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imalli ler isi ila 
tehdıdi alfındai ı fi· 

'LondTa, (Radyo, aaat 
18) - Moskova radyosu 
bugün öğleden sonraki 
bir neşriyabnda, rusça 
olarak Helainki halkına 
hitap etmiş ve milleti 
"memleketi harbe sÜ· 
rükleyenlere karşı" is • 
yana teşvik ederek, Rus
ya ile sulh yapmalarını 
ı;övlemiştir. 

ISV EÇLDLERE GCRE: 
... 111111 ftlllllllllllUlllllllifll llll fl11111111111111 Ti 111 1111 JUtM 

Balkanları teh-
dit eden tehlik~ 

istikametini değiştirerek is
kandinavyaya tevcih etmiştir 

Almanya 
Moskovaya, geniş 

salihiyetli bir ekonomi 
heyeti yolladı 

Moskova, 20 ( A.A.) - Tas a. 
jansı bildiriyor. 

Ekonomik meseleler için Alman 
hfildlmeti tarafından fevkalade 
murahhas olarak gönderilen Rit -
t.e.r ile Alman ekonomi heyetinin 
reisi Schnurre, yanlarında milli 
ekonomi, ziraat ve hariciye neza -
retinin mümessilleri ve bazı mü • 
tehassıslar olduğu halde 19 k~nu. 

Fransızca "Tcmp " gıı.zetCf!i- "Rusların Finlandiyaya taarru- nuevvelde Moskovaya gelmiş ve 
'ilin Stokholm mohııblrl, Rusya zu İsveçlilerin mane\'iyatı üzerine istasyonda merasimle karşılan -
\·e Almanya'nm son nziyeti docin bir darbe tesirini yaptı. ls- ıruşlardır. 
karşısında. fsvctlilcrlıı 'lüşUnce- ve~liler kendi me~leketlerini ve Moskova, 22 ( A.A.) - Haber 
ı,tinl huliısa eden ehemmiyetli hatta bilttin İskandinavyayı istill alındığına göre, Alman ticaret he
btr ml'ktub göndcnnlstlr. Şlıiıal t ehdidi altında görüyorlar. :Lıv~. yetinin Moskovaya dönen reisle • 
llıcınıekctlcrinin \':ulyctl bUtUn lilere göre Balkanları tehdid eden ri Ritter ve Schnurre bu gece mu-
ılUnyaca Ç<>k alalmyla takip c- t ehlike, istikametini değiştirmiş ve 

1 

vasalatlarını müteakip Sovyet dış 
ılildlğfndcn Tenıps'ın bo yıızı mı tamamiyle §imal memleketlerine ticaret komiseri Mikoyan ile mü. 
~rcüme ediyoruz: (Devamı 2 inci Sayfada) lllitta bulunınusJardır. 
'------~~~~~--~--~~~~--~----------~----~~----~ 

ııtn ~ncU • kıtatarmcl&n biri 

Bugün cephelerdeki 
harekata dair bir haber 
alınmamıştır. Yalnız, 

' Sovyetlerin dün geceki 
tebliğlerinde ~ir hava 
muharebesinde dört Fin 
tayyaresinin dü§Ürül • 
düğü, bir de Sovyet tay
yaresinin düştüğü bildi
rilmektedir. 

ingiltere 
Fi NLANDiYAYA, 2 VAPUR 

DOLUSU TAYYARE GÖNDERDi 

(Devamı 2 inci samda) ,. . 
Hitler 

Noeli cephede 
geçirecek 

Kopenhag, 20 (A. A.) - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
Diplomasi mahfillerinde salı akşamı söylendiğine göre, iki İngiliz 

vapuru, Finlıindiya hava ordusuna teslim edilmek üzere İngiliz tay. 
yareleri yUklU olduğu halde lnglltereden Finlbcliyaya hareket etmiş
tir. Tayyarelerin mikdan ve nereye gönderildiği belli değildir, 

Berlin. 20 (llo.susl) - 8aJl&L. 
yetll Alman malıfillerinbı bDcU.rcB. 
ğiııe göre, IDtler Noel tatlllal 
Berllnde geçirmlyeoek, garb cep
hesine gidecektir. Alman deırıet 

&efi, N oeJ bayramım ccphedeJd ... 
kerlerle blrlllrt.e kutlulamak ana
ıonu göstermı~tir. mt.ıer, ba mtt
ııasebetıe Zlgfrit hattında da ban 
teftl~ter yapacaktır. 

~ V e n e n 1 Z • lngilizler Alman sahillerine yeni bir Kız ıern 
mektep. 
arasında 

Eva ile Hitler arasındaki 
cışk on sene evvel başlamış 

~ . llitıeıin gizlice evlendiğini • yahut evlenece. 
.:~ .. geçenlerde bazı menbalar bildirdiler. Fran
r ıstihbarat merkezi radyosu da dtin gece Bitle. 
ııı evlendiğine dair şu haberi verdi: 

~· "Berlinden yarı resmi bir şekilde bildirildi. 
t~~e göre, Hitler pazar günü saat 20 de gizli ola-

evlenmiştir." 

~ ~u hususta İngilizce Dail Mail gazetesi de 
~ıkamn en büyük mecmualarından biri olan 
l~. day Evcning Post'un verdiği malumatı nak. 
~ıı:~or. Buna göre, Hitler nişanlıdır ve "belki de 

ıee evlenmiş'' bulunmaktadır. 
tıı~ J\ınerikan mecmuasının Almanyadaki mev • 
tt 1~enbalardan aldığını söylediği ma~ata gö. 
vt' 2 •itlerle evlenen kız Eva Helen Braun isminde 
~trı~ Yaşında bir sarışındır. Bir rnüddettenberi 
~raınoe llitlerin resmi ikametgfilıında onunla 
t~ her oturmakla olan Evayt bütün yUksek nazi 
ı .!ittı::ı. 1 tanımakta "" hatta Bitlerle çoktan ev-

l§ olduğunu zannetmektedirler,' 

Bitlerle Eva'nın aşk maceraları bundan on 
sene evvel başlamıştır. Hitler Münihte nümayiş. 
!er tertip edip konferanslar verirken, Dr. Josef 
Braun ismindeki bir profesörün kın olan Eva o. 
nunla, Hitlerin en hararetli taraftarlarından biri 
olan Heinrich Hoffmann ismindeki bir fotoğraf. 
çının vasıtasile tanışmıştır. 

Hitler, iktidar mevk.iine geçtikten sonra sev
gilisine .Münihte bir ev alıp hediye etmiş, ondan 
sonra Eva nazi pıahafilinde sık sık görülmeye 
basianmıştır. Son senelerde Hitler Evaya, kendi. 
sinin istirahat kö~i olan Berchtesgaden civann. 
da bir köıJk yaptırmıştır. 

Geçen ~ne Hitler Viyanaya girdiği zaman 
Evamn nazi rüesası arasında bir otomobilde bu. 
lunduğu görülmüştür. 

Hitler, Eva ile resmen evlenmeye, bu sene
nin ağustosunda Salzburgda Italyan hariciye na. 
zın Kont Cianqfile buluştuğu zaman karar ver. 
mi.s. 

taarruz usulü kullanıyorlar 
Kopenhag, !O ( A.A..) - Politi. 

ken gazetesinin muhabiri yazıyor: 

!ngilizler Alınan sahillerine 
yeni bir taarruz usulü kullanmak. 
tadırlar. 

Dün saat 6 da ve 14 de iki bil
yük !ngiliz bombardıman tayya • 
resi yalnız başına Almanyanın 
Bantum ve Hömum üslerini bom. 
bardıman etmişlerdir. İngiliz tay. 
yareleri kendilerini takibe çıkan 

Alman avcı tayyareleri üzerine 
mitralyöz ateşi açmışlardır. Tay -
yareler askeri hedeflere bomba 
attık-tan sonra ortadan kaybol • 
muşlardrr. Muharebe 15 dakika 
sürmüştür. 

ALMAN BAŞKUMANDANLI· 

ÔININ TEBLtôt 

Berlin, 20 (A. A.) - D.N.B. 
Ajansı bildiriyor: 

Ordu ba.şkumandanlığı tebli'ği: 
Garp cephesinin muhtelif kr 

~ ke§if koJlanmız diif-

man 1 mevzilerine gfrmcğe muvaf· 
falı: olmuılar ve bir miktar esir 
almıJlardır. 

Alman hava ordusu, çok müı
küt tcrait içinde, pmal denizin· 
de, bahri hedeflere karşı keşif ve 
taarruz uçuşları yapmıştır. Şim· 

diye kadar alınan neticeye göre, 
İngiliz hafif cüzütamlar filosuna 
mensup dört gemi bombalarla 
tahrip edilmiştir. Bir Almam ke· 
şif tayyaresi, bir büyük İngiliz: 

deniz tayyaresine taarruzla, tay. 
yareyi düşürmüştür. 

Son üç gün zarfında, Alman 
hava ordusu, İngiliz ileri karakol 
gemilerinden 23 ünü batırmıştır. 
Bunlar meyamrtda, Pearl, Sere
nity, New Chaice, Eileand Wray 
Evelina Sedgefly, Trinity gemi· 
lerl de vardır. İngilizlerin, 18 
kinunevvel hava harbind eki ._ 
yiatt iki tayyarenin daha inzima· 
mı ile artmş ve bugün Vickers 

,(Devamı 2 İnci M;yfada) 

Bugünkü 
voleybol 
müsaba~alari 

Kız Muallim, Şişli Te
rakki; Boğaziçi, İstik· 
lal; Eı·enköylüler de İs· 
tanbul Kız lisesi takım· 

larını yendiler 
İstanbul kız. mcktebleri arasm

da tcrtib edilen ' ·oleybol milsaba. 
kalarına bugiln Çapa kız muallim 
mektebi voleybol ıahasmda devam 
edildi. 
l\JZ !UUALLll\1.ŞtŞT..J TERAKK1 

GUnün en milhim l:lUs:ıbnl 

bu iki mekteb takımı uasmda <ı 

ln bf11la~11:ydt. 1"l'1 m~~a

ya takımlnr aşağıda.'lı:i kndrolarl:ı 

çıktılar: 

.(DeVamt 2 inci ı 4 t ılıtı:) 

• 
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ortaokullarda 
.. 

gun . 
... 1se ve on 

o1ması bildırildi 
Maarif Vekilliği, lise vo orta. mcktelılerin sömestr tatili etrafın

& maarif mUdilrlUklerinc bir tamlrn göndcnnJ.ıiUr. Şlmdlyt kadar yıl. 
ba~ı tatili okullarda 31 blrlncikanun öğleden sonra ba.5l:ımak ve 3 ikin
cikfınuo akşamına kndar devam etmek Uzcrc fü; gUndU. Mnarif Vekil
liği bu yıl bu şekli dc~'iştlrmiştlr. Resmi lise ve orta. okullarda tatil, 
31 Blrincikfi.nun öğleden sonra b:ı.şhyacak ve aym 8 inci gUnü akşa
mına kndar devam edecektir. 

Varın 
ıncı 

Stalinin 
yı dönümü 

tarafından hazırlanan "Stalinin Kal inin 
60 ıncı Yılı ,, eseri bir milyon nüsha basıldı 

Moskova, 20 ( A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: 
Sovyet memleketi 21 kfuıunuevvelde Stalinin 

60 ıncı yıldönQmünü teside hatırlanıyor. 

donanmada ve bütün teşekküllerde konleranslar 
tertip edilmektedir. 

Dersler, 9 .lklnclkii.nun pazartesi gUnU başltyncaktır. 

1800 ilk o ul öğrein1enine bu 
kaza a n1eslekJ l<onf er ans1ar 

Belçika l 
ün beş tedf!J>~~~:: aocıu 
verildi Mılli müdafaa ıçin lüzum

Bütün gazeteler Stalin; n hayatını ve sosya • 
list inşada oynadığı rolQn muhtelif merhalelerini 
tebarüz ettiren yazılar neşrediyor. 

Moskovada, Leningradda, Kiyef<le ve diğer 
bir· çok şehirlerde büyüi\: ihtilalcinin hayat ve faa
liyeti hakkındaki cscrle:den mürekkep sergiler a. 
çılmakta, mekteplerde, mUesses~lerde, od:.ıia. 

21 Kinunuevvelde her tarafta toplantılar 

yapılacaktır. Bu münasebetle neşredilen e.;e:ler 
arasında Kalininin ''Stalinin 60 yılı" adın:iaki 
eserinden bir milyon nüsha basılmıştır. 

Stalinin ihtilfü mücadelesine sahne olan yer. 
terin filmleri gö.>terilmektedir. 

nk okul öğretmenlerinin meslekt bilgilerini çoğaltmak m:ıksadl
le tertıb edilen konferanslara devam edilmektedir. DUn de gchrln be.s 
muhtelif yerinde ve muhtlü mevzularda konferanslar verilmiştir. 

Dekoratif yazı konferamı 
İstanbul erkek Usesl salonunda, Fatih k:wısı dnhllindc bulunan 

Uk okul öğretmenlerine ilk tedrisat mllfcttiş~ Mustafa GUnerl tara
fmdıın (Dekoratif yazı) mevzuu etrafında bir konferans '•erllmiştir. 
MW>ta.fa Günerl konfcransmda, hayatta ve okulda dekoratif yn.zmm 
ehemmiyeti ve ilk okul programındaki yerini, dekorntlf ynzmm yan. 
1ış anlaşılmasından doğan hatalıın, bu yezıdn kullamlncnk malzeme ve 
yazı stili eoklllerinden bahsetmiştir. 

Pasif konınma konferansı 
EmlnlSnll, Eyüb, Bakırköy ilçeleri ilk okul öğretmenlerine tsta.n

bul trı lisesinde ilk tedrlsnt mUfettlgi Zeki; Beşiktaş kazası ilk okul 
~~etmenlerine mUfet~ AU Rizn Abıskıı.n; Beyoğlu kazası öğret
menlerine G:ı.latasarn.y lisesinde mUfetti3 Avni Arç pasif konmma. 
mevzuu etrafında birer konferans vermişlerdir. Konferansm progra
mı pasif korunma te§kllfıtı ve yapıln.eak işler mevzuu etrafmdadrr. 

Rasat i§leri konferansı 
Kadıköy, OskUdnr ve Kartal kazalarmda.ki ilk okul öğretmenleri· 

ne, Kndıköy 12 inci ilk okul Balonunda ilk tedrisat mUfettlşl Muzaf
fer ErsUn rasat l§leri me\1%Ulu bir konferans vermitıtir. Konferansçı, 
konferansmda. ilk okul programmda :ra.ent işine aynlan yer, okulda 
nı.sndm gnycsf, btrincl, ikinci devrede ra!at l§lerf, ilet ve malzemeleri, 
sınıf ve okul rasatlnnnm hazırlnnmalnn §eklllerinl anlatınışbr. 

Kız mektepleri arasında 

Voleybm müsabakalan 
"(Ba§tarafı 1 inci aayfada) 

· Kız-muallim: Foyzlye (kaptan) 
Uozaffer, MclAbal, llcliha, Fn.t. 
m.'l, Jlayrlye. 

Şişli Terakki: rkb (kaptan), 

Refhan, Ano, Tilrkln, Selma, A
li)"e. 

tik set Şişlldeydl Oyun ba§tan 
tona kadar heyecanlı geçU. Bil
hassa muallim mektebinde takım 

kaptanı Fevzlyeyc, her top ge~ln 
de karvı tnra.f mlltlüş heyecan ge-
çlriyor, buna mukabil Şf§llde de 
Ttlrk!n v Ane güzel kwta.rş. 
!arla buna mAıı1 olmsğa ~lşyor
larcb. 1nı: ıeU böylece muallim 
ınektebl (15-T) kazandı. 

lST.t:KIAL. BOGAZtçt 
GUnlln ikinci mlWlbakn!ı !sın:. 

ıaı ne Boğaziçi liseleri taitmılan 

arasmda yapıldı. Bu maça her iki 
takım da aşağıdaki kadrolarla çık· 
tılar: 

lstiklll: MaallA, Hallıle. TUrkln, 
Bebf 1 Hntlce, Bedia. 

Boğnzlçi: Nlllifer, Handoıı, Sel. 
ma. lale. Sen·et. MeWıat. 

tık •eti Boğaziçi takımı (13-1) 
kazanclı. tkhıcl 11et mD..savi b1r oe
kllde cereyan etU ve neticede 5.• 
Boğaziçi kazandı. 

ERENKÖ'Y. tsTANBUL 
KIZ I.tsELEnl 

Gllnlln son ~ Erenköy ve la
tanbul kız liseleri arasında yapıldı. 
Maç. baştan nlhayete kadar heye
cruılı ve zevkli oldu. Erenköyliller 

lu eşya ihraç edılmıyecek 
Brüksel, 20 (A. A.) - Hari 

ciyc nazırı Spaak rmclisteki be· 
yanatmda hilkC'ımctin ticari siya. 
set sahasrnda aşağıdaki tedbirle· 
ri aldığını bildirmi§tir: 

1 - Milh müdafaa veya milli 
emniyet için lüzumlu olan çok 
mühim eşyanın ihracını menet" 
~k. 

2 - Ban eşyanın muharip 
memleketlere yalnız normal tica. 
ret münasebetleri hudut ve 6C\i

yesi dahilinde ihracına müsaade 
edilmesi, 

· 3 - Bazı maddeler ve ezcüm· 
le keten, pıunuk, kauçuk, kereste 
ve demir hariç olmak ilzerc ma. 
denler hakkında muharip memle· 
ketlerle mUzakereler cereyan et
mektedir. Bu müzakerelerin ne. 
ticcaine kadar, bu maddelerin 
ham olarak tekrar ihraeı men:
dilmi§tir. Fakat Belçikada iılen· 
dikten sonra ihraçtan caizdir. 

4 - Belçika illerinden tran$itc 
mUsaade eclilmlttir. Fakat bazı 
ahvalde tran$it ruhsatr istenmek. 
tcdir. 

S - Bitaraf memleketlerle ti· 
caret serbesttir. 

İkinci f rkrada zikredilen mad· 
delerin bitaraf memleketlere ib. 
racr yalnız normal ticaret budu· 
du dahilinde caizdir. Bu hudut 
ancak mczkQr maddeler muharip 
bir memlekete sevk edilmediği 

takdirde tecavüz edilebilir. t.tçUn· 
cU fıkrada zikredilen maddelerin 
ihracı ancak muharip memleket. 
tere sevk edilmedik1eri zaman 
caizdir. 

Finlandiya Sovyet 
Rusyadan sulh 

istiyor 
(Bqtarafı 1 inci Myfac!a) 

Yine Rus tepliğinde 
Sovyet latalannın şi • 
malc!e ilerledikleri kay
dolunmaktadır. 

Bir çok i~i. talebe ve entelektüeller Gürcis
tan Cumhuriyetinde Stalinin dol:l:.ığJ şe~ir o!an 
Goriyi ıi)·aret etmektedirler. 

Şimalliler istila tehdidi altında 1 

(Bnştarafı 1 incide) 
teveccUh otmiştir. İsveçliler bu 
vaziyet kaf§mında hem şıı.şrrmışlar 
hem de siııirlenmlulcrdlr. Rus-Fin 
harbinin bagladı~ı gilnden itlb:ı

nn İsveç efkarı umumiycsl Finlô.ıı
dlyaya karşı derln bir sempati duy
duğunu muhtelif tczahUrlerlc is -
pat etmiştir. Finlii.ndlyanm kahrn.
mıınca mUdafaa.smın bUtUn diln. 
yayı alAkadar eden t'.hemmiyetli 
bir hfidise olduğunu kavnınnyan 

tek bir lsveçU yoktur. Her sUn 
yüzlerce gönUllU lsveçtcn kaJkn.. 
rak FinlAndlyayn gidiyor. İsveç 

kızılh~ı birkaç gUn içersinde 70 
bin kuronluk iane toplıynrak Fin
lAndiyaya gönderdi. Bankalar, sa
nayi müesseseleri Finlandiya hal· 
kma dağıWmak üzere yorun mil
yon kuron topladı. Bu mikdar gUn 
geçtikçe o.rtiyor. lavcçte '.her fırka 
FinlAndiyaya yardım etmek limn
geldlğtni açıktan açığa söylUyor. 

İsveç §imdiye kadar sulh iserl· 
sinde yaşadı. Sulh senelerinin 
mcsalsi memlekette kuvvetli iç· 
timat yardım mUcsscs.eleri yarıı. 
tılmasına mUsaade etti. İsveç 
halkı bugün refah içerisindedir. 
Bu müreffeh halk tabakaları bır 
gün bu huzur ve sükQn devresLnin 
sonu gc!diği dU§üncesile muzta· 
riptir. Fakat halk tehlike karır 
ıında bu rahatı fedaya haz:mhr. 
Hatti hUkOmetin bugUnkü vazi. 
yetini pek doğru bulmuyor. 

tsvcç. bUtün dilnyanın, bugiln 
vereceği kararı bUyilk bir mer k--

la beklediğinin de farkındadır. 
Rusyanın Finlandiya içerisinde 
en ufak bir muvaffakıyeti bile 
İsveç için büyük bir tehlikedir. 
lsvcçin endi eai sadece bundan iba 
ret değildir. Alman matbuatının 
isveçe, bilhassa hariciye nazın 
Sandıcr•e karşı hücumlan da bu 
memlekette çok endişe ile takip 
ediliyor. Bu iki tehlike karşrsmda 
bütUn memleket sinirleri gerilmit 
bir halde bekliyor. Münevverler. 
hükQmcti müdafaa tertibatı hu· 
ıusunda daha faal çalışmağa da.. 
vet ediyorlar. İsveçli mü.ncvver 
bugünkü vaziyet karşısında bita· 
raf kalmanın bir tehlike olduğuna 
kanidir. Almanya ve Rusya bl· 
taraflara birer birer ve sıra ile 
te<:avüz etmek fikrindedirler. 

İsveç te\ı}ikFY.l sc:~ıtir, fakat 
tehllke karJısmda p.§mnamt§ttt. 
İsveç, müdafaa tertiplerlrii ta. 
marnlamak için hiç bir fedakar· 
lıktan çekinmiyccektir. Şimdiden 
bir harp vukuunda tsveçin Bal· 
tık denizindeki seyriseferini ko. 
ruyacak bütün tedbirler alnumı· 
tJr. Memlekette biltün demir ve 
çelik istihsalatı harp malzemcai 
imaline hasredilmi~tir. 

tsveçin bugUnkü vaziyeti tek 
bir cümle ile hulba edilebilir: 
Blltiin memleket bekliyor ve eo.. 
ruyor: İsveç bir taarrm:a uğraya. 
cak.. Fakat mütaarn~ kim ola· 
cak? Almanya mr, Rusya mı, 

yoksa ikisi birden ınl? 

EGE MINTAKASINDA 

15 Milyon kilo 
tülün satıldı 

İngiliz den iz 
ticare:i 

Almanların bütün 
gayretine rağmen 

zayıflamadı 

umdra, 20 ( A.A.) - Röyter: 
İthalat ve ihracatın te~:iniev ' 

vele nazaran artmış olmJ3t iki 
şeyi göstermektedir: 

1 - Harbin başlangıcm:i:ı kUV· 

vetli bir darbeye uğra:mş olan (M 
ticaret p:ırlaktır, 

2 - lngiliz deniz ticareti Al ' 
man denizaltılarına. miyn~nrııtS 
ve tan-areleri:ıe rağmen a,,la za ' 
yıflamamıştır. 

Ticaret nezareti tarafıni.ın te;· 
rinisani ithalAt ve ihracat hakkıll· 
da dün akşam neşredilmiş • otoıf 
istatistiklerden dolayı d:!rin moJJ'!•' 
nuniyet gösteren bu sabJ!'ı!d !~i
liz gazeteleri, aym zanı:ın1a bii· 
k1lmetten Amerika ve bilha.5SD 
cenup Amerikası ile de tielretl 
inkişaf ettirmek için garrct s:ır • 
fetmesini istemektedirler. 

Daily Expres gazetesi ve dme< 
bazı gazeteler yiyecek ma:t:ieleri " 
nin tevıiinde tahdidat us:ı1:ı:ıe 
şiddetle muhalefet ederek dah:J, 

de ıiraatin arttırılmasını tercil1 

ettikleri halde, Daily Herald \le 
diler gazeteler, bu tahdit usulii ' 
nQn elzem maddeler fık:bnrrıl! 
karşı en iyi garanti olduğunu bil· 
di.nnektedirler. 

Dikilide 
zelze e 

H r Dd taraf da ikinci aete ~ 
h heyecanla bqladllar. Daldka
lar ilerledikçe sayılar b1rfbirlnt 

, takıp ediyordu. VatllnUlk bazan 
munllim mc.kteb! talrmmıa. buan 
do. Ş~ll Terakki liscst taknnma 
,geçiyordu. İkinci ıeU de kız mu
allJm mektebi (15.6) kazanarak 
gUnUn galfblerl mıı:una gcçWer. 

ilk ıet1 ı~. Drlnci aetl 15-12 ve Oıl~ 20 (A. A.) - D.N.B. 
son aeti de 4-15 kazanarak geç;en Ajansı bildiriyor: 

hmlr. ıo (A. A.) - Gazetelerin yudığma g6re Ege blSlgeelnln 
tUtUn aat~lan 15 milyon kiloya baliğ olmuş ve birinci nevi tlltUnler 
hemen klmllen aatılmqıtır. tkinct clna tutUnler k:rsmen satılmı:etır. 
'OçUncU cinsin eatr§ı devam etmektedir. 

DDdD, to CA. A.> - Dikmdc l·c· 
Diden dört aanlye süren ve ba!'r 
yapnuyan bir zelzele olmu5t.ur. 

senenin §amplyon talmnmt yendi. Norsk Teleçam Büroya Fin. 
ı 1 l!ndiya hududımdan bildlrldigın~· e er. 

t~~IAKŞAM 
-----·---·--

KAVAKuot:Rt 
&ARABi ---------

Ticaret Vekilinin piyasadaki ihtik!r boroketlcrlni va fiya.t yükse
li~ önlemek llzcrc gin!jtlğl tcşobbüslerden bahsedilerek, hükilme~ 
elinde, yeni sene eçığınde. geçen yıla nlsbetle 4 milyon lngiliz liralık 
fazla bir kudret bulundui;'U ve bu mUthlş ellli.hlıı tacire dost eli uıatrl. 
dığı gibi muhteklrlere de amansız darbeler lndirllcceğl ıre netice ıu. 
bnrlle muhtekirlerin gayrimeşru pirlnce giderken evdeki bulgurdan o
Jncaklan bydcdi!mektedir. 

"Siynııct aleminde'' sıitununda, İtalyan hariciye naunnın eon nut
ku tnhlll edilmektedir. Muharrir, İtalyan na.zumın Ball:.anlar "': Tun·l 
hs\'Ul81 hakkındaki dostane ınünasebeUer idame etmek a:-.:uı;unu htls· 
nUnlyetle k~rlamnmnk için c.saslı bir sebep olmadığını, ve yeter ki bu 
arzunun, ka~ılrklı hM mil:!aballn"ı rn\!stenit \"e bir ta.halraUm fikrin· 
den uzak bir siyasete da30anmrş olm:ısı kap edece>ğini yP.Zmakta ve 
İtalyanın bu huauııtaki telAkldlerl kare.nlık 'kıı.ldrkı;ıı. Balkanlarda ''C 
T-unada cıuttrı.k b'r ·~mnh•ctl" semereli bir sulh ııl~'llscll kurmnyn im. 
.k11n baaTVUF eJilcmlyeceğtni ilave eylemektedir. 

göre, Sovyet kıtaları bu.gün Nor-
veç şimali §arkt müntehasmı 

Sovyct Rusyadan ayıran Berzahı 
tamamen iıgal etmiılcrdir. Sov· 
yetlerin şimalcephesi üzerindeki 
yeni umumi karargahı Salmijaer. 
vi'de tesis edilmiş olduğu ve Pet· 
aamodan cenuba doğru külliy.etli 
efrat ve malzeme nakline devam 
ediHiği söyleniyor. Petsamoden 
gelen Sovyet kttalan iyi teçhiz 
edilmiştir. Halen şimal cephcsin 
de sıfırdan aşağı 30 derece soğuk 
kaydedilmekte ve bu soğuk arta. 
cak gibi görünmektedir. Son 

Amerika bitaratlr 
iman ğına tec~vuzu me~ 

üssü bomba landı için tedbir ahyıyor 
iki 

1 
günlerde Ncrvc~'in şimali şarki· 
11inde kain Kikcnaes'ten GS Fin· 
tandiyalı m\ilteci geçmi~tir. 

(Blıttara.h 1 incide) Bitlerin harp etmekten ziyade 
Wellingt tipi 36 harp tayyaresine öldümı~ tercih ettiğine artık 
baliğ olmuştur. .. kimsenin şilphesi kalnuyacaktır. 

AL!\IAN KORS~"-ı KRUVA .. 
ZORLERt, Mu'DAFAASlZ 
GEMlLERt BATIRMAGA 

h-fEMURt 

Alman hava ve deniz kuvvetleri 
sillhsı.ı balıkçı gemilerine tedhiş 
hareketlerini arttırmak emri al • 
Jnışlardır. Harple hiç alakalan ol. 

mıyan balıkçılar, bomba rağmu • 
Londra, 20 ( A.A.) - Matbuat runa tutuldular. Alman ananele. 

ekserbi balıkçı gemisi olmak üzere rinde bile buna benzer bir hareket 
HELSINKIDE HA VA müdafa=ıeız vapurlara bombalar ve kaydedilmiş değildir. Binaena -
TEHLtKESt iŞARETi mitralyöılerle taamıı eden Al • · leyb Hitleriım, Graf von S~in 

Helainki: 20 (A. A.) - Bu sa. manyarun "yeni tedhi,ler" adım batml.mast suretile, Alman kor. 
bah H~lsin!~ide ikinci defa ola· verdi'ri hare.1<etlerine karşı ~id • san gemilerinin harp etm~e de • 
rak hava tehlikesi işareti veril· detli bir infial göstennektedir. ~ı. belki sadece müdafaasıı ze • 
miştir. Hiçbir ta.ryare göriJme· Daily Tciegraph gaı.:?te3i diyor mileri ta.iribe memur olduklarını 
mi§ bomba atılmarnı§tır. ki: illn etmi~tir . 

Nevyork, 20 (A.A.) ..--: 
Hariciye umumi k&tib

1 

Vella, Birleşik AmeriktJ 
h··1-~- ı· . p _....,ıı UKwne ınm anıµ·· 

konferansı tarafınclıır'' 
bitaraflıklan ilan edile~ 

et1
1 

sulara vaki olacak Y 1. 
bir tecavüzü menetme : 
üzere şiddetli tedbirle\ 
alacağını beyan etJ11iş.; 
tir. Vells, bu tedb,rle~. 
nelerden ibaret otdıığıJ 
nu aöylememiıtir · 
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~~-h--l>Tmrlrt;I 
SON DA KlK A 'nm lef rütaıu: t 7 Y nz:ın: ı-amT ı:ucıu:;ıınr 

Büyük bir All11 an 
ı rı ldı 

\Biı Alman _deıuzciaırun ll:f14 de Emderı kruvazöründe geçen günleri) 

kruvazörü bat 
rttı:nnr111 Bir Alman vapuru da mürettebatı 
aeıhnDcae: tarafmdan Atlantiğe gömüldü 

Müller, şayet daha çok iş &Ör· 
mek, memleketine daha faydalı 

olmak isterse, bu i&tasyonun ıuı· 
ması lazım geliyordu. Müller 

~ - - • - - • • • · - - - .., buna muvaffak olup olmayacağr 

~~· M 1. l l "ı . M 0 .. da ,
1 
a a-'. nı düşündil. Kafasının içinde : ı bin bir muadele kurdu ve bunları 

h<ılle uğra§tı. Saatler geçti. Bey-
• . ı 

lij• DugQnkQ Semploo eksperesJ 
buçuk saat geç 11eJmlştlr. 

~ Ekspresle selenler iki Alman 
dınındon ibarettir. 

V I 
• ni mUthlş yoruldu. ştc bir saat· : ek 'ı 1 : ı t tcnberi dinlenmiı bir başın he· 

A 1 U h •• k " f • h' ~ : l men halledivereceği bir meseleyi manya, ruguvay U Ume 1 ı.. ·. ı bir tür!U tam olarak tcsbit ed.:· 

'iotcuıarın bu kadar ozalmasınıı, 
~llcbaşı tatillerlnln yn!tıaşmnsı ve 
~·ruPanın bir kı!';mındakl borp 
~ li dolayısile seyah:ıtin çok güçlcş. 
rıınıcsi scbeb olmuştur. 
~ • lmtyıı sefiri l\l. Pepo bu s:ıb:ıh. 

ekspresle Ankarndan gelmiştir. 
\'ugoslavynh Tllrklerden mll

~~eb 17 kişllik bir muhacir kafi. 
~ bugUnkll konvanıslyonelle gel. 
~~tir. Bunlar daha 200 kadar ha· 

haikmm yola çıkmak üzere ol· 
~rını, Yugoslnvyada para getl
ta ınektcn baııka bJçblr gUçlllk 
~ l'ılıediklerlni, ancak ana vatana 
~ \'\ııırnak arzu.sile yerlerini bıra. 
ıqtp &eldlkJerlnJ bir mubarrirlmlze 
!leınfşlercllr. 

t Maarif ''ckiıletlnin bir tamimi. 
~e Bôre, yaz tatillerinde işlerinin 
1~~1tıdnn oyrılon ilkmektep boşnıu. 
~,''.'Jlerinc yalnız 15 gOnlük ücreı 
tıtrccklir. l\lnarır memurları dıı 

~~ l<ıllllerinde vazifelerinden ay· 

1 'llı)•ncnkl:ır, di~cr memurlar el· 
lenelik lıln alacaklardır. 

' ' Üniversite tıp rnkilllesl eski 
"'Ql'aıttoloji profes6rQ lsmoll Hak. 
' 65 yoşındn olduğu halde dOn 
~ Ölınüştilr. 

· luarıf vekftlctl, hasıl olan le. 
ddutıer Qzerine ecnebi ve ekalli· 
t ıtıcktcplerlnln de muhtelif sı· 
~arına olınacıık talebenin ya:> 
dlerindc resmi mekıeplerı.lekl e. 
11~rın tatbik edileccaini bıldir
llir ' .. 

~ 

t t d k t • f • l · f ~p f' d ' miyor, içine o zamana kadar gel-pr O es o e ere az mı na ısııyecei< . ar 1 grupun a' miyen bir korkaklık, tuhaf bir 

Birnl!, ıo ( A.A.J - Bir İngiliz 
torpili yiyen Alman kruvazörünün 
10 bin tonluk .. Blucher,. olduğu 

bildirilmektedir. 

lngiliz Am1ralhğın1n 
te!:>lili 
Londıa, 20 ( A.A.J - Bahriye 

nezareti aşağıdaki tebliği neşret· 

miştir: 
Colombus adındaki büyük Al. 

man vapuru Bermu:ies a:falannın 
takriben 400 mil şimalinde bir 
lngili.z gemisi görerek kendi ken· 
dini batırmış ve mürettebatı va· 
puru terketmiştir. 

Henüz mQtemmim hiçbir malQ 
mat alınamamıstır. 

Mürettebat kurtarıldı 

VG§inıton, 20 ( A.A.J - Tusca· 
ıosa adındaki Amerikan kruvaro· 
nı. Colombusun 599 tayfasile 
Nevyorka d.-lru ilerlemekte oldu· 
ğunu telsizle haber vermiştir. Mil. 
rettebattan kayıp yoktur. 

Reisicumhur Ruzvelt, milrette
batın Nevyork limanında ktiçük 
bir ada olan Ellis lslanda çıkarıl· 
masmı emretmiştir. 

~ 

tayyarelerinin vazifelerini ifa et· ~ l'za hat verd ,· : ürkeklik hakim oluyordu. 
, Doğruldu. Ellerini arkasına 

melerine mani olmuştur. • 

Grat Von Spee battıktan Ankara, 19 (A.A.) - C. H. 
sonra ••• 
Brüksel, 20 - Almanya bilkQ· 

metinin, Urugvay hükQm~tini 

proteto edeceği ve tazminat isti. 
yeceği Berlinde bir bitaraf ııazete 
muhabirine söylenilenlerden anla· 
şılmaktadır. 

Almanlar, Urugvayı. İngiltere· 
nin tazyiki karşısın:la b~ynelmi· 

lel hukuk hükümleri mucibince 
muktazi mühleti vermemit ol· 
makla ittiham ediyorlar. 

Urugvay, ile Almanya arasın· 

da, mezkQr ıırhh mürettebatının 
rutlbeti dolayısile de bir ihtil!I 
çıkması ihtimali belirmektedir. 
Alman askeri mahafili, Urugva· 
yın mürettebatı tevkifine hakkı 

olmadığını söylemekte ve bu mü. 
rettebatın, kazazede telakki' edil· 
mesi lüzumuna kani bulunmakta· 
dırlar •• 

Diğer taraftan Graf Spee'nitl' 

Partisi Meclis Grupu bugün 19· 
12..939 saat onbqte reis vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uranın 

ba~lığında toplandı: 

llk defa söz alan hariciye veki· 
li Şükrü Saracoğlu son dünya hA· 
diselerini ve bilhassa bunlar me
yanında bizi uzaktan yakm::lan 
allkadar eden b!jiseleri lzı~ ~ 

der~ umumi heyeti tc.nvir etmiı· 
tir. 

Bunu müteakip Muş mebusu 
Hakkı Kıhçoğlunun bir takrlnn· 
den istifade ederek milli mHafaa 
işleri hakkında etraflı beyan1tta 
bulunan ve miltea::l:iit hatiplerin 
gene bu mevzu etrafındaki sual. 
!erine cevaplar veren milli ml:ia· 
faa vekili general Naci Tınazın 

izahatı Grup heyetince alkıslarla 

kabul ve tasvip olunmuştur. 
Vaktin ilerlemiş olmlsı dolayı· 

sile ruznamede mevcut diğer 
maddelerin müzakeresi gelecek cel· 
seye talip edilerek riyasetçe cel· 
seye nihayet verilmi~tir. 

bağlayarak bir müddet gözlerini 
k&ıpa.dı. Sonra bir ka~ adım attı, 
döndil. Tekrar yine aynı düşün

celi halile yürüdü. Nihayet ora
cıktaki sedire uzandı. 

Kumandanın k-apısı vurulu
yordu: 

- Girr ... 
M üller doğruldu. Kar§ısmda 

Gerard duruyordu: 
- Kumandanım 1 Kazan yapıl· 

nuıtır. Hareket edip etmemekte 
emrinizi tebliğe geldim. 

- Söyleyin.. Demir almsın. 
Adanın sığlığından kurtulur kur· 
tulmaz: cenuba sarkacağız. İsti· 

kametimiz Koko adaları olacaktır 
- Koko adalarına mı kuman· 

danım? 

- Evet Gerard, Koko adaları· 
na. 
Mülazım Gerard selamını ver 

dikten sonra ayrıldı. Müller yal
nız kalınça yine gceeki gibi mu· 
adeleyi nalletmek için haritaya 
yakla§tı. Artık Kokoya hareket 
emrini verdikte~ sonra gitmemek 
meselesini düşünmeye lüzum kal· . Vilayet DC\yükdere fldanh~ını 

~işlctmclje kıırıır vermiştir. Ara. 
.e--rı~tntdan 22 hektarn çıkarılo· 
c~•tıı.lcbe ve mntehnstıs kadrosu 

lngiliz tayyarelerinin 
faahyeti 

batırılması münasebetile Alman 
mekteplerinde hita~eler ira::l e:iil· 
miştir. Geminin, İngilizler tara· 
fından esir alınmasından ise, ken· 

di tayf ası ile imha edilmesi mü· 
reccah odluğu Alman talebeye söy 
lenmektedir.Geminin mevkuf tu. 
tulması,tngiliz tarafından tahrip 
edilmesine mani teşkil etmiyecek 
olduğu Almanyada iddia ediliyor. 

'· mayordu. Şimdi bütiln bu işleri 

!itnişletllecckllr. 
' Maarir veklıleti, muhtelif vllA· 
Utruc mevcut kQtfiphanelerin 
llnkıı vozlyellcrl ve daha mOs. 

•r otnbllmclerl için neler yapıl· 
11 lıizımgcldiftlnl tetkik ettir

Lmıdra, 20 ( A.A.) - lngiliı dev 
riye tayyareleri bu geoe Friso Al· 
man adalarını mUra1:eabe ei~rek 
miknatıslı mayn döken Alman 

lngHliz aşe 
nazırı 

6 lisanla nutuk söyledi 

~l<tcdlr. 
ı.ı. Cocukları kurtarın• yurdunun 
·~1llınne kôyOnc nakline ko.rnr 
•llııııştır. Yurda yo CaAlayan, 
~IJt lınrnhor kasrı tııhsls edile. 
'lir t • 
. Onh·erslte edebiyat fakilltesl 

> illizı:c rııotojl profesörlilAOnc la· 
r: CdlJen Ha ilde Edibin tayin key. 

tıı tıısdlk eı'llmlş ve yeni pro· 

Finler bir Sovyel 
zırhlısını batırdı 

Londra, 20 (A. A.) - İaşe na
ztn Dr. Burgln, yabancı gazetecl
lere bir ziyafet vermiştir. Ziyafet. 
te Fransız, İsviçreli, İtalyan, Ame
rikan, İspanyol, Portekizli, Romen, 
Yugoslav, Lcton, lsvec;li, Danimar
kalı, Yunan, Avustralyalı, Kana -
dalı, Utvanyah, Norvec;ll ve Bel. 
c;ikah gazeteciler hazır bulunmu~ 

,/ dcr~lerlnc hnşlnmıştır. 
tnıııc::ırlar idaresi Dltllste ye· 

hır tntün atlil)'csl y:ıptınnıştır. 

On Rus tayyaresi düşürldü; son bir taarruzda 
Sovyetler 11 bin ölü ve esir verdiler 

tardır. 

Misafirlerine zaman zaman ingl· 

Uclslnkf. 20 (A. A.) - Aakerf 
rad mlltehaMialar dlln gerek bava n şnrk mıntak:rn tOtllnlcrln· 
~ dol?ıı ı;f~:ırac;ı ;ı.•opılııcaktır. topları ve gerek Fiohindiyn tay -

nclcdlyenln hnlk:ı UCU'ı Söml. ya.releri tarafından 10 Sovyet tay
( "c l\orııbük kumürO sotmnk ü· yareslnln dUşQrUldOğilnU kaydet -
t :ıçınağ:ı knror verdiği kömilr mektcdirler. 
blllnrı muhtelif lrn:rnınkomlıklar N'lrveç hududu'lu ıhlal 
itinde bugiinden İtibaren fnnll. 

le lıcçmlştlr. Depolar şlmrllki Stokholm tarikile Fin • İsveç 
1 dG J\nthköy, tlsküdor, Bcyoftlu. hududundan gelen haberlere göre 

•lı, F.minönn ve Ocşiktıışta bu· Sovyet kıtatıtı, PetsJ:n:> mmtüa· 
, '111 akındır. Kömür umumi depo· Od f .ı F" 111. .ı· 
1,~l<t rtyotn yıılnız ııukllye fi('re. sını rn 3 aa e..ı~n ın ...ın..ııya 

"'ij"c edilerek s<>mlkokun tonu kuvvetlerini çevirmek hususun:la· 
arııı 23, KarabilkUn tonu ı&e 28 ki hareketlerinde muvaffak ola· 
ta 5ntalncaktır. Perakende Sö· mamışlardır. 
~ 0k kilosu doksan para, KnrnbO· Bu hareketler esnasm:l:ı S:>vyet 
\ Hiz por:ı olııcnktır. kıtaatı. bazı küçük Ffnl~ndiya 
b AJliddelumumlllkçe müstehcen 
~ 1tctte l:!örüldilfıünden toplattı· mfifrezele iri takip ederek Norv~ 
~it. nıütcrclnıl, tlıbii ,.c basnn hududunu ihlal etmişlerdir. 
aacınııı mahkemeye sevkcdil· Ruslar, Muomasalmu mmtaka· 

, .\ftodit odh eser lınkkındn n· sın<ia da tam bir mağlQiiyete 
~rı drl\•nya dOn osJl)·e :redlncı uğramışlar, takrib~n 170~0 ki~i 
~llıthkenıesindo bakılmıştır. esir ve ölü bırakmıslardrr. Fakat 

bttln tltbil Sühulet külliphııncsi cenup c.ephesind~. vaz·ıyet Fintan· 
~ Semih Uılfi ile m:ıtbııacı - · 

~tarı tııa!ıkcmcı!e bııhmnıuşlardır diyalılar için ciddileşmiştir. Fin· 
~b~ctın r\:ısuhf tıoydnr Malatya landiya!ılar. bu cep:ıe:ıe Koskamo 
ııahu otdıı~u için h:ıkkınd:ı d:mı yu kaybetmişlerdir. Ruslar saıtte 
aDıt1 lt~nek üzere a)'rıcn ınürııcoat 70 kilometre ~·apan c;o!> süratli 
lı;ı lıaı anlaşılmıştır. 
~r;ı~kcınedc, suçlular, ehlivukuf tanklardan kullan:nışlarsa da. 
lıa, tııüdddefumumlllkce seçilen FinH\ndiyaldar ta~~ dafi t:>~tan 
ti ıı "nnorunn itlraı etmişler ve kullanarak muhtelif noktalarda 

'1ı 1\1 ltlütehassısl:ın:n tetkikini Is- mukabil taarru~lara ~eç:nişlerdir. 
ı ~Ctdir ahk • BabriJan zırhh 
tıı eme, ünh·ersltcdc ders mev. Gelen baıı:ı haberlere göre, Fin. 

l>r b:ıriJe hu meselede s:ı!Cıhl;ı:cl· 
, arcsar , 0 doccnıtcrln isimleri· landiya sahil bataryaları bugün 
htı loruıarıık yeniden tetkikat Ru6lann 23,256 tonluk "Oktpa • 
\ ri 1rnasına koror 'ermiştir. broı.kajl Revolurio (Teşrinievvel 
~lsıC)·o~ıunda Turan npnrtma. (htilili) zırhlısını batımu9tır. 
ıJ;ı Ayşe, pencereden bııknrken S t t :, ·- · 
\n doktor llırohlm Kemalin hlz ovye e l1g1 • . 

meler ve bazı yerlerde de topçu 
faaliyeti kaydedilmişti~. 

Bazı mmt.akalnrda Sovyet tay· 
yarclerl lstlkoafta bulunmuşlar ve 
birkaç ha\•a muharebesi de olmu§· 
tur. 

Baltık fllomuz BjorklS mıntaka
smda sahil batarya:larmı muvaf • 
fakıyctle bombardıman etmiştir. 

lDAHİLDEI _, .. 

lizcc, fransızca, almanca, lspı:uı • 
yolca, Portekizce ve İtalyanca hl· 
tab eden doktor Burgln: 

''Hemen hemen bUtlln medeni 
dilnyanın burada temEil edilmiş ol· 
duğunu görmekle babtlynnm. 
Londrada aldığııuz tebliğlerin ha -
kikate tamamen mutabık olduğun-
dan emin olunuı:.,, demiştir, 

Ticaret Vekilinin bu 
sabahki tetkikleri 

Ticaret Vekili Nnz:mi Topçuoğlu bu sabah saat ondıı mmtaka tlca. 
ret mUdUrlilğünc gelerek tetkiklerine devam etml§tir. 

Beykoz kundura fabriknııı mlldlirU ile Marmara film §irketi mU
dllrli, Vekili ziyaret ederek görU§mUşlerdir. 

Nazmi Topçuoğlu saat 11 den itibaren dokumacıları, ipllkçileri, 
makaracılan kabul ederek kendileriyle ayn ayrı göı Uşmtıştllr. 

Bu temaslar sıra.srnda bugün bir çolı memleketlerden getirileml
yen maddelerin diğer başka memlekcllerden temini çareleri aranmış 
ve bu yolda almmıuıı l!znngelen tedbirler dU§UnUlmUştür. 

Naz:mi Topçuoğlu, burada yaptığı tetkiklerden sonra yakında it
hal!ıtçılara yapılacak yardımlar hakkında yeni ve mühim kararlar ve
rileceğini söylemiştir. Vekilin bu akşam Ankaraya dönmesi muhte. 
meldlr. 

Dlgcr ta.raftan Ticaret Veklleti le ticaret umum mtıdUrll Ctıhldln 
reisliğinde ticaret odnsıodn bu sabah bir toplantı ya.pılml§lll'. Bu top. 
!anlıya çivi tUccarlan iştirak etmi~lercllr. Tilccarlar çivi fiyatlarındaki 
yükseklilğn sebebini hariçten mal gelmemesine atfctmlşlerdlr. 

Merkez Bankası Amerika ve lngiltereden demir getirilmesi için 
akreditif açacağından bu yolla ince tel getirilmesi de temin cdllecek 
ve bununla dahilde c;lvl ima1Atı tekrar e5ki vaziyetine girecektir. 

. 

nasıl tesbit etmesi limndı. 

Bu işe başlamazdan evvel ma· 
sa lizerin~ duran sefer jumalını 
aldı. Karıştırdı. Önüne sektiği 
bir kağıt üzerine hareket günün· 
denberi Emdenin macerasını çiz
gilerle gösterdi. Bir kaç dakika 
içinde önündeki kağıt birbirine 
girift çizgilerle dolmuştu. Bu 
hatsiz hesabına çizgiler, Uç ay
danberi Emdenin serglizeıtlerini, 
baskınlarını, hücumlannı, muha
ı,:ebelcrini, pusulan, kaçmaları. 

kovalamaları bir kelime ile Uç 
aylık heyecanlan, yorgunlukları, 
musibetleri gösteriyordu. Hem 
bunlar, öyle heyecanlar, öyle 
yorgunluklardı ki Müllerin, gö· 
zilnUn önünden bile geçirmiye 
cesareti yoktu. 

Artık bunlar, geçmiş şeyle~i. 
Şimdi geçmişi değil, geleceği dli· 
günmek lazım geliyordu. 

Kapı vuruldu: 
- Giriniz! 

fçeriye giren Gayda idi. 
- Kumandanım, de:li. Dok· 

torlar Fransız yaralılannın U· 
çünden ümitlerir.i kestiler. 

Müller buna cevap vermedi. 
Yalnız eliDdeki kağıdı uzatarak: 

- Şu lntırdığımız gemilerin 
tonlannı toplayıver, dedi. 

Gayda'mn cebinden çıkardığı 

kurşun kalemi bir mUddet aşağı 

yukarı koştu. 

- Kurnandanım f. .Dedi. Yirmi 
gemi batırmı~ız hacımlannın 

yekunu 100,000 tonilato. Hamu· 

leleri 110,000 ton. Kıymetleri 
yekunu 300,000,000 altın. Em
den şimdiye kadar 29,000 mil yol 
al01ış. . 

Bu vazih rakamlar vaziyeti 
a~ık? gösteriyordu. 300,000,000 
altınsa şüphe yok ki 1914 sene· 
sinde İngiliz hazinesine btiyük 
bir darbe idi. Bundan §Unlar do· 
ğabilirdi: 

İngiliz hükumetinin milyarlar 
sadederek Hindistanda tesisine 
muvaffak olduğu imparatorluğun 
bağlan yavaş yavaş çözülmeye 
yliz tutacaktı. Üstelik büyük ül· 
kenin İngilizlere karşı duyduk" 
ları hürmet ve c.'llnlyet hissi 
kalmayordu. Bahri ticaretin Din
gale körfezinde sekteye uğrama· 

sı, hele bazı hatlarda hiç kalma· 
ması kaydedilmeye değerdi. 

Emdenin bin ~ir gece masal· 
larındaki esrarlı perdelere bürün
mesi ve etrafa saldığı korh-u ve 
heyecan başka bir his yaratıyor
du. 

İngilizlerin on mühim kruva • 
zörünün Okyanus denizine bağ. 
lanması Baltık denizindeki Al. 
man sahillerini abluka edilmek· 
ten kurtarmıştı ve nihayet bUtün 
batan gemiler, sigorta kumpan -
yalannı iflasa sürüklemişti. Koca 
Hind denizinde yapayalnız, tek 
başına kalan Emden bukadar işi 
başarmı§tı. 

Müller bunları düşüniirken o • 
muzlanndaki kamburile Aır.iral 

Von Şpe gözünün önüne geldi. 
Bu kumandan Müller gibi dü • 
şünseydi, Alman filosundan Em • 
denle beraber daha beş kruvazö .. 
riln Hind denizinde kalmalan • 
na taraftar olsaydı bu vaziyet bu. 
günün altı misli olacak ve bu İn· 
gilterenin bir an evvel yıkılma p 

sına kafi gelecekti. 
- Kumandanım, buna Çem • 

çoğla Muskeyi ilave etmek icap 
etmez mi? 

- Gayda 1 Çemçoğ ve Muske 
ile beraber içimk ölenler 300 
milyon altın zarara nisbetle ço.k 
ehemmiyetsizdir. 

Müller oturdu ve eliyle sefer 
jurnalini biraz ileriye iterek: 

- Bizim bu hesabı işimizin so
nunda yapmamı..: lazımdı. Şimdi
ye kadar yapılanlar yapıldı: o .. 
lanlar oldu. 

Milller önünde duran haritaya 
baktI. Duruşundan ve gözlerin .. 
den işi ince eleyip sık dokuduğu 
anlaşılıyor: bütün ihtimalleri be. 
r.aba kattığı görülüyordu. Hede • 
finde patlayan bir obUsUn mu -
vaff akıyetlni anak ve ancak 
madenin, barutun, nişancının vo 
mesafenin biribirlerile kanşma • 
ıından vücude gelen bir muade • 
lenfa mlisavisiydi. Müllerin an • 
cak her şeyi hesaba katmasıydı 
ki, muvaffakıycti doğuracaktı. 

- Gayda 1 dedi. Bundan sonra 
daha sıkı hareket etmek mecbu • 
riyetindeyiz. Hiç bir ihtimal gö~ 
den kaçırmamaklığımız: lAzmı. 

Muvaffakıyetimiz buna bağlı. 
Birdenbire içeri Gerard gir • 

mişti. Knpıyı mle vurduğu du • 
yutmamıştı. Merdiveni hızlı hız:.. 

lı çıktığı için gcniı ve sık sık n~ 
fes alıyordu. Boğulur gibi: 

- Kumandanım 1 do:H. 
(Devamı var) 

,1teıı sini k:ıybe'1crek il'\l icat. M~J,~,·a. 20 (A. A.) ~ebhğ· 
tj~ ~'erek l"Ücudnnun mnhlelir 19 k.mur:uen·elde kcşıf mUfre· 

rıııııeıı Yarolanml.flır. • ı. zclerinln faaliyeti, kUtlil< mUsade. 

Bundan bnşka Ticaret Vek!letl ihracatı teşkil!tlandrrma mlldllrtı 
Servetin rclsllğinde yine bu rıabah ticaret odasında hnrlc;tcn otomobil 
ve levamnatı gotlrcnler de bir toplantt yapmışlardır. Bilhassa Am~ri
kadan ltba!At yap:ın bu tüccarlar d<Svi:s müşkillAh yUztlnden Amcrllta
lılarm mal göndermediklerini btldirml§lerdlr. Tadil edilecek yeni A· 
merikan • Türk. anl8§masınm esası buna ı~re tesbit edilecektir. 

Jimnastik hocası - Ben size eller yana demi~tim, eller yukan 
değili • 

• 



( 

c 

y 
h 
e 
n 
y 
h 
D 

1 

uld 

F •re( 

tin 
Vliı 
bir 
lda 

Hitler Majinoya niçin hücum etmedi: 10 
Hitler şöyle demişti: 

«Ya bir dünya imparatorluğu 
kuracağız, yahut ta küçük bir 

devlet haline düşeceğiz! » 
. 

Herhalde bedbinliğimi fena 1 caba bizim çalı.ma a~ımıza, ka· 
gizliyordum. biliyetlerimize, sanayiimize, a'ke· 

- İşte, dedi benim bütün sır· ri istidadımıza rağmen daima i· 
rrm budur. lngiltere ile Fransa kinci sırada kalmamız ilahi bir 
arasında bir mü~terek hareket ya- arzusunun netice~i midir? Neden 
pılmaması için elden gelen gayre- daima birleştikleri zaman gene 
ti göstereceğim. Eğer Italya ile kendilerinden büyük oldu~u:nuz 
İngiltereyi kendi tarafımıza alabi· Fransa ile lngilterenin arka;)ında 
lirsek fetih pHl.nlanmızın ilk kısmı kalıyoruz. 
çok daha kolay tahakkuk ettirile- Siz de bunun bir ilahi kuv
bilecektir. Fakat herhalde kendi· velin arzusu olmadığından benim 
mizi heyulalardan korkmağa bı- kadar eminsiniz. Almanyaya ihti· 
rakmamalıyız. yacı olduğu kadar saha bulmalı-

lngilizlerin bütün yahudileşmi~ yım ki karşımızda bir askeri itti
demokrasisini mahvetmek Fransa fakın aktedilmesine meydan \'er
ve Amerikayı içten yıkmaktan miyeyim. Sulh zamanında şimdik 
daha güç bir şey değildir. Onların şeraite göre işi mizi tanzim edcbı· 
infisah halinde olan imparatorluk liriz . Fakat mesele sulh mesele. • 
tarının mirasına harpsiz konma;;ı değildir. Bizim harp zamanındak 
bir kere tecrübe edeceğim. harekat scrbe:ıtimiz me,·zuubah; 

Fakat icap ederse İngiltere ile tir. 
mücadele etmekten çekinmiyece- Ya5amamız ancak hariçle yap 
ğim. ı. ~apolyonun muvaffak ola· tığımız tcmao;;larla mümkündür. 
madığı şeye ben muvaffak olaca- Bir beynelmilel mübadele saye 
ğım. Artık zaptedilemez ada kal- sinde ya~ıyoruz ve hiç bir O'.\:ya
mamı~tır. lngiltereye a·ker ihraç nusa mahreci olmıyan bir m~'Tile 
edeceğim. Harbi topraklarında ya ketiz. l~te bizi siya!"i ~urette tam 
pacak, şehirlerini harap edece- müstakil yapamıyan se'.J2!>ler b:m 
w• !ardır. 
gım. 

- Eğer 
Rus ittifakı 
olacak? 

bir Fransız, 1nniliz Bizi bütün siya i boyunduruk-
ile karşılasırsamz ne lardan Ye bütün ittifaklardan u-

zak ve müstakil tutacak bir saha-

- Ben yaşadığım müddetçe 
bQyle bir şey görünmiyecektir. 
Eğer galip olamazsak hiç 5üphe· 
siz ki sukutunuzda kendimizle 
beraber dünyanın yansını da u
çuruma sürükliyeceğiz ye hiçbir 
millet Almanyayı mağlup etmiş 
olmaktan bir sevinç duyamıyacak. 
1918 zin tekerrürünü kimse gör· 
miyccek. l l_içbir şeye razı olmı

yacak haklarımızdan vazgeçmiye
ce:ıriz. 

Fakat işler oraya kadar gelmi
yecek. 

Hitier daha sakin bir sesle k~ 
nu~mağa ba~lamı~tı: 

- Yahut da ben o zamana ka· 
dar biribirinden beter muvaffa· 
kiyetsizliklere maruz kalacağım. 
Demek o zaman Ulyık olmadığım 
bir mevkii işgal etmi~ olduğwn 
meydana çıkacak; ben hiçbir za· 
man muvaffakiyetsizliklerimi ta· 
lisizliğin hesabına kaydedecek in· 
sanlardan değilim. Kuvvetli olan· 
lann iradesi talii hükmü altına a· 
hr ve tesadüflerin kusurlarını tas
hih eder. 

1914 harbinin bize hiç olmazsa 
birçok emeller peşinde olduğu· 

muz için sayısız milletleri aleyhi· 
mizde ittifaka sevketmiş olduğu
rnu.."U ve nihayet müttefiksiz kal· 
dı~ımızı öğretmiş bulacağım 
sörledim. Hitlcr sabırsızlıkla: 

- Eğer Alman milleti Avrupa
ortasmda denizsiz bir devlet ol· 
ma~ı kabul eL'llek istemiyor ve 
bir dünya imparatorluğu olmak 
istiyorsa - ve böyle istemesi de 
de ıaruridir - muhakkak suret· 
te bir hakimiyet ve tam bir istik
lal elde etmeğe mecburdur. Bu
nun nasıl bir mana ifade ettiğini 
bilmem anlıyor musunuz? Topra· 
ğımızın nankörlü~ \'e hayat sa· 
hamızın yokluğu yüzünden biz 
A vrupanın ikinci büyük milleti 
nasıl hakir bir vaziyette kalıyo
ruz. Bir millet dünya im;>arator· 
luğu olmak isterse kendi toprağın· 
da müstakil yaşıyabilecek ve bu 
toprağı askeri bakımdan hakkile 
müdafaa r\"iebilecek bir iktidarda 
bulunmalı. Yalnız böyl~ milletler 
kelimenin bütün şümulile hakim· 
dırler. Hakim sarılabilirler. 

Rusya hakimdir. Amerika ha· 
kimdir. İngiltere hakimdir. Fakat 
do~rusunu söylemek Iazım~elirse 
suni bir şekilde coğrafi vaziyeti· 
nin icabatından olarak de~il. 
Fran~w:ı ıtelince o da bazı nokt:l· 
lara karlar ha1. : .., 4118.;:ıl~lir. Biz 
niçin dah3 on:ar gibi de~niz? A-

ya ihtiyacımız var. Şarkta haki· 
miyetimizi Kafkasya, Irana kadar 
uzatmamamız lazımdır. Garpta 
Fransız sahillerine kadar ihtiyacı· 
mız var. Ilolanda ve her şeyden 
evvel lsvı>ç bizim olmalıdır. 
Bir müstemleke devleti olmalıyız. 
Bahri kuvvetimiz asgari surette 
lngiltereye müsavi olmalı. 

Biz artık Bismark gibi yalnız 

milli emellerin hududu i~ine ken
dimizi hapsedemeyiz. Ya Awu· 
paya hakim olaca~ız. Yahut da 
mahvolup bir küçü!{ millet haline 
düşeceğiz. 

Ona bu projelerinin hadisatın 

tabii akışına karşı bir tazyik olup 
olmadığım ve siya i ittifaklarla 

muvaf fakiyet temin e:lilecek nok
talarda cebir istimalinin yanlış 

bulunup bulunmadığını sordum. 
IIitler bu sözüme pek kızdı ve ba· 
ğırdı: 

- Ya İngiltere?! Yağmalar ve 
hırsızlıklarla imparatorluğunu ku· 
ran İngiltere acaba \'aktile cebir 
veyahut ittifaklara mı müracaat 
etmişti. 

Artık on sekizinci asnn şeraiti 
içinde yasamadığımızı \'e bundan 
yüz elli sene e\'Vel henüz bakir o· 

lan topraklardan bir müstcmlc!\:e 
imparatorlu~u parçaları elde et
mek için kullanılan metod.ların 
bugün gene tatbik edilebileceğin· 
den şüphem olduğunu kendisine 
söyledim. 

- Aldanıyor. unuz efendi de· 
di. Müthiş surette aldanırorsu· 

nuz! Dünyada asırlarla değişmi-

yen bir şey vardır. O da impara
torlukların silah faikiyeti ile te
min edilmesidir. Hiçbir zaman it· 
tifak siyaseti?e değil. 

O benim büyük p~litika me;ele
leri hakkındaki anlayışsızhğımın 

YC pasifist hayaller içinde kendi
mi kaybettiğimin ilk defa farkına 
varmıyordu. 

(Bitmedi) 
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Son Dakika'nm his. ask. macera romanı : 67 

,· .... ı:· ... , ••. . · .. ~ . •. 

Na kleden: 
- Fakat, bütün bu yaptıkları

nız hiç de doğru olmı}•an şeyler. 
- EYet, böyle düşünmekte 

haklısınız. Hatta işin garibi ben 
de böyle dü~ünüyordum. Fakat 
gönül ferman dinlemiyor. Iztırap 
in~anı her şeye sürükliyor. 

Doktor lrfan, parmakları atın
da Numanın nabızlarının dakika
dan dakikaya çılgmla5tığmı his
setti: 

- Sakin, "!unuz. Bunları hep 
biliyorum. 

- O halde fikriniz? 

- Fikrim şu .. İkiniz de çocuk· 
ca,;ına bir hare!,:et yaptınız. Yap. 
tığınız çocukça ve delice bir i~. 

Yok yere kendi kendinizi tehlike
ye soktunuz. O kadar ihtiyatsızca 
hareket ettiniz ki: 

- ->İı:yorum. fakat kızınızı ta
nıdı\.- an sonra hayatımın bomboş 
bir çöl halhde kalmasına razi o. 
lamazdım .. 

İrfan derin derin delikanlıya 

baktı ve dü~ündü: 
"Tıpkı babasının oğlu!" 

Fakat bu dü5üncesini söyle
medi. 

Fakat 'Numanın gözündeki 
tatlı ve ihtiraslı ıJık irfanın göz
lerini kamaştırdı. Bu ı§ıkta sıcak 
bir alev var .. Bu sıcak alev, Yu· 
suf Kenandan miras kalan bir a
lev değil, Numan paşanın heyeca· 
nı 1. irfan mırıldandı: 

- Eğer Vahidin kıskançlığı 

işi karıştırmamış olsaydı, bu 
vakaları~ hiç birisi olmayac~ktı. 

- Evet.. Fakat şimdi artık 

her şey bitti. Artık hiç bir yapa· 
cak kuvvetim kalmadı. 

- Numan, yavrum .. Unutma, 
seni ölümden ben kurtardım. 

Şimdi senden ayrılırken gözlerin
de bu ıztırap ifadesini görmeğe 
tahammül c<lemem. 

- öyle ise bana ondan bahs~
diniz. 

- Ne söylediğinizi bilmiyorsu 
nuz galiba. Yaptıklarınızı mazur 
görmek mecburiyetindeyim. Kı· 

zım bu h~disc<len sonra çok ıztı
rap çd:tl. Ben meslek icabı acı· 

M u zaffer Ese n 
nın muhtelif şekillerini gördüm 
Fakat Güzinin kederi kadar kor 
kunç ıztırap tahayyül edemiyo
rum. Güzinin de çok ağır hasta 
olduğunu biliyor musunuz? 

Genç adam sap sarı bir halele 
doğruldu, ve sonra düşerek bayı· 
lır gibi oldu. 

- Sakin olun.. Şimdi iyidir. 
Fakat ikiniz de şimdi biribirinizi 
görecek halde değilsiniz. 

- Neden? 

- Sıhhatiniz buna müsaade 
etmez, ne seninki, ne de onunki. 
Daha bu çeşit heyecanlara ta
hammül edecek kadar kuvvetli 
değilsiniz. Yaptığım güzel eseri, 
kendi elimle tehlikeye koyamam. 
Sonra Güzin daha hala kendini 
toplayamamıştır, çok sinirlidir. 
Sonra daha sizi iyice tanımıyo -
rum. Kızımla görüşmeden evvel, 
sizi daha iyi tanımak, sürdüğü· 
nüz hayat şeklini görmek isterim. 
Bam itimat ederek b:kle:neniz 
zaruridir. 

Numanın uzattığı ellerde son
suz bir tevekkül manası var, de. 
likanlını:ı mavi gözleri itimatla 
dolu; bu sonsuz tevekkül ve bu 
derin itimat doktoru da mütees
sir etti. 

~nelerdenberi ilk defa olarak 
Profesör irfan, başka birisinin 
iradesini hayırhahane ve müsa
maha ile kabul ediyor. 

- Bu sözleri kızıma da söyle. 
dim. Ona da sizin iyileştiğiniz 

haberini verdim. Fakat gelip *si
zi görmesine miisaade etmedim. 
Güzin !stanbula gitti. Sizi gör· 
mcden beklemek lazım olduğunu 
da biliyor. Bana öyle gelir ki, 
devamlı saadetler, uzun bekleyiş
lerd~n dogar. ihtiraslı hamlelerle 
yapılan hareketlerden ekseriya 
iyi neticeler doğmaz. Şicldetli he· 
yecanlardan doğa, zevkler ça -
buk uçucu olur. Müşterek ıztırap 
n-e kadar devamlı olursa sa1c?et 
o kadar saglam bağlanır. Ontın 

için biraz daha bekleyiniz. Heye
canlarınız ge;sin. Herkesin yaşa-

Cir tn~iliı mayn turama ~<'mı .. t, ıı-r:>1ı.l:ln ateş açmak surcl:IO 
rna;yııl:ırı imha etli~ or 

Batırılan gemilerden ------ -
dığı gibi yaşamağa başlayınız. 

Hayatın vazifelerini yapınız. O 
vakıt hayattan bir şey beklemek 
hakkınız olur. O vakıt ihtirastan 
kurtulur. Sakin ve devamlı bir 
sevgiye kavuşursunuz. Yahut bu 
ihtiras ateşi geçer, her biriniz 
hayatta mukadder olan yola doğ· 
ru yürürsünüz. Eğer bu tecrül>e. 
den so:ıra aynı devamh arzuyu 
:iuyabilirseniz o vakıt size bir 
evlat gibi kucağımı açmak bana 
bir borç olur. 

Bir kaç dakikadanbcri Yusuf 
Kenan da o.'aya girmiştir. OJlu 
babasının yüzünde yıllardanbcri 

ilk defa olarak tath ve mü~fik bir 
ifade gördü. Kenan: 

- İrfan, diyordu. Sevgi sırla
rını ne kadar güzel biliyorsun 
sen!. Ruhunun hararetile etrafı 
ısıtmak elinc!en geliyor. Sizinle 
konu~a:ıların yüreğin'Cle daima 
taze ümitler a;ılıyor. Halbuki 
ben ... 

Ke:ıanın sesi acılaşmıştı: 
- Halbuki ben, karımı şefkat· 

siz bir ölüme doğru siirükledim. 
Çocuklarıma emniyet telkin ede
medim. 

- Bab:ıcığım ! 
İrfan, bu adamın cEn:.!"n asl<ı

nı aldığını hatırlayor. Kcnana 

Dalryan'ın tayfası bir fiJikadıı ./. 
- --:;:::::;-' 

t' 
hayatta yürüyeceği yolu kaybC, 
tiren kendisidir. O vakıt adet 
mırıldanır gibi bir sesle: 

-Beni affet, Kenan, dedi. 
ti' 

- Büyük oğlum bir aşk fırı· 
nasile perişan oldu. Kcçük ~ııl 
1 w b . . d lJC!ll um ne <ılga eyının, ne e · e 
şefkatime kavusabildi. onu!l (' 
benim yaşayış:mızda da btl~, 
dan sonra sükun ve isti1'~ 
olamaz. Fakat Numamn se,.•gı c1 
ihtiyacı var, bir aileye ihti>'' 

var. 
sl-ı 

''Een yalnız yaşadım. irı İy 
benim yaşımda artık yen~de!l ~ 
bir şeye bağlanamaz. Hayat~J'le 
değiştirmem imkansızdır. 1[ı 
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eskisi gibi sersericesine yaşıtJsıı 
cağım. Fakat bu sefer oğlurt1 ııl' 
ayrılırken gözüm arkamda ~o' 
mayacak. Onu size emanet ed1Y 
rum. 

a'" "Bu çocuklar delice bir rrı ııJ'I 
raya sürüklendiler, belki bl1

11 
,. 

~tıf 
cezasını çekecekler. Fakat ff'ı' 
sını itiraf etmek Hizım: BU ,, 
cera hatamı.: yüzünden doğd~~el 

Doktorun dudaklarıooa g 5ııf 
bir tebessüm belirdi, ve 1/t.I 

Kenana elini uzattı: • "'' • 1 ı• 
- Fa1:at o'lların sevgıs 

şeyi tamir etti. 
,( Devam1 vnr1 


