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~ llalif aks Heyetimiz uıyc§lfil<dlo rr©.o 
~ . '. f d. 15 Sovyet tayyaresi 
Şerefıne zıya et Ver l Helsinkide Amerika 
~Yter muhabiri, ingiliz haiiclye nazırının, Numan Menemenci- elçilik binası üzeri nele 

.~ ~lu'na karşı iltifatkar hareketinin göze çarptığım kaydediyor uçtu, bombalar attı 
-< lllgiliz hariciye müsteşa

,.ln.zn Avam kamarasında 
verdiği beyanat 

~ndra, ı (A. A.) - Hariciye müsteşan B. Butler, avam ka. 
Inda Türkiye hakkında aşağıdaki beyanatta bulunm~tur: 

Almanya 
Çekoslovak yada 

yeni bir hükumet 
kurmak istemiş ~tt ··- Kendisile bir anlnşma imzalamış olduğumuz Türkiyenin ha. 

l; ehemmiyetini herhalde kabul edersiniz. Bu sebepten dolayı, 

~ ~.Ye hariciye genel sekreteri B. Numan Menemencioğlu ile ar• Pari", 1 Ol usu i) _ Gazetele· 

6t(t ~ larının Londrayı :ı:Iyaretini bilyUk bir tehnlilkle selamlarız. rin yazdığına göre, Çekoslovakya 

1~· 'IJ'. 
11
dilerUc, iki memleket arasında imzalanmış sıkı ittifaktan doğan devlet reisi Hacha'nın lngiltcreyle 

e5'C' ~~! ve iktısadi meseleleri görüşeceğiz. Ümid ediyoruz ki görii§- Fransnya harb ilfın etmek, Alman 
~ ~etimizin neticesinde Türk - İngiliz ticaretinin malllc olması icab ordusuna bir mikdar Çek askeri 

~it tt hacmi elde etme.sine halen mimi olan engeller ortadan kaldı. göndermek gibi Almanya tarafın-
ca1ttır a .,, dan yapılan teklifleri rcaactmcsi 
"· Butıer, aynca şunları da söylemi5lir: üzerine, Berlin Pragda yeni 'ih- Cenubu earki Avrupa.sının ihtiynçlan, ezcümle Yunanista_ bir hükumet kurmayı düşünmüş 

' U~açiarı, lngiliz hükumetinin daima zihnlnde<lir. Bu mmtaka· ve Çek faşist grupları ile temasa 
ııı ~· ~t h tıcareUn inkişafı için hiçbir fırsat kaçınlmıyacaktır. Hükü- geçmiştir. Çek f~istleri yeni bir 
ııd alen de bu meseleyle mcşguldilr.,, hükumet kurmayı ancak Çekoslo. 

"--._ (Bat tarafı 1 incide) vakyadaıi Gestapo ve S. S. kıt'nsı 
~ t mensu~larının çekilmesi, askeri 

)-cf n kt t . kuvvet bırakılması şarUle kabul 
of-,; em e ar gaz e e c 1 edebileceklerini bildirmtşlet, bunu Rus mıAtu!ımda :m lopları 

J'' . bugün gömüldü ;~~~~~f~;~~:~~!~n~~ Sovyetler Fınlandyayı 
~;]~, loosev~lt B~h~iveİSİİ)dya azmetmişler 
ı;; Nazın olmak ıstıyor • •1. f I · "R , · F. h. ··k" ı· 
~l .. !::: .. ~~dirl~:7;.:~, •• ~··~~ mgı ız gaze e en, usıar yem ın u ume ın· 

~:z::h!:!::ğ:etih:~:;~:~~ den daha agw ır taleplerde bulunac~ ktır diyor. 
ikoymıyacak, fakat halk tarafından '' 
kendisinin istenip istenilmedlğinc 

dair bir reyiam yapılmasına müsa. 
ade edecek ve bu takdirde tekrar 
Cumhurreisl olacaktır. 

~~ ' 
~ l-'Qşlı 

Diğer taraftan, Ruzvelt, yerine 
bir başkası lntihab edildiği tak. 
dird~. yeni hükumette bahriye na· 

Parlamentonun itimat reyine rağmen kabinenin 
istifası, Finler üzerinde bir sürpriz t esıri yapta 

Moskova, 1 (A.A.) - Tas a· 
jansı tarafından verilen resmi 
tebliğdir; 

saat Ladoga gölilnün şimal aa· 
bilinde ıtain Kovojna kasabasın
da, Manesilla kasabası, istikamc· 
tinden gelen Finlandiya askerle· 

rin<len mürekkep bir mil!reze, 
Sovyetle:: Birligi hududuna teca. 
vüzle kızıl ordu hudut karakolu· 

""ııoı /1rızetcıc{ St71tyman Tevfik , bugıin gömüldii, cenazesi, 111er-
°,/;,ka1>1dakı cviııden kaldı nldı ve ınamazı Topkapı camiinde 

1•,ıdı. Basın birlili ve beli.diye çt1'1nk göndermişti. 
zm olarak bulunmak 
göstermektedir. 

arzusunu 
30 t~rinianide sabaha karşı (Denmı Z lnoi sa;)iada) 



2 - SON DAKiKA 1 BiRiNCi KANUN 1939 CUMA 

SON DAKlKA'nın tefrikası: Yazan: KURT RtlCKERRT 

Sovyet r -
(Bir Alman deruzcisinın 1914 de Emden kruvazlfrUndc geçen gtlnlert) 

Bugün te~rinievvelin 18 i idi. I Hazırlık tamam, Troilus harc
Troilqs kapdanı vapura giren Ret edecektir. Neferlerin oraya 
yolculan seyrederken hiç bir ou?ya koşuşmaları bunu nnJa.· 
şeyden korkmuyor gibi duruyordu tıyor. 

Bu, genç, 8 n ve 5ub bir adamdı. Demir çekiliyor. Kapdan köp· 
Kadınlarla bulunmaktan onlar- rüye çıkalı on, on beş dakikadan 
la konuşmaktan tasavvur edi- fazla oldu. 
lemcyecek kadar zevk alırdı. O. 
nun hiç bir seferinde, hiç bir ka· 
dınla sıkı fıkı dost olmadığı gö
rülmemişti. Tam bir kapdandı. 
Tehlike anlarında gemisini hak. 
kiyle idare etmesini bilirdi. Fn
kat korkusuz zamanlarda tanın 
mış yolcularla oturmayı kap. 
dan köprüsünde sonsuz denizle
ri seyretmeye tercih t:derdi ve 
böyle zar.unlarda vazifesini i
kinci kapdana yüklelirdi. 

Bu seferin, tehlikesiz olmadı. 
ğına, merdivenden çıkan bütün 
haliyle oynak ve cilveli bir kn· 
dına bakarken UzUlilyordu. 

Kapdanın, gözlerini ayıramadı. 
ğı bu kadın cidden güzeldi. Her 
dakika tuhaf bir yosmahkla dilz 
gün ve parlak di§lerini gösteri. 
yordu. Önden giden hamahna 
seslenerek: 

- Hele bıraz dur. dedi. 
Ve oracıkta bekleyen kapdana 

yaklaştı. Biraz da imirane bir 
tavırla elindeki bileti uzatarak: 

- 15 numaralı kamaraya ne-
reden gideceğiz? dedi. 

Troilus hareket edeli bir ı;aat 
oldu. Artık şehir görünmüyor .. 
Kaptan kamarasında gideceği yo
lu harita üzerinde zaten i§artt 
etmiş bulunuyor. 

·Bugün kruvazörlerin v~rdiği 

habere göre en tehlikesiz yol, 
Kolombo • Aden yoludur. 

Kaptan yerinde çok durama
dı .. İşini gene her zaman yaptı. 
ğı gibi, ikinci süvariye havale et· 
ti. Asağıya indi. GUvertedc şez. 
longlnrma uzanmı. yolcuların Ö· 

nUn<len geçti,. yilrUdU, döndU, 
tekrar yUrUdü. 

Gözlerinin genç İngiliz ka. 
dınını aradığı belliydi. Onu kü· 
peşteye dayanmış denizi seyre. 

derken buldu. 

Nasıl olmu§tU da bu kadın kap 
tanda bambaşka bir his uyandir
mııu. Yanma yaklaştı: 

- Yerle cbildiniz mi madam? 
diye sordu .. 

Genç kadın gene o hoppa gü. 
lil§iyle kaptana kaktı: 

- Yerle§tirecek ne var ki ıa· 

teni. dedi. 
Kapdan kendisine sorulan bu 

sual kar§ısında şa§ırdı. Orada 
kapı ynnındakj kamarota seslen- - Yalnız mısınız madam?. 
dl. Kamarot sUratle yakla§arak - Evet yalnıznn .. Yalnız do. 
kapdanı selamladı: lapnayı tercih ederim .. 

Kapdan güzel kadını işaret et. - Dolaşmayı mı? Böyle bir za 
ti ve: manda dolaşmak ..• 

- tn.&na tchllke daha baııka 
- Madamı 15 numaraya görU bir his verlr. Basitlikt.en .baz:~ 

nilz. defil. mem .• Acaba söylendiği gibi d~ ' 
Kamnramna eşyti.larını yerleşti . 1 hl'k 1• • ? • • ,,... • 

nız er tc ı e ı mı . 
ren güzel Ingillz kadını güver.. _ Yalan değil .. 
t eye çıktı, küpeşteye dayandı. E. - Bu bizim için de dü~UnUle. 
lindcki çantasını sahilde kendi. bilir mi?. 

(Baı tarafı 1 incide) 
na taarruz etni§tir. 

Kıtalarınuzı Finlandiya hları 
Finlandiya ara.ıiıine ıUrmü§ler 

ve: bunlara ıayla.t verdirmişlcrdir. 
Ayni gece ıarfımia saat ilçU 

15 geçe, Kareli berzahının Ru· 
suli kasabası tarafından mitral. 
yöz ateşi açılmıştrr. Bupu mü· 
teakip, kalabalık bir Finlandiya 
piya_de takrmı Korkiamaki kasa· 
b sına tecavüz etml§tir. Hudut 
kıtalanmıı:ın mukabil turruzu 
neticesinde, Finalndlyalıtar ken. 
di topraklarına pUıkUrtUlmÜ§ler 
dir. 10 asker ve bir yedek ıubay 
esir alımruştır. Sabaha karşı saat 
4 de bir Finlandiya piyade bölü· 
ğU Kareli berzahı üzerinde Ter. 
molova kasabasındaki karakolu· 
muıa taarruz tc§ebbUsUnde bu· 
lunmu§, fak t tüfek ve mitralyöz 
atc;iyle pUakürtUlmU~tUr. 

Finlandiya uker ıınıfınm 30 
teşrinisanidc, saıbahın saat 8 in. 
de yaptığı müsellah yeni tJ.hrikat 
üzerine, Ku:ılordu başkumandan· 
lığının emriyle Lenlnırad ınkeri 
mmtakaaındald JQtaat, Kareli 
b:rzahından ve diğer muhtelif 
mıntakalardan, Finlandiya hudu· 
dunu a~mr§lardır. 

. Rcjolya ve J>oraşoıero rmnta • 
kaıımdaki Kızılordu cUzütamla· 
n, devlet hududunun garbindc 10 
- 15 kilometre ilerlemi~lerdir. 

Petrozavesld lstikarnerlnde Kı 

zrlordu clUUtamları Suourvi gö. 
lilnc yakla;mıflardır. Kareli ber
zahında Kızılordu cüzütamları 

Metsapirtti kasabasını ve Kırok· 
kola istaayonunu ifgal ettikten 
•onra, Perijoki ~hrine yakla~mr~ 
tardır. 

;su are~at eı;nasında, onlarca 
• u • 

esır alınmıştır. Havanın muhale. 
!etine raimcn tıyyarclerirniz kc· 
şif hareketleri yapmı§lar, Vipu· 
ri ve Helsinki tayyare meydan • 
lannı bombalar atmıJlardır. 

sine bakan genç erkeğe salladı. Kaptan emin bir halde : 
Halatlar sulanın akıtarak \'R• FINLADIY ANIN RESMi - Hayır madam, dedi.. ŞUphe· 

purun burun ve arka güvertele- siz bu haberden memnun olmadı- TEBıet 
rine çöreklenirlerkcn gemi de Hclıinki. 1 (A.A.) - Fintan· 

nız.. d" • 
yavaı:ı yı:ı.una sahilden aynlıyor. D ğ . ıya SJansının diln nk§&mki ta • 

""!>' ·- - o rusunu ısterseniz evet.. · 
du. Hemen dcnllebilır" kı", vııpu· .. 1 imd rihle verdiği reıımi tebli": · .ı.nanmazsuuz.. ç e heyecanlı ı;. 
run bütün yolcusu "'"vertedır· . bi da k f 1 Ruslar, harp illn emckıizin, 

6'4 r zaman yaşama , ne eı a • 
Kalın ve tok bir dUdUk ..,~ı hududun bir çok noktaaı:na hil· ... ~ mak ihtiyacı var. Bu kadar ıene 

kısa kısa üç defa havayı dalga • dola§ınm.. Seyahatimden çok cum ctmitlerdir. Bazı noktalarda 
landırdı. Finlandiya. kıtaları Sovyet mUte. 

zevk duıarnn. Daha bir gUn tam 
Genr kadın, knpdana yer sor~ b i caviılerini tardctmiflerdir. Ba· ... eyecanla kar§ıla madun. B l• 

mak gı'bi bil"'ıt. hatasından U• • b k • z:ı noktalarda ite düıman ileri ha· 
TUA meuinız unu ne adar itıtiyo • tannue olacak ki: rum. reketine baglaıruı, fakat öfleden 

- Kapdan, çok teşekkür ede. -Bu, çok basit madam.. Siz aonr ileıleyiıi her tarafta dur .. 

rim. Size sorduğum için affını· isterseniz heyecan her zama~ ya. durulmuıtur. 
zı dilerim. Kareli berzahında Rus hu • 

nı ba;ınııda bulunur. 
- Rica ederim. _Yalnız bir def , bundan bir cumu ağır topçu ateıi tarafından 
Genç kadın, kapdanı hoppa de· sene evvel, Muhit denlıtnde iste"" haıtt' nmıttn-. Laıoda göllinün 

nilecek kadar derin bir göz eU. diğime yakın bir heyccaRla kat" timali prkiıinde iki Rue tankı 
zUeü ile sellimla.yarak kamara- !ılaştım .. Bu seyahate de ırrf bir tahrip cd.flmi§tlr. 1'iğer iki Rus 
tu takib ettJ, Kapdan, o gözden hey~anta kat'§ılaıabnirim diye tankı da Kareli be?%atunda tahrip 
kayboluncaya kadar ar}$e.sından blkıy olunmugtur • 
uzun uzun baktı. ontm. (Devamı var) Ilinlandlya kıtalan hiçbir nok· 

------------------------·! tada hududu tecariiz etmeınlttir. 

Halifaks heyetimiz şerefine ziyafet verdi 
(Devamı 2 inci &a.yfıu!a) 

B. Butler sözlerine §Öyle devam etm.lljtir: 
"- İngiliz hUkfUneU, Tilrk ve Bulgar hükumetlerinin, araların· 

da.ki mll§terek hudutta mevcut kıtalannın adedini tenzlle karar ver. 
melerini en bUylik bir memnunlyeUc haber aimıut.ır. Bu huduttaki 
gerginlik hl~ şUphe yok ki azalacaktır. tki hükümet n.re.!mdn. itbna. 
dm yeniden doğacatuu Umid ediyoruz." 

B. Butler, sözlerlnl diğer bazı yakın ark mcmlekeUerlle olan 
münasebetlere intıknl ettirerek eliyle demq;tir: 

"- Hatırlnrsnıız ki Mısır Kralı ve lrak b~veldll, trıgUtereye çok 
dostane beyanatta bulunmuşlardır. Suudi Arabistan ile milna8ebetle
rim.U: de çok mükemmeldir.'' 

B. Butler, yeniden Türk - İngiliz Ucaret meselelerine dönmU!! 
ve sözlcriııl ş5y1e bilirmiş tir: 

''- B. Numan Mencmencloğlu riyasetindeki TUrk hey<.ıtile ya· 
pacağmuz görüşmelerde elde> etmekten hali kalınıyn.ca~nnız ayanr 
memnuniyet neticelerl, pek yakında kc.:naraya arzcdebllcce>ğimi 

kuvvetle tlmtd ediyorum. 
HARlclVB • zım:11ı,~· 7.tl' APETt 

1..ondrn.. 1 (A. A.) - Hariciye nazın lord Halifaks, dün, B . .ı •ıı. 

ma.n Menemencloğlu 5crefinc Carlton'da bir ö~lc ziyafetJ veııu tir. 
Davetlller arasında Tilrklye BUyül< Elçlsi, Ticaret nazın B. Cadogan 
ft tmmım~ Pran~ nıulınrrirl B. Paul Mor:ınd da bulunmuştur. 

Reuter, lord HnlifRx·rn B. Numan Menemf"ncio~luya "'ayet !iti. 
fat.klr hareketinin bllhassn nar.an dikkati ce1bettlğinl kaydetmekte· 
dir, 

BlitUn gUn Rutlar bir çok hava 
bombardımanları yapnuflardtr. 
Helılnıkinin iki defa }'1.pılan bom 
ba.rdrmanmda, bilhassa dviner 
kurban gitmittir. Bir çok binalar 
yanmıştır. Ekserisi kadın ve ço.. 
cuk olan ölülerin tam miktan 
henlU malfun değildir • 

Vipuri de boniberdnnan edil • 
miştir. Bura~ da bir bç yangın 
çtktıUl ve hepsi sivil olmak Uzere 
4 ki1i ölmil ve 13 ki i yaralan· 
tnt§tır. 

Kokta, Kcmijarvi, Kittila ve 
Postaıno fdılrleri de bombardı • 
man edihni§tir. Buralarda da za 
rar ve ziyan vardır • 

Sakkolan lUerinde yapılan hü· 
cumda iki Sovyet bombardıman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

RUZVELT HADlSELERl 
ALAKAYLA TAXlP EOlYOR 
Va1i1ıgton, 1 ( A.A.} - Beyaı 

saraydan verilen maltlmata göre, 
B. Ruıvelt, dün akşam ~ vaktt 
Finlandiranın Amerika elçisi B. 
Procoı:e il~ uzWl bir görüşmede 
buluntr'uş. bltfıharc B. Cordcll 

Hull'u kabul ederek kerıdisile l dilen bir §iddetle tenkit ctmekte
Finlandiya meseleleri üze.rinde clir. Finlandiyaya yapılan taarruz, 
müzakereler yapmıştır. Dün bU· ekseri gazetelerin bll§mıı.kaloleri. 

tün gUn Finlandiya hariciye no .. ne mevzu tersldJ etmektedir. 

kiln olduğu behaneslle ~gal edeıı 
Stalin, bu sefer hiçbir suretle ınıı· 
zur görlllemlyeeek empery~t tı1t' 
fütuhat siyaaetJ tutmuotur. rın· 
landiya üzerindeki tahakktıınUı 
Sovyet Rusyayı, lskandinavyanPS 
§imal sahilinden geçerek A'tl~ 
Okyanusuna götUreeek olan d~ 
geni§ blr pl!na dah.U butunına'1 

za'retl ile temasta buhınm'J1tur. Petıt Parf.slen gazete!! diyor ki: 
B. RuzvC:lt, Fi:l'andiya hadise • ''KüçUcUk Finlandiya dUn sabah 

::;ine çok büyü.~ bir ehemmiyet ver· Sovyet devinin taarruzuna uğradı. 
mekte \'C al~!ta ile t!'(tp etn?:<te· Bu taar~. muhaeematm, ba§ladı. 
dir. ğı ilan edilmeksizin yapıldı, ve 

Amerikan efkarı um-.ımiye:;i. Sovyetler, hudutlarının tehdid e
bütün manaslyle Finlandiya tara- dildiği behnnesile, dün, hürriyete 
fnx!andır. ifık ve sulh icinde y~ağa teş-

nıuhtemeldlr. 

Kopenhagda dolapn bir rivıı.ye .. 
te göre, Sovyetler Birliği NorveÇ
ten Şimal denizinde u~ Unııın iııte· 
ml§tir. 

FlN GENEL KURMAYINA ne blr millete kal'§ı bUyUk bir cü· 
GöRE rUm ~lemlştir. 

Htlsinki, ı ( A.ı1.) _ Dün ak • Petit Parlsien muharriri, har • 
bin Ruslar \'e Almanlar taraf ıo.. 

ALM~ENDlŞE 
DUYUYOR 

~am Finlandiya radyosunun n~- '\ dan tahmin edildiğinden daha faz· Amsterdnm, ı (A. A.) - Tele
gnıf gazetesinln Berlin mubnbirl 
Almanya.da umwnlyet itibarile FiJJ 
landiyııya kuıı bir sempati bef. 
1endlğinl, bunun sebebi, Finlandl -
ya ın111etin1n kahrama.n1Jğl old~· 
tan btı§ka Sovyetler blrliğlniD' 
kuvvet ve nüfuzunp yaymasınc!JJS 
endl§c edildiğini haber vermekte' 
dir. Sovyetlerin Finlandiyaya ~ 
olan hareketi Almanyada hiç bC' 

ğcnIJmemcktedir. 

rettiği Finlan:liya gen6' kurmayı la uzun olacağını tahmin etmekte, 
resmi tebliği şudur: sünkü Finlandiya arazisinin dörtte 

Helsinkinin bn:n?J.dı:nam es
nasında Alman ım~tebi civarına 
bombalar düşmüş ve bu mekte -
bin direktörü ~ır surette yaralan
mıştır. Mektep hafifçe hasara 
uğramı~rr. 

Al\IERIKAN ELÇ1LlG1 
ÜZERINDE 15 SOVYET 

TA\'YARESt 
Vaşington, 1 ( A..A.} - Hariciye 

ıı.ezaretini:n aldığı haberlere g3re, 
15 Sovyet tayaresi He'! inki üzerin 
de AJT.cnka btrlc~ik d-evlctleri el
'ILili civannda uçuş yapmı' ve 
bombalar atmıştır. Am!.'rikanın 

Finlandiya elçisi Schenfcld, elçi
lik binası yakınlarında bir 9~~< 
binanın yanmakta olduğ•Jnu ve 
f:lçilik bina mm t:ıbtiye efüdi~
ni bildirmiQtir. 

JtuZ\'ELTlN MF.SAJl 
Va.}ington, 1 (A. A.) - B. 

Ruz\•elt, Sovyetler Birliğine ve 
Finlandiyaya bir m j göndererek 
sivil ahllliyl bombalamak suretile 
"gayri insani b:ırbarhk" hareke. 
Üne tcvessUI ctmlyccek1eri vaa. 
dinde bulunma.tarını bu iki memle· 
ketten hsteınl§tir. Bu mCMj Hel· 
sinkinin bombardunan edildiğine 

- ve aıenler aratımdcı kadınlar. ço
culdar ve hastalar bulunduğuna 
dair olarak cumhurreisine gelen 
haberler neticesinde Birleşik A. 
merlkanın Moskovadaki ve Hel. 
slnkidel<i :ınUmesaileri tarafmdan 

üçUnUn ormanlar ve köylerle kap· 
palı olduğunu, bunun da • eğer 
muhll!ıımat devam edecek olursa • 
Fin!Mdlyaldarın mukavemette bu. 
lunmalan lmkAnmr vereçeğtnJ 6lSy· 
.Jemektcdir. Finlandiya kahraman· 
)ığı, bu mukavemet için ltMI bir 
garantidir. 

Ayni gazetede, Cluırlea Morice, 
Sovyet kuvvetlerinin. bundıln ıuı· 
cak Uç ay evvel Almanların Po. Ht!R'CMETtN :tsı1FASJ1t-'1 
lonya haldnnda tatbik ettikleri u. !<'İNLER llA\'RETLE 

sullcrl takib ettiklerini ııöylemek· KARŞLADllJAR 
tedir. Polonya harbi de keza bava. Bcrol, 1 (A.A.) - Havas ıı.jsl)' 
bombardımanlarlle başlaını§tı. Spo srndan: 
ra iptilA.larile meşhur, sevimli bir Finlandiya parl&mentosunun di1JI 
küçük memleket olan Finlandiya- a.k§amki hcycco.nlı jçtimaı blÜ' ' 
da, harb, hava harcld'ı.tı haricinde, kında liclsinklden mUtcmnı!m ~ 
pek hususi bir mahiyet iktiııab o- lllmı:ıt ve to.tsU5.t almrnl§tır. 
deccktlr. Bundan iki Uç sene evve. Mebuslar, hemen heıııen ~ 
tine gelinceye kadar, iki fırka kuv. bir karn.nltk l~de parlamentoJ10lS 
veti kadar bir kuvvete sahlb olan bUyilk merdiveninde topıarunı~ltı ' 

~· Finlandiya ordusu o nispette bUyü· dır, Cajander ile Erkkonun, be) 
rnüştUr ld bugün 450 bin neferden yanatlarmı dinledikten BOllf8 ~ 
mU~ekldl bulunmakta, yani nUfu· merlkanın tavııssut teklifini kabil 
su mecmuunun takriben yüzde o· etml§lel' ve hUktimete itimad re~ 
uuna teknbUl etm~~AAlr. J;W ... or. .. ycrmijlcrdlr. t\ 
dunun sahib olduğu malzeme mu. Bu huausta N ue Zurcher r11~ 
kemmeldlr. Fako.t eunuımı da. C· tung §Öyle yD.z:Jyor: . c 
setle kaydetmek gerektir ki, Fin- Bu itimad reyinden sonra Jtabiıl 
landiya, insan aded bakımından nin istituı Finlandiy& e!kirnt~ıı
tUkenmez menbaa sahlb bir mem· mumlye::i için bUyil~ bir :ıUrJ'tl' 
lekctlc çarpı§mak mevklin1e bulu. olmuştur. 1 
nuyor. Kabinenin kimlerden teş~11 

Petlt Parlaien bundan oonra dL etmm olduğuna dair maJCUnat "1°"' 
:rw~: ~~ 

"Fakat, Sovyet taarruzu, bUtUn Bir Alman menbaındıın btıdlrlil~: 
her iki memlekete tevdi edilmiş • " dünyada, çok fena bir tesir yap- diğtne göre, Tanner, Moskovıı. 
tir. 

FlN KAB1NES1N1N 
iSTİFASINDAN SO!\RA ... 
Londra, 1 ( A.A.) - İngiliz 

gazetr!eri, Sn\1'et Ru5ya tarafın

dan yapı!mış o1an taarruzu tenkid 
cded<en hdç şilb:1e3iz halkın his5i
yatma tercüman olmaktadır. Hus· 
ya, iki yilılülüklc, şiddete cnü9te· 
nid emperyalistlikfo i:ltih:rn e:fü
rnektedir. 

P.ıozı gauteier, Finlandiya ka
binesinin istifasından s~ra dahi 
Rusyarun müıakeratta bulunma· 
~ra mütemayil olmadığı, belki yeni 
hilkamete çok ağrr oartlar der • 
meyan edeceğini yazmaktadufar. 
Artık Moskova hük~ti, mas • 
kesini atmŞır ve musl~1ane bir 
hal sureti elde etmek niyetinde 
olmadığını ıgöstenncktedir. Hatta 
gazeteler, Sovyet hükt\metinin bil· 
tün FiniandiyaYJ istila etm~ ta· 
savvurunda otdu~u y.ızmakta 
ve Finlandiya kebine&in.in yapmı~ 
oldu~ hareketin yeni müıakere
lere rai;men amelt hiç bir tesiri 
olrruyacağını i18.ve etmektedirler. 

Di~cr taraftan Ruilann şbntli· 
ye kadar ancak Erkko hükO.m~i 
ile yapılan müzakereler esnasın
da taleb edilmio olan hedeflere 
taarruı i1e iktifa etmiş olduklan
na ehemmiyeUe işaret etmektedir. 

FRANSIZ GAZETELERL,1N 
MVTALF.ALARI 

rarls, l (A. A,) - Havas ajanın 
bildiriyor: 

Bu :ııaba.hkt Parls matbuatı hu
l!satan: 

Dün, kUçUk ve k&bra.nıa.n Fin· 
land!ya ınllletlnhı maruz lcaldt~ 
taarruz: Frnnsız matbuatmm bıu,,. 
lıca m~gul eden meseledir. 

• Gazeteler. aı;ık ııehlrlertn bom. 
b:ı.rdıman edilmePinl, az tesadüf e · 

mıştır. Yalnız Avrupada. değil, A- mfu:akerata glrŞncğe meınur ~; 
merikada da, azami şiddetle karşı· dilmiştir. Rusyanm Finlandi)'B) it' 
lanmıştır. Şimdiye kadar, ya.bancr milddcti bu sabah munkazi olan~ 
memleketlerde yalnız propaganda ültimatom verml§ olduğuna d !• 
yapmakla ve 5nrkl Polonyayı Be. olan şayia, Helsinlddc tekzip e61 
yaz r..uslar ve Ukranyalılnrla mes. , mcktedir, 

·~~--~~~~---~--~~--~~----------__..,,,.,, 

DAKiK; EN SON ,. 

Yeni Fin hükOmeti, ademitecavüı 
paktı yapmayı kabul etti 

Loadn, (Ba.dyo, sıuıt 18) - Moako\ılda neercdUcn re.smt teb!!f; 
de Yeni Finlandiya htikfunetinin SovyeUerle bir ademi teeA 
niliıalu ynpmağt kabul ettiği bildirilmektedir. 1 

Diğer taraftan, Amerlkanm Moskova elçisi bugün StokbO~. 
hareket etmi~tir. Se!irlıı bu ziyareti bir trb}>l tedavi ına,ksadJYledl" 

Dört Alman tayyaresi denize indi art 
Londn., (Radyo, aut 18> - Bu sabıı.hki Alman tebU~de d iP' 

Alman tayyaresinin §imal denlzl Uzerindeki uçu§lannda den1tC 
mek mecburiyetinde knldıkian bildirllmektedir. 

Alman ba§ kumandanı cephede ~of. 
LoncJra, (Radyo, t 18) - Alman bafkumandaru re1 

Brautchich bugUn sarp ceph~o giderek orduyu teftlo t.mJotit· 

Bir Fin vapuru battı tıfl' 
Londra, (Badyo, aat 18) - (Maketa) iııimll ve 2«!0 tonlul' ~ 

Fin vapuru bugUn tskoçya. aahlllcri açıklarında bir mayn.rı. çarpnııl -· 
iki daldko. içinde batını tır. Vapurun tayfası lrurtanlnu§ vo ~ 
hlllerine çıkanlm~tır. 

İngiliz Kralı mü avere meclisini topladı ~r' 
Londra, (Radyo, aaat 18) - Kral bugUn sarayda huşU.8! ıntlf" 

mecliaini toplnm~ttr. ıa-&1 t" 
Milşavere medblnden ıonra lngilterenin yent Belgrad elçisi ıııl~D 

rafından kabul edllmi§tir. Kral, Londrada bulunan ve ınuste ](llt'ııl 
konferansına iştirak etJniş olan YenJ, Zelanda. mura.hhasrnı 

c~l§tir, 
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Bin Göller memleketi 

Finlandiya 
-5imali Avrupanın bu güzel ı.. mleketi utik· 
lalini bundan· yirmi iki aene evvel böyle bir 

kanunuevvel günü kazanmıştı ... 

Bu suretle Rusya Finlandiya
mn istiklllini tanımış oldu. 

' \' . . 

'klbıneı bl devlet heaabınn 
'it: l'apmak suçundan blrlnı 

tıa mahkemesi tarafındu. 
8 

nıe edilen Dr. Fuat Sobll. 
1kır&z •e SO!eymın Nurınlıı 

~:ııtıakemcıleri blllrlJerek hıık 

( Yeni kabine T anner 
tarafından kuruldu 

Hol an daya 
aar;uzun ari· 

fesindemiyiz ? 

Finlandiyaya ''Bin göller 
memleketi., derler. Bu tabir, ara 
ziai büyük kü~ük sayısız: mavi 
ıöller arasında ekseri ye§il bir 
çayırlık, kısmen geniı stepler 
halinde _uzayan bu sakin ve güzel 
memleketi çok iyi ifade eder. 

Orta Aıyadan gelmiı ft Tu· 
rant ırka mensup olan Finler a
sırlarca Norveçe tabi olmutlar, 
1809 da da Rus Çarının tabiiy~ti 
altına ıeçmi1Jerdir. Bir asırdan 
fazla Çarhk imparatorluğunun 
bir parçası olan Finlandiya bir 
müddet oldukça genit bir muh· 
tariyete tabipti.. Memleket di· 
lincS., dininde, gençlerinin terbi· 
yesinde serbestti. Kendine ınah· 
ıua bir orduJu da vardı. • 

Gene ı 920 de Milletler Cem\· 
yetine bir aza olarak giren Fin· 
landiya 1921 de, Aland adalan 
üzerin·:icki hakimiyetini tasdik 

ettirdi. O .zamana kadar bu ada· 
dalar üzerinde İsve~ Mkimiyet 
iddia ediyordu. ıı.b lcırar verllmltllr. 

,
0 
kenıe, Fuat Sabit ile Rıuı IJo. 

:ı.. " •uçlarını aablt gönnlyercı. 
,11Jerınc Silleyman Nurlnln iM 

1•nıetellAI yııparak vesalr bir 
~ı llere ilrerek askeri p!Anlıı · 

~ıı' nıcmnu mıntakalanmızıo 
, 1 erını elde edip yabtıncı bir 
._~ete vermcAe lcşebblis ellilU-

HükOmetin çekilmesi Uzerina 
Askeri harekat ve şehirlerin 

bombardımanı durdu 

Almanyada bir çok 
sınıf daha sıtAtı 

altına ahndı 
Almanlar Holanda . 

hududunda tabfdata 
devam ediyor 

İskandinav yarımadasının bur
nune ve bütün Baltık denizine 
hakim bir noktada bulunan Aa· 
land adaları mühim bir sevknt -
ccyı kıymetini haizdir. Çekoslo
vakyanm işgali ile Avrupada 
harp havası esmeye başladığı n· 
man Finlandiya komşusu tsveçe 
milracaat etmiı ve gayriasked 
bir mıntaka olan bu adalann tah~ 
kimi meselesini konuımuştu. 

ı.1ı11 ilkmOş, 15 aene 2 ıOn ağır 
leıı e ve hapis mOcldellnl ııeçlr 
~ IOnra Contma ıQrfllcrek O· 

/tdl sene alıkonulmasına kB· 
0ok•rrnı~ur. 
\ b lor Fuat Sabitle Rıuı Bııkı • 
"· emen ııcrbcst bırnkılmıtlar 

' t;:·anıı, kitap" ve diJter bazı 
~ 

1 
nıcselclcrlne dair ı ıü,tnkll 

1~rarındnn vcrlltn şifnhl lak
lı arif Vekili Hn nn Atı \'Q. 

1, ccıı,in pıızartc~ı siinkn lop -
'IJd:ı cevap \'ererek beyanatın 

\ ~C:ı!(tır. • 
111lanyadnn getirtmek üzere 

~Urııuz "Doğu", "Egemen" ve 
ttııı 1kı \'apurumuı, mütteflklcı 
4 tı~ıın Alınan ihracat cnası 
~ c ıırıJıın müsnderc karurı ü -

8ctirttlınelcrlndcn ,·ıııseçll • 
l•r. 411 
4 lı ve Fronıızlıır Atman th • 
~d Olduğu için semilerlmizln 
~lec:cııtndcn, horhln sonunu 

tktcıı başka çare k~llmomıt· 

1 l 
1nınnımızdan lnslltereye SÖ· 
~k üzere 600 Jmlyc tiftik yük 
Unan bandıralı bonycn \'ll· 

'1nı::ı1 denizinde bir mııync 
~:k batmıştır. 

tdakf mnll:ır slgortnh oldu. 
t~ IGccarlorımız znrar glirme-

ı b lr, 
~Cd' " l lıa ıyc nçmoğı dilşundOAO pa 
~ 1n:ımtnr1 henliı işleteme -
~ brı, şehrin kalnhnlık semtle -

tııu Cktır odalnrındıı oturanla -
~YYen günlerde hısmomlor • 
~t l;ı rı ve ~·ıkanmı parııııı bele -
\ıııı l'afındon verılmek aurelilc 
· nJıır,ıını mu,·nfık ııörmüJ -
l~ 
r, :d•:·e reisliği tnrafındnn şu
'-b 0 l>ılan bir tamimle, satıcıJa. 

l b •hiarı sekizden ev.,·el ovar 
~\ ~lırdddarı, eğlence yerleri • 
:'llıae~lerı 23.SO do kapanmaları, 
t'( 1

1tken, dıf kapılarını kapıı. 
1~rı tetldc cJ:ılcnceye devam et. 
~ t~ktirtta eşya taşındıAı, solrnk

lo1t, renıcrden ccz;ı alınmadı • 
~}llt~la ve aşçı d0kk6nlerının 
~ L ne bakılmadı/ıı ileri ıOrll
~111rııarıa ollıkndnr olmı;ran 
, tı '~n fiddetlc ccıalandırıla • 
\. ~a lldirilmlştlr. 
l~ ~"0kil 1'cfik Suydam, dQn 

ı llkaradnn KarnbQkc slt -
\~l~ıı~lısat Veklll ll!lsnO Çakır 
\ t(tı Ul mebuıu Rana Tarhan 
~ v.t refakat elmektedir. 
'~I\ ~kh. vagon tarifelerinde 
\ 1% enzılAtın tatbikına b11Bün:ı 

'ı ~11•rcn başlnnn. ·~tır. 
ıı...~ra Bilıılerdc başgllstercn mıı· 
~.:'6ller nı YÜzünden vııpurlısr ve 
~ •rı bi ıtınzotsuı kalmı,ınrdır. 

1
't buı rkaç ıün daha devam e-
~ ~t klin maır .. ı l~leycn ,.e • 

1t l'lQı t etıh; kalacaktır, 
~t ~,1haşındo sellrlllp sUmrilk· 

ttı•ttta~1~1' •oo ton mazot oldu -
,Qllılnı ını~, c;ıknnlmuına karıır 
~ r. 

:::: ~.;~hah Deşlktıo trırnva)' 
~·- ~lırn ilde fect bir kaza olmuf, 
\~1 edın idıırcı,fndekl 1500 

Cııııı.~ksı, temı-ı•k amelcsfn. 

Pariı, 1 - Bu sabah Helsinki
dcn alınan ve henllz resmen teey • 
yüt etmlyen ha~rlere göre Sov -
~·etler bir illtimatum vererek, 
kabinenin • bilha~sa ba~vekil Ka
jander, hariciye nazın Erkko ve 
basJ<umandan Mareşal Manner -
haymm - istifasını istemişlerdir. 

Söylendiğine göre, bunun üzeri
n", memleketi fuzuli bir tahribe 
maruz bırakmamak için, kabine 
istifa etmiştir. 

Yeni kabinenin, MoSkova mil -
zakerelerine iştirak etmi~ olan ma
liye nazın Tanner tarafından 1..-u -
rulacağı söylenmektedir. 

Tanner, Moskovadaki Amerika 
sefarethanesi vasıtasile bugUn der 
hal Sovyet hükQmetile temasa ge
çerek, •-:r anla5ffia zemini hazırlı
yacaktır. 

Gene söylendiğine göre, Sovyet 
talebinin is'af e:iilmesi üzerine, 
Helsinki \'e diğer §Chirlerin bom
bardımanı durmuş. yeni askeri ha 
reket :rapılnum15ttr. ~ 

istifa teeyyüt etti 
Hel.rinki, 1 (A.A.) - Salahi

yettar bir rnenbadan öğrenildiğine 
göre, Finlandiya hükQmeti, isti -
faya hazır oldutrunu Moskovaya 
bildirmiştir. 

Yeni ka~ine 
Londra, 1 ( A.A.) - Yeni Fin • 

landiya hükiunctl, Tanner tara -
tından ~il edilmiştir. Kivimea
ki, hariciye na:mhğma tayin edil -
mlştir. 

Amerikanın tavassutu 
Londra, 1 - Amerika hükOmc· 

ti Moskovadaki sefiri vasıtasile 

tavassut teklifinde bulunmuştur. 
Ru yanın tavassuta ihtiyacı ot -
madı~ı yolunda bir cevap verdiği 
söyleniyor. 

Sembohk intikam f 
Sovyct • Fin hududundaki Tası 

Ajansı muhabiri bildiriyor: 
Sovyet hükt1m:tinin emri üzeri 

ne Kora boğazm1an taarruza ge
çen Sovyet kıtalanrun başında 
"Kirov" adını taşıyan tank bu • 
tunuyordu. 

MalQm olduğu \'echile. Stalinin 
en yakın mesai arkadaşlarından 

biri olan Kirov bundan beş sene 
evvel bir merasim esnasın~a öl -
dürülmüştü. Kirovun katli senci 
devriyesine müsadif bulunan Sov· 
yet taarruıunda, onun adını ta • 
§IYM bir tankın balunmıst. em .. 
peryallstlerden ahnan "semlıollk 

bir intikam" addedilmektedir. 

, ~ltlııı fa çarparak alır surette 
lrı ır. on,nrnlen tayyareler 

1111, 
~ dt tııurenın ba~I: .ı mıll ve befı buldu 
~bil llı[l esscscleri milmusllle • Helıiılki, 1 (A.A.) _ Hel· 

il 'ah rekkeı> mühim bir ho-
l. lırıııc •hki ıemplon ckspreslle sinkideki tayyare dafii toplann 
~ 8clml~tir. be~ Sovyet tayyaresini dU§UrmUJ 

\:..\\\'~ ı.ı 'D ~ttP.!tı. : olduğu haber verilmektedir. · 
~ ~ !iS Sovyet kıtaatı, Hargoode kara. 

'ı~~rrı111 = ya 'ıkmaia tetebbilı ctml§ler lae 
~ 1 ~oı,:•nın Slbln hnıllsln- de adıyı müdafaa etmek için ıl· 
~~ e lcı~ı ~tn' birlblrlnc çıırp. llhı aanlmıı olan halk tarafından 

\ tı %r, mu,, yirmi kl~l ya. tardedilmi§lerdir. 

)ij'lt~ ıı ınebuo;n" . li an ı Bütün Rus filoıiınun aadece a· 
t lıtık~llj'l toplınn'II§, o~ • halisi tarafından mUdafaa edil. 

"1l't: le halJ! zıuna,. mcktı; olan Ham:oe)j. zaRtetmek 

için Kronıtadtan hareket etmlt 
oldufu haber verilmektedir. 

Fin istıhklmlanna bllcum 
Stokholm, 1 (A.A.) - Carelle 

berzahında Tcriyok mmtakumca 
tiddetll bir muharebe olmuıtur. 
Ruılar ağır toplatın ve hava bom 
bardımanlarının mUzaberctiyle 
biribiri ardı sıra dalgalar halinde 
ileri atılan hücum kıtaatiylc Fin· 
landiya istihkamlarına taamız 

etmişlerdir. Finlandiyalılar, bu 
taarruzlan muvaffakıyetle pUs · 

kilrtmiltlcrdir. 

ültimatom 
Helıinki, l (A.A.) -TeeyyUd 

etmemit olan buı haberlere ıö· 

Lonc!ra, 80 - Neuye Zurcher 
Zeltung, Bovyet Ruayanm ll'lnlln. 
dlya taarruıunu Almanyanm Bol· 
ıandaya taammı takip edeceğinl 
yazıyor. Bu gazete Almanyada bir 
çok muflarm ılWı altına Qağınl
dığmı ilAve etmekted.Jr. 

Lonara, 30 (A. A.) - DalJy 
Telegrapb gazetesinin Eupen mu • 
habirl Alman taheldatI hakkmda 
§U malümau vermektedir: 

· ''BUtlln 86ylenenlere rafmeıı, 
Almanyanm Belçika ve Hollanda 
hudutlarının blrleıtitf noktadaki 
tahşldatı devam etınektecllr. 

re, Rusya Finlandiyaya bir lilti· Acben etrafmda 8 fırka bulunu. 
matom göndererek bUtUn talep- yor kt, bunların bariz hedefi Lle. 
lerinin kabul edilmemesi halinde ge kaleefdfr. 
memleketi tamamiyle istila ede· 
ceği tehdidinde bulunmuıtur. Achen'in §imalinde biriblrile dir 

Bunun üıerine Finlamiiyı par- sek teokU eden Od ordudaıı mü • 
lamentosu, bUtün gece devam e- rekkep bir trup vardır. Bu orduJ&.. 
aen bir içtima akdetnüıfü • ' nn birinin cephesi garb dlğerinlıl 

cenuba mlltevecclliUr. 

~vyet filosunun faaliyeti 
Baltık denizindeki Sovyet do • 

nanmam bu sabah erkenden Kron§ 
tad'dan hareket ederek Finlandiya 
k~rfeztnde kAlıı Hogland adalan • 
ıu i§p.1 etmlg ve Fin 1ıehirlerinm 
bonıbardmıanma denizden ifUra.k 
Ctmlftir. 

Achen'iıı cenubunda da ild or • 
duluk bir kuvvet vardır. Bu iki 
ordu gerek garb, gerek cenub, re. 
rek cenubu garbi istikametinde ta 
arruz edebilir. 

Bu lkl gnıpun arumdayea Uç.ha 
fif ve altı ağır motarltl fırka otda. 
ğu gıöi d6rt frrka da mrhlı kıtaat 
vardır. 

Fakat, bu asnn bajlannda, 
çarlık Ruıyası bu muhtariyetleri 
tahdit etti ve Finlandiyayı Rua
lattınnak ıiyasetinc ı:iri§ti. 

1917 de Çarlık i d • r e ı i 
}'lkılınea 6 ktnunuevvel 1g17 de 
Finlandiya da iıstik!Alinl illn etti. 
Halbuki Rus ihtililcileri, menı -
leketi çarlık Ruıyasmdarı kur
tarmak · davasiyle hareket etmek· 
le beraber, Finlandiyayı hür bı
rakmak istemiyorlardı. 

Bunun için bir taraftan Fin 
komUnlıtJeri ve Rus ihtilAlcileri, 
diğer taraftan Atmanyanm yardı
nu ile .Pin ordusu çarpı§maya 
başladı. 

Fin ordusunun ba§mda gene 
'nsYünkü başkumandan general 
Mannerheim bulunuyordu. Al
man kuvvetleri de general Von 
der .Ooitzin idaresi altında idi. 

Finlandlyanın 1918 deki bu 
.. istikU harbi,, kısa, fakat fiddet-

11 oldu. 

Sadece dört ay ıliren bu muha· 
rebedo memteke~ evvell "Kızıl,,· 
lann, ıonra 11Beyu,. lann tedhi§i 
altında kaldı. Kadın, erkek ve. 
~uk olmak üzere 15 bin kitinin 
Jcatlilm ~itdlfl 18y1enir. 

1919 yaırnda Cumhuriyet illn 
eden Finlandiya ertesi ıene Ruı· 
ya ile bir anıa,ım imzaladı. 

O zamana kadar İsveç bu a• 
daların tahkimine mUsaade et -
mczken, harp tehlikesi 11.ıerine 

Aalandların tahkimini kabul et
mltti· Fakat tahkimat i§i ancak 
bir sene sonra batladı. 

Finlandiyanın araı:isi qağı yu· 
kan Britanya adalan kadar bir 
saba tutar. Nüfusu 3,5 milyondur 
ve 3~ bin kiplik bir ordusu va~ 
dır. Bundan başka 100 bin kift' 
lik sivil bir muhafaza teşkilat? 
mevcuttur ve ihtiyat efradla be
raber ordu 300 bini bulmaktadır. 

Finlandiya arazisinin ancak on 
ikide biri ekili bir ziraat memlr 
kctidir. . 

Yalnız çok büyük onn&Jtlar 
vardır iri, memleketin başlıca ih
racatını da kereste vo k!ğıt teı· 
kil etmektedir. 

Finlandiyamn ticareti en fula 
fngiltere iledir. Almanya ile olan 
ticareti de mühimdir. 

Dünyaca meşhur &an'atkAr1ır 
lar yetiştirmiş olan Finlani!lya 
ileri kültUrlU bir memlekettir. BU 
yUk bestekir Jan Sibelins ve met 
bur kotueu Paavo Nurmt Fhı
landiyanın dllnyaca mcfhur kah 
ramanlandır. Bu senede Nobel 
edebiyat mükafatı Finlandiyanın 

bugiinkU en me§hur roııwıcm 

Franıı Sillenpaaya verildi. 

Sovyet donarunpaı aynca Han· 
gö llmıuıma asker çıkarmağa te • 
gebbtıs etmiştir, Daha evvel Sov. 
yet hava kuvveUeri bu tehri cıkl· 

deUe bombt.rdımıuı etmitlerdir. 

Tayyare bDcumlan 

Bu iki gnıp Franeızlarm Moısel. 
le'deki mevzileri ilzerine yijrUye • 
blleceği gibi Hollanda ve Belçika 
hudutlarını da tecavUı edebillr. 

Bu ikinci eıkta ise Aclıen'in ce
nubundald ordular Namar cena -
bundan Ardeınıes'lere ı~ret 
Majino hattnıı eimalden Ç0\1mt • 

SAAT: 13.40 
DUnkU bombardıman rıetlce -

ıtnde Helainkldt 200 kilinin öldü. 
ğl1 haber veriliyor. YaraWamı 

ınJkbln eok daha faıladır. ğe teeebbUa edecekUr. • Bir in ıiliz ticaret gemisi daha battı 
HUkUmet. Helainkinin talıUyeısl· 

nJ emretmlg ve ilk it olarak kadm
larla QOCukların otobüs ve tram • 
vaylarla hükttmet merkezinden u. 
zaklaştınlmuına bqlanml§tır, 

Bo'ıemya ve Moravyada 

Londra, SO (A • .4-.) - Tfms ga.. 
zetesinin Belgrad muhabirine glS. 
re, Alınanyanm Bohemya ve Mo

ravyada ~ bin uterl vardır. 

Londra, 1 (A.A.) - 2.730 ton hacmindeki ve 'Shcaf • Crcat a· 
drndaki tngilb ticaret vapuru, !ngiltcrenin cenubu şarkt eahili ya. 
kınında bir mayna çarparak bıtmzştır. 

&vyet tayyareleri, Finlandiya 
klSrtezinln 60 kilometre prkmda 
kAin hıao ochrlle, Finlaııdlyanın 
en bUyilk elektrik santralı bulunan 
lmatra şehrini \'e kfı{;'ld eanayU • 
nin ınerkezt olan Vibeg'i de utddet· 
le bombardıman etmi§lerdlr. 

28 ld§lden ibaret olan mürettebatı, kurtarılmıştır. Fakat infilak 
dolayısiylc bir soklan ağır surette yaralanmııtır. 

Bu mevcut !btiyaca ıı~betle çok 
yllksek olduğundan başka yerde 
kullanılıp kullanıhnıyacağı dll§tln• 
ceslni uyandırmaktadır. Blııat 

Pragda 70 bin kişi olduktan başka ı 

hudutlar ukerle doludur. 

Ne>rveç amirallık dairesi, haaara uğraınrg olan bir ingiliı tahtel· 
bahirinin iki 1nyiliz: kruvaı!Srli tarafından Moatorocy limanına 

gctlrilmiı olduğunu bildirmektedir , 

Şimal denizinde yeni bir mayn tarlası 
laveç ve Norveçte heyecan 
Parl", l - Finland.iynıun Sov. 

yetlcrln aakerf bir hareketine ma· 
Hollanda tadbir alıyor 

ruz kalmaaı her tarafta bUyUk bir BrUkıol, 1 _ Buı Hollanda ga• 
heyecan uyandırml§tır. Ekeerl ıetelert, Holaııd& hlllcQmctinin 
memlekeUcnla Fintandlyanın ce5a gemllerinl korumak Uıere ticaret 

Lond~ 1 ( A.A.) - Şimal denizinde yeni bir rnayn tarla5ı 
vücuda getirilmiştir. Bu mayn tarlası, Timu Halici ile Holanda 
araım-da 300 mil bir •abayı kaplamaktadır. AmiraJhk dairesi, ek
seriyetle bu mıntakadan geçmekte olan ticaret gemilerine key
fiyetten malumat vermittir. 

reu hayranlık uyandırmaktadır. ce.nıncrlııı harb gemileri reta.U. f J a p O n ya 
Norveçto Finlandiyaya Sovyet tinde yola çıkamıalr ta.savvunınd.a 

lutaatının girdiği haberi ceUr gel- olduğunu lıa.ber vermektedirler. 
mez, halk P'inandJya sefareU ö • icap ederse Jtalya V8 
nünde hararetli dostane teıahUr • Rotlanda bllkfımetlnln bu ted. R 1 b' ' b 1 • • 1 
Jcrde, Sovyet sefareti önünde haa· birlerine sebeb lnıtltercnin Al· USYI 1 8 lr.8Ş8 1 trmlŞ . 
mane nümayişlerde bulunmu§tur. man ihracatını mllsadere etmek Tolıtyo, ":, ( A.A.) - Röyter: 
Oılodıı. ı;ıkan bir koroUnlst gazete- ve Almanyanm da deniz harbini Japonyanın eski Roma bUyük 
sı idarehanesinin camlan kınlmıa. ı,lddetlendirmek kararlarıdır, elçisi Şiratori bugün Q3aka1a 

taamıı:u tasvib etmclt istiycn blı Almanya, bitaraf memleketleri, ı söylediği bir nut ıkta demiştir kl: 
klfıl, halk tnrafından dövUhnU§tnr. ezcümle Hollandayı, Belçikayı ve "- İcabında Jap:>nya, İtalya 

lııveç aıkcrf tedbirler almrotır. İskandinav memleketlerini, yalnıı ve Rusya aynı •. afta yer alabilir -
Fakat umumi eeferberlik Harı edil kendlslle ticaret yapmağa 1 !er. Rusya i1e Jap:mya ara'3ın:ia 
diji haberi tekıib olunuyor. Bu. icbar etmelt arzusundadır ve Hol- 1 bir ddemı tccavnz plktı'lın a':jı 
nunla beraber leveç hükfuııetJ, ya landalı amıntörlerin, mayn tehll • Almanyanın Jap:>nyayı tamamile 
bancı memlekeUerde bulµnan bl - kesine kareı tedbirlerin! arttırmak serbest bıraktığının bir deli1i:iir. 
lCımunı lsveç tayyarecilerinl der - ı suretile df'.nlz seferlerine devam Almanya, İtalya, Japonya ve Rus 
hnl memlekete dönmc_ğc davet et.. hwıusundakl l<ararlarmdan hO§llut ra arasında ittifak Çin meselesini 
~tir. değildir, katı olarak halledecektir." 

Vefat 

Eminönü Halkcvi idare MUdü. 
rü Bürhan Yule.nın km Hicaz 
Kralı lbnissuut hazretlerinin kar 
deşinin oğlu Zeki tbni Süncyya.. 
nm eşi Şivezat Zeki ~ok genç 
yaşında ufCıl etmiştir. 

Cenazesi 2 BirinclkAnun 939 
cumartesi günU Heybeliden saat 
11 de Sirkeciye getirilerek na· 
ma:r:ı öjle vakti Beyazıd camlln
dc kılındıktan sonra Edtmckapı 

Şehitliğine defnedilecektir. At• 
lah rahmet eylesin. 
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2 - SON DAKiKA 1 BIR!NCI KANUN 1939 CUMI'~ 

SON DAKlKA'nın tefrikası: 48 Yazan: KURT RtlCKERRT 

(Bir Alman denizcisinin 1914 de Emden kruvazöründe geçen günleri) 

Bugün teı;rinievvelin 18 i idi. , Hazırlık tamam, Troilus hare
Troilus kapdanı vapura gire11 ırnt edecektir. Neferlerin oraya 
yolcuları seyrederken hiç bir :ıur ya koeuşm:ılan bunu anlıı· 

şeyden korkmuyor gibi duruyordu tıyor. 
Bu, genç., {jCn ve 5uh bir adamdı. Demir çehillyor. Kapdan köp· 
Kadınlarla bulunmaktan onlar· rüye çıkah on, on beş dakikadan 
la konu.smaktan tasavvur edi- fozla oldu. 
lemcyecek kadar zevk alırdı. O. 
nun hiç bir seferinde, hiç bir ka· 
dınla sıkı fıkı dost olmadığı gö· 
rUlmemişti. Tam bir kapdandı. 
Tehlike anlarında gemisini hak. 
kiyle idare etmesini bilirdi. Fa
kat korkusuz zamanlarda tanın· 

mı§ yolcularla oturmayı kap. 
dan köprilsUnde sonsuz denizle· 
ri seyretmeye tercih ederdi ve 
böyle zanunlnrda vazifesini i
kinci kapdana yüklelirdi. 

Bu sef enn, tehlikesiz olmadı. 
ğına, merdivenden çıkan bütUn 
haliyle oynak ve cilveli bir ka
dına bakarken UzUlilyordu. 

Kapdamn, gözlerini ayıramadı. 
ğı bu kadın cidden güzeldi. Her 
dakika tuhaf bir yosmalıkla dUz 
gün ve parlak dişlerini gösteri. 
}"Ordu. Önden giden hamalma 
seslenerek: 

- Hele bıraz dur. dedi. 
Ve oracıkta bekleyen kapdana 

yaklaştı. Biraz da Amirane bir 
tavırla elindeki bileti uzatarak: 

- 15 numaralı kamaraya ne-
reden gideceğiz? dedi. 

Kapdan kendisine sorulan bu 
sual k8.1'§1sında şaşırdı. Orada 
kapı yanındaki kamarota seslen
di. Kamarot sUıııtle yakla§a.rak 
kapdam selamladı: 

Kapdan güzel kadını işaret et. 
ti ve: 

- .Madamı 15 numaraya görU 
nUz. deai. 

KamnraSina eşyalarını yerleşti 
ren gUzel Ingilli: kadım güver
teye çıkb, kUpcşteye dayandı. E.. 

!indeki çantasını sahilde kendL 
sine bakan genç erkeğe salladı. 

Halô.tıar sulanın akıtarak va· 
purun burun ve arka güvertele
rine çöreklenlrlcrken gemi de 
yavaş yavaş sahilden aynlıyor. 

du. Hemen denilebilir ki, vo.pu· 
run bUtUn yolcusu gUvertedir. 
Kalın ve tok bir dUdilk sesi 

kısa kısa üç defa havayı dalga • 
lnndırdı. 

Genç kadın, kapdana yer sor
mak gibi büyük hatasından u
tanmıe olacak ki: 

- lüpdan, çok teşekkür ede .. 
rim. Size sorduğum için affım· 
zı dilerim. 

- Rica ederim. 
Genç kadın, kapdam hoppa. de

nilecek kadar derin bir göz sil. 
zil§U ile selAmlayarak kamaro
tu takib etti. Kapda.n, o g5zden 
kayboluncaya kadar arkamndan 

uzun uzun baktı. 

Troilus hareket edeli bir ~aat 
oldu. Artık şehir görünmüyor ., 
Kaptan kamarasında gideceği yo
lu harita üzerinde zaten işaret 
etmiş bulunuyor. 

·Bugün kruvazörlerin verdiği 

hnbere göre en tehlikesiz yol, 
Kolombo • Aden yoludur. 

Kaptan yerinde çok durama
dı .. İşini gene her zaman yaptı. 
ğı gibi, ikinci süvariye havale et· 
ti. Asağıyn indi. GUvc-rtede şeı:. 
longlnnna uznnmı~ yolcuların Ö• 

nUnden geçti,. yUrUdU, döndü, 
tekrar yUrildU. 

Gözlerinin genç İngiliz ka. 
dınını aradığı belliydi. Onu kil· 
peşteye dayanmış cknlzi seyre. 
derken buldu. 

Nasıl olmu§tU da bu kadın kap 
tanda bambaşka bir his uyandır· 
mı§tı. Yamna yaklaştı: 

- Yerle§ebildiniz mi madam? 
diye sordu .. 

Genç kadın gene o hoppa gü. 
lil§iyle kaptana kaktı: 

- Yerlc§tirccck ne var ki za· 
ten!. dedi. 

- Yalnız mısınız madam?. 
- Evet yalnızını .. Yalnız do. 

taşmayı tercih ederim .. 
- Dolaşmayı mı? Böyle bir za 

manda doln§mak ... 
- tn&tna tehlike daha ba§ka 

bir his verir. Basitliktcn.Jlan.t. 
mem.. Acaba sö;:lendiği gibi de· 
nizler tehlikelf mi ? . ' 

1 1 

- Yalan değil .. 
- Bu bizim için de düşünüle. 

bilir mi?. 
Kaptan emin bir halde : 
- Hayır madam, dedi .• ŞUphe· 

siz bu haberden memnun olmadr 
mz .. 

- Doğrusunu isterseniz evet .. 
·İnanmazsınız.. 1çlm<le heyecanlr 
bir zamanda yaıamak, nefes al. 
mak ihtiyacı var. Bu kadar aCfle 
dolaşırım.. Seyahatimden çok 
zevk duµ.nm. Daha bir gUn tam 
heyecanla kar§ıla§madım. Bil· 
meı iniz bunu ne ,kadar iatiyo -
rum. 

-Bu, çok basit madam.. Siı 
latencniı: heyecan her uıM."\ ya. 
nı ba~ınızda bulunur. 

- Ynlnu: bir defa, bundan bir 
ıcne evvel, Muhit deniıinde iste 
diğime yalan bir heyeeaRla kat"" 
1ılaştım .. Bu e>eyahatc de ırf lbir 
heyecanla ka11ılqabnirim diye 
kallayonun. 

( Devanu r) 

___ ovyet - • 
ın r 

(Baı tarafı 1 incide) 
na taarruz etni~tir. 

Kıtalarımızı Finlandiyalıları 

Finlandiya arazisine ıUrmüıter 
ve bunlara zaylat verdirmişlcrdir. 

Ayni gece ıarf ı~ aut ilçli 

ıs geçe, Kt.rell berzahırun Raa· 
suH kasabaıı tara.f ından mltraL 
yöz ateşi açılmıştır. Bupu mü· 
teakip, kalabalık bir Finlandiya 
piyade takrmı Korkiamaki kasa· 
baıına tecavüz ctmlttir. Hudut 
kıtalarımmn mukabll taanuzu 
neticesinde, Finalndlyalılar ken. 
di topraklarına pUıkUrtUlmU~lcr 
dlr. 10 asker ve bir yedek subay 
esir alınmıştır. Sabaha karşı saat 
4 de bir Finlandiya piyade bölü
ğü Kareli berzahı üzerinde Ter. 
rnolova kaşa.basındaki karakolu· 
muza taarruz teıcbbUsUnde bu· 
!unmuş, fakat tüfek ve mitraly<Sz 
ateıtyle pUakürtUlmU§tUr. 

Finlandiya a ker ıınıfınm SO 
teırlnisanidc, sabahın saat 8 in. 
de yaptığı müsellfilı yeni t3.hrikat 
üzerine, Kızdordu başkumandan· 
lığının emriyle Leninırad ankerf 
mıntakasındalci kıtaat, Kareli 
berzahından ve diğer muhtelif 
mıntakalardan, FW1landiya hudu· 
dunu afmtglardır. 

. Rejolya ve Porasozero nunta -
kasmdal:i Kızılordu cUzütamla· 
n, devlet hududunun garbinde 10 
• 15 kilometre ilerlemişlerdir. 

Petrozavcski istikametinde Kı 

ulordu cüzlitamlıın Suozarvi gö. 
lilne yakla~ışlardır. Kareli ber 
zahında Kızılorou cüzütamları 

Mctsapirtti kasabasını ve Kırok· 
kola istasyonunu itgal ettikten 
~onra, Perijoki şehrine yakiaı:mış 
lardır. 

Bu areJçat eı;n-asında, onlarca .., . 
esir alınmıştır. Havanın muhale. 
fctine raimen tayyarclerirniz ke· 
şif hareketleri yapmışlar, Vipu· 
ri ve Helsinki tayyare meydan • 
!arma bombalar atmı~lardır. 

FINLADIY ANIN RESMi 
TEBICl 

Hcbinki. 1 (A.A.) - Fintan· 
dlya ajansının diln akpmki ta • 
rihle verdiği resmt tebliğ: 

Ruslar, harp illn cmek5izin·, 
hududun bir çok noktuına hü· 
cum etmişlerdir. Bazı noktalarda 
Finlandiya kıtalarr Sovyet milte. 
cavizl~rini tardetmi9lerdir. Ba· 
zı noktalarda ise düıman ileri ha· 
reketinc baglamıg, fakat ölleden 
~nra Ucrleyi1i her tarafta dur. 

dunılmuıtur. 

Kareli berzahında R hu • 
cumu ağır topçu ateıi tarafından 
huıdaıuıufbı'. Lagoda gölUnün 
ttmall prkiıinde iki Rua tankı 
tahrip cdllmiştlr. Diğer iki Rus 
tankı da Kareli berr.:ıhmda tahrip 
otunmuıtur • 

Finlandiya kıtalan hiçbir nok· 
tada hududu t ecavüz ctmetnlttir. 

Hull'u kabul ederek kendisile 1 dilen b!r §iddetle tenkit etmekte· ı kt1o olduğu behanesile işgal edets 
Finlandiya meseleleri üzerinde dir. Finlandiyaya yapılan tnamız, St.nlin, bu sefer hlgblr suretle ııırı· 
müzakereler yapmıştır. Dlin bil· ekseri gazetelerin b~mıılrololeıi. zur görUlemlyecek emperyaICıt blt' 
tün gün Finlandiya hariciye ne • ne mevzu tc§ldl etmektedir. fütuhat siyaaeU tutmu~tur. f1J1• 
za'reti ile temasta bulunm•Jıtur. Petlt Parl.slen gazetesi diyor ki: lıı.ndiya tlzerlndeld tahakkuınU• 

B. Ruzve!.lt, Firiaıdiya ha:iise • ''KilçUcUk Finlandiya dUn sabah Sovyet Rusyayı, lskandlnavyanJIS 
sine çok bUyü..l( bir ehemmiyet ver· Sovyet devinin taamııuna uğradı. ~lmnl sn.hlllnden geçerek Ati~ 
melde \"e al(l!ca ile ta'dp etn:::<te- Bu taarruz, muhasemat.m, b!!.§ladı.. Okyanusuna götürecek olan dabD
dir. ğı ilan edilmeksizin yapıldı, ve geniş blr pl!na dı\hU bul~ 

Amerikan efkan um·ımiye3İ. Sovyetler, hudutlarının tchdid e- muhtemeldir. 
bütün manasi)•le Finlandiya tara- dildiği bchanesUc, dUn, hUrrlyete Kopenhagda dotaoan bir rtvaye. 
fındandır. qık ve sulh iı;inde yqmnağa te&- te göre, SovyeUer Birliği NorveO-

FlN GENEL KURMAYINA ne blr mil~ete kargı bUyUk bir eli· ten Şimal denirinde UQ Jima.n ısıe-
GORE rUm ~lemıştir. mlştir. 

Helsinki, l ( A.A.) _ Dün ak _ Peüt Parisico muharıiri, hnr • ALMANLAR ENDlŞE 
bin Ruslar ve Almanlar tarafLQ.. DUYUYOR 

~am Finlandiya ra1yosunun neş- dnn tahmin edildiğinden daha fa~ Amsterdnm, 1 (A. A.) - Tel'" 
rettiği Finlan:iiya genm kuıım'1yı 1rl la uzun olacağını tahmin etmekte, graf gazetesinin Berlin muhıı.b . 
resmi tebliği şudur: çünkü Finlandiya arazisinin dörtte Almanya.da umumiyet itibarile fill 

Helsinkinin bonı'>:ır.:lı:n:mı es- ilçUnUn ormanlar ve k6ylerle kap· Iaııdiyo.ya karaı bir sempati bef.. 
nasında Alman m'!~delıi civarına palı oldu~·nu, bunun .. _ • eğer ı dl &" ~ lendiğlni, bunun sebebi, Fin an -
bombalar dü,milş \'C bu meld.e • mubnısıım•t devam edecek olursa • ya milletin1ıı kahramanlığı oldu) · 
bin direktörü a~ır urette yaralan- Finlancllyalılann mukavemette bu. tan ba§ka Sovyetler birUğiniO• 
mıştır. Mektep hafi!~e hasara lunmalan imkAnını vereçeğiııl say- kuvvet ve nlifuzunµ yaymaııDl"" 
uğramıştır. Jemektedlr. Finlandiya kahraman- endi§c edildiğini baber verme~· 

AMERİKAN EI.ÇlLlCt lığı, bu mukavemet için 1<afl bir dir. SovyeUerin Flnland!yaya karcı 
UZERl!'.TOE 15 SOVYET garantidir. olan hareketi Alrnanyada blç l:JC' 

TA YY ARESt Ayni gazetede, Charle:s Morice, ğenilmemcktedir. 
Vf.ılington, 1 ( A.A.) - Hariciye Sovyet kuvvetlerinin, bundan an· 

nezaretinin aldığı haberlere g3re, cak Uç ay evvel Almanların Po. 
15 Sovyet tayaresi He'; inki Werin lonyn hakkında tatbik ettikleri u. 
de Aır.erıka blrle~ik devletleri el- sullcri takib ettlklerlnl söylemek· 
çiLi~i civannda uçuş yapını' ve tedir. Polonya harbi de keza hava 
bombalar atmıştır. Amerikanın bombardımnntarllc b8§lamı.5tı. Spo 
Finlanrlira elçisi Schenfcld, elçi· ro iptilıi1nrilc mc§hur, sevimli bir 
lik binası yakınlarında bir çı:>~< küçük memleket olan Finlandiya
binanm yanmakta olduğ'.lnu ve da, harb, hava barelttı.tı haricinde, 
clçilik binasının tahliye efü:Mi- pek hususi blr mahiyet iktlsab e-
ni bildirmi~tir. decekUr. Bundan iki Uç sene evve.. 

line gelinceye kadar, iki fırka kuv. 
JtUZ\'ELTL'1 ME~AJI vcti kadar bir kuvvete sahih olan 

\'a-';lnıton, 1 (A. A.) - B. Finlandiya ordusu o nispette bUyil
Ruzvelt, Sovyetler Birliğine vo müştUr ki bugün 450 bin ne!erden 
Finlandlyayn bir nıt.Saj göndererek mii~ekkll bulunmakta, rani nU!u· 
sivil ahaliyi bombalamak suretile 
"gayri insani barbarlık" hareke. 
tine tevessill etmiyeceklen vaa. 
dinde bulunmalarını bu iki memle· 
ketten fsteml§tir. Bu mesaj He!· 
sin.kinin bombardıman edildiğine 

• ve aıenler arasmdıı. luı.dmlar, ço
cuklar ve hastalar bulunduğuna 
dair olarak cumhurreisine gelen 
haberler neticesinde Birleşik A. 
merikanın Moskovadakl ve Hel. 
ııinkideki mUrneıı:ıileri tarn!mdnn 
her iki memlekete tevdi edilmiş • 

tir. 

su mecmuunun takriben yilzde o-
uuna teknbUl etmektesm.,lW,..Qr, ~ 
dunun sahib olduğu malzeme mU. 
lmnmeldir. Fokat §Unı!mı da o· 
sefle kaydetmek gerektir ki, Fin
landiya, insan aded bakımından 

tükenmez menbaa sahlb bir rnem· 
lekeUe çarpışmak mevklin-:'le bulu. 
nuyor. 

Petit Parlııien bundan ııonra c1L 
yor ki: 

"Fakat, Sovyet taarruzu, bUtUn 
dünyada, çok fena bir tesir yap· 
rnıştır. Yalnız Avrupada değil, A
merikada da, azami şiddetle karşı· 
lanmıştır. Şimdiye kndar, yabancı 
memleketlerde yalnız propaganda 
yapmakla ve §arkl Polonyııyı Be. 
yaz r.uslar ve 'Ukranyalılarla. mes. , 

ntıntl"lf E'l'tN tsTtF ASI1"1 
FİNLER HAYRETLE 

KARŞLADU..ıAR 

Bcm.I, ı (A.A.) - Havas aJSl'· 
smda.n: 

Finlandiya parlamen~unun d~ 
akşamki heycce.nlı içtimaı blÜ' ' 
kmda lielslnklden mUtemmtın ııı"
llllnat ve Wailfıt alınml§t.Jr. ıaJSS 

Mebuslar, hemen hemen 
bir karanlık içinde pa.rlamentoıı!JlS 
bUyUk merdiveninde toplanın~!' • 
dır. Cı:ıjander ile Erkkonun, bO>._. 
ya.naUnrmı dinledikten sonra ~ 
merlkanın tavtı.Mut teklifini kB~ 
etmişler ve hUkümetc ltimad re 
,:am;ml!llcrdir . 

Bu hususta. N ue Zurcher .... ~f 
tung o!Sylc yazıyor: o 

Bu itimad reyinden sonra 1tsJ:ıill 
rJn istifam Finlandiya cfkfiJ1Usıi~ 
mumlye:;i için bUyük bir tıUrPr',.., 
olmuştur, !il 

Kabinenin kimlerden tcŞcıdC 
ctmi§ olduğuna dair malCımat )roV' 

tur. d!J'fl , 
Bir Almnn menbaından bU uc 

diğine göre, Tanner. M05koV8 
C• 

rnUzakerata gt~meğe meınur :-& 

dilmiştir. Rusyanm FinlandiYBlU' 

müddeti bu 83bah munkazi olan !ır 
UlUmatom verml§ olduğuna d 1• 
olan şayia, Helslnkide tckzlP cd1 
mektedlr. _.-/ 

FlN KABl?"ESINtN 
lSTfFASINDAN SONRA ... 
Lo"41a, 1 ( A.A.) - lngiliz 

gazett'!eri, S~vyet Rusya tarafın
dan yapı!mıG olan taarruzu tenkid 
ederken hiç şüb.ie.3iz halkın his~i
yatına tercüman olmaktadır. Hus
ya, iki yüzlülükle, şiddete mü te
rrid ooıperya.listlilvle i:1tiha·n eiil· 
mehıi.edir. 

EN - SON DAK i K~ 
ffiM 

Yeni Fin hükOmeti, ademitecavüı 
paktı yapmayı kabul etti 

Halita s heyetimiz şerefine ziyafet verdi 
BUtUn gUn RU1lar bir çok hava 
bombardıma.nlan yapnuflardır. 

Helımkinin ikl defa. yapılan bom 

PIClZI gaıeteier, Finlandiya ka· 
bin.esinin istifasından s:mra dahi 
Rusyanın milZakeratta bulunma· 
ğa mütemayil olmadığı, belki yeni 
hükQmete çok ain' şartlar der .. 
meyan edeceğini yatmaktadırlar. 
Artık Moslrova hüktlmeti, mas • 
kesini atmıştır ve musl~1ane bir 
hal sureti elde etmek niyetinde 
olmadığını g&stermektcdir. Hatta 
gazeteler, Sovyet hUkt\mdtinin bü
tün Finlandiyayı 'istila. etmek ta· 
savvunında olduğunu yazmakta 
ve Finlandiya kebinesinin yapmış 
olduğu hareketin yeni müzakere
lere ra~ amelt hiç blr tesiri 
olmıyacağım i1Ave etm~kte:füler. 

Lonılıa, (Radyo, snat 18) - M08ko\'&da ne§redUen resmt teb~ 
de Yeni Finlandiya. hUkiUnetinin Sovyetlerle bir ademi t.ee'l' 
~ yapmağı kabul ettiği bildirilmektedir. ~ 

Diğer taraftan, Amerikanın Moskova elçisi bugün Sto1'hoJtlS. 
hareket etmiştir. Sefirin bu ziyareti blr tıb]:>i tedavi ııızı.kM.d.iYledlf (Devamı 2 inci sayftlda) 

B. Butlar sözlerine uöyle devam ctmlşt.ir: 
"- İngiliz bUkfımeU, Tilrk ve Bulgar hUkümetlerinin, araların· 

da.ki müşterek hudutta mevcut kıtaıannm adedini tenzile karar ver. 
melcrlni en bUyUk bir memnuniyetle haber alnnıst.ır. Bu hudutta.ki 
gerginlik his §Uphe yok kl azalacaktır. İki hUkCUnet ııra.Bmda it.ima.. 

dm yeniden doğacağını ilmld ediyoruz." 
B. Butler, sözlerini diğer bazı yakın jark mcmlekellerlle olan 

münasebetlere intikal ettirerek ul>yle demlı;tir: 
"- Hatırlarsınız ki Mısır Kralı ve lrak ba§vekill, 1ngiltereye çok 

dosta.ne beynnatla bulunmuşlardır. Suudi Arabistan ile münasebetle

rimiz de çok mükemmeldir." 
B. Butler. yenlden Türk - İngiliı ticaret meselelerine dönmOıı 

ve sözlerini §Öyle bitirmiştir: 
''- B. Numan Menemcncioğlu riyasetindeki Türk heyetilc ya

pacıığnnız g8rüşmelerde c:lde etmekten hall kahnıyncağı:mız ayanı 
memnuniyet neticeleri, pek yakında kı::n:ıraya arzodebilcccğimi 

kuvvetle Omld ediyorum. 
HARtOtl'E , • AZIRINI, • 7.tYAFJ~ l 

T.ondm, 1 (A. A.) - Hariciye n:ızın lord Halüalts, dün. B N11. 

man Menemencioğlu §erefinc Carlton'da bir öğle ziyafet! verm~tf r. 
DavetUier arıısmda Türkiye BUyUk Elçlsi, Ticaret nazırı B. Cadogan 
ft taımmı~ Prmt~ ınuhnrrirl B. Paul Mornnd da bulunmuı:ıtur. 

R{luter, lord HnlifRx'ın B. ~umıı.n McnPm('nclo~luya ~ayPt 11tl. 
fatk&r hareketinin bilhassa naz:ın dikkati cclbettlğlnl kaydetmekte-

dir~ 

ba.rdımanmda, bilha a siviller 
kurban gitmiştir. Bir çok binalar 
yanmıştır. Ekserisi kadın ve ço. 
cuk olan ölülerin tam miktan 
henlU malfun değildir • 

Vipurl de bombardnnan edil • 
miştir. Burada da bir kaç yangın 
sı1nn11 ve hepli sivil olmak üzere 
4 ki1i öhrıUt ve 13 kişi yaralan· 
mıgtır. 

Kokta, Kemijarvi, Kittila ve 

P~mno fdllrlerl de bombudı • 
man edilmiştir. Buralarda da za 
rar ve ziyan vardır . 

Sakkolan lUcrinde yapılan hü· 
cumda iki Sovyet bombardıman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

RUZVELT HAD1SELER1 
ALAKAYLA TAXlP EDlYOR 
Vaıingtotı, 1 ( A.A.) - Beyaı · 

saraydan verilen malô.mata göre. 
B. Ruzvelt, dün ak~m geç vakıt 
Finlandiyanın Amerika elçisi B. 
Procope ile uzW1 bir görüşmede 
bulunmuş. bllAhare B. Cordell 

Diğer taraftan Ruiların §İm1i· 
ye kadar ancak Erkko hill«lm~i 
ile ~·apılan müzakereler esnasın
da taleb edilmle olan hedeflere 
taarruı ile iktifa etmiş olduklan
na ehemmiyetle i~aret etmektdir. 

FRAN~IZ GAZETEI,ERINl:S 
MCTALEALARI 

raıis. 1 (A. A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Bu Babahkl Pam matbuatı hu
lasaları: 

Dün. kUçilk ve kahra.man Fin
landiya mllletinln maruı bldıfı 
taarnn: Fransız matbuatınm b~. 
hca meşgul eden meseledir. • Gazeteler, açık §Chirlerln bom. 
b:ı,rdıman edllmeFjnl, az tesadtir c· 

Dört Alman tayyaresi denize indi aft 
Londra, (Radyo. t 18) - Bu sa~ Alı:nn:ı tebU~de d iJ1' 

Alman tayyaresinin imal denlz1 il.zerindeki uçu§larmda. dcniıC 
mek mecburiyetinde kaldıktan bildirilmektedir. 

Alman bat kumandanı cephede ~~rı 
Lonc!ra, (Radyo, t 18) - Alman bafkumaı:ldam rcnerel 

Brautchleh bugUn gu.rp cophe5inc giclerek orduyu te~ tmJttit· 

Bir Fin vapuru battı tıır 
Londra, (Hndyo, ut 18) - (Maketa) l!lmll ve 2400 toJ11WC (O 

Fin vapunı bugUn lskoçya sa.hlllcri çıklarmda blr mayna çarpııııf fi' 
iki dakika içinde bntmıatır. Vapunın tayfası kurtanlmıv ve ~ 
hillerlne çıkanlmJltır. 

İngiliz Kralı mü avere meclisini topladı ~r' 
Londra, (Radyo, saat 18) - Kral bugUn earayda hUSUl!f ~OP 

:rnecli11lni toplamışttr. ıcrs1 t1t 
Müşı:ı.vere meclisinden ıonra lngilterenin yenJ Bel,grad elçisi 1eııc 

rafından kabul edilmiştir. Kral, t.ondrada bulunan ve mUııt~",_.ııl 
konferaruıına iştira.k cllnlş olan Yenj. Zelauda. murabha~ınt 
etmiştir, 

.. 
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Bin Göller memleketi 

Finl8 diya 
Şimali Avrupanın bu güzel h mleketi istik• 
lalini bundan· yirmi iki sene evvel böyle bir 

kanunuevvel .günü kazanmıştı ... 

Bu suretle Rusya Finlandiya· 
nın istikl lini tanımış oldu. 

' \' hıncı bl devlet beaabınn 
i:t r&pmak 6Uçundan blrlnı 

~za mahkemesi tarorındo. 
e ille edilen l>r, Fuat Sabit. 
1kır~z ve SOleyman Nurlnlıı 

ltııı:tıhakcmelerl bitirilerek hıık 

! Yeni kabine Tanner 
tarafından kuruldu 

Holandaya 
aariuzun ari· 

f esindemiyiz ? 

Finlandiyaya "Bin göller 
memleketi., derler. Bu tabir, ara 
ıisi büyük kü~ük sayısız mavi 
göller arasında ekseri yeşil bir 
çayırlık, kısmen genif stepler 
halinde .uzayan bu sakin ve güzel 
memleketi çok iyi ifade eder. 

Orta Aıyadan g~lmi§ ve Tu· 
rant ırka mensup olan Finler a· 
sırlarca Norveçe tabi olmutlar, 
1809 da da Rus Çarmın tabiiy~ti 
altına geçmişlerdir. Bir asırdan 
fazla Çarlık imparatorluğunun 
bir parçuı olan Finlandiya bir 
müddet oldukça geniş bir muh
tariyete ıahipti.. Memleket di
linde, dininde, gençlerinin terbi
yesinde serbestti. Kendine mah-

Gene ı 920 de Milletler Cemi· 
yetine bir aza olarak giren Fin· 
landiya 1921 de, Aland adalan 
üzcrin-:!eki hakimiyetini tasdik 
ettirdi. O :zamana kadar bu ada
dalar üzerin-de tsves hakimiyet 
iddia ediyordu. 

ıı.b kanır •erllmı,ur. 
&ıQ keıne, P'uııt Sabit ile Rıza Bn· 
,1~ •uçlnranı sııblt sôrmlycrcı. 
'' trlnc SU!e)'Jllan Nurlnln 1ı;, 
3 1 •ıncılcl1Al )'apıırak vesalr bir 
tıı llcre girerek aıkert plAnlo . 

\\ıı' ıtıemnu mıntakolorımızın 

1 crını elde edip yıılxıncı bir 

HUkOmetin çekilmesi üzerine 
Askeri harekat ve şehirlerin 

ombardımanı durdu 

Almanyada bir çok 
sınıf daha sılA.h 

altına ahndı 
Almanlar Holanda . 

hududunda tab§i:fata 
devam ediyor 

İskandinav yarımadasının bur
nune ve bütün Baltık denizine 
hakim bir noktada bulunan Aa
lancl adalan mühim bir sevkül • 
eeyo kıymetini haizdir. Çekoslo
vakyanrn işgali ile Avrupada 
harp havası esmeye başladığı ı · 
man Finlandiya kom~usu İsveçc 
müracaat etmiş ve gayriasken 
bir mıntaka olan bu adaların ta~ 
kimi meselesini konuşmuştu. 

ltbı~cte vcrmelıcı lcşebbfis cttljti. 
~in t s&rmUş, 15 sene 2 giln afıır 
~il c v hapis mfiddetlnl geçir • 

IOnra Çoruma ıQrOlcrck O· 

/tdl acne alıkonulmıısınıı im· 
Dokerınıotır. 

\ b lor Fuat Sabitle Rıza Bakı • 
. trncn ı>crbest bırnkılmıtlar 

' ''\• rır •nlış kitap" ve dl!ıcr bazı 
tı t lneselclcrlnc dair ı ıli~t:ıkll 
~ 11arafınd:ın verilen şlfııhl lok

&tc a:ırır Vekili HıJSl'ın Ali Vü-
1, cıı,ın p:ızorlc5ı ı;ilnkll top • 
n'rıdı:ı cevnp \'ererek bc:,·anoıın 

\ ~Cakıır. 
11'llnnyııdan getirtmek üzere 

r\ltnuz "Dollu". "Egemen" ve 

111 
ikı \"ıırmrumuı, müllcflklcr 

tı~ıın Alınan ihracat cn·ıısı 
c nrıl:ın müsadere kararı il . 
8ctlrlllınclcrlnden ,•nısccll -

t, 

tıı .ı ı ve Prıınıızlor Alman lh • 
01du~u için semilcrlmlzln 

~leccnındcn, hnrbln sonunu 
Cktcn hnşka ç.nrc 1rnlmnmıt-

ı 

~111lnıumızdon lnslllereyc sö
~k üzere GOO bnlye tiftik yük 
Urııın b:ındıl".alı h·on)·cn vn-

\ ~nıııt dcnh:lndc bir mnync 
,;a1t bntmıştır. 
ı llrdakı mnll::ır sigortalı oldu. 
,tıd lliccarl rımız zarar s6rme-

ı ~ lr. 
ı ~tdlyc ncmoAı düşündnnn pıı 
~~ arnıımJora henüz lşlclcme -
~c ~n, şehrin kolnbnhk &emtlc -
' tnıı.ektır odalnrındo oturn nlıı -
\ ~b YYcn gilnlerde homomlor • 
lt ~n ve yıkonma pımısı bele • 
~~tıı tafındıın verilmek &uretılc 

tılnr.,ını mu,·afık görınilt -
1 lıt 
-tre ltd1:•e reisliği torııfındıın şu-
--~11Pılon bir tnmlmle, sııtıcıla. 

~ b •hları sekizden e ... ,.cJ ııvar 
c •A1rdıklnrı, dllence yerleri -
le tlcrı 23.SO do kopanmolırrı. 

-( 
1
11rken, dıf kapılarını kııpn. 

~rt teridc cAlence)'C devıım cl
ınk'1rtto eŞ)'I tnşındıltt, sokak. 

!o( lircnfcrden cczıı alınmadı • 
tıı;~tıı ve aşçı dükkAnlnrının 

b ne bnktlmodılıı ileri Orll-
11tıtın1ıırıa nltıkodnr olmıyan 

\ tı n~ın şiddetle cezalandırılo -
lla ildi r!Jmlştlr. 

ııı lV<ıldl nefik Suydom, dQn 
lr t l'llıaradan Kıırabükc git • 

,~~l\~lısat Vekili Hüsnü Çakır 
\ tlcıı uı mebusu Rana Tarhıın 
y0~ refakat etmektedir. 

ııaıı 0klı vııgon tıırlCclerlnde 
, lııb lcnziJAtın tnlblkınıı bugün~ 
~ııarcıı başlnnn. ·otır, 
~ Bünlerdc bıışgöstercn mo.-

~tlc~•nı Yl1zClndcn vapurlıır ve 
•ıı b ınaıotsuz knlmışlardır. 

it bQ lrknç gün doho devam e
l ha llln mazr "ı f~leyen ve • 
t•tu{llkctsiz knlncnkhr. 
~4e ~lb:ı,ıncta setlrlllp sUınrOk
tı-'ıı.la~ mı, 400 ton mıızot oldu -
,ltıııın~lınış, çıkıınlmuına karar 
~ ır. 

~~\\ ~e'~hnh Be§lktıo tramvay 

Paris, l - Bu &abah Helsinki
den alınan ve henllz resmen teey • 
yQt etmlyen haberlere göre Sov • 
yetler bir ültimatum vererek. 
kabinenin • bilhassa başvekil Ka
jand~r, hariciye nazın Erkko ve 
başkumandan Mareşal Manner -
haymın - istifasını istemişlerdir. 

Söylendiğine göre, bunun üzeri
ne, memleketi fuzuli bir tahribe 
maruz bırakmamak için, kabine 
istifa etmiştir. 

Yeni kabinenin, Moskova mil -
zakerelerine i~tirak etmi~ olan ma
liye nazın Tanner tarafından ku -
rulaca~ söylenmektedir. 

Tanner, Moskovadaki Amerika 
sefarethanesi \'asıtasile bugün der 
hal Sovyet hük<lmeb1e temasa ge
çerek. ·-:r anlaşma zemini hazırh
yacaktır. 

Gene söylendiğine göre, Sovyet 
talebinin is·aı e:iılmesi üzerine, 
Helsinki ve diğer §clıirlerin bom
bardımanı dunnuş. yeni askeri ha 
reket rapılmamıştfr. 

istifa teeyyüt etti 
Helsinki, 1 (A.A.J - Salahi

yettar bir mcnbadıın öğrenildiğine 
göre, Finlandiya hükılmeti, isti -
laya hazır olduğunu Mosko\'aya 
bildirmi~ir. 

Yeni kabine 
Londra, 1 ( A.A.) - Yeni Fin -

landiya hük\ımeti, Tanner tara -
tından ~il edil.miştir. Kivimea
ki, hariciye naZJrlığma ta}in edil -
miştir. 

Amerikanın tavll!sutu 
Londra, 1 - Ameri~a hnkQme· 

ti Moskovadald sefiri vasıtaslle 

tavassut teklifinde bulUMlU§tur. 
Rusyanm tavassuta ihtiyacı ol -
mad~ı yolunda bir cevap verdiği 
söyleniyor. 

Sembohk intikam f 
Sovyet - Fin hududundaki Tau 

Ajansı muhabiri bildiriyor: 
Sovyet hükO.m:tinin emri üzeri 

ne Kora boğazından taarruza ge
çen Sovyet kıtalarmın başında 

"Kirov" adını taşıyan tank bu • 
lunuyordu. 

MalQm olduğu \"echile, Stalinin 
en yakın mesai arkada5lanmfan 
biri olan Kirov bundan beş sene 
cwel bir mera im esnasın:ia öl -
dürülmO~tü. Kirovun katli senei 
devriyesine müsadif bulunan Sov· 
yet taarruzunda, onun adını ta -
§fYM bir tankın bulunm1sı. cm -
peryalistlcrden alınan "sembolik 
bir intikam" addedilmektedir. 

t lı.br nd fcct bir kazıt otmuf, 
~11tı ~din idnrc~indekl 11\GO 
\ Cııına• kal, tem 1

•
11k amelcsfn. 

'larııı;t ra çarparak uRır suretle Dll•Orillcn tayyareler 
lrı·uıı•r. .,. 

~dl lll eren 1n ba,ı: .ı malt ve be ı buldu 
~ b ıı rıınUcsseselcrl mümesstııe • Helsinki, 1 (A.A.) - Hel· 

tı '•b rekkep mühlnı bir he-
llıbc 0hkı scmplon ckspreslle sinktdeki tayyare dafii topların 

~ Kclıntştir. be§ Sovyct tayyaresini dUşUrmUJ 

~~~~~ta : olduğu hab:r verilmektedir. · 
~ .._ u; ,_. Sovyet kıtaatı, Hargoede ltara. 

\ l\l\ol'l\oıı ya çıkmağa tc ebbUs etmişler iıe 
%: l'oı,:nnın Slbln tınvallıln- de adıyı mlidıfaa etmek için al· 
~~. e ltt~ı tren[ blrlblrlnc çıırp. 16ha 6anlmıt olan halk tarafmdan 
\ ~'ıtır, Ölmllş, yfrıni kişi ya. tardedilmişlcrdir. 
11•ıe~; tı ıncbıısnrı . flyan ı Bütün Rus filosiınun aadeec n· 
>t lıo1c d'lıı toplonmış, Do • halisi tarafından mUdafaa edil. 

<ıınl'I: ıo harP., zama- mc-ktc olan Hamz:oe.f.i za,etetmek 

için Krotı!tadta.n hareket etmiş 

olduğu haber verilmektedir. 
Fin istıhkamlanna bUcum 
Stokbolm, l (A..A.) - Carelle 

berzahında Teriyok mmta.kaamcü 
§iddetll bir muharebe olmuttur. 
Ruslar ağır toplatın ve hava bom 
bardımanlarının mil.ı:aheretiyle 

biribiri ardı sıra dalgalar halinde 
ileri atılan hüeum kıtaatiyle Fin· 
landiya istihkimlarma taarnuı 

etmişlerdir. Finlandiyalılar, bu 
taarruzlan muvaff a.kıyetle pils · 
kürtmütlerdir. 

Londra, 80 - Neuye Zurcher 
Zeltung, Sovyet Ruayanın FbılAn. 
dlya taamııunu Almaııyannı Hol· 
landaya ta&mm1 takip edeceğin! 
yazıyor. Bu gazete Alnuınyada blr 
çok ımıflıırm ıUAb altma çaftnl .. 
dığmı iltı.ve etmektedir. 

Londra, SO (A. A.) - Dally 
Telcgraph gazetesinin Eupen mu • 
hablrl A.Ima.n ~(dııb haklcmda 
§U malO.matı vermektedir: 

uı bir orduıu da vardı. • 
Fakat, bu asnn ba lannda, 

çarlılc Ruıyası bu muhtariyetleri 
tahdit etti ve Ftnlandiyayı Rus
la~tınnak ıiy11etine eirişti. 

O zamana kadar İsveç bu a
daların tahkimine mUsaadc et • 
mukert, harp tehlikesi liıerlnc 
Aalandların tahkimini kabul et· 
mtıtl. Fakat tahkimat i§i ancak 
bir sene sonra ba§ladr. 

· "BUtlln slSyJenenlere rapen. 
ültimatom AJmanyanm Bel~ika ve Hollanda 
Helıinki, 1 (A.A.) - Tceyyild hudutlarmm blrleutiği noktadaki 

etmemi olan bazı haberlere gö· tahuidab devam etmektedir. 

1917 de Çarldc i d • re ı i 
yıkıltn<:a 6 klnunuevvel 1917 de 
Finlandiya da istikl!Uni ilin etti. 
Halbuki Rus ibtilllcileri, mem • 
leketi çarlık Rusyasmdan kur
tarmak·davasiyle hareket etmek· 
le beraber, Finlandiyayı hür bı
rakmak istemiyorlardı. 

Bunun için bir taraftan Fin 
komUnistlerl ve Rus ihtilAleilerl, 
dlğer taraftan Almanyanm yardı
nu ile .F1n ordusu çarpl§maya 
baştadr. 

Pinlandiyanın arazisi aşağı yu· 
kan Britanya adalan kadar bir 
saha tutar. Nüfusu 3,S milyondur 
ve 30 bin ki§ilik bir ordusu var 
drr. Bundan başka 100 bin ki • .. 
Jik sivil bir muhafaza teşkilatı 
mevcuttur ve ihtiyat efradla be
raber ordu 300 bini bulmaktaclrr. 

Finlandiya arazisinin ancak on 
ikide biri ekili bir ziraat memle-

re, Rusya Finlandiyaya blr illti· Aeben etrafmda 8 fırka bulunu. 
matom göndererek bUtUn talep· yor ki. bunların bariz hedefi IJe.. 
!erinin kabul edilmemelii halinde ge kalesidir. 
memleketi tamamiyle iıtila ede-

Fin ordusunun ba1rnda gene 
':ı•117Unkü başkuman-dan general 
Mannerheim bulunuyordu. Al· 
rnaıı kuvvetleri de general V<m 
der Goitzin.idaresi altında idi. 

ketidir. . 
Yalnız çok büyük ormanlar 

vardrr ki, memleketin başlıca ih
racatını da kereste ve kağıt tet· 
kil etmektedir, 

ceği tehdidinde bulunmu1tur. Acben'in Olınalinde blrlb1rile dir 
Bunun üzerine Finlandiya par- sek teok11 eden ild ordudan mO • 

lamentosu, blitUn gece devam e· rekkep bir grup vardır, Bu ord~ 
aen bir içtima akdetmigtir • . nn birinin cephesi garb d1ğerin1Jl 

cenul:ia mlltcvecClhtlr. 

~vyet filosunun faaliyeti 
Baltık denizindeki Sovyct do • 

nanması bu aabab erkenden KroıılJ 
tad'dan hareket ederek Finlandiya 
kiSrf eılnde kAln Hogland e.dalıın • 
ıu i§gal et.mi§ ve Fin §ehirlerinin 
bombardımanına denizden i§tlrak 
etmJıtir. 

Sovyet donaıunnsı nyrıea Han
gö llmanma asker çıkarmağa te • 
şebbils etmiftir. Dah evvel Sov. 
yet h•va kuvveileri bu tebrl eld· 
deUe bomba.rdrman etmi§lerdir. 

Tayyare hDcumlan 
DUnkil bombardıman netice -

sinde Helainktdı 200 kfllnln öldll. 
t11 haber veriliyor. Yaralılann 

ııı!kt.an çok dah faıla4ır. 
HUJnunet. Helısinklnln WıUyem· 

ni emret.mi§ ve ilk it olarak kadm-
1.&rla goculdarm otoblia ve tram _ 
vaylarla hUkfunet merkezinden u. 
u.kla§tınlmaııma başlanmı§tır. 

Sovyet tayyareleri, Finlandiya 
klSrfezlnln 60 ldlometre ıarkmd 

kAln tııao oehrlle, Finlaııdlyanm 
en bUyUk elektrik u.ntralı bulunan 
lmatra şehrlnl \"C klı.ğıd sanayii • 
nin merkezi olan Vlbeg'l de ulddet· 
le bombıırdnnan etmi§lerdir. 

lsveç ve Norveçte heyecan 
Parlııı, l - Finlandiynınn Sov. 

yeUerin askeri bir hareketine ma· 
nıı kalması her tarafta bUyUk bir 
heyecan uyandırmıştır. Ekseri 
nıemleketle?Qa Finlandiyanın cesa 
retl hayranlık uyandırmaktadır, 

Norveçto Finlandiyaya Sovyet 
Jutaatnını glrdtfi haberi seUr ael
mez, halk FinandJya ııeferoti ö • 
nUnde bara.retli dostane tezabUr .. 
lerde, Sovyet sefareti önUnde has· 
marıe nümayişlerde bulunmu~tur. 

OsJoda ı;ıkan bir komünist gazete
si idarehanesinin camlan kınlmııı. 
taamızu tasvib etmek lsUyen bir 
kisi, halk tarafıııdan dövUlmü~tUr. 

lsveç n.skerf tedbirler almıctır. 

Faknt umunıt ııe!erberlik ilan edil 
diji haberi tekıib olunuyor. au. 
nunla beraber lsveç hUkfUneti, ya· 
bancı memleketlerde bulunan bl -
Uhnum lsveç tayyarecilerinl der .. ı 
hal memlekete dönm~e davet et.. 
miştir,, 

.. 
Achen'in cenubunda da lkl or • 

duluk bir kuvvet vardır. Bu Jki 

ordu gerek garb, gerek ccnub. se.. 
rek cenubu garbi istikametinde ta 
arruz edebilir. , 

Bu iki gnıpun arumda)'8& Uç.ha 
ru ve altı ağır motBrlQ fırka oldu. 
ğu gibi dlSrt ftrka da zırhlı kıtaat 
vardır. 

Bu iki grup Fransızların MoııeL 
le'deki mevzileri Uzerine ytbilye • 
blleceği gibi Hollaııda ve Belçika 
hudutlarnu da tccavUı edebWr. 

Bu ikinci şıkta ise Aeheıı'iıı ce
nubundald ordular Nanıor cenu -
bundan .Ardenn 'lero ıecerek 
Majino hatUJıı §lmalden ~vtnııe • 
ğe teşebbUa edecektir. • 

Bo~emya ve Moravyada 

Londra. 30 (A. A.) - Thnet ga. 
zele!inln Belgrad muhabirine gö., 
re, Almanyanm Bohemya ve MG· 
ravye.da 2M bin ulceri vardır. 

Bu mevcut ihtiyaca nbbetlc çok 
yüksek olduğundan baaka yerde 
kullanılıp kullanılmıye.ca~ d~Qn· 

ceslni uya.ndrnnaktadır. Bizzat 
Prngda 70 bin kişi olduktan bQ§ka ı 

hudutlar askerle doludur. 

Hollanda tadbir alıyor 

JJrllltscl, 1 _ Bazı Hollanda ga• 
zetelert, Rotanda hUkCimetlnln 
gemilerini korumak Uıere ticaret 
gemllerini h&rb gemileri rcfaka.. I 
tinde yola çıkarmak tasavvurunda 
olduğunu haber vermektedirler. 

Finlandiyanın 1918 deki bu 
"isti kil hnrbi,. kısa, fakat fiddet
li oldu. 

Sadece dört ay ıllren bu muha
rebede mcmleke\ evvell "Kızıl .. -
Jann, ıonra "Beyaı,. 1ann tedhişi 
altında kaldı. Kadın, erkek ve. 
eocuk olmak tlıere ı .5 bin kitinin 
btli!m ~ildi~{ slSylenir. 

1919 yumda Cumhuriyet ildn 
eden Fml•ndiya ertesi ıene Ruı· 
ya ile bir anlatma lnualadr. 

Pinlandiyamn ticareti en fazla 
İngiltere iledir. :Almanya ile olan 
ticareti de mühimdir. 

Dünyaca meşhur san'atk!r1ar 
lar yeti§tir:miş olan Finlandiya 
ileri killtürlil bir memlekettir. Bll 
yük bestekir Jan Sibclins ve mq 
bur kotucu Paavo Nurmi Piıı
landiyanın dilnyaea meşhur kah 
ramanlandır. Bu ıenedc Nobel 
edebiyat mUkaf atl Finlandiyanm 
bugünkU en me§hur romancm 
Prans Sillenpaaya verildi. 

SAAT: 13.40 
Bir in ıili z ticaret gemisi daha batlı 

Londra, 1 (A.A.) - 2.730 ton hıemindeki ve Shcaf • CrC$t a· 
dındaki tnaili• ticaret vapuru, tngiltcrenin cenubu şarki sahili ya.. 
kınuıda bir mayna çarparak batnu;tır. 

28 ki§iden ibaret olan mürettebatı, kurtarılmıştır. Fakat infilak 
dolayısiyle bir çoklan ağır ıurettc yaratanmııtır. 

Norveç amirallık dairesi, hasara uframıg olan bir tngiliı tahtel· 
bahirinin iki 1nyiliz kruvar:örü tarafından Mostoroey limanına 
getirilmi1 olduğunu bildlrınektedir • 

Şimal denizinde yeni bir mayn tarlası 
l..ond111t l ( A.A.) - Şimal denizinde yeni bir mayn tarlası 

vücuda getirilmiştir. Bu mayn tarlilsı, Timcs Halici ile Holanda 
arasında aoo mil bir sahayı kaplamaktadır. Amiralhk dairesi. ek. 
ıeriyetle bu mıntakadan geçmekte olan ticaret gemilerine kcr 
fiyetten malumat vermiıtir. 

Japonya Vefat 

ı cap ederse ltalya ve 
Hollanda hUkflmetlnin bu ted. 

birlerine sebeb lngilt.erenin Al· Rusya ıle bir:eşebılirmiş ! 
Eminönü Helkevi idare MUdü. 

rU Bürhan Yulanın km Hicu 
Kralı tlmissuut hazretlerinin kar
deşinin oğlu Zeki tbni Süneyya. 
nın e~i Şivezat Zeki çok genç 
yaşında uful etmiştir. 

man ihracatını mllsadere etmek Tokyo, ft:, ( A.A.) - Rôyter: 
ve Almanyanm da deniz harbini Japonyanın eski Roma bUyük 
ı,lddetlendinnek kararlarıdır, el~isi Şiratori bagün 03aka:la 

Almanya, bitaraf memlckeUeıi, I söy!edi~i bir nut ıl:ta demiştir ki: 
ezclimle Hollandayı, Bclçlkrıyı ve "- kabında Japonya, İtalya 
lskandinav memlekeUerlni, yalnıı ve Rusya aynı .,afta yer alabilir -
kendlsile ticaret yapmağa 1 ler. Rusya i'e Jap:mya arann:i3 
lcbar etmek arzusundadır ve Hol· bir ademı tecavnz paktı 1ın a!;jı 
landalı armatörlerin, mayn tehll • Almanyanın Jap~nyayı tamamile 
kesine kar~ı tedblrlerlnl arttırmak serbest bıraktığının blr deli!jjir. 
suretile deniz seferlerine devam Almanya, İtalya, Japonya ve Rus 
hususundaki lca.rarlıırmdan hO§llut ra arasında ittifak Çin meselesini 
değildir, kati olarak halledecektir." 

Cenazesi 2 Birlnelknnun ggg 
cu:r.artesi gilnU Heybeliden saat 
11 de Sirkeciye getirilerek na· 
mazı öjle vakti Beya.::ıd camUn. 
de kılındıktan sonra Edirnekapı 
Şehitliğine defnedilecektir. At• 
tah rahmet eylesin. 
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Görünmeyen yara. 
Sabahın alaca karanlığında 

meşhur cerraha, henüz yataktan 
bile kalkmamışken acele bir zi
)'arctçinin geldiğini haber verdi -
lcr. Cerrah acele giyin1i, hasta -
yı içeri aldı. "daya giren adaTJ'I 
iyi bir ai\eyc mensup kbi görü 
nüyordu. Sağ eli boynuna bağ 
!anan bir askı içindeydi, ara sı· 
ra dudaklarının arasından inil
tiler kaçıyordu: 

- Lut.fen oturunuz. size ne 
gibi yardımda bulunabilirim? 

- Bir haftadır gözüme uyku 
girmiyor. Sağ elimde rahat.sız -
hk var. ne olduı;unu bilmiyo -
rum. belki kanserdir veya on -
dan da mü~'-;ş bir illet. Evveıa 
beni o kadar taciz etmedi, fa -
kat sonraları yanmağa başladı. 
Bir sa.niye ferahladığım yok. 
Bana müthiş ıztırap veriyor. 
1ztırabım saatten saate artıyor 
ve tahammülsüz bir işkence o -
luyor. 

Kasabay:ı, beni bu illetten 
kurtarmanız için geldim. eğer 

bir saat daha tahammül eder • 
sem deli olacağım. Sizin, onu 
yakmanızı, kesmenizi bir şey 

yapmanızı istiyorum. 
Cerrah ha tayı, bc~ki ameli -

yat.a bile llizum görülmiyeceği -
ni söyliyerek temin etmek iste
di. 

- Hayır! Hayır! diye hasta 
israr etti. Ameliyat edilmesini 
istiyorum, bura)'a bu maksatla 
geldim, başka hiç bir şey fayda 
etmez! 

Elini askıdan gayretle çıkar
dı ve devam etti : 

- Size şunu da söylemek is. 
terim ki elimde bir yara göre· 
mezseniz hayrete düşmeyiniz. 

Vak'a .nutat hilafınadır!. 

Doktor hastayı, mutad hilafı 

şeylerde hayrete düşmek adetin
de olmadığını söyleyerek temin 
etti. Sükunetle ele baktıktan son. 
ra hayretinden eli düşürdü. Zira 
orada hiçbir yara yoktu. Normal 
bir ele ben-ziyordu. Rengi dahi 
değişmemişti. Bununla beraber 
doktor eli düşürdüğü vakit has· 
ta, sol eh ile sağ elini kaldırdı, 

müthiş ağrılar çektiği aşikardı. 

- Sizi neresi rahatsız ediyor? 
Parmağı ile iki damar arasın· 

da yuvarlak bir noktayı işaret 

etti. Fakat doktor parmağının u. 
cu ile oraya ihtiyatla dokunduğu 
zaman elini hemen geriye çekti: 

- incinen yer orası mı?. 
- Evet, müthiş ağrıyor .. 
- Parmağımı oraya koydu-

ğum zaman tazyikini hissediyor 
musunuz? • 
Adamın cevap vermcğe iktidarı 

yoktu, fakat gözlerinden akan 
yaşlar vaziyetini izah ediyordu. 

- Hiç bir şey görmüyorum .. 
- Ben de ... Fak,at ağrı gene 

yerinde .. Böyle yaşamayı ölmiye 
tercih ederim. 

Operatör yeniden muayene et. 
ti, sonra başını sallayarak: 

- Deri tam sıhhatte, dedi, şir· 
yanlar tabii, en ufak bir iltihap 
veya kabarma yok. Her elin ta· 
bii olduğu kadar tabii... 

- Biraz kızanklık var zanne. 
derim ... 

- Nerede?. 
Hasta elinin üzerinde beş para 

cesametinde bir daire çizerek: 
- Burada .•. 
Doktor adama baktı, bir deli 

ile işe giriştiğini anladı: 
- Kasabada kalmanız lli.zım, 

bir iki gün içinde size yardınıı 

ctmeğe çalışacağım .. dedi. 
- Bir dakika bile bekliycmem. 

Beni deli veya hayal tesirinde 
zannetmeyiniz doktor. Görünmi 
yen yaı:a beni müthiş rahatsız 

ediyor. Gösterdiğim yuvarlak 
kısmı kemiğe dayanıocıya kadar 
kesip atmanızı istiyorum. 

- Bunu yapamıyacağım !. 
- Niçin?. 
- Çünkü elinizde hiçbir şe;: 

yoktur, benimki kadar sıhhatli· 

dir. 
- Beni deli zanneder gibi gö. 

rünüyor veya sizi aldattığımı 

zannediyorsunuz? diyerek cebin 
den bin florinlik bir banknot çr 
karıp masanın üzerine koydu: 

- Görüyorsunuz ki ciddiyim. 
Bu şey bana bin florin ödetecek 

, '<adar mühim .. Lutfen ameliyatı 

yapınız .. 
- Bana bütün dünyadaki pa. 

raları da takdim etseniz ameliyat 
bıçağı ile sıhhatli bir uzva doku· 
namam .. 

- Niçin?. 
- Çünkii mesleki ahJaka mu· 

gayir olabilir. Bütün dünya sızı 

bir aptal, beni de zaafınızdan is. 
tifade eden bir açıkgöz diye it. 
ham eder veya mevcut olmıyan 
bir yaraya teşhis koyamadığımı 

sanır. 

- Çok güzel! Sizden başka bir 
lutuf isteyeceğim. Her ne kadar 
sol elim böyle işlerde beceriksiz· 
Se de, ameliyatı ken<li üzerime a. 
lacağım. Sizden arzum, amdiyatı 
yaptıktan sonra yaramı tahtı te· 
davinize almanızdır. 

Operatör adamın tamamen cid· 
di olduğunu anladı. Hasta ceke. 
tini çıkarıp kollarını sıvarken ona 
bakıyordu. Hasta, başka bir alet 
istemek arzusunda bile bulunma· 
dan cep çakısını çıkardı. Dokto· 
run müdahalesine vakit bırakma. 
dan eilne çakıyı sokmuştu bile ... 
Doktor mustarip adamın damarı· 
nı koparır korkusu ile: 

- Dur! diye bağırmıştı. Ma· 
demki muhakkak yapılmasını is. 
tiyorsun, dur ~n yapacağım ... 

Ameliyat aletlerini hazırladı, 

sıra kesmeğe gelince, , doktor 
hastasına başım çevirmesini, zi· 
ra insanların kenöl kan1annı 

görmeğe tahammülleri olmadığı
nı söyledi. 

- Tamamiyle lüzumsuz! Eli. 
nizi idare etmeliyim ki ne de
rinlikte keseceğinizi bilesiniz ... 

Hasta ameliyatı gayet lakay • 
dane karşıladı ve doktora yol 
göstermek hususunda yardımda 
bulundu. Elleri titremedi bile, yu· 
varlak yer oyulup çıkınca ferahla 
içini çekti, sanki omuzlarından 

.ağır bir yük kalkmıştı. Operatör 
sordu: 

- Şimdi acı hissetmiyorsunuz 
değil mi?. 

- Istırabım dindi. Ameliyat· 
tan mütevellit cüz'i bir acı, sıcak 
bir nöbetten sonra bir serin rüz. 
gar gibi geldi ,yalnız bırakınız da 
kan aksın beni teskin ediyor. 

Yara sarıldıktan sonra hasta 
memnun ve mesut görünüyordu. 
Sanki başka bir adam olmuştu ... 
Sol eli doktorun elini müteşekki
rane sıktı: 

- Hakikaten size minnettarım, 
dedi. 

Operatör hastasını otelinde bir 
kaç defa ziyaret etti, ve içtimai 
mevkii yüksek olduğunu öğren
di bu adama çok hürmet etti .... 
Okumuş, münevver yeti~iş ve 
memleketin en iyi familyasına 

mensup idi. 
Yara tamamiyle kabuk bağla. 

dıktan sonra hasta memleketine 
döndü. 

• • • 
Uç hafta sonra hasta gene ope· 

ratörün evinde belirdi. Eli gene 
askı içindeydi. Ameliyattan ev· 
velki ayni noktadaki ayni azaplı 
sancıdan şikayet ediyordu. Yü. 
zü mum gibi olmuş, kaşlarının ü 
zerin<le soğuk terler parlıyordu . 
Bir koltuğa gömüldü, hiçbir şey 

söyleme4en sağ elini doktora u· 
'2ttı. 

- Aman Allahım gene ne oL 
du?. 

- Kafi derinlikte kesmediniz, 
diye inledi .. Sancı tekrar ba~ladı, 

hem eskisinden daha fazla ola. 
rak... Sizi rahatsız etmek iste· 
medim ve tahammül ettim, fakat 
daha fazla tahammülüm kalmadı. 

-------- -- - ------ - - - --
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Nakleden: Muzaffer Esen 
- Evet, doktor İrfanın çiftliği ı -Yollu olsun azizim. ben derhal 

burası. Ayrılmayınız, çağırıyorum. hareket ediyorum, 
Baba, seni kilinikten arıyorlar. Doktor telefonu kapadı, 

Kız telefonu babasına verdi. Bir ı - Haydi, Güzin, çabukol .. Tcle
dakikada güler yüzU tamamile de- fonda söylediklerini işittin. Çabuk 
ğişti. Ve fena bir haber alan in - söyle arabamı hazırlasınlar, arka 
sanlar gibi suratı asıldı: 

- Nöbetçi doktor oradaya ! 
- ..... 
- Nasıl, ıımeliyat yapmayor 

mu? 
- ..... 
- Çok geçmi, diyor. Fakat a

z.izim bir hayatı kurtarmak için 
geç vc~-a erken dUşünUlmez. 

- ..... 
- Kimse yapamaz mı, buda ne 

demek? 

_ Evet, doğru, bu i5i yapmak 
bir vazifedir. Öyle ise gelirim ... 
- ..... 
- Peki, peki.. Yalnız bu saatte 

Yalovadan vapur bulunmaz .. 

- 'Evet. Evet. Sağlam ve kuv
\•etli bir motör gönderiniz. 
- .... 

Yeniden ameliyat yapmalısınız. 

Operatör o noktayı muayene 
etti. Ameliyat ettiği yer tamami· 
le kabuk bağladıktan sonra yeni 
deri ile kaplanmıştı. Hiç bir da
mar b~zulmamış. nabız da nor 
maldı. Ateşi dahi yoktu. Fakat 
adamın her azası titriyordu. Dok. 
tor : 

- Ben böyle bir şeyi ne gör· 
düm ve ne de duydum, ameliyatı 
tekrarlama!;tan b:ışka çare yok. 

Her şey ilki gibi geçti. Sancı 

durdu. Hasta ikinci bir ferahlık 
devresi geçirdi.. Fakat bu sefer 
gülümsemeğe muvaffak olama· 
dı, doktora teşekkür ettiği zaman 
müteessir görünüyordu. 

- Eğer bir ay içinde tekrar 
dönersem hayrete düşmeyiniz, 

doktor ... 
- Bunu hiç düşünmemelisiniz. 
- AUahaısmarladık .•. 

.. it • 

Operatör bu meseleyi meslek -
taşlariyle müzakere etti. Hepsi 
ayrı ayrı fikirler beyan etti, hiç 
biri onu tatmin edecek mahiyette 
değildi ... 

Bir ay geçti, hasta görünmedi. 
Bir kaç hafta daha gecti, hasta 
yerine ondan bir mektup geldi. 
Operatör onu, iyi haberler alacak 
zanniyle açtı. Şöyle idi: 

depoyu tamamen benzin doldursun
lar. Beş dakikaya kadar ben de ha
zırlanırım. 

On dakika sonra otomobil ho -
murdanıyor, ve doktor volanda -
dır; Güzin babasına tavsiye edi -
yor: 
~ Aman babacığım. Dikkat et .. 

Bilhassa çok hızlı gitme.. Hava 
yağmurlu, sonra araba patinaj ya. 
par. 

Doktor kızı kucakladı ve: 
_Korkma yavrum. dedi. Ben 

bir kaç gün içlnde dönerim. Annen 
gelinceye kadar sen kendine dik -
kat et.. Zaten annen de yarın sa
at onda dönecek. 

Araba hareket etti, Güzin eve 
döndü. 

Doktor ,aklına ansızın bir fikir 
gel.mi§ gibi, arabayı durdurdu: 

- Hüseyin ağa: 

"Muhterem doktor, 
Yaramın menşei gibi sizi de, 

hiçbir zaman şüphede bırakmak 

istemiyorum. Bu sırrı mezarıma 

veya başka bir yere de taşımağa 
da lüzum görmüyorum .Müthiş 
hastalığımın hikayesini sizin de 
bilmenizi istiyorum. :()~ defa tek. 
rar etti ve onunla daha fazla mü· 
cadele etmeğe niyetim yok .. Size 
bu mektubu, yanmış bir kömür 
parçasını, içimde yanan cehen. 
nemi ateşe deva olmak maksadiy
le yara üzerine koyarak yazıyo. 
rum. 

Altı ay evvel gayet mesut bir 
adamdım. Zengin ve memnun· 
dum. Otuz beş yaşında bir ada
mın zevk alabileceği her şeyde 

bir eğlence buluyordum. Bir# se
ne evvel evlendim Bu bir aşk 

macerasıydı Karım çok güzel, 
nazik ve münevver bir kadındı . 
Malikanemizden çok uzakta ol. 
mıyan bir kontesin arkadaşı idi. 
Altı ay çok mesut yaşadık. Her 
geçen gü:ı de evvelkinden fazla 
saadet getirmekteydi. Kasabaya 
indiğim zaman karım evde d•Jr
maz, beni karşılamak için kilo. 
metrelerce yol yiirürdü. Bana 
bu derece düşkünlüğü, arkadaş

larına adeta rahatsızlık cluyor. 
du. (Sonu yıı.nn) 

U§ak koştu: 
- Nevar beyim. 
O vakıt İrfan bey eğildi ve uşa

ğın kulağına bir şeyler söyledi. 
Uşak ses çıkarmadan efendisini 
dinleyordu: 

- BaşüstUne efendim. 
- Bilhassa. geceleri. 
Ve araba gece içerisinde kaybol

du. 
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AŞKIN GÖZÜ KÖRDÜR, 
"Romeo, Romeo, sen niçin Ro

meo'sun ?" 
Bir ıhlamur ağacının gövdesine 

omuzunu dayantı§, elirtıic kitap, 
Güzin kendini bırakmış, kalbinde 
Romeo ve Jlilyet'ten dökülen aşk 
ıztırabını yaşayarak dalıp gidiyor. 

Babasının çiftlikten ayrıldığı 

gündenberi üç gUn geçmiştir. Bu
gUn öğle yemeğine baba dostu 
1zzet bey geldi. Annes.ile misafi
rinin arasında Güzin tatlı tatlı 

yemek yedi. Yemekten sonra ko -
nuştular. uzak diyarlardan ve ede
biyattan bahsettiler. Sonra Güzin 
piyano çaldı. Bu piyano konserinin 
sonunda muhayyilesi sanat zevkile 
dolan kız, şiirin, musikinin, eski 
hatıraların ruhuna verdiği heyeca
nı yalnız başma bir d:ıha yaşa • 
mak için bahçenin en kuytu yer
lerine kaçtı. 

Elinde kitabı var .. Fakat Gilzin 
bu hazin aşk hikayesini o kadar 
çok okumuştur ki cümleleri adeta 
ezberden bilir. Onun için kenarları 
yaldızlı güzel kitap cildi ellerin -
den dizleri Uzerine düııtüğü vakıt 

aldırmadı bile. Ve cümlelerin 
musiki3ini daha iyi tadabilmek 
için yüksek sesle okumakta devam 
eti: 

''Yer yüzünde bana dü§man yal
nız sensin evin var. 

" . . 
"Romeo, adını değiştir, 
''Ve senin olmayan bu isme 

bedel, bütün varlığınla beni al" 
Uzaklardan bir 8eS, heyecanlı 

bir ihtizaz halinde Güzine cevap 
verdi: 

"Arzun yerine gelsin .. 
''Bana Romeo diye hitap etme .. 

"sevgilim" de. İşte eana yeni bir 
isim. 

"Artık ben Romeo değilim." 
Bu cümleleri kim söyledi? Yap

raklar arasında. fısıldayan son 
bahar l'ilzgan mı; rüzgarla tit
reyen gölcükler mi; yoksa batak
lıktan yükselen bir akis mi? Ha -
yır.. Bu ses, heyecanlı seemın 

itirafına cevap veren bu titreyiş 

Numan paşanın seeldir. 
Güzin doğruldu.. Bir korku ür

permesi içerisinde kaçmak istedi, 
fakat garip bir kuvvet hareketine 
mani oldu. 

İlci el gonç kızı omuzla.rından 

yakaladı: 

- Güzin, buradan gitme)~ 
Genç kız gözlerini kaldu-dl: .,,. 
Numan paşa, bugünün e:b~, 

rını giymiş, dudaklarında bit 

bessüm karşısında duruyor. -; 
Tuzağa yakalanmış korkal' rf 

ceylan bakışlle genç kıza bV $ 
Güzinin mavi mantosunun ~,· 
pilileri altında işlemeli ropu, t ti 
dakl çi~ekler gibi dalgalafl ır 
Delikanlı genç kıza titrek bit f 

b~ yecanla bakıyor ve genç kız 4İ 

kışın üzerinde toplanışından ' 
memnundur. e 

Güzin tamamile bu adat!}~ f1' 
de esir olduğunun farkındadıf· ' 
kat buna rağmen kaçmak ;stJ; 

- Bırakınız gideyim. 1Jc11' 
bura.da ne arıyorsunuz ve bU c. 
dığınız oyun nedir? ~ 

Delikanlının parmaklan b ~l' 
- Güzin, sizi büttin ınu1'• ~ 

satımla temin ederim. Bılıııl ~ 
oyun sanmayınız. Bu dakika~ ô~ 

b. ' de yapma.cıklar yapan it 

hali var mı? ~ -
Hayır, titreyen bu eller, 0•r 

tırapla boğulan bu ses yalıı!lçı 
maz. ıdl: 
Erkeğin yüzü blr parça şçı ~ 
- Rica ederim, bir söz bile,e./. 

leme)iniz, beni dinleyiniz. ~ 
ederim. Size öğrenmek ıst t tı1 
her şeyi söyliyeceğim. Fal<' ıf 
itiraftan ewel bir hayli al~<f 
risinde bir kaç dakika dıı.ha) 

lnnG. .. . .. k kl I ind~ ~ 
uzın goz apa arın ~IJ' 

kızardı, ve güneş ı§ığı genv ~ 
yanakları üzerine kondu ve Jt e 
l~rin ipek tellerile, saçınıll il., 
pronzu andıran bukleleri fçCıı: I 
de bir yangın yarattı. GenÇ ~& ı 
<laklarında görünmek ısteıni> f P' 
bessümü oradan koğabildi, P~ 
göz bebeklerinde belirell ?~ 
ışığını gizlemeğe muvaffak 0 

dı. of ~ 
Erkek, bu yald~lı sonbt\b 0/ 

ııamında, genç kızın nıhundaJI~ 
ııan heyecanların en kUçU1' 
smı bile öğrenmek istiyor. ıJıe11J' 

_ Siz bir rüya kadar 

ta.rsınız, Güzin hanrm. ~' 
S. kim · · ? Ve ıUçiJl .u 

1 

- ız sınız . • sr 
türlU türlü görilnüyortıUJl~ı>"'' 
zan sizi bir scraptAn s)'ff 6t11~ 
rum. Bazan bir hayAl gibi ~ c1 

yorsunuz, bir hortlak, bi:ot'ı ı' 
olduğunuz anlar bile olU) ...,-:;? 

. •oı~ ' 
zan da bir hakikate benZJ) ;et~ 
Bunların hangisi doğru! ~~~., 
radan uzaklaşıp glttiğiJnl i! etS~4t 
sanız bana derhal sırrtrıııl 
yinlz. ,,.ti 

( De,.ptı:ı! ti 
-------~ ııos 
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fi "o-'o Bıı flCCC sn:ıl " ~14 ııJ 
'fl·pc!Jıı şı ı>r11ıı\ 

sın''ff.N ıtf' 
. 1fardef 

Komedi Kısmı: Kan P. 

~ 
s 
s 
l 
~ 


