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Sovye , ıerıa Finler arasında 

Bugün çok şiddetli 
muharebeler oldu 

Büyük bir Sovyet tank alayı imha edildi 
~merika efkarı umumiye si, Rusya ile siyasi 

Başvekil SL•k'::,.~ ~~~e_~~ı~ 1 :.~!:!d. :.~.~ı:.~':o~ ~~':L. ~!~~~::k .... 
l 

berzahında, mulınrcbe büyük bir velıi.n münasebetiyle bir bombanın pek katidir ve Finlandiyalılar bir 

dı~:ılıl:ırın kurdukl:ırı tank kapan· ço ovyct tan ı zapt~tmişlerdir. Onguldak'f a şiddcllc dcnım clınckledir. Finlun· Helsinki varoşlarından birinde bir k S k 

Jarının her birisi müsıe,·liyi birçok .sığınağa düşerek 21 kişinin ölli· Hükumet makamatır Helsinki 
ı Zonguld ]· 3 ( \ \ ) u ı:ır:ırlıırn u~r:ıınınkl:ıdrı. Tahrip e. müne ve 31 kişinin yaralanmasına ahalisinin yarın akşamdan evvel 
r.·ı a ~ ı .ı . - oasve· . . 
•l D . • ~ dıleıı Sov~ et t:ınkl:ırı nı n nıık lnrı sebebiyet vermiş olduğu tasrih e - ·ıA 1 k"I - d 
l;;r r. Refık Saydam yanlarında mnlüm olmnmnkln beraber dünkü dilmcktedir. vı ayet ere çe ı mege avet et· 
~1

1

1 at Vekili H üsnü Çakır, Büyük 3ü r:ık:ımın ı fıızl:ısile aştığı muh:ık NAZm ERKKO, EL''l OLDU mişlerdir. 
1 let r..ı el" · · ı · " SOVYET ASKERi TEBLlGl \e~· . ı e ısı müstakı grup reıs kak tcl!ıkki edilmektedir. Hcniiz le· Hclsfnkf, 3 ' (A.A.) _ Finlandi· 

"- 1 1.ı l stanbul mebusu Rana Tar- 1 Y •• it cd.ılm.iyen bir hnbcrc söre, bü· 
·~ıı s yanın eski hariciye nazırı E rkko, 
• . ıJ~ Başvekalet ve iktisat vekft. 1 tun lıır • o':Y~I tıınk nl:ıyı t::ım:ımc n 
etı kal . .. _ . 1 m:ılıveclllınıştır. Stokholm elçiliğine t ayin edilmi§· 
1-lrıtfu~ emı mahsus mudurlerı bu· ntR SIGXAGA DtiŞKV BO~- ~OVYETLER MOTEMADt -
eht" g~. halde dün saat 15,41 de : BA 21 12\"SAN ÜLDt' RDÜ YEN ZA YIA TA UCRUYOR 

lı liırn.ızı şereflendirmişlerdir. Va- llcJslnkl. 3 CA.A.) - Comcu a- Helsinki, 3 (A.A.) - Bugün 
, ~lı t Aksay vilayet partisi re. dındaki Alman vapuru, buraya hudut mıntakalarında şiddetli mu 

1\Io5kova, 3 (A.A.) - Lenin. 
grad askeri mıntakası başkuman· 

danhğı tebliğ ediyor: 

2 K anunuewel günü zarfında. 
Leningrad askeri mmtakası kıtaa · 

tı ileri hareketine devam etmiş

( Devamı 2 nci sayfada) 

Balkanlardaki yeni 
~iyasetine başlamakta 

gecikmiyecekmiş 
Fin istilası, Avrupanın şimalinde 
ve cenubi şarkisinde bolşevizmi 
tesis maksadile haz1rlanan pla
nın bir parçası imiş 1 

Roma, 3 (A.A.) - Oaıervatore Romano ga
zetesi, Finlandiya istilasının, Avrupanın şima
linde ve cenubu şarkisinde bolşevizmi t esis et
m ek maksadile Sovyet ~ ~-· tarafından tasarlanan 
şümullü bir planın anc~.,;: bir parçasını teşkil etti
ğini yazmaktadır. 

Vatican organı olan bu gazete Finlandiya
nın bir Sovyet cumhuriyeti şekline getirileceğini 
ve Sovyetler ittihadının Baltıkta kuvvetlenme
ğe çalışmasının sebebi, Balkanlarda daha büyük 
bir hareket serbestisine sahip olmağa matuf bu· 
lunduğunu katiyetle ifade etmektedir. 

Ossarva tore Romano, Sovyetler birliğinin 
Balkanlardaki yeni siyasetine başlamakta ge
cikmiyeceği ta hminini yürütüyor. 

(Devamı 2 nci sayfada) laıı arauğuz ije jandarma komu· gC'lmiştir. Blitiln Finlandiyadnki harebeler olmuş ve Sovyetler 
i>ctd

1 
\"e iktisat müdürü Karabüke Alman ve Rus kolonilerini alıp mühim zayia ta uğramıştır. Lado· 

ır. ar giderek sa\,·ın m;~aririmizi k "'qt~ı .; hare et edecektir. Bu koloniler, ga gölünün şimaindel Finlandiya 
:.a' aşrnrşlard ı r. Misafirlerımiz- binlerce eşhastan mürekkeptir. kıtaaatı, yüksek kumandanlığın 

~<aıı Y~nda \'e yol boyunca topla. So\'yet tayyarelerinin dün Hel· plcinı mucibince geri çekilmişler 
~lı burük bir ha!.; k:itle,inin coş 

Bugi:nkü spor har .ıketleri 
'!a 11 

lezahurl!'ri \ e alkışları arasın 
Şehre girmişlerdir. Memleket 

bııı~an ba~a barra'darla süslenmiş 
ilar .n~Yo:-du. Ba'ivekil, hukOmeti 
tııu~1Yı ~·e halkevini. belediyeyi, 
'lı' enctısler cemiyetini zivaret et· 
~ . 

3üncü umu:ııi 
müfettiş 

Tahsin Uzer 
~. '1 
J' 1 

'Merhu T • m ahsın Uzer 

.(Yazısı 2 ncidc) 

nnıroPsaroar veB<nannın Hataıv Taksim stadında yapılan Stad kupası maçlarında Fener 
,, memurDarro~a tavs!;-ı:es .ı. Beyoğlu sporu 1 - o' Galatasaray Seşiktaşı 3 - o yendiler 
H a 1 k a da 1 m a m u ş v 1 k lhlu rköy sahasında yappılan mıntaka kupası maçlarında da Akınspor 

d a V r an I n I Z ! I ! Arm•vu<köye 5-3, Halıcı oğlu da R umelihisara 3-2 ga lip geldiler 

Vekil, kanunlann yumuşa~ taratların s 
tatbik etmeleri yolunda airek ~ ifler verdi 

Ant-:';:ya, 3 (A.A.) - D ünden· 
beri şehrimizde b:.ılun:ın g:lmrük 
.e inlıısarla r veki'.i Raif Kara:le -
niz şerefine belediye tarafından 

bir ziyafet verilmistir. 

Ziyafette belediye rebinin nut· 
·una ce\ap \'eren inhisarlar veki· 
lı Hataym ihtiya;ıa~ı hakkıooa 

.etkiklerde bulun:iuğ mu, Ankara. 

. a 'arır \'armaz bunla, ın t aha!{· 
~uımna çalışacnğ'ını bıl:ii:-e:-;::c de· 
.,,·,tir ki 

•· - Size · r ~eyi haber verece· 
: m: Büyü!.; Şef sizi ç::ık seviyor: 
Büyük Millet Mec':si ba seneki 
;ahşma'arına başlarken Milli Şef 
Halayın }'akın zaman:la m::mle· 
ketin en müreffeh, kö~esi olaca. 
ğım müjdelemi~tir. llatay da\•a· 
~mı Atatürk meydana koydu. l s
mct İnönü bitirdi. M illi Ş~fimi. 

zin tamamladı~ı bu eser il5tün:ie 
göste:diği hassasiyet sizin için 
muha!ckak refah kaynağı olacak 
\'e yıllar geçtikçe llatayın refa h 
\'e saadetini g0rerc!' he;>i.:niz b:ı:ı 
tiyar olacağız. ,. 

D ün sabah \'ilayet makamında 
memurları kabul ed:m vekil, hal· 
ka mümkün olduğa ka:.i:.ır m1şfik 

muamele yapılmasını, kanu:ılarnı 
d aima yumu~a!< taraflarının tat· 
bikini tavı:iye e:ierek mühim d irek 
tifler verdikten sonra muhafaza 
ta::urunun ka:-arga'ıın r, ktş!ayı zi . I 
yaret etmiş ve hudu::iun şark kıs· 
mındaki gümrükleri tet!dk etmek 
üzere şehrimizden aynlmr~tı r. 

\'ekil Reyhaniye - Kırıkhan yo 
lu ile t ·kenderuna gidecek oradak 
da tetkiklerde bulunduktan sonra 
Adanaya geçecektir .• 

Bugünkü Galatasaray • maçından bir enstftnt~ .... 

Maçlara ait diğer resimler son say .. famı2Cladır 
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Bug"nkü sp r areke leri •• eso •• 
r aksim. stadında: l akı kö 

Bugun Taksım stadında muhte- Akınspor: 
lif futbol mUsabakalan yapılmıs· 

stadında: 
5 Almanya Lehistanda ileri gelen Leh 

tır. 

Fener B: 

Galatasaray B. : 

4 

3 

tık karşılaşma Fenerbahçe • 
Galatasaray B takımları arasın:la 
yapılmtş mütevazin geçen bir o

yundan sonra bu maçı 4-3 Fener. 
bahçeliler kazanmışlardır. 

F enerbahçe: 1 

Beyoğluspor: o 
Bu statta giiniln ikinci maçını 

Stat kupası turnuvası için Fener 
bahçe • Beyoğluspor takımları 
yapmışlardır. 

Hakem Adnan Akının idaresin. 

de her iki takım da mutat kad
rolarile sahaya çıkmışlardır. Fe
nerbahçenin bir akını ile ba~la. 

yan oyun mütevazin cereyan et· 
mekte iken Basrinin aldığı bir 

ara pasını gole çevirmesi oyunu 
Fenerbahı;e lehine döndürmüş-

tür. Birinci devrenin ortalarında 

yapılan bu golden sonra devre 

karşılıklı akınlarla ve mütevazin 
bir şekilde 1.0 Fener lehine neti· 
celenmiştir. 

ikinci devrede her iki takım da 
sayı çıkaramamışlar ve Fenerbah
çe c:ahadan 1-0 galip aynlmıştır. 

Galatasaray: 3 

Beşiktaş: o 
Gene bu statta gilnün üçüncü 

maçı hakem Saminin idaresinde 
Galatasaray _ Beşiktaş takımları 

arasında oynandı. Bu maça Ga· 

latasaray mutat kadrosile ve Be

şikta~ da her zamanki kadr~-un. 
dan biraz farkh o~arak çıktılar. 

Oyuna Beşiktaşm bir akmile 
başlandı. Galatasaray haf hattın· 
da kesilen bu akından sonra San
Kırrnızılılar hafif bir üstünlük 

kurdular. Devrenin 14 üncü daki. 
kasında Cemil Galatasarayın ilk 
golünü attı. Devrenin 26 ıncı da· 
kikasında da Eşfak ikinci Galata
saray golünü attı. Oyunun bun. 

dan sonraki kısmı mütevazin bir 
şekilde geçti ve Galatasaray ilk 
devreyi 2·0 galip bitirdi. 

ikinci devre başlar başlamaz 
Galatasaraylılar bariz bir üstün
lük tesis ettiler. Fakat kale önün. 

de çok paslasmalan ve dripling 
yapmalan gol çıkarmalarına ma· 

ni oluYordu. Nihayet devrenin 
40 mcı dakikasında Esfak Cemil
den aldıtrı bir pası gole tahvil et. 

ti. Bu golün akabinde yapılan bir 
akında Galatasaray lehine veri· 
len bir penaltıyı Buduri dışarı at· 

mak suretile bir gol fırsatı kaçır. 
dı. Oyunun mütebaki kısmı karşı
lıklı akınlarla geçti ve Galatasa· 
ray maçı 3.0 galip olara:< bitirdi. 

Hususi maçlar : 
Askeri liseler arnsuıdaki fud 

bol §nmp1yonluk maçı dün sona 
ermi§tir. Bu milsabnknlard:ı. Ku 

leli lisesi Bursa lisesini 1-0 ye 
nerek 9 puanla ampiyon olmu§ 

Maltepe lisesi de Deniz lisesini 
yenmiştir. Deniz 5 puanın ikinci 
Buna 15 puanla tiçtıncn. Malte 
po de & puanla dördüncü olmuş 

tur, 

Arna vutköy: 3 

Beden ıerhl)csl direktörlüAü la· 
rafından ıertip <·dilen Bakırköy 

snhnsınclnkl bölge kupası nıncları. 

na başlandı. İlk oyun Bahattin U· 
Juözün ldnr'esinde Arna,·uıköy ve 
Akınspor tnkımlıırı nrnsındn oynan 
dı. 11k rlakiknlorda Arnanıtköylrı·. 
ler biri penaltıdun olmak üzere iki 
sol yaptıl:ır. On d:ıkika icinde 2·0 
salip vaziyete geçen ArnavutköyliL 
ler Akınsponın daha teknik ve sü· 
ıel oyunu karşısında doyanam:ıdık· 
ları için üç gol yiyerek devreyi 3.2 
rnnğJCıp bitirdiler. 

İkinci devrede 2 gol dohıı :rnpnn 
Akınspor sahadan 5·3 galip çıktı. 

Halıcıoğlu: 3 

Rumelihisar: 2 

İkinci oyun Rumelihisar ve Hn· 
lıcıoğlu takımları arasında ,.e ha. 
kem Necdet Gezenin idaresinde O)'

nnndı. Dlrlnci dcvre:;i 2-1 bitiren 
Jlahcıoslu tııkımı ikinci de,·redc 
çok sert bir oyun tutturmuştu. Ru. 
ınelihisnr tnkımı ise penaltıdan be· 
raherlik ı;ayısını yaptı. Son dnkiko 
)arda Rumcllhfsar takımı 1 gol da· 
lın yiyerek snlıııdıın 3.2 mıığlQp ay
rıldı. 

3üncü umu~i 
müfettiş 

Ta ze 
vefat etti 

Uzun müddettcnberi kan ser
iden rahatsız bulunan ve Şişlideki 
evinde tedavi edilmekte olan ü. 
çüncü umumi müfettiş Tahsin 
Uzerin bugün saat 14.20 de vefat 
ettiğini t~ssürle haber aldık. 

Memlekete sayısız hizmetleri 
olan, dürüst ve temiz çahşmasilc 
kendisini herkese sevdirmiş ve 
saydırmış bulunan merhum 1880 
de Selanikte doğmuştur. Buna 
göre tam 59 yaşında bulunuyor. 
du. 

Tahsilini hususi surette yapan· 
Tahsin Uzer, nahiye mitidürlüğü 
ile devlet hizmetine girmiş ve de 
devlet hizmetine girmiş ve dere. 
Enurum valiliklerine kadar yük 
selmiştir. Umumi harpta kendi. 
sine fahri binbaşılık rütbem tev 
cih edilmiş, daha som-a birinci, 
ikinci, dördüncü ve beşinci dev. 
relerinde Millet Meclisinde me. 
bus olarak çalışmıştır. 

Tahsin Uzer, umumi müfettiş. 
likler teşkilatı kuruldllXtan son 
ra merkezi Erzururrl:ia olan il.. 
mumi müfettişliğe tayin edilmiş
tir. 

Son vazif csinde senelerdeenbe· 
ri Doğu viUiyetlerinin kalkmtna
sına durmada nhizmet eden mcr 
hum bundan beş ay evvel Trab-

erkanına karşı 
Loııdra, 3 (Radyo) - Lehistnnm Londra sefiri Hariciye Nazın 

Lord Halüaksa bir muhtıra vererek, Almnn hUkümetinin LehLcıtıında 

ileri gelen Leh erkli.nına klU"§ı giriştikleri katliiım ve tevkif hareklllmı 
blli:Urmiştir. 

Lord Hallfa.ks İngiltcrenln buna karşı bUyilk bir nefret ve infial 
duyduğunu söylemiştir . 

* * * 
Parls, S (Pat ajansı) - Krakovi Unlvenı.itesinden 200 profesör 

ile üniversitenin bütün doçent \'e ssist.anlıırı Almn.nlıır tarafından tev· 
kif edilmiştir. Bu tevklfata sebep, profesörlerin, bir Alman tarafmdnn 

-Sovyet 
harb • 

(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) tik münasebetlerin inkıtaını iste . 
lerdir. Murmavsk istikametinde, mektedirler. 
Sovyet kıtaatı, Finl!ndiya kıtala- Ruzveltin hnva bombardnnanlan· 
n cüzütamlanm takip etmekte \'e na dair olan mesajına, 

0

Helsinki 
bu cüzütam!ar, Pehanodan Pet-

1 
hUkümeti tnrafındıın tahriri bir 

chengo _ Oukhta. Popola, Proso· cevap verildikten sonra hnriciyc 
zero ve Petrovodsk istikam~tinde nezaretinin bir karar ittihaz ctmc
gerilcmektedirler. Sovyet kıtalan si muhtemeldir 
hududun garbında, 30, 35 kilomet 

1 

Ff~ JlAI,K nt)KO!UETil,E İ)I· 

re ilerlemi~lerdir. Carelic berza. ZALA...l'liAN PAKT 

hında kıtalarımız Harhaa. Tarpi· ~o l<0\"a, s (A.A. >- .Molotov ve 
la, Lansilta, Ahifıarvi. Kirko 
\'e Kivendapo kasabalarile Rajvo
lor köyünü, Rajvola istasyonun\!. 
Finlandiya gölü kenarındaki Pal. 
kola kasabasını işgal etmişlerdir. 
Havanın müsaitsizliği yüzünden 

hiçbir tayyare hareketi olmamış· 
tır. 

Kue.sinen arasında imzala.nan pa'kt 
ta ayrtca §U hükümler de vardır: 

İki hükftmet, Finlandiyaya. ke.rşı 
bir tecavüz veya tecavüz tehdidi 
karşısmdn ve yahut Finlandiya yo 
lu ile herhangi bir Avrupa devleti 
nln Sovyetler birliğine 1ecavUzU 
veya. tecavüz tehdidi karşısında 

askeri y a r d ı m da dahH ol· 
RUSI,AR. 1918 Hl:Zl'!'rlETİ~t~ · ma.k Uzere, her tUrlü yardonı kar· 
INTİKA!\fll\"l AUl'ORl,AR! • §ılıklı yıı.pıı.cn.klardır • 

Moskova, 3 (A.A.) - Diplo· 
masi mahafili, Finlandiya halk 
hükl'ımetlni vücuda getirmekten 
ibaret olan Sovyet Rusyanrn ilk 
hareketinin J~inlandiya meselesi • 
ne halledilmiş nazariyle b<0.kıl· 

makta olduğunun bir delili oldu· 
ğu, mütalcasını serdetmekte ve 
Finlandiyamn mukadderatmm 
taayyün etmiş bulunduğunu b~

yan eylemektedir . 

KomUni!tlcr, hatihurrda 1918 
de Finhndiyada uğramış olduk • 
lan he~imetin intikamını almak-
tadırlar. 

İki hUkftmet, herhangi biri aley 
hine bir ittifak lmzala.mayacak ve 
ya bir ittifak zUmresine girmiye
cektir. 

tk.i hükumet, çok yakın bir za· 
manda bir ticaret muahedesi imza
layacak vo ticaret mübadelesini 
1927 senesindeki azruni 800 milyon 
mariık seviyenin üstüne çıkıırncak 
!ardır. 

SovyeUGr birliği ehven geraitle 
Finlandiya. hnlk ordusuna slltı.h ve 
harp levnzımı suretiyle yardım e
decektir. 

katli§me girişti 
verilen ve kendilerinin davet cdilclikleri bir konfra.nsta, konfra.nsçının 
Lcblstnn hnkkmdaki ağır bir sözU Uzerine, salonu terketmeleridir . .I{()ll 
fcransın verildiği binndan çıkarken, profesörler tevki! edilmfıi ve kıııt' 
yonlara doldurularak tccrid knmplnrına. götUrülmfiıtilr. 

Profe!örlerden başka bir çok Uniyersitcli talebe de tevkif cdUrniş· 
tir. 

Diğer taraftnn, Almanlar Lehistandn ileri gelen Leh erkanını 6!.. 
dürmekte devnm etmektedir. Bunlnr arasında. bir çok eski sefirler "'6 

seneto azaları, vali ve belediye rei31eri bulunmaktadır. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Farlı;, S CA.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
Bu sabahki Paris gazetelerinin tefsirleri: 
:F'inlandiynnın istilası, gUnUn en hararetli hiidiscsi olmakta de· 

vam ediyor. Zira, garp cephesindeki harekat, sadece ufak tasr" 
JJI' nızJardan ibaret bulunmakta ve ta:ırn:zlar Frruısızlar tarafından, 

kıp usaumadrı.n pilskilrlUlmektedir. Fakat, Finlandiya taarruzu. bli" 
tün dünynda §imalden cenuba, şarktan garba kndar, tam manasiY1" 
uırıumt bir isyan uyandırmıştır. 

J,,:? Pet.it Journal muharriri diyor ki: 
"Finlnndiynyn vaki olan taarruzun nltmdn her hnlde başka ınslC 

ratlıı.r gizlıdir. Stalin, !iimali şarki hudutlannı bir kere emniyet altıılı.ı. 
:..ldıktan sonra acaba A-.rupa cenubu ııarkisinde, bir harekete t~cbbt15 

edecek midir? Bu faraziye daha sonra tahnkkuk edecektir.,, 
Oeuvre gzetesindo madam Tabouis, Finlandiya ile Rusya arıı 

ııındııki hudut tnshihlerinden sonrıı. Moskovanın taarruzunu ortn ;..~ 
ı upaya doğru yilrlllmck emeline düşeceğini kaydetmekte ve fili 
l~ndiya muhascmatı bittikten sonra, istihdaf eeillr gibi görünen ınll' 
lctin nom:::nya olduğunu söylcmoktcdir.,, 

Bu muha?Tir d"yor ki: "Moskovanrn, Romanyaya ilha.krn1 hl~ 
zr man tanunadığı Bcsıırabyayı geri istemesi ihtimnll vnrdır. Rusyan~ 
Romanya isUkrunctine yıı.pacıığı tnz.}.;kin bir Alman siyasi ve fltt.153°

1 

6!1ntajından mUz:ı.hcrct görmesi ve Alm:uıyanm, bu işte, Sovyetıcft 
nz ~'Ok istekle yardımcı 5eklinde hareket etmesi ihtimali de, encıJŞe 
mevzuu teşkil cylemktdir.,, 

ri!letler cemiyeti ırrrnlk: 

İtalya • Yunanistan Siye !İ hiç bir müzakere· 
de bu:u:.nayacak 

Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler ticnret muahedesi 
iJC 

cemiyeti bütçe komi;;yonu, pazar- Atina 3 (A.A.) - lta!ya ıı 

tesi günü toplanacaktır. Hiçbir si Yunanistan ara;m:fa!d tic3.rct tıl 
yasi müzakere cereyan etmire=:c· ahedesi, ilkkanunda munkazi oW 
ğinden, devleCer yalnız teknisiyen cağından halihazırda Pariste bıl· 
ter tarafından tem3H olu:ıacaktır. 1 Iunmakta olan Yunan heyeti btl 
Ancak, Sovyetler birliği. Paris el· mu.:ı.e::ıenin tedidini m:iza~ere 
çisi Suri~i murnhha olarak gön. etm~: C.zere bu ayın 10 unda F0

' 

dcrmi~tir. maya gidecektir. 

-o--

o~andada yakala 
nan casuslar 

Almanyaya birtakım 
gizli 'vesikaların 

kopyelerini vermi!ler 
Amsterılam, S (A.A.) - Uıhey 

Ksenofonun mezarı 

b~lundu 

Sovyet hükumeti, ~imdiye kıı· 

dar kendisini her zaman son de· 
rece kuşkulandırmış olan bir dev 
letin mevcudiyetine nihayet ver 
mektedir. 

Rus mahafili, Finlandiyada te· 
essUs edecek hiçbir burjuva hü· 
kUmetinin burada kabul c}:iilmiye 
ceğini beyan etmektedir. 

Bu pakt, 25 sene içindir ve kcn 
diliğinden tecdit odilir. Paktın son 
maddesi, bu paktın imza tarihinden 
itibaren mer'i bulunduğunu, bu 
paktın tasdik edileceğini ve musad 
dak suretleri en ynkm bir zaman
da Finlandiyanın hUküme!i mer
kezi Helsinkide teati edileceğini de yııpılmış olan tevkif at hakkında 
bildirmclttedir • bazı mi.itcmmim malumat elde edil 

Atina 3 (A.A.) - Olimpic )ra' 

kınında Skiluntada top:ağı ~:ıı; 
makta olan bir köylü bir ın~. 
meydana çıkarmıştır. Bu rrı .11 
nn Xencphona ait olduğu t~tıfl'I'' 
edilmektedir. 

Finlandiya, Rusyaya karşı bir 
entrika ve taarruz üssü addedil· 
mckteydi. 

mL,Ur: 
A:.."\'IERfKA, NOTASir-.11 YAN. Başlıca. mevkuf, içtimni: işler ne· 
LIŞ ADRESE GONDERMlŞ? zareti bUro §Cflcrinden Van Hoo- Çekler 

zonda hastalanmıştır. AMERİKALILAR, RUSYA tLE 

Vaşington, 3 (A.A.) - Finlan- ven adında birisi olup Alman ca
diya hiiktlmeti, açık şehirlerin ve susluk merkezlerine gizli bir takım 
sivil ahalinin bombardıman edil- , vestkalarm kopyesini vermt~ir. 
memesi tavsiyesinde bulunmasın. tktısadi işler nezareti erkanın -
dan dolayı Ruzvelte hararetle te- dan Buvo isminde birisi de tevkif 
şekkür etmesini Amerika elçisin· edilmiştir. Öğrenildiğine göre, Bu
den rica et.-niştir. Amen'ka cum. ve Almanyaya karşı abluka ilAn e· 
hurreisinin notasına verilecek tak dildikten sonra b:ı.bri kontorlUn ne 
riri cevap hazırlanmaktadır. suretle yapılacağı ha.kkmds. ln-

Nazi L:ikUmet;ne kat§• 
muka vemetlerinde 
devam ed:-·orlar ./ 

--------~~910 
Hastalığına rağmen vazifesin StYASl U:tlNASEBETLERtN 

den ayrılmıyarak o halinde tek- Jff.stUmS11''1 tSTtVORLAR 

rar Erzuruma gitmiş, fakat bu \' ,1ngton,, 3 (A.A.) _ Ameri· 
srrada rahatsızlığı vahamet kes- ka diplomatik milna.sebeUerin. A· 
bctmiştir. Bunun üzerine Trabzo- meıika tarafından, tavassut tek -
na ve oradan da ş~hrimize g!le:-e:t fi şeklinde olan mUdahaleye kar
bir müddet Amavutkö;"ilnde tc - şı Sovyetlerln aldıktan vaziyet ve 
davi edildikten sonra dürt çocu~u Ruzveltin hava bombardımanmn 
Ye ai!esile beralı_r Teşvikiyede dnJr olan mesajı Uzerlne son derc
Dery:ı apartmanına yerleşmıştir. cc müşkül ha.le geldiğini tebarüz et-

Merhumun cenazesi salı günil tlriyorlar. 
rnerasim!e evimi?n knldml:ıcak Otedenberi Sov;retlc.rin ta.nm
ve Teşvikiye camiinde namazt kı- mamna. muarız olan muhale!etçi 
hndıktan sonra asri mezarhğa cumhuriyet partisi, gazetelerde 
defnedilecektir. gitgtde bUyUyen bir §ekilde teza· 
~Ierhumun ailesi .... , dostlarına 1 hUr eden cfknnumumiyc ve ga· 

ve bütün tanıdıklarına samimi ta- zetecUere beyanatta bulunan ba· 
ziyetlcrimizi bildiririz. zı Amerikalı enhsiyctler, diploma • 

Salfilıiyettar rnahafilde söylen- siltcrc ile Holnnda arastnda Lond· 
diğine göre. Moskov:ıya da gönde rnda yapılmış olan müzakereler ne· 
rilmiş olan aynı notara cevap ola ticcsini ecnebi ajruılarma bildirmiş 
rak, Sovyctler birliği, notanın ad. olmakln itham edilmektedir . 
re i yanlış yazıldığım, çünkü Sov· ---<>--

yetlerin bu gibi bombardımanlar in iliz krah nutuk 
yapmadıklannı Molotof vasıtasile 

Tas ajansına bildirmekle iktifa et- sa·· yli vecek 
miştir. Bu, bir cevap değildir. 
Curnhumeisinin notasını yanlrş 
adrese gönderilip gönderilmediğini 
Finlandiyada, Sovyet bombalarile 
ölen sivillerin dullarile yetimlerine 
sormak ıcabeder , 

Londra, 3 (Radyo) - Kral 
George ::-\oel günü (25 kA.nunuev· 
vel, pazartesi) radyoda bütün mil 
lete ve imparatorluğa hitaben bir 
nutuk verecektir • 

Londra, S (Radyo) - çek ıuıe 
vakya.(ia. Çeklerin nazi hUkfJP1~0 
karııı mukavemeti devam etırl stı• 
ve naziler buna ka?'§I gittikçe d 601 
sıla tedbirler almak ıuzuınuııtı JJ!· 
maktadır. Alman devlet na.zıt' teb 
Frank bu hususta. yaptığı bit etle 
llğdc Çeklerin isyankar hBJ'C1' \11'{1 
rine müsaade cdilmiycceğinlı lı sçill 
met otoritesini hü'khn kılınnk t~ 
blitiln tedbirlerin alınacağın1 

etmi~tir. 

Diğer taraftan muhtelif Jll~ 
kctlerdeki Çekler nazilere fl1lel' 
mUcadele fikirlerinde sebat ~ıı1e 
tedir. Paristeki milli Çele ~ butiil1 
ti l 8 ilo 50 Yaa ara!!mdıık1 arı-· 
Çekleri milcadcleyc çağırınıJcttl 



! 

iiiit@\01111~17~1 
Fin hükür11et r11er

'--k ez i nakledildi 
~flftl Helsinkililer mitralyöz 
~ouce: · 1 d 1 ~ ıı.., .. Hava)'Ollan idaresinin ateş 1 a t 1 n a . 

Almanya Tuna 
üzerinden ticaret 

yapamayacak ~:tt:·!~:rı~:jn~~!~:e:!~ndu iki Sovyet alayı imha edilai Rusların 
~atak olan .. ~ ıı sezonda Ka· ' 

~.s..:~~:"'!\1:"1'~~: Fin cephesi gerilerine paraşütle 
~"i:ı:;;,:.m;.ı':,:;.u ;:· ask er indirme leşebbü sü ak im kaldı 

İngilizler T unadaki na· 
kil vasıtalannı 
kiraladılar 

-.:ı~cut yolcu tayyareleri. bü· 
~ •htiyacı karşılıyamıyacağın· 
'~nda yeniden lngiltereye 
~ tayyareleri sipariş edilmesı 
, ~tıhtemeıdir. 
dn lcaret vekili Nazmi TopçuoA. 

\; il akşam radyoda Amerika ile 
~:ıda Ucart mQnasebetlerlmlz bak· 
~t lıabat vermiştir. Amerikanın 
-e:ı il •ldıAı mallann glinderdliUn· 

11~ Oldujunu aöyliyen vekil A· 
\ı_,. lılann bizden 6,5 milyon 
~ lllacakıan olduğunu ve bu 
~ tll Arncrlkadan mal getirme. 
'1~flşkülleşt1Alnl, bildi rmlştir. 
~ ~ l'opçuoAiu sözlerine devam
~ Ctıncun bu yolda almakta ol· 

1 ledbirlerf anlatmış, ve iki 
~~ tltet arasında takas usulllnlln 
~. edilecellf nJ ve böylelikle 
4ll'- keuınızdeki Amerikan malla· 

)(lıdc elliden yetmlt beşe ka. 
~ h::rı Pahahhklarının yQzde ylr 
~ '""I •e halli elliye kadar dilşil
~ni ve yeni ılstemın Amerl· 
~ bizden fazla mal almağa 
' l' bırakacağını UAve etmiştir. ,1 lkatm meydanının alacağı 
~U hakkında bir maket ha 
,, 11, vali ile Avrupadan gelen 
\ U5r n beykeltrq, Puvan 

':~L l>roıt dQn maket üzerinde 
\ ~Unde tetkiklerde bulun· 
l rdır. 
~'kılın kışlasının önünden de bir 
~aı!'ıkılııcak ve meydandan A. 

de Ya doğru 108 metre geniş-
~ bir yol açılacaktır. 
~--~buı klübünfin bulunduğu ta· 
~ binalar da yıkılarak burası 
~llır. Büyük tiyatro binası 

d il Jandarma karakolunun bu 
~~ Yerde inşa edilecektir 
~Ca lldakJ Atalllrk dbideslnin de 
\İ dk. bulvarın ortasına getiril 
• "14 o,anntmektedlr. 

\ U "-•darlar bazı büyük manifn 
~il.Jet Clretbanelerlnln methaldar 
'(t!J al"ı seniş bir spekülasyon ha. 
l\.1tsbit etmişlerdir. 
~ l'et vekAleU speklllAtörlere t ~~dblrler nlncaktır. Bu tedbir
~~...._llııe nümunc teşkil edecek 
~d:e şiddetli olncaktır.lthallt 
~~tc trinde fiyat bozukluklannı 
'-' Cek bir knnun ldyihıısı da 
"ltliıt llrıııştır. LAylha bugünlerde 
' 4 •evlcedllecektlr. 
~ laııbulda bir sınema loca· 
\ bı tirlün bir vaı.lyette yakala
~er erkekle bir gene kadın ad. 
~~ •erUmlşler ve Sultanahmeı 
,~ ll:ı &ulb ceza mahkemesinde 
ıı.'t ,:hakeme edilmişlerdir. Suc 

'> h:ldUAünden iki gene allı· 
~!la l>se v~ on beşer Ura para 
°'lııta trıahkClm edilmişlerdir. 
~ beRı derruıı tevkif edilmişlerdir 
(l\ı tnıencller çuval bulamadık 
,"l\c ;e htıidaydan çıkan kep~ 
~ li>a~ınedlklerlnl ileri &ürerek 
b~la tına miltemadiyen zam 
~ltd· dırlar. 
~ •Ye bu yolda kaU tedbirler 
~~ "e Uç nevi ekmek çıkarnrak 
\te~Cuz ekmek yedlrmeğl düşiln 
, l)eu~· Bunun için ckm~kçller 
~ ).r:ıa ~ temasa gecilecektır. 
\ ltrıttı"ır vekfıletl ilniversllc profe 
tı.l!al't sn verdikleri derslere ali 
~b lıaıkı bir tetkikdcn geçirerek 
:ııııııı lindc ncşretmelerfnl bil· 
~~ r. 
-.eııtb 
~ ı~ 111lnda Taksim bahçesinde 
~ hiln edilen gazinoda büyük 

llnll verııeceı.:tir. 
<le bı llece s:uıt 24 de Bakırkö· 
baııes{ Yangın olmuş, Cevizlik 
il ltıtı· istasyon caddesinde Os. 

, tı:ı )ındc birine alt clükkün 
\t;-"tın an~ıştır. 

r~ı~ huküıneli memleketimiz· 
l't~ ı~: tnüb:ıyaııtta bulunabil· 
~ '~reıı~l:çok resmi teşekklille 
~it, l'· rını T. odasına gönder 

\ıt11 Uccarlnrımız mfirncaııt e
~tıllda tt~kllAhn adretlnJ ticaret 
r~rı t 8ltreneccklerdir. Dl~er 

Helsinki, 3 (A.A.) - Finlfuıdı· 

ya şehirleri ahalisi, köylere çekil· 
meğe davet edilmi§tir. Zira. Rus
lar açık şehirleri istisnasız bom· 
bardmıan etmekte ve ahaliye ıİıit· 
ralyöz ateşı açmaktadır. Halkın 

maneviyatı mükemmeldir. Molo· 
tofla, Kussinenin sözde halk hü 
kQmeti arasında aktedilen anlaş 
ma, bir yapmacık telakki edilmek 
tedir. 

Londra, 3 (A.A.) - Röyter a· 
jansı, Finlandiyalıların Salnijer
vi nikel madenlerini tahrip ettik· 
lerini bildinnektedir. 

A.lnıanyan1n teşebbüsü 
Amsterdam. 3 (A.A.) - Berh 

nin iyi kaynaklarından gelen ha 
herler. Almanyanm, Moskova ne2 
dinde. Finl!ndiya lehine bir teşeb 
bQs yaptığı, fakat semere alama· 
dığmı bildirmektedir. Bu haberler 
Sovyet • Fin18.ndiya ihtilafında 
nasıl bir tabiye kullanılması ıa 
zımgeldiği meselesinin nazi ricali 
arasında çok §iddetli ihtil!flar do· 
ğurduğunu da ilbe etmektedir. 
istihbarat hususunda. Gö'bels. Al· 
man halkının FinlAndiyaya kaı:şı 
duyduğu sempatilere karşı rnüsa· 
mahak8.r davranmak mecburiye
tinde kalmı~tır. 

Dün. öğleden sonra ilk defa ola· 
rak nazi radyosu. askeri harekftta 
dair olarak Finl!ndiya menbala· 
nndan verilen bir haberi neşret· 
miştir. Askeri mahafil, Moskova· 
nm. lsveç demir madenleri mmta· 
kası olan Guisem yakınına yeri~ 
mesinden korkmaktadır. Almanya. 
demir sanayii için bugün şiddetle 
muhtaç olduğu demiri buradan te. 
darik etmektedir • 

Hükumet merkezi 
nakle diliyormuş 
Bertin. 3 (A.A.) - Helsinki· 

den alınan haberlere göre Rusya· 
Finla.ndiya cephesinin başlıca kıs
mında dün muharebe faaliyeti a· 
zalmıştır. Yalnız dün sabah Sov
~·et tayyareleri, askeri müessesele· 
ri yeniden bombardıman etmişler. 
dir. Hükfunet makamatı, şehrin 
bütün sivillerden tahliyesini emret 
miştir. 

Başvekil Ryti ile hükfunet er· 
kanı meçhfrl bir semte müteyecci 
hen paytahttan arnlmışlardır. 
Zannolunduğuna göre hüh-\imet 

merkezi Vasaya nakledilmiştir 
Kordiplomatik Helsinki yakı· 

nmda küçük bir şehre gitmeğe da· 
vet edilmiştir. 

Dünkü cumartesi ~ü Helsin· 
ki:ie mukim Almanların Alman 
vapurlarile nakline başlanılmıştır. 

Kiralanan arazi 1 
Mo&kova, 3 (A.A.) - DUn 

akşam Molotof ile Kussinen, Sov. 
yetler birliği ile Finlandiya ''De· 
mokratik halk cumhuriyeti .. hü.. 
kiinıeti arasında bir dostluk ve 
karşılıkh yardım muahedesi im 
zalallll§hlrdı r. 

Bu muahede ile Sovyetler bir
liği, Finlandiyaya, ahalisinin ek. 
seriycti Karelyalı olan 70 bin 
kilometre murabbaı genişliğin· 

de Sovyet Karelyasıru terket 
mektedir. 

Finlandiya ise, Leningradm 
§imalinde Carlie berzahmda 
3970 ldlometre murabbalrk bir ~ıı lın ~lliltc-redc rlc bövlc bir 

t "erıı Urulrnaıtn b:ıslandı~ı 1 araziyi Sovyetler birliğine bırak. 
Illcktedir, maktadır, 

Sovyctler birliği, buna mukabil 
Finlandiya ya 120 milyon Finlaır 
diya marklık bir tazminat ita ede.. 
cektir. Finlandiya demokratik 
halk hükQmcti, Hangö yanına· 

dasiyle bu yanın adanın cenuba 
d<>ğru bq mil. §imale doğru Uç 
mil, şarka doğru bCf mil ve garba 
doğru üç mil genigliğinde kara • 

sulannı ve Hangöniln cenubi 
garbisindeki bazı adalan 30 sene 
için Sovyetler Birliğine kiraya 
vermektedir. 

Sovyetler birliği, ayni zaman· 
da Hegland ve Bucakco adalan 
da dahil olduğu halde Finlandiya 
körfezindeki bir çok adalan ve 
Sredni ve Rabça yanm adaların. 
daki Finlandiya ara.nsini de al· 
maktadır. 

Sovyetler birliği, kendisine 
verilen bu araziye mukabil 300 
milyon Finlandiya markı tediye 
edecektir. 

" .. " 
Londra. S _ P'ln1andiya Sovyet 

ıstillsma giddetle ve muvaffakı· 

yetle mukavemet etmektedir. Sov. 
yet parqUtçWerbulen mllreltkep 
mühim bir grup Finlandiya hat -
larmm arkaama inmek te§ebbU. 
sünde bulunmuşlarsa da bu teaeb
bUs akim kalmı§br. 

Finlandiyanm her tarafında ya
ğan şiddetli kara rağmen cephe • 
lercle bütün gOn kanlı mulıa.rebo • 
ler olmuştur. 

Tayyare bombardımanlan 
Helsinki ve diğer bazı Fin 

şehirleri dün de bombardıman e· 
dilmiştir. 

Şehir büyük bir matem içinde. 
dir. Her tarafta tahlisiye bölük· 
teri dolapyor. Yıkılan bir akaret
ten fiındiye kadar 15 ceset çıkL 
nlmrJtır. Bazı yerlerde, bomba· 
lar damlan çökertip mahzenlere 
kadar inmiş ve orada patlamak 
suretiyle binalarda ta§taş üstüne 
btrakmamııtır. 

Romada nümayişler 
Birkaç yUz genç diln akpm 

Sovyetler Birliği sefareti ~ntlnde 

'Finlandiya, Finlandiya" diye bay 
ınrarak Sovyet krtalarmm Finlaıı· 
ilyayı ~gali aleyhinde ntlmayivte 
~ulunmuşlardır. 

Bunlar müteakiben Finlandiya 
;efa.reti lSnllne giderek sempati 
·Ö8termişlerdir. 

Beme, 2 (A.A.) - Basler 
Nachtrichtcn gazetesinin Bük. 
rq muhabiri yazıyor: 

Fransız ve İngiliz müesseseleri 
Tunanm Romanya içindeki kır 
mmda çalışan biltün romorkör ve 
mavnalan bir sene için kiralamış· 
lardır. Bu suretle nehir tarikiyle 
Almanyaya eşya nakli imkin hL 
ricine çıkmaktadır. 

Diğer bir İngiliz §irketi de 
Fransu ve tngiltereye eıya nakli 
için Köstenccde 13 vapur kirala· 
mıı ve kontTolü fngiliı:lere ait o
lan Astaro Romanu piyasadaki 
bütün petrolu satın almıştır. 

Romanya petrolleri 

Bü~, 2 (A.A.) - Bir Al. 
man malt grupu 240 milyon Ley 
miktarındaki bir Romanya petrol 
§irketinin firma ve emvalini mil. 
bayaa etmiştir. 

Ayni grup, diğer mühim bir 
Romanya petrol şirketini kont
rol edebilmek için mUzakereye 
devam etmektedir • 

Yugoslavyada 

komünist 

tezahürleri 

İtalyan hükUmetinin 
nazan dikkatini 

celbetmiş 
Cernayiti, 2 (A.A.) - Havas: 

Romanya • Sovyet hududunun 
tekrar açılması henüz mümkün 
olamamıştır. Karar bUtün ıor · 
luklann halline talik edilm.iıtir. 

Almanyaya ait Romanya rnaıpn. 

diz trenlerinin transiti için iki 
memleket teknisyenleri arasmda 
başlıyan görüşmeler hakkında 
sıkı bir ketumiyet muhafaza edil· 
mektedir • 

Bununla beraber, Romanya 
murahhas heyeti Havas muha· 
birine yaptığı beyanatta dört belf 
gün nrfmda yalnız e§ya nakli 
hakkında bir tarzı hal buluna -
cağı fiınidini izhar etmiftlr. Rus· 
lar Sovyet Polonyası üzerinden 
yolcu trenlerinin geçmesine mu -
vafakat etmemektedirler. 

ltalya harekete 
geçmek üzere! 

Balkanlara komünist nüfuzunu men için daha 
enerjik faaliyet göstereceği sanılıyor 

Berne, 2 (A.AJ Havas - Corrlere del Tian yazıyor: 
"İtalyan si)•asl mahfilleri Balkanlardaki hAdlseleri çok bü~iik bir 

clikkntle takip etmektedirler. 
Romnnyanın vazlyeU ve Yugoslavyadakf komünist teuılıüralı hari· 

clye ncz.aretlnln bilhassa dikkatini cekmekte ve ltalyanın Dalkantnra 
komünist nüfuzunu men için daha büyiik ve daha enerjik bir fo:ıliyet 
sarfetmek üzere olduRu zannedilmektedir. Bu tehlike, tehdit hududunu 
gecen, daha şimdiden başarılmak üıere olan ,.e enerjik bir suretle mü· 
dahaleyi icap eden bir vakfadır. 

Tcssinde çıkan mezkör gazetenin Roma muhabirine gSrc, ynkında 
ltaly::ının si)•nsl ve iktisadi sahada milhim tezahürlerine intluır etmek 
icap eder, zira, İtalya komllntzmln B:ıl'canlara nüfuzunun bir emrivaki 
haline gelmesine mani olmak azmindedir. 

Bundan başka gazetenin Yatikandaki muhabirinin haber aldıAına 
söre "Deccal,,ın tii kendisi olarak telilkki edll~ctk iki millet arasında 
taksim edilmiş olan Polon~-..ının çok vahim vaziyeti papavı ciddi endL 
şelcre .sevkelmckteiHr. J.eh halkımn iktisadi vaziyeti feliıkctnmizdlr. 
Hastalık ye ölfnn vakalnrı mOthlş pir rnikyns nlmıştııı 

SON DAKJKA - 3 BiRiNCiKANUN 1939 PAZAR - S 
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lBir Alman denızeisının 1914 de Emden kruvazörUnde geçen günleri) 

- Kaptan nerede?. 
Tayfa seıam vererek titrek bir 

sesle cevap verdi. 
- İçerdc. .• 
Tayfa içeriye girdi. Bir saniye 

sonra kapıdan kaptan çıktı. 
Lauterbach, nazik bir selam· 

Ja: 
- Sefer defterinizi ... 
Cümlesini fısıldadı .• 

yanındaki tayfaya 
konuşarak defterleri 
söyledi. 

Kaptan 
İngilizce 

getirmesini 

Lauterbach: 
- Affedersiniz, karanlıktır •.. 

Bandıranızı göremedik.. Gemi 
tngiliz roidir?. dedi. 

Kaptan asabi bir sesle: 
- Evet 1 cevabını verdi .. 
- Hamulesi nedir?. 
- Yolcu gemisidir?. 
- Ambarlarmız boş mu?. 
-Hayır .... 
- Ne var?. 
- Kalay ...• 
Bu sırada defterler geldi. Lau· 

terbach alrşkın bir el çabulkluğu 
ile yapraklan çevirdi. Geminin 
adını okudu: 
~ Klan Graut ... 
Yanındaki emir çavuşu Kurta 

seslendi: 
- Emden işaret... Gemi 1ngi. 

liı:dir. Adı: Klan Gaut... Yolcu 
• gemisidir Ambarlarında kalay 

var .. '\ oku adedi ?. .50. 
Kurt, Emden yakında oldı..ğu 

için ·fen~r kullanmıya lüz!ınl gör
m~di •. Bc:,ruyla sesl.:ndi: 

- Gemi 1ngi::Zdir, adı Klan 
Caut. Yolcu gemisi. Amba.rlann· 
da kalay var. tki yü zelli yolcu 

var. 
Bu ifadeler az sonra Emden· 

den Klan Gauttakilerin kulağına 
çarptı .. 

Az sonra Emdenden şu emir 
alındı: 

- Yolcular geminin kayıklari. 
le gaf akla beraber Markonyaya 
nakledileceklerdir. Geminin ku· 
mandasını eline al .• Bir kayıkla 
çarkçı ve dümenci gönderiyorum. 
Vazifelerini tayin et .•• 

O zamana kadar korkudan tit. 
riyen yolcular bu açıktan gelen 
emirle biraz sUkfınet buldular .. 
Fakat içlerindeki em3işe tamami· 
le silinmiş değildi. 

Emdendcn alınan emri Lauter. 
bach, Klan Gaut kaptanına bil· 
dirdi İngiliz kaptan bir baş eğ
emkle iktifa etti. 

Bu zamana kadar gelen çark
çı ve dümenciler vazifelerini al. 
dılar. Lauterbach'm fazla gördü
ğü silahlılar Emdene iade edil -
di. 

Klan Graut da Markonyanm 
peşine takılarak Emdeni takip 
etti. 

Şafak yeni sökmiye başlamış· 
tı. Ortalık hemen birdenbire ay. 
dınlanmıştı.. Klan Grautda'd 
yolcular geminin kayıklariyle bir 
saat i!;inde boşaldı. Gemide can· 
1ı olarak bir şey kalmadı; belki 
ambarlarındaki büyük fareler ... 

Em den açıldı. Y olculann nak
ledildiği Markonya da ayni ha -
reketi yaptı.. Lauterbach gemi. 
den aynlmazdan önce geminin 
kolayca batmasını temin etmek 
için ilk yapılması lazım Ollan şey
leri yapmıştı. 

İngiliz kaptanı E.'lldendeydi .. 
Onu kaymakam Mfiller yanına 

almıştJ .. Mfil~r geminin bir an 
evvel batmasını temin etmek için 
ateş emrini vermişti. 

Ani ve kısa alevler ara mdan 
fırlayan iki gülle daha ılk atış • 
lannda hedefin1 bulmuştu. Gemi 
su kesiminden yaralandı. Fırla
van su slitu:ııı ~e.,..in;n kıburga. 
sını yala,,arak r.üvcrt~ini ıs· 
tattı. tki.,cl gülle ele hemen ar 
ni yere isabet etmişti. 

Milller İngiliz kaptaniyle ko· 
nuşuyordu: 

- Geminizi batıroığım isin 

müteessirim. Fakat elimden baş. 
ka türlü hareket gelmiyor, diyor
du .. 

İngiliz kaptanı cevap venni • 
yordu. O, şaşkın bir haldeydi .• 
Muhakkak ki Emdene ayak bas
tığı saattenberi batan gemisine 
değil, kendi canının kaygısına 

düşmüştü. Müller devam edi • 
yordu: 

- Şimdiye kadar batırdığım 

gemiler bir hayli oldu. Allaha du· 
a ediyorum ki bir cana kıyacak 

harekette bulunmadım .• Bütün e· 
sirlerimi gene kendim bitaraf 
gemilere koyarak yakın limanla· 
ra gönderiyorum ve bunu, bir 
vazife değil, bir borç biliyorum. 

İngiliz kaptan susuyordu. Mlil.. 
lerin bu cümleleri yavaş yava~ 

asabi halini gideriyor, sakinleşi
yordu. 

Mü11er gemiye baktı .• Olduk
ça alçalmıştı .• Yan yatmıştı; bir
denbire kapaklandı ve bu kapak. 
tanışla beraber sulan sarsan bir 
patlama duyuldu. 

Sulardan fışkırıp çıkan buhar
lar sulan bir hayli yükseklere 
fırlattı.. Gemi görünmez oldu, 
battığı yerde sular döndü. De
niz üstünü kabarcıklar kapladı. 

Mü11er, gemideki zabitler, 
Markonyadaki yolcular bu acı 
manzaranın sonunda gözlerini 
daha kabarcıkların arkası kesil
meyen sulardan ayırdılar. Bir 
mesele daha halledilmiş, İngiliz 
deniz ticareti bir gemi daha kay. 
bctmişti. 

İngiliz kaptanmm, MCllt!rin 
çalışmasına rağmen adı 16~ ''me
mesi ve verdiii C~V»Plann ç<* 
kısa olması ıebe~ olmqa g .. 
rekti. Müller bundan şüphelen• 
mediği için onu söyletmekte la. 
rar ediyordu. Nereden geliyordu'P. 
Nereye gidecekti? Kendisiyle be

raber hareket eden ba~ka gemi 
var mı?. 

İngiliz kruvazörleri nered« 
bulunuyorlar? Bunlar hAll Euı" 

denle alakadar mı? Emdenl 8.1T' 

yorlar mı?. 
(Devamı n.r)' 

Mahsul piyasası 
sağlamlaştı 

ihracabmız haklandald 
son karar çok iyi tesir 

yapb 
Hükfunetimizin ihracatımız 

hakkındaki son kararlan piyasa
da çok iyi tesir yapmış, ham macL 
de fiyatları normal hale gelmiş
tir. 

Bilhassa Rusyaya bir miktar 
yapağı ihracı hususunda verilen 
müsaade tacirlerimizi sevindir
miş, piyasayı canlandırmıştır. 

Memleketimizin ihtiyacından 
fazla olan yapağılann ihracına i· 
zin verileceğine dair piyasaya ge
len haberler fiyatların yükselme
sine başlıca amil olmuştur. Stok 
60.000 balya kadardır. Rusya bü 
tün tiftik stokumuzu satırı alacak 
vaziyettedir. İngiltere ve Fransa 
nm da yapawlan .. -nıza alıcı çıkma.. 
sı bekleniyor. 

Balmumumunun takas yoluyla 
ihracına imkan verilmesi fiyatları 
80 kuruı;taq 125 kuruşa çıkarmış-. 
tır. 

Manifatura ve eczayı tıbbiye 
için kullanılan kitre mah ulümüz. 
bu sene. geçen yıla nazaran yar. 
yarıya az olmu~tur. Fakat fiyat 
lar bir m;s1i derecesinde yüksel· 
diğin1en milstai~ller m1is'll az· 
ğ,ndan zarar görmiyec!!derdir. 
Yerli fab-i!rnlanmızda kitre saı 
fma 'başlamışlardır. 

Diğer mahsulat piyasaları d • 
sağlamdır. 
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O stte soldan itibaren: 1 - Fener bahçe • 
Beyc~·!uspor maçında Fenerli Fikretin 
kafa ile topa vuruşu . 2 - Beyoğluspor 
salaçığı bir gol kaçırıyor. 3 - Fener· 
Beyoğluspor takımları bir arada. 
Orta sırada soldan itibaren: 1 - Gala
tasaray - Beşiktaş maçında Galatasa
raylı Cemil şüt çekiyor. 2 - Beşiktaş ka
leci~inin bir kurtarışı. 3 - Taksim sta
dında seyirciler. 
Alt sırada ve solda: Beşiktaş kalecisi M. 
A li bir gol kurtarıyor. Sağda: Galatasa
ray - Beşiktaş maçından bir görünüş. 

maç ar 

U .köprüde n geçiş 
53 ı Son Dakika'nın his, aşk, macera romanı : 

Bu v@~@~~[ğ)~@ 
...... :~.---.-· . .. _.." ·:::.~,. '_._....~ ... 

Güzin başilc hayır dedı. !#' 
- Beni rüyada yaşayan bit, t 

san olarak görmeğe • alıştıııtı- ~ 
eudumda başka bir insanın fllb ~ 
yaşn'ttınız. Bana benim olflls)tıi' 
bir ruh verdiniz. Fakat ben dC ıı-· 
insanım. Bugün ya§ayan bin ~ ~ 
Ve görüyorsunuz çok ıztırnP çe 
bir insan. 

Tarihimizde bir bebek ve ya. 
hut hanedan saltanatı yüzünden 
babanın oğlu ve oğlun babayı, 

kardeşi öldürdüğü ve bu yüz
den binlerce Türkün toprağa 

karıştığı ve ocaklarına incir di
kildiği görülmüştür. Fatihle U. 
zun Hasanın çarpışması da bu 
nevidendir. Anadolu vahdetini 
kurmak için Otluk beli harbinden 
sonra İstanbulda biraz imarat ya
pıldı. 

ikinci Muradın evlad gibi ye
tiştirdiği nankör İskender Ar. 
navutluğu karma karışık etmiş· 

ti. Oraya Süleyman Paşa idare
sinde ordu gönderildiyse de mu. 
vaffakıyet elde edilemedi. Bu sr 
ralarda Buğdanda isyan çıktığın· 
dan bu kuvvet oraya sevkedildi. 
Yorgun bir' halde bulunan asker 

pusuya düştü. ..Süleyman paşa 

güç halle kendini kurtarabildi. 
Bu haber .fstanbula gelince teda. 
rikata başlandı. ( 400) parça gemi 

bir türlü yarılamıyordu. 
Bir avuçluk Kara Buğ<lan ke

feresine karşı olan bu vaziyet ü· 
zerine Fatih yeniçeri ağası 

Trabzonlu Ahmet ağaya '"Bu oğ. 
!anlara ne oldu, erlik bu mudur?. 
Kahramanlık kemerini kuşananlar 
böyle mi eder?.,. deyip kapı ku
lu takımiyle ileri atıldı. 

Artık herkes canım dişine al· 
mı!! hamle ediyor. Top, kılıç, to. 
puz, teber şakırdıları arasında 

yayabaşıların (Ha bre yiğitle 

rim !., sesleri ortalar içinde işidi
liyordu. 

Akşam karanlığı basmıştı. 

Yatsıya doğru siperler, metrisler, 
alt iıst edilmiş, düşmanda daya. 
nacak kuvvet kalmadığmdan kaç· 
maga ba.Jamıştı. Ele geçenler 
rara çaJınarak im.ha edildi, Yapı

lacak i~ler bitirildi. Ele geçen ga 
naim taksi:n c~'ilerck istikbale 
gel~n Eflak beyine de hisse ay
r-ı.ldı. 

sında, allı yeşilli bayraklar, altın, 

gümüş işlemeli miğferler, tolga 
ve scrpenahlar, yatağan ve kılıç 
kabzeleri hülasa bütün levazımı 
Türk yurdunda yapılmış canlı 

bir harp san'atı kolleksiyonu kar. 
dan dağlar arasında geçiyordu. 

Tunaya gelindiği zaman nehir 
14 karış kalınlığında donmuştu. 

Tabiat sanki Türkler için billur
dan bir köprü kurmuştu. Ordu 
bu köprüden geçti. Etrafı geniş 

hendeklerle çevrilen kaleye ge· 
lindi. 

El, ayak tutmayacak bir ha1. ' 
de soğuk vardı. Buna rağmen iki 
saatlik yerden kanal açılıp, Tuna
dan su akıtılarak hendekler dol· 
duruldu. Ertesi gün de sular don. 
muştu. Kösler çalınarak savaş 

başladı. Ak.şama doğru güneş son 
parıltılarını kaleye dikmişti. Or· 
talar arasında (ha bre, vurha) 
sesleri arasında yıkılan burçla -
rın dehşetli gürültülerine karı. 

şan iniltiler işidiliyordu. il~ Tunaya zahire sevkedildi. 
Dunu.n gönderilmesi çok iyi el· 
muştu. Zira Voyvoda Yanko her 
tarafı yakıp yıkmış, insanlara de
ğil hayvanlara bile yiyecek bı. 

rakmamıştı. 

Dir hafta so=ıra Edirneyc ha· 
rel:ct edildi. Euraya gelince Ma. Düşmanda karşı gelecek kuv· 
c"'r serhad kumandanlarından vet kalmadığından teslim oldular. 
Ali beyden gelen ulal:ta Tuna ve I:rtesi gün taş taş üstüne kal 

mamak üzere kale yıkılmış, etraf 
Morova arasında ( APgros - Ma· 
Clr) l:ralının Kobloviçte kale ve ta yakılmıştı. Halkın bir kısmı 

Tugwlar Da t ah Anadcluya gönderildi. vu paşa s rasımı is~ihl l'iml"r yaptırdığı ve isya. 
•dikilmişti. 881 yılınıo baharı, or· I"a h3zırlandıa..ı haber veriliyor· Uç beylerine lfizımgelcn emir 

du Edirneye doğru hareket etti. du. j ler verildi..~ki gün sonra da ordu 

Tuna yalısına gelindiği vakit er Kırlak vakti c!e gelmisti Fakat 1 hareket et.ı. 
zak dolu gemiler de geldi.. Dü"I.- b · · 1 1 b • ~ a b · ,_ "'kt Kara Buğdan ve Macar seferi u 1<-1 ge ::ce : a.ı .. r ıra -.r. ... · ::ı • • • • • • 
man daf7lara ve istihk5.ı ılara r::· 1,..11.,. ı.·6 e 'e rat"h En a 1 ıkı buçuk ayda b.tmıştı. Edırnede 

b "' •• ı .. e ••· • - 1 ı 3rus . . . 
kilmişti. Şafakla harp başladı . harel:rte kar"'r vcrcAİ. Tııgln E· ::>skere ızı:ı venlerek kapıkulu da 

Y • · • k 1 ı d" h , d"l ·ıd· b" 1 istar.bula dönmüştü. enıçerı sıpere ve çu ur yer ere 1 ırne ;., ra::ına te.:rar ı :ı ı, ır 

girdiğinden gafil olan düşmanm kaç gun sonra ca hareket edildi. 
attığı gülleler üzerlerin l ·n r,eçi 

1
1-:ıı; lıaam .. :ıtı .. Cw ~ı•k bütün şid • ' 

yordu. Mukabil taarruza girici) 'i C:etiyn ctliyor, k.,r iizen· ' 
Düşman anudane mukavemet e. giye kadar çrkmırtı. Tabiatın bu 
diyor, yUzlerce asker siperlere 1 husuneti dedelerimizi azminden 
yuvar1anry0!', düşman cephesi döndüremiyordu. Kar, tipi ara· 

~~~ali~ ŞElllR TiYATROSU 
~r~, 1 , n.ıı.ııin ı.ınrııınz ı ~l.ao. ı.ıı·. 
~ 1 "l l ı•c• 20.30 ıl:ı: Trpclınsı 
, ~~lı ~ l>rnııı kısmı: ŞEYT.\N 
Koıııc<li kısmı: J{nn Kardeşler. 

Nakleden : M uzaffer Esen 
Şimdi odasındaki resimden do • sun, istikbal neyi gösterirse gös. P,-

Cenç kız kalbinin burkutdıl~ ğan mana, bir sanal eserinin hayüli 
artık sönmüştür. Şimdi Güzin tama. 
mile önünde ne söyliyeeeğini şaşı. 
ran ve kim olduğu bilinmiyen deli
kanlıya aittir. 
Aşkı bu adama bağlanmıştır. 

Bu adtım bir hayaletle pençeleşti, 
onu mağlfıp etti ve onun yerine 
geçti. 

- Ben yaşayan bir Numnnım ! 
Delikanlı sözünü tamamlayor! 
_ Resimdeki Numan paşa şüp-

hesiz daha gUzel. O, yüzünün çiz
gilerini bana miras bıraktı. Benim 
de ismim Numan.. Yusuf Kcna
nm oğlu Numan! 

GUzin bu söylenilen sözleri anl"
mamış gibidir. Bir kaç dakika 
hareketsiz duruyor, sonra doğrulu· 
yor: 

- Siz Yusuf Kennnın oğlu Nu -
mansınız öyle mi! Burada babamın 
evinde ne işiniz var? Bir e\'e böyle 
gizlice girenlere ne derler bilir mi· 
siniz? Siz bir hırsızsınız. 

Numan da ayağa kalktı ve genç 
laza yaklaştı: • 

- Haksızlık ediyorsunuz Güzin 
hanım. Onun için susmanızı rica 
edeceğim. Bu akşam sert ve acı 

sözler dinlemeğe tahammül ede • 
mem. Bahusus hakaret görmeğe 

layık da değilim. Beni buraya ge. 
tiren hislere iştirak ctmC'ğe mec· 
bur değilsiniz. Ji'nkat bu hislerime 
hürml't ctmC'niz lazım. 

- Hislerinize iştirak etmek ... 
İmkansız. 

tersin, bu kelime, sönmiyen bir a
lev halinde ruhumda kalacak. 

- Sizi seviyorum. Numan bu -
nu inkar edemiyeceğim. Fakat bu 
iğrenç bir sevgi. Aşkımı ellerimle 
boğmağa çalışacağım. 1cab ederse 
hayatımla beraber. 

Numan koluyla genç kızın o. 
muzlarını sardı: 

- Niçin dedi, niçin bu sevgi iğ. 
renç olsun, ~ Uksek, gUzel bir aıık 
bilakis. Bu a~kı imkansız bir hale 
getirdiğini söylediğiniz lılldiselcrde 

bizim kabahatimiz var mı? 
-·Hayır, fakat hislerimiz ne· 

kadar kuvvetli olursa olsun bizi 
vnzifemizin emrettiği yoldan ayı -
ramamalıdır. Ben sonuna kadar b1 
yolda yürüyeceğim. Siz kendinizi 
bana sevdirdiniz. Bunu inkar et -
miyorum. Fakat ben de bu sevgiyi 
hileyle, doğru olmıyan yollardan 
yürüyerek yaratınız. Onun için si. 
1J dl'li gibi sc\•iyorum, fakat bir 
alr.ak gibi de buradan koğuyorum. 
Gidiniz, yoksa uşnklnrı çnğınr, 

sizi buradan attırırım. 

hissetti: Fakat yapmak iStefll 0.' fedakı'ı.rhk vnlnız §ah.sına nit 0 , 
"·ıd· h · · u...,bı ..:~ gı ır; er şeyı kırarak ız •voııY 

nunla paylaşmak icabediyor. tı1· 

ııimdi hayatta bu adnmdatl ~et' 
manın imkansız olduğunu far 
mi§ tir. tfl 

Numanm sesi heyecandBJl lJOıı 
luyordu: .~ 

- Ru yaz bir cehenneındO ~ı~ 
dnn Güzin, sizi hemen Jıer 0 ·et' 
görüyordum. Tabii siz eıcscr~rf 
le bu görüşlerimin farkındı:ı. rdıııı1' 
diniz. Her yerde sizi arıY0 ti ' 
Yüzünüzün çizgileri, barcıtet~" 
nb:, gözlerinizin rengi her f. şeJ ' 
sanatımın ufkunda çakan şiJll 0t ' 
!erdi. Halbuki biliyorum. biU),.y• 
dum ki hayatnnı sizinle yııI1· rıf 

. k 1 l" • • 0ıC g<:'çırme , a nımı e mızın -ill~ ' 
sC' koymak, ıstırnblarınızı ve reııııil 

lerinlzi sizinle beraber teolJllı)" 
etmek benim için imkiLnı 
bir hayaldir. b,.J* 

zı · "Her dakika, hayatı~'. öU~O 
bir erkeğe verebileccğfı11z1 bıJI 1 

Delikanlının kuvvetli ve iradeli nüyor. ve her gece bu 1~~~t<lıı~ 
mavi bakıııları genç kıztn gözlerini leşiyle yanarak yatağa gı ~ 
yakaladı. Güzinin bakışları da bu Gece, sizi başka bir erkeğin r1 ' 
- 1 yııtl ..ı , 
mavi ytldınm içerisinde eridi. lunda görmek rüyası, hıı eti 

- Hayır, Güzin, dedikleriniz kilmez bir ıstırab haline g 
w " d 1 '-"ordu. ,,.r1' dogru degil. Bura an ayrı marn. ' , " 

Sevgilimi bıral:mak imkansız. Vakıa "Hele o gün ... Sizi kırtılıı: ~f 
sizi ilk gördüğüm gün bu aşkın la Cemille yanynna oturııııı , 
irnkfmsız olduğunu anlıunak, yanı. düğüm gün ...• , 1' ıJP 
nızdan kaçmak, sizden uzaklaşmak Güzin dudakları arasındıı ııs'"' 

w ~'1lfl 
lfıznndı. Fakat ben bunu yapsaydım 1r rakkascnin oynadıgı 0

• 

Delikanlı yeniden genç kızn doğ- siz ne olaeakdınız. Belki Cl'mille sını mırıldandı: 

- Oradn mıydınız? 110~' ru C'3-ildi: 
- Güzin hanım, dedi. 13ıı im

kansız kelimesi ağzınızdan hakiki 
bir itiraf gibi çıktı. Ne olursa ol • 

cvlenC'ccktiniz. Aşkı bilmiyen lıir 

adamla .. Yahut Valıidin karısı ola
caktınız .. Size her dakika hlyanet 
edecek bir adamın kansı. 

- Evet, o gün az dahıl ç 

yordum. ,.ııf 1 
(Devam• 
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