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ispanyada krallığın -
ilanı bekleniyor 

Finlandiya 
üzerinde en 
büyük hava 

Ordu erkanile 
neler 

konuşuldu? 

'-lıtıer tarafından yeni bir Alfonı, İspanya tahtına niuharebesi Berlin halkı 
Sovyetlere ait 200 tayyar~ endiş~ ~e merak oğlunu münasip gördü 

Sulh 
taarruzu 
~lmanyamn Roma elçisi, Muso
liniye bir sulh projesi getirmiş 

Londra, 21 '(Humsf ). - Deyli 

Skeç gazetesinin ''iyi bir memba· 

dan,. kaydile verdiği bir habere 

göre. general Frariko İspanyada 
krallık kurmaya karar '\·ernıie ,.e 

ttalyada bulunan eski kral Alfon· 

so ile oğlu Juan'a haber gönder 

miştir. Kral, yeni 1spanyol tahtı

na oğlunu münasip gördüğünij.. 

bildirmiştir. Krallığın yakında i· 

bir çok mıntakayı ıçınde 
Berlin 21 • lu.sui) - Hitler. 

bombardıman etti Noeli geçirmtıt üzere~ 
ne gitmek için Berlinden ayrılma 

"'-----~~~~~~~~~<Y~az~u_ı_2~in_c_i~•-a~y_lad~a....:..)__:_~la_n_ed~ilmesı~-·-bekl __ e_nın~ek-ted~ir_._ 

Helsinki 21 (A.A.) - Hava 
kumandanlığı 'tebliği: 

Harbin başlangıcından beri, 
her iki taraf tayyarelerinin en 
büyük faaliyet gösterdikleri gün, 
dündür. Bütün gün hava muha· 
rebeleri olmuştur. 

Kareli Berzahında, tayyareleri· 
miz 14 Sovyet tayyaresini düşür
müşlerdir. Bunların ekserisi bom· 
bardıman tayyaresidir. Batarya • 
!arımız altı Sovyet tayyaresi dil· 
§Ümlüştür. 

(Devamr 2 inci .sayfada) 

Müntehir amiralin 
~ayanı dikkat sözleri 

~rat: Von Spee kumandanı, lsveç 
bat~rdı{lı gemııerden bırınnn Mecburi hizmet 
s\Yıvarısıne şöyle demnş: 

Muharip olmıyan :bir tek ingilizin usulünü 'kabul .etti 
Telefon konuşmaları 

ölümündao mesul deg~ iliin ! ve me~tupl~r. san· 
sore tabı 

; 

Graf Spee'nin enel Montevicko limanmda çelilc11 
gemının aldığı y:-.c-alarcan birini göstermektedir. Kruvazörün arka tarafına isabet 

l eden bir lngiliz mermisi, deniz tayyaresini tamamen harap etmiıti. 

~tc~r-a, 21 (A.A.) - Buenos- tup Montevideodaki Alman elçi. minin tahrip edileceği muhakkak 
\da~ bildirilaiğine göre, ku- sine hitaben yazılmıştır. olduğunu, La Plata muharebe _ 
~ Langsdorf bir mektup GraI von Spee tarafından ba _ sinden sonra kendisine 6Öy1emiş 
\ gı_.§ \'e bu mektupta, gemi • t lan t--:ı1z il . d bi · olduğunu ifade etmiıtir. 

ta; i ~betine kendisi de i•tirake m .u•.ou. gem enn en n -
~;ı- ült % nin kumandanı yüzba§ı Dove, Lanpdorf demiştir ki: "Ne ge. 
't ta anda lcarar verdiğini, fa.. mi, ne de milrettebatrrnı beyhude 
ıııa. }'fasının hayatm1 emniyet kumandan Langsdodun, gemisini yere telef etmiyeceğim. Muharip 

l ttlıi koyuncaya. kadar bu kara. Montevidcodan dışarı çtkarmı .. olmryan bir tek !ngilizin ölümün 
t ettiğini yaznugur • .Mek·"' yaeağmı, çıkardığı takdirde ıe • den bile vicdanen mcsul değil~ 

Stoklıolm, 21 ( A.A.) - Mebu· 
san meclisi mecburi hizmetin ka· 
bulüne dair olan hükQmet teklifi
ni kabul etmiştir. Bu kanunda, 
vatandaşların muan·en bir dere
aeye kadar bazı işleri ifa mecburi· 
yetini hissettikleri zikredilmekte
dir. Bundan başka, parlamento, 
kabul ettiği diğer bir kanun pro· 
jesi ile, harp veya harp tehlikesi 
vukuunda, sabotajcılara ve casus
lara karşı •alınması icabeden ted· 
birleri ittihaz hususunda hüku· 
mete salahiyet vermiştir. HükQ· 
met, telefon mükalematile mek· 
tuplara sansür \'azetmeğe ve bun· 
ları zapt ve müsadere eylemeğe 

de salfilıiyettardır. 

Maarif Vekili 
Malatyada trahomlu 

talebeye mahsus 
mektebi gezdi 

:<Yum 2 cide),_. 

dan evvel başvekftlet binasnvla, 

Yugoslavyada bütün ordu erkanını huzuruna ça-
ğmms. onlarla çok mahrem tutu· 

Sul.kastlar lan mühim müzakeratta bulUD" 
muştur. Konferansta, kara ve de-

3 fabrika esrarengiz 
bir şekilde yakıldı 

Bnlin, 21 (Radyo) - Yugos· 
lavyadaki fabrikalara yapılan su· 
ikastlar devam ediyor. Dün Yu· 
goslav sanayi mıntakasında bulu· 
nan Baçka Palanka kasabasında 

3 fabrika tamamiyle yanmıştır. 

Nevyorkta 
lehine 

niz kuvvetlerinin şeflerile beraber, 
hava kuvvetleri nazın mareşal 
Göring de hazır bulunmuştur. 

Hitlerin bütün ordu kum.aır
danlannı ani olarak bu konferan• 
sa çağırması Berlinde büyük bir 
endişe ve merak uyandımıŞ:ır. 

Zira son haf talar içinde bu gı11l 
toplantılar hiç yapılmamıştır. 

Finlandiya 
miting! 

Mitinge, aralarında mühim şahıslar 
bulunan 10 bin Amerikah iştirak et i 

Nevyork, 21 (A.A.J - Dün akşam Hoovcr ile Nevyoık belediye 
reisi Aguardien'in riyaseti altında Madisan Suaregardende F inl!ndi· 
ya lehinde bir miting yaprlmı~tır. 10 bin kişinin iştirak.ile yapılan 

. bu 6itingte ileri gelen bir çok Amerikalı şahsiyetler Finlftndiya el· 

. çisi de hazır bulunmuşlardır. B. Hoover taarruzu mevzuubahs et· 
tikten sonra, sivil ahaliye müsmir bir yardımda bulunulmasını teklif 
teklif etmiştir. 

Aguardia, bir dakika :kaybetmeden Finlandiyaya yardun edil· 
mesini istemi5tir. 

Varşova Faşist 
Lideri tecrit 
kampında 

Londra, 21 (Husuıi) - Daily 
Express g;lzetesinin Krakovi mu. 
habirinin bildirdiğine göre, Al -
mantar tarafında~ Lehistanda 
bir naıi partisi kurması istenen 
Var~ova faşist lideri, bu teklifi 
reddetmesi üzerine, Dachaudaki 
tccrid kampına ıürillmüıtür. 
Diğer taraftan, Kr&lcovi valisi 

Dr. Giehovski de "ahaliyi naznc. 
.re mukavemete tesvik" aucu ile 
tevkif cdilmiJtir. 

Amerikanın 
hava müdafaası 

Avrupa sistemine göre 
bir elden idare edilecek 

l' aşington, 21 ( A.A.) - Har
biye nazırı Harry Voodıing, bir
leşik Amerika hava rnüdafaasının 
Avrupa sistemine göre bir elden 
idare edileceJ ini söylemiştir. 

Müdafaa tayyareleri, hava dal• 
toplan ve hava tehlikesine karp 
h~r&ete g~ tayyareler, Lon
dra ve Parisde yaprldıitl gibi ~ 
kilatlandmlacaktrr. 
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Köy enstıtüleri 
1 c 1 st•to 

i i b · ale a uıa 
Köylere öğretmen yetiştirmek üzere muhtelif vitayetlerde te. 

is edilmesine karar verilen köy enstitüleri kanununa göre, şimdi. 
lik açılacak enstitülerin sayısı on ikidir. Bunlar srrasile; Kars, 
Kayseri Malatya, Ankara, Kocaeli, Isparta, Samsun, Adana, Trab
~ Antalya, Van vilayetlerinde bulunacaktır:. Enstitüler yakın. 
bir a faaliyete geçccc dir. İlk olarak Kayseri Mala,tya, Ko. • 
caeli, Ankara enstitlilcrlnirr hazırlıkları ikmal edilmiştir. Enstitül -
~ iki bin talebe alınacnktır. 

Enstitü müdürlüklerine tayin edileceklerin isimleri Maarif 
Vekillifil tara!mdan tcsbit olunmaktadır. EMtitü dir:cktörlilklcıine 
ilk tedrisat müfettişleri getirileceklerdir. 

külteleri d 
a of sörl "k er 
İstanbul Universitesinin muhtelif fakilltelerindc ve Univcrsi. 

teye bağlı yük1>ek okuflarda açık bulunan pr esörlüklcr için üni· 
versite rektörlüğüne dünyaca tan~ ~örter tarafmdan tek. 
IHieı: ~p11maktadır. Bugilne kadar yalnız felsefe kürsüsü için 
Ft dm profesör t.ac;aıri , ile anlaşma yapılınıştır. B.und;ın ba~ 
l:a eczacı okulunda iki. üniversite içtimaiyat kürsüsünd bir, ~uktik 
fakültesi hukuk felsef csi kürsüsilnde bir olmak üzere dört prof~ 
sörlük münhal& 

Bu küt.süler için n:ımzetliklerini koym bul an ili~ ve fen 
adamlannm isimleri rektörlük tarafmdan tetkik edilmektedir. Aı:a... 
n.lan § rtlar:ı: ha.iz bul lan takdirde kendileri mukavele yap-
ır.a :vet edil~ektir. 

Doçe ilerin lisan imtihanları bitti 
Üniversitenin muhtelif fakültel~ne alınacak olan doçentler-in 
ıh lisa:ı imtı1ıanları tamaroJarumştır. Kürsü imtihanlarına ikinci 

k~nun başından itibaren ba§lanac:aktit. 

Sı hat Vek ~li Adanada 
-~,.. 21 lA.A.) - Sıbbııt ye hastan • ·, ®ğumevi :., 

V.cki~ Hwfüd ~. dün A • rikalar hastanelenm ve diğer rh... 
·~an:ıya gelmiş. wU. 'kumandaııe hat müesseselerini gezerek tet • 
clcdiye reisi, sıhhat Ü~ kiklcJ'de bulunmu laııdır. Vekil. 

partililer. halıkcvlilerlc Jıalk ra.. 
öğleden sonra da şe'bıin görüle • 

Fransanın neşredeceği sarı ki ~ aota neler var 1 
•• • zer ne '' am s 

• r,, 
erlinde bir suva~ede Hitler namına konuşan 

• Çek 
Pflris, 2,1 ( A.A.J - Havas ajansı bildiriyln': 
Almanya, harbin sebebi ve mesuliyeti hak· 

kında pek yakında bir beraz kitap ne~re:iccejini 
uzun zamandanberi ilan etmekte olduğu halde 
Fransa, yarın bir sarı kitap neşredecek \'e bunu 
her tarafa göndecmek suretite, dünya efkarıumu· 
mi.resini tenvir ~cccktir. 

Bu sarı kitabın mukaddemesi "na.mu üreçi,· 
ne verilen sözle~, ba_slığın.ı tamx.ıaktadır. Mu· 
kaddemede,. bu sözlerden üçü zikredilm~:<tedir ve 
her ilçü de, Almanyanm Avusturyaya girdiği 
gün, Ç,Ckoslovcr: istiklaline ve mµlki tamamiye
tine hürmet edeçcğine dair taahhüdünü ihtiva el" 
mektedir. 

11 mart 1938 tarihinde ~ Gj),ring, 
Berlind , ya\)ılan bir kabul resminde Çeko3lovak· 
yanın m..1.JlYadMi bi&bir korkusu olmaması lft.· 
~m geldiğini, ~koslovak elçisi Mastny'ye söyle· 
mi ve bu hususta namusu üzerin~ söz vermi tir. 

Mastny, -J&jjjği avdetle, keyfiyeti hüko.m~u ... 
ne bildirmiş, sonra nazırın süvaresine tekrar ge· 
l~~ Çek 1 nm seferberlik yapnıyaca~rna 
dair kendisine tcmjnot vermiştir. Gprfu,g, bunun 
üzerine, evvelce söylediği sözü tekrarlamı~, yalnız 
kendi ~ ctew ami ıamanda :Fn!lrer ua:runa 
söz söylediğini de itftv etmiştir. Ertesi gün Gö· 

elç's: e ver r i tem ·nat 
(ıng Mastny'yi davet \'e tenunatını \ckrar ctmi.: 
tir. Ayni gün von Nöyrat, Bitlerin kendisini, teş· 
rinievvel 1925 tarihli Alman · Çelw3lovak hakem 
anla~ bağlı telakki ettiğini Çeko5loya1 ya 
mümes 'line beyan etmiştir. 

Namqs üzuine verılen bütun bu sözlere. rağ· 
men, Çekoslovakyanı\l Londra elçisi, 11_1giliz hari· 
ciye naımna. bu tki sözün; fı:ag Iı.Ukumeti tara· 
fından kendisin.e tebliğinl ist~~sini, hUi ye 
mü:>bct bir şekil verf\lck a{ZUSile rıca etınıştir. Bu 
tedbirin sebebi, lngiltererun, ç.ekosbva!q·a hak· 
kında verilen teminatı kaydetmek üzere &rline 
birn~ta tevdi etmesine irpkan vermekti. Göring 
ve Nöy~at tarafından vaki olan beyanat, bu su· 
retle. l\(!§J'ediltn · ınüsaad ile gen endilen ta· 
rafw.dan te~it dildi. 

Avusturyarun işgati ferdasında, bavekil Çem· 
beri ayn, Almanya taraf mdan alınan taahhütleri, 
Avam kamarasında, işte bundan dolayı resm n 
ilap ctmi i. Altı ay $0pra Alrna~-a. S detleric 
kend· ine terkini istemi \'C ak · takdirde askeri 
işgal tehdidinde bulunmu~tu. Ve Hitier, bunun, 
ıhTUpada yapacağı son erazi talebi oldtiunu, 
Şe;litı~i şı:>çr sar~Y,mda resmen beran etmişti. 
Hadisat, namus üzerine. verilen bu sözlere ne de" 
receye kadar it\bar edilmesi laznng_eldiğini ös· 
temıişfü. 

Garp cep~esinde E N ş o N DA K 1 K A 

Aım~~i~!!k!~a- R91sTnki ş.i ddetli · bir 
leri Çemberlayna koca-mana: •ı::i:ve bombard ımana oğradı ~eın:ıa.:;~: belediyeyi; ~k güzc,1 1'8Jelerlni ezmi§tir. 

knmandınhğt ziyaret ettikteıı Hulusi Alataş §Crefıne Adana 
klilptc erilen ziyaf ctte de, mem-

ra yanlannd.a ~ Faik ttiln lekct m elolcri filtrlnde aamiml Berlin, 21 (Radyo) - Alman 
oldu u ba1de Adana hastane· • 

Lon{!To, 21 (.Rad~·o, saat 18) - Ş~~Un ~uş bav~ kuvvetlen fiır 
ıaııcliy.anın muhtelit ~.d~loi bQmba(~ e~ştir. au ~da 
Helsinki öğle üzeri şiddetli bir bombardımana uğramış, ~hirde bir 
çok büyük binalar ve bir: ha taWip ec\ilı\ıiştir. Ol 'i yşrala· 
nanların S<\Y,n htQilz J\lilhim d~ildir. 

konU§malar y,apılnuşts.r.. tayyareleri dün Fransız arazisi ü· 
"tr:ııL?iOıın dispaııserliğini. dllırevi • 
------------------------ zerind~ te!uar bir ço?t uçu5 rap· 

A 1 1 
mıslardır. Maksatlan İngiliz lra· 

manya Yan iş U .. n it- ~;,ı.tg8.hı~n v~ lngil~z .ı-.ıtal~rmın 
ısgal ettıklen mev':ılerı tespıt et-

i k d 
• . ' mektir. Zira Alman ordusu Garp 

Jer e en ını oyalıyor. ~~!~::.:~ı:;;:slt~~;::m: 
Uwdra zo (4.;;d.J - .\ vustral· 

~-a başvekili Menzie, AVustralya 
kısa dalga radyo istasyonuuun açı 
tısında şu sözleri sö~ ir; 

"- Britanya milleti, harbe fü
tuhat gayesile girmiş delildir. Al· 
man arazisinin bir karnını bile 
Ntbetmek niyetinde d~iz. Sade
ce dünya~ bir kanun ve nizanı 
koymak istiyoruz. Ve burulan böy 
le memleketleri dOşman i3tilfisına 
kaı:şı koruınak istiyoruz. Harbe 
d.ilşilnmed~n ginnedilt. Ve harb
den ancak gahp olarak çıkacajız. 
Almanya yanlı, ümitlerle kendini 
oyanamamahdır. Harbi kazanma 

. ve hadbetmek aaus.ıındadır. 
oyalamamalıdır. Harbı kazanma 6 . k ü encı G h 
dar dominyonlrınn, müstemleke! • ır ~ g n arp cep e· 
· ı ·ıte · d . • ·1d ... sınde uçan Alman bombardıman nn ve ngı rerun e ışı o ligli• ta r:el . h . • te al' . yya n, ~ ı»'l ıı,yqı:c g ... ır 
n~ al,l\ay,ac:aktır. Yemden fazla k . . . ı..o-..ı-...da 
d • inci il · lm en §emS1Yesmı ın.m1 unu· 
enız ı.er e serp mış o amı- ta 1 .1. ba ..:~·ı· r,..,...ı~.ı ..... 

b . . b. . "zd kt n ngı ı.z !§'"~ı ı ~·~uq.1A1"tl za, ırı ınmı en uza a yaşama· • . b' · tm 
dahi

u. • 1 . · . ı b. • . ıçın ocaman ır §etlllJ.YC a ış-
ıınıa. u ı§ enmııt ,ıer ıamız 1 d 

'd tm . w ar ır. 
ayn ayn ı are e enuze ragmen ...... -.... ........ --..-...~--------

biz bir tek mill,Ctiz, Britanya ı:nil· So yet. Fı·n harbı· 
letiyiz. Birimize dokunmak hepi .. 
miıe dokunmak demektir. İçimiz
den birisi için hayati mahiyet ta· 
şıyan bir hadjse, hepimiz için en 
büyük {ş saY.Jhr. f~mizden biri· 
nin fedak~hğ'Inı ıaf eri kazanın· 

caya kadar hepimiz aramızda tak· 
sim edeceğiz ... 

(&!~ 1 inci sayfada) 
Dün Finlfuldiya üzerinde uçan 

Sovyet tayyareleri 200 düıı. 
Dilşman · tayyareleri Hel inki 

civarmda Abo ve Sortcvalayı, 

Hangoyu ve Finlllndiya sıra aıda· 
tanm bombardıman etmişlerdir. 

FINLtRtN t'.\fVKAVEMi:lI 
ROMADA TAKTIR EDl '11YOR 

oma, 20 (Hu.uai) - A&lc~rt 
mütebassııları Finlerin bilbaHa 
Kareli ınıntakasmda Ru lara 

• kat'fl büyük birı mukavemet gös-

DikL::ıller sütununda, umumt n yarı resml içtimalarda: 
tcnMlerini takdirle kar§ılamak • 
tadn'lar. Verilen malWlıata göre, 
bu mmtakada Rualann kuTYeti 
Finlerin üç mislinden bite faıla • 
da. 

Iiamhi efendi dedi ki
- Ali bey buyurdular ki". 
- Vekil eyefendiuin flkirlcd-
Gibl cümleler işiutdi{'jl )'azılıını~ "bay., vı "ba~ttn..,nı kul1•9.lJ JC(• 

led bu kubU lçt ınal:ı.r ~ilse neresi olduğu sQrulmn.Ir.tadır. 

, ~ da hıtrbl memlekftf~ 4'J 
fü~atlal:uıcla G&rlllı:n >'Üt ·1.Wi '\".a iht,lta harokcQcrloi watı:ıtak lı· 
n:ıc tedbrrler s:ı:r_csinc!e bu;ün .Poh.vılık içinde, fnkot ucuzluk sı:He.\ln_de 

!unıiu~m.aza yrızml\lttndır. 

FINLERE GEÇEN RUS 
TA YY AREClLERI 

Pvh, (Radyo) - Fi.Atayya. 
relerinin Rua kıtaları üzerinde 
uçarak Sovyet tayyarcc;.ilc~ipJ 

tayyarelorile Fin, topraklanna 
lr&Çtnll".I, tu~ eden k.Siıtw at· 
mıılard.tr. Bunuo üz rine.._ l 4 Rus 
tayyarccisi Fin topraklarma in • 
ft\İS ve teslim olm\t§tur. 

Bombardıman edilen diğer şehirler arasında bilhassa sınat mın· 
takalar buluornaktady-. 

Dlğeı:: t<vaft.an, Rus!aQ.n Manner ayro hattını yarnıa,.tc için. şid· 
detti ta~zlarda bul\lllAu'klan haber verilnıMtejir. Bununla b~ra· 
ber, hiç bir noktada ilerlemedikleri anla~ılmakta:hr. Finler, dün ge
ceki <len SQn.ı: .. bugi\!ı yepjden, Rus taı.ı.k.tnı clş geç(ımi. erdir. 

Fin teQliğinc\!! .Ri.Jl ~~nJ,n UlU\'affak,iY,eUl bir akını kaY. 
dol~ta ve bu Lenin~da giden bi,ı: dc.miqol~u~ taWin tttikle
ri, bu suretle şimaldeki Rus asker] rinin iaşe yolunun kesildiği bil· 
dirilmektedir. 

Sovy,et ~telerini~ askeri ha~ t hakkında l~it t41I ·JJ.t ver 
meyişleri de nazarı dikkati relbetinekte~r. 

Fransız amirahnı kral kabul etti 
Londra, 21 ~ (Radyo, stJat 18), - İngiliz ba.~kili ve bahriye 

nazırı il~ göfÜSlllek üzere dün Londraya gelmi' olan Fransız bahrlYe' 
ba~kumandan.ı amiral Darlan b1J,gün kral tarafından kabul edilro~ 
tir. 

Harbiye nazırı Kanadahları teftiş etli 
Londra, ?..l (Radxo. $.aat 18) ..... H~biye ~rt Mr. ftore Beli· 

sha bugün, lngjltereye gelen Kanadalı askerleri teftiş etmiş ve bu mü 
nasebetle askerlere söylediği 1?,iıı nu ukta lnrrilter~ ne gibi ir dava 
uğrunda muh.areheyc girdiğioJ; tebarüı; et~f 

su 1 h t a ar r uzu 
Lon<ha, 21 (Hıısusi) - Niyuz Kronik! gazetesinin Roma muha~ 

birinden aldığı bir. habere göre, Almanyanın bl~ müddettenberi. Ber
linde bulunan Roma elçisi Romaya dô}!ü~ijode M~j,Qlıe Hitlerin 
'I nl sulh projesitıi getirmi~tir. Franş;ınw R~ ~~siı:ıjg. Po."' git~ 
miıt olma!I siyasi nuhafilde bu t~ebbUsl~ al~~~;3! '5~e!çte:iit. 

Bununla beraber, Almanyanm bu yeni "sulh taarruzunq,, Mu~ 
linin müzahir. karşılıyacağt ve tavassut edece~ hakknıd3 bir 
Jfanaat- rnevcur değildir. 

Maarif Vekili 
Malatyada trahomlu 

talebeye mahsus 
mektebi gezdi 

MalalYf.ı, 3~ ( A.A.) - 5.ehri· 
mtıde bulunan Maarif \'ekili Ha· 
san Ali Yücel şerefine Beledi)'tl 
~rahnda:ı •erilen ziyafette bele· 
diye reisi maarif ve.l;ilimize "hoŞ 
geldiniz., demiş ve Malatyanııı 

kültür sanasında mazhar old~J 
terakk\ '~ inkişafın yalnız curır 
iıuriyet devrine ait olduğunu teba• 
rüz ettirerek maıırif vekilinin Ma· 
!atfanın gene kültür saha,)ınciıı 
hepüz l<:ır~danmamış ol:ın ihti) a ... 
lanrun telafi e:lilm3Sini dlliy:t~ 
vlaarif vekilind~ Malatra '1a~1~r 
nın Milli Şe!e otan eb~di bajtıiı\: 
re hürmet~rinin ibl rım rica et· 
n~t~r. 

Maarif vekili verdiği cevaptıı• 
okuyarak • o ·utarak hi~:n?tW 
rinde bulunduğu m1:ırif i~lerine 
vtkil olarak da hizmst tm~t~ll 
::cvk dusdu unu söylemiş \'e gQI'' 
ünfü bütün me.'llle~t p:ırça'f!rt 

;çin taşıdığı sevgi ve m~hab'J.!ti11 

Malatya için de ayni oldulınu \'Ş, 
bu arada emri altında çalı~rııv: 

n daima şeref duyduğu r.nııı 
~efe alakası noktai naıarıtıd311 

~1alatynya k:ırşı husu~i bir ~ .... 
;i taşıdığım söylemi~ ve Mala~ 
yanın maarif yolundaki ihtiyaç 
lannm etinde nle\'C\lt lm:<~ntaı1~ 
~n geni~1 erile tatroioe ç.ı.lışaca~ 
m ve Malatya halkının Milli şefe 
bağlılık ve hürmet hiş!crini ıntı' 
kaddes bir emanet olarak arze~e' 
'.:e~ini bildirmiştir. 

Ziya! ette Malatyanın tarihi ~ 
~eriode konuşn1alar yapılmış i 
Maarif vekili Türk tarihi te11' 

··1akkmda kıymetli izahatta ))Uhl 
~tur. 

Maarlf \'.ekili dün sabab li~ 
dersler girerek u:iris:ıtı ta1.tip \"' 
talebe ile d nl r v ser~t (l~f 
zular üzerinde kon~ ... malar )'S ~ 
mışladır. Vekil, müteakiben ~ 
okullarla trahom 111ektebinl, r 
ve tütün fabrikalarını ıiy ret t 

miştir. 

MC\arif vekilim.iz trahooıl" 
talebeye ait mekteple bilh3~ 
meşgul olarak trahom ı\lücadel:. 
sinde elde ~ilen neticelerden d ıf' 
layı memnuniyetlerini izhar b 
yurmu.§lar<.Ur. 
~--_,.......,.......E_.,.<....,.-~~ 

Stalinin 60 ıncı 
doğum yılı 

Hıtler, bir febri~ 
telgfefı gönderdi 
Moık~ 21 (Radyo) _... S~ 

nin 60 ~ı ~ldönümU nı~~ 
betiyJc bliti.ln R u ıada bU>;, 
bayram ve tenlikler ~pı1ac$ 

~jtir, 
·tıef• 

Beı-lin. 21 (Racl7o) - J.Jı 
Stalliıin 60 mcı ~dönOınü ~ 
~ ıu telçafı çekm!§tit: 

"60 mcı doğum yılınız ~~o;,.: 
aebeY,le eıı derin tebrik!~ "" 
bul etmcnm rica eder, ~~ 
d-cvletinizin aaadetinJ, v~ ~ 
tem~ e3,le,dgı." 
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Yaıaıı: KVRT ICUOKEIUt'I 

im n Anıiralı 
• rne~ 

asımıe gönıülüyor 
ı Blr Alman denızclsıniD 1914 de Emdeo kruvazöründe geçen günleri) 

Som-a bu lıitaba hiç bir şey il4. 
ve et~eden elindeki kağıtları 
uzattı. ' • 

Cumhur reisi 
Almanya, Graf Spee kumanda· ·· 
mmn intlhanm nasıl karşıladı ? 

Yeniden bir mam
lekef seyahatine 

çıkıyor 

Mililer, Gerarddan aldığı ka • 
· · fıtları Gaydaya uzatarak:. 

- Okur musunuz Gayda! de
di. 

Bunlar Emdenin telsiz maki _ 
~esinin kayda muvaffak olduğu 
telgraflardr. Çok süratli aıicta 

ıtenoğrafiye benziycn bir ya.ıı ile 
ıUratle zaptedilmi§ geylerdi. 
Gayda güçlükle okudu: 

lngılizlere göre, kumendan, zırh
hnın şerefsiz a~ ibetini emreden 
adamla hiçbir alakası bulunmadı 
ğını dünya)'a göstermek istem.iıtir 

Bueaoe Airee. 20 (A.A.) -
Gm von Speenin kumandam 
l.anpdod tabanca ile intihar et· 
aılftir. 
~ 20 (A.A.) - Graf 

.... Jrumuıdanr Lanplorfqn .. 
tDaan haberi tncilia deıUa ma • 
bıafUindc derin bir lleyecan uyan. 
~tır. 

Ztthlı lnımancauua bu hart .. 
keti tayle tehir fdl1lyor ı Denb 
uuı.ıu " tueftne baib -. 
bu adam laayatJDa hela ıtmell 
tuntile mhluun ter•"'- PIMtL 
m emreden adamla bit Wr •"km 
elmadıJmı bOtün dtlnya,a ete. 
termek iatemlıtir. 

Buen-.Aires, 21 (A.A.) -
Admiral Graf von Spee kuman • 
4lam Lanpdorfnn cenuesi, ya • 
mı aaat 16 da bldın!acakta'. 

Cumhurreid Ortiz, Graf voa 
Spee.amt ... --....._.._ 
raaimlu ittirüine i.ıio YC~ • 
tir. BU..V. auın. uktd me .. 
nıkn :v.pılmuıa. ~tir. 
Cenue, Alman elçilJlr binaaıpda 
deiiJ, de~ pnncla bckleaecek • 
tir. Bahriye efradı. tabııtua et • 
rafında matem uabetl bekliyec._ 
tir. 

Bcrliıl.. Z1 (A.A.) - D.N.B. 
•Jan &Udiriyor: 

Deniz ~umandan~ tehliğ 
edi)'Or: 

Graf wm S~ k11maodam Hans 
~. pmisinhı liyaın:ian 
aonra yapmak istemmi1- 30 se
neye yakın bir amın:tanberi 
~ bulundulu aslılert beye
tla. eski an~ '8Chk alırak. 
bu karan vermİ§tit.. Laapdort 
kendisine avdu bulunan ~t· 
tebatı emniıet ıltıu koydıı!c\an 
IPIU'&~tfa .... ~u 
lranaatile. ....... lklbetinıt iŞ
tlrat etmiıtfr. Bahriye. bıı karan 
tasvip eder ve }\ürmetle kat'fdar. 

Langsdort, bi{ asker v.e bir 
kahraman srfatile, Führenin> · Al· 
man mttletinin ve Alman batıriye
sinin emellerini tabaklnlk ett~ 
mi§tir. 

~ ao - )futteıa ıam..t . 
lef -.fındla npttdilıDeak i · 
glo k:eQ!Ji k•di.Di tı.tı~ Apan 
Nııdıralı llolumbul tepurile, 
brbin baı-ndanbed bu tekilde 
lluebt td~ Alman npurlannm 
adedi (23) n bulm_uttur. ~" 
İncilt.ere ve Pranaa_ tarafuıdaıı 19 
Ceı!Ü de nptedılmi1tir. 

A~ 21 _:. Cumhurreisi 
İsmet fnönli'ııil.u bu gilıılerde 
tekrar bir memleket· seyahatine 
çıkmaları ve bu seyahatlerinde 
Diyarbakır ve Adanayı geref. 
lendirmeleri muhtemel ı~h111· 

mektedlr. J.tilıt Şeflmizirı bu • 
yahatleıinde ilk merhale e1a. 
rak ~pde durarak teUdk· 
ferde bulunacağından bahsedfl. 

.• ı:::.ır;~· ............. ~ ••••• J 

in~iJtere havalara 
hakim olacaktır ! 
Londra, 20 (A.A.) - Sir Sa· 

moel Have tad..1~ söylediği bir 
nutukta, tngllterenin muhakkak 

otvü. •\:IU\ t•t~~ fakat ~ -
nun bir kurtuluı ıulhil olması ll
.zımgeldiğini ailylesnit ve demit· · 
tir ki: 

"- F(avı taarnııu yapıbnad&n 
ge~yen her cnn bizi bu taır • 
ruzlan def etmek i~n daha k\19· 
~u,ıe aiWı-.,.. ~PıeP!k ~. 
fQr. Cinnet lrtiktp ~eçek detlU• 
Yenmeğe azmettik, yeneceğ\a ye 
havalaµ mutlak ıurette htıci

0

m 
oıacaaıı." 

.. Emdenin kömür nakliye ge . 
mlıi olduğu anlatılan Yunan 
bandrrah Pontoporos yakalan • 
mıJtır. Bu gemi bitaraf bir hU • 
kQmete alt olduğu halde Emdene 
hizmet etmesi kaptanmın tevkif 
edilmesine sebep olmuştur." 

"Emdenin ikinci bir kömür 
nakliye 'emisi olan Markonya da 
yakalanmı9tır." 

··~arkonyanın ve bundan altı 

saat evvel yakalanan Pontoporo.. 
sun kaptanlarının al5y1edlline 
&~fe, Emden Pinang taanıuunu 
yapmatt Uzne kendilerinden ay. 
nlıqıt ve bu iki gemiyi katnUr 
alınak ve billhara bulupak nze
re bitaraf lioıanla.fdan birine g6n. 
dermigtlr. Emdentn k6mllr yllkHl 
olarJ.lı yakaladığı ve nrunda ta • 
tlClıtı Bureıt ve Ebford k6mUr 
nakllre cetQilenmn de izini Uıe.. 
rind«;~ Yakında yaltJlanacak -
lan mulıakkakttr. Emdende" ·yt. 
ne Pinang t • r izundan ıonra 

-. ...... pkm. okla. Pittol• ıe • 
.. lıhlkmin batı~ llOOR 
ktn&W bir 9lticMtt tüip et ., 
-..eh~~ ...... 
bulUZMiuğu MJıa ~ .-148 .. 
~.Y~ arak 
Wr ıtkı -1fllklr." 

(tayda, telgrafı okudttlrtan 
l'H\n bir .uddet dwda. Onalı .. 
~ ••in .,.. in.-ı Uranı.. bir 
.. ~b~ 

Fin-Rus harbi şiddetlendi =~~~'Ol s ~~.,.tlQ~ 

on muharebede Finler 28 Sovyet tayyaresi dUşDrdUler :t"~=·.:::u-:=: 
il--, ZJ (~.A.J .._ 3Q l\t .KalWi WıaM \Mia 1'a'- -~ )W ·~~ al~ JU ölüıııüm\i,f\i \lNloıq bile va .. 
il~ f"Uılincijp ~bliii; • muharebUft ~~ ~ • ~_,.._ \tlııM ~- tw.ıt Wri P~Ui buJ.,.ı. 
~~ Kareli{\t ~CK\~ ~ ~ ta~'li dQoaırtlOk. Pin.. evvel ehemmiyetli bir ffl.« ~ Q~ '.ti~ ve foıatıo • 

devam .wi~r. Piyado ~~mlaı ~ı.a ~ıri d~ wsr IUD1$J!\ ~ ne Jl!tla._.· ,Wfq 

1 
~11 nMtidıta. .a..-~ onlara 

rw • ~ • ~ ıaAlc lantı!Mınl qıilellif bir.,.~ ~ ~ 9t~ ~ ~ 90ltlil~ ~nd•vuları et. a~~-
1\i.ıDaye «ti~"~ ~~ ~ oı.. ~ w 11\lw.tıw u.liM w-..ır • ~ ~ "ubakuk F~t bcıı 
d'4iq ıibi ~" ~ ~.. tur. 
la ve Kank gölleri arasında ttlc1il Yeniıistem tank " ...,..,. 

l.Mttba 11 ..-~at pJete
leıinıe Helsinkidea Mldlri1dilint 
&6re. So~t ordusu. bir itmeden· 
beri R'U.9 kıtalar1 tarahDdan lrul'
larulan ft sıt içinde bir u!kur va. 
sıtasile hareket eden yeni tip bir 
tank tultanmakta~rlar. Fl~tln· 
dıyahlar ise, bir tol'ÇU suba)"I ta· 
rafından icat edilip ha. imal 
olunan yeni modet btr tank dafi 
topu kulla11ıyorlar. Bu top. hari· 
lnılAde bir delme kabiliyetine sa· 
bip olmakla beraber, u miktarda 
mevcuttur. 

~ bW~rdu. Kımetli 
~-~Q~~-
14'10da 9a ıaarrua r.wın~ 
car. ~ bilto.a ~ ~ 
~ ~ürt~il. ~ aı.r tank 
aldık. PQpan ~ 4a eslı ver: .,. 

M°k ~de FUı\bdi~ b 
tat.& Salla iMi~ift.iş .,.lr 
mek~ir. AraSJnda üç ~' ~r 
~ t9PJııl •~ m\Ueackfü "'trallÖZ 
~ ..-i,il\Mat ~hı 30 ~ 
~ üa'e dijp~adan bi~ 
lw'A \tNıf'RIAI aldık. 
J>e~ çtphuİDdo ~tJUU& 
~~Qvanna ~M: 
ti{. 

Rus do~IA v. !@va ~ 
~ri ~~ aahiJ ~a
nna şid:fotli taarruı etmi~lerdk. 
~ bafM)"~n~ '9va dafi 
~ ~oaddi\ ~akaJ.,. 
~...- ~ıt\r. • 
~ uv;ı ~lfl ~ .. 
~ bü~Qk bil' tMliYfi ~· 
zqür. Dittua ~r-Wi ~ 
~ lif I~ ili tlıuli.D.
deki h~* SIAilww "~ •r 
lllllitı .... F~~:A 9)1iW ba. 
fıftir. O~qmn ~~ W 

Dan ~ eden tayyare bttı 
reketleri bilhas9a ehemmiyetH ol· 
mtlfbJr. Rwılar, 30 ~ daha 
kaybe~. Bu 9lli'etle Rmı 
tayyaresi nylatı ~ hafbfn 
başındanberi 59 11 bttlmu,t1tf-. 

Sovyet kıtalan arasında 
te"t~•flet 
Poloaya &ududa, 20 ( A..A. \ -

Patt aj~aı Rııayaıuıı cenubıı F. 

kialnde "~• artan ~tırdıı.r 
l\likUm ·~ı0no. ~· bil~ 
qbrlv ~ yeniden tn-ld " 
fat ~pıldı~ mlltudd\t ~~ -
terin •ilrpac (&ıderildi~oi ha~ 
ber veriyor • 

...ıdm ~Uinde -~ "91"" 
ı.ın •• .~, "' T., YıldlnQqab~ euel bir 

etıni\tlr. 1'tH. ~ v... HtılUltt .. •lu ı."""" iıltniıttm'f 
Ilı -...:ı :~"'· !1!:; ~ ~il " .... ~ ~\le- ~-. f&. .... 'P,I! ""*cila 

~•ddeı ~r ~'"''"· rlai -~~ 
1 
,_. .. Wf -~d•kj '""' C.~de 

~ 1 llo~-.n tayyarelerinin l A ~~~af ,.qpnlar ~ "-flt, ~~ ~ 
1 -~ l'llıı • Rio de Janeiro ~· lkı ~ !aaa 5'w• ten gazetesinin Stokholm m~ 

llı, tesrni yapılmqt"'9 __ Y.et ta1,1aresi uçmupr, · 1i taratmdan, Ruılann peqembe 

Ticaret Vekilinin bu 
sabahki tetkikleri 

HDkOmetin alacağı şi~datli iktısadl 
tedbirler derhal tesirini gtJslerdi 
'ficaret nti,11, mınta~a ticaret mDd'1rlü4üodt hu sabah dı teltik ve 

temaslarına devam etmiJtir. 
Vekil, ihracat 1Jter'1uisle de .-.~dar olmaıa bıtJlamıştır. 
lab.iıarlar Qnwm ~"1 Adnan Jla1ot 'fa.Jpsnar Hklll ıinret •Ur 

rq ıaQb'9lif .lqb~r ~d.d~Uı~ :lhraq411&ı .. ~ ke.q4W~ U.-
vermiştir. 

:ıit.~miTopçqo~ll qQleden ıo'ı'ra ela. l,A!t~l),\lerine de~ara f$dectk!Jr. 
Ticaret vekllimizln lbtikAr Te buhran vazl)'ellerlne kar~a bllkumc· 

Un ablcatı tiddeı.H iktisadi tedhirlorl açıkça tilcearJara bild•rmesi der· 
hal piyasada ı.atıinl llsteraut'lr. 

Oaha dlia UIV8~ lffltatı4'J Y>tickl m~ctct. aıbilınıMq ®Jay' fa~ 
11 "'~ J4~W~~' ~~e.t\ çivi q 'fi ~a.b.fi~"lQ.\"ler\ bu ~
tan itibare' t•IMJ•~ıııa ~Oy(\~ ~r CWQ>~ ~ıtl\~ ı,a~fıaırnıllal°"' 
d•r· \>iyaıaya •ndı~ ~qdık çlv\ çık;ar~ t>a.şlanmıştır. l'IU\lssa l•b· 
r1Jtat6r\er ~oatan akrectttif He rakı(l blr Mmanda Anaerlkadan iptidai 
madde ıetlrebUecwlllwln ... •Uerio.ki lpti .. 1 JMdclekri ı.o, bol bar· 
camakta beis ı&rıneııael&WI~· 

T~ .... l~ı, ~\WllM. ~raat ~s'" l'DM p\ir&t~ '8llıra· 
catını söylenaNl ~IM\l>,ç\.ır il1'rirıdo -'>14Yilk toıir Y~P.">" ve ~u~r 
bugünden itibaren yalnız faz.ta mal çıkarmak de(i,I, •rni zamanda rµrat· 
lan, ı;Ja nqmıa\ şekilde tensil etmek kararını Yermişlerdir. 

Bütftn ithalitoıltır, harl~ten mal ıeUrmtk Oaer• ya"8ncı ntemloktt· 
ltrle temasa ıeçmlt bulunmakLadırlar. aır ., '°'~ piy419da hiçbir 
GMd4' ""'-.ete WIW, ~~ı1..e.caAı, fb'atl'"' M~I kt~4ı t~ti 
anlafıl111ı'~t\ıf. 

~u~dH JQ.9ra pJr..-da htrlıanal l*' ~l!d~t ftıorinde darlık •e (i· 
ya\ yf}kşekllli şörülürse derhal mim bankalara harioten m:ıt ~ellrtlJlp 
piyasayı çıkarılacak Ye dllrll't hare~et ctmiyen lth:ılıitçılar ı,ıen mene• 
dileeekUr. • yo~ Tlcare' veklleUne •• tHitor allkadarlımı geniş sal iı· 
hi~et ~erilmiştlr. 

Bur~akle Ebforduıı ele ıeçecek. 
lerini pek sanmıyorum. Onlan 
Sumatra adası boyunda karar • 
Iaıtırdığımız yerde bqlacaiunızr 
umuyorum. 

Fakat vaziyetimüin en~ 
olduğu •tikar. 

Gcrard atıldı: 
- Kumandanım, bu nz:iyette 

ne y~pmanu•ı dütünüyoraunusl 
M üller: "Bu nasıl ıual" der 

cibi bir qvırla Gerarda dikkatle 
b.ktı: • 

- Buit ... dedi ve devam etti: 
- Büyük Japon kruvuörJerin. 

den birkaçı finıdi Singapurdadır. 
inıilla kruvazörlerinden buıJa • 
rının A!?1'paya çağınldıkJanu 
ıare bu.nlann yerini de A wstral• 
ya donanmaaı doldurmuttur• 
Pranaulann çok yalmıınmda -.. 
l~tıklannr aanıyorum. Plnanr 
valc&1mdan IOnra bütün bu ıe • 
tııilerin. bUi yakalamak amı.u. 
hareket ettikleri mub•kbJrtır,, 
8iııi JQketmedikçe rahat ntf• 
~caklan da fiiphesb_ ~ 
lcıdilderi iibi biziın faaliJıet aatıa.. 
mıaı fittikçe daraltacaklu w bL 
Ji çelik bit ağ isin• dGfUrecelr. 
hrdir. . 

- Bunlarla çarpıJU* 1111,_ 
kumanda11an? 

- KuwetJeri W. nitbetJe çek 
oldufu i~ lreındilerile dlvGfe • 
bilmelrliğimize imkln yok. Asa -
cak çalııauğımız bir nokta wr: 
Y~?mak.Y~ 
~ fMJ l>ulunmamıı ih~ ar • 
tar. l>aba w d•iU ı.r ~ ~ 
Y•PfbillriJ. 

MIJler, baritaJa yak1afts. Bm. 
deabt dvarıilla ~IU Nlı. 
ı.r •dalanndaiı NtJryarü ,_ _ 
matmı qafıya •ofru lraymNı. 
Solo.M ile Shıppur utta fa • 
..ı. U.rinde tlurclufclu: 

- ~da ~ .... 
ilk v.pur~ ~daıdüi F~ 
~~aı~lıir~ 
ıöM~Jaııa 

O."*- Mt huelret etn ı •• 
ıduruyor, MWJeria parıaatu-
koca OkJwaue iariade buelaetl.. 
.. tütp edl,,.rdu. 

p~~~--~ 
ca ~ ya'N 4*l.utıa iQdl. ~ 
ti leP diaqek eçn~ ~ 
~ . 
0.ıanl .. o.,. d~ -

.mü Btnlarcla ı.&trnlaealr ftJa 
Fransız neferlerini naldedebile • 

qk SPhr• Wladiif ~e 
~yqk~B~~ .... 
~riqiq ~Abı dıeiQdi. -
llia Avutral,R ~ 
...ııı~ dok~ ~ .,..... 

MUU~ bu t.ıt~i~•li ~" 
· .... iM ~ bı'1wıt4ı\lr. 
s.mı.xa dl eeuret ocı~. 

MUllerin bu aahaya ya~ 
unda elbette bir sebep nnlı. 

Oerçi bu aebebi ~ 96ylemlpe 
de daha btjyetlc ho kararan 
vermemif giblydt 

..~~killik~ 
~\l.ta -.~q. ~ ÇM.~ 'ft 

o~ b" ~ ._,qn.. '-
·~ ~" mee ·'"~ ., tiildil41r. :iunaı ~ •"8W--
lÜ~ltOi1l ~20Q ~trt 1~ • 
ek. bet'•~ Pt~ 14!IlAA •MA: 
.. ''"l.'ft •• ~ "' 
aıU~ eh N~ge,l'f'I, W 
Kteıung •• Pi~ 

Deınelt ~ bildin lleme meçJluJ . 
ve metrC1k olan ~u a~ 

Müller meıhur ~tmen karar wr. 
rW!ti. 

M®'r, Ge~ ~ 
yilzüne bakarak ve hafıfçe dil . . 
M: 

- Arkadafkır, dodL t ~ 
Mni aabahı Emden irw-aQ llMi . 
k!ır-nı~. . 

(Dnmna..,)' 
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Hitler ' ajinoya niçin hücum etmedi : 11 
Hitlerin h ulyası bütün dünyayı sar ıyordu 

Holanda ve isveçi istila ettikten 
sonra Britanya adaların ı 

zaptetmek çocuk oyuncağıyd ı 
Dir kere daha pakt ' e muahe. 

delerın ele\ a.n.ı b.r kıyın:!tlerı 
oımadıgmı not edecektim: "Al· 
manyanm i:ıtikbali ittılaklarda 
dc~il kendi öz kuwetinde:iır ... 

ü zaman kendisine: "Prusyamn 
Zollverein politika ı olmls:ıydı 
Bi~mark Alman de,·letini kuramaz 
dı dedim. Buna cevap olarak Hit· 
!er: 

- Eğer 66 daki \'e 70 deki za· 
ferler ol~a.aydı bu me~hur 
Komruk ittihadı pJlitikası 48 de
ki adamların Frank( urttaki Saint. 
Paul kilisesindeki gevezeliklerin· 
den daha ileri bir netice elde e· 
demezdi. 

Diye mukabele etti. Bunu söy. 
!erken elindeki b\.iyük bir kozu or
taya çıkarmış olan bir kumarbaz 
gibi böbürleniyordu. 

O halde Britanya imparatorlu· 
"'unun bugünkü bünyesinin bize 
bir nümune verebileceğini kendi
sine söyledim. O halde bizim de 
şu Vestminster beyannamesi gibi 
bir beyannameye ihtiyacımız ol· 
dU&'Unu ve bunda merkezi ve şarki 
Avrupa devletlerinin Almanya ha· 
kimiyeti altındaki bir ittihada ken 
di rızalarile karar verilmiş oldu. 
ğunu ila.n etmeleri lazımdr. Bi· 
zim vaziyetimize ve imkanları· 

mıza en uygun olan şey bence 

buydu. 

ma1deki milletlerden 1 ..,,.,.~ç ~orve; 
\'C Danimarka ara,ında bir kon. 
federa ;yon yaptrra:a~r:n. 

\'e Ilitler lıayalle:inin resminı 

çizerek zevk duyma~.\ daldı: 
- Şi.nden sonra kuvvet!erin 

münasebeti daim·ı bira~ d~;i3!C:!'.' 

fakat hazırlayıcı bir devrenin so
nunda her şey Almanya için çal15· 
mağa ba~hyacak dünyada hiçbir 
bitaraf kalm1ya:a'<. Bitarafları;t 

encamı büyük d:!vletl~d:! .l biri n~ 

peyk olmaktır. Bütün bu ş~yler 

bir .:hrbc ile olmıyacak. Adım, a. 
dım \'e çelikten bir ma:-ttıkla iter· 
liyeceğim. 

Tahakkuk edebilmeleri için 
daha en iptidai ~artları mc\'cut 
olmıyan \'e h;?p ,j de yukarda an· 
!attıklarımdan daha ziyade şa)'a· 
nı hayret olan muhayye:a!(('ıl 

pl§.nlarmın mimarım bana Bitler 
inanılmaz bir emniyet ile anlattı. 

1934 senesinde b:.ı pla:ılar in:;a. 
na bir me~aloır.~mn fantazileri gi· 
bi geliyord~·. r \lbuki 1910 $ene· 
sinin kapbında Almanlar bunlar· 
dan mühim bir kı~mının tahak. 
kuk etmiş oldui;una inanabilirler. 

BE\:' OGLU 
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Almanca ders ı 
Seri ve a!lri HABER Metodiylı 

ıe mutedil ücretle ders almak is 
teyenlerin "Almar.ca öğretmem. 

ismine mektupla gazetemize mi· 
racaatı. 

1-

-----'-~!.. ............ ·-· -----~ 
Garp cephesinde mevzie ycı·lcştirilcn i~k tngili.ı topu 

• 

Graf von Spee Alman l<ruvazör\i ile f ngiliz l<ruvazör1erinin yaph;ı biiyii 1c derıiz harbinde ölen ~Jrr: 
!>ahl'iyelilcri Uruguayın Mor.tcvide:> limanında m::rad .l'le cömiHdii. Rc~im, mcrns:mdcn bir itıb3 

Bu kadar imk~nsız şeyleri iste· 
miş \'e mühim bir kısmını elde et· 
miş olan bir insanın kendi muvaf· 
fakiyetlerinden sarho:) olup da 
kendisini bir yarı ilah tel~kki et. 
mesinde şaşılacak ne var? --------~-------------------- ,,/ 

Hitler. 
- Ha .. Evet dedi Britanya im. 

paratorluğunun me~ur bir ka· 
nunu esasisi vardır. Ve siz de bu· 
nu nasyonal sosyalizmin Almanya 
için hazırlıyacağı istikbal olarak 
teklif ediyôrsunUz hat Pekll~ .. O 
halde hen de size fikrimi söyliye. 
yim. Bu imparatorluk önüne g~ 
çilmez bir inhitat ve inkıra:r;ın bü· 
tün anzalarım göstermekte bulu. 
nuyor. Çünkü artık hiçbir yerde 
onun kudret iradesi görülmüyor. 
Yumruk kuvvetile idare etmeğe 
cesareti kalmıyanlar çok kuman· 
da edemiyccek kadar insani olmus 
lardır demektir. O halde çekilme· 
leri lazımdır. İngiltere şu insani. 
yctperver yumuşaklığından çok 
pisman olacaktır. Çünkü bu şey 
ona imparatorluğuna mal olacak. 
Fena bir hükumet tarafından ida· 
re edilmesine rağmen bu kadar 
eski bir imparatorluk elbet de da· 
ha birkaç zaman y:ışıyacaktır. Fa. 
kat genç bir imparatorluk yalnız 
en ~tin irade ve en vahşi kuvvet. 
le ... 

Ben yeni bir imparatorluğun 
çelik yuvasını kuracağım.. Onun 
bağlın kırılmaz bir bağ olacak. 
A\'USturya, Bohemya, Moravya 
ve garbi Polon}•a! .. 1,;{ak bir çat· 
lağı bir tek sertest ekalliyeti ol. 
mıyan yüz milyonluk yekpare bir 
ingn kütle·i. l}te bizim Mkimi· 
yetimizin temeli böyle kurulacak. 
Bu blokun etrafında evvela bir 
şarki Avrupa milletleri konfede· 
rasyonu teşekkül edecek. Polonya, 
Baltık ccYletleri, Macaristan Bal. 
kan de\'letleri 'krayna, Yolga 
mmtakac.ı, Gürcistan, buna dahil 
olacak. Evet şüp~ıesiz bu konfe::le· 
ra yon olacak. Fakat buna iştirak 
eden devletlerin bura::ia Alman· 
ya kadar söz söyleme•e hakları 
olmıyacak. Bu müstakil bir ordu 
ve müstakil birer politikaıı olmı. 
yan ikinci sınıf milletlerin ittihadı 
olacak. Bu milletlerin hiçbirin('! 
insani bakımdan hiç b:r şey terket 
miyeceğiJn. Mesela Macari ta!'la 

· eski hudutlarım almağa mü-=aade 
etmiyeceitim. Beni do:-.t veya dü~
rnan bilen her millete ayni mua· 
me'eyi yap:n1yacaibm. Kü~ük 

millt>tlerin yaşamak darumu bit. 

miştir. 
Garpta başka bir "i te:nı ~ de\'let 

Ieri keneli h"kimi;-'~;"ll "' ala:ı"fr:n 
Hm ıfa 1T01a"I tal!lır. l•'ra'l~:ının 

şimali~ Ftanderler, \e şi· 

Su satırları yazdığun saatlerde 
uzun ölçüc;üz prc :eıeri artık al~

ka uyandıracak şeyler olmaktan 
çıkmışlardır. Söylediğim gibi bir 
çok kısımları tahakkuk etmiştir. 
Avu turyantn ilhakr, Çeko3lovak· 
yanın yıkılışı gibi. Fakat bir kıs· 
mında da ilk projelerin tamamile 
zıddına olarak hareket edilmiştir. 

Ani hücum. Yıldırım harbi, 
garptan şarka dönü~ler, şimale 

karşı vurulacak darbeler de bu mü 
cadelenin baş Yasıtaları olacaklar. 
dr. Dü,nanı bir p ikoloji muha· 
rebesile ihtilale ~vl.ederek içten 
çürütmek de bu metodun bir ba5· 
ka yüzü idi. Hitlerin hülyası bü· 
tün dünyayı sarıyordu. İngiltere. 
yi Hindistandaki ve Kanadadaki 
b:it:.ln za:·ıf noktalarından vur· 
mak istiyordu. Ilolanda \'e bveçi 
istila etmek :stiyor. Bilha ;;a llo· 
landa ona pek i5tihaaver geliyor· 
du. Orasını zaptettikten sonra o. 
nu tahtelbahir \'e tayyare ussu 
gibi kullanmak ve sekiz: günde 
lngiliz sahillerine saldınnak en 
sevdiği hayaliydi. 

·~ Bütün bunları yaparken büyük 
muharebelere meydan vermiyecek 
tedbirler bulacağını da ayrıca ü· 
mit ediyordu. Eğer harp çıkarsa 
kendisi müdafaada kalacak \'e 
düşmana hücum inisiyativini bı· 

rakacaktı. 

O zaman hareket olarak Ho· 
landayı, Danimarkayı ve lsviçre. 
yi ve diğer İskandinav devletlerini 
alacaktı. 

Kendi sevkulceyı:i vaziyetini 
düzelttikten sonra kendi menfaat· 
!erine uygun bir sulh teklif e:le· 
cekti: "Eğer kabul etmezlerse on· 
lar beni işgal etmi5 o!:l:ı~J'Tl top· 
raklardan çıkartmağa te~eb'JUs e
decekler; hücum \'e taarruz za· 
rarlarma onlar maruz kalacaklar ... 

Yeni bir ittifakın Almlnyayı 

mağiup edcbilece$ini söylediğim 

zaman alayla muka':nle etti: • 
- ln~iltere artık denizlerin 

xx 
İNCİ GERDANLIK 

- Alo, iyice işidilmiyor efen. 
dim. Evet .. Lütfen bir daha tek· 
rarlayınız ... Anlaşıldı üstat .. 

Güzin telefonu kapadı. 
Saat yediyi yirmi geçiyor. Gü. 

zin· daktilosuna son emirlerini 
verdi: 

- Şükran hanım, bu dosyayı 
alınız. Cumhuriyet müddei umu· 
misine anlattığım tarzda müraca· 
at edersiniz. Müracaatın formülü 
tabii maliim. Sonra şu otomobil 
kazasına dair olan dosyayı tetkik 
ediniz. Doktor raporunun bir su. 
retini çıkarınız. Yarın mahkeme· 
de müvekkilimi müdafaa ederken 
bu sureti hakimlere vermek icap 
edecektir. 

Saat yedibuçuk .. Avukat Gü· 
zin bir hayli yoruldu. Bugün a. 
şağı yukarı on saat çalıştı. Fa· 
kat daha işleri bitmedi. 

''Tahtakale cinayeti işinde ar
tık müdafaamt hazırlamağa baş... 

lamalıyım. Fakat şimdi yorul· 
dum. Dosyayı yanıma alayım, ak· 
şam yemekten sonra vakıt bulur. 
sam okurum." 

Güzin cep defterine birkaç not 
yazdı, ıonra aradığı dosyayı çı

kardı, yazıhan«inin kenarına 

koydu, ve kollannı önündeki ıu· 
men'e dayayarak düşünmcğe baş. 
ladı. 

Güzin bugün siyah bir rop giy
miştir. Çok basit, çok sade .. Bü
tün susu korsajına iliştirdiği 

işleme bir gülden ibaret .. 
Genç kız, bakışlannı odasının 

basit ve heyecanlı dekorunda do. 
}aştırdı. 

işte, ~u kütüphanenin yanıba· 

şında bir gün Cemil, kendisile 
evlenmek i!tediğini söylemişti. 

Hiç bir iz bırakmadan sönüp gi
den bu maceranın ne kadar silik 
bir hatırası kaldı şimdi. 

Güzin yine bura::la yaşayor, yi. 
ne burada çalışıyor, yine burada 
hulyaya dalıyor. 

Genç kız ta vimin yaprakları
nı çevirmeğe başladı: 

- 3 mart .. 
Sonra parmaklarile birer birer 

5'lydı: 

- tkinciteşrin, birincikinun, 
~uhat .. Tam dört ay olmu~. 

hakimi olamaı. Onun de\Ti g~
mi~tir. Tayyare \'e tahtelb:ıhir de. 
niz filola·mı p::l.c p:ı'1alı ovu:ı:;ı'k· 

!ar haline c;o\:ta ki b:.ı lü'oc'.i yalnız 
zengin d~-n'.>kra ~iler y:ıpı'>:liyo:

lar. Halbuki kati bir ha:-pte bu 
7J~h1ılarm a:H demir p1rçlla:-r ol· 
mal:tan ba~~a hjç'lir kıymetleri 1 Dört arda:-:lıeri Güzin tam ma

nasile mesleğine bağlı bir in. 
(Sonu yann) J sandır ıörünü9te vaktile böyle 

olmıyacaktır.,. 
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idi: İyi terbiye görmüş, cemiyet 
içerisintle mütevazi, mütec~sim 
ve sakin, iş hayatında ciddi bir 
kız. 

Fakat ruhunda çok değişmeler 
oldu. Vaktile genç kız hayırsız· 
lı~ın ne olduğunu biimez, hadise· 
lere karşı ısyanın mümkün olabi. 
leceğini hatırına bile getirmezdi. 
Ruhu beklemekten kuvvet alır, 

iimidle hulyalara dalardı. 
Bu hulyalı devreden sonra 

şüphe saatleri geldi, kalbi tered· 
ıdütle dolduran zalim saatler .. 

Güzin dirseklerini yazı masası· 
na dayadı, ve yüzünü elleri içinde 
sakladr. 

Parmaklarının penbe gölgesi 
içerisinde zamanın rengine göre 
yalnız kendi için yaşıyan ve ölen 
bütün hayallerini, bu gayri mu. 
ayyen şekillerini hatırlamağa ça· 
lıştı. 

Babasile yaptığı mukaveleyi 
düşündü. Babası ona şu sözleri 
söylemişti: 

- Eğer Numanı kurtarmamı 

istiyorsan söylediğim _şeyleri ta· 
mamen yapman lazımgelccek, ba. 
na artık ondan bahsetmiyeceksin, 
hatta bir müddet onu düşünmeğe 
çalışacaksın. Fakat hassasiyetle 
hareket eden bir adam değilim. 

Kızımı hiç tammadığım bir adam· 
la evlendiremem. Bahusus bu a· 
damın hayli çılgın birisi olduğu. 
nu son hareketlerilc gördükten 
sonra .. 

Güzin her şeyi kabul .etmişti. 

Çünkü sevgilisine büyük bir iti
madı vardı. 

Dört ay .. İşte dört ay oluyor 
ki Güzin Numanın bakı~larından 
uzaktadır. Dört aydanberi sevgi· 
lisinin yüzü, hare!<etleri; bir ha. 
tıradan, hakiki varlığı olmayan 
bir rüyadan başka bir şey ~eğil· 
dir. 

Bu akşam Numanm dini sık· 
mak, sesini işitmek için dünyada 
nesi vars;ı vermeğe hazırdır. 

Genç kız gözlerini kapadı ve 
aramağa ba~ladı; acaba ne ara. 
yor? 

. 
M ... uza., t.r 

Gri pelerinli adamın miitebes· 
sim portresini mi? Atlet vücutlu 
kayakçıyı mı? İtiraf dakikasında 

dudakları heyecanda:ı titreyen 
ci:ldi ve mesut yüzlü delikanlıyı 
mı? 

Hayır .. Bütün bu hayaller bu 
akşam kagıyorlar. Geçen zaman 
bu hayalleri ürkütmeğe kafi gel· 
di. Yalnız son bir hayal yaşayor, 
genç kız da esef, vicdan azabı 
uyandıran hayal.. Bem beyaz du. 
varlı höcrede yatan ölü başı .. Iz. 
tırabla, belki de ölüm tlehşetile 

kapanmış gözler.. Ve heyecanla 
titreyen el.. Bileğine yapı§an bu 
çelik el.. 

''Yarabbi!. Acaba bu son ha· 
yal de, bir gün gelecek rüyalarım 
dan uzaklaşacak mı? O da söner 
ve ben ümitsiz bir bekleyişin ge· 
cesi içerisinde yalnız başıma ka· 
lırsam o vakıt ne yaparım? 
. "Fakat niçin ümitsizliğe düşü. 

yorum? Ortada ümir.Hmi kıracak 
ne var? Bizi birbirimizden ne a· 
yırabilir?" 

Güzin ilk ve son görüşmelerin· 
de Numanın söylediği ümit verici 
cümleleri hatırladı. Fakat bu 
sözleri söylerken duvarları hem 
beyaz badanalı bir höcrede ya. 
tan soluk ve sapsarı bir hasta de· 
ğildi. Ya onun çektiği ıztıraplar, 
bu a§kı unutturmuş ise! 

Saat sekizi vurdu, Güzin sıç. 

radı: 

Azkalsın unutuyordum. 
Şim:li nerede ise yemeğe gelecek 
misafirler gelir .. Sonra bu akşam 
İngiliz sefarethanesindeki baloya 
gitmek 13.zım. (Burada genç kız 
yorgun bir tavırla içini çekti) 
bu balolardan bıktım artık .. 

Ve sonra odasına geçti. 
- Geç kaldık, çabuk mavi ro· 

pumu hazırlayınız. 
Banyoda kısa bir tevakkufdan 

sonra genç kızın ince vücudu hı· 
şırtılı taftalar içerisine gömüldü. 

Günün yorgunluklarını silmek 
için yanaklarına bir parça penöe. 
lik, tırnakları üzerine hafif bir 
cila, saçlara bir kaç tarak vuru~u. 

Bir çeyrek saat sonra 
zırdı. 

Aynanın önÜnde Güzin. "'ıı 
sinde hiç bir kusur görnıel:.e 
miyen kadınların dikkat ~ 
mısile h y!ilino şöyle bir 11'~1; 

O, balo elbisesinin rna~~ 
!eri içerisine gömülmüş, eli 

çiçeği andırıyor. 

Üzerinde ne bir süs, ,ıt 
mücevher var. . (i 

• clı· Samiye hanım odaya gır 
1 

ı: 
zin hazırlığını bitirdi, ra"' 
nesi bata Penyuvar'ladır. ~ 
kadife bir mahfaza var. 5

11 
hanım gen~ kızı müsamah~) 
katile kucakladıktan sorıra' 

- Çok güzel olmuşsutı .> f. 
cuğum, dedi. Bu gece ço1' 11 
olacak zannederim. Her 
sıkılmıyacağız. ed 

G.. . . v ve :ı: ' 
uzın annesıne agır 

bir bakışla baktı: 
- Belki.. 
- Fakat sen bu ak~ 

danlık takmamışsın.. o'/ 
bu incileri al, bunları 

getirmiştim. 
''B . ·1 . . 1 dığtıı' u ıncı en nışan an 

halam hediye etmişti. soıı~ 
sadaki balo gecesi bu irıci1~j)ı 
vakkaten sana vermiştirt1· u.ı' 
ya o baloda ne kadar g ·1' 
muştun.. Bugün de bil ' 
sana hediye ediyorum.'' 

- Oh anneciğim, tel 
Güzin söyliyecek t>aŞ • 

bulamadı. Gözlerinde ~ 
yaşları, kirpikleri arasırı 1'ş 
mak için göz kapaklarıtll "/ 

Samiye hanım oradaıı ~ 
bile .. 

ıı j 
b vakıt genç kız a"1l' j)J~ 

sindeki has ind yığıııııııı 1 • ··ı:ı .. 
- Nişanlandıkları gu , 

Sonra gerdanlığı bo}'ııt~ 
tı: Derisinin solgun şef ~,f 
zerinde inciler titrek stı 
rı gibi duruyor. ı.-ııı'' 

"Bu incileri o gece tS tı'~ 
diye düşündü, o gundeıı, 
kadar gözyaşı döktiin'l• rıilt\I' 
ıttırap çektim. O gece ~ııl) 

• • be se\fl biat benımle bera r jt 
o gece her şey bana Uıt1 
>'.ordu. . . ff'S~ 

Güzin salona gırdı, tı 
mukinli bir çok erkcklcf' 

da toplanmışlardı. 
( De"ıırıı• 


