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Belçika, Almanyayı 
protesto etti 

IBeDçBka üzerinde uçan bir AOman 
taıyyaresn laelçlka tayyareDerrnne at:eş ettn 

Brüksel, 22 (A.A.) - Milli müdafaa nezare 

tinin bildirdiğine göre dün birkaç defa Belçika 

~raıisi üzerinden yabancı memleketlere ait tay. 

fi.reler uçmuştur. Muharebe tayyarclerilc hava 

daru batarya arı tayyareleri tardetmiılerdir. 

Bruger şehri üzerinde bir Alman tayyaresi 

Belçika tayyareleri tarafındn 10,000 metre yük
sekliğe kadar kovalanmıştır. 

Alman tayyaresi Belçika tayyarelerinin 
üzerine birkaç kere ateş açmış ise de mermileri. 

ni isabet ettiremeıniJtir. 
Belçika hukGmeti, hidiseyi Berlin nezdinde 

protesto etmiştir. 

~i Alman yada büyük 
·:;: bir tren kazası 
01' 

", 70 • 
ınsan Aslanlı köylüleri tarafından 

1111 1111 

azan 
il il 

DiZ ır 
Futmamn Karadenizde ve Mar
marada sebep olduğu kazalar 
hakkındaki son haberler 2 nci sayfada 

~OVY~TlL~~ 
Fin halk hükô.meti 
reisini tevkif ettiler 

Kunsinen, ikinciteşrin nihayetinde Finlandiyada ihtilal 
çıkaracağına dair teminat vererek Rusları aidatını~ ır 

Fin şimal ordusu baş· 
k u mandan ı s ö y 1 ü yor· ·=}:·.)tf~t~if~faifftt 

' ;:::7;?::::.::. }~~:~=::~'k~:~:;:;::~{f· .. :: 
"Fin ordusu en az bir ~~tn./?:\~~·Jf.$f~.:;Nt:·. 

sene mukavemet edebilir.. i iDi.f ~r::···· . 
~ • • •v • t • ~;~~~===~~=:=;~=i=~~~i=~=~~i:~~ :=~~~;.~~~~~~~;: .• 

Tallin, 22 ( A.A.) - Stefani: çıkaracagma daır temınat verdı~ı ~. ·:::::-:::h:::;:;:::;:::::::~:::: ":·:::::::;:;~::' 
"" .,.;.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . . ....... , 

Sovyetler Birliğinden gelen bazı söyl~nmekted~r. ~~etlerin s~de· :·:::}\:~}i!):;~:;.ıı:;.; ... )~i'.l;:. 
kimselerin söylediklerine g5.~. ce hır •'asken gezıntı" olacagım ::;:;::·~:::::::::;:;:;::·:::::=':::~s;~::::::::. 

Terijokideki Finlandiya "halk zannettikleri, Finlandi,·a seferine ··~f~:\:!:--~~~!;~: 
hükCimcti" reisi Kunsinenin göz - başlanması için verdikleri karara ::::{füki:i:\f( . ~. 
d d .. . ..... ·· h "' sk · " · "' ,.,.,.,. .. ,.~~:"·: ·~·.v,· ·'' en uştugune ve attcı l\lo ova .. bu temınatın çok muessır oldugu ·.-.;.:~:~;§~·}::~::::~:: 
da tevkif edildiğine dair ısrarla iddia edilmektedir. ··=:::::~::::m:~" 
bazı şayialar dola~aktadır. Görünüşe göre, l\foskova hü _ 

Geçen sonteşrinin nihayetinde kftmeti, ~imdi mesuliyetin büyiik Şimaldeld J;'jn lrnn·ctlerl na,ım. 
Kunsinenin Finlandiyada ihtilal (Devamı 2 inci şayfada) m:ınclıınr General Wallenlus 

öldü 
~ l.ondra, 22 (Radyo)
b~Rü:ı Bcrlinden resmen 
tıl~irildiğinc göre, Ber
ta_tlın garhindeki bir hat-

Bir katil Graf Spee'nin 

f11' 

l büyük bir tren kazası 

tl. h-ıuR ve 70 kişi ölmüş
J in ç e d i 1 d i ! intikamını alacaklar! 

~ ~ r. 
~ nu, h~i·bin b~şlangı
~~clanberi altıncı de -
~ •ryolu kazasıdır ve bu 
b il~ada ölenlerin sayısı 
l \ttıunla 150 yi bulmuş -
bql' • En son tren kazası 
~°ltllda.n on gün evvel ol-
~u. 
--~~~~~~~-

1a1 ebeyi 
kontrol! 

Kozan. (llusosi) - Kazamızm Aslanlı köylinde vahşiyane bir 
<.inayet i.5lendl. İki ölil ve bir de ağır yaralıya mal olan vakanın 
tafsilatı şudur: 

Aslanlı köyUndcn Mehmet, satmaldığı bir araba buğdayı evi-
ne getirirken a\•a çıkmı;; olan nynl köyden Ahmet Deniz ve arka· 
daşlan tarafından çevriliyor ve Ahmet Denize, borcu olan beş lira-· 
yı vermesi söyleniyor. Borç tahsilinden b:ışka türlü bir hareketle 
istenen bu para Mehmedi kızdırıyor ve arnda münakaşa, derken 
kavga başgösterlyor. Avcılar işi eilahltı tehdide dökünce Mehmet ı 
tabancnsını çekerek Ahmet Denizi öldürUyor. Şa§ıran mütecavizlerin 
kıırgaşfılığından iııtifade eden katil, arabanın hayvanlarından birisine 
atlıyarak köye kaçıyor ve bir arkadaşının evine sığmıyor. 

Bu sırada vak:ıyı haber alan Ahmet Denizin akraba ,.e :ırka. 

dnşlanndan on sekiz kişi evi muhasara altın:ı alnrak l<urşu.n yai;'lllu· 
runa tutuyorlar. Aralarında muhtarın da bulunduğu bu kalabalık, 

- muhtarın ısrnriyle • adliyeye teslim edilmek üzere cvind<'n çıkan 

(Devamı 2 inci sayfa ek) 

' "' ~ : .................................................................................................... : 

~~~evefe~~:os~v~! j L O N D R A, D A 3 ı 
oynayan talebe 1 <CöNAY~T 
~ varmış Bu, birkaç güne kadar tefrikasına 

ğımız son derece meraklı zabıta 
ismidir. 

baılıyaca -
romanının ~tl~arif Müdürlüğü bunu 

emek için tedbir aldı l 
(Yamı 2 lnclde) _____________________ _. 

Hıtoeröını ırnva

sat et1tDğl cgUzOI 

itcpllantada 

neye O<aıraır 
verDlm ~ş R 

Graf \•on Spcc, kendi kmdinl ate,tedikfon 

Fransızca Paris Soir gazetesi· 
nin yazdığına göre Almanların 

Graf V on Spec isimli Cep kruva_ 
zörU Cenubi Atlas Okyanusunda 
intihar ettikten sonra, Hitler, 
Be:lindc başvekalet b!naamda 
G&iDg Broçiç ve Reoder'in iJti. 

ra!{ ettikleri bir toplantıya riya • 
ıet etmiştir. Toplantı hakkuı<la 

hiç bir reımi tebliğ neşrolunma. 

mıştır. 

İngilizce Daily Ekspres gaze. 
tc11inin Amsterdam ve Kopenhag 
muhabirleri, içtimada Hitlcr ve 

sonra 

arkadaşlımmn Cep kruvaz~rünün 
intihar şeklini tetkik etmiş ve 
kaybolan bu kıymetli !""·..,· 
intikamını almak ve Alman efkarı 
umumiyesine hadiseyi unuttur 
mz.;; hususunda müttefik kalmış 
olduklarını bildirmektedirler. 



t 
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C:cneb. rne•" tepi en ne 
kabul edilecek 

talebelerin yaşı 
Bazı ecnebi okul talimatnamelerinde okula kab~l edile::ek taleln.

ler için yaş haddi tesbit edılmcmi~-tir. Bu } üıden birta!nm karışıklık. 
lar olmaktadır. Maarif \'ckilliğinın yeni emrine gore. ecnebi o:.Culla. 
rma kabul c!dilecck talebenın yaşları rc.,mi o'rnl niza-n 11 n!Jin:fa tat. 
bik edılen }aş kayıtlarına uygun olac·ıktır. llk okul çocuğu 16 yaşına 
kadar orta tah ilıni ikmal etmiş bulunacaktır. 

Lıse ve orta okullarda yeni ders 
yılı başmdJn itibaren tatbik <dil. 
mcZe ba.slanan } eni tcdrısat re • 
Jımı dolayı Pe talebeniıı hariı;te 

'C'.ven santlt-rı pek azalmış bulun
maktadır. 

(;'akat. buna rağmen bazı ta.e. 
belerin saat l den 14,30 a kadar 
verilen yemek p:ıy !:>shmm:la, va _ 
kitlerinı"l bir kısmını kahvelerde 
oyun oynamakla geçirdikleri ya • 
pılan teftişler netice3inde te~bit e
tıilmiştir. 

Talebeler, saat 14,30 a kad:ır 
kahvede tavla ve muhtelif kftğıt 
oyunlan oynadıktan sonra okula 
gitmektedirler. 

Bir arkadaşı 
ıkaz 1 

Sehrimlzde, iki gündür intişar 

vaktini değistinnekle bir mevki e. 
dinmeye ı;alışan bir arkadaı; var. 
Bu arkadaş, gazetemizin husu 
haberlerini kü~ bir zahmet ih -
tiyanna ve yeniden yazmak kül • 
fctine dahi katlanmaya lüzum 
görmeden sayfalarına geçirmek 
yolunu tutmu~tur. 

İnti~n yeni oldu~u için neza • 
ket ve taamnıe henüı vukufu b~ 
lunmayan bu arkadaşa şimdilik 
bvsiyemiı eudur: 

0 Bir gazetenin hususi hab:rle .. 
ri, 24 saat geçmeden o gazetenin 
malı sayılır. Aksine hareket eden. 
ler matbuat kanunundaki madde. 
ye göre cezalandınlırtar. 

Mes'ud bir evlenme 
Gazeteci arkada~arımızdan ve 

Stad spor mecmuası sahiplerinden 
tski Harbiye Nazın General Ziya 
Kutnak'ın oğlu Osman Münir 
Kutnak ile Niğde Posta Müdürü 
Hakkı'nm kızı Refika evlenmiş • 
~rd.ir. Arkada~nnızla eşine saa • 
ijetler temenni ederiz. 

o tro 
Bu taleb~ler, bilhassa kahvelere 

~akın bulunan okul tale~e;i a • 
rasın::fandır. 

l:ıtanbul .Maarif .Mlidürlü?ü. 
vaziyeti gözönünde tutarak d~rha! 
okul idarelerile- temasa geçmiş .. 
tir. 

Okul idarelerinden seçilecek öğ. 
retmenler sık sık plydos saatle -
tinde kahveleri kontrol ve rastla. 
dıkları talebeleri tesbit edecek • 
Jcrdir. 

Kahvede oturdtl&'ll tesbit crlilen 
talebeler, o!-cul inzıbat meclisleri 
tarafından cezalan::lırılacaklardır. 

Keyfiyet aynı ıam:ında \'elileri· 
ne de tebliğ edilecektir. 

Maarif Vekaleti teftiş 
heyeti J'eİsİ geldi 

Maarif Vekili teftiş heyeti ref. 
si Bay Cevat Ankaraelan ~chri • 
mize gelmiştir. Bly Cevat İs. 

tanbulda umumi müfetti§lcrle ·ıe
mas etmekte ve yeni tedrisat 
sisteminin verimleri etrafında 

elde edilen ttt!ticeleri tctldk et. 
mektedir. 

Umumi müfettişlerin yeni tcd· 
rlsat hakkında verdikleri rapor. 
Jar milsbettir. 

Devlet Matbaasının 
basım işleri tetkik 

edilecek 
Devlet matbansmm muhtelit ba· 

mm ~teri etrafmda tetkikat yap. 
mnk Uzcre maıııif vc1ıilliği neşri

yat işleri direktörU Bo.y Faik Re. 
şld Ankaradan ebrimlr.c gelm1§" 
tir. 

Haseki hastanesinin 
400 üncü yılı 

Haseki hastanesinln kurulU§u
nun dört yüzüncU yıldönilmU mü. 
nasebctilc önilmUzdcki pazartesi 
günU saat 11 de hastane binasm· 
da bir toplantı yapılarak yı\dönU· 

mU tes'it edilccclctir. 

Bir katil linç edildi 
(B-.tarafı 1 inci aayfada) 

Jlelm1edln llstnne çullanıyor, dipçik, bıçak ve kuruunla kend.Islnt par-
çalıyorlar. Bu arada h~dlae mahalline kogan Mehmcdin baldızı dıı. 
bacağından )'alalamyor. 

lDdlle adliyeye intikal etmıı bulumnaktadır. Suçlulardan 16 st 

teftlf edllmı,ur. Diğer ikisi de aranmaktadır. 
. . 

. Ö(jle y11ıele/e,ı11.de fiİl'dii.ltl~~i111~i 
. ·ı 

t="..=::} AKŞAM 1. ] 
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Akşamdan Akşama" ıiltunuoda, fasul)·c, pirinç \"C yıı# ilbı yerli 
mıddtlerln de pahahJa,mımndan bahsedilerek bunlar Qıcrindc\.:i lhll. 
Urla milcadele için • l'unanlııtında oldu~u Ribl • kurulııcak plyau 
mnsıeşnrlıAının mecburt fi)•otlnr tayin etmed TC bunıı nykırı hnrckct 
edenlerin istin:ıfsıı ve teın)'iıslı de:hal cürmümqhud mahkemelerince 
cıczalandırılmnlnn, muny~;en barem derecesinden )"Ultnı ı ol:ın mcmurl:l 
l"ı! da fnhrl kontrollük yoptınlmtm ta,•siyc edilmektedir. 

44Hcn:Qn" ıl\tununda yıldırım harplerinin nıı$ıl tatbik edildikleri 
nnlıhldık::uı sonra, A\TUPO harbinin bu:ilnlıO şeklinde bir "k.aplumba. 
uc" harbine döndülil kırdedllmekte ve tarannrdan b\rlntn doha zlya. 
de beklemekten vıızgecmek lüzumunu du~·duğu dnkikııd:ı bir ilcllncll 
:ınnh:..-clı;: ~ekUnln zuhm: edil"erme i de muhtemel sörCilrncktedir. 

~ ,-~ l ).\!., ...... ", ,· ..... 

oı~iill~ll'fillD~f/AtMm 
Fırtınanın karadeniz
de ve marmarada 

sebep olduğu kazalar 

"Eğa,, yolculan ı 
fırllnayı anlatıyor 

DUn akşam çıkan fn·tma !;iiıido

Uni kaybetmekle beraber hentiz 
d~ değildir. Fırtma.nm şiddet-

li sıralarında limanımwia ve ci -
varda vukua gelen kazalar hak
kında. nlfıkadarI:ıra malümat gel • 
mcğo başlanuştır. l•'ırtma bilhassa 
Ege, Marmıuıuıın elmal t.araflan 
ve Kıı.radenlzin garb kısımlarında 
pek şiddetli olmuıitur. 

Evvelki akşam saat 19 da t<Sp· 
rliden hareket eden (!İrket vapU• 

ru Beylerbc)i iskelesine yaruı.şa
mamıştır. Kaplanın bUUln uğraş
maları boşuna gid.Ioce yolculan 
ÇengclköyUne çıkarmak zarureti 
hasıl olmutılur. Halk aradaki me • 
safcyl yilrilyorek geçmişler ve ev .. 
lerinc dönmüşlerdir. 

Sirkecide gümrilk muhafaza mG· 
4ürlilğli önilnde bağlı bulunan Ha
san kaptanın 10 tonluk motörü 
rıhtnnıı çarparak pnrçalanmış, bat
mıştır. İçindekiler kurtanlmıştır. 

Kuruçeşmedc demirli bulunan İ
talyan bandıra.IJ Sirio iaimli balık· 
çı gemisi, Bartın limanına bağlı 

57 tonluk Ahmet re.Is idaresindeki 
yelkenli motöre çarpmış. kısmen 

p:ırçalarnıştır. Haliçte Meyvahoş is. 
kelesi önünde Cemal kaptan idare· 
sindeki Bursa Birlik isimli motör 
nhtmıa çarparak delinmiş ve su 
almağa başlnml§tır. Liman i1lct -
mesinin romork<Srleri yetişerek 

motörü karaya çekm~lerdir. Mo
tördekl eşyalar kısmen harab ol. 
muştur. 

Sirkecide Yalçmk&l'n motöril 
dalgaları~ sığlığa. oturmuş, kısmen 

hasara uğradığı halde kurtarı1mqı
tır,Şiledo de bir gemi knyalııra 

çarparak batmıştrr. 
· Evrenyeli Kantarcıoğlu Receb 
kaptan ida.rcsinde bulunan bu ge. 
mi madenkömUrU yüklil olarak 
Zonguldaktan limnnmnza gelirken 
kazaya. uğramıştır. 

Gemi 5t1e açıklannda fırtınaya 

yakalanmış, kaptanın ve mürette· 
batm bUtUn çaJıamnlııMna raı';'11len 

sularlıı ad'.ıcıkJar denilen mevkide 
sahile dil§mll§tUr. Dalgalarla kıı • 
yıllara. vurulan gcm1 kım bir zn
mandıı tama.men parçalanarak bat
mıştır. Gemi kaptanı Ue iki tayfa 
boğulmtı§, ikl .kişi kurtulm~tur. 

Knu hnkkmd& fazla tnf!llCıt alma· 
mamıştır. 

Muda.nyada kömür boşaltmakta 
olan Yirmi Be§oğlu'nun Muzafferi
yet mot8ril, fırtma b3Şlııymca 

Gemlik llmanma kaçmak istemiş, 
fakat Gemlik tersanesi önUnde 
tehlikeli surotte karaya dUşmüştilr. 

Gemtik liınıınına bağlı 13 tonluk 
Kıhç Aslnn motarU ile Knmil ts· 
minde birine ait 4 tonluk Hızır re
is çckUrmesi Gemlik Umo.nmda ka· 
raya d~erek hasara uğra.mışur. 

Evvelki gün lstanbuldan balık 
yük.ile ltal~·::ıya hareket ejen 
Pisin kaptanın· idaresindeki Se ~ 
neralikidan isimli balıkçı gemisi 
de Marmara adasında tehlikeli 
surette karaya otunnuştur. Gemi -
nin \•aziyetinin çok tehlikeli ol • 
duğu alakadarlara bildirilmi~tir . 

Civar limanlarda daha kazalar 
o duğu, fakat henüı haber alına • 
ınadığı sanılmaktadır. 

Fırtına büyük vapur ~ferleri -
ni de durdumıuştur. 

Dün Bandırmadan limanımıza 
gelen Antalra \ıipuru Bandırma. 
da lzmirdcn gelen trenin yolcu • 
lanm alamamt~tır. 

Bunun sebebi sahilden geçen 
tren hattmrn denizin hUcumile su
lar altında ka'.rr.ıs olmasıdır. Tren 
bu yüzden Bandırm3 i"tac:yonuna 
kadar gclememlştir. 

Bartından gelecek o:an tngen 
vapuru da limandan çıkamamış • 
trr. Teehhfirle gelec!ktir. 

Evvelki gilr. öğleden sonra 1i • 
manrmı~an Kara1e:ıiıa harc'cet 
eden ~nieyot!anmn Cu:n'Ttıriyet 
vapuru s:ıe açtldarından ileri gi. 

' 'Ya mahvolacağız, 
ya galip geleceğiz!,, 

Alman propaganda nazm Göbets, ~oel 
münasebetile halka hitap etti 

Berlin, 22 (Radyo) - Propaganda nazın 
Dr. Göbel• Noel Yortusu münasebctlle Bertin 
operasında bu akpm saat 17,15 te bir nutuk 
söylemi§ ve ezcUmlc fÖyle ekmiştir: 

ordusunun yanıb:ışmda vatanı:nızın bekle~ği 

bu vazife yolunda birle§mit bulunuyor. Bu harp· 
le milli davamız halledilecektir. Biz ya ınahvo. 

bcağız, yahut galip geleceğiz. 
0 Aziz arkadaşlanm ve yavrulanm: 

"İngiltere kadınlara ve çocuklara kaf!t 
harp etmediğini IÖyliyor. Halbuki biz, onun ka· 
dınlara ve çocuklara kaf§ı harp ettiğini görüyo. 
ruz ve bu, bugün- boş sözleri tekzip cdecclc ma· 
hiycttedir. 

"Bu ıene Noel bayra!1llllr eskisi gibi auth ve 
neşe içinde değil, harp içint!e yaşayoruz. Bunun· 
la beraber, biz ananevi bayramımızı, hiç bir 
değişiklik göstermeksizin, kutlayoruz. Bu har. 
bin ılrl birçok müşkilat karşrsmda bıraktığını 

biliyorum. Fakat bugün bu müşkilata vatanın 

saadet ve ıelimeti uğrunda katlanmanız lazrm· 
dır. Vatan sizden bu fedakarlığı beklemektedir. 

"Atman milleti tehlikeye toplu bir halde 
karşı koymuftur •e neticede ~af er bizim c la. 
caktır Binaenaleyh, bu Noel Yortusunda i~imiZ"' 
ele hiç bir tesir ve keder bulunmayor, bilfı!:i9 

göğüslerimiz gururla kabarıyor. Hepinize ncıell 
yortu geçirmeniz temennisi ile tekrar ederim: 

''Bu harp bizim için bayati bir zaruret ol. 
muştur. 

Bugün bütün Alman milleti el ele vererek 
ve tek bir kütle halinde Hitlerin arkasında ve Yaşasın Hitlerr" 

Sovyet-Fin harbi 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

bir kısmını Kunsimen ve arka • 
daşlanna tahmil etmek istemek • 
tcdir. 

Diğer cihetten Sovyet matbu • 
atının, bir müddettenberi Kunn. 
sinen ve Terikoji hükCtmetini 
idare eden diğer ko:nünistlerden 
bahsetmeyi~i manidar ad:!eail -
mektedir. 

* * * 
Londra., 22 (Huıuıi) - Şi. 

maldeki Fin kuvvetlerinin baş 
kumandanı General WalJenius 
bulunduğu bir beyanatta Fin or. 

dusunun en aşağı bir iene muka· 
vemet edebileceğini söylemiş ve 
ıunları ilave etmiştir: 

"Kış bizim lehimize çalışıyor. 
Soğuklar ve kar bastırınca daha 
iyi olacaktır. Zira bizim askerle. 
rimiz Ruslardan daha fazb karda 
ve soğuklarda carpışmaya alış • 

kındır." 

"Bununla beraber, yaz da bi • 
zint için yardımcıdır. Zira o za. 
man, buz tutan göller sözülecek 
ve dUşmana t<ıbii bir mania teı
kil edecektir." 

dememiş ve cliın sabaha ka1ar Şi. 
le açıklarında travers ya;>:.ı:-a!< do. 
laşmı~tır. Gemi dün yoluna de -
vam etmiştir. 

Evve:ki gün Karadenizden li -
manımrza gelmesi icap eden 
Denizyollarııun Eğe \apuru 24 
saat gecikme ile dün gelebilmiş -
tir. Vapur Şile açıklarında fırtına. 
ya tutulmus ve çok tehlikeli anlar 
geçirmi~tir. 

Vapurla gelen yolcular bir mu· 
barririmizc §Unlan söylemişler -

dir: 
··- Şile açıklannda bulundu • 

ğumu.z sırada fırtına çoktu. Kar 
da yağıyordu. Etrafımızı göremi. 
l'orduk. Gece saat 24 de Büyük • 
derede olacağunızı tahmin ettik. 
Fakat tipi ve fırtınanın şiddetin • 
den Boğaza giremedik. 50 mil a • 
çıkta travers yaparak sabaha ka. 
dar dolaştık. Deniz güverteyi a;ı. 
yordu. BiltUn yolcular kam1rala.. 
ra ve anharlara kapanmıstı. Sular 
baş güvertede bulunan koyunlar • 
dan 60 tanesini sürükliyerek öl • · 
dürdü. Biz, açıkta do!aşırken 
Cumhuriyet vapurunu da gördük. 
O da bizim gibi sa~aha kadar 
bekleme~e mecbur kaldı." 

Bu sabah l\ludanyarlan hareket 
eden "·e saat 12 de lim:ınımıza 
gelme i beklenen Denizyollarının 
Trak \·apuru da Marmarada bü -
yük bir fırtına ile karşılaşmış ve 
~·oluna devam edemiyer~{ Annut.. 
lu lim:mma srğın..'lltştır. Vapur 
ha.ia hareket e:fom~:ni~tir. Ancak 
~"arın limanımıza ~elebiteccği an. 
lafılmaktadır. 

EN SON DAKiKA 

Daladier'in 
meclisteki 

bugünkü 
beyanatı 

Lon:lra, 22 (Radyo, Saat 18) - Fransız başvekili M. oa· 
ladier meclisin bugün öğleden eonraki toplantı•ında beyanatta 
bulunmuş ve arada Majinot hattının gerek şim3l, gerek cenup ni• 
hayetlcrinden uzatılmakta olduğunu. bundan başka hattın gerisin· 
de ikinci bir hat inşa ediHiğini söylem!ştir. 

Başvekil beyanatına devam ederek, Fransanın sulhu temin 
yolundaki giriştiği 'bu harpte cerek muharebeye devam, ger~ mU
dafaasmı tamamlamak itibarile hükOmetin milletten fedakarı k it' 

tediğini söylemiş ve yeni bütçe hakkında izahat vermiştir. Bü;~o 
başvekilin nutkundan aonra müzakere olunarak ittifakla kamıl 
olunmuştur. 

M. Daladier beyanatında Rus • Fin harbinede temas etıni~ 
ve Finlilerin Ruslara karşı mukavemette devam ettiklerini. Rusıa· 
nn ilerliyemodiklerine dair bir çok kuvvetli deliller bulunduğunıı 
söylemiştir. 

Rusyada ı§ık söndürmeyenlere ceza 
Loc,;-a, 22 (Radyo, Saat 18) - Rus radyo ve g;ı.z:tel:ri yine 

Finlandiyadaki muharebe vaziyetine dair pek az malfünat verrnel:.. 
tedirlcr. Dört gündenberi hiç bir ilerleme kay.!.ettikl:ri y'Cktur. 

Di~er taraftan, Moskovadan bilJirildiğin-e göre, Rusyadıt 
akşamları ışık söndUrme emrine muhalif hareket edecek olanlarıtı 
on sene hapse mahkiım edilecekleri ilan cdllmi~ir. 

inrrilterede bir tayyare düştü 
Lorı.dra, 22 ( Ilttsıcsi) - North Broomsilde bir tayrare bir kiliSZ· 

üzerine dü~müş ,.e kilire ate~ alarak tamamiyle yanmı~tır. Kazn r.e4 

neticec;inde üç tayyarecinin öldüğü ıannedilmekte.:iir. 

Kaptana mükafat va dedilmisti! 
Lon.tlra, 22 (Hususi) - "Daily S.<etc~" g1z~te:;i:ıin y:ı:dı1t:1' 

göre, "Graf Spee" Montevidro lhranında iken Alman hükOmeti. otıı• 
daki konsoloshanesi \'asıtasile kaptan La-=t_1sd:>rfa, ge-niyi kJ:tırıP 
memlekte getirmeye muvaffak olduğu ta!cdirdc ken1isine 1 milr0 1'1 

mark \'erilcceğini bildirmiştir. 

Belçika ile müttefiklerin ticaret :>.nl~~ması 
Londra, 22 (Huausi) - Belçtka hükumeti ·murahhaallrI ile 

İngiltere ve Fran~ arasında devam eden ticaret anla~ması muıa· 
kereleri muvaffakıyetle ncticelenmi~tir. Bu üç millet arasında b::ıfl' 
zamanına ait olmak üzere yapılan anlaşma yakında imza edileceJ(.. 

tir. 

Tayyareci 
Lindberg 

Amerika yüksek hava 
komisyonundan 

r:ıknrılc!ı 
Bertin, 22 (Radyo) - Vaşing. 

ton Reisicumhur sarayından dahi 
bildirdiğine göre meşhur tayya.. 
reci miralay L-indberg, Amerikan 
yüksek hava ıura komisyonu a· 
zalığından çıkarılnu!trr. 

Dün gece 

Şiddetli bir 
zelzele kaydedildi 
DWı gece sa.at 23 U ll dakika 

26 saniye geçe şiddetli bir zelzele 
kıı~·dedilmivtlr. Merkez tiattiniln 
!stanbuldan mesafesi 13.100 kilo
metre olduğu tahmin edilmektedir. 

. Garp cephesinde 
kayde değer bir 

hadise yox ! 
Bl!Tlilı, 22 (AA.) - nnuıı~i 

karargfill aşağıdaki t~bliğl n~r:-·· 
mektedir: 

"~rp cephesinde kay:ie d.::Jzf 
bir hadise olm:ımrştır. Şimal hıl; 
dudunda \"e Tngilt~reni.1 c~1.1r 
ku.mında kejif U~1.l$lan ra:>ıln11\: 
t!r. ı-ı:ududun m:ıh:ıfaz:rnn~ ~:ı ~e 
sıs edılcn Messrschmidt tıpıfl ı 
Alman tayyare!<.•ri ile Fr?rı4l 

I• 1 , 
~\·cı tav,,·arelcri araarnd:ı v..t" ·c 

• J • bt 
bulan bir muha:-cbc esna ın=ıa t)ir 
Framız tayyaresi anu:iane .. 

-n).' 
müdafaa:Jan snrn ro:: i1 • 

1
1" 

mecburiyetinde kalmı~tır. Alr.1 ı 
~YJ·areleri hiç bir ziyaa nı~rtl 
kaimadan üslerine dönmüşte:dır· 
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g51:~1tCH12ftliJf2Mf 
2 Rus fırkası 
o z g una,_ u Q r adı 

80N DAKIKA'am t.efrtallı 

(Bir Alman denlrctslplw Jllf de ICmdeD kruYulrQade aeca lllaJui) 

' 

Emdcnin Nikobar adalarından 
hareketinden bir saat ıeçmiıti. 

• Birdenbire aydınlanan ı~kyilzU 
ortalığı 1f1ğa boyadı. D~a c;ıba. 

hın pek erken bir 13ati olmasına 
rağmen sıcak fazlaydı. 

yaklaıtı. iki adım kala durdu. 

Sonra ıabitlerı ve neferlere da -
nerek: 

- Bu. dedi, galipl:rin maf -
luplardan öğrendiii ba kahra : 
mantık denini Emdeniıı ıon cUn
lerinde hatırlamalıyu. BE~ Sovyet!er snn taarruzda ,~~~, 

Fransızlar 
tara~ından 

Milller, kapbn Jı:öprilıOnde do
lapyonta. 

' l>\J4:rll rom:ınca mailde Edip, 
l!:f:!m Dıyofılu ı:.ıl'...:vi &Alo • 

ela tlyalr? m~nuu etrafında bir 
lerans •ermlttlr. 
""'411ncı tir••'° malıemeslnc 

ea;j.i bu i;.uuleranıanda fO • 
'J.:ııJ;akl U> llJ'O Lt...r.:-.ıl....ıuu-
kı1Aca babaecbrek Yunan n 

ll)'ttrosuna ıe;r.ıl1t n sonn 
t tiyatro mahırrlrlerl, pıyes • 

l te aktörlere dair konufmuı,ınr. 
il •raJa ~ebır '&"jyatroıu reJiaö • 
&.,;hı da ouaa >'•nul sene enel 

rolünde ııcynlll~lnl ft bir 
d:ıha liSrmcd:ıı:nı, bununla 
r bu rolDn dl!!er yabancı 

..ıtler tara(andan da anc .. • JJu 
lcıe~ı bir muvarrakıyetle temsil 

, ~bilece~lnl &6yleml· tjr. 
llclcdlye depolarında Umilr 
flvııtı fUdur• 

~dı..Jy u tskil.tarda 16mlko • 
lonu 2rı, K:ıraL 1kGn tonu I' 
&ar ... aof.yu j;,llu • .a yiU ı.ııara, 

k •bntnn kilosu il= •ııruf. 
~~OAJq, l<"al.b, l.:.nlnJnü, 8cfik. 
k.ZAlarmdıı nal ·ye ma . afları 

. iliu.ndeıı bural rda Kar:ıbu!ı 
1
' sömikok 22,5 liradır. Karabük 
ııe ı ... 1 ı,;uı'tl~ nı uz vuru, tiOllll. 

ı~~ iki kuruş on pııraya saııJ:a. 
lır 

1ıe.;diye kooperatifinin şubeleri 
·L,., Ja ....... w u \"coil.ı ... ı 15. 
rı civarill Fıadıkhda cami 

~"dadır. 
Go:-:r!ttlf Kadı'·öyflnde Knn • 
könıQrOnftn tonunu ~. 16mi • 

~ lse ~• lirtY• veı·ecektlr. 
1"cl.a.h, lJıal.ıa.,ıa .• ı Y4t ~eaıikapı. 
ı., .. ,!:ar, Ka.·alllk lçlD 23,7l, 
~le~ l,;in 23,j() kuruştur. Koo • 
•ır k'1o He Hht y:ıpmıy:a<"ıik •• 
~ily(lk de~1tr, hemrn hemrn 
t\ıt kömllrleri bdediyenın aç. 

• t,.ni dtpouu 11 le ıuı e.ıuı~.ır. 
Ce!&J::11 l.toaobal fehrloin ı. 
~Lııaını ı.aboıUrerck bedeli mu. 

1

1ldı bal!;a teni edeceklir. 
!t't berkH te?ılr rıtlruna -1 t 

lln •uıyetlnl anhyabllecek. 

~ IUILelırl alcyblade tllrkte 
.~e.,.r.ı..:ıı bir y.ıba.ıcı a,:.ıze en· n 
, .. lint Alman sc~:ıreti lstlh'>a • 

1 bürosu hesııbınıı broşür 4ek • 
• b-.. ,.n B•vnllh•"ltiAki Tiirki:~ 
lrıtttbausı mi.ıüıini llıluzafi~r a. 

"i·ıe ıuüJJt:iu.uu.n~lik uırııruı • 
~bir dava a;ılıuışlır. D.ı,·.ıı:ıın 
1 broşarün al' ın :fa hastıftı 
lltıın , .. ,.,, •e ıırf,.~sl bul.Yn • 

•~ı ve bundan iki nDıchnnrn 
~•ıumuınıi.ığc gön~crıl.ueme • .,r. 
"3!tort ıdr:ı azasından ordu ka 

o::-~ener&l Yü·ıb Şe\rkf, 
.... ,...,'\l·I <>·.tı1e vc4'at r+.,ıi'J 

~l'!'"llf ıtlln ordu ktt1"andarı · 
lnahaus merasimle kaiJınJ. 

1,~ıı..:ı.....wmet mazarLt:mcUU 
\ ~r ~t! .c te·ıJI et!ilır.iJtir. 
1ıl("l':ı1eniıe r:!den ıca(':ır b:ın. 

Ann npnru Senlburuunda 
• l'ıı oturmuştur. 
~ataJa Arapcamiinde Filtu. 

'-lk.nda o.u.11ıa 1 ... el.o 4 ,ya. 
~- 1 Çoc&Jiıı Cavid diln oılad l 
b~cn m:ınc:ıl ilz~:-lnde bul:1 • 
~ ter"••"e kı.,nar ı<U l\•:rioıe 

Uf ~e n"allı 1ıavru V'1cudu 
lll\lhteıır yerlerinı'len alhr su • 
~ .;;.· .ıır. .. "' ;.a. b .......... .:~..: ........ . 

ı:ı-...--

ı toltlitas lsı.ılnıle 37!>0 tonlu"• 
~:1hıı va_.u.-u Ş.mal D4'nlzln • 
\ ~)n~ earparat batm:;tır. 

""'·ı . 1 t,
11 

• Çe'·o-ılovıı!c C:ım'lurre11 
ı~1 "'n mlnt bir Ç01to~lo .. ak ko. 
ıı1 ie teşekkül etrrti~tir. İnlflllett, 
~t ~e rnüzabarete karar ver • 

\ . 
f'ı.~"brınynnın aCu•tos •e eyiill 
'ti da bitaraf Avru:>a m~ .... 1~ • 
lt~den lthalatı yüzde ~J,G, Lu 
l\~e•ı.,re t..! .ı n n ...... c:ılı )'{i~de 

betinde azalmıştır. 

Herkes Müllere babyordu. 

20 bin ölil ve!d!lgr 
İsveçli gönüllülerin il~ kafi!osi 

Fınllndiya'ya h::raket etti 

Suıiyede büyük 
Hiç bir aman ufuklardan cö -

1 ıilnil ayırmayan kaymakamın bu. 
ci!a baJka bir hali vardı. 

l\l li11er, Fransızlara dZSnerek: 
- Gaz kırpmadan mertçeaine 

4C5vüg:n kahraman.lana ruhtan -
nın istirahati için dua edelim. Bap milteıı:a:liyen &ıilnde, g8ı 

leri kaprilnlin ttaıcmesindeydi. 

H::ılı~Dld, 22 (A.A.) - Resmi 
li'iaıWnJiya tebl.~ı: 

Rusyamn emperyalist tasavvur -
lan!: lan ba~ Fi.ıanc!i:tanın iç • 
timal shtemini tl~ırip e:!?:-~ b:ı. 
nun yerine kom'1.11~.ru İW.ı.:! et • 
mü arzusunda bulu..-ıd~wıu g()s. 

termek1"'"<li r. 

mikyasta 
tahş!daty!p!ldı 

I Miiller, bu dalgın vaziyetinde on 
I OQ bq daki!cac!an fazla bldı. 

1 Merdivenlerde beliren bir ay.ık 

Diye söre ba;lıyan.k, 8nde du.. 
ran öHllmn ruhlannı biltlln ırk.. 
lann, mlll:tlcrin, sanc:al;Jann, 
cinlerin, garazlann Uatilndeld 
Allaha ıı:r.arbdı. Bu hazin na -
tukla oradakilerin hcmcıı hepsi 
ınllt:hcyyiç olmu§!ardı. CQya, 
makineleri bir an içlr.de duru 
Em:!cn de bu mateme ittlrak • • 
diyordu. 

Ca!'!ll: be:-:=!l:r.da ~cvy~t!er, 

tiddctll bir topçu ateıini mütea. 
ki' b5!:b ;1.!n ~:::.lkj:ıcm. Uua· 
ta;ıı~.n ve d=~er t:ı=ı ne!ct3hr:ı 
taarruz etmişlerse de hiçbir mu • 
vauaaayet euıc e ... cmtm:jlerdir. 

SovyetJerin 8 t:ınkı tahrip c JiL 
mi.;1tir. Ruslar, b:r kasabada 2i> 
mltnly3ı ka7bctmi~!erdir. 

Azlajaervi'dr Finlt ,diyalıkr, 9 
tanl:, 3 hafif tank, birkaç bır -on 
'• 20 n.:traıyaz zıptetmiıleı :1r. 

Bkal:a ile ıt:::p:>b ara-mda bu
lu.nan bütün Sovyet b:ıtary• ·an 
tahrip edil;ııi;:ir. Sall:ı'doı muha. 
rebeh:r devam etmekte ve Sovy ec 
kuvvetleri. cephenin her nokt ı. 
aında azim zayiat vermek ı.uctile 
ricat eylemektcdirler • 

P:tsamo mmt""..kuma Fınlln • 
dıi l:ıtub, H-:ıei!bcn!oervi'ye •&.. 

sıt clmuttur· Eu no?:ta. Jordan 
n:hrlnin ate tar;:fmdadır. 

.bveçte1 ~i:Jeıı g6 Jtllliller 

S~olm. 22 (A.A.) - YU ı. 
0 

lerce kifi~en mllrcl:!:~p o?an ta • 
veça gö:::Ul!n?'!r.n i'k k:l't'Ml, 
St:~h:lmden Ficllndlj'a'ya bar:. 
l:ct etm!ıtir. 

Fin•lndiya Amerikadan 
kredi iıtedi 

v.,:n;ıoa, :ı <A.A.> - ty1 
bir m~ııl::ıd:ın bll ;irild:~ine g3re, 
Finllndira Aa:er!!:a hükCunetlne 
m:.iraca:ıt ederek h3rp levazır..n 

mü~:ıy:ı:uı i;!n 50 milyon dolar 
hk bir kredi fotemi§tir. 

Parl~mcnto rüe11aaı. Finlandi • 
..,. rmtivealnfn piyasadan 14'tik.. 
raı akdine mUY1ffıdr olamadıkl ı· 
nnı 8;.t'endiklerfoden bu ttıl•'!Je 

m•\r~heret ed~!'clcrdir. ÇUnkU, 
hükO~et pPrll4meT1tOft'U11 mfi•ad :. 
"t olmadan böyle bir lm~cll aç:ı.. 

mu. 

Soayet tayyar2!eıinin 
yenı fsa11yeUeri 

De:ıi:de S:>Vyct d')"l31':'i'l~ı. 

Kc!r.3 ::ı;:k!:ı:-:n:la faaliy~t gö ı. 
t~n:l!j~ir. r:-ı5,d:y:ı oo~arp!a:ı 

Govyet g~r.:ı:!~i:ıi çz!dbıe~e m~ • 
:ınr etn::atir. 
DC~ tayyarclc:i, sivil ahali· 

ye taa.1.ız eLn .. kte ~.-Jeıımlır .. 
.unt.ı~o.ooJU~ bir kaJı.ı t~el 
olm.;~~JC. JvenJ3iokide kalın ve 
~.Jk ol:ıra.'t ro yar.ılı v:ır.J.r. 

Sortovola1a sivil a1ıalid~~ 2 ki. 
şi öımüştur. ~latkojakada kadın 
ve cocu'< n kiı;i t•1•f olmu~Nr. Fin 
lftnchyahlann tayyare datıt to9ta. 
n ile tavareleri 6 S:>vyet tayyare· 
sini düşürmüşlerdir. 

Finlioc!iy:ı bcıvchi~i:in 
beyaııalı 

~h!r t~v:i~ t3rl3 ldfi ge. 
leci miktlrch ~:11'1 attn:!a ada. 
m..Tt?Uı ve harp m3lsem~"lliz vardi. 

Muvaffal:ıyetimiı, dll,-nammı 

nn nduıdan detil. Fınıt..ndiya. 

blar:ıı kendi memlc!retJ:rini mil. 
bfu ~ini bilmelerinden Ded 
ıeJmekt:dir. 

Rusl ınn z~yi:ıh 
Pard, 21 - Havaı ajansmm 

O~lo"dao haber aldığına göre, 
~alml bölgesinde Finllndlya 
ordusu iki Rus trrkaamı bUyllt be· 
limete uğratmlftU'. 

SovyeUer 20 bin ldll kaybet -
ı::ıf&leıfilr. F°ıD tayyareleri LoafL 
ır:.d IWrlnde ~sf ~f)cn 
y:ıpmı' ve uc;U§larmda zerre ta -
d:ır mul:avemeUe kar§llaamam11!u 

dır. 

Sovyet hu~udunun 
J<ontıolu iç n Efga· 
nastan set aı beraik 

ılan etti 
lngiUzce DeyU Telegraf psete

llDJD yazdığına &are Surfyede 
i'nD11zlar brafmaan blyilk mJk. 
yuta tahc;idat yapılmaktadır. Ca. 
sete SurlyenlD bqtanbqa pııJt 

bir kararg&b laallDe pi~ ,..
JDU:ta w aa?rerler arumda Tu
nııaıu. Cezalrll, l"aalı, battl lejyon 
et.raujeye mensub uterler bulma· 
duğunu na.ve etmektedir • 

••• 
Boma, 2t - Elmıart gazetesinin 

istihb:al'atma l6re Etprmtaa hi
kümetl umumi ı~erberlik ll&n et
m.liUr. Cunu Sov1et. Efpn Jau· 
düdwu daha mı bir kontrole tAbl 
tutmak mı'-eadmdaa Deri pklllf 
söylenme!rt.eür: Ayni gazete ara·· 
nn Se.ndabad pa!ttı devletleri ta
rafmdan da tasvib edlldiğinl yu
mak ı a:Iıt. 

l 1J~lti:LDlC l 
• •?'" SiM --

Memlaketimiz~e Hiıa~aı 
blrlikierı kuru~acak 

G·ümrü~<lerde ka~an 2 milyon 
lir altk mensucat çı!<arılıvor 

Ticaret Vekili Naamf Topçuoll u bu Ubah da Ticaret mQdGrll}IQ11d1: 
tet!dld::r:ne dev:ım etml!Jlir. . 

Kahve şirketi müdfıril Amıl •ekili ılyaret ederek kah.,. lthal6tı 
hakkında teıuularla buıunuıuıııır. 

ltalyaıı ilan•ıısı m.ıJli, ti de vekil tararından ka!>ul eılllrnlıtlr. Bu 
ı6rü.,ıu .. .ai .. ltal,,Olll..ıı muhtelif ithalll e,y:ısı getirilmesi Qıerlntleeaı •. 

yan ~llili ve akredlUC metel.:sl.ıln ıuenuci>abı oldJJu ta:.ım.n etUmull 
dlr. 

Nazmi Topı:uoıtlu şehrimizdeki tetkiklerini d:ıha %1yade ıonf,ıet. 
mejte k:ırar vermiışır. Hu sebeple b:.ır:~l:'ı ve :r:ırın d:ı tüec:arl:ırlıı ve diler 
alia.adıırluda ıenıasuırhuı ve ıuril)m• lerfne dev:ım edecektir. 

\'eL.ı. 11 ıeU;ı..l.:uııJ .. ,, su.ıra harici ve dahili tiearel sistemlerhtıle 
esaslı d.!!f:;;:k1:~1er oloeaJı söylenıııea..teJır. Uı&ber v11r .. idli.ne ıoı·a, 
ld:1clüt birl'.!>lcri kurul:nnsı d!l~ lııJl.&lc!ot.:Jir. U.1 s.ıreac, ıu~ • .ı:~_,~. Hl. 
h:ıl erfilrcek ffi·n tnptıın al•nncııih için daha ucuza aı:ıl olacak, lı:ılk bu:ı. 
ları daha a,aA'ı fiyata alahilecel.llr. 

PiJasaruızda pamu.chı mensucatta görülen buhrıını lz:ıle etm.:k 
ıua!aılJ.!4e alıu • .a1 U:dbırler cümlesinden olmak ilzere yeni bir kararn.1-
ıne nc,Jredilr.ıiştir. 

Bu kıırarla şlmıfiye kııdar 11ümrii~erimize ıelrnlı H çakartlmam" 
olan iki mııyon lir:ılık mensucat piy:ı:;atlıı çıU.n..lııc.ııktır. 

Gümrftklerde blmı' ol:tn h< r HlrHi ecnebi meıell m:ıllann bir haf. 
taya k:ıdar tamamen ithali imltlın da hıml ohc:ı'•tır. B:t"tl:ır ar:ıınndn 
piyasanın muhlaç ohludu cam. l.ıoya, ec-za ve me~addı timyevlye gl!Jf 
m:add .. ler de vardır. :Cu vıu;yctıe manifatura ve paınu!<lu mensucat fi. 
)"nll:ırı ehemmiyetli surcjtc dQiecek ve normal h'1lıııi alacakur • 

D2n gec~ki şi~:JoUi tr:ır.anın 
szb~:ı o!~uğu kazalar 

Dlin gce, nndlr 1t'1rfiten şldde!Ji bir fırtına bil!cilın ıllrmilı. lar:ıda 
vı denizde kaınlara sebep olmu~lttr. 

Fırtına bilbaaa Bol~d.a talıribat Y•P!"''' birçok kayıt Te morör 
karaya düşmüş:ür. 

He!,s;ı&:a, 22 (AA.) - Ecne· 
m"tbt.Jllt m~: n.o.ssitle"ini. k~'>ul t · 1 
:ic, blJV~kit. Sovyetle:ın y:ıp::u~ 
>ldukl:ın taarruı:ın a:ıl olduin ı 
ve mühim miktarda Jı'!lrp m1lz 
med b:ıbn1:.:-::.·lna iş" ·et e:ler. 
evvelden tasavvu'" edilm'ş bir pl: 
m~c-.:t oldulunu söylemi~tir. 

DJn aece Haliç Fenerinden l<öpr!Jye gelen tt:alyım sefaretine alt Zi. 
)"tnın ld:ıres!nıf:ıl:f mo"!ir Gazi 1 öpr ·ısil c: ıann ''l bir b.'lM~;ı k.ıy.J . .ıa 
('RrpftrAlc hatırmı,ıır. S'tnrlnhn s~ hlbi :;..ucyman kurlardmışsıı da enlş • 
lesi Arif Te ytıenl Mu,tafa adın la iki bnl.kçı dalgalar arasında k .. ybol 
m\ll ve bulunamamıf)ardır. . 

Tophane açıkJannda demirli lt:ılyan b:ındır:ılı Ferra Mocla .aporu 
demir tar:ımı,, açıkta tc'•r:ır deı \lr atma!c lsterke:ı 1t8mlnln hpta.,ı 
Falcnk"nin ııalf nvıııtı zincir ara• na sı:a;:ır:ık L:o;>ma d:ırec~sind.: eı 1. 
miştir. Kaptım ınhhi "md:ıd otom ıhilile tt~l":ın h'.t'i1:t,cplnc k:aldıuJmış. 
tır. Vapur Tophane önünde ılcmi ı aıma~a mJv.ıUak olmu,ıur. 

Slrl"ecl rıhtımın la ba!lh bul l""" f•n1,"!!n han-tırnh RaJfnı f~mtt 
bnhkçı cem· .i de fırtanl ın:-:mnd·ı tehlikeli bir •:ııiye:e dlhmll}. im .._ 
nn~ı C't!'ıı zlnc•rlnl bııCh:ran kaptan AUca ltirnıoea 78'9 ,uvarlanırak 
ayalı kırılnı1tır. 

MevsJmin 1Ct kıın bu uhah oehrlmtıe dü,mO~lür. Dlin akpm 4 • 8 
derece olan hararet ııcco yansından sonra sırın bıılmuştur. 

sedne ba;uu çnlrcti. Karf;aında 

doktor Ş~p duruyordu: 
-Ne lub:r doktorl 
- Ku:nandamm 1 Yaralılardan 

ikili öldü. 
- öte:.S1er nasıl? 
- Birili de ancak bir b~ ra -

itlik. Z;bitin Wrkaç cUn daha,.. 
fly&eağıru wuyorum. Geri ka • 
lan OD iki yaralı da kurtulacak • 
lar. 

- Ne yapmamı.r JhımP 
- Her halde ilülerl cemimi.r-

de daha fula tutamayu. Zaten 
yaraların etrafmdald etler 81xın
den evvel kokmaya baflamJftı. 

Mllller de bu fikirdeydi. Bir 
denbciyi bnya gömmek kadar 
tuhaf bir ter olabilir miydi? Bun. 
lar bir ~emiciye yalmı,ca1r suret
te aımu~lerdi; yine bir gemiciye 
yakıpıcak ıurette g<imülmeHy~i. 

ler. Onlara en iyi medfen, dibi 
yosunlarla, mercanlarla ırihlü Ok. 
ranuı olabilirdi. 

- Evet Şoab ..• Muhafaza et. 
mekte mina ,ok. Yann llyık ol • 
duldan merasimle denlft atmatı.. 
ysz. 

l>o1rtor Ştoapla 1Htter ansın. 
da ~ç:n bu konuıımyı tal:lp e -
den gUn-!e mttasi~ yapıldı. GU -
•ertenin iskele tarafında Emde -
nin mlinttebatı, büyilk 6nffor • 
malanm giymif ubitl~rin &rlra -
ıında ,arım daire ,eklinde se • 
lam vuiyetkıde duruyorlardı. E. 
air Jtra .• su neferleri de orıday • 
dı. İhtifal için atcıe ha%trlanan 
n:f erler di.r çükmüıler, slWılan. 
na fiıek sürüyorlardı. 

. . BU;& Okyanusb yol alan Em 
dcn!:ı Sl:brda ~brd·ft anten 
b!~ka bir tey duyulmuyordu. 
Güftrtede toplanan bntUn bu 
intanıar birer h:yl;e1 gibi hare -
ketli:: dmuyorlaT', gUne;in kes • 
kin ışıktan lnlrçlann ~Hklerin -
de:ı ,:mıeider ~ıyordu. 

Dart nefn- arka arbya ikf ıec!. 
y-yt ta~ıyorlardr. UıerJerine 
Frar.r.z be!:dm!st 8~!:=i~jtti. 

ı; .. d7ele-r liz.:ri~de llpt•nm yat1n 
~{11 .. r f:--~ .. a kü;ut:ni!~!:r hfoıf • 
ni veryordu. 

S'Xlycl ::r yere kondo;ı. Maner, 

leriy9n dört Aman neferi, seci. 
yeerin Ustilnd::n bayrakkını bL 
dırdılar. Kefen yerine birer yel • 
ken bedne aantmıı ve ua1arm • 
elan b:ızıan nokun olan bu ce .. 
setler gllpe§te UatUnden Ud uçla. 
rm:ian tu~rak eliz çökmüt b5 • 
tüklerin ıtıılan ıraamda denin 
bırakıldı. Emdenin yanya lndiriL 
mit a:ıncağı yavq yavaı yu.kan -
ya çekildi. 

9 Teıri=ıisani. .• 
GUneı Okyınuıu:ı berine ay. 

dmlrklannı yaydığı zaman Em. 
den Koko adalanna yaklaımır 

tı. Adalar denmn ufuk hattı iL 
ıerfnd: aıra 1tra glJrUnOyordu. 
ıaman nman gözüken ağaçlar 

kavrul;uuı gibi duruyor. Bir obi1a 
yağmuruna tutulmuı muharebt 
meydanını batrrlatıyordu. 

Bunl3rda tayfun, fırtına " 
hortuml:ınn e!<sik' elmasına rat· 
ınm topra!!m feyzi yine blr ta. 
rafta:ı yeni b:ı~tan ağtçlan sllr 
dilrilyor, ad:ı.ann içlerine dolru 
unnan ormanlar yUksclerek iL 

ran tufeyli rıeb:ltlar buralarda 
glSrOnUyordu. 
K'>robur~, Dircbiyon, Sut -

Keellng, Nort • Keell.,c adalan.. 
Bunbra lngtlizler konmuılar, 

iş~I etm;ılerdl. Burası Avuıt

nlya yolu UıtUnde butundnlu 
için mühim bir mevJddeycll. in. 
giliıler burada derhal blı: te1alı 
istasyonu yaptıktan sonra sı~ca
pur yollyle Londradan AvuıtraL 
yaya ve A vustnlyadan Afrlb,a 
giden telgraf kablolınnr Direr · 
ıiyon adasında toplamıtlardı. Ba 
aeb~bden Avrupa cephelerine U. 
sım olan insan ve harp tevanmı 
yetf ştlritmesi hep bu kablo ...
taalle yapılıyordu. Okvanuıun 
ortasında kaybolmuı gibi glSrO. 
nen bu ehemmiyetsiz karı par
çaLln nakli vas.talarınrn ve siya. 
sttln dCnil:n no:Cta!ını teı!dl e:Si· 
yord:ı. c Ue\·an.ı vu) 

SAAT: 13.40 
Eir çalik fa~rikas•nda infHAk 
Lmı:lra, H (A. A.) - trJanda tecUı13çı!cr1 tarafmdıı.n konulmq 

o!e ya?"gm !:!1':anet bo?!lb:t'ar, dOn r.kj3Dl Blrmlıı~ham'da bir poeta 
kutu::mnda 200 ı:ıekh:bu tahrlb etmi,tir. 

Poeta mnstahdemfnhıden birisi hı:.flf surette yaralanmJltır. Bu 
suikast, ~en ağustoe aymda ynpılm11 olan Covenlry su1kaad1ne 11-
tfrak etm~ o!an Jdms~Jtt ltal:1nni!a g:ıçen per:.ıembe gUııD •crilm~ ba
Juaın idam brarlanndan &0nra Blrmlnı;hamda yapılan ınillualtln 1-
c;UneU!tUiUr. 

Diğ,.r bl!'talmn llUl!!attltr yapılmasmdan korku abrta, bCltlD in. 
gilla posta bUrolanna ihbaralta bulunmuatur. 

D~nd::ın bafl:• En3i'ı!°1 Sttel Corporatlon'un bir ~llk fabrtkum
da wkua gelen bir lııfllllk neticesinde bir kt,ı ISJmUı, e kişi yaralan· 
mlfbr. HMarat mflb!mdlr. 

Şimal denizinde şiddetli hava harbi 
O&lo, :ı (A. A.) - Hnug unclıı Dagblada gazetesi, ~imal Deni· 

zinde ruırmorr lstJ!tamctln<!e ~· ldctli bir havn mu!>nrebcrl cereyan 
. cttiC:ini ve mitı 4Jyl>z sJslcrl l5i ·ımc.k' o oldui;;'Wlu bll.lirmcktec!lr. Ev
vel~ birçok ta.yynrelcrln şimale ı.lo!nz hareket ettikleri, blru IOAl"a da 
15 tanYenbı sürtı.tlc cenu'ccbıı gc!d!~ görfllmUıtilr. 

Muharebeler, N'orvec; kara~ ı?anndan uzakta cereya.n etmektedir. 
Diğer taraftan Alsas Loren.te tayyare harbinin ıµttırddtA't blldL 

rilmektedfr. 
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Hitler Majinoya niçin hücum etmedi : 12 
"Ne İtalyan halkınd2'.n muharip bir millet doğar. 
·1e de faşizm müstakbel mücadelenin azametini 

kavrıyabilecek iktidardrıdır 

Büyük lnkıl3plarm hakiki Sırlarn ı 
anlayan yalnız 

nasyonal sosyalistlerdir 
Bu muhaveremiz esnasında 

Fübrerin İtalya hakkındaki fi -
kirlerini de öğrendim. Faşizm • 
den kindar bir ademi tenezzülle 
bahsediyordu. 

"Ne ltaJyan halkından muha -
rip bir millet doğar, ne de fa~izm 
müstakbel mücadelenin azame -
tini kavnyabilecek iktidardadrr. 
İtalya ile icabında ittifak yapabi. 
liriz, ama hakikatte önümüzde 
hazrrlanmakta olan büyük inkr. 
Japlann hakiki srrlannı anlayan 
yalnız bizleriz, nasyonal sosya -
Jistler ... 

Ve iııte bunun için Allah bizi 
gelecek asra vechesini verecek 
millet olarak intihap etmiştir. 

- Bitler, beni kapıya kadar te~
yi etti: 

- Kendi kendimizi aldatmı -
yalı:rt, vazifemiz, 1918 de inkıtaa 
uğramı! olan harbi daha iyi şe • 
rait içinde zaferli bir neticeye u· 
la~tmt:aktır. Eğer, bur.a muvaf -
fak olursam, tarih kanunlarının 

oyunu olarcl. bütün diğer şeyler 
kendiliğinden elimize gelecek -
tir. Arkamızda sadece bir müta. 
reke ve önümüzde 1918 de ka -
çırdığrmız zafer vardrr. 

Hitlerin gizli silahı ve planla -
rını, Bitlerin o zaman aklından 

geçen şeyleri ancak onun bütün 
düşüncelerini açtığr en yakınları 
biliyordu. Bu gizli mıntakaya 

ancak birkaç ICişi giriyor parti 
§efleriiıden bir> çoğu buradan u • 
zak tut:.ıluybtdu. • 

Bitler, planları:un bir kısmını 
birtakım in~anlara diğer bir kıs
mmı başkalarına anlatırdı, Ve 
kendi hakiki projelerinin tama -
mını ancak bir avuç insana açar. 
dı. 

Hitler, daha iktidar mevkiine 
geçmeden evvel; kendi elinin al. 
tında bulunan insanlardan bir ço
ğunun fikri hamleler yapmak ik
tıdarından mahrum ve makul bir 
nasyonalizmle makul bir soıya -
lizmin hudutlarmı geçebilecek 
her yeni fikirin karşısında kor . 
kup kasacak, küçük burjuva zih
niyetinde kimseler olduğunu bi -
liyordu. Diğer taraftan da ken -
disini tehlikeli ve hayalperest te. 
likki eden fırka "realistler" inin 
emniyetsizliğine kendini çarpı -
yordu. Hitlerin girdiği macera 
yolunda ona an<:ak bu "muhayyer 
üklıl" planlarının bu isabet fi. 
kirlerinin kendisini muvaffakı • 
yete scvkedcccğini anlayanların 

sayısı pek azdı. 
Biribirinden daha çrlgıoca olan 

projelerini yaparken Hitler, dai
ma, en ehemmiyetli telakki etti
ği yeni silahınr ''teknisyen" Jerin 
bütün muhalefetine rağmen mu
annit bir mesai ile gölgede hazır. 
lamaktaydı. Ben burada ne tay -
yarden, ne de tanktan bahsede -
ceğim, yalnız ıu ''psikolojik si -
lah'' tan bahsetmek istiyorum. 

Hitler, bu silahtan 1932 sene • 
sindenberi her fırsatta bahsec!i -
yordu ve o zamandanberi bu şey 
hakkında ba§ında bir §Uphelı 

nokta ve tereddüt yoktu. 
Du mevzu üzerinde 1933 sene. 

sinin yazında Hitlerin sofrasın -
da ge!:en bir konu§mayı hatırlı • 
yorum. Bu tarihte daha Führer 
kendi fikirlerini herkese anlatır -
dr. 

itte oo tarihlere doğru Han~
töngel, bana efendisbfrı fikirleri. 
ni • kendi anlıyabiJd:ği d<'r::cede : 
nnlatmıştr Polonyanın Ukrayna 
kıımır.-c;l.l yani ,arkı Galiçyada 
ıilahlı karıtıl'1riclar ÇJ~armal:, k". 
l:!y cfacakt1. Ve bu su::~t1e P~ • 
1onyaıun arkert k.:' vctleri:ıe iyi 
bir darbe lr:~~ :rilc.:>!!ccr:kti. Ken - 1 

elim de Polonyayı iyi tanıdığım 
için bunun o kadar kolay olma _ 
dr;ını söylüyorum. Fakat Boldur 
Von Schirach ile Haanfstöngcl 
kendi i~lerinden emin görünü • 
yorlar. Ve benim itirazlarıma 

ehemmiyet vermiyorlardı. 
Onların anlayabildikleri Hitle. 

riyen teze göre herhangi bir dev. 
Jet karışıklıklar, bozgunluklar çı. 
karmak ve o devleti içinden ma~
lüp edebilmek sonra gayet az bir 
kuvvet sarfile galib gelmek pek 
kolay bir §eydi. 

Her memleketin dahili bünye. 
si buna müsaittir. Her yerde bu 
milli istiklale veyahut iktrsadi 
hakimiyete veyahut siyasi nüfu
za hasret çe:Cen kimseler bulu _ 
nab:Jirdi. Doyurulrramı~ bir i!) -
tiha ve kırılmı'\, ciğnenr.ıi5 bir 
gurur daima düşmanı sırtr.:dan 

vuracak isyan hareketlerinin ha • 
rc:ket noktası olmu~tu. 

Onlara böyle bir te~eLbüsün 

mesela İngiltere gibi bir memle
kette muvaffak olacağına beni 
kimsenin inandıramıyaca~r söy - · 
ledim. O zaman Hanfstön·gel 
bana Londranm yüksek sosyete
si kadar bu i~e elveri~li bir faali. 
yet sahası bulunamıyacağından 

bihaber olduğumu yüzüme ba -
ğırdr. 

~n hakikaten Lady X ... 
Kontes Y ... in veya Mrs. Z.~. nin 
Hitler tarafından birinci defa ola
rak kabul edilini§ olmak §Crerini 
bir gurur m~eiesi olarak telakki 
ettiklerini ve bunu yapmak için 
neleri göze alabileceklerini bilmi· 
yordum. 

Sonra da ben lngilizlerin 
muhayyile kuvvetlerinin ne dere
ce zayıf olduğundan dl haberim 
yoktu. Bu muhayyile o kadar za. 
yıftı ki, İngilizlere memleketleri 
aleyhinde hakiki ve rc:el bir 
komplonun mevcut olduğunu ka
bul ettirmeğe imkan olamazdı. 

Ben kendimi mağllıp edilmiş 

saymıyorum. Demokratik millet
lerin karakterlerine ve t:ıbiatte 

mevcut kendini müdafaa insiya -
kının kudretine inanmış olduğum 
için ve bunları bu teorilerin hiç 
hesaba katmadığınr görerek C>nla. 
ra §arktaki genç ve kökleri de 
pek sağlam olmıyan devletlerin 
belki böyle ihtilalci propaganda -
larla yıkılabileceklerini fakat 
aynı sistemin tatbikile eski kül. 
t~rlü büyük milletlerin yıkılaca
ğından çok JÜphe ettiğimi açık • 
ça söyledim. 

Sshirach bana ;üpheli bir b;ı. 
krşla baktı. Fakat ben bu ba~:ış • 
tan korkmadan itirazlarını söy
lcme~e devam ettim. Ve onlara 
eğer bu yeni ıilih yalnız demok. 
rasilere kar~ı kullanılacaksa kıy
metin'n çok mahdut oJC:uğunu 

söyledim. Benim anlayı§ıma gö -
re, biz demokratik rejimlerle 
idare edilmiyen memle!-cetlerle 
mücadeleye giri~mek ihtimalini 
gözönünde tutmağa mecb·ırduk 

ve bu !Ckil ·:e ise elimizdeki bu 
silahın en ufak bir kıymeti ola -
mazc!ı. 

Hanfstönt:el gülerek: 
- Bizim hakiki clü!milnlarmııı 

bütiin dünya memleketleri dr~ar. 
da olarak udece c!e·nckrasiler<lir. 

Diye cevap verdi. Niçin ce -
mokrasiler bizim dii§:na:ıımız bi
liyor musun·Jz? Hepsinden zayıf 
oldukları isin. Kendisinden dalı<: 

zayıf düşman intiha;> et;ne!c dai
ma akıllıca ya~ılan bir i~tir. Mu. 
vaffakıyetin biltün sırrı bunda -
d:r. 

~~ lLlı:ıv"ı·~mh hına gayet b:l. 
ya~r ve basit görünen bu sözle 
nihayete eri~ti. Fakat sonradan 

Alntıftlll:l'rm ''Ceb 7.rrhJ•,, )arınılan biri batmr<;ı, IJıfsl l<aJmr5fır. r.estmıfo föıtfr. kal~n zırhlılarılan Lon;lnml, :ı!Cla ıla ı\dmiral Sehcer görllIUyor 
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Do'<tor Profesör İrfa:ı kusur
suz elbisesile orada, Güzinin ha· 
misi meşhur avukat Şinasi Hak. 
yemez orada, bir kaç da deli· 
kanlı .. 

Havaya gü::el bir tütün kokusu 
sinmiş, sesler bir kasırga gib! 
dönüp duruyor. 

Güzin her taraftan tak':lirlt: 
karşılanc!ı. 

- Güzin, seni şimdiye kaciar 
bu kac1ar güzel görmemiştim. 

Adeta beni de baştan çıkaraca\c 
sın .. 

Bu iltifatlı cürrlcyi Güzinin 
kuzeni Re§it söylec;i. 

- Vavalh Reşitcik. Sen bir 
dal~avuktaö başka bir şey ola -
mazsın .. Hal!ml:i a':rabayı metil 
etmemek bir nezaket eseridir. 

- Lafı bırak Güzin .• Benimle 
beraber gel.. Yemek odasına biı 
bakalım, her ~ey hazrr mı? 

Ve gen; kızı yemek odasına 

doğru adeta süriiidedi: 
- İns:mın akrlı:ı.sı her şeyi 

oJıluğu gibi söyler. Eu akşam ta· 
bii bi.r tıbloyu a:-ıôrıyorsun. Yal. 
mz b;r parça zayıflamışsın. Ade. 
ta insamn içinde b[r derdin var 
diy~c~ği geliyor. Bu s:ıt-ıah Güzi
de ile konuc:uyorc!u:n. O th aynı 
~eyi söy!ecli. Doğrcsu üzüldüm .. 

- Beni düşünüşfü:e teşekkür 
ederim. Fcıkat merak etme. Her· 
:Ccsin kent!ine göre b:r :ierdi var. 
dır. Karın nasıl? 

öğrcndi:n ki, Hanfstöngeli:ı bu 
sözleri bir şaka değil, d'>ğntde\n 

doğruya Hitler teknif;ir. in ifade. 
siymiş. 
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re:t edemiyordum. ııS 
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- Cesaret edemiyor muydu~ 
Numan .. Yoksa beni art.ık se' 
yor musunuz? 

- Eh iyice .. Yakında doğacak 
yavrumuz o:1U şi:ndiden ve bağ -
ladr. 

Reşidin gözlerinde eşi için de· 
rin bir şefkat ateşi yanıyordu. 

Güzin içini cehti. Giizide sevi. 
len mernt bir kadındı. Bir çocu· 
ğu da olaca'.<tı. 

- Reş!t! 

Samiye h?.nımın sesi kiiı:ük sa· 
londan geEyor. 

- Ne var halacığım. 
- Bak seni telefondan çağrrı. 

yorlarmrş. Her halde Güzide ola· 
Cük. 

Re~it Güzinden ayrıldı 
zin annesının cturdı:ğu 

salo::a doğru rolla:ıdı. 

ve Gü· 
küçük 

Annesi. g<'ni§ bir koltuğa otu/. 
muş, siyah dantelalı ropu içerisin. 
de. göğsünde bir mcnckı;e kızmm 

gelişine bakıyor. 

- Ann<'ciğ!m bu akşam ne ka -
dn.r giizclsin. 

Fakat Güzin CFıilctc durakaldı, 

annesi yalntı: değildir. 
Frakı iç0 risinde bir kat daha 

uzuıı boylu durnn bn a.daM.. Işı't 

nltmda pırıldayan bu y{ıldrzh saç_ 
lar. 

Bu adnm Cüz.inin sesini işidinee 
döndü. 

Du mc.vi giJz'cr. 
r.<'nç kız ealonu n etrc.fmda dön. 

düğünü hissetti. .Annesi nerede! 

Eşya. nerede, bilhassa o nerede? 
Nerede o? 

Elini boz:ızına götilrdü. öteki 
eli piyanonun üzerine dayandı, 

tuşlardan ahenkli bir gürültü çrktı. 
Genç kız gözlerini kapadı, kolu 

ka'lkatı kesildi ve piyano sustu. 
lşte o vnkıt kolu üzerinde titre. 

yen bir eli:ı temasını hissetti. Bir. 
denbire ılık ve canlı bir damga ela_ 
marlarının içerisinde koştu. Gözle_ 
rini açmadan C\'Vel, yanaklarında 

k;zıl bir gölge yandı. 
- Güzin bana bakınız. 

Genç kızrn kalbine kadar gire. 
rek kalbi ı:ııtan bu se5fo snbırsrza 
muzt:ırip bir mana var. 

Yavaş yavaş kirpiklerin mahfa. 
zası kalktı ve delllrnnlrnm bakışının 
scff:ıflığı içcrsinde Güzin nıhunun, 
scvdil1i adama olan, tatlı i~kence. 

sini okudu. 
Bir iç çekiş korsasının ince ipek. 

!isini titretti: 
- f;ize bakmak .. Dünyada bun. 

dan tatlı ne var? 
Delikanlınm gergin yüz çizgileri 

b:r tl'bessilmle Ytl\'nş yavnş nçılı. 

yor. 
Hafüçe başını sallayor: 
- Güzin. günlerdcnberi kenclL 

mi bu saadete alıştırıyorum, seni 
görmek s::ındetiM. /\nnen1z \'c b .... 
b:ınız b~na bu miis:ıadcyi \'ereli 
epey zaman oldu. Fakat ben eesa. 

Delikanlı Güzine çok ya.kındıt'' 
genç kız, saçlarında sevdiği ad~ 
sıcak, yakıcı nefeslerini duydu: 

1 
,-ıı· 

- Benden §Üphe etmedinlZ • 

- Hulyalarımdan şüphe et~~ 
Hayatımın yarattığı gölgeıerd 
şUphelendim, fakat sizden bir cl:l 

Çun .. kika bile şüphe etmedim. 
bana söz vermiştiniz. 

f.llı 
- Fakat bu söz meselesi de,.e 

ortada yaşamak, Umit ctmeJc 
mücadele etmek var. 

,! 
- Keki neden korkuyordunu ~ 
Kolunu genç kızın çıplak onııı 

rıa dayadı: 

tJiJI• 
- Kalbinizdeki gölgemin ~ ,

111
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miş olmasından korkuyordtı JI 
dB 

Varhğının bir hayal olmasın 

ürkUyordum. rıı•' 
- Ben de korkuyorduın J ı:i 

"rve man .. Beni unutup minyatu -of' 
çoban kızını seveceğinizden 1' 
kuyordum. 

. ı;te' 
- Hayat uzundur, ben de sc"' 

kiler gibi zavalh bir insanıll'l· tıi' 

giniz ise o kadar kıymetli 
şeydir ki ... 

'o 
- Ayrı geçen üç ay b3·~ı1''' 

~•r. o kadar uzun geldi ki.. u:ı 

bedel ihtiyarl:ıcı:n. 
·ıctcıı 

Güzin bu tözleri sl>yleÔ'11!1ııı ·ı-an · sonra parmaklarını c'!eh.r. ns' 
.. ~ .. .. . . · biraz 

~r ·~su uzer:ne, kalbının 
tüne do:~undurdu ve: ) 

(Devamı~ 

c 


