bi· 
lirsiniz. Babam bana çocuklukta 
pa53ya ait bir çok hikayeler anlat· 
mı~tı. Fakat ben bu hikayelerin 
bilhnssa bir tane3ine balmumu ya. 
pı~tırdım. Pa~a çini yapabiliyor
du, çiniye yeni renkler \'erm~k sır· 
rını bulmuştu. Ba?:ımın anlattı

ğına göre paşa bu sırrını yazmış, 
fakat bütün araştırmalara rağmen 
aileden kimc;enin eline ge;m?:nis .. 

"Babamla ara:uzd:ıld gerginli· 
ğin yüzünden baham hana büt:.in 
çocuklulrum1a sizJ~:ı hiç b:ıhset· 

medi. Büyüdükten sonra ailemi. 
zin b.a1ka bir kolu olduğunu ö~
rendim. Fakat baham bu k!:ılun 
bize büyü1< fe:ıalı1• 1 i:ırı d:)'nnhı1:ı. 
nu,kendilcrile trmas etmememiz la 
zungeldiğini roylcr dururdu. Bina. 

Muz.af ter cseı. 

enaleyh aynı kandan olmamıza 

rağmen sizi sevmedim, hattıl siz· 
den nefret ettim. 

"Daha çocuk denecek k:ıdar 
gençken yeni renklerin sırrım öğ· 
renmeğe karar vermiştim. Bu sır 
muhakkak Öurada saklıydı. Onu 
burada aramak gerekti, fakat bu· 
rası size ait bir yerdi, gelmek, ça_ 
lışmak, aramak için sizden izin 
almak lfızımdı, bense bunu yapa· 

mazdım. 
"Bu emelimi ne suretle tahak. 

kuk ettireceğimi d:i5Unürken bir 
tesadüf imdada yetişti. 

"Belki bilirsiniz .. Benim bir a· 
ğabeyim var .. Benden on beş yaş 
büyük bir ağabey .. O da yü!-.:sek 
tahsil gördü. Büyük bir istikbale 
namzetti. lmza~ gazete sayfala_ 
rında, kital;> kaplarında görünme
ğe başlamıştı, işte tam bu sıralar. 
da ağabeyim bir genç kızı sever· 
di, gençti, güzeldi, parası vardı, 
binaenaleyh sevileceğini ümit ede. 
bilirdi. O kadın ağab~yime "b~n 
de seni seviyorum,, dedi. Beraber 
mesut günler yaşadılar. Fakat gü
nün birinde kadının kalbinde bir 
kasırga dolaştı, damarlarında 
bir \'Olkan tutuştu, beyninde bir 
yıldırım düştü. Başka bir erkek 
peşinde ağabeyimi bırakıp kaçtı. 

"Zavallı kardeşimin ıstırabı fe
ci oldu. Aldatan kadının arkasın
dan koştu, yalvardı, aya~darına 
kapandı, fakat kırılan grurundan 
başka bir kazancı olmadı. Karde· 
~im ma alla:-daki a5ıklar takımına 
<lü~tü .. Diyar diyar gezdi.. Sonra 
Numan p:ı;anın hayatına ait ma. 
s:ıllar onu buraya çe'.~ti. O vakıtki 
Bursa ,·a!bi karde~imin e;ki bir 
mel:tep arka:biı imiş .. Onun yar
dımiyle içerisind~ c.:;ki \'e kıymetli 
eserler bulunan kapalı mcvlcvi 

.. 
lllr mektepte kız talebeye balonun ufak bir nümuneıııl gösterlllyor 

J,onılranm fıtyyare lıiirumlarına Trnrşr nmhafnz:ıc;ııula kullanılan balon1arc1an hiri şişiriliyor 

tekkesinin bekçiliğini aldı. 

''Bu haber benim için sonsuz 

l b~r .sevi~ı; ~aynağı. oldu~. Vakıa e. 
ı vınıze gırmıyeccl:tım. l•akat belki 
1 bu esrar tekkede saklanmış ol:ıbi· 
: lirdi. Binaenaleyh derhal buraya 

geldim, tekkeye, kad~~imin yanı· 
na yerle)tim. 

"Günler tekkeyi aramakla geçti. 
Bir gün mahzende, bir duvar di· 
binde küfler'lliş, çiirüme~e yüz. 
tutmu5 şu defteri lıuldum. 

Numan bu sözleri söyledfüten 
sonra yam başında duran defteri 
alarak !dana uzattı: 

- Bu çok eski bir deterdir; say· 
faları okunm~z. kargacık burgacık 

yazılarla dolu bir defter. Hemen 
her sayfasında. köşede bir takım 

rakamlar, garip işaretler göze çar. 
pıyor. 

Doktor sordu 
- Bu nedir? 
- Bir defter. Daha doğrusu bir 

itiraf name.. Bu satırları kimin 
yazdığım bilir misiniz irfan bey. 

- Hayır ne bileyim! 
- Bu satırlar bundan bir asra 

yakın zaman evvel işlenmiş bir 
cinayetin esrarını aydınlatıyor. 

i\uman paşanın nasıl öldüğünü 

bilirsiniz tabii. 
-Evet .. 
- İşte ben bu defteri okuduk-

tan sonra bu ölümün sırrını öğ. 
rendim. Paşayı öldüren, karısına 
a~ık olan genç mevlcvi devrişi idi.. 
Dedelerimden birini öldüren bu 
adamdan nefret etmek lazım. Fa· 
kat defteri okuduktan sonra bu 
bir türlü elimden gelemedi. za:aı. 
1t derviş kendisini cinayete ka:iar 
sürükliyen bu aşk hikayesini oka
dar hazin çizgilerile anlatıyor ki. .. 
''Pa~ tekkeyi yaptırırken eviyle 

tekke arasında bir yol bırakmıştı. 
Bu yol tam Numan paşanın reS
minin konulduğu yerde b·1Junan 
bir kapı ile nihayetleniyordu. Fa
kat paşa Avnıpadan dönünce ga
liba karısı ile dervişin arasındaki 
münasebetin (folinc geçmek mak_ 
rndile bpının 'mlunduju yerde 
bu resmi dıl\'ara geçirtmiş. 

"Bilirsiniz ya, paşa garip bir a-

dammı~. duvarı ördürebilir veya 
resmi çakarak kapatabilirken böy
le yapmamış .. Resme gizli bir yay 
ilave etmiş. yaya basılınca resim 
mihveri etraf ın<la dönüyor ve 
gizli geç·· meydana çıkıyor .. 

"'F a k a t d e r v i ş bu 
s ı r r ı ç a b u k anlamış .... 
Gizli yol, yaylı resim iki sevgiliyi 
birbirinden ayıramam15.. 1 !anım. 
efendi dervişe karşı duyduğu de
rin aşka rağmen temiz ve namus
lu bir kadın kalmış .. Paşa sağ ol. 
dukça aşkının karşılıksız kalaca
ğına inanan genç mevlevi. aşkının 
\"erdiği cinnet içerisinde paşayı ze. 
hirleme!< kararını vermiş .. Esran. 
nı eski bir kitabtan öğrendiği bir 
zehirin yardımına müracaat et
miş .. İçildiği anda hiç birsey his
sedilmiyen, fakat üç saat sonra 
yıldmmla vurulmuş gibi öldüren 
bir zehir ... Derviş defterinde bu 
zehiri hangi ottan çıkardığını yaz· 
mıyo~; defterinde aynen şu söz
ler var: "Bu zehiri hangi ottan 
çıkardığımı söylemiyeceğim, çün· 
kü şayet bu defterim bir gün bir 
insanın eline geçerse kolay öldü. 
ren ve öldürdükten sonra iz bırak
mıyan bu zehir başkalarına da 
fenalık yapabilir. Ben adam öl
dürmek kararım verdim. Başka· 
sının da böyle bir işe girişmesini 
istemiyorum." lşte derviş bir sa
bah herkes uyurken gizli yoldan 
eve girmiş ve zchirini pışanın hu
susi kutuda bulunan anberli 
kahvesinin içerisine karıştırmış. 
Bütün hadiselerin defterde uzun 
uzadıya tafsilatı yar .. Size bu def· 
teri bırakayım okurs'.lnuz. 

- Olur . 
- Ben bu defterin sayf alarm. 

dan gizli yolun nasıl açıldığım da 
öğrendim. Bu sırrı öğrendikten 
sonra ondan istifadeye tenezzül 
etmemem.hatta burayı bırakıp kaç 
marn lazım gelirdi. Fakat iradem· 
den daha ü::.tün bir kuvvet beni 
burada k:ılmağa zorlıyordu. Ha. 
yatımı bağlamak istediğim san'a
tın sırı burada saklı idi. Bunu 
bulmaqan burayı bırakıp gide· 

mezdim. Sonra kendimi mazur 

gösterecek sebebler vardı. Bell d~ 
Numan paşa soyundandım •. e~~ 
bu paşanın mirası ise benim 
bu mirasta hakkım vardı. vıı~ 
bu sebcbler beni yaptığım hare~t 
te herkese karşı mazur göster~ 
mez. Bunu biliyorum. ı Iareıtetı 
min doğru olmadığını pek iyi }liS
scdiyordum. 

''Sonra beni buradan ayıraıll1' 
yan ba5ka bir sebeb vardı. t.rırıe 
min minyatür resmi dedemin P0'.; 

tresinin bulunduğu odada idi. 5~ 
çiftlikte yokken hergün bu oda~~ 
gelir, saatlerce annemin resmİt11 

önünde diz çökerdim." f 
Numan gözlerini kapadı, pro r 

sör lrfan Numanın elleriı:i t~t~ 
Numan bu temasla ürperdı, goıl 
rini açtı ve tekrar söze ba,ladı.: ·ı· 

-Bu sırada çiftliğe gel~ 
Çiftliğin dolduğunu gördüğüm~ 
derhal buradan ayrılmak kar.l~ 
verdim. Sizi aramaktan vazgeÇl•~ 
Fakat anemin resmini aımadıt, 
bir yere gidemezdim. Son bir ıi)~' 
ret yaparak resmi almak için ~~ 
gece odaya girdim. Ve orada 1 

defa olarak Güzini gördüm. , 
Numanm sert sesi hıçkırı1'1°• 

tı, Omuzları titredi. . •. 
·rıtr 

- Daha fazla söyleme)'1 
3 

Sonra tekrar hasta olursunuı ı;. 
ten ben maceranın bundan s0"'1 
rasını bütün tafsilatile biliyorü· 1• 

- Güzinin yanında yaşarab!! 
mck için macerayı bir esrar pt ~ 
desile örtmeğe çalıştım. N.~~, 
paşaya olan benzeyişimden ıstı ıflı 
de ettim. Canlı resim mas:.ı~111. 
yüz sene sonra yaşatmak isted

1 ~ 
, d . b . . t' .. ·efC h.ar eşım u ışte yarı ıs ıJ J3•' 
yarı zorla suç orta~ım oldU· Gil' 
fırsattan 'istifade ederek onu 

1 ıı· 
zinle konuşturdum. Güzinle kO~tıl 
şurken esrarlı sözler söyleınes~ıJ' 
tenbih ettim. tsmi sorulursa ··ı-:ıJ, 
man" diyecekti. Bu suretle !'- 9• 

A d W 1'3.)1 man paşanın haıa yaşa ıgı ııf9 

ati devam edip gidecekti. 50 W 
balo ak53mı ge'di. O akşam g~1, 
ti kalamadım artı1c s~v:ı:\iı~te!· 
-mr etrafında dolac;an erke ıı' 
insam f.arhoş eden ~musiki bCt) 
çileclen çıkardı. (Devaıııı "" 


