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Bugün 
Kremlin 
sarayında 
~ovyet - Finlandıya 
1htilatı görüşülüyor 

Y~filÜ 0'\tc§l0yc§lfil ~Oç ö ~ü D 
~© ın <dl rc§ly c§l M lUI ~© D ü fil ö fil D n 

1t~ lk o ö lf D ~ rr n r=n n CQJ©tttlı rrüy© r 

emberlavn son 
Bcıma, 12 (A.A.) - Rnyte.r 

Ajannndan: 

Öğrenlldlğbıe göre, İtalya _ 
nm yeni Londra sefiri Basti&
nln.I, bugiin Londraya hareket 
etmL,tir. 

Finland ıyaltlar 
müzakerelerin 

tıeticesınden ümitli 
Jeri10Skova, 12 (A.A.) - Sovyet
g0 : Finlandiyalılar arasındaki 
ha l'ü:stnelcr, saat 17 de Kremlin'de 

·~1Yacaktır. dt1nlandiya delegasyonu, Finlan
Si{a~rn Stokholm sefiri B. Pas
<li;\'i. ile Moskovadaki Finlan
~ a ataşemiliteri Albay Paasin
rer Ve Finlandiya hariciye neza
rrı~ erkfu1ından B. Nykopp'dan 

rekke t• ~t Pır. 

lıNlANDlYA, NlKBlN ... 
el · · tiej Sınkı, 12 (A.A.) - Ha -

1 Ye nez ı· .. -errı~ are ı namına soy soy-
~~ı;e salfilıiyettar olan bir zat, 
lerı ~~~~ görüşmelerinin netice
bilJt~ında bir nikbinlik hissi 
~...... . ' Ürmekte olduğuna beyan -.. ,ll§tır 
~lunı : <la aılcyh, memleketi hakkm-

lla.ı.,~llıerika, l ngilterc ve Skandi
!t~tea· ı_nemlckctleri tarafından 
la~1 ~~nıı~ olan sempatilerden do
t~~ ınlandiya hükQmctinin tc-
~ Ullerini bildirmi~tir. 
'l'~}'EMMlM ANLAŞMA ... 

~ to ın. 12 (A.A.) - Sovyctlcrle 
oı~ 11Ya.hlar arasında aktedilrniş 
OeSeıınütenunim bir itilafnamc. 
hilj Uı b~goe adalan ile aGrp sa
dabil erındeki arazi pJrçası da 
l'rıerk:1~ak üzere diğer muhtelif 
Stıretı lercıe. So,ı•et kıtalannın ne 

~özünü 

> 
o 

naıtıl• göı:ıterir harita 

?rı~kte~j~~\'Zı edileceğini tcsbiit et- \ 

ltilar . b 
?ıin Ce naıne, bundan başka Talli- L . 1 k s e n b u rg c en u u n 
~~:.i:b:1~:i~tJc~;;: cı:d;: U -
~~da şiddetli muharebe 

l g ango Londra. 12 (A.A.) - Hore _ manda vahdetine milteallik oln.n 
l'ayy Bclishnnın dünkU beyanatını tef- haberden bahseden Dcyli Telgraf 

are p· 
Riirık.. ıyangoıunun bu 

<' hüt .. u çekiliıinde lmzanan 
Uıı nurnaraı 

lllttı ı an sıraya koıt · 0 arak gösterir 

sir eden gazeteler, büyük Britan_ 
yanın son harbin derslerinden is. 
tifade etmesini bilmiş olduğunu 

beyanda müttefiktirler. 
Bilhııs.sa garp cephesinde ku _ 

gazetesi diyor ki: 
"1911 senesine nazaran zi.mam

dnrlarımızın bugün çok daha 1sa.. 
betli bir dli§ilnccyc, çok daha gr. 

CDcumı 2 incide ) 

sôvledi: 
Mmnalleyh. bir muhtırayı 

himll buhmmalrtadır. Bu mulı.. 
hra. İtalyanın sulh t.ekllflerlnl 
vo beynelmllcl bir konfcmµsın 
l~ttmaa daveti hakkındaki nok.. 
tal nazarlarını ihtiva. etmcl.-tc. 
dlr. 

,Taarruzla baş 
ıyan şe ra i 
altında 

sulh ·rnürnkün 
değ il di r! 

f (Yatısı 2 incidı} 

EN SON DAKiKA 
S aa'lr; 11 ~.3© 

1 • Dün gece Finlandiya üzerinde 21 Sovyet 
tayyaresi do l aştı 

2 e Romada, İta lya - A lmanya - Sovyet 
laşması için temaslar başl a d1. 

an. 

(Biitün tu haberler 2 inci s:ı.yfanw;iliUlır.) 

A D lfifil c§l [fi) n ©\ rr D o ifil 
ib)Ü lr ü©J©J Ü<§l~D U 

ordusuna lngiltere Poionqa 
zehirli gaz vermiş 

, 
• 

rram 
Liste 

3 Üne .. 
u aayfaınız<ladır. 

~ Salvo Ateş! Yeni tefrikamıza bugün 
başladtk 3 üncü sayfada 

I.onılra. 12 (.\. ~.) - Alınan istihbarat aj:ınsı, b!r tebliğ acsrct. 
ml5tlr. nu tcblii:'tlc Ifü~iilt Dıitanynnın Polony:ıy:ı. zehirli gnzla.r nr. 
mi' , .o Alman ~..,kerlC'xiııin lın gallarla itlaf edilmiş olduğu beyan e 
dHmcJdcdlr. 

IfarLiye ur.z:ırcH, lm l lı11alan rcc1c1etmektc \ 'C İngiltere tarafın_ 

dnn Polon~·aya knt!y<.•n 2clılrU sazr·crilmemiş oldaj;runu ta.srlh .... eyle. 
mektedlr. ~""'"""'"""""~ ~ . ,. ' . ..... . . 1 ı ,,, .• \. . • ' 
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Avrupa kultüru 
Biz, milletlerarasında sulsevcr 

bir unsur olmak istiyoruz. Bunu 
daima tC.:trar edebiliriz. 

Berlin, 30 Kanunusani 1936 
(7 Martlı\ Almanya Reni işgal 

etti ve Lok.nrno misakını bo.ıdu) 
~lman milletinin diğer millet. 

lerde de inkar edilemez tarihi 
hı:ıkikntleri görmesını isterim. 
Bunu!\ için, milletimin, nasyonal 
sosyali::min harici siyasetine a -
mil olan prensipleri anlamasını 
arzu ederim. 

Meselft, 3-2 milyonluk bir mil. 

... ,. oıri, başlarındaki tahrik.atçı -
lar çekilip giderlerse, bize silih 
kaldırmıyacaktır. 

Ilcrlin, 1 na)JS 1986 
Bizce Bolşeviklik hnyvanca, de. 

tice bir akidedir ve bize karşı· bit 
tehlike te~kil etme~ttedir... Başlı. 

en esası iıJÇilere değil, baştakile

re hUrriyct ve serbesti kazandır _ 
mak olan bir idare ile misak ak.. 
dedemem ... Yahudi komUnist li _ 
derleri ile mlizakcreye giriıJmemi
zc imkfm yoktur ... 

Bunlar iki ayrı dünya, no::ev.ik 
Rusyada tahribat, cinayet ve se. 
falet var, Bizim burada kahkaha, 
snaqet ve gilzellik. 

1\'ürenbcrg, 13 .Eylül 1936 

Jetin deniie olan mahrecinin eski 
Alman toprağmdar. geçmesine 
memnun olamayız. Fakat büyük 
bir milletin denize olan ilıtivacmı 
rdddetmeyi de gayri rnakuı" bulu. 
yoruz, çünkü bu imkansız bir 

- BOLŞEViK TEHLİKESİ şeydir ... 
Aiman milleti için yaptığun , Bugfin bütün memleketler için 

bütün işlerde Avnıpada kültür ve başlıca vazüe sulhU ve binaena • 
medeniyetini muhafaza hususun. leyh Avrupayı tehdit eden tehli. 
da bana ve bütün hepimize düsen keleri sezmek ve milletler arMm 
vazifeyi unutmamış olduğuma "ta. 
rihi şahit gösterebilirim. da bir nnl~mn. barışma gayeslle 

Fransa, Lokamodan evvel ge. çalışmak, blitUn memleketlerin 
rek Çekoslovakya ile, gerek Le • kencH iktıs:ı.di hnyatlarmıı. imkan 
histanln karşılıklı yardım misak _ vermek ve böylece bütün be§cri-
lan yapmıştr. Bu miı;akları, yal. yetin menfaatirıi temin etmek ol. 
nız, Fransız • Sovyct misala gibi malıdır. 
olmayıp milletler cemiyeti ahka. 
mı içinde yapılıkları için değil, .Bcrlin, J1 Kanunusani 1987 
aynı zamand.ı 0 tarihte Çekoslo. Şu nokta üzerinde hiç bir eüp. 
vakya ve bilhassa Lehistan ken.. he kalmamasını istiyorum: Biz 
di milli menfaatlerinin icap et _ Bol§e\izmi dünya için bllyilk bir 
tirtiiği bir siyaset tal.-ip ettikleri tehlike olarak telakki ediyoruz. 
i~in Almanya ihl51 etmemiştir. Kendi hesabımıza, Almanyayı bu 

Almanyarun bu devletlere ta • 
arruz niyeti yoktur. onların da tehlikeden uznklaı;tırmak için eli. 
Alm:ınyaya taarruzda bir men _ mizdeki bUtiln vasıtalardan isti -
faatleri olacağını zannetmiyoruz. inde ederek çalışncağız. Alman 

Hulfiso, Lehistan, Lehistan o. milletini bu sari !ıııstalığn bulnş • 
!arak', Fransa da Frar.sa olarak maktan kurtarmak için bütUh gay 
· alacaktır. Fakat Rusya bir ihti. reUmizi sarfedeceğiz. Bunun için 
lal felsefesinin bir devlet dahilin. 
de teşkiUitlandmlmış şeklidir. de bu ~chirli mikroplan tl4iıyan :. 
Bu kuvvetli askeri amilin orta larla yakın bir temastan kaçınma 
Avrupaya girmesi Avrupadal:i mız zaruridir. 
herhangi bir hakiki kuvvet mu. Almanya no bugünkü Bolfievik 
vazencsini ihlal edecektir... Rusya arasında herhangi bir mu-

Uç sene sonra bugün ş:.ı.na ka. ahede olsa bile bunun hiçbir kıy. 
niim ki, Almanların müsavi Jıu. meti olmıyaeaktır ... 
kuka malik olmaları için açtığı _ Artık beklenmedik hftdiseler 
mız mücadele artık sona ermiş _ derdi denilen günler çoktan geç. 
tir. Binae:uıleyh artık, Avrupa mf8tir. 
milletleri arasındaki iş birliğin _ llcrlin, SO Kanunusani 1987 
iden uzat: bulunmamıza da sebep Fn.si.st İtalya ile miinasebatumz 
kalrnatıuştır. Avrupada hiçbir a. müşterek gayelere dayanmakta _ 
razi talebimiz yoktur. dır ki, istikbalde herhangi bir 

Bertin, 7 Mart 1936 beynelmilel siyaset meselesinde 
iki tarn.ftnn hiç birinin bu gaycle-

Milletimin kıılbine yaz.masmt rl gözönUnde tutmamnsma im _ 
:istediğim bir nokta var: 30 san. kan yoktur. 
timetrelik bir merminin tanesi Japonya ile anla5mamız da aynı 
2 bin marktır. Benim ellinde bin gayeye hizmet etmektedir: Mede. 
mark olsa derhal i'Jçilcr için bir ni dUnyaya kaıaı İspanyada ol _ 
ev yapardım. duğu gibi yarın yahut öbUr gün 

Knrlsruhe, 12 l'ıla.rt 1936 de §arkta veya ba§ka bir yerde 
Alınan milleti hudutları dei;"iE. vukua gclcbllecek taarruzlara kar 

tirmek içfn harbetmek niyetinde §ı beraber müdafaa alm:ık. 
değildir. Zira g,;unu biliyoruz ki, XUmbcrg, 7 Eylül 1937 
hududu değiştirmek için edilecek Almanya sulh için bir teminat. 
her fcda.llarhk daima elde edile - tır. Zira Moskovadan dünyayı a.. 
cek ldmı. nlsbetlo çok fazla ola • tncıe ek · · ir 1 1 ~s verm ıçın em a an ara 
caktı ... 

"ıfünih, 15 Mart l 936 

Benim harcketle.rimQ daima is.. 
tikamet vermiş b'.r prensip var _ 
dır: Almanlıırın hürriyeti hiçbir 
zaman başkalarmm zararına ol -
rnıyacaktn-. Milletlerin biribirinin 
keneli istedikleri şekilde Yl16anta. 
lamın mUsaade etmeleri en ipti • 
dai kanunlardan biridir. 

P.rc la\•, 2:! Mart 198G 
Alınanyanm diğer milletlerden, 

kendisine de diğerlerinin y~dı _ 
ğt şekilde yaşamaya mlicande c -
dilmesinden başka bir istedi ~1 yoi{ 
tur. B;zlın bütiln düı:Uncemiz Av. 
rupn devletleri arasında milsavi 
bak \'e meşru bir niuı.mm hüküm 
sürmceidlr. 

1\olonya, 28 Mart l!J3G 
Almanyruun yarın, öbllr gUn 

'.A vusturynya veya Çekoslovakya • 
ya taarruz edeceğine dair yine 
şayialar çıkarıldı. Kendi kendime 
daima soruyorum: Ralınt durma -
ynn, miltcmndiyen tabrikiı.t yap_ 
mağa çalış:ı.n, makul lllkxrdıdan 
anlamıyan bu :ıdnmlar kimlerdir 
acaba! Bunlar her hnlde milyon. 
hık 1dUe1cr de{;ril. Zira onların 

kaıaı milcadelo açmııı bulunuyor. 
Nümbcrg, 10 J<:ylül 1937 

Bizi nasyonal sosyalizme bağ • 
layan en kuv\'Ctli bağ Moskovn _ 
daki Yahudi Bolşe\•iklerin tefes. 
aüh haline getirdikleri bir dün. 
y~ ortasmda durduğumuz dü~ün • 
cesiclir. 

Niirnberg, 13 .Eyliil 1937 

(Son uvar) 

•+•••++·~~l'ı'4ııfh••+~+••t 

ı Hava faciası f 
Bir tayyare 

düştü, 
kişi 

yedi 

öldü 
• 

Foı-li, 12 (A.A.) - Üç 
motörlü bir İtalyan tay
yaresi, yanlış bir manev 
ı-aneticesinde F orli ya
kınında yere dü~erck 
parçalanmı~tır. Yedi ki 
şi ölmüştür. 

EN SON DAKiKA 

Roma da 
Müzakereler 

Rusya - llalya -

(&!: tıt.rafı 1 lncitlc) 

11~;: bir görme kabiliyetine malik 
olduklarını mügahadc ediyoruz. 
~u halde istikbali dnha haklı 

biı· itimat lle, son harb esnasın • 
da memleketlerimizde görülmüş 

olan itin1atlan d:ı.ha büyük bir 
itimat ile derpiş edebiliriz. Dilş • 

ı manm bütün taarruzlarını kırmak 
i;in icap eden planlar ilerlemiş • 
tir." 

Ncv Ohronicle gazetesinde o • 
kunmuştur: 

"Yapılacak iı;lcrdo h~scsinc 

dü5ecck Yazücyi tam:un!le ifa c. 
' debilccck kabiliyette bir İngiliz 

ncnıi mecrasına Yarılını§tır. 

Garp C(?phcslnde devriye kıt& .. 
atının ,., bataryalarının hafif faa.. 
liyeti, 

Şimal Denizinde ve garp cep .. 
he11inde hava kuwetlcrlnin hafif 
faaliyeti, 

I.lik.c;cmburg ccnubundnki bir 
çarpışma c~masmda bir Fransıı: 
tayyaresi dUşUrülmüştür. 

Almanya 
anlaşıyorlar mı ?ı 

ordusunun Fransnda izharı saha -
smda bü) ilk terakkiler elde cdiL 
micı olılıığ'u aşikardır. 1ngiltcrenin 
askeri sahadaki gayret ve mesai. 
sinin tali derecede olacağı zehn • 
bmr tevlid ctmcğe uğnı§an nazi 
propngande.sı, iddialarını ciddi 
hi<;bir esasa istinat ettirmemek -
tcdir. Bi7.zat Daladyc, "Jngiltcrc. 
niıı harbi ~'raru:ız kanilc yapmnkta 
olduğunu tekr11r eden Alman rad.. 
yosunun yalanlarını İngiliz ordu. 
sunun askerlerini ve toplarmı 

cC'piıeye doğru sc,·kcden kcı.filo -
lerin fasılasız gürültüleri b:ıat.Ir • 
maktadır." dediği zaman hakikat 
ıı5ylemistir. 

Beden Tf!rhiyesi htar.bul Böl• 
gesi Futbol ajanlığından: 

14. 1 O. 1939 tarihinde yapı' 

lacak maçlar : 
ŞEREF<' STADI: 

l.ondm, Rad) o u (Sn.at 18.30) - I:onıa.da.n Yerilen bir habere 
ı;:i;rc, llal~·a ile Rusya 'c .Almanya ara! ımla hir anl:ı.ı:ma lllC\TIJbahs 
olmakfaı.lır. tilync;i nı:ıhnflldc1'i lm.nantf' ı;üre, bu anlll"'ma •. \lma.n~·a. 

nın IJlr t&raftan Ru"ya ile, bir tsrnftan tta.ıya ile mC\·cut ıınlaşıruıln.. 
rmı tclir ınaksndile lüzumhı görülmektedir. 

Finlandiya üzerinde 
Sovyet tayyareleri 

Londra, 12 (Radyo 18,30) - DUn gece Filancliyn üzerinde 21 
Sovy..c..t t.:cyynrcsinin görilldUğU haber ,·erilm.~tcqir. 

Mo3kovadan bildirllcli&inc göre, Amerikan sefiri bı..:gün Kremlin 
ıftlı'nyrna giderek Sovyet hükumeti ile göHişmUşlür. Dlin de Vn~ing. 
touda :F'ilandiyn sefiri Beynz Snrnyda .\fr. Ruz'.'cliıe temasta bulun. 
mu~tıı. 

SoYyetlcr Birliği ile muahedeyi lınznla.yan Litvanyıı. heyeti bugiln 
Xaunas:ı. dönmUştUr. Haber \'erilcliğ'inC' göre, nnlsşr.ın mucibince Lit. 
vnnynya VHnodan başka Lehistan araWıindcıı 2i köy ve kasaba da. 
verilmektedir. Litvaıı ordusu bu §ehlrleri ~gnle gelecek hafta bn§la-
yacaktır. ·' · 

Çemberlayn 
Son sözünü söyledi 

J..ondra. 1~ (I:adyo n.at 18) - Anını Jiamar:ı!'ınm bu~UnJ.ii t.op. 
Janışmda BaşHkil Mr. Çemberlayn harici ~iya .. cı hnkıtmtla beyanatta. 
bulunarak Jlitlerin sulh tckHrinc ce' ap 'cnni~tir. 

Bn..5\·ckll, Böyle ılemistir: 

"Verdiği kmlnatlnn, mcHut mualıcuclcri ı;i~'!li)·erei• nıJllct. 
lcrara.51 solhti ihliH eden Alm:Jnya<]ır 'e onun .r:ıııtığı t:ı:ırruz a 
tcca\ üzlcr ~!kardır. Ilinaennl<'yh. haksu.hğı tamir etmesi la.:nn
gclcn, Almanyaıl•r" 

Mr. Çcmbcrlııyn, Hitlcı-in sıılh tel.liflerini ileri siirdüğti nulkımdım 

bahsoderclı: bu nutuk il1.erine İngiliz hUkumetlnin rrnnsa n• Joınin
yonlnrla temas \'C mii .:n crelerde bulun:luğımıı, tc:ılllwli olan rnzi~«~tf 
göıtlcn geçirmek ,.e sulh:ıne bir Jıal c;aresi n.raın:ıl• için ~;fr·i~iildiif,"linü 
siiylenıi~ ,.P. dcmı,ur Jd: 

''Hitlcr) Danziır mesele::inin mevzuu bahsedildiği günle:.-
de, Almanya ile I.chistan arasındl\ i;ıi münascb:ıt tesis cdilm~si. 
ni istediğini ı;Öylcmi;:ti. Fakat sonrad«n aıikar olarak gördük 
ki, Hitler bu sözleı·i ıöylerkcn Lehi:ıtana ktır§ı harp açmıya 
karar vermiş bulunuyorclu • 

"Biz bugün, Lehİ!ltana ynpıL"ln taarruza kar~İ ve tcmi
nl\tınr, sözünü tutmrynn Almanyaya kar~ı harbe:3iyoruz. 

"Hitlr.r, l.chiıton i~gali mcıcJcsinin yalnız kendi menfa
atlerine, kcnc!i arzukrına göre halledileceğini zannediyor. 
OM göre, Lcbistnn iıtiklalinHn iadesi ve mahvedilen devle· 
tin tel rar kurulınıı.sı ile 3::ı.rp ceplıesinclcki h<ırekô.hn miina. 
ıcb:ı ~ı :rclduı·; Lehistan i~Ierine yalnız kenJisi kara~.abilir .•.. ,, 
( Bnşvekil;:ı bu söıleri şiddetli alla§larla karşılanmııtrr.) 
Mr. Çemb~rlayn sözlerine devam ederek şunlan· söyJemi§tir: 
''.\lmııu hükfıınctl takip etUbi &i~·aset ve Almanyay:a. milyonlar. 
ca. Çek ,·c J,cJı füwc l.'derekı sözüne itimat etlilcıniycccğini IRhat 
ctmiı;U:-. Biz, bu tnr-ı: il a~ete karoı ve .A \Tllr.aıla yeııi Lir sulh 
kumıak g:ıyesih• harbeıliyoruz. llütUn rn:ııctıer .:c htt llııY:ı.da bi. 
z.imlfl hcnıherdir. 

"Bizim istefliğimu 'o gaycıuir. sadece zafer değildir. lllr. 
dünya.el:\ ıhha İ)i l.ıir niuunm lmrnlnıa .. mı ,.e neslllercc tlern.m 
edtc("I• bir solhli:t teessüs bulma!imt 1 tlyonu. 

··~ona eminim ki, Alman milleti de dahli olmal< ÜJ.cre, bUttin 
milletler c;ulh i~tcmc1'tc:lir H~ bıt. hcşcrl~·ct l.iillüriiniin ink:~afr 
'c devamı lı:in lizondrr. 

. '•Fakat mütemadi tftarruzlariylc muahcddem l.:ar~r ifa 

Nıızil'!r, §imdi hatalarının bü • 
yUklüğiinü anlnmı3 bulunuyorlar•.' 

Timcs gazetesi 1011 senesi ile 
ltı3ü p~nruıi nrwıJnQaki muazzam 
farka ehemmiyetle i!}nrct ettik _ 

ten sbnra -diyor ~~ 
"M<'.mll'kctiıı btitün dikkat na -

zarları, kendisinden bilyük bir 
gayret beklenilen harb levazımı 

r.cuırntine teveccüh etmiştir. Fa. 
kat rn son olarak ehemmiyet kes. 
betmcğ.• oaşlamıfi olan bu seni • 
sin dnl budak snlıp salmamış oldu 
ğu ve şimdiki çocuğun giinlin bl • 
rinde bir r}rv haline gelip gclmi.. 
ye<-eğ- l•ı•nlız kcstirllcnıez. 

!ngiHz • Sovyct ticaret it.ilafı 
hnkkıaı!ı:ı tC'fsirlC'rde bulun:ın Dcy 
1i T.ı,graf !"tatesl eliyor ki: 

' l'cktilr. zıra bu itilfıfnnmc, 

Sovyctle~in yeni keşfcdilmiı; olan 
\"C faka•. zaruret halinde bulunan 
bır dost !chmc oski mUşterilerlni 
l'~rı:ır-:· urı:ek. batt~ cesaretsiz_ 
li3"' ciı1 l• ı t d· niyet ve ta.sa n-u. 
runıls r.:~~r.J.i;mı lsbat ct.mnltto • 
dir.'' 

ntn F'Rı\:\SIZ T.\l'\'AR:t:Sİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Berlin, 13 (A.A.) - Btiyük 

Alnınn umumi karargahı tebliğ 

ediyor: 
Şark ccphcsinclc merkez! Po _ 

lonyad:ı bi~ok noktalarda Bug 

-------

A. Hisar • Altmordu saat ıs. 
Hakem Talip Gürkan. 

Ynnhakcmi Emin, Cevdet. 
15. 10. 1939 tarihinde yapı· 

lacak maçlat 

ŞEREF STADI: 
Alemdar - Yıldız saat 11. !il' 

ke:n Bahaeddin Ulusöz. Yan ha
kemi M ufahham, Kadri. 

Altıntuğ - Vefa saat 13. Ha' 
kem Tarık Özerengin. Yan h-l" 
kemi: Ziya Kuyumlu, Fikret 

Kayral. 
Süely1raniyc - Beykoz saat 

ıs. Hai:cm Hnlid Ezgü. Yan h3' 
kemi: Sabahaddin Yarman, 113' 
lit' Özbaykal. 
TAKSİM STADI: 
Ortaköy • Kale -4flif ı ı h~kc111 
Şazi Tezc;ın. Yan ha!tcmi İsnıııil• 
Hami. 

Eyüp - Beylerbeyi saat 13. ha• 
kem Açıköney. Yan hakemi Nf\l• 

vaffP.k, Necdet. 
Cal:ı.tasaray - bta~bulspor sa• 

at 15 hakem .ı\:1met Adc::ı Gö6• 
dün. Yan hi:l•emi Selami Akal• 
Talip Giitkım. 

FE?-:EI! STADI: 
Topkapı - Hilal saat 

kem Refik Tep. Yan hakemi sa· 
mi Asal, Neşe~ Şarman. 

Bc~iktaj • Fcnerb::hçc eaat ıS 
de hake~ f:.dn:?..l Akın. 
Ya~ hakemi Şazı Tczc:ın, Ne" 

det Geıcıı. 

SOI.-EYMAHiYE ST/,DI: 
Galatı:spor - Davııtpa~a aaat 

1 ı de. Hakem Necdet Gcıcıı. 
Yan :1akeıni: Sevki, Salih. 
Dcyo-ğluspcr - Karnr,Umrlik saat ~ 
13. hakem Feridun Kılıç. -yar. 
halt mi Şevket Yiirük, Kena.tı· 

Galatagcnilcr - A:ladolu saat 
ıs. Hakem Rıfkı . /t b:ıy. ~,r. 
hakemi Şevket, Hilmi. 

~tliı'!i daimi riayPhizlildkr4 ile, A9nıpa suJhnnu ihlAl eden 
manya hiikfımct~i!ir ve y::.lnız odur.,, 
Baş vekil bundan sonra İngiliz ve Fransız hüki'ımetleri ar•• 

sında bugünkü vaziyet ve takip olunacak hattı hareket haldt~J 
da tam bir görü~ birliği mevcut olduğunu, Fransız ba§\·ekili 1'· 
Dalad~rcnin evvelki ak~am radyoda söylediği nutkun bu görüş bi<• 
liğini isbat ettiğini söylemiş, iki hükumet arasında sıkt temaEı;ır• 
devam edildiğini ve dün Lon-draya gelmiş olan yeni I..eh hükılf111t 
hariciye nazırı ile de bu hususta görü§üldüğünü ilave etmiştir· 

Mr. Çemberlayn, sulhun mümkün olup olamıyacağı bahsisJ' 
ı;cçerek gene sulha yapılan taarruzlarjan bahsctmi~ ve ezciiıısle 
§Öyle demiştir: • 

"Hitler şimdiye lm<lar kendisine yapılan bütün sulh t~ 
lerini rcddetmiıtir. ninocMleyh, bugünkü vaziyet onun ti" 
arruzlan ile mey.dana gelmiş hulumıyor. Taarruzla ba~l•f"' '1 
§Crait dahilind~ sulh mümkün değildir. . il 

"Rir konfer.ans toplayarak, ei:ahtan bırakmak husu•~ h 
anlıışarak, dünyanm refahı için. ebedi bir ıdh teıia e~ ~ıı 
mümkündür ve bu, Almsnya istediği takdirde olabilir. f~. lrı 
Almanya ı;ulh hususunda ciddi bir arzu beslediğini, 1"ı •~ ~ 
ıunda samimi olduğunu bt'i hareketlerle) fiı1iyatı ile ~ ~ 
lerine riayetle isbat etmeJidir. Bndan ıonra söz A'fmaJI')" - b· 

nmdır.,, d· ~ 
Ba~vc'ı<il nutkunu bu sözl~le ve Avam Kamatası azasının şl 
detti alku;lan arasında bitinnistir., . ~ 



ovyet • Fin A • k .. d h l d k •? i ihmaıına merı a mu a a e e ece mı. 
~ Hitl9r İsveç ve Norveç de. 

ıt.a. -
faa. 

Musolini ile 
ıs00o L·lOJ:?S ~= :: :: !:! = a m görüşmek üzere Finlandiya merkezinden 60 bin' 

~ep. ıra kazanan 36643 36687 3nM 38136 383'-'l d 
hafi! a0 

20163 
3S39s 38795 39015 390~7 393e6 O a t ltalyaya gi iyor kişi derhal vilayetler~ nak~edildi oo Lira kazanan 396M a9100 o le e 

bir 15 86~ 33 50 Lira kazananlar eJ Parla. 12 - Alman poUa t.etkl· Nevyork, 12 (A.A.) - Vaıingtonun resmt mahafiJi, Ruaya 
~ Lira kazananlar 224 225 405 431 G37 lltı oe!i Hi.mler MUA.noya gttm.ft.. rıı ile Finlandiya arasında cereyan etmekte olan müzakerelere 

nn.:. ~3338 21>816 81261 386-19 805 ı;~.; lı'ı.> lOU2 1~78 3010 3067 3076 3112 3156 tir. Bundan. Hitlerin birkaç g{lne müteallik haberleri tetkik ettikten sonra Amerikanm diploman 
~ Lira kazananlar ~~ ;~~91 ~~~ = lMl 3334 3491 3615 3731 3781 kadar ttaıyaya gideceği netıeeet sahumdaki nilfuzunu Baltık mıntakasında sulhu muhilfaza içiıı 1 

5134 7108 14186 2108• ~179 :?85o 300t 3021 
2745 

3829 3.868 3869 3910 3968 Çtkanlmaktadır. iıtunal etmeğe lmade oldu~unu beyan etmektedir. ( 

S 28750 35489 36237 39613 3335 3646 36'dt Ul& !!~: 3869 3910 3968 3989 4006 Londraya gelen haberlere 15- tyı· bir membadan alınan maHlmata göre Danimarka, Norv~ 
l\tı. l. re cenubi Almanya ile Almanya- ""lrll 2'::! ıra ka 1 4346 075 •513 4529 4~U 4008 '4245 4247 4253 '4279 ve taver, ayni surette hareket etmeüe hazırdırlar. Maamafıh bu 

"Qi) zanan ar 5498 nm diğer laaımlarmdaki kuman :ı c. 

1 r h. 390 .. 19 549 11\tt9 °'732 4898 f>4l9 MSS 4439 4481 4493 4516 4533 memleketlerin Va~ingtondaki sefirleri, bu bapta herhancri bir te. a ....;ıı .,. "" 5712 IH72 Ml 6U7 6188 danlar ve yükıek, f&hliyetler ta. :ı ·-. 
~ 1481 1955 2441 2718 62 .,,. 6 '>0\l> 631ı1 •a".l.. 4587 4619 4661 4675 4851 §CbbÜ$te bulunulacığına tiair kendi bük.metlerinden bir guna ma· 
-..,a 33 v. -· 

0 uo-ıs 7163 5142 5160 5293 .5417 5496 rafından Hitlere yığın yığuı j S~ 21 5021 5591 flM3 7233 7U5 7493 7497 7611 mektuplar gönderilmit ve bu IUınat almamı§ olduklarını söylemi§lerdir. 
Böl• ~ 6t43 6486 7230 7~3 7613 7879 7970 8053 8083 5540 5559 5512 5608 5635 Vaıingtonun iyi malumat almakla maruf mahafili, P'inland'4 

~O 8122 9075 9189 9620 8120 8133 81~ 8201 8ısc> 5671 5755 5755 5860 5897 mektuplarda Nazi liderlerinin yanın Rusyaya kar§ı mümkiln olan hertürlü fedakarlıkları yapa• ı 
yapı' 1'6o ıoaos 11031 11163 11314 S278 8280 83!56 8925 9007 5899 5931 6013 60028 6162 barice para çıkarmak töhmetiyle cağını, aneak Eatonya, Litvanya ve Letonya derecesin<lc iledJ 

" 11675 11687 1190! 12068 92~ 9404 9602 9elO 9666 6292 533 6558 6639 6658 yübek bir mahkeme kaflıımda gitmivcce'"ni beyan etmektedirler. ;-
ıa; 13133 1337:5 14~7 HST1 9671 OO:S2 10063 10261 10%73 muhakeme edilmeleri • •e vuf. ~ e.· • 

t 1s. 16403 17~7 182~7 18615 ~~!~ 111°l:! l~::~ :~:!~ ::~~ ~~~~ ~!~~ ~!~: ~~!! ~!!~ yetin aydmlatılmaaı iıte~Jtir. Üç Sovyet harp gemisi dahili vildye~ere n~~ • . 
i3Q 19670 19690 19775 21147 11872 1199• 12212 12262 12382 7979 8040 s202 8295 8558 JIALA SO\'YET _ LEH Tallinde gece hava hucum.una ~ıı mUda..) 

21.674 21967 22024 23743 1243!5 12553 13151 13393 13511 8831 880 9011 9124 9221 llVSADDU:IXRI OLUYOS Tallin, 12 (A.A.) - Uç SoY· faa. tecrü~eri .Y?P~~r.. l 
~2 2~23 24980 25197 25221 l3:51l 14116 u 314 1441" 14619 9241 9273 9292 9359 9383 Moskova, 12 (A.A.), - .(Hava yet harp gemisi, buraya gelmiş- · ~ilah end~sı ve h~ l!W 

25411 1478& H932 lliOOS t&-0~ 15216 .o.l- muesseselen günde sek.iz aattea 
~ 25549 25621 25690 .15510 15744 15977 16269 lesM 9717 9876 9898 10066 10071 ajansından): UJ". 

26osı 271'&8 27347 27711 16679 16801 17300 17556 17561 10140 10331 10449 10530 10588 Garbt beyaı Rusyada Bialovieıa E.tonya tuafmdan Sovyet fazla çalı§m.3k için mem~ ü-ı 

pı· 

278"7 28 ormanında c:-...... üf--1....: n- R ,_ ~1-: lan d • mıc;lardır. • . aı' 2 !I .. 176 28593 29477 11'591 17788 178.18 17885 17886 10591 10628 10685 11084 11088 ~.-,çt m n:::~a•cn IK' uayaya teraeu~ı o eıuz ~ 
n ha- ~2 "0100 30303 30335 31~2 17936 17943 18077 ısuz l86U 11179 11240 11365 11488 11544 Polonyalı zabit ve neferler aramr ve hava üilerine So.Tyet kıtaatı. lsveç ve Norveçtende mi 

~6~ a20sı 32285 32411 33808 18728 19028 Hl308 lsı5H 1~91 11601 11601 11611 11696 11700 da müsademeler devam etmekte- nm yamı ıirmeteri mulcarrerdi. talepler var? 

ua· 1&13 :~ 35322 35353 35381 = ;~~ i~ :;~ = 11192 11919 12112 12255 12434 dir. Sovyetlerin hatt:kltma tayya- Bu it. bu aym on sekirine bira- Diğer taraftan SovyeUedn Bal-- ~ 
l? 37 37691 38093 38398 21381 2U56 21471 21597 21807 12457 12614 12725 1266g 12837 reler de müıahettt ediyor. lalmııtır. tık memleketlerindeki f~;i°yeti İS" 1 ~ ~9olo 39195 39:588 39799 21828 21982 21992 220U 22262 12172 12887 13050 13084 13125 Çok sıklık olan bu orman, pek Finlandiyada ahnan veçte ve Norveçte büyük·; encli,e' 

i19 lira kazananlar 22341 2237l 22459 22608 22• 13138 13233 13372 13477 13595 büyüktür. Ve ban kısımlanna he. tedbirler uyandırmıştır. Isveç matbuatı dcr
1 

5tıs 7088 7455 8538 !2T:SS 
22984 23033 231°' 2361

' 13634 13660 13717 13877 13921 nfiz insan ayağı hasmamıştır. Gö- Londra, 12 _ Fı·nı~...a:y ..... -, nanmanm derhal takviyesini talep. lOt 23671 23688 23709 23893 2397• 4ll\.U ..,.,_. 

?al l 5o 11381 12963 13669 24140 24290 24319 24372 2uoo 13971 13978 14001 14176 14350 ring. bir çok defalar bu ormana isti.klfill ile kabili telif göreıniyece* etmektedir. ~ 
~ !S826 15970 17162 20275 2U2l 24602 24997 2503' J&3M 14376 14510 14515 14573 14631 gelm.k vapk avJamqtır. ği ve askcı1 mahiyette So\'yet tek· Norveç gazeteleri ise SkandinaY. 
Ooa ~~ 21282 21679 24187 2Mt6 259"3 26039 ~ ıeea 14662 14692 14780 14828 14906 liflerile karşılaşırsa bunlan mide memleketlerinin tehli!\eyc ınaruz 
l~ ~~ 26525 26799 26818 26117 28QOT 370lT 270H 21219 14921 ısııs 15308 15423 15465 deceği kanaati Mkimdir. bulunduğunu tebarüz ettiriyorlar~ 
iQa ~40 30746 3077:5 31917 ;'~: ~~ =; :;;: :S";;1 15710 15813 15919 16049 16164 ~!: :~!~; :~!~ :;:~: ~~:~: Moskovada müzakereler dün baş . Bir Am~ aj~sı Finl~iya 

9 38 70 342t:7 3f9T4 35:546 28132 28181 28289 28U'1 21'33 16410 16420 16424 16544 16644 27607 27766 27749 27875 28007 ladığı sırada Finlandiya hükfune- ıle İsveç 'e Norv~ın ldllenndl! 
O l~SS 39362 28468 28549 28130 28TT1 288SO 16769 16813 16815 1687: 17114 28013 28024 28131 28138 28182 ti yeniden bazı ihtiyatları seferber Sovyet R~ n~e tetebbüste ı 
•2 ır-. kazananlar 2= ~::! =~ 29524 29545 17337 17579 17610 17624 17801 28467 28516 28693 28712 29055 etmiıtir. bul~~ ı_çın Amerik~Y!l milnr-: 

~2t 1172 1412 1821 2g553 29642 29729 30013 30042 17851 17902 17945 18245 18381 29077 29114 29300 29307 29357 Büyük ~rlerin tahliyesine bat caat ettiğını haber veny~r. • !ı 
~.ı.3ı 2211 2253 24t0 30081 30121 30213 30275 30311 18548 18570 18691 18773 18821 29364 29444 29508 29571 29571 lanımıtır. HükQmetin bu karan ~~ ~sveç cenu~ald dlll 
2615 3200 3451 356t 30316 30316 30535 ~11 30792 18838 18959 19033 19042 19044 29575 29688 29805 29807 29807 halk jçin bir sürpriz teşkil- etmek· mır madenı ile Norveçın Na~ 
1497 5024 5214 5472 30920 31059 31363 31390 31555 19100 19227 19411 19554 19568 29849 29921 30041 30043 30062 le beraber korku tevlit et.memir 1~ h~ttmda. m~tal~batta buhm_ 
~7 6220 6506 6951 31732 31815 31942 32249 32254 19711 19768 19799 19834 19941 30304 30555 30636 30657 30675 tir. Finli.ndiyanın merkezi olan aıası ihtimallerı şımdıden bahis 
7125 7536 80:>:> 8367 3.2280 32299 32644 32683 32769 19991 20065 20074 20226 20295 30690 30882 30882 3~913 30918 Helsink.inin tahliyesine başlanmıe mevzuu olm~tadır. •; 

~ 8734 8889 32886 32992 33130 33143 33206 20337 20346 20740 20787 20834 31116 31145 31238 31263 31315 ...... Dün 60.000 ki•i Helsinkiden lsveç meclı_sı casusluk~~landll_. 
l02a7 9613 10000 33730 33734 33946 34382 J.4392 31437 31567 31681 31747 31180 L4' y cezalan + ..... ..ı;t eden vem tbir kr 

1
• sa· 31 l1 10290 10291 10627 34575 34703 34834 34970 35057 2099 21090 21183- 21290 21537 31g80 32099 3.2101 32256 32278 ~ J 

2o l
1
474 11483 ıı:soo ll692 35150 35378 3-5392 35432 35432 %1573 21639 21649 21659 21698 32375 32416 32440 32573 32588 nun layihasını kabul etmi§tir. 

1 86a 12273 13147 14127 35441 35577 35608 35633 351507 ı1100 21719 21777 21782 21864 32638 32687 32735 32868 32996 ineç donanmuını t:aJni,a 
&J 1~:~: 14758 14827 llW>11 ~~~~~ ~!~~~ ~~~~~ ~;~:~ ~~~!~ 22285 22320 22366 22373 22899 ;:~~: ;;~g~ ~~:~ ::~:: ~:lg~ Gene ra 1 Stokholm, 12 (A.A.), -t Mili! . 

165 1~497 15780 16106 37084 37380 37408 37508 37703 22444 22445 22467 22475 22505 33480 33666 33755 33983 33997 müdafaa nazın Skoeld nePD 
~ı la7~• 17151 172'..5 17372139744 38065 38147 3s3ız 33408 22539 22655 22877 22884 22937 34087 34089 34110 34144 34539 süratle iki zırhlı in~sı ta!avvanm 
a., .. 7 19318 l9i37 20006 38525 38573 38812 38817 38987 22969 23078 23172 23194 23205 34612 34647 3472g 34890 34994 o rbay da bulunduğunu beyan etmi~. 
3 :~ 21576 21668 21894 39133 39441 39303 39924 39961 23222 23222 22252 22262 22427 35266 35266 35513 35674 35699 Bu gemiler, sahillerin muhafa.ıa.. 

.:~ 'l.1
667 22997 23148 23365 40 ~İra kazananlar 23470 2372 23481 23615 23626 35157 35770 35865 35943 35972 smda kullanılacaktır. 

·~., 27 36o6s 36126 315128 315186 36332 I K ~1 24213 24403 24696 94 119 480 508 511 23651 23807 24040 24050 24238 36345 36374 36406 36465 36473 nglDlz raDI Na.zTr,Riksdağınkabuletmitol-
~1 ~82 

2539S 25697 26201 535 1550 707 717 746 24510 24578 24774 24924 24994 36596 36811 36868 36888 315927 hUZUrUnda duğu 4 milyon kuron tahsisatın 
• l ~29o 26604 26842 2686'5 969 1493 1561 ı i ı 9 1721 24995 24995 24999 25028 25052 37208 37232 372150 37278 37331 bu iki geminin inşaatına kafi ol-' 
~ ~5 2i3~1 27404 27408 1913 1969 2070 2083 2132 25083 25236 25281 25590 25600 J.7428 37453 31574 37684 37883 Londra, ıı {A.A.) - Türk as madığım ilave etmiştir. Mumai· 
~ 2 28120 28286 · 28833 2237 273 2401 2407 2516 25610 25617 25653 25768 25982 37921 38072 38147 38449 38492 kert heyetinin reisi ·general Or- leyh, tsveçin son sistem bir ~t 

2 ~ 29 38574 38665 38725 38767 38778 
3t 499 30253 3042• 2540 783 2823 283-2 2832 26086 26109 26483 26515 26642 J 38978 39058 39112 39336 39550 bay bugiln kral tarafından kabul muhripleri bulundui;,r1.mu hatrrlat-
~2 31360 3HI'5 31690 2845 2847 2912 2939 2993 26360 26663 26671 26810 27053 39562 3otı;o9 39823 39894 39649 edilmiştir. maktadır. 

~ ~rBa?langıç -
tlfıtl'li t. lCıtabunın üıtUne göz 

eri ar•• ı.ır... ı Sonunda bir de Rückert 
• _.. tı. uınu c.·· .. .ltW""' ,4\.1.ırt ~·· ,..orur11UnUz. ikisi bir a-

pli 1'· • ~ \lc:.kert olur. Fakat bu ilrin
üş bi'• t tl"i~tl<kn kurtulanlar içinde bu 

~1''~ blıl'llttl tlcr, bugUnU yaf&yanlar 
ükuıt" dolrua:r;, ~tar beni sadece Kurt, 
iştir· ~ırtar Ş Mullerin emir çavu1u,, 
bahı;iı" sa,,tı.11.ı ' u kaohraınan MUllerin e-

.. ~ıe llu ·• 
zc\19' , l'\da.n ik· 

• d itldcn 1 sene önce Emden za-
tJJ' Clğ~ ot.. tabitlerinden demem da· 

" li h ur - Pr F un 1 ° cnzoıı ena ransuva Jonf 
ıt•f"' 11tlar1rı1 crn'in Efdenin kahra • 

~ anı ata 
lıl "ilan 0 U n satırlarını okudu· 

uı~ 1 ~dıltJ,._ g nJeri tekrar yau.dım · 
- _ .. " <ı\Jt. ... ırru "*T" , 

ebf'"""t ııcı ;ı,>'tdcrı IOYatanu§ &ibi oldum •. 
f _,, tn ldor; nra benim tekrar ve 
~· rı4t ,..ruya E • 

.,.. .. Be iı ?1illll zabiti l'lldenin maceralan-
~ - 4 bıçin bı.ırıu ıne kutı aay1111drk 

huY\icrabcr §Ü ~•Pntıyacağnn. Bu· 
~it Yeri :enı: c Yok ki kitabımda 

denin Ccçir~~~: .~eçen günle. 
gı gunter. •e PDUn 

SON DAKIKA'nın tefrikalı: 1 

trJ . ' ( 

emulılz kahramanhklan dolduracak. 
Fakat bu arada, kaymakam Müllerin e
mir çavuıunun çok ıaman eflendirici, 
çok zaman is eulatıcı ve neticdde tatlı 

!Yur&larmı okuyacak ve aizde enunla 
birlikte o cUnleri yqayacmmız. 

Huut a~lar ıibi ya1ru% kendim 
için l&lcladıiım bu batıralan, ödenecek 
bir borcum buhınmuaydı. öğrenemiye
celrtiniz. 

Ben, bUtUn ömrünü. ~uıu, tuefı. 
hayaiyeti uğrunda harcamakta bulunan 
bir adam olduğum iç.in bor'i altında kal· 
maktansa onu bu hikayeyi anlatmakla 
ödemeyi tercih ettim. Bucüıiclen itiba • 

• 

:Yazan: 
ren yalnız kendime sakladığım bu hatı
ralar artık vatanını .even herkesln malı 
oluyor demektir. 

Bahaettiğim borç. baldki bir para 
borcudur. Bu para doğrudan doiruya 
bana verilmit delildir. 

Bu kitabım, vatanımda bulun· 
madığım aıralarda birdenbire kim -
acıb kalan anama, dönUfüm de 
benden alabilecepni söyleyerek ve i._ 
rarla para yardnnlannda bulu.nan azb 
ve kıymetli da.tum Utrieh Kemerieh'e 
ödenecek borcuma kargılık yuılmt§· 

tır. 

.Makbule geçer de Ntıln'M borcumu 

ademiı olacafmı. Ulrich'in alacağını 
tahait için beni aıkıttırtiığr sanılmasın. 

Billkiı o, annemin ,ayet dönersem 
bana verilmek üzere bıraktığı vasiyet· 
nameıındcn anladığım bu iyiliğini, inkar 
bile etmiı, borcumu nakteıı ödememi 
kabule yan&fm&DUftir. Bu itibarla kita· 
buzu bumaar borcunu tahaU içlıı değil, 
Alman Jriltilphaneıinde profeaörlerin, 
kumandanlan.n kit.&plan yanmda bir 
de emir çnıt§UnUn bir ikt.&pçıiı bulun. 
ıun diyedir. Bunu hiaetmiyor değilim. 

I 
Hikayeme batlamadan önce iki sa

tırla bu lritabnnı kendimi övmek için 

yazmadığını peıinen söylemek isterim 
Ben, BrunsWickli'yim. HcrkeJin oldu 

ğu gij>i benim de bir annem, bir babam 
vardır. Bir de lııenden küçük bir tek 
kız kardCfim. Babam ben daha Alman
yayı brralnnazdan önce ihtiyardı. 

Senelerim, Bruns\vick'den, aile oca
ğından dı!CU'.da geçti. ilk tahsiliıhi doğ
dum bu ıehirde yaptım. Sınıf arkadq "' 
lanm arasmda kitabımın tabii Ulricb 
Kemerich de vardı. En çok seviştiğim, 
ne çok anlaştığımız bu ark<l<l•ıta, bu 
yap kadar gene ayni şekilde kaldık • 
Hem uzun scııelerim ana Almanyaldan 
uzakta geçmiş olmasına rağmen. 

Babamla bir anla§maınulrk beni 
önce Haınl>urga, oradan Laiprige, ora. 
dan da tekrar Hamburga götürerek Jl 
yaıxnda bir po1ta '-apı.ırunda l<itipUk 
vaıifesiyle sergilzeıte attı. 

Askerliğimi piyade ol<lrak yap!r..lft.rm. 
Maceramın denizlerde g~ğin!, haroe 
ldenude i~tirak cd .. :::eği!..'li ak!ıı:lıa 

bile ,.,2etirmemi.§tim. 
( Dıv.mn titr.) 
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1939 Denizaltı . 
Harbinin avcılığı! 

! n g i it z - F-r a n s 12 den; z ve h ava k u vv eti er i, A 1 m a n 

denizalttlannı nasıl kovaı11or ve ımna edıyoriar f 
• On l>e.5 eyhH larihi;ı ... l', 

yani hıırlJin lıa;jlııu,,ııcmcl .. ıı 

lhl hafta gc~mcden C\' el, 
j ı,.,iltcrc hahri~ e nezarcli 
~: .. Li t:ı.lıtcllı:ılıiı lcı ile y~ııı-

1 ·.ıı nıiic:ııll'lc hakl.ında ilk 

raporunu \·ereli. Vcrdit;i lıir 

ço!• iı:ahat anısında ~:ınl:ır 

da. \:ı.rdı: "Alman t:ıhtclha

h:r:~rine kar~ı bir !;Ok lıii

cumlar yapıldı. nunl:ırdıın 

lı.lr;:-ol>l:ırı tahrip •dilıll." 

rnı.ı harbinin lik beş ayın

da hclj Alman t:ıhtclbalıirl 

bat1.':'lnıı5tı \"e bunlardan bir 
t:ınc i harlıln lllt on hcs gii
nii ;ı;tndc ta lırip :!dilmi~ti. 

l'I. lkrbcst lhn~on hu. 
r:ula tngili:r. donıınmao.;J 11\

rafından dcni:r.altılan falırlp 

c!mı·k için Jmllnnılan mc
todl:ın i7nh etmt•l,tc Ye bıı 

harbin b:ızı tarnflannın ni
ı;in ;;izli l,:ılm.n.<ıı Jfızım gcl

ıll~rıi nnlatınal.tndır." 

Deniz harbinin ilk haftası 

sürprizlerle dolu idi. ~ iman tah -
tclbahlrleri daha harbin ilirnmdnn 
evvel bile Britanya ticaret bah
riyesine mensup silılhsız gemilere 

hUcum etliler. Bunların içinde, 
bir çoklarına mesela "Athenia" 
veldcn haber verilmeden saldı

nldı. 

Bu Almanyanm umumi harpte 
kullandıbrı politikaya avdctti : 
"Ort2dıı bir iz bırakmadan batır
mak !" PolJtikasınn!. 

nuııu yapmak i'3tcmedikleri, va.
katarda Alman tahtelbahlrlerlnin 
kumandanları beynelmilel kaide
lere ri<ıyet ederek gemilere ba
brılacaı:ıarm~ ·aıih:ı. evvelden ih • 

bar eJip ml1rc.ttıfbatm çıkmala

:Jmı bekledikleri görülmUııtür. 

• 

tn~ilİI. hnlıriyı-<,İnin ~·<'ni bir smır geml'il ,·ıu<lır. Eunlar fc\"l,ıı.ı:~l1c 

nıuk:ı.' iııı oları küçük muhafaza gt•milcricllr. 

harp gemileri kullanılmaktadır. 

BunlardAn mada bazan KrU\·azör
lcre Destruyerler de bu vazifede 
kullanılmaktadır. Bu sonunculan 
1914 - 1918 arasında 33 Alman 
denizaltı gemisini batırmışlardı. 

İngiliz bahriyesinde bu muhafa
za gemileri aynca' bahriyede bir 
sınıf t~kil etmektedirler. 

Bu muhafız gemileri küçük ve 
mukavim gemllcrdir vo Alman 
tahtelbahirleri hücumlarının her 
türlUsUne mukabele edecek bir 
şekilde techiz edilmi.5lerdir. 

Harp ilan edildiği gün lngiıtere 
de 33 tane muhafız gemisi vardı. 

Bugün ise bahriye inf}aat tez
gihlarında bu tipte yirmi altı ge
mi inşa edilmekte bulunuyor. 

Son harpte, yalnız İngiliz bah
riyesi 178 Alman tahtelbalıiri b::ı.

tırnuııtı. Bu rakama müttefikleri
nin batırdıkları dahil değildir. 

m zannetmek hata olmaz. 
Ve birçok kısımlan sükut ile 

geçiştirildiği için deniz harDini 
hakiki bir harp telakki etmemek 
ha.talı olur. 

Denizlerde müthiş bir harp ol· 
maktadır. Ve bunun en hakikt ve 
en heyecanlı tafsilatını biz harp 
bittikten sonra öğreneceğiz. 

tngiliz Ajax mn'1ribi ta,;;-fm<Tnn l:İabnlan Alml'ln Alind:ı gemisinin tayfası bir f ngiliz 

gaz gemisi tarafından Şi!ide Monlc\·idoya çıkarılırken ; 

Framı:ıya gllnllerflen İngiliz :r.ırhh 
ot-0mobllleri gemiye binl1irilme

den evvel nhtmıda bekliyor 

lngi117: hnhrfye nn7.m Çörçr. rad- 1 
• 

yo iinlintle ılıın·ınmnı·ın 1 iı aylık 

faaUyctini anlatan nutkunu 

nrirlrcn 1 1 

Bu yeni harbin en sayanı dik

kat tarafı çok hazırlıklı ve plnn
lı oluşudur. İngiliz ticaret gemi
lerinin her birinin muhafaza edil
mesi için lngillz bahriyesinin ay
n bir teşkilfı.tı vardır. 

Tahtelbahirlcre karşı aldıkları 

tedbirlerde tesirlerini göstermek
tedir. 

Mayin tarlalaı ı bu deniz kor
sanlarının en bü)·ük düşmanlan -
dır. Bundan madn yalnız 44 deni
zaltı gemisi de Bahrimuhit At
lasının Alman sahillerine geril
miş olan ağlar arasına dUşmUş • 
tür. 

Ilir aylık mnhıın-~ eAns.ıımıla Alman ha,·a knnetlcrl g:ırl> cephe. 

sinde 24 tayyare kaybetml~tir. Reslmdo Fransızlar tarafıntl:tn 

dU~UrUlm bir tayyarenin enkazı görülüyor 

İngiltere bahriye nezaretinin 
denizaltılar aleyhinde yapmakta 
olduğu harbin tafsilatını sakla
makta büyük scbcbler vardır. Al
man hükümeti tahtclb:ı.hlrlerini, 

telsiz telefonların istlmal edllcmi. 
ycceği mmtnkalara yani hakiki 
sUküt denizleri ortasına yolla

maktadır. 

Bunun için Alman bahriye bü

rosunun daima kendi yerinde o
lup olmadığmda..-ı ha.beri yoktur. 
Ve bu şekilde de ancak uzun bir 
zaman sonra onların batırılmış 

olduğunu öğrenebilmekte ve her 
zaman da nasıl ve ne §ekilde bn.
tmlm13 oldukları hakkında bir 
malumat eclin~emektedir. Al
man bahriyesi içinde bir çok 
tatıtclbahirlerin batırılmL'} olduğu 

hakkmdn. dedi kodular dolaı:;mak

tidrr. 
- Acaba. İngilizlerin tnhtclba

hire karşı kullnndıkl:ı.rı yeni bir 
sllahln.rı mı ·•:ar?. Filhrerin de

nizlere yo11adtğı arkadaşlarımızın 
başlarına neler geliyor? .. Ne şc-
kilde avlıyorlar? Nerede 
:yorlar? .• Sıramız gelince 
ba.şımır.n ne gelecek? .• 

twlı

bizim 

Buna benzer sualler 1918 tari
hinde do Alman denizaltı mlirct
tebatrnm kuvvc'i mane•iyelerini 
bozmakta ldl. BugUn de onların 

halefleri aynı endişe içinde bulun
maktjldırlar. 

Gemilerin iyi muhnfnm altrn
da sefer yapmalan tahtelbahir 
hücunılnrma karşı onlarrn hemen, 
hemen yüzde yüz emniyetle yer
lerine ·varmalarını teshil etmek
tedir. 

İngiliz kuvvetleri bunu fevkall
dc büyUk bir rnu\•nffakıy<'tlc ba
,,., nn:ıktadrr. 

~.Iuhnfn?:a Jçhı muhtelü tipte 

Bundan başka 36 denizaltı ge
misi topla tahrip edilmiş, 1!> u 
su altında torpillenmiş 14 il de 
muhtelif tipteki deniz üstil ge
mileri tarafından batrnlmıştır. 

28 i ise dinamitle deniz altında 

imha edil~tlr. 
Büyük denizlerde tahtelbahir 

kovalamak hakikaten müşkül bir 
iştir. Fakat denizaltı gemileri bir 
kere sakatlandılar mı muhakkak 
Almanyaya dönmek ve yerlerini 
yeni geleceklere terkctmek mec
buriyetindedirler. Bu suretle 
Fransa ile İngiltere arasındaki 

dar sulardan geçeceklerdir ve 
işte oraya da tahtelbahir ağları 

gerilmi!l bulunmaktadır. 
Yeni ke.5fedilen usullerle deniz 

UstU gemilerinin denizaltı gemile_ 
rini suyun altından seçmelerine 
imkan vardır. Onlar tahtelbahir -
lcrl takip etmektedirler. O yürU • 
yünce yürümekte, o durunca dur. 
maktadırlar. 

Tahtclbahirlcr iki mecburiyet_ 
le deniz üstüne çıkarlar. 

I - Temiz hava almak için, 
II - Elektrik bataryalarını dol 

durmak için. 
Halbuki takip edilen bir deni

zaltı gcmlslnin deniz üstüne çık _ 
mak şöyle durSun periskopunun 
ucunu dahi su sathına çıkarmak 

cesareti yoktur. 
Bunun için b5yle takip edilen 

bir gemiyi ise korkunç bir 5.lcıbct 
bekler. 

Alman denizaltıları harp çık • 
madnn evvel \islerine gitmi~ bulu. 
nuyorlardı. Harp bmı'ar başlamr.z 
İngiliz deniz kuvvetleri yapacak
ları mücadC'lenin ne olduğunu bL 
liyorlnrdı. Bir hitaraf memleketin 
bu den=znltı gemilNini lıarmclır _ 
mıvarnğına göre>. bıı te1ıllkr!C'rln 

tahminden çok dalııı. büyük bir 
kolayhkla denizlerden kovulac!'lğı. 

- Kuzum Zeynep teyze.. Sen 
her §eyden evvel şu köpeği bağla .. 

O açıkta iken misafirler müm
kün değil otomobilden çıkamaz -

lar. 
GUzin, yarıya kadar pencereden 

dı.::arıya aarkml'§, bakıyordu. An_ 
nesi, genç km içeriye doğru çek. 

ti: 
- Güzin, sen delisin vallahi.. 

Böyle ağır nC'Zle iken bu rüzgar

lı havada. pencerenin önUnde du.. 
nıyorsun, srrtm& bir ııcy giy 

bari. 
Güzin kapıya doğru bir kaç a

dını attı.. Şimdi çoktan aşağıya 
inip Cemili karşılama~ıı 18.znndı. 

Fakat bir türlü bu odadan ayrı. 
Jamıyor, sanki kendiııini bu oda 
da tutan esrarengiz bir kuvvet 
var .. Genç kız kapıya doğru gi
derken başını bir daha duvara çe
virdi. Bakıııları bir defa daha 
Numan Pa.şanm güzel başındaki 

ela gözlerle ka11iıla.5mıştt. Durdu 
ve uzun uzun resme baktı. 

Annesi merdivenlerin yarısmı 

inmiııti bile.. Güzin neden sonra, 
adeta ko!}arak anneııine yetişti. 

- Anne, sana evvelcede söyle
m~tim. Biliyorsun ya .. Cemil yal
nız gelmiyor. İki arkada.11ını da 
beraber getiriyor. Şimdi sana Se. 
mahat ile Vahidi de tanıtacağız .. 

- Kim bunlar .. 
- Semahat darülfünunun fel-

sefe §ubcsinde talebedir. MUtem
mim ders alarak ceza na7.ariyatı 
kursuna devam ederken orada 
CC'millc tanıştılar .. Vahid'dc Sema 
lıatm kard<$idir. Çok zeki bir dc

liknnhdır ama hiç bir iş görmez. 
Biraz çalgı çalar, bol bol edebi • 
yattan bnhscdC'r. Ga~·et gUzel 
dan~"der .. Etraftaki bütUn kızlar 
Vahide fı.şıktır. 

- Bunlar güzel mC§galeler 

Son Dakika'nın his. aşk, macera romanı: 4 

Bulıv 
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Nakleden: Muzaffer Esen 
doğruını ! 

- Ne yapsın anne.. İnsanın 

elinde babadan kalma geniş bir 
serveti olunca böyle yapmak bir 
parça tbü oluyor. 

Misafirler selamlık kapısının 

önünde Güzinle annesini görünce 
haykırdılar: 

- Güzin, Uç gün içerisinde bu
rada adeta gU.Zclleşmişsin. 

- Hanmıefendi, hUrmetlerimi 
takdime müııaade eder misiniz? 

- Çok güzel seyahat ettik .. 
Daha da çok erken gelecektik .• 
Fakat birdenbire önümUze _çıkan 
Uludağın muhteıem manzarası 

bizi o kadar çekti ki tepeye ka.. 
dar çıkrp inmekten kendimizi a
lamadık .• Harikulade manzaralar 
doğrusu .. 

- Cemil, oğlum.. Otomobili 
sundurmanın altına çekebilirsin. 
Orası size muvakkat bir garaj 
olabilir. 

- Zeynep teyze.. Cemil beyin 
bavulunu alsana .. 

- Semahat 3apkanı ver.~ 
- Gramofona bir tango koy-

sak na.ıııl olur? 

- Olmaz .. Burası tango çalına
cak, raksedilecck bir yer değildir. 
Burada olsa olsa dede efendinin 
bir peşrevini dinlcri7... Ağır, eski 
bir rl:'l~ın v:ırsa C'alabiliı~in. 

- Nasıl, Cemil, burasını beğen. 
din mi? 

- Beğenmemek kabil mi? Fa-

kat doğrusunu istersen burası ev. 
den ziyade bir müzeyi andırıyor .. 
Bugün hiç p(?rde görmi;)ıeceğim 

bu konsol, bu karpuzlu lambalar, 
duvardaki raflardan sarkan çev
reler .. Vesaire vesaire .. 

Güzin §imdi Semahatin yanma 
yanaşmıştı: 

- Semahat, müsaade et te se
ni tebrik edeyim. Tezin çok mu_ 
kemmel olmuş doğrusu .. İçerisin
de bir çok da orijinal fikirler var. 
Mevzuu hi!lcrin tahlllinden alan 
bir tez ancak bu kadar kuwctli 
olarak yazılabilir. 

Semahat, bir Çinli gözünü an • 
dıran, uzun, çekik, siyah gözlerini 
arkadaşına çevirdi: 

- H8.IA eskisi gibisin, Güzin 
mUbalağadan çok hoglanıyorsun. 

- Yalançt tevazuu hiç sevmem 
Semahat.. Biliyorum, şimdi tczinle 
adeta mn.ğrursun. Bunu gizle
mek neye yarar? 

ŞL>ndiye kadar hemen hiç bir 
söz söylememi§ olan Vahit, Sa
miye hanıma yaklaştı: 

- Profesör İrfan burada değil 
mi hanımefendi? 

- Hayır. Kocam işleri yüzlln. 
den bizimle beraber gclcmcoii. 
Malfunya bir taraftan hastahane. 
bir taraftan klinik. Bazan günde 
scki7., on ameliyat yapmnğn mcc. 
bur oluyor. Fakat ilk fırsatta bu· 
rnya gelip bir müddet kalacak. 

- !rfan neycfendi çok çalışkan 
adam doğrusu .• Ya .slı: bütün ya-

• 

zı burada mı gcçireceksiJJ.lı 
- Zannederim öyle ol 

Güzinln uzun bir zaman i 
ta. ihtiyneı var. Kızımın l• ...ı 
daki ynşayıııı son aylarda çv, 
rucu bir şekil aldıydı.. Si 
akııamlara kadar mahkeJJle .ff 
keme dolaşmaktan kn:cl&" 

ruldu. bitti. Sonra bu ev 
iyi geliyor. BütUn gençlik 
lnnm burada gömülü.. on' 
buraya. gelir gelmez ken 
ha genç, daha zinde 
rum. Ümit ederim ki siz d8 

da pek sıkılmıyacaksınıı:. 

- Rica ederim efendiJIJtfl 
maktan bahsetmeyiniz. JJ• 
fen gösterdiğiniz mise.fi 
!iği suüstim~ etmekten • 
sak, çok uzun zaman 
kalabiliriz. 

Vahiclin kelimelerin 
1 

basa basa söyleyen bir 1!,1 
var.. Sözden ziyade ınuP" 
mclcrinl hatırlatan bir 1' 
Delikanh Samiye hanIJJl~ 
başında oturmuş, bir rr~ 

eli kadar narin ve incO "..JJ 
güzel ellerini diz.leri ~ctlJI' 
vuşturmuş konuşuyor. ,1 

Gramofona bir plak t_. 
zin Vahide doğru geldi: ~ 

- Haydi Vahit, dedi· ; 
seninle beraber o;'lla),.ı ı* 
rovse'nin bir valsi.. Bu 1" 
hite yakışacak kadar 
hazin bir hava ... 

Delikanlı ba.~mı kaldrtÖ'1 

kıza baktı: ~ 

- Bu ma'i uzun 1''_;
da, dedi, bu muzlk P~tıl' 
heng:inden doğmuş g0ı:el 
lodiyi andırıyor. (f 

Vahit ayağa knlkınıştıl tıl 
zln dudaklarında neOC1 

bessümle: 


