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Kırk Alman ajanı 
C-enevrede 

VarınkD Milletler Cemiyeti toplant•sında 

Bitaraflar sulh teşebbüsünde 
bulunmazlarsa Almanya 

onları cezalandıracakmış ! 
lskandinav devletleri, Sovyetlerle Finlan
diyanın arasını bulmağa karar verdiler 

l'arü;, 8 (A. A.) - "Havas": 
~18.ndlyanm Rus tecavüzüne 

~!'§I gösterdiği mukavemet bütün 
-·~ız askeri muharrirlerin tak· 
dir~rinl toplamakta.dır. 

li'akat diplomatik saha.da en 
~liııhn hadise yarın Cenevrcde 
~ lllanaca.k olan milletler cemiyeti 
0lllıeYidir. 
. Cenevre toplantısı, bitara.flar 1.. 

tııı, Alınan tazyiki altında bir 
~lllh tavassutunda bulunmak için, 

eıı.ı bir vesile olacağa benziyor. 

t ~euvre gazetesi, ekserisi gaze. 
~ınıyan 40 Alınan ajanının 

bu maksatla Cenevreye gelmiş ol
duğunu ve bunların Cenevredeki 
daimi bitaraf heyetler nezdinde 
büyUk bir sulh tezahürU yapma • 
lan için tazyikte bul unduklarmı 
yar.dıktan sonra diyor ki: 

"Alınan aja.nlarmm her t&ratta 
dedikleri ııudur: Eğer bitara!lar 
Cenevreden yeni bir sulh teşeb
bUsünde bulunmadan giderlerse 
Almanya onlarm müstakbel siya· 
setleri hakkında kat'i bir fikir e. 
d1nın1ş olacak ve onları cezalandı.. 

racaktır." 

(Devamı 2 lnd sa)1ada) 

Finlandiya 
Bütün dünyaya hitap ediyor: 
''Bize derhal insan ve 

silah verilmelidir',, 
- :En son dakikada aldığomz bu telgraf 2 lncl sayfadadır -

~~lıtr -e t,'1 'l'iyatrosu sl\nl\tkirlarmılan Melek Muhlis Sabahaddinln ccnnze. 
IJiitu nn rueraslmlc kaldırılmış \'e gömUlmllştUr. Cenaze meraslmlndc 

"Jtıı nrtıstıcr \"e anatkarı beğenen lılrtok kimse hazır bulunmuştur. 
eslnıdc, "~lclck'' ı, ebedi nıakbereslne konulurken görüyoruz 

Bükreş 
Elçimiz 

Ankaraya gelmek üzere 
Romanyadan hareket 

etti 
Londra, 8 (Radyo) - Bükreı

ten bildirildiğine göre, Türkiye
nin Bükreı elçisi buıün Ankara -
ya hareket ebnittir. 

Amerika, İngiltere · 
ye nota verdi 

Borlin, 8 (Radyo) - Amerika 
hariciye nazırı Hull, İngiltere bü
yük elçisini kabul ederek, kendL 
sine İngiliz hükümetine teslim et. 
mek üzere abloka hakkında bir 
nota vermiştir. Notanın metni 
Londraya geldiği zaman anlaşıla

caktır. 

Yunan Krah 
Türk dostluğunun dai
mi kalacağını söyledi 

Londra, 8 (Radyo) - Atina
dan bildiriliyor: Kral Yorgi bu· 
lunduğu bir beyanatta Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki dost·· 
luğa temas etmiş ve bu dostlu
ğun daimi kalacağını söylemi;;
tir . 

Atina, 8 (A.A.) - "Atina 
Ajansı tebliğ ediyor., : 

1912 de Türk ve Yunan filo
lar arasın<ia yapılan Helli muha
rebesinin yıldönümü münasebeti
le kral Jorj 326 deniz erbaşına 
madalyalar vermit ve söylediği 
nutuk~a bilhassa demiştir ki: 

(De\'amı 2 inci sayhıda) 

KURUi 

il 

il 

rı 
Almanların 

Ruslara 
tavsiyesi! 

Sovyetlerin Basra 
körfezi istikametine 

taarruzunu 
memnuniyetle 

karşılayacaklarmış 
Am terdam, 8 (A. A.) "Havas'' 

Şimdiki harbin Türkiye ve J akın 

§ark istikametinde genişlemesi ih· 
timıılleri Almanyn'da her gün bir 
az daha açıkça mcvzubahs edil. 
mektedir. 

Almanlar Ruslann Bnsra körle. 
zi istilmmctinı:le bir taarruzunu 
memnuniyetle kar§ılıyactiklardır. 

Alman gazeteleri Rusyaya ~orveç 
limanları istikametinde gcnişle

mektense, bu~z bir denize çık
mağı tavsiye ediyorlar. 

Finlandiyada göllet" mıntakamnda uç~ Fin tayyareleri 

Hamburger Fremdenblatt gaze. 
tcsi, Türk • lngiliz • Fransız mua. 
hedesinin eski İngiliz - Rus ihtl. 

(De\·amı 2 inci sayfada) 

Fin ·sahilleri 
abluka altında 

Stalin, 
21 ine 

Fin meselesinin ayın 
kadar hallini istemiş 

Ruslar Finlandiyanın lsveçle alakasını 
kesmeğe uğraşıyorlar; maksat lsveçten 
yardım gelmesine ve Fin ordusunun 

lsveçe çekilmesine mani . olmaktır 
Londr&, 8 (A. A.) - FinlandL 

ya mahafilince Röytcr ajansına 

yapılan beyanata göre .Manncr. 
hcim hattını yardrklanna dair 
Sovyet iddiaları esassızdır. 

Bu hat en aşağı 30 kilometre 
derinliktedir ve nehir, göl gibi bir 
çok tabii manialardan başkaca 

her türlü kapan ve tuzaklarla do

Mannerheim hattının Slr Valtcr sen iki üç senedenbcri FinlAndiya_ 
Krikt.ı tarafından yapılmış olduğu ya silah gönderiyordu. Finlandiya· 
keyfiyeti de tckzib olunmaktadır. lılnr So\•yctlere karşı İngiliz 
Sir Valter 1924 \'C 1925 to ancak Blcnhcim bombardıman tayyarele
general St:ı.dd'ın müşaviri olarak rini kullanmışlardır. Finlandiya, 
bulunmuştur. Müdafaa hattı Fin- şimdi de b~ok Gloster ve Gladia-
18.ndiya subaylarının planlan mu - tör tayyareleri sipariş ev!emlştir. 
clbince vticuda getirilmiştir. Finlandiya ormanlıı.rmın harbde. 

Finlandiyanm lngiltereden aldı- ki hususi mevkii dolayısiyle Sov. 

ludur. ğr silahlara gelince, lnglltero csa. (Devamı 2 inci sayfada) 
~~~------~-----------~--~----....;;.• __ ~------------------·-------------------~ 

Ava r11 
kanıarasında 

gizli celse 
ıYa.zıaı 2 inci -Wa 
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•• UN eh v:d - ? 
neleır ao<dl u • 

ilk okul çocukları 
neler okuyacak 

İlkokullarda okuyan çocuklann fikri kabiliyetlerini yükselt
mek, ayrıca kendilerine okuma zevkini verebilmek i.ç:n Maarif 
Vekilliği yeni tedbirler almıştır. Bu arada mevcut çocuk neıriyatı 
tetkik ve tanzim edileceği gibi, vckillikçe yeni eserler de neırolu
nacaktır. 

Mevcut çocuk neşriyatı ilkokulların birinci devresi olan üçün
cü sınıfa ve ikinci devresi olan dört ve beşinci sınıflara göre ay
nlacaktır. 

tik okullarda kıraate uygun göııülen mevcut çocuk neşriya
tınm sayısı 400 kadardır. 

üniversiteliler 
not tutmaktan 

kurtuluyor 
Universitenin den kitabı ihti

yacını önlemek, talebeyi kitap -
sızlıktan kurtarmak maksadiyle 

rektörlüğün tetkikler yaptığı ma 
llımdur. Şimdiye kadar her fa

kültenin kaç kitabı olduğu, ne 
kadar kitaba ihtiyaç bulunduğu 

tesbit edilmif, listesi hartrlammı
tır. Hazırlanan bu listeye göre, 
yakında faaliyete ge~ nok
san olanlarm tamamlanmasına 

baılanacaktrr. 

Lisan kursıtna 
devam eden 

talebeler 
'Universitedc açılan lisan öğ -

retmcni yetiştirme kursu talimat
namesi hükümlerine göre kursa 
devam eden talebenin iki aylık 

tedrisat müddetinin bir yılı Av
rupada geçecekti. 

Fakat talebeleri A vrupaya gön 
derilmektcn sarfınazar edildiği 
için bu :talebeler dün rektörlüğe 
müracaatla mukavelelerinin fes
hini istemişlerdir. 

Talebeler Avrupada tahsile ta
bi tutulacaklarını ve bu suretle 

Hazırlanan umumi listeye gö- yüksek tahsil imkanlannr elde e
J' bütün üniversitenin 228 ders deceklcrini ümit <:ttiklerini, fakat 
kitabı vardır. Fakat bu kitaplann Avrupaya gönderilme meselesin
bugün yalnız cüZ'i bir kısmı mev den vazgeçilmesi dolayısiylc mu
cuttur. Raporun vekalet tarafın- kavelelcrinin f cshine lüzum gör
·cıan tetkikinden GOnra kitapların 1 düklerini bildirmişlerdir. Va.zi -
sür'atle yetiştirilmesine geçilc- yet rektörlükçe tetkik edilmekte-
cektir, dir. 

Kuk Alman ajanı Cenevrede 
(Bnı tarafı 1 inci sayfada) 1 manevralan muhik gösterecek ma. 

Ordre go.7.etesİ, Cenevrode itti- hiyettedir.,, ' 
haz oluna.bllecek ka.rarlar hnkkm. İSKA1''1>1NAV lfVK°(}METI.ERL 
da şöyle yazıyor: KAR RI 

"Fransa ve lngiltere Sovyctlerin Kopcnhag, 8 (A. A.) - lsveç 
tecavilzllnU takbih edeceklerdir. Norveç ve Danimarka hariciye 
Fakat i§in Rusya ile mUnasebette- namiarmm içtimaı hakkında Da
rin kesilmesine kadar g<Stürülıne- nfmarlta hariciye nezareti aş:ığ:da.
yeceği, Jord Halüaks'm geçen gün. ki tebliği n~ret.miştir: 
kil beyanatın.dan da anl83ılıyor. "Uç hariciye nazın toplantıları 
Fnı.nsa ve İngiltere bitaraflann esnasında, FiıilAndlyo.nm milletler 
makes olabileceklerl sulh tavas. cemiyetine yaptığı mümcnatin 
sutlarına ka:rşt koymağa da. az- doğurduğu meseleleri müzakere 
me~lerdir. Bitaraflar, müttefik- ebni§ler \'e Sovyetler birliği ile 
Ierle ha.rbden kurtulacak olan Hlt- Finlandiya &I'SSmda yeni müzakc
lerln şimal memleketlerinde jım • reler açılması için ellerinden gel~ 
darmalik ynpacağmı zannediyor. nl ynpma.k bahslndc mutabık kaL 
lama aldnruyorlar." mt§lardır. 

Petlt Parlslen gazotesI, ha Nazırlar ayni zamanda Sovyct • 
devletler arasmda. Cenevreden Finlandiya anlaşmazlığının umumt 
Rnsyanm :ihnı.cmı terviç edenlerin vaziyet Uzerbıdcki tesirlerini de 
sa.yJSinm her gün daha. ziyade art. milzakero etmi'.}lerdir. 
makta olduğwıu mUşahede etmek- Nihayet, milletler cemiyetinin 
tedir. faaliyeti hakkındaki müteferrik 

Bu gazete, dünkü günün en mü- meseleler de görfiaUimilşt.Ur. 
hlm hlldisesini btlyük fS§ist mec
lisinin Romada yaptığı toplantıda 
bularak diyor ki: 

"Büyilk faşist meclisi resmen ve 
sarahaten Sovyet taarruzuna kar-
11ı cephe almıştır. Bu, Finlfuıdiya. 
ya tayyareler göndererek ilk yar. 
dımda bulunan İtalyanm mezkf.tr 
taarruzu takbih etmcsinln bir te
l'ididlr, ttaıya bugU.nkii vaziyetin • 
de Rusyaya. kaz1ı miltczaylt bir i
timatım:lık gösterlyor. Bu it.bnat
sızlığı Moskova tarafından cenubu 
aarld A vnıpasmda ynprlan elyast 

lillEOEK! 
Londra, 8 (A. A.) - Milletler 

cemiyetinin 8nlimüzdeki toplantı -
mnda. Polonya Grallnski tarafm
dan temsil olunacaktır. 

Montevideo, 8 ( A.A.) - Uru
guay ~yan meclisi, geceleyin bir 
içtima aktederck milletler cemi. 
yetinden çekilmeğe karar vemıi~ 
ve müteakiben Finltı.ndiya hak -
kında bir sempati tak-riri kabul et
miştir. 

• 
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SON POST A'da 

Muhiddin Birgen bugünkü yazısında İtalyanın aldığı vazi
yeti mevzuu bahsederek, buglinkü harbe Almanyanın tek ba}ına 
l~irdiğinin tahak.1ruk ettiğini söylüyor ve diyor ki: 

"Almanytıya akıl öğretmek bize düşmemekle beraber ve gerl"' 
eğer Almanya !bugün gördüğü gibi hakikaten bu mücadeleyi yalnız 
başına yürütmek mevkiinde ise bu harbi alevlendirmekten ziyade 
yatıştmnayı temin edecek bir yol bulması, hem kendisi hem de 
bütün dünya için cıı hayırlı bir hareket olur. Ve harp böyle de· 
vam ettikçe miicadeleden kim galip çıkarsa çıksın Avruparun 
tarihte tasavvur bile etmediğimiz büvük tir rrağlUliy~te, biifii"' 
sekenesiyle birlikte büyük bir mağlfthiyete uğramış bulunacağı 
muhakkaktır. Allah cümleye akıl versin!.,. • 

AKŞAM' da 
B.ugUn, bqmakale yotmn.. 

- t 
27'1Bdl1~176ıi!i251~'4 

Finlandiya 
Bütün dünyaya hitap ediyor: 

''Bize derhal insan ve silah verilmelidir; 
Finlandiya harbi kaybetmeğe mahkOmdur,, 

Hel inld, 8 (A. A.) - Finlandiya. hariciye nezareti 11özcli5ü, Röy
ter ajansmın Hl~lsinki muha.birine yaptığı beyanatta bütün dilnyaya 
müracaat ederek yardım edilmesini istem.iş ve demiştir ki: 

Bütün dünya küçücük Finlandlyanm ağır ağır ölümilnU aeyJr mi ede
cektir? Bizo derhal insan ve silAh verilmelidir.,, 

"- Dilnya Finlandiya hakkında ne yapmak fikrindedir? Her ta
raftan muhabbet teza.hllrleri yağıyor. Fakat, Uç milyon nüfuslu bir 
FınlAndiya 180 milyon nüfuslu R~yaya e.bcdiyyen karşı koyamaz. 
Finlandiya ümitıılzce, yaşamak iGln çarpl§ıyor. Bu hayat, birkaç ay, 
belki de birkaı; sene sürebilir. Fakat, unutmıyalım ki, dev gibi Rus_ 
ya küçücük Finlandiyayı kovalıyor. Finlandiya belki bir müddet önlin_ 
den kaça.bilir. Fakat, eninde sonunda. harbi kaybctmeğe mallkfımdur. 

Polonya için knnlıırmı feda.ya kalkan Fransa ve İngiltere gibi btl· 
yük devletlerin, FinlAndiya için hiQbir eey yapmamalıı.rmıı. te~ et
miş ve sözlerini aöylc biUrm13tir: 

"-Eğer dünya küçük FinlAndiyanm ezildiğini ht.ememc, Fin
landiyaya gönülden biraz daha fazlastnı vermesi zamanı gelınştir. 
Finlandiya gururludur. Fakat, diğer milletlerin yardum olma.ksızm bU 

follketten kurtulamıyacağmı da müdriktir. Milletlerin Finlfuıdiyanttl 
ezildiğini ve Finlandiya halkmm merhametsizce öldürüldüğünü gör. 
mek ıntcmiyeceklcrini Umi<l ediyoruz.,, 

A v'im kamarasında gizli celse 
Loodra, 8 (A.A.) - Çember 

layn Avam kamarnımm y3 kinu
nucvveldc bütün gün hafi bir cel
se aktedeceğini bildirmiştir. Bu 
celsede harp levazımı imalitı 

meaclcai müsakerc edilecektir. 
14 Kanunuevvelde Avam Ka

marası 16 Kammusaniyc kadar 
tatil yapacaktır. Salı günü hava 
nazın ve pertcmbe günü de Çcm
berlayn vuiyet hakkında izahat 
ta bulunacaklardır. 

BiR HAVA HARBl 

Londra, 8 (A.A.) - 8 Alman 

tayyaresi dün öğleyin Firth Of 

Forth askeri limanına yaklaJm.1§
tır. İngiliz tayyareleri muharebe-

ye tutuşmuş ve Atman tayyare • 

lerİni tardetmiştir. Bir Alman 

tayyaresinin düşürüldüğü samlt

yor. Dü§man tayyareleri bomba 

atmamıştır. 

Sovye t Fin 

ALMAN TAYYARELERiNiN 
TAARRUZ TEŞEBBOSO 

Londra, 8 (.A.A.) - Dün Al
man tayyareleri Simal Denizi il· 
zerinden uçarak iki defa taar
ruza teşebbüs etmi§tir. Fakat her 
defasında da İngiliz tayyareleri 
tara fmdan tardolunmuşlardır. 

DOYÇLAND KRUV AZöRO 
BiR AL~AN LiMANINDA 

Kopenhag, 8 (.A.A.) - Nati-

harbi 
r. . J inci sayfada) 1 moda harp çok daha şiddetlidir. , körfezinde bir Fin denizaltısını 

yetler tayyarelerinin ezici faiklyc- Çünkü, Ruslar, Finlerin f&vcçle batırmıştır. 

tinden istifade edemiyorlar. Esa. • karadan rabıtasını kesı.neğe çalışı Petsamo §ehrini 20 bin Finli 
ec:n Finllindiynlılarm icat ettlklerl yor. mildafa.a etmektedir. Ruslar Es-
husust :maldnelltüfekler bilhassa B:.ı suretle, isveçten yardan, tonya ve Litvanyadaki hava üs.
bu orma.ıılardıı.A tayyarelere kartı silah ve cephane gönderilmesine lerinde bannmakta ve buralan 
ateş edilmek Sçln yapı1mtştl. mini olunacak ve harp sonunda Finliler taraf m'Cian bombardıman 

tTALYANIN GÖNDERDIGt Fin hükumetiyk, devlet hazinesi edilememektedir. 
TA l."'YARELER 7 RUS ve ordunun f sveç topraklarına çe- ÇünkU, Estonya ile Litvanya 

TAYYARE8l Dtl 'ORHOŞ kilmesinin önüne geçilec;ektir. bitaraf devlettir ve Sovyetler bu 
Londra, 8 (A. A.) - l.}i bir Modern Fin silahtan fsveçtcn bitaraf devletlerin topraklarında 

menbııdan öğrenildiğine göre ltaL alınmıştır. İsveç Avrupa.da en hava Usled kurarak hava kuv
ya l.Arafından Jı,inibndiyaya gön. modern silah fabrikaları bulunan vctlerini emniyette bulundur-
deri~ olan 6 tayynre, İtalyanın bir memlekettir. maktadır. 

\'ereceği levnı.:nnm ilk lmmum tcş- lsveçle Fintandiyanın muva- RUSLAR FJN SAHiLLERiNi 
kil etmektedir. salası kesilince merkez cephcain- ABLUKA ETTiLER 

Bu tayyarelerden bıwları, daha deki harbe bunun şiddetli tesiri Londı.-a, 8 (Radyo) - Rusya 
ı;ıimdidcn 7 Sovyet tayyaresini olacaktır. Sovyet orduları Pet- Bugün öğleyin Finlandiyanm 
dilşürmtlştür. samodan Tomeoya kadar ilerlerse Baltık denizindeki bir çok sahil-

İyi malumat almakta olan ma- Fin - İsveç muvasalası karadan lerini abluka altına almrşt1r. M~ 
hafil, İtalyan pllotlarmm lspanya kesilecektir. Ruslar eski Fin kovadan bildirildiğine göre, şlın
dahili harbi cenasmda tecrllbc devlet merkezi olan Abo, Türku- diye kadar Sovyet merkezinde bu 
görmüş olduğunu ve dalıa §imdi - dan Stokholme kadar denizden lunan Fin sefaret erkanı bugün 
den Sovyet pilotların t.a.biyelerile de iki memleketin muvasalasını hareket etmişlerdir. 
ünsiyet peyda etmiş olduklarım kesmeğc te§ebbüs etmektedir. A- Dün Finlandiyada her Uç cep-
beyan etmektedirler. land ad la "ki ı ka d" d a n ı s n ınav ev- hede büyük faaliyet görülmüş ve 

İtalyan tayyareleri, Finliı.ndlya • Jetini birtc~tiren köprü vazif t11ini • da ,_.b. h 
s Fınler Karclya muıur ıl a~-

ya gitmek için AlmRnya üzerinden görüyor. d' 
kete geçmişler ır. 

uçmu§lardır. Bu adaları Ruslar ele geçir-
F 1.,.'i'LJi"» n• ....uAı.:KA BİR ~ABt- . F k NORVEÇ SAHiLLERiNDE .u., """ n..ıAı> ~ ~ mek üzeredır. a at, Finlerle 

Yt} TATBİK EDİYORLAR HARP GEMiLERi tsvcçli.l~r bu adaları tahkim et - Oılo, 8 (A.A.) _ Algerce a- . 
Rlga, 8 (A. A.) - Helsinkiden mektc Ruslar ise bu tahkimata 

·-· · çıklarında hüviyetleri tcsbit edi-istihba.r cdildigıne göre Finlandiya mani olmrya çalışmaktadır. 
h d d · R k b'lh lemiyen harp gemileri görülmliş-

u u undaki us ıtaatı, 1 as43a STALIN, AYIN YlRMl BIRl-
arazf.nln anzalı olması dolayı.sile tür. Sahilden görülmiyen bir 
büyük mllşkülatn. maruz bulun- NE KADAR, FiN MESELESi- hedefe ateş ediyorlardı. 
makto.dır. Fin!Andlyalılar, Rus kr- NIN HALLİNi iSTEMiŞ! Dün büyük bir bombardıman 
taatmca. meçhul olan bir tabiye Sofya, 8 (Züriht.en teJc~onla tayyaresinin Norveç sahillerin -
tatbik et.melttedlrler. Her Finlan _ bildiriliyor) - Stalin, Fin işinin den uzakta uçuşlar yaptığı müşa
diya 'bölüğü, kendi nam ve hesa. ayın 21 ine kadar bitirilmesini hede edilmiştir. Bu tayyarenin ha 
bına hareket etmekte ve ne yapa· istemiştir. Rus kuvvetleri 30 fır- rekatı Norveç tayyareleri tara-
cağını bilmektedir. ka bir kaç tank alayından ibaret fmdan tarassut olunmuştur. 

Halbuki Ru&tar, kilUc halinde olup mütemadiyen takviye kıta
hlicum etmekten ~a bir ta.biye lan gönderilmektedir. Sovyet
bllmemekte ve Finlandiya mitral • ler Petsamo cephesin-c 11.000 aa
yözleri tarafından biçilmektedir - ker dölha ihraç etmişlerdir. Hel
ler. sinkide yarun metre kar vardır. 

Vukwı.tı, göı.:lerile görmil§ olan Ve mütemadiyen de yağmakta • 
kimseler, Rusla.rm zehirli gaz kul- dır. Bitaraf askeri mil§4ili!t.ler 
la.nmnlrta. olduklarnu teyid etmek.. Sovyetlerin Finlandiyada bi~ bu
tedirler. Carelie mmtakasmdııki çuk milyon asker 500 tayyare 
So\'yet kıtaatı, Rus tebliğine ra.ğ. l:in tankları olduğunu söylemiJ-· 
men, ilerleyememcktedirler. Rus· lerdir. 
lar, M.a.nnerheim hattına vA.sıl olıı.- Finlerin 400 bin askerle 200 
ma.nuşlardır. tayyare 200 taıüdarı vardır. ital-
SCVYETLER, FİNLERiN IS- yan tayyareleri geldikten sonra 
VI:;:'LE OLAN RABITASJNI Finliler hava silahları itibariyle 
KESME~E ÇALIŞIYOR daha kuvvetlenmiştir. iki Fin 
Sofyo, 8 (Hıosuıi) - Zürihten tayyaresi Leningrad üzerine u

tclefonla bildiriliyor: Rwsla.rm çu~ yapmışlarsa da bunlardan bi
ıneydana getirdiği tıtratejik plftn risi dilşürülmt:ştilr. Burya ismin
mucibince Ka:relidcn !azla Petsa-, dcti .Rus sahil harp gemisi Fin 

Yunan krah 
(Baştara.ti l ln.cl Sayfaad) 

BugUnU iki bakımdan kuttu
luyoruz. Evveli kahraman bir 
dü§nıana kar§ı harbetmiş olan de· 
nizcilerimiz için bir şeref gilnü • 
dür. Ve sonTa çünkü o zaman • 
danbcri eski düşmaıumızla elele 
vererek aılcı ve çözlilmcz bir 
dostluk ve ittifakla bağlandık. 

Bütün gazeteler, bu merasimi 
mevzuu bahsederek, kralın söz
lerinin ınllnasmı tebarüz ettir -
mekte ve bugünl-ii Türkiyenin 
ayni mü§terek sulh ve komşulari
le i~ birliği emelleri besledikleri· 
ni ve ayni yolda yürüdüklerini 
yamıaktadır, 

onal Tiden~e gazetesinin Berlin 
den aldığı bir habere nazaran 
Doyçland cep kruvazörli, bir .Al· 
man limanma vasıl olmuıtur. 

l\IURAHHASIHIZ BU AQAM 

GlDlYOB 
Milletler Cemiyeti uamblesinde 

TUrldye muralıhn.sı olarak ~ 
bulunacak Sivaa mebusu Neomed· 
elin Sadak, bu aqam1d ~ 
Cenevreye gitmektedir. 

Almanları Ruslara 
tavsiyesi ! 
(~ 1 lDCi &&Jfad&) 

lA.tnu tekrar eenlandırdığuu ya:tJ
Yor vo bu yil.zdcn Rwı • J'a.pon ib
tilA!mm sUratle halledileceğtnt u· 
mit eyliyor. 

Alman gazetelerinin ~riye.11 
Rusyayı FinlAndiyadan yakın pt• 
ka çevirmeği .istihdaf ediyor. 

Berlin'in mlitaleası eudur ki. e• 
ğer Rusya garb devleilerile Jıarl>6 
girerse, madenlerinin ve demıryol· 
larmm tensiki için ıimdiye kad&f 
kabul etmediği Alman fencllerıııl 
kolaylıkla kabul edecekt.Jr. 

En son dakika: -------
Mayn harbi sona 

erdi 
Parls. 8 <Hu Ubi) - BaJır:b"' 

nazın M. Campinchi bu gün mecli• 
8in bahriye encUmeninde yapıı'1 
bir beyanatta tahtelbahir m~ 
lesinde müttefik devlet kuvvetl°" 
rin1n bUyük bir mfer kazan~ 
rmı, mayn harbhıinse durdurutıııllf 
aayılablleceği:ni eôylemiştir. 

Jıpanytı Finlandiya 
lehinde 

Londra, (Radyo ' Mat 18) _.. 
İspanyol kabinesi dUn geceki to~ 
lantısmda Finlfındlyanm uğradlb' ,·o barb&rca ho.rekoti takbih et.ıni3 
İspanyol milletinin Fin mllletiıı" 
kareı bilytl.k bir sevgi ve ys.kU1~ 
besWcUğinJ bildirmiştir. 

Almanya Ruayanııı 
harekf'tini tasvip ediyot 

Lomlra, (Radyo, saat 18) _.. 
BngUn Bcrlinde ncoredileıı :: 
resmi tebliğde, Almanyanm 
harbinden me8'ul olduğuna:;! 
lnglllz hUkQmetinln fikrine i _ 
edilmekte ve bu hari>den a.ncak fD 
glltercnfn mes'ul olduğu bUdlJil • 
mektedir. 
Diğer ta.raftan Fra.nkfurld' '/#' 

--1r& # 
tung go.zete:,,i bugilnkU bir ııu-
leslnde Almanyanm Rusya ile y&P
tığı anla§mada ona milU JJleıı!:;!: 
Jerlnln icab ettirdiği tarzda b • 
ket hakkmı tanıdığını Y.aDJla1'U 
drr. 
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.;nı~QDWZl'!tmmJI 
~ir Türk - Rus harbi 

SON DAK1KA'nm tcfriknsı: 55 Yazan: KURT RUCKERlrr 

mümkünmüş! 
~--,,.-,-il-:1-M·~j Kafkas cephesinde 
\ ~Ul'ITelsi lsmct tnann ta.. ta h ş i da t yap m 1ş1 z ! 

lBlr Alman denizcisinin 1914 de Emden knıvazörllnde geçen gUnlerl) 

Hem de hattıüstüva iklimlerin
de görülen kabuslu, ağır uykuda .. 

Liman üzerinde büyük gazi -
nolarda sazlar çalınıyor. Gecele -
yiciler cigara dumanlan arasında. 

- Öyle ... Fakat mahvoluncaya 
kadar vereceği tahribat .. 

1't dün akuam Çe.nkayada bir 
et ~. ziyafette bir çc>k 

,., Başvekil Refik Saydam Alman propagandası Turk - Rus ı.:._ ~nuışt:Ur. 
~ ln&ıunU.n Erzuruma gide. 1 k . • 
~~~habc~~ dostluğunu kundak ama ıslıyor 

' I'\._ de teyit edlhneml§tir, 
"il iUn evvel Pame giden 

Ankara bUytlk clç1sl 
bu Babah memlektlmlıe 

~~ • Elçi. Numan Menemen.. 
~ile yapılmakta olan mUza • 

?in kısa bir zamanda netice
. , T1lrk - Fransız ticarl 

tlerlnfn ge~iyeceğinl 

~en ~ bulunmakta o
~ relsl Mencmencloğlu 
~namı tarafmdan ka

Berlln.. '1 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

bAflca tarafa tevcih etmeye, be
ceriksizce çah§maktadır. Ve bu, 
bafka taraf, Balkanlann yerine 
şarktır. T ü r k i y e y i , Sov-
yetlerin Küçük Asyaya ya
yılmala.nru kabule mecbur edecek 
gckilde okşımıa~ yahut tehdit et· 
mek Almanya için ve Sovyetler 
ittihadı için daha faydalı oturdu. 

Fakat Tilrkiycnin, Sovyetlcr 
ittihadı ile, Nui nümunesinne 
imtiaal ederek, zelillne panrlık. 

, .................... ~, 

SOVYETLER 
Verd .kO-ırD 

ağır zaynata 
1rağmen 

1 
Kadehler biribirini takip ediyor. 
Sıcaklığı azaltmak ve dumanları 

1 dağıtmak için zincirlerinin ipini 
durmadan çektikleri asma yelpa. 
zeler gelip gidiyor. 

Finlandiya ya 
hücumu 

şiddetlen~iriyor 

Padeng'in en güzel gazinola
rından birinı:le bir masada dört 
ki§i oturmuşlardır. Arkalarındaki 
elbiseden Rus bahriye zabiti ol
duktan görülüyor. önlerindeki 

1 
kadehleri yavaş yavaı boşaltarak 

~ konuşuyorlar. içlerinde snrı sa. 
~ kallı mavi gözlü, dalgın bakışlı 

biri diyor ki: llelslokl, 8 (A. A.) - Bu.tla:rm 
çözUlmc.sl. Carelie berzahında ve 
Ladogıı gölü şimalinde askeri ha-
rrı.l!tı işkal etmektedir. 

RUyet kabiliyeti sıfıra inmfş ol. 
c· --,nd&n her tUrlll deniz ve ha-

- Aleksi Aleksiyeviç, ne der
seniz deyiniz, itilaf devletlerinin 
denizde ve kar<lldaki kuvvetlerin'C 
rağmen Alır.anlar neticede galip 
gelecekler .. 

- Ne tahribatı Bir kaç gemi
nin batması mı? Onlar da zaval
lı, müdafaasız tüccar gemileri .... 
Emdenin süvarisi korkağın biri· 
dir. O yalnız kendini mlidafaa 
edemiyeceklere yüklenir. Gelip 
bize çatsa ya!. 

- Doğrusunu is~erscniz Alek
si Ale!-csiyeviç, sizin temenninize 
iştirak edemiyeceğim. Bence Em.. 
denin süvarisi fevkalbeşer deni~ 

lecek kudrette ve azimli biridir •• 
Gemi:ıi şüphesiz eski taarruz kuv
vetine malik değildir. Maamafih 
düşmanla karşılaştığı gün haya· 
tını pahalıya· satacağı muhakkak .. 
tır. 

Aleksi Aleksiyeviç bir kabka. 
ha attı: 

~. mUWtııtı bir öğle zi. 
'~~ etmi3tir. 
ı..:"'laa.ııın Paril Mandial rod.. 
~nu. bu akvamdan ltiba • 

Kafkas cephesinde Türk kı
taatının arttırıldığını ve Kaf. 
kastaki kıtalarını tezyit eden 
Sovyetler ittihadının multabll 
tedbirler aldığını yazan Vol
Klscher Beobahter gazetesi, 
bugün Tllrkiyenfn hancı siya
setinde husule gelen değişikli· 
ğın, Sovyet Rusya ile olan es· 
ki ittifakı bu devlete karşı 
düşmanlığa tnhvil edecek ka. 
dar tam mı olduğunu sormak
tadır. 

tara girişmeğe hiç niyeti yoktur. va hareketi ynpılm9ST imkfmı kal· 
Türkiyenin siyaseti, nazilcrin si- mamı§tır. 
yasetine bm%emekten pek çok 

Bu sözkri söylediği traşlı, şen 
yüzlü, §İ§ko zabit omuzlarını sil
kcıre1~ m~kabc1e etti: 

- Ben, bütün Ruslann Çan 
haşmetlQ ikinci Nikola hazretleri• 
nin bcndeleri ve Çemçog knıva• 
zörünün kaptanı, bugün biliper .. 
va Emdenin kaptanını çarpışmr" 
ya davet ediyorum. Eğer ild gUl-4 
lede onun köhne teknesini dcni.ı 
zin dibine indirmezsem, §U ta§l· 
dığım zabitlik formalarını söke.ı 

rim. 

"""llt 18.SO da Tilrkçe neşriyat 
1 tıı:._ .. bq.ıamaktadır. 
lav ~yda bir iplik fahzikn. 

t'atta duran bir znçyağı §1. 

~ patlamıı ve etrafa 
t-~l'aila.rln ameleden Yahyıı 
""<llt ve Ali yanarak ağır 

~..,...~. 
'"it &ıneleler Balat Musevi 

\ kaldmlmışlardır. 

~ bUyflk elçi.si Fon Papen 
' ~ "IJiJl A.nkaradnn eehrlmize 

Şe kunılacak olan pamuk 
~ n Uıracatçılan birliklerinin 
)tı.~eleri haıırlnnarak Ticn • 
~~eline gönderllmlştlr. 
~t~ıı Refik Saydam, dnn An
~ 'ticaret VekAJetlne giderek 
ıtınıı Topcuoğlu ile bir 

'~ iôrüşınfiştnr. 
~ huktik itleri muavini 

C>.~arasoğlu He avukat Abdul
\ ~ 'revfik Tank Danişmen ve 

"4ltıdan yeni bfitçe ile mn • 
~ belediye avukatlı~nn 

1 l~l11Iınfş1erdir. 
~~~ Sofya elçlııl M. Ha.ti 
k:"l'"""lUl.kl Semplon ekspereslle 
.~ ~iştir. 

to"a., sureti mahsusada. kendi· 
~ek Uzere Ankara.dan 
J;Pon bliyUk elçlai llo bir 

ı.~eoc l'apacak ve ynrm Sofyn 
.~il elttlr. 

t~- diplomatı, &eyabab bak -
! ~la söz s5ylem!yerek sade.. 

' 1 ~1 lstanbulu gezme 
~e-. deın1şUr. 
~ Fikret mtinakaeam srra.. 

· "ent Sabah" gazetcslnde 
">-btr :resmi ile beraber c;ı -
b ~ bir ceva.b" admdald 
~~dde tayin edı1erck şah. 

• 1'e \lğrndığı iddiaaiyle Tan 
L..~ başmuharriri M. Zekeri. 
.-.·lteı tarafından Yeni Sabal' 

le 8ahıbı Cemaleddln Para • 
at herrivat mUdUrll Macid 

~~ edYhfııe açılan hakaret da 
~~ Un altıncı asliye cezıı 
~~de görlllmeslne başla· 
~· Zekeriya Serteı m!-!df 
~ i:,'_~rarma mukabil beş 

~ ---ınına.t taıeb etmekte -

~~ Saracoğlu Ue Macif 
~eıa dava isti-'llSI suret • 

ISı~· th~ilerine tebll~inf lııte • 
~ ~nıe de tebliğin ical
>-~'1.- vererek muhake • 
~~ ·;-u bir gflİıo 1nral:nuşt.tr. 

l'iYa SPrtel mahkemeye 
ı ' ~ekıu F.ea.dr göndermiş. 

\.~taşta KUrkçWer sokağı 
1t~'Qa et"d~ oturan ve öz kızımı 
~ ı~1 tl~h iddlnsiJc tevkif olu • 

'tl'ileııııcı a~r cczn mahkemesi
~ı.r 81lle1e Mehmet Subnşınır 
bitztı~ Yapılan muhnkemesı 
~ &ô ş, Adli tablhden alınan 
"1ıd'bre, kızının bakire olduğu 
~''lr tıdan maznunun berae • 
~lrıı1K."crnmış, kendisi serbesı 
\~ 7'11'. 

•t(l 

li~~ne Eyüp, Cibnli \e Ye 
' batı semtlerde, Kileler 
~k~ecburi)'Ctinde olnn ra -
~t~lennrın kAfi gıda almjl:ırını 
~ ~aı 0ltnndığı snatlnrdo so • 
~ ıı1111'ttı l'llaınoJnrını temin için 
~ l'lıru a Yurtları" açılmıştı." 
h~tıdıtıırdan c;ok iyl neticeler 
'~l'ıll n Maarif Mfidllrlfi!il 
)tl'ıhı~•Yılal'uu arltırma.lia Jta-

""'f..ltr. Ar..-

Bu gazete, neşrettiği uzun 
bir makalede, bu iki memle
ket arasında. bir harp zuhurıı 
ihtimalini mevzuu bahsederek 
şu mUşnhedede bulunuyor: 

Rusların elinde bulunan im• 
kAnlar ehemmiyetlidir. Ve 
garp dcvletıerlnin endişeleri 
muhiktir. Eğer İngiltere bir 
Rus - Türk harbine mUdaha· 
le edecek olursa, netice, KUrt. 
lerin, Araplann, Suriyelilerin ve 
Irakm alacakları vaziyetle çok 
alAkadardır. Zira, b6yle bir 
muharebe, bUtUn kllcUk Asya 
meselelerini kökUnden halle
decektir. O zaman, eski lnglt. 
tere - Rusya iklllği tekrar or
taya cıkncak, ve l:Iindlstanın 
tehdidi, burada, tekrar rol oy· 
nıyacaktır. Birinci Napotyon 
ve Mareşal Von Der Goltz glbl 
adamlar, bUyUk lskenderln, 
Babir Şahın ve Nadir Şahın 
tutuhatını tekrar etmek arzu. 
sundnn, ciddi surette mülhem 
olmuşlardır. 

Bu fikrin tahakkuku kolay 
olmadı~ gibi bUyUk paraya ve 
etraflı hazırlıklara da ihtiyaç 
ı;flstermekle beraber mo~ern 
nakil vasıtalan, bunu mum. 
kUn kılacaktır. 

Bu fikri tahakkuk ettirebi
lecek olan devlet orta AsyaJa
kl topraklarından harekeUe, 
orada yarattığı demlryolu ı;e· 
Baber Şahın ve Nadir Şahhın 
olan Rusyadır. 

Türklerin siyasetlerinde yap
tıltıarı değişiklikle nasıl bir 
c;ığı harekete getirmeleri muh
temel olduğunu, o takdirde 
bizzat hangi muhataralara ma
ruz kalııcaklarını ve netıce ltı· 
barlle hangi menfaatleri mü
dafaa etmiş olııcaltlarını dU
şUnUrken, bu imka.nıarı derpiş 
etmek fııydııh olur. 

Taymisin mukabelesi 

Londra, '1 (A.A.) - Reuter a. 
jansı bildiriyor: 

Times gazetesi, Sovyetlcr Bir· 
liği ite Türkiye arasında bir harp 
zuhuru ihtimali hakkındaki Al
man tahminleri etrafında müta -
lea yürüterek diyor ki: 

"Baltıktaki Sovyet nüfuzunun 
mütemadi surette artması haki. 
katta, Berlinde derin bir hoşnut· 
suzluk uyandırmakta ve Nazi 
diplomasisi, Sovyet emellerini, 

iNGiliZ KRALI 
Cephede Fransı2 
Cu m hu rr eisile 

buluştu 
lngiUz kralı ve cumburreisi dün 

"ordular mmtakasmdaki bir eehfr. 
de., bulu§m.11§1.ıırdrr.Krala, Gluçes
tcr dUkU ve cumhurrelsine Dala
diye refakat etmekteydiler. Öğle 
yemeği belediye reisiyle yUksek 
rütbeli birçok Fransız ve lngllh: 
za.bitlerlnln [3tlraklle eehrln bll
yUk lokantasında yenilı:ı.iştir. Cum. 
hurreisi ve kral saat 14 de ayrıl. 
~ll', . 

uzaktır. Onun siyaseti doğru, ha· Ruslar zayiata ehemmiyet 
lis, berrak ve namuskar bir aiya -
settir.,, 

Timeı ıucteei, makalesini 
§Öyle bitiriyor: 

"Gerçi, Tilrldyc, Sovyetlcr 
Birliği ile iyi mUnascbetlcr ida· 
mesini ço1c arz uedcr, fakat, hak
lannı ve menfaatlerini ne bahası
na oluna olaun ,tcrkctmeyc asla 
niyeti yoktur.,, 

Makale Berlinde heyecan 
uyandmmt 
B6f'116. 7 ( A..A.) - Havas a. 

jansı bildiriyor: 
Volkischer Beobahter gazete_ 

el "Kafkas cephesinde asker 
tahşida.tı,, başlıklı bir makelede 
Rusya ile .Türkiyenln askeri ta. 
a.mıza geçmeleri ihtimallerini 
tetkik etmektedir. Basler Nach. 
riclıten gautesinin muhabirine 
oa..r.a.rarı Berlinde he:vecan uyan. 
dıran bu makalede, Ruslarm, a. 
radaki muazıam mesafelere 
rağmen gttnfş m'kynsta hare • 
kA.t va'Omalan m\\mkün oldu~
nu iddia etmektedir. Makalenin 
muharriri, son seneler zarfında 
TUrkive lehine lwsule gelen e. 
hemmiyetli ealihlan kaydettik. 
ten SOJJ.r&, Rus ordusunun ileri 
yüıiimek hususunda 11ahip oldu. 
iu mnb .. E>1if lmkfuılan savmak. 
ta ve ezcümle petrollü araziye 
çıkan yollarını zikretmektedir. 

İsviçre nzetesinln muhabiri. 
ne ~öre. Alman hariciye neza. 
reti, bu makalede sadece imkan. 
larm tetkik edildi~ni. fakat 
bunların tahakkuku ihtimalinin, 
halen ~ devletlerine milte • 
veccih bulunan Türk siyasetine 
bai!lı oldu~nu söylemiştir. 

Rusların Kafkasyada yaptık. 
ları hazırlıklara ~elince, Berlin 
siyasi mahafili, bu ha.ztrlıkla. 
rm, sadece. bir harekete cevap 
veren basit bir akeUlamelden 
ibaret olduğunu söylemektedir. 
ler. 

Diğer taraftan, bu muhabir. 
aynı mahafilin, Kafkasyad., 
Rus krtaatmm kuvvetli tahşi. 
dat vaptığma dair Moskovadan. 
filhakika malltmat aldıklarmı 
kavdediyor. 

Rusyanm Finlandivaya karşı, 
nihavetlenmemiş bir harekete 
geçmiş bulunmasına rağmen, 
bir Rus - Türk muhasamasmm 
vaklaşmış olması ihtimali Bcr. 
linde mevzuu bahsedilmektedir. 
Bu cümleden olmak U:r.ere, Bri. 
tanya imparatorlu~n& karşı o 
lan Alman sevktllceyşi planla 
rmda, geçen yaz, Rusyanm re 1 
oynadığı ve bilhassa, B. Molo 
tofun 31 tesrinievveldeki nut . 
kunda, Türkiye için, "Milessi · 
inkişaflar.. tef eUI ettiği Berlin 
de hatırlatılmaktadır. 

İsviçre gazetesinin muhabiri 
makalesini şöyle bitiriyor: 

Binaenaleyh Rusyanın Türk• 
veye karşı aldığı vaziyetle A ı. 
manvanm, ihracat mallnrma 
!ngiltere tarafından konula•1 
ablukadan sonra aldım tedbir 
lerarasında, belki de bir mUn" ~ 
het bulundu~na hlikmcc11cbi 
lir. 

NOT: Ne bHm tnrafrr-tzdan 
.,e de S!"vyeth· tnrafı:ıdıı bö• 
le bir te·Jb!rin ahnmamıı o' luil 
na bilenlCt" icin Alman gazetele· 
rinin, ajansının ye radyolarmın 
bu tand:ıki yazılamun minaamı 

'---lr .. ..1-x..·1..1:.. l A A._ \ .,_.._suç '"115......-• .. ~~~ 

vermiyor 
Riga. 8 (A. A.) - Finl!ndiyalı 

askeri mütehassxslar, yarı resmi 
Ritz gazeteel muhabirine Sovyct 
Rusyan.m .Finliı.ndiyayıı karnı 500 
bin asker, 1000 tnnk ve 500 tay. 
yare tahşid etmiş olduğunu be • 
yan etmişlerdir. 

Bu mlltebassrslar, Finlfındiyalı

lamı şimdiye kadar göstermiş ot. 
duklan mukavemete rağmen vazi. 
yetin nazik olduğunu ve Rus taar
ruzu karoısmda mll§küUıtm gitgi. 
de artmakta bulunduğunu kabul 
etme.it lamngelcceğini, çUnkU Sov. 
yetlerin yUksek kumanda heyeti -
n1n taamızun insanca fazla tele
f.a.ta asla ehemmiyet vermemekte 
olduğunu ilAve etmişlerdir. Filvaki 
şimdiye kadar Rwslar, maktul, 
mecruh ve esir olarak 20.000 kişi 
hay:betmişlerdlr. 

Rus tayyarecilerinde 
heyecan 
Stokholm, 8 (A. A.) - Mosko

vadan ge:miş olan bazı zevat, 
b'inlind.iyaJılann Rus tayyarelerin! 
uğratmış olduklan zayiat, mUte
amz tayyarelerin yUzde 30 u nis. 
petinde olduğunu ve bu halin Le. 
ningraddaki tayyareler mUretteba
tJ ara.smda heyecan tevlld etıni§ 

bu1undu~nu beyan ve bu mUret. 
tebata evvelce Finllindlyahlarm 
hava taarruzuna kar§ı müdafaa 
vesaitinden mahnıin olduklarmm 
söylen1lmlş olduğunu lllve etmek
tedirler. 

Jn~ltere 30 tayyare 
gönderdi 
Londra. 8 (A. -A.) - İngiltere 

hUkfunetinln Finlandlyaya 30 avcı 
tayyaresi ihracma ait ruhsn.Uıame
leri vermeden evvel diğer devlet. 
lerle hiçbir mllzakercde bulunma.. 
lill§ olduğu resmen blldlrilme.ltte -
dir. 

Belgrat radyosunun bir 
haberi 
Belgrad, 8 (Radyo) - Helsın -

kiden bildiriliyor: 
Finlbcliya Başkumandanuğı -

run resmi bir tebliğine göre, 7 kfi
nunuevvelJe oğleden sonra, Sov -
yet motörlü krtalan Tay.Gale mm 
takasında Mannerheim müdafaa 
hattım yarmağa muvaffak o!mu:}-
lardır Şiddetli çarpı§Illada Kızıl. 

motbrlü kıtalann 4 büyük tankı 

tairip t>'i'lmiştir. 

Göz doktonı - Şu levhadaki 
harfleri eeçebiliyor musunuz? • 

- Hangi lema,. 

- Loriı :'Ailkof.. 'Bedbintikten 
kendinizi :1icbir vakit kurt."lr1l • 
mıyaeaksınız .• Rusyanın milyon· 
larca askeri, Fransanın milyar-

' larca altınr, İngilterenin ve J a-
ponyanın denizleri tutan gemile
ri karşısında üç buçuk Alman ne 
yapabilir? Emin otunuz, neticede 
zafer bizimdir. Bütün Alman gü· 
zelleri de ..... 

Ve gevrek bir kahkaha kopar-
dı: 

- Sizin tahmininiz gibi olma. 
amı ben de temenni ederim Alek
si Aleksiyeviç... Fakat §imdiye 
kadar aldığımız haberler göster. 
diğiniz itimadı asla doğru çıkar
mryor. Mazuryada Rus ordula· 
nnın tehlikeli bir vaziyette oldu· 
ğu söyleniyor. Almanlar Belçi. 
kayı istila ediverdiler. Fransaya 
girdiler. Yakında Parise girme· 
leri ve Bank dö Fransm bütün 
altmlarmı ellerine geçirmesi ih· 
timalini gözden uzak tutmıyalmı. 

- Pekfirn Loris Me1ikof ... 

Denizde hakim olduğumuzu ka
bul etmiyor musunitz? Denizler 
etimi.Z'de oldukça Almanyayı er
gcç haklayacağunn:I anlamıyor 
musqnuz . 

- Denizler ... denizler... Evet 
denizde pmdilik biz hakimiz. Fa· 
kat o hakimiyetimizde bile zayıf 
nokta1ar olduğunu unutımyalım .. 
Bakınız bir Alman kruvazörü •••• 

- Şu mahut Emden mi? On
dan neden korkacağız:? Naııl ol· 
sa mahva mahk\imdur. 

Bu sırada şuh ve güzel bir ka .. 
dın lantarak dört zabitin otur • 
duklan masaya yaklaştı. Uze • 
rinde gayet inse, dekolte bir göm 
lek bulunan bu kadın takriben 
yirmi, yirmi 

0

ilci yaşlanndaydı.c 
Gözlerinde fevkalade bir parla~ 
!Ik görülüyordu. 

Aleksi Aleksiyeviç güzel ka• 
dm1 görünce heyecanla bağırdı: 

- Bilir misiniz ki Lorls Me.. 
Jikof, bu kadın dünyada yegane 
mevcut güzel ka!d.mdır. Ondan 
başkası yoktur. Görüyorsunuz 
ya masamıza Tatyana İvanova 
yaklaşıyor. Artik içinizdeki kar 
vct sönsün. Güzel bir kadın ~ 
şı6mda her şey. hatta endi§e ki. 
busu bile söner. 

Tatyana 1vanova diye PftA!l'" 
te edilen kadın masaya ya~ 
Lorla ile sessizce içkilerini )'UVUll 

layan diğer iki zabitin elini aılı: • 
tıktan sonra Aleksinin yanına fY' 

turdu ve dedi ki: 

- Ne o Aleksi? Kederden m! 
bahsediyorsun? Koderlenecck ne 
var? Aleksi eliyle gilzel kadının. 
arkasını okşadıktan sonra bü: 
kahkaha savurarak: 

- Ne olacak bizim baba Mcll• 
kof gene kara dil~üncelere aaı. 
mı§. Harplerden bahsediyor ve 
her §eyi karanlık görüyor, dcdL 

(Denmı .... ) 

SAAT: 
w• 41 

Fransızlar Zigfride benzer ikinci 
bir müdataa hatlı yaptllar 

Parls. 8 ( A.A.) - Dün salahiyettar askeri Fransız malıa.fi1l. 
Majıno hatunm takviyesi için muha,,a~natın ba}langıcınianberi 
Fransız erkAruharbiyesi tarafından teklif edilmiş ve bu teklif ilzerine 
yapılmış ol.:ın tertibatı ınşa etmişleıdır. Franın ordJsunun istibkAm 
kıtaab. Qç ay devam eden çetin bir çalışmadan sonra yeni istibkftmat 
inşa etmiştir. Bu istihkamlar, Cenevreden Dunkerke'e kadar Fransız 
hududunu gerek karadan ve gerek havadan yapılacak her türlü pd
detli taarruzlara karşı muvaffakıyetle mukavemet edebilecclt bir hale, 

getirmıştir. • .. 
Askeri mahafil. harbin iUinından evvel Fransa'lın emruyetının 

yer altında imtıdat eden ve hududu tamamiyle kap1tan fasılasız bir 
istihkamlar hattı ile zımftn altına alınmış olduğunu beyan etmekte • 
dir. Bu hat. Majir.o namı ile maruftu. Bu hat, şimdi ikinci bir mü. 
dafaa sistemı ile takvıye edılmiştir. 

Yeni istihkfl.mlar. Majino hattının önünöe ve yan taraflarında 
yapılmıştır. Bu kuvvetli müdafaa hattına, tanklara karşı yapılmış o
lan sedler ve mayin tartaıan ilave e::lilmicstir. 

Bu ikirci mü lafaa hattı. istih1c&nlannın çokluğu itibarile Zig. 
frid hattı11a benzetilebilir. 

Askeri maham, Majino hattına ilfive ediltniş olan yeni battan 
dolayı memnuniyet göstermektedirler. Bu kuvvetli hat, yalruz Fran. 
sız • Alman hududunu d~~il. aym zamanda Ardennes geçitlerini ''' 
Jura dağlarını da setretmekteclir, 

• 



Fransız yakın tarihinde esrarlı nıomler: iV 

Cumhurreisinin 
mahremi . 

esrarı kadın 
Günün birinde kocasını ve annesın i 

öldürmek suçile tevkif olundu 
Rousin çıkmazındaki villa 1908 kendisine dikte edip politik intiba 

senesinin otuz bir mayısında müt- ve p r o j e 1 e r i n i yazdırdığı 

hiş bir faciaya sahne oldu. Bun· mühim bir karneyi ve bir çok si- l.ıt!.at• · ........ "'""'" _ _._,..._ ....... ...:;.ı...._ ....... ~., . .__,.. 

dan evvelki yazımızda Franı;ız yaset adamlarını itham eden ve 
cumhurreislerinden Fclix Fou- ayni zamanda milli emniyeti teh· 
re'un metresi olarak bahis mev. likeye düşürebilecek mahiyetteki 
zuu ettiğimiz madam Steinheil'in bir çok dökümanları evinde sak. 
kocasiyle, annesi bir sabah katle- tadığını göstermek istemiştir. 
.dilmiş olarak burada bulundular. Onun evine gelip cinayeti iş
Başka bir odada yatan Madam lcyenler bu karneyi ve bu kağıt
Steinheil öldürülmemişti. Onun lan elde etmek için bunu yapmış· 
yaln1z elini ayağını bağlayıp br lardır, diyordu.. Çünkü onun 
rakmışlardı. iddiasına göre, kocasının etrafın. 

Madam Steinheil, bu cinayetin da bir sürü Alman yahudileri dö
faili addedilmel:iiyse bile hiç ol- nüp duruyordu. işte belki bunlar 
mazsa şeriki cürmü telakki edil- bu kağıtları elde etmek isteyen 
diği için ağır ceza mahkemesine ecnebi casusları idi. Yahut bun
sevkedildi ama, muhakeme bera. lar değil de, belki hükumetin ve 
et kaı'ariyle neticelendi. Fakat polisin adamları bu vesikaları ele 
efkarı umumiye hiçbir zaman o· geçirmek için bu çifte cinayeti 
nun masumiyetine inan·madı. işlemişlerdi. 

Muhakeme esnasındaki Jakayd Bu karnenin ve bu kağıtların 

etvarı bütiin samiini hayrete dil- madam Steinheilin muhayyilesin· 
şürmüştü. Bu, ya vaziyeti kav - den başka hiçbir yerde mevcut 
rayamıyacak kadar sersem olu- olmadığını tahmin etmek te belki 
şundan yahut beraet edeceğinden yanlış olmaz. Çünkü madam 
emin bulunuşundandı. Steinheil gene bu nevi yalanlar-

Sanki hakimlerle müşterek bir dan biri olarak Felix Faure'un 
menfaatleri bulunuyor gibi bir kendisine hediye etmiş olduğtı 

hali vardı. Acaba kendisine bu 500.000 altın franklık bir inci ger 
hal ve tavrı veren cesareti mi, danlıktan bahseder ki, bu da zan· 
yoksa büyük bir sırra vakıf oluşu nedildiğine göre madam Stein
rnuydu? Bir çok delaiJe rağmen heilin bir uydurmasıdır. Güya 
hakimlerin bir türlü onun suçuna Felix Faure ona bunu hıdiye e
kanaat gctiremeyişleri efkarı u. derken: "Sakın bu gerdanlığı 

mumiyeyi hayret içinde bırakı- takıp kimseye göstermeyiniz. O
yordu. Nihayet bu kadar şey ontı nu dikkatle saklayınız, kimseye 
itham ederken madam Steinheilin söylemeyiniz. Onun benim elim
serbest bırakılması herkesi hay- den geçtiği duyulacak ohırsa ben 
ret içine sokuyordu. mahvolurum. Bütün Avrupa hü-

Maôam Stelnheil mahkemede, kfımet1cri de ate içinde kalır ve 
biribir.ine benzcmiyen ve biribiri- belki bunu bir ilanı harp takip e· 
ni cerheden saçma ,sapan izahat debilirl.,, 
veriyordu. inanılmaz bir küstah- Demişmiş .. iddia pek çocukça 
lıkla yalan söylüyor ve sözlerinin bir şeydir. Esasen madam Stein
içindeki tezadı kendi de anlamı- heil de söylediklerinin manasız
yordu. lığını anlamıştır ve cinayete dai· 

Daha sonra mahkemede yalan ma yeni, yeni sebepler ve failler 
«<>ylediğini itiraf eden Madam bulmağa gayret etmiştir. 
iteinheil bunu büyük dostu Fe- Bütün söylediği ihtimaller için
Jix Faure'in hatırasına hürmeten de bir tanesi hakikate yakın gel
yaptığım iddia etmi§tir. Ve bu mekte<lir. O da kendisini seven 
~uretle sabık reisicumhurun mah- bir erkeğin, kendisini kocasından 
~emi esrarı ve adeta b1r nevi me· kurtarmak için bu cinayeti iş1e-
5'li arkadaşı olduğunu, bir çok miş olması ihtimalidir. 
§eYi ona tellPn ve ilham edenin Madam Stenheil'in kocası fakir 
kendisi bulunduğunu, ve devlet bir insandı. Kendisini rahatsız c
~rini onunla birlikte idare etti- diyordu. Madam Stcinheil zengin 
;ı,tni göstermek istemişti. Bundan , olmak istiyordu. Hürriyetini ve 
~~ Fclix; F~ijt'un her gün istilçlalini kazanmak emelindeydı. 

~·· !' . ... 

Macl"m Steinheil, kocası 

çocuğuyla beraber ... 

Ve bu suretle kendisini seven bir 
erkeğe bu adamdan kurtulmak 
istediğini ima ve ona bu cinayeti 
telkin ettiğini kolayca düşünebi

liriz. 
Madam Steinheil o gece anne

sini mahsus evine davet etmiş o
labilir. O gece annesini mahsus 
ayni cinayete kurban etmek ve 
bu suretle şüpheleri üzerinden 
atmak, başka taraflara çevirmek 
için!.. Her halde Madam Stein
heil bu işde cani veya cinayeti 
telkin eden insan değilse bile, 
muhakkak ki katili veya katilleri 
tanıyordu. 

Onları haber vermemekte el
bette ki bir sebebi vardı. 

O zamanlar çıldırıp timarha
neye kapatıldıktan sonra ölmüş 

bulunan bir nazırın ismi de bu işe 
karışmıştı. Fakat bu isim bu işe 
karışan bir çok isimlerden biriy
di. Kimbilir belki de sade bir de-
dikodudan ibaretti. 

1 
Ne olursa olsun bu güne kadar 

henüz faili bulunmıyan ve sebe
bi anlaşılmamış olan bu çifte ci
nayet daima bir sır perdesi ile 
örtülü kalmıştır. Ve esasen Feli'x 
Faure'un ölümüne de ismi karış

mıı olan madam Steinheil daimi 
bir şüphe altında kalacaktır. 
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Bu ,.. 
Nakleden: M uzaf Fer Esen 

- Ne pis hava yarabbi.. Bu 
yağmurlar bir başlarsa ardı arası 
kesilmez.. Herhalde lstanbula 
dönnic.k daha ihtiyatlı olur • 

Güzin gözlerini pencerenin ar
kasındaki müstatile dikmi~tir ... 

"Belki ha.la dışarıdadır." 
Delikanlının ağzından çıkan ba. 

zı cümleler düşüncesine ıztırap 

veriyor: 
''En korkunç ıztıraplara taham

mül etmesini bilirim. Bu yaz bu 
cehennem azabı içerisinde yaşa -
dır." 

Güzin kendi kendine acı acı 

muaheze ediyor: 
"Ona çok ıztırap çektirdim." 
"Fakat babam bu kadar yorgun 

iken ona hiç bir şey söyliyemcm. 

Annesinin önüne bir tabak koy
du. lşte bu esnada parkın derin -
liklerincle bir silah patladı. Kor
kudan taş kesilen genç kız elinde
ki narin tabağı düşürdü. Tabak 
yerde bin bir parça oldu. 

Annesi kızgın bir hareket yaptı: 
- Bu akşam ne kadar sinirli -

sin, Güzin. Hiç bir şeye dikkat et· 
miyorsun. 

Samiye hanım baktı ve başladı
ğı cÜmle dudaklarında dondu. 

- Nen var Güzin? ? 
Güzin titrek bir sesle mazeretini 

s5ylcdi: 
- Bir silah atıldı. . 
- Peki, ne olacak .. Gülünç ol -

ma Güzin, belkide Hüseyin ağa 
ördek avlanıyor. 

fl'l'ıli" zin zaman mefhumunu ta 

kaybetti. tıif 
Doktor \'e karısı şaşırrnış. 

rine bakıyorlar. 
~r 

- Gidip bir bakayırl'l·· eı;' 
ondan sonra bu deli kız yefll 
meğe razi oldu. f( 

Doktor yerinden ka~-tı. 1 
na artık uzaklaşmıştır. 13oc 
yağmur bahçeyi taşmış bir ~ı"' 
benzetiyor. lşte bu sıra.da 
yin ağa, kapıyı vurmada~~ 
. .. .. ı. 'b' l . d' t:}b1· şım~ gı ı sa ona gır ı. v raı ~ 

sırsıklam kesilmiş, bernbe) 6 -t
lan diken diken olmuş, dı.teı 
ikinci bir gürültü, ZeyneP ... 
başına bir muşamba örtflll.l~flı 
şarak pencerenin önünden 

yor. 
- Ah efendim. 

- Ne var Hüseyin a~a? ,.8• 

- Bir şey yok efendırl'l· 

ateş ettim. tÜ~ 
- Kimin üzerine atcŞ c 
- Hortlağın.• 

ı\rizona kaplanı 

ÇHMBEI.1- : Ku:ıl dansfü: Ye 
7',tş uyanış 

Ona heyecan hiç gelmez, sonra 
llk allah esirgesin ... " 

Fakat Güzin kımıldadı: 
- Bu havada, gece vaktı ördek 

avlanmaz .. 

Güzinin hayatı da1?a~~~ 
durdu. Dimağını tek bır ' 

SU,lT P. 

Şf:ı\' 

Gl'IUU. 

llM.H 

scımrr.t 

ll.11.E 

Beşiktaş 

: 3 alılıalı tanışlar hc:r
dutlıır arasıııôa (türk. 
çe ve Stad ilitlıları 

: Günnlıkfır k17.lıır ve 
Altı silülılı koYboy 

: Gaip ufuklar ,·e Silah 
kahram:ını 

Kadıköy 
: Ser.~eri Kr:ıl ve Diiş_ 

man ııı:ıskcsi :ıltınd:ı 

: Bilılirmemi~tlr. 

Üsküdar 
: su,·erş fedaileri 
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- Güzin yavrum bana bir ta-
bak verir misin. Ze~·ncp teyze aşa
ğıda puf ıböreği kızartıyor .. Fat

ma ablada kimbilir ne ce'.1enne:n:! 
gitmiş. Muhakkak fırtınadan kaç
mıştır. 

Güzin kalktı. Bu aralık kendisi 
bile uzvunu böyle titreten hakiki 
sebepleri tahlil edemiyor. \,".ok ya
kın his~cttiği bir fclak~tin yükü 
altında ezilmiş gibidir. 

"Aradan epeyce vakıt geçmişti.. 
Şimdi her halde korudan çıkmış 

olacaktır. Korudan çıkmak ise 1 
tehlikeden kurtulmak elemektir.,, 

- Ne ,·::ır yavrum. a:leta bir 
ı:eY bekliyor gibisin .. 

("~nç kızın dudaklarında soluk 
bir tebessüm var: 

- Evet .. Fakat Hüseyin ağa 
bu. onun işine akıl, sır ermez. Ge
ce yansında bile ava çıkabilir. Bu 
kaçinci oluyor, bilir misin. 

- Bilirim .. Bilirim. 
- Bu akşam çok manasızlaş -

tm Güzin .. Buradan ekseriya si -
Iah sesi işidilir. Hele av mevsimin
de .. Hüseyin ağa değilse belki et
raftan domuz avcıları ~eçmiştir. 

Genç kız başını salladı, muan -

nidane bir ısrarla: 
- Bu. dedi, av değildir diyo -

mm size .. 
Sonra !'U!'ltu ve dinledi. Duvarın 

kalınlığına rağmen bir takım ses
ler işidiyor. !şte merdh·en basa -
maklanndan çıkan birisi var. Gü-

doldurmuştur: 

"Onu öldürdü.,, :ı\: 
Bu sefer yerinden kal~~ı·ı · 

I"' • 
rası Samiye hanıma gelrn • ııı' 

-1~ o 
- Bu masal ne deJTlt:ı" 

canım? "hl P' 
- Eski ocağın bulu~d: i~ 

yonun yanıbaşında bır - le!l 
gibi oldum. Üç defa ses çıl• 
hiç bir cevap alamadıfll· fll ~
lar arasında kaçan bir _ad

3 t;te 
düm. Uzaktan ateş ettıtJl· 
kadar. • r~ 

- Onu vurdunuz rntı tı' 
Size ben dönünceye kadar :ıl>-

. ·rn sıı 
de dolaşınız. demıştı · ·trı1i• 
ben döndüm. Vazifeniz bt 

malıydı? ,·~'' 
(Devamı 


