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"""""'.nn,.'°""""''VVV VVVVV'VV'v 5000 isveç askeri ve iki 
tnühir11rı1at treni Finlandiya-
ya geldi 
lsveç, · Norveç ve Danimarka Hariciye 

Nazırlarının iştirak ettiği 

o s ı o 
toplantısı 

ha. ?•lo, 7 (A.A.) - Sandler ile, Munch, bu sabat saat 9,30 da 
. ticıyc nezaretinde açılmıı olan Skandinavya memleketleri hari
tıye 

nazır1arının konferansında hazır bulunmak üzere trenle buraya 
tcJ .... • 1 • ... ış erdır. 

r l<onferans. Rusya - Finlindiya meselesinin tetkikine ve Hel
ırııt· . 

ının Milletler Cemiyetine vaki müracaatına tahsis edilmiştir. 
'-.._ (Devamı 2 inci sayfada ) 

Garp cephesinde 
hava muharebeleri 

. ingtliz tayyareleri Almanyanın 
Şlfnalinde muvaffakıyetli uçuşlar yaptı 

c, d:: c~Phnıılnde Alman kun·etlerinl 
birine mensup iki nçf~r, yıkık 

lenerek atet 

faeh~ eden Fraıt11ı7. müfrezelerin
bir binanın du\·arlan arka.sıİıa giz. 
a~ıyorbr. 

~~';lin., 7 (A.A.) - Büyqk u. bir müsademe neticesin-de denize 
Glhı karargah tebliğ ediyor: düşmüşlerdir. 

f~,.1.arpte tayyarelerin mevzii zaif Dün ak~am şimalden gelen İn-
" 1Ycf :r 

\>c 1 
1

• tayyareler, İngiltere giliz tayyareleri Schlesvıg H ols-
skoı-ya .. . ..ı • • f e ] Çı.ı,., ~ uzennue ıstıkşa u- tein üzerinde cevelan ar yapmış 

~ ~an ya . qa Sh Pmışlar ve hır kere da· larsa da derhal tayyare dafii top· 
lcll\i •tland aı:lalarına kada r ilcr- lar t;rafıodan çekilmeğc mcc-

tlcrdir 
~lanaı 

1 
· • bur edilmişlerc!i r. Düşman, bu 

l\ıtı 1 arı aıt Texel adaım • topların ateıinden korunmak için 
garbind . 

l'llı.ıha e yapılan hır hava Danimarka arazisi üzerinde uç -
t~Yy rcbesi esnasında bir İngiliz 1ı mu~tur. 

arcsi ile bir Alınan tayyuesi (De\·amı 2 lnol sayfada) 

~-------------------

SO\·ycl Mlliııımr durdurmak l~tn mUfcmadiyen hududa se,·kedilen Fın kıtalan, göllerde 
tnşmıyor 

sallarla 

lngiltere, 
Finlandiya'mn 
harp levazımı 

siparşini süratle 
teslim edecek 

ltalyanlar, 
Skandinav 

hükOmetlerıne 
yardim ediyor 

Büyük Rus taruzu 
yarın başlıyor! 
Amerika, Rusya alayhine vaziyet alacak 
Amerikanın 

Londra et çisi 
Hükumetine izahat 

vermek üzere 
Amerikaya döndü 

Ncı:york, 7 ( A.A.) - Ameri
kanın Londra büyük elçisi Ken. 
nedy, dün hm;a yolu ile Lizbon
dan buraya gelmiştir. Gazetecile 
rin sÜallerine cevap veren K en -
nedy, l ngiliz hükumetinin hiçbir 
Yakit Amerikanın d a harbe gir -
mesini beklememiş olduğunu söy
lemi_ştir. 

Harbin devam etmesi melhuz 
müddet hakkında hiçbir mütalaa
da bulunmayan K ennedy, lngil -
tereye noel bayramından sonra 
döneceğini bildirmiş ve "ailemi 
görmek ve hükllmeti de vaziyet 
hakkında kablo ile yapılamı)'acak 

izahatta bulunmak için memleke. 
time geldim" demiştir. 

Romanyadaki 
petrol .yangınları 
Almanlara satılan 

petrol kuyuları 
yakılıyormuş 

,(l.'amı ı..Jndde). ~ 

Vaşington, 7 (A.A.)
Şimdiki ahval ve şe

rait dolayısile Ruzvel
tin Finlandiya Reisi
cumhuruna göndermiş 

olduğu mesajın pek hu
susi bir ehemmiyet ikti
sab etmiş olduğu ve bu 
mesaja şimdiki ihtilafta 
Amerikanın Finlandi
ya lehine ve Sovyet 
Rusya aleyhine olmak 
üzere açıkça vaziyet al
mış olduğunun bir delili 
nazarile bakılması icap 
edeceği beyan edilmek
tedir. 

Sovyet tanklarının 
harekatı tamamile 

akim kaldı 
Bcrn, 7 ( A.A.) - Basler Na

tional Zeitungun Helsinki muha -
biri, gazetesine şu haberi gönder. 
miştir: 

Finlandiya ccphesirtdeki hare
katı takip ec!en yabancı askeri 
mütehassıslar, Finlandiya ordu -
sunun kumandanlığmm kıymeti 

ile bu ordunun cesaretini tebarüz 
ettirerek methetmektedir .• 

Sovyct tanklarının harekatı, ta
mamile akim kalmıştır. 

Bitaraf mü~ahitler, Finlandiya
lıların Petsamoyu geriye almak 
için yaptıkları hareketi, parlak 
bir muvaffakıyet olarak telakki 
etmektedir. Finladiya kıtalan, hu 
hareketi yapmak için, bir gece 

( De,·an11 Z inci sayfada) 

Bir Hollanda vapur~ torpillendi 
Amstct"dam, 7 (A .A. ) - Nedcrland kumpanyasının Taiandoen 

adındaki Holanda bayrağını hamil vapuru Man1 denizinde bir tah
t elbahir tarafından torpillenmiştir. 

Bu geminin hacmi, 8.000 ton idi. içinde ancak her iki yolcu var
dı. Mürettebatın ve yolcuların yekGnu 67 kiıiden ibaret idi. Bunla
rm ne oldukları hakkmda etraflı malUmat yoktur. 

Taiandoen, Holanı:iayı 28 ikinciteşrinde ve Anversi bu ayın 4· 

ünde terketmi§tir9 F elemenk Hindistanına gidiyordu. 

Rusya, Almanya, 
Romanya arasında 

Bükreşte bir an· 
laşma imzalandı 

Bükrcş 7, (Hususi) - Bugün 
Bükreşte Sovyet Rusya, Roman· 
ya ve Almanya hükumetleri biı 

anlaşma imzalamıştır. Bu anlaş· 
ma mucibince, Polonya arazisin
de Rusyanın zaptettiği toprak 
lardan geçen ve Alman hududu· 
na varan tren hattı vasrtasiylr 
Romanya ile Almanya :ırasında 

doğru şimendifer münakalatı ya
pılacaktır. 

Şimdiye kadar Macaristan yo· 
luyla yapılan Rumen ihracatı 

bu doğru hat ile olacak ve he 
gün 60 şar vagonlu 6 m:ırşandı 

Romany~dan Almanyaya hubl 
bat, petrol ve saire taşıyacaktıı 
Gene bu anlaşma hükümlerine g~ 
re, Ruslar Polonya toprağı içir.
de bulunan ve kendi hakimiyetle 
ri altına giren tren yoJlarını taır· 
ve ısl-ıh e!JeC'r1·1~rdir. . , .. 

Besarabyadan Rusyaya ve R~ 
yadan da Besarabya yoluyla Al
man yaya trenlerle nakliyat yapı
lacaktır. 
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(Bir Alman denizcisinin 1914 de Emden kruvazörtlnde geçen günleri) 

Mililer Troilusun batmasır.dan 
sonra Hind denizindeki düşman 
gemilerinin faaliyetlerim kat kat 
faz)alastıra'" l-lll~,.,ıı .. mindi. Em

demn dÇik ıdenızde cıuşman ge -
milerile boy ölçüşmesi hatıra bı
le getirilemezdi. Bu gôz gore go. 
re intihar olurdu. Geminin harıı 
kıymett aylarca gcçırdığı denız I 
hayatında sıfıra inmış denilebilir· 
di. Top yivleri henUz bozulma · 
mrş olmakla beraber mermiler 
eski mesafeyi tuta.'1lazlardı. Bun
dan baska mühimmat mahduttu. 

ya muvaffak olamadığı ortada .. 
Şimdi gerek amiral ve gerek kah
raman arkadaştan belki ıdc deniz. 
!erin derinliklerinde ebedi uyku -
lcırına dalmış bulunuyorlar. 

Saat iki ... 
Uzakta. sancak tarafında bir 

nık. 

M üller dikkatle bakıyor. Bu ı

ıık Pulo Peeusug adasınm Okya
nusun ortasına doğru uza:-ıdığı 

burnun ucundaki fenerdir. 
Ziyası ufukta küçtik bir nokta 

yere düşen bir yıldız gibi parlı _ 
Muller açık denizde taarruzu yor. 

defterinden sildikten sonra an _ Hava sakin ... Dalgaların Em -
cak bir baskınla birkaç dü,man d~nin karnını okşarken çıkar.dık -
gemisi batırmaktan baş!<a bir şey ları şapırtıdan başka bir ses yok. 
yapılamıyacağına kanaat getir - Gö!<te uçuşan bulutlar sabaha 
misti. doğru dattı üstüva mıntakasına 

Korsa~emisinin rotasını Pu- mahsus şiddetli yağmurlardan 

lo Penang a!dasına doğru çevir - birinin başlıyacağını anlatıyor. 
mesi de bundan neşet ediyordu. Ay bazan gözükerek denizin 
mürettebatta asap tamamen ge • üzerinde bir servi vücude getiri -
rılmişti. Maamafih neticesi meç - yor; bazan bulutların arkasına 

hul ve yüz::le doksan mahvolmak kaçıyor. 0 vakıt etraf zifiri bir 
muhakkal: olan bu seferi yapar - karanlığa gömülüyor. 
kcn geminin dümenci n:ferine Çıt yok ... Makinelerin muaz • 
kadar herkeste Alüyük bir itidali zam takırdısı sonsuz gibi gözü -
dem ve nefsine büyük bir itminan ken denizi saran kıyıya akseden 
ve emniyet gürillüyordu. yegane sestir. Hava gayet ağır, 

* * * sıcak bir rutubet etrafı kaplıyor; 
Geceyarısı... cilde temas edince yapışkan bir 
Saat bir... ıslaklık bırakan bu havanın aynı 
Nöbetçi zab~ti bizzat kaptan zamanda boğucu bir huli var. Ne-

Müllerdir. fes a:deta darlaşıyor. 
Gözlerini karanlık ufka dikmiş Gemi ilerliyor. Küçük ışık yine 

bakıyor ve düsünüyor. ufukta parlıyor. Müller ışığa göz. 
Evet, Müller düşünüyor ve !erini dikmiş yaklaşan n~ticeyi 

nisbeten kısa bir müddette geçir- tasavvura çalışıyor. 
diği canlı sergüzeştleri zihnin • • • • 

den geçiriyor, yakın atinin ken • Ilık bir hattılistüva gecesi ..• 
disi i~in hazırladığı muzlim ni • Gök bulutlu, hava ağır ve ru _ 
hayeti tasavvur ediyordu. 1 tubetli .. Memleketin üzerine bir 

Acaln şu sırada harp ne hal - kabus çökmüş gibi: 
ce? Amiralinin Macellan boğazı- Herkes uykuda ... 
nı geserek Avrupa yolunu tutma- (Devamı var) 

Şehirde ? 
nele oBdu • 

ir O# ek sanaqi 
heyeti gelı 

Eski Çekoslovakyanın tanınnuş bankacılarından M. Vebr ile 
başlıca demir ve makine sanayii gruplan mümessili fabrikatör 
'M. Fürst'tten mürekkep bir heyet ıehrimize gelmiştir. Heyet Sir. 
keci gannda, mali ve iktisadi müesseselere mensup bir çok iş ada· 
mı tarafından karşılanmıştır. 

Öğrendiğimize göre, bu heyetin gelişi piyasamıza büyük bır 
tesir yapacak, alım ve &atım işleriyle alakadardit". Almanlar henüz 
birimle ticaret mukavelesi yapmamış olmakla ber.6er eski Çe
Jroslovakya ile Türkiye arasındaki Klerin-g anla!masının devam et. 
mekte olmasırltlan istifadeyle piyasamıza demir malzeme ihraç et
mek ve mukabilinde ne bulurlarsa almak üzere bu heyeti gönder
mişlerdir. Anlaşma 940 yılı mayısı sonuna kadar devam edeceğin
den Cek heyetinin- burada yapacağı temaslarma ehemmiyet verili· 
yor ve büyük işler yapılacağı umuluyor:. Daha evvel gelen Çek 
rejisi mümessilleri piyasamızdan yanm milyon kilo kadar tütün 
satın alarak Prağa dönmüşlerdir. 

. " s y3s 

~ ir Çin murahhası 
Moskovaya 
gönderildi 

ABmanyan•n lb>n~ara1FUaıru ıngoctere 
aıoeyh~aııe vazovett aumaı~a· 'lFbşkoır~ışo 

Hcuaıınc:llca cdla lnfDaO l\dlyan©Joır<§Jo 

Sof ya, (Radyo) - .Mar~ 
Çın-Kay .Şekin müşavirlerinden 
ve Çinin Türkiye eski sefiri Oye
oto Moskovaya hareket etmişW· 
Ruslarla Çinliler arasında yapıla .. 
cak müzakerelerde Çini temsil e
decektir. Bu müzakerelere fevka • 
lade siyasi ehemmiyet verilmekte.. 
dir. 

Amstcrdam, 7 ( A.A.) - Havas: 
Fransız - lngiliz ablukasının §iddetlendiril

mcsi münascbetile bitarafları lngiltere aleyhinde 
vaziyet almağa mecbur etmek için Berlinin yap. 
makta olduğu siyasi manevralar Holanda efkarı 
umumiyesini kızdırmaktadır. 

Holandada mevcut kanaate göre, Holanda 
hilktlmeti, bitaraflığının nasıl himaye edileceği 

hususunda hiç kimseden nasihat alaca:c j~~il:iır .. 

duracağımıza karar vermek hakkım israrla talep 
ediyoruz. Vinlada hududumuzun ihlalinden ·•eya 
Sliedrecht petrol gemimizin her türlü insanlık 

kaideleri hilafına olarak torpillenmesinden sonra 
Almanyaya karşı nasıl mukabelebi!rnisil hareket
lerinde bulunmadıksa Fransa ve lngiltereye karşı 
mukabebilmisil hareketlerinde bulunmağa mecbur 
değiliz." 

Hava muharebeleri 
(Ba!ltara.fı 1 lnct tın.~1ada) 

Alman toprağına hisıbir bomba 
atılmamıştır. 

Bilhassa bitaraf ticaret vapurlanna bitaraf 
harp gemilerinin refakat etmesi rolun:Iaki telkin
lere itiraz olunmaktadır. 

Diğer taraftan Algemeen Hendelsblad da 
şöyle yazıyor: Londra, 7 (A.A.) - Hava ne· 

zareti, İngiliz tayyarelerinin e'I· 
velki gece Almanyanm §imalinde 
muvaffakryetli uçuşlar yapmı~ ol
duğunu haber vermekte ve tngi· 
fü: hava kuvvetlerinin Danimar· 
ka üzerinde u~mu~ oldt•ğuna da.
ir Alman me:-balanndan verileıt 

haberi tekzip etmektedir. 

Nieve Reotterdamsche Gourant başmakale
sinde diyor ki: 

''Berlinde bizim lngilterenin elinde bir filet 
olduğumuzun söylen:liğini duyuroruz. Sa:le~ şu
nu tekrar edelim ki, muharipler tarafından hak. 
Janmızın ihlfüine karşı nasıl ve ne zaman karşı 

"Şimdi biı:e deniliyor ki, bitaraflık hakları
nın ihlaline karşı protesto kftfi de~ildir. Muhari
bi, haklara riayete mecbur ct"ll'!1C i~in faaliyete 
geçmek lazımgekliği söyleni~·or. Bı.ına bitarafla -
rın cevabı basittir: Ken:lim:zi bu yola stirüklet
miyeceğiz. Bitaraflar tarafm1an yapılacak her 
mukabele!:>ilmisil onları bitaraflıittan çıkmağa ve 
harbe iştirake sevkeder. 

Büyük Rus taarruzu 
yarın başlıyor 

(Baştara.fı 1 inrl sayfada) 
içinde 130 kilometre yol katederek 
Rusları gafil avlamışlar ve gö -
i;rüs göğüse bir çarpışma netice 
sinde muvafakıyeti kazanmışlar 

dır. 

SOVYET ASKERi TEBLIGt 
t'!Vloskova, 7 (A.A.) - Lenin

grad askeri mıntaka erkiru har • 
biyesinin tebliği: 6 kinunuevvel 
akşamı, Leningrad a&keri mın -
takaaı kıtaatı ilerliyerek aşa~ı· 

daki hatlara varmı tır: 

Murmansk istikametinde: Be· 
yaz Finlilerin mukavemetini kı

ran kıtaatımız Petsa::rıcnun 35 
kilometre cenubuna ilerlemişler
dir. 

Ukta, Repola, Porosozero ve 
Petrozavodsk istikametir.l:lc kr 
taatımız muvaffakıyetli muharebe 
lerdcn sonra Murmes • Jönsu de· 
miryolu tciaki noktasını işgal et
mişler ve huduttan 65 kilometre 
ilerlemişlerdir. 

Kare1i berzahının şarkında: 

Kıtaatımız topçu ateşiyle Fin· 
Undiyalıların , 'Majino hattı, a
dını verdikleri Vuoksi nehirler 
gebekesi boyundaki müdafaa hat. 
tını yarmışlar ve Taipalesn1oki 
nehrini geçmişlerdir. Kıtaatrmız 
şimal istikametinde ilerlemekte· 
dir. 

Berzahın garp kısm.ıMla: Kck
aolm demiryolu üzerinde cvinic. 
mi istasyonunu, Viborg demir 
yolu üz..:::rinde tno ve Msterjavi 
istasyonlariyle lno lirnanmı ve 
bu limanın 9 kilometre garbinde 
Finllndiya ltörf ezi sahilinde Han· 
nila köyünü işgal ettik. 

Hava müsait olmadığından, an-

Geçirmekte olduğunuz feci gün_ 

lerin uzun sürmeyeceğini ve öte -
denberi Amerikan milletinin tak
dir ettiği hUniyet slyasetile ve mu_ 
csscselerinin devamlı inkişafına 

rahatça devam etmek imkfmını ve
recek daha münevver bir devreye 
gireceğini Umlt ediyorum. · 

1TALYA YÜZLERCE TAYYARE 
GÖNDER.M!Ş . 

Londra 7 CA.A.) - "Reuter'' 
lt.aıyan matbuatı, Rus • Finlfın. 

diyn ihtilAfuuı. uz.un alltwıla.r tahsis 

ederek FinlAndJya kıt.Mtmm k!Yl
ra.manlığmı tebarUz ettiriyorlar. 

Reggfo dl CalAbrla mektebi tale. 
bnsl dUn sokaklarda dolaşarak 
"Yaşasın kahraman Fi.nlaıı<liya• 

diye b:ığımuşlardır. 
Finlandiyaya yüzlerce İtalyan 

tayyaresi gönderilmiş olduğu eayi
nlar israrla dolaşmaktadır. Bu ha
ber teyit cdilmcmi..5 olmakla bera.. 
ber Rus taarruzundan evvel Fin
liindiyanm İtalyaya elll~er Tayya. 
rclit bomlr.ıftlmıan ve nveı iki sL 
pnri!;te bulur.muş olduğu kabul e
dilmektedir. Bu siparişlerin Fin • 
IA.ndiynya demir yolu ile gönderil. 
diği zannolunmaktadır. 

I<"'.t.."l\l'LERtN İNGfLTEREYE 
SlP ARtŞ ETTİKLERİ HARP 

LEVAZIMI 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz en
dllstri& li".n!!ındiyanın lngiltereye 
~ipariş ctaıiç olduğu tayyare ve 
muhtelif harp levazımının, Finlan
dlyanm uğradığı tecavüze binaen, 
fevkalade süratle teslimi lazım gel. 
eliği mUtalnasmdndır. 

EN SON DAKiKA 
iki Leh tahtelbahiri kaçtı 

Londra, (Radyo), snat JS) - İki Leh taahtelbahiri Baltıktal\ 

kaçmıya muvaffak olmuşlar ve İngiliz donanmasma iltihak etm* 
terdir. Bunlardan biri Gdinya limamndan kaçım~ ve Alman tor· 
pidolarmın takibinden güçlükle kurtulabilmiştir. 

Romanya hariciye nazırının beyanatı 
Londra, (Radyo, saat 18) - Rumen hariciye nazın M. Ga· 

fenko bugün bir beyanatta bulunarak, Romanyanm, menfaatleri 
tehlikeye girmediği müddetçe, Avrupa harbine bitaraf kalacağII11 

tekrar teyit etmiştir. 

F inlere askeri yardım başladı 
:Paıis, 7 (A.A.) _ &Yab: (68.§t~w"llh l lmi saytadıro) 

ı•"lnlanill~ aya. ka.qjı So'\j et teca\ Uı.U. yeni meıtelclcr urtny& çıka" .. 
ınaktndır. ÇünkU 1<1ıılnncUytuım Milletler Ortnlyettne yaptığı mU~• 

~o\.lnuı.nya ile harp halinin QlC\"cuı olduğu btr anda Alınnnynnm kom~~ 
sn hnluna.n hlt:ı.rnf momlcketler lı.;ln hoso!d bir h&\'a ya.rotmaktıı.dıt• 

Her ta.raftan So\'yet tecınilzfine koraı bir hareket ft!'du. ll1ç ldnıS0 

haıiçtAı kalmnmalıtu ,.e Amerika Blr~lk de\•letlerlnden, merkczl ' ' 
eonubi Amerikadan her ı;ün §Jddetıl protestolar gelmektedir. 

Rııı:iin Nor\"e!,', ts,·eç ,.e Danimarka. hariciye ııarrr.lan ~plaıu~·or-

lıır. 

Juu.r gazetesi, bu toplantıyı büyük bir menıkla bddemekt.edfr• 
Çiinkü ba.zı ı-ınyial&ra göre, isnç ve Norveç, Finlandly&ya yalnız pli• 
tonik empatf teznhürlcrile iktifa ctmlycook, fakat Jt"infilndJynya mub
tclif askeri le\"nzımı ,.t'rmCk suretilc milsbet yardrmlanlB bulunaca"
tıl'. Fnlmt Oslo konfcran mm bundan bir ay C\'\'el llolruada. , .e Bel~IJOl 
hlildimdıırlarmm rnüffikntmda. olduğa gibi yeni bir Stılh ta' !lltıtunll 

yol açması ıla muhtcmehllr. 

Ancak mesele bugün ba.kadrr. Filhzskika Rusya· Fi.rtlindJfil 
anlaşmazlığında lsveç'iin tavassutu, Moskova tarafından katt r<:d
dedilmiştir. Bugün, muhasematm başlamasmdan tıonra ise böyle 
bir teşeıbbüsün muvaffakıyet gansları !bittabi pek azdır. Yalnız, bU 
teşebbüs, Rusya ve Almanyanın tehditkar hattı hareketlerinin Skal1"" 
dinavya memleketlerinde uyandırdığı korkuyu göstermesi sebebil" 
şayanı !dikkattir. 

Bn. Tabouıs, Oeuvre gazetesinde §U haberleri vennektedir: 

Çocukları barındırma odaları 
bu yılda açllıyor 

• cak münierid kefif tayyareleri 
u~uşlan olmu tur. 

RUSLAR YARIN öCLEDEN 
SONRA BUYUK TAARRUZA 

GEÇiYORLAR 

Sofya, 7 (Radyo) - tki gün-

Dün 5,000 İsveç gönüllüsü, iki mühimmat treni ve bir eıbi&e 
treni Finlandiyaya gelmi1tir. Dün Stokholmde birçok mühim ~ey 
ricalinin imzaladığı bir beyanname hükumetten seferberlik yapnıa1ıf\J 
ve Finlandiyalılara yardım etmesini istemektedir. Bu bcya.nnaın~e 
czcUmle şöyle denilmektedir: Bugünkü devre lr:vcç için en mUhli1' 
devredir. lsveç'in mevcudiyeti bu devrenin netic~ine bağlı 'bulUS'" 
maktadır. Görülüyor 1d, bahis mevzuu olan vaziyet, SôvyetJere 

karşı hakiki bir umumi haçlı seferdir. _.. 

dür yapılan müthif hazrrlrklar si Potsamo sahilinin cenubunda • 
Ruslann büyük miyasta taar ~ dır ve mantar biçimindedir. ikin
ruza hazırlıklarmr göstermekte - ci müstahkem hat ta Norveç hu. 
llir. Bllyük muharebeler Finlfi.n • dudundadır. Rus tayyarecileri 

yarelerinden başka ttaıyanlaf 
başka türlü de yardımda bulUf\8 .. 
caklarmış!. __, 

İlkokullarda okuyan .ışçi çocuklarını okulun tatil ve f&brikalarm 

iş saatine kadar megul etmek üzere her yıl kurulan bnrmdınna odıt
lan bu yıl da açılacaktır. · 

İstanbul Maarif MUdürlüğü bu hususta yapma.yıı. başladığı tetkik
lerınln neticesini almıştır. Bu tetkiklere göre, geçen dem yılı Kaaıın. 
pa.şa, Beyoğlu ve Fatıh kazalarında üç yerde açılan banndmna odaln
n bu yıl sekizcı rıknrıl.ıAakur. Yeni odalar mevcut oda yerlerinden be.ş
lm, fabrika ve ımalathanerun fazla bulunduğu semtlerde teais edile. 
c:ıelrtfr. Yerlerini t<'Sblt etmek Uzere mUfettişlcrden bir heyet çalış
maktadır. 

Odal rda kalacak talebeler, öğretmenlerin nezareti altında ders 
bazırlryneaklan gıbi, programa göre terbiyevi oyunlar tertip edile<:ek 
ve mu.'3iki dP.rslerl öğretıleeektir. Talebeler odalara sabah saat yedide 
elmacaklar, akşamlan 19,30 - 20 ye 'kadar kalacaklardır. • 

Vali ihtikar komisyonuna riyaset etti 
\ aM V(l Belcıli)'c P.ehif Lfıtfi Kırdar bugün mmt:aka ticaret mü. 

dürliiğihte s'r.'.em 11:ron mfülılet meı1ı;ul olmu ,.e ihtikar komi yonn 
dıı \T.11ntn r<'kllb-inıle toplanmış, plyft!nda bliffin mnddelf'r füııırinde 

de\"8Jn eden lht1kü..r Juıreketlerl tetldk edilmiştir. Komisyon b&dcma 
~ sık Ynllnln idaresi altında çab~!M'.nktrr. 

RUS öLULERININ OZERIN. 
DE ÇIKAN VESIKALR 
HELSlNKt 7 (A.A.) - Bu

ra<la bildirildiğine göre, hudutta 
ölen Sovyet &ubaylariyle kUçük 
subaylarının üzerinde bulunan 
bazı vesikalar Finllndiyaya kar
Şt tecavüzün evvelce düşünülUp 
hazırlanmı~ olduğunu isbat eder 
mahiyettedir. 

RV'ZVELT'lN TELGRAF! 
\'a~ingt0t1, 7 (A.A.) - Finl~n • 

diya ist!kl:ı.linin yıldönUmil mUnase
betile reisicumhur Ruzvelt FinlAn
diyn rei'3icum.huru Kalllo'ya ıuıağı. 
de.ki telgrafı çekmLc;tir: 

Finlandiyn milletinin istik la linı 
kazanmak içtn yaptıklannı gururla 
l:utluladığı Uu yıldBnUmU Dfına , 

memleketiniz için Amerika milleti
nin ve hülcüm~tinin bcf!lediği l!a • 

1 
mim! muhabbeti izhar hu11usunda 
yeni bir fınıat vermektedir. 

~~~~~~~~~~----

diyanm şimalinde olacaktır. Rus dün Şimali Finlandiyadaki nikel Romanyadaki petrol 
harp gemileri naklettikleri takvi. madenlerini bombalamışladdır. 
ye kuvvetlerini mayn tarlalan yangınları ~ 
arasından geçirerek sahile müş· lTALYANLAR RUS - FİN Bükr.eş, 7 (Hususi). - J)ör .. 
külatla çıkarıyorlar. HARBl.ı: 'E SEYlRCl düncü defa olarak petrol ku)'lJ,}tı· 

M urmansktan kara üzerinden K.ALMIY ACAKLAR ımda yangın ç1kmak"ta old~tl 
kara yoluyla gönderilen Rus • Sofya, 7 (Husust) - Homa- ajanslar bildirmişti. Bu kuyııl_ıı~ 
yardımcı kuvvetleri şimal cep - dan bildirildiğine göre, ltalyanlar, dan en son yangtn çıkan corıo 
hesine varmıştır. Yarın öğleden Rus - Fin harbi ile doğrudan Unirya) petrol şirketi Alınanlar: 
sonra umumi büyük Rus taarru- doğruya alakadar olmadıkları hal- satılmıştı. Plo~ eşl civarında ola 
;:unun başlaması kuvvetle muhte· de, Fın toprakları üzerinde ecre- bu şirketin fabrikaları k8.tı'lile~ 
meldir. Finliler ~imal cephesine yan eden M.diselere eli, kolu bağlı harap olmuş ve bu arada birCo 
hüyük kuvvetler göndermekte ve bir vaziyette seyirci kalamıyacak.. ton petrol yanmıştır. BükreŞt~ 
büyük taarruzu önleyeceklerini lanm soylüyorlar. çağmlan itfaiye grupları yangtJl 

ıc: .. 
söylemektedirler. Şimöiye kadar Italyanlar, 1 panyaya ) aptık • söndürmeğe muvaffak olamaın ~--
be cephedeki Pin kuvvetleri 20 lan gibi, Bol~\riklerle otan id~.:J - ı tır. Zarar 30 milyon leyi b•.ıl~~"
bin kişi olup ild yerdeki müstab- loji aynhklarından dolayı lskan. tadır. Petrol yangmlannın 
kem hatlarlda onar bin asker bu. dinav milletlerine de yardım et- manya aleyhine mat·Jf s•1i'"tct fll'"• 

lunuyordu. Şimal cephesindeki rneğe başlamışlardır. Finlftndiya- ticesi vukubulmakta oldu~ ı t~ı
bu iki müstahkem hatlardan biri , ya gönderilmekte olan harp tay - min olunuror. 
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~ -~ 1 . Fransız yakm tarihinde esrarlı ölümler: 111 

ovyetler 30 bin ölü Ve 
Cumhuareisi Fa ix Faure'u 

sevgilisi mi zehirledi ? 
Cumhurreisife 

nilen kadın 

münasebeti söyle· 
neler ani af ıyor 

'hncıe; 
' ;""'----( 80">'et snzctesl Pravdanıu 
~ lllalbuatı hakkında ncşretlıği 

llıtıJı yazı)'! türkçc olarak 
re tdip snzetclere Ye bn çok 
~ YoUayanlar nakkındu miid
.:ıı~llikçc kanunı takil>atn sl-

1Ulr. 
:şilrun üzerinde "Alman se -
~ lllatbuot bürosu" koydl bu. 

ı ll~la.dır. 
d lln secc Marmara ı;e Ese de
~c Ş!ddetlı bır lodos Cırtınnsı 
~ııı sunnu~tür. Fırtına l'Üzün -

. aı1Ja hır koza olmuş, ~em -
teı~sıuınde birine ait .Nimclilıiı.. 
"adanli lı!llıkcı nıotörü lı:ıtuı ış

k deniz l'Üıiindcn bu sabah 
lltırüsü de ncılıım:ıınıştır. 

r taranan Akdenizden Kara-
ha transit geçmekle olan Yu -
b hdır:ıtı Statisa vapuru dn 

(e ah Selim iye nc;ıklarıuda bir 
bıallatınıştır. Limanu ı;ırer • 
~ tdenbire makinesinin bir 
~Q ı kırJ!mış, vapur sularla sü
~ ~~ğc haşlamıştır. Bunun u
~ 3Ptan dildiik çalarak 11 • 
~r/1 irndat istemiş ve romör • 
, c Ynrdıınn gidilmiştır. tki 
~Cı~ltıınk sureUle vapur Selııı~l
e larındn durdurulabılmlştır. 

ti PParcası burada tamir c<'li
ı r. 

nıı , snbah Beşiktaşta lıahkcı -
n~1'lrına bir ceset takılmış -
~ ~n bir kaza neticesinde 

duşüp knyholnn Pnşu ismin
~ tocusa ait olduğu anlaşıl -

1. 

~bulda da minfcril hrıkim. 
1 
u kabul edilince tem~# mnh 

Qllln işleri çok artmış oldu· 
td· da,·alnrın sUrnUc in tacını 

~tıııncn ndliyc \'ekdleli istinaf 
t e~eri teşkilı'ı.tını ihynyn kn· 
l'ılıışur. 
1lik yalnız lımir, !stanbul, 

'tt "e Adana gibi nüfusu çok 

1
de. bllnnf mahkemeleri ku· 
~ düşGnülmekledir. Yeni Ad· 

1 
• ·~·ında istinaf teşki!Alı için 

b~ l'rılacaktır. 
l~ deniıyollnrı idaresinde bir 
~t Yopılnrnk lngillcreye yap· 
'tkıı on bir vapurun inşası l· 

itt
1111 

fte bulunan Sven Hun ter 

1 
iıu n Plün ve projeleri tetkik 
~ r. 

~ıı,~11hl Baydar tarafından fran 
'tiı lfirkçcye tcrefime edilen 
( tıı.~ Odh kitabı, müddeiumu· 
~e tıstehccn mııhi:,·ı.:ıte sör-

~bılllyasndan toıılatlırmışlır. 
ı lQd bastıran \'C neşredenler 
~: da da\'ll açılmıştır. 
ıo:n ınemlekctlcrlnden seli
tsıııntacıl:ır talimntn:ı. inin 

ftlıı. bitmiş Te loknntncılnr 
~ C'il~en de istenilen proje vc-
·~rı 11~ ndan belediye, lo-

S sınıflara lll'ırmnk üzre 
~'Y haşlamıştır. 
~;~1 e&i on bin lıradan ''e ça· 
~ 11danııar on beşten faz· 

cı adde !lıerindeki lokantalar 
ın 11 ınır olar:ık kabul cdılecek 

~\tıt lokantalar dört sınıfa oy· 
So . 
ı~: ~·npı!an on para uımma 
t :n ekınekç!lcr dün gene bele 
-ıtı rncaat ederek, un riyalin· 

ı b·ı l'l1ı kırk beş kuruşa çık· 
1 clir · \!lerd· nuşler 'c ye:ıiden zam 

~ın ır. 
l'iıı ~~emlekct dahilindeki sa 
~~le ort s:ıyra olarnk çıkma· 
~lltı •ndıı hiikOmet tardındon 
tı 1\ n Uıyihn ı hnzırlanmnktn· 

1 t llkıır:ıdan haber verilmek· 
Oıı b 
~ '·n:şı ~·irmi gün sonra Roman 
~~l r ş edilen mühim miktar-
' Ve il ha motorin yağı ı;clccc· 

,tt~•le ~Sösteren buhranın önü· 
şthıcekur. 
~ r l'· l~ıe1c 1 ~ ntrosu snnntkiırların-
Ş~hı· • Vefnt ctnıiştir. EvYelki 
, r 1'' 11\ t 1l'ntrosunda F:ıüsl pi. 

,tk b~tnsillndc ağzından kan 
4rı,.,., Yılan bu değerli kadın 

ıı '"'it tcd . llıtı • avıyc rağmen ,.c -
~tırıa.ansıı penceslnden ken 

ra -eena nıanuştır. Gene sanat-
\ tıtaCllkıesı, Ynrın merasimle 

\ıııı 'lır. 
t• an cı ... · · ~ •!la h •1'>1 Fon Pnpen. diln 

~ llıır. ıırlei:vc v~kllirıizlc ko -

~ ,~o-net~ 
ltl;ı::ı 

ı r kahin . 
~ ~lknı e-;ı nzosı nrnsıncta 

111ar1 ı~tır. llükünıct bUtün 
l u~.ık ctın iştır. 

yaralı v·erdiler 
Finler yeni bir hücumu,.. ..................... , 
daha geriye püskürttü IHolanda 

italva tarafından Helsınkiye ll ntiyat t~dbirlerı 
50 tayyare gönderildi 1 ,m,,.,,,!, 11 ~~~ -Ta•ıı··~ 

Pari~, 7 ( A.A.) - Stef ani ojan- ı bulunup ihtillfın batlangıcmda 
sından. Sovyetler tarafından istenen ti· 

!eri meçhul iki askeri tayyare, La 
Haye civarında uçmuşlarsa do Ho
landa tnn•nre dali toplan tarafın. 
dan tardedilmişlerdir. Fransız askeri mahafilinde Kı· mantardan Telen ve Potsamoya 

zılordunun Finlandiyaya karşı gitmekte olan iki mülteci vapu. Holanda zabıtası, memlekette i
kametleri arzu edilmlycn birçok 
ecnebiyi hudut haricine çıkarmış _ 
tır. 

girişmiş olduğu harpte gö3ternıi~ ru kayıptır. 
olduğu pi.t cüzi kıymet hakkında Bu vapurların karadan ve de· 
mütemadiyen tenkidler yapılmak· nizden Sovyet ateşine maruz kat. Holand:ı başkumandanlı!lı, Ho • 

lnndn haritalarının ihrucını ~e ör
rı idareye tabi arazide Holıında 11-
snnından başka lisanla telefon mu. 
hnvercsi yapılmasını mcnclmıştlr. 

tadır. dıklan bildirilmektedir.,, 
Bu mahafil, Kızılordunun hare 

kfı.tını gözleri ile görnıüş olan 
kimselerin bu ordu hakkındaki 
rnütalealannın pel~ o ka:lar ce33· 
ret verecek mahiyette olm:ıdığını 
beyan etmektedirler. 

Bolşevik kıtaatın kuvveimane 
viyeleri hakkında da şüphe ve te· 
reddüt izhar edilmekte ve yiiksek 
kumandanlığa merbut zabitlerin 
ehliyetsizlikleri tebarüz ettiril· 
mektedir. 

Oslo, 7 ( A.A.) - Buraya gelen 
haberlere göre. dün, Petsamo ci. 
varında Finlftndiyahlarla Sovyet 
kıtalan arasında yeni çarpışm:ılar 
olmuş ve So\')'et kıtalan geri pli 
kürtülmüştür. 

Her ne pahasına olursa 
olsun 
H e'lsinkı, 7 ( A.A.J - l'etsamo 

mıntakasmdaki muharebelerde e
sir edilmiş olan Ruslar, Sovyet 
yüksek kumanda heyetinin kıtaa
ta her ne bahasına olursa olsun 
Salmijervi nikel ma:lanlerini zap· 
tetmek emrini vermiş olduğunu 
söylemişlerdir. 

Fin istiklal bayramı 
ve Sovyetler 
Kaımas, 7 ( A.A.) - Sovyet 

elçiliği de dahil olduğu halde bü· 
tün elçilikler Finlandiyanm istik· 
lali yıldbnümü münasebetile bar. 
raklannı çekmişlerdir. 

Londra, 7 - Fintandiyahla., 
Sovyet istilasına muvaffakıyetle 
mukavemette devam etmektedir. 
ler. Sovyetler, Finlerin Manner
haym müdafaa hattını yardıkla

rını bildirmekte iseler de Finler 
bu haberi tekzip ediyorlar. 

Diğer taraftan İsveç gazetele. 
rinin yazdıklarına göre Sovyet· 
lerin şimdiye kadar ki zayiatı, e
sirler haric, 30 bin ölü ve yara • 
lıya baliğ olmuştur. 

Finlandiyalılar şimdiye kadar 
80 Sovyet tankı tahrip ettiklerini 
bildirmekte, Sovyetler bunu tek
zip etmektedirler • 

Finlere yardım 
İtalya tarahnüan gönderilen 

50 tayyare .Helsinkiye vasıl ol· 
muştur. 

Ameril:a Cumhurreisi ,Finlan. 
diyaya kre:iiler açmak ve fazla 
mahsulleri göndermek için atıl.· 

k~arlarla görüşmekteüir. 

Casusları.ı tevkiti 
Rus casuslannı yakalamak için 

dün Helsinkide yapılan baskın. 
lar hakkında malUmat veren Bas· 
ler Nachrichten gazetesinin Stok. 
holm muhabiri bir çok şüpheli 

l:imselerin tevkif edilüiğini bil. 
dirmektedir. 

Kayıp mülteci vapurlar 
Helsinki radyo:ıu bildiriyor : 
"Finlandiyanın en şimalinde 

Lenm ırat garnizonunda 

karışıklık 
Stokholm, 7 (A.A.) - Sosyal 

demokraten gazetesinin Helsin· 
kideki muhabiri yazıyor: FinH\n. 
diyanın beklenmedik mukave -
meti ndicesinde Lenin garnizo. 
nunda kanşıklıklar zuhur etmiş 
tir. 

Amenka devletlerinin 
protestosu 
Londra, 7 - Vaşlngtondıın bildi 

rllcliğine göre, Amerika haricb 
mUsteşan Vclles, Amerika hUku -
metinin 21 An:erika. milletinin 
Sovyet Rusya)"B. kar§ı yapacakla
rı protestoya I.etirake amade oldu. 
ğunu bildirmiştir. 

Öğrenildiğine göre, Arjantin, U· 
ruguay, Bolh·ya ve Ekvatör, te5eb
büste bulunmuşlardır. 

Şill hilkfunetl, Rusyanm Finlnn
dlyaya tecavlizilnti Amerika mem. 
leketlerlnln protesto etmeleri ve 
Şili)i de buna iştirake davet eyle· 
melcri üzerine vemıiş olduğu ce -
vapta Şilinin esas itibarile "Ame • 
rika'eı" olduğunu ve bu halin onun 
diğer kıtalarda işlere katı§mnsma 

mani te§kil etmekte bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Amerika ittiltadmm bitaraflığı • 
na. müteallik son beyn.nnıunenin 

9 uncu maddesine istinat eden bu 
teşebbüs mucibince bu beyanna -
meyi imza etmiş olan bUtUn mem
leketler, miltccavizlcrl takbih et • 
mek mecburiyetindedirler. 

BiR YUNAN VE DlR NORVEÇ 
VAPURU BATTI 

Oslo, 7 ( A.A.) - 1024 tonllıitoluk 
Primula Norveç vapuru, pazartesi 
sünfi öğleden sonra şimal denizin
de bir infilak .neticesinde batmış 
ve mürettebatından sekiz kişi öl -
milştür. 

3934 toniliıtoluk Yunan Parnlos 
vapuru, Taymis nehri mansabında 
dün akşam bir mayna cnrparnk 
b:ılmıştır. Süvari ile iki makinst 
olmüşlfir. Geminin seri kalan 22 
kişilik milrctlcbatı bir İngiliz va • 
puru tarafından sahilde bir şehre 
çıkarılarak burad.ı hastaneye yatı -
rılmışlır. 

Paralos vapuru, Anversten mal 
ulmış, Pireye sitmektcydi. 
l:IOLANDANlN SU lST!HK.A.l\11.AHl 

Amslerdam, 6 (A.A.) - llolanda 
ordusu tarafından ~·apılan tecrii • 
beler, su hattının her türlü taarru
zu karşı en iyi bir müd:ıfon teşkil 
ettiğini ishal etmiştir. 

Ordu, tanklarla ve ınotörlü pnr
ç.al:ır tecrübe yaptıktan sonra bu _ 
gün de otomobil batnryalnrile tec
rübe yapmıştır. Gel'ek su altında 
gizlenen kanalların, gerekse ca -
murlu toprağın arzetti{ii müşkülat 
geçilmez engeller şeklinde tebarilz 
etmiştir. Atl:ır zorlukla kurlnrılınış, 
top arabaları çamurlara snplnnmış
tır. 

DENlZLEHDE FAALİYET 
Lo11dra, 7 - 4 lkincikônunda Al. 

m:ın donanmasına mensup ufak bir 
muavin kruvazör, bir infili'ıkı nıiitc
nkip büyük Belt'tc bundan birkaç 
hafla C\'"\'el Alman donanmasının 

küçük kru\'azörlcrinden numara 
307 nin batmış olduğu mahalde bat
mıştır. 

IDAHİLDEl 

Askeri heyetimiz 
Londradan döndü 

. • iki ~~- bir hafta kadar evvel İngiltereye giden askeri heyeti
mızın reısı Orgen~ral Kaz~m Orbay ve refikası ite heyeti teşkil 
e.den Alhayw Nazmı Ataç, Bınbaşı Remzi Alkın, tayyare Yüzba§tSI 
Enver Akoglu v~ Kurma~ ~üzbaşı Orhan Türkan · bu sabahki 
semplon ekspresıyle §ehnmıze gelmişlerdir. 

. S~y.ahatın:len sok memnun görünen general Kazım Orbay 
Sırkecı ıstasyonunda ailesi erkaniyle diğer bir ~ok zevat tarafın~ 
dan karşılanmış ve bir muharririmize şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

·~:- Elde ettiğimiz neticeler hakkında hüki'ımete izahat ver
mek uzere yarın akşam Ankaraya gidiyoruz. Seyahatimizin mak. 
sadı etrafında gazetelerin yazdıklarına ilave edecek bir şey yok· 
t~r'. Londr~da, sadece askeri malzeme mübayaası işleri ve bunlara 
aıt ıktısadı hususatla meşgul olduk. Alacaüımız malzemelerin 
miktarını te~bit ettik ve cinslerini seçtik, işi~izi bitirdik. Müza
~ereler tam hır anlaşma ile nctcelenmiştir. Hazırlanan mukaveleyi 
ımza!adık. Fransızlarla da ayni şekilde bir anlaşma yaptık. Elde 
ettiğimiz neticelerden memnunuz. 

İngiliz ve Fransızlarla Türkiye arasında yapılan kar§ılrklı yar. 
dım an}aşmaları b!ze karşı sevgiyi son derece arttırmış ve müza· 
~ereler~ daha zıyı::de kolaylaştırmıştır. Müzakerelerin siyasi, 
ıktısadı ve mali kısımlariyle hariciye umumi katibi Numan Mene
menci o~lu riyasetindeki heyeti meşguldür. 

Parıste Numan menemenci oğlu ile bu hususta görüştüm .. 
Bu heyet temaslarına muvaffakıyetle devam ediyor. Bir hafta, 
on güne kadar işlerini ikmal ederek memleketimize dönmesi muh. 
temeldir. 

İngiliz ve Fransız hükumet adamları, temaslarımız esnasında 
Türk ordusuna besledikleri itimat ve takdirleri hayranlık ve ha· 
r~retle ifade etmi§ler ve askerlerimizin yüksek muharipliğini es
kıdcnl.ıeri bildiklerini söylemişlerdir.,, 

- Dünkü &tılJLdan divanı -

Felix Faure, kendi gizli ihti -
raslanru alkışlıyarak ve bunları 
teşci eden nasyonalistlerin elin -
de idi. Nasyonalistler onu, ha • 
kim bir iktidara kavuşabilmek i. 
çin meıru yollan terketmeğe 

sevkediyorlardı. Faure, şimdi ba
JI1lda senato reisi Scheurer - Kes
tener bulunan muhasım fırka ile 
açıktan açığa mücadeleye giriş -
menin ne kadar müşkül olacağı
nı hissediyordu. 

Dreyfilsün ikinci mahkfımiye -
tini tecil ettirmekle bu parti ile 
münasebetlerini düzeltebileceğini 
zannetmişti. Fakat bu partinin 
Dreyfüs için istediği bir Hltuf 
değildi. Parti onun hakkında a -
daletin tecellisini, yani, tam ve 
kati bir beraet karan ile eski yüz. 
başılrk rütbesinin iadesini istiyor .. 
du. 

Felix Faure'un bir tek istediği 
şey, meseleyi örtbas etmekti. 
Harbiye nazırının orduya yolla -
dığı bir mesajla hadisenin ka -
pandığını ilin ettiren Felix Faur.e 
bu çetin meseleden bu şekilde 

kurtulabildiği için tam memnun 
olduğu bir sırada hadisenin prens 
Monako tarafından yeniden alev. 
Iendirilmiş olması üzerin-c müt -
hiş müteessir olmuştu. O kadar 
sinirlenmişti ki, prensin karşı -
sında yalnız diplomatik muaşere
te muhalif değil, en iptidai ter • 
biye kaidesinden bile hariç bir 
hareket yapmaktan kendini me -
ncdememiş. 

._ Dreyfüs masum öyle mi? .. 
diye bağırmıştı. Milmkiln değil, 

bütün Fransız generalleri bunun 
aksini düşünüyorlar. Sizi dinli -
yemem!. 

Koltuktan fırlamış, odanın i -
çinde birkaç kere dolaştıktan 

sonra birdenbire mihanild bir 
hareketle yanında bulunduğu ka. 
pıyı arkasına kadar açmıştı. Bu 
vaziyeti gören prens de yerinden 
kalkmıştı. Ve: 

"- Zatıalinizden müsaade al· 
malda şercfyabım bay reisicum· 
bur." demişti. 

O zaman birdenbire Fclix Fa
ure yaptığı hareketin çirkinliğini 
anlamış, prensin iki elini birden 
tutarak: 

"- Gidiyorsunuz, öylemi? Fa. 
kat sizi pek yakında tekrar bek
lerim." demişti. 

Sonra da yaptığını unutturmak 
ister gibi prensi ikinci salonun 
kapısına kadar teşyi etmişti. 

işte bu görüıımeden sonra sok 
canı sıkılmış bir halde bulunan 

' Felix Faure Madam Steinheili te· 
lefonla çağırmıştır. Madam Ste· 
inheil hatıratında reisicumhurun 
hastalanışını şöyle tasvir etmek. 
tedir: 

Doktor (Müebbet hapis mn.h· 
kumuna) - Nevradeniden muz. 
taripsiniz. Sinema, tiyatroya sık 

sık gidiniz. K .. gezintileri yapı 
nı:ı, az zamnnda geçer. 

- Fransız karikatürü -

Fransız Cumhurreiıi Felix Faım-e 

"- Felix Faure birdenbire 
''boğuluyorum bir şeyler görmU -
yorum'' diye bağırdı. Katım Müs
yö Blondeli çağırdıın. Hemen 
geldi. Birkaç dakika sonra cum -
hurreisi bize: 
"- Bir şey değilmiş, geçti.'' 
Dedi. İkimiı mesai odasına ka. 

dar gitmesine yardım ettik. Bana 
döndü: 
"- Şimdi biraz istirahat ede

ceğim, dedi. Fakat size yemin e -
derim ki, bir daha o kuvvet ili -
cından alıruyacağun. Yann size 
telefon ederim." 

Müsyö Blondel, onu yalnız bt. 
rakmasın diye bana kapıyı açtır -
masını istemedim. Saint Honore 
tarafından çıktım, bir araba ile 
eve döndüğüm zaman saat takri
ben altı idi.' 

Madam Steinheit ölümli ancak 
geceyarısma doğru çok eski bir 
dostu olan posta ve telgraf ne -
zareti umum müdüründen öğren
miştir. Ertesi sabah erkenden 
Fclix Faurcun emrine vermiş ol
duğu memur gelmiş: 
"- Müsyö Faure'un bu ölümü 

bana çok şüpheli görünüyor." 
demiştir. 

Matmazel ve Madam Faure o
nu yalnız son dakikaların-da gör
düler. Beni, takip ediyorlar. Bu -
raya gelmiyeyim, bu sizin için 
de, benim için de daha hayırlı

dır." 

Madam Steinheil, hatıratında 

Felix Faure'a otopsi yapılmamış 
olmasını garip bulmaktadır. Bel
ki bunun yapılmayışının 6ebebi 
cumhurreisinin ölüsüne kaf1ı du
yulan hürmettir . . Çünkü onun 
kullandığı acaip ilaçların bu ölü
me sebep oluşu meydana çıksay
dı, muhakkak ki halk daima çok 
büyük bir istihza ile bu ölümü 
hatırlıyacaktı. 

Felix Faure'ı tutl\n nasyonalist 
ler onun ölümile adeta son ü • 
mitlerini kaybetmişler gibi yeis 
içindeydiler. Eğer bu hadiseden 
on sene sonra Madam Steinheil 
bir çift cinayetin faili olmak töh. 
meti altında mahkemeye sevkedi· 
leceğini o zamandan tahmin et -
miş olsaydılar. Muhakkak ki , 
bundan istifade ederler ve Felix 
Faure'in bu kadın vasıtasile va • 
tan hainleri veya ecnebiler tca • 
fından ö1dürUldüğüntl ileri siircr· 
terdi. 

-SON-

• 



r. Gün içinde las 
Okyanusunu aşarak 
lngiliz tak 'b ·nd n 
nasıl kurtu du 

~ ~ ................... , 
Açık ve dalgalı ! 
denizlerde 33 
mil süratle sey
rederken , koca 
transatlant i g in 
rengini nasıl 
d e ği ştirm işler 

...... . . . ....... J 

OJ.-yanmmn korkunç dnlgnlnn Uı:crinc1c. fn~iliz krurnzörlerinc ~öriinmemek için g<'mltcrtntn ren
gini gril e bol nl nıı llrcmen mürettebatı i~ başmd:ı. 

sı ile İngiltere arasında her' on 
milde bir İngiliz tarassut gemisi 
olduğunu bildiğimiz için tehlike 
nin çok yakınımızda olduğunu 

hissediyorduk. Gemide bütün ih
tiyat tedbirleri alınmıştı. Bir İn
giliz vapuruyla karşılaşır karşı

laşmaz derhal gemimizi ateşleye
cektik. İslanda sahillerinden son· 
ra istikametimizi bir daha değiş. 
tirdik .Uzaktan bir vapur görür 
görmez milliyetini araştırmağa 

lüzum görmeden bütün yolu-

1 939 harbinin bugüne kadar 
en esrarlı macerası şüphe 

yok ki Alman transatlantik gemi
si Bremenin İngiliz kruvazörleri
nin elinden kurtularak Mur
mansk ismindeki Rus limanına 

kadar gidebilmesidir. 
Almanların Bremen vapuru 28 

Ağustosta Nevyork limanına gel
mişti. Gelişinden iki gün sonra 
Nevyorktan tek bir yolcu bile 
almadan yalnız ambarlarını fazla 
yiyecek, yakacak ile doldurarak 
bu. limandan ayrıldı. Amerika sa
hillerinden ayrılır ayrılmaz ge. 
minin İngiliz torpidolarının hü
cumlarından kurtulmak üzere ce
nuba doğru yollandığı tahmin e. 
diliyordu. İşte bu andan itibaren 
bütün Avrupa ajansları geminııı 
vaziyetiyle meşgul oldular. Tel
graf haberleri biribirini kovala
dı. 

Eylülün birinci günü Havas a. 
jansı Vaşingtondan aldığı bir 
telgrafı neşretti: 

"Bervisk .. isimli İngiliz kruva
zörü, Bremenin Atlas Okyanu
sunda olduğunu, bütün hızıyla 

Avrupaya doğru geldiğini söyle
diler. Almanlara göre vapur bir 
İspanyol ve yahut bir İtalyan li
manına sığınmağa çalışacaktı. Al
man ajana bu haberinin sonunda 
vapurua tngUiı: kruvu8rlerl ta
rafından takip edildiğini de giz
lemiyordu. 

3 eylülde Nevyork radyosu is
tasyonu İngilizlerin Beremen va. 
purunu zaptettiklerini haber ver
di. Bu haber 7 eylülde Almanlar 
tarafından tekzip edilerek vapu
run emin bir limanda bulunduğu 
bildirildi. 27 eylülde İngiliz bah. 
riye nazırı Çörçil gemının bir 
Rus limanına sığındığını resme.1 
söyledi • 

Bremen beş gün içerisinde At
las Okyanusunu aşmış ve sisten 
istifade ederek İngiliz takibin -
çlen kurtulmuştur. İzlanda şima. 
linden geçerek M urmansk lima
nına girdi. Hi'ılfı oradadır. Ve 
geminin Ruslara Eatıldığına dair 
bir takım şayialar da çıkmıştır. 

Bir Belçika gazetesi muhabiri 
gemi mürettebatı ile görüşerek 
Bremen macerasının bütün tafsi
lcitını öğrenmiş ve gemiye ait bir 
çok fotoğraflar elde etmiştir. Ma
cerası bir efsane halini alan b:ı 

gemiye dair sen tafsilatı bu yazı
dan hülasa ediyoruz: 

"28 Ağustosta Nevyorka ya
naşarak yolcuları ve eşyayı alelii
cel:: çıkardık .. Çünkü her gün al
dığımız haberler biribirinden fe
na idi. Geminin boşalması bittik. 
ten sonra kaptan bizi topladı. Hiç 
bir yolcu almadan derhal hareket 
edeceğimizi bildirdi. Derhal ha
reket hazırlıgına başladık, bir A
merikan gemisi bize petrol veri. 
yordu. 

Petrol alma işi biter bitmez 1 muzla uzaklaşıyorduk. 
gemimiz Amerikan polis ve güm- ''6 eylül sabahı Murmansk li
rükçiıleri tarafından inceden in- manım uzaktan gördük. Arka -
ceye araştırıldı, fakat hiçbir şey daşların sevinci sonsuzdu. Rus 
bulamadı. Gemide Amerikan po- limanında tatlr ve sakin bir hayat 
!isinin nezareti gittikçe artıyor- geçirdik. Geceleri siinemaya git
du. Bu teftiş ve muayene hare _ tik. Radyo dinledik. 18 eylülde 
•ketimizi 36 saat geciktirdi. 30 A. şimendiferle Leningrada kadar 
ğustosta Amerikadnn hareket mü gittik. İki gün orada kaldık. Son
saadesini aldık ve derhal demir ra Ciyera Cordoba vapuruyla bir 
aldık. Bütün hızımızla yol alıyor kruvazör refakatinde tekrar yola 
duk. çıktık. Ve 27 eylülde Alm~n

Muta~ olan yoldan ayn bir ro
ta ile seyrediyorduk.İki Amerikan 
tayyaresi de mütemadiyen üzeri. 
mizde dolaşıyordu. Akşam üzeri 
açık denize kavuştuk, bütün ışık

ları söndürdük. Güvertede cıgara 
içmek bile memnu idi. 

"Ertesi sabah bütün miırette. 
bat güvertede birikmişti. Yapıla
cak il!c iş geminin rengini değiş
tirmek ve vapuru griye boyamak
tı. Gemi saatte 33 mil hızla gi. 
derken bu işi yapmak hiç te 
kolay değildi. Bir kısım tayfa va
purun dış boyasını değiştirirken 

diğer tayfa ekipleri de bacaları, 
direkleri ve güverteyi ayni renge 
boyamakta idi. Çok kısa bir za
man içerisinde gemi o kaclar mü
kemmel boyandı ki 20 . metre u. 
zaktan gemiyi denizden ayırd et
mek imkansızdı. 

Harbin başladığını radyodan 
öğrenmiş olduğumuz için sıksık 
yol değiştiriyordu. lzlan<la ada. 

yaya kavuştuk ... 
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Son Dakilia'mn his. ask. m acera romanı: 

Na k leden: 
Güzin yaşlarla dolan yüzünü' 

yıkadı. Yanaklarına bir p:>:ira 
gezdirdi, sonra yemek o1:rnn3 
doğru inmeğe ba1'.a~ı. Her basa. 
makta, her döncme;tc ~umanın 

bir hayalini. bir hare!\:!lini gJ:-ü
yor, bir sözünü işidir gibi oluyor. 
du. 

Ötekilerden daha yakın bir 
şim~k se i dü1üncesindekj m~sut 
hayalleri bir orak gibi biçti. G:i-

zin sıçradı. • 
Yemek odasının kapısını itti ,·e: 
- Anneciğim! Diye haykıra -

rak içeriye girdi. 
Fakat birdenbire eşik üzerinde 

durdu: Babası annesinin karşısın. 

da oturmuştur. 

- llaydi, Gii-:-ı. çahukol. ye -
meğe ba'ilamak i. ı seni bekliyor

duk. 
- Geldim. babacığım. Fakat 

neden böyle haber vermeden ansı. 
zın döndünüz. 

Doktor yorgun, hafif bir sesle 
CC\'ap \'Crdi: 

- Şimdi geldim yavrum. İsti 
rahate ihtiyacım var da ondan .• 
Sonra seni gönnek iste:iim. Seni 
görünce her ıztırabı unutuyorum. 

Babası Güzini kucakladı. sonra 
kızına baktı: 

- Bugün sen de çok sevinçli
sin yavrum, neış'edcn gözlerinin 
içi gülüyor. 
G~nç kız oturdu. Lambanın ısığı 

tam doktorun yüzüne vurmuştur. 
Bu yüz bu dakikada çökmüş gö. 
rünüyor. Vücudu bir yana doğru 
eğilmiş duruyor, doktor iyi nefes 
alamadığı ıstıraplı dakikalannda 
daima böyle durur. 
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Kadıköy 
llAT.R Serseri kr:ıl \'C Düş· 

ın:ı n ın:ıskesi ali ııHln 
i"/WlTA : llilılirmcıııişth· 

Üsküdar ' ll.\l,R 

Muza/, er ~sen 
b ··ı 

Kansının ve kızının :ı• 

ani bir merakla soldu. • r 
- Sana kilini!•te ktl\ ,·et 

1 

yardımcı lazım trfan. Uy1'tl' 
luk, heyecan sana hiç g•l'll 
Vakıa m~ ,!~'.: u: ·un l:ı ;c.1 :.c. 
hiç düşür.mezsin bilirim. 1' 
bizi dü5ün .. Kendin için d • 
bile bizim için bir mli·l~et tı~ 
kal.. Dinlen.. lstanbJla iıtfl'' 

Bahusus, c:cn burada 0• 

etrafımızda her şey ne 1'cle" 
Bak bu gece !;C\ inç iç~risitı~ 
HiÇ bir endişemiz yok. BillS t 
leyh bu saadetimizin kl)'flİ 1 

bilelim \'e acı şeyler düşilllıı1 
lim. 

Güzin babasının meslek ııııı~ 
fakıyetlerini an.maktan çol< 
\andığını bilir: 

·ıdt 
- Babacığım, hastancll1 

oldu? ·•l 
- Yavrum, bilsen ne ~0tf 

ne ,·ak'a! Kilinikc girdiill· :ili 
çi doktor adamcağızın ölillel' ~İ} 
olduğunu söyledi. Kalp atıl d ~ 
bitmeden evvel durmasıtı il 

elimizi çabuk tuttuk. BU~ 
ameliyatı bu kadar kısa G 
s1ğdırdığıma hala şaşıyorııtıl[ııl • 
zel bir ameliyat ,·esselflill· f 1~ 
bir kaç dakika geç kalrrıtŞ ııı ı 
dık öleceği muhakkak olatl ıt 

h 
,ata 

dam kurtuldu. Onun a) ~-ı: 

besüm ettiğini gördüğlirı'l , .{il r 
ne kadar sevindiğimi taha)) 

demezc;in. iJ 
Güzin babasının solgun 

yüzüne takdirle baktı. , 
Fakat ic;te zavallı adatıl ·I! , da r 

nefes alamıyor; sözü Y~11 '0$ 
dı, elini yaralı akciğerlertfl~ıl· f 
götürdü, yüzünü buruştur ·r 
bir dakikalık muvakkat b~0~! 
raptır. Bir dakika sonra ··ıtı1 
doğruldu ve yarıda kalan cilbıl 
ni tamamlayabildi. Fa~?t l'ıı.lt! 
an içerisinde Güzin bütulld'.tll1 
bu faciaya sebep olan a ' 
nefret etti. 113~ 

"Bu işi sevdiğim adaırııtı / 
t d. d" .. au·· c,.ıe 

sı yap ı , ıye u un • J3ı!ıı 

istediğim adamın -babası. J4· 
san değil bir canavanrrı· er<' 
bu sevgiyi babama itiraf ed ~ 

Bir yağmur tufanı ,•c 
çamları tokatladı. Yakında 
şimşek çaktı: ,..,tl 

(Dcvıırrı1 


