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'11 ~ lorıdra, (Radro, saat 18) - Holanda Kraliçesi ile 
< 1. TEŞRİ N 9 3 9 Belçika Kralının müşterek sulh tcklifle:ine 1 n~iltere 
< ,.e Fransa cevaplarım vermişlerdir. hliliz cevabında 
~ P A Z A R Kral George ezcümle ı:örle demektedir: 
t "Sulh teklifi lrıgiltcre Krallı~ı Hükfımeti t;ırafın·lan 
J~tnara : 73 ~ene: 1 dikkatla tetkik olundu. Benim de c;ah~~n arzum, harbin 

· ~~Fn·;; ırnlfk©\~o 
~ o lfi1 <dl @\ 

t©pO©llf\l<dl o 
RUSYA 
PinlandiyaGa deniz 
üssü istemekten vaz 
geçmediğini bildirdi 
~0kholm, 12 (A.A.) _ Helsin. , hazırladıkları söyleniyor. Bu muh 
~ 1'l nlınnn bir telgrafa nazaran tırnnm bugUn hazır olmnsı muh. 

Oıslt 
~1 °va mU1.akercleri etrafında (De,·&011 2 incide) 

~l'ldiyadıı lıiiktl:.::; süren nik • 

ltr~ }doskovadan verilen haber- son @•awika 
ıı...._ <lrine 5iddetle sarsılmıştır • 

liizumundan fazla bir gün bile sürmeme3idir. Fakat şc· 
refli bir ulhun ne ~ibi şeraite bağlı old..ığu .1u İ:1<:!iltere 
\ ' C Fran~a daha evvel bildirmi~ er \e hamin m~mliyct• 
kimde olduğu ,·azıhan belli olmuştur." 

Framanın c~Yabında da Heis:Cümhur :\1. Lcbrun 
bilhac::_a şöyle demektedir: 

' • ~\)'etı Şeker bayramı münasebetiyle 
..,\f' ıı.. . . er, Finlandiya mukabll tek 

ıı• ~~ gazetemiz Pa:ıartesi , .e Salı Ilolanılıu.lıı rn:idn ':!-:. tcı~Lirt olarak su;·n bo~ılan bir araziıle 

111 

1 
"Hakiki \ e devamlı bır sulh ancak, A\•rupayı tet • 

hiş ve tecavüz siyasetinden ma~un bulunduracak bir va· 
ziyetin teessii-;ü:1e bağlıdır. Binaenaleyh, Sulhun lehin· 
de veya aleyhinde karar vermek bugün ancak Almanya· 
nın vazifesidir." 

hanı lılicumlarma lcar ı kum torbaJan 
j._rl ' halihazırdaki §Ckilleriyle günleri ~ıkmıyacak, Çarp.mba 

;; ~ :.":1.'::";:ı .. ~~,:::: ::::~ .. .:.~:::. ::..::!:·:.ı: Hol anda ve Be lç i k Uy ı istila ederek 
..R h~ e ~ deniz Ussil taleb'lnden 
J", ~~erneyeceğinl bildiriyorlar . nacaktll'. Sizi bug\inden lnıt. A o ~ 

--vvy ıuıar, ·nc~·eıı hlr bayram sc- ,1\., ~ ~ c==\\ ~D ~ n:::a -~ n::=\\ ta 0 1:;;;J 
~.:.:·n;ı;, Soı::.~~~ olnnenbl dlleri• • __ L>I U U U ~ U U V/ (gJ D U \.'gl U U i;;;!J ~ 

~ ·~* ·~ ~ iP> lh1 ~ ~ Ü ifil Ü lk lUI ş c§l t= 
~-hçe Altuntuğu 1-0, Be,ikta§ Galatasa- 8...o a J6 a u 
~ayı 1-0, Vefa Topkapıyı 5-0<;::d:~::.ı trif1l <§) ~ o ~ l6 o y © lr a 

S • k t • • d G t Holandadaki . UI 8S IŞID e es apO. Alman elçi s ~ 

tnühim .bir ipucu yakaladı! !.ı~~~~!.it~~!!~e~: 
""Ü h i 11) ifşa~t EN SON DA.KIKA H~::i~d~·d:\~~u 

b Al B 1 
-k h mıntakalar daha eklen İyQr ! manya- e ÇI a U· suya gömüldü 

t Nitı~r sui~ast yerini gezdi ve dudu kısmen kapandı :~fı:g::~§.:E 
&h k k k d • h t 1 d H.om:ı, 12 (Radyo) --. Brükselden bildirildiğine göre Belçika - hususi bir s ebep mevcut olmıynn , / 1 o m 1 s y o n u n an 1 z a a a 1 Almanp hududunun bazı kısımlıın Belçika hükılmeti tarafından !arın lngilte reye avdetıeri tavsiye 

kapannu~tır. olunmaktadır. 
( y Mlt8I 2 iBcitle) .(Devamı 2 ineidfı) 
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Taksin1 stadında: 
Pera: 3 
Galataspol·: 1 

Taksim stadında bugün lik 
maçlarına devam edildi. 

lkinci küme müsabakasında Pe 
ra ile Galataspor karşılaştılar, Pe.. 
ralılar, sıkı bir oyundan sonra ra· 
kiplerini 3-1 yendiler. 

Beykoz: 2 
Hilal: O 
Bu stattaki birinci küme maçı, 

Bcykozla Hilal arasında idi. O· 
yun çok heyecanlı oldu, iki taraf 
da, biribirlerine tehlikeli akınlar 

)'aptılar, Beykozlular fırsatlardan 
daha iyi istirade ederek bu akın· 
lardan iki tanesini golle neticelen 
didiler ve müsabaka 2-0 Beyko· 
zun lehinde bitti. 

Taksim Iiki maçı 
T.Y.Y. Kurtuluş: 2 
Beyozluspor: 2 

Taksim stadında günün son o. 
yunu eski gayrifederelerden T.Y. 
Y. Kurtuluşla Beyoğluspor ara· 
sındaydı. Oldukça kalabalık bir 
seyirci kUtlesi önünde oynanan 
bu maçta iki taraf da hemen he· 
men müsavi bir oyun oynadı. 
Kurtuluşlular ara sıra hUkim va· 
ziyete geçtilerse de neticeyi kaza· 
namadılar ve müsabaka 2·2 bera· 
bere bitti. 

Şişli A: 2 
Galatasaray B: O 

Galatasaray B ile Şişli A ara. 
smda oynarian Taksim liki maçın 
da Şişlililer rakiplerini 5·2 y~ 
diler. 

eref stadında: 
Karagümrük: 2 

nadolu: 1 
Bugün Şeref stndinda ilk maçı 

!l cm Şazi Tezcanın i4resinde 
.X ~ •agümrük ve Anadolu takım· 
lar yaptılar. Neticede hftkim bir 
·•. ndan sonra maç 2·1 Karagüm. 
Cıgun galibiyetile neticelendi. 

~[ileymaniye: 4 
.Ltanbulspor: 1 

Bu statta günün ikinci maçını 

5üleymaniye - 1stanbulspor ta· 
kımları yaptılar. Ve bu maçı Sü· 
lcymaniye bütün tahminlerin hi· 
Hi.fma 4·1 kazandı. 

Vefa: 5 
lfopkapı: O 

r Günün üçüncü maçı hakem Ta. 
nk Ozercnginin idaresinde Vefa -
;Topkapı arasında oynandı ve 
maçı Vefalılar 5-0 kazandılar. 

Bc~iktaş: 1 
Galatasaray: O 

Bu stadda günün en mühim 
maçı hakem Necdet Gezenin ida· 
resinde Beşiktaş • Galatasaray ta· 
kımlan yaptılar. Bu maçta her i· 
ki takım da aşatrıdaki kadrolarile 
çıkmışlardı. 

Galatasaray; Osman - Faruk, 
Adnan Eşfak, Celal, Enver -
Sara/im, Budu.ri, Ccnıil, Salôhad. 
din, Saüm. 

Beşiktaş: M. Ali - Jbrahim, 
Hüsnü - Cihat, Feyzi, Hıiseyin 
- Eşref, Şeref, Sabri, llakkı, Ha 
ya ti. 

Oyuna rüzgarı arkalanna alan 
Beşiktaşlılar başladılar. 8 inci 
dakikada sağ direğin kenarında., 
geçen Hakkının bir şütünü Be
şiktaşlılar gol olarak iddia ettiler· 
se de hakem avt v~i. 

Bu devrenin 29 uncu dakikasın· 
da Hakkı soldan ve havadan gelen 
topu Galatasaray ağlarına taka· 
rak günün ilk ve son goünü yap· 
tı. 

İkinci devre de karşılıklı ve 
mütevazin akınlarla geçti. Netice 
de Beşiktaş 1-0 sahadan galip o. 
!arak çıktı. 

Salvo ates 
.. "Son Da:kika,,nın bu iki sütu· 

'tl pazar günleri günün ~por ha. 
ketlerir:e tahsis olunduğu için. 

•'kuyucul.:ı.. P •rn.,ni;nm 3 üncü 
ı..ayfadtl t..üup eôı::ctiJctdii. 

Fener stadında: 
Altınordu: 4 
Galata gençler: 4 

llk oyun milli kümeden Altın· 
ordu ile Galatagençlcr arasında 

oldu, llk devreyi 3·2 galip bitiren 
Galatagençlcr, ikinci devrede Al· 
tınordunun yaptığı iki gole bir 
goll.-:: mu!mbele ederek müsabaka· 
yı berabere bitirmişlerdir. 

F enerbahçe: 1 
Altıntuğ: O 

İkinci oyun birinci kümeden 
Altmtuğ ile Fenerbahçe arasında 
oldu. H~em Halit Galibin idare· 
sinde Fencrbahçc sahaya şu şekil. 
de çıktı: 

irfan - Vcdit, Faruk - Esat, 
A. Rıza, llayati - Fi/,,'Tct, l'aşar, 

Melih, Rebii, Basri, 
Birinci devre her iki t:arafm 

kar§ılıkh hücumları içinde geçti 
ve devre sıfır· sıfır berabere bitti. 

lkinci devrede Fenerliler tek ka· 
le oynadıklan halde bir türlü gol 
yapamadılar. 28 inci dakikada 
Rebii soldan ortaladığı topu Al· 
tıntuğ kalecisi elinden kaçırdı, 

Basri de yetişerek Fenerbahçenin 
ilk ve son sara mı yaptı. Bundan 
sonra da oyun 1-0 Fenerbahçenin 
galibiyetile bitti. 

Bayram maçları 
Fenerbahçe ile Beşiktaş takım· 

lan bayramın ikinci günü Şeref 

stadında karşılaşacaklardır. Bu 
maça Fenerbahçenin yeni oyuncu· 
larla takviye edilmiş bir ~ekilde 

çıkacağı söylenmektedir,. 

Finlandiya Sovyet 
tekliflerini reddet i 

(Baı tarafı ı tnctae> 
temeldir. Ve P.aasikMnin JıilkQ. 

metinden talimo.t almak Uzerc Hel 
slnkiyc avdeti icap edecektir. 
7 PiN FIRKASI :LENİNGRAD 

KARŞISI?'ııı"DA 

Moskova, 12 (A.A.) - DUn Fin 
landiyn murahhaslıırmın yalnız 

Sovyet tekliflerini reddemekle lk. 
tifn ctıniyerck huduttalk kuvvet 
lerinln miktarını arttırmak eurctl
le itilA.fgirizliklerini takviye ettik 
lerl sırada mevzuu bahsolmuş o. 
lan yedi Jt'inlıındiya fırkası Le

ningradm karııısmda Carolien Bcr 
zahmda toplanmıştır. 
FiN HARiCiYE NAZIRININ 

BEYANA Ti 
Londra, 12 (Radyo) - Mas • 

kovada bulunan Finlandiya ha. 
riciye nazırı M. Erko, memleke· 
tindeki gaz:etecilerc telefonla ver. 
diği beyan-atta Rus taleplerinin 
Fin milli istikıat ve menfaatleri· 
ne mugayir sayılabileceğini, bi_ 
naenaleyh kabul edilemiyeceğini 
bildirmiştir. 

Diğer taraftan haber verildiği· 
ne göre Hclsinki siyas imahafilin 
de vaziyet daha az Umitvar görül 
mektedir. 

İtanyan Milli takımı 
İsviçreye mağlup oldu 

Bugün ls\içredc Zilrilıte 50 bin 
kadar seyirci önünde yapılan 1-
tnlynn _ İsviçre milli futbol ta._ 
kunları maçı 3·1 İsviçreliler lehin 
de neticelenmiştir. 

Senclerde.nbcri hiç mağlUp oL 
rna.mı§ olan ltalyan milli taknnı 

kargısmda İsviçrelire çok temiz 
ve candan bir oyunla galibiyeti 
hak etmişlerdir. Belçikalı olan 
hakem maçı çok iyi idare etmiş-
tir. Ve İtalyanlar dıı radyo netı

riyatlarmda bu tnaÇTn leviçrelile
rin hakkı oldugunu teslim etmek 
tedir. 

Büyük bir rekor kırıldı 
Paris, 12 (Radyo) - İki Fran 

sız tayyaresi Paristen Rio de Ja. 
nerioya uçarak büyük bir hava· 
cılık rekoru kırmı§lardır. İki şe. 
hir arasındaki mesafe 10 bin kilo 
metredir ve iki tayyareci bu me· 
safcnin büyük bir kısmım stratos 
fer tabakasından katetmişlerdir. 

Suikast 

• • 1 

arp ımtı-
hanında 
kadın ! 

lngiliz Kraliçesif 
Fransız ve in~i.liz 
kadınlarına hitap 

etti 
Londra, 12 (A.A.) - Kraliçe 

Elizabet mütarekenin 21 inci yıl· 

dönümü münasebetile dün akşam 
İngiliz imparatorlutru kadınlan 
na hitaben radyoda bir mesaj o
kumuştur. Britanya imparatorlu· 
ğu kadınlan namına olarak önce 
Polonya kadınlarına sonra Fran· 
sız kadınlarına karşı derin ve sar· 
sılmaz sempatisini ifade ederek 
söze ba'jlamış \'e demiştir ki: 

"- Vaktile kadınlann cephe
deki erkekleri cesaretlerile ve şef. 
katlarilc teşciden daha fazla bir 
şey yapmaları kabil değildi. Bu· 
gün bu değişmiştir. Kadınların yç. 
rine getirilecek hakiki ve hayati 
vazifesi vardır. Bu vazifeye davet 
benim yüreğimden kop:ıp geldi. 
O davete icabet tarzınızdan dola· 
yı size teşekkür ederim. Kabul et· 
tiğiniz vazifeler milli hizmetin 
her sahasına şamildir. Bu imtihan 
devresinin pek çoklarınızm yap· 
mak mevkiinde bulunduğti daha 
mütevazi rolil de unutmuyorum.,. 

Kraliçe bundan sonra ayrılıkla· 
nn acılarından bahsetmiş, tahliye 
edilen yabancı çocukları evlerine 
kabul eden kadınlara teşekkürden 
sonra, şöyle devam etmiştir: 
"- Bütün bunlar birer feda. 

k§rhktır. Bu fedaldirh~m ağırlı· 

trını hissedenlere, şwıu söylemek 
isterim: Evdeki vazifenizi yap· 
makla vatana hizmet etmiş olu· 
yorsunuz. İstikrar ve kuvvet için· 
de dahili cephenin muhafazasına 

i)tirak cdiyorsu:ıuz. O cephenin de 
kendine göre büyük tehlikeleri 
vardır. Bu harbin yuvalarımız uğ· 
runda yapıyoruz. Her memleketin 
l:adınları sulh ve hüs:nü niyetin 
hüküm süreceği yeni ve daha iyi 
bir dünya yaratmanın irnkô.n 
sahasına gireceği günü sabırsızlık· 
la bekliyo:far. O gün gelecektir. 

ya, 
ı y 

(D~tararı ı indde> 
Nakliyat için her türlü teclbirln 

alın~·~.n. ürs\!ten bil.:lı en bu ta. 
mimde Holandada kalacak olan ln 
gilizlerin de daha sonra lngiltere
ye gönderilmeleri mUmkUn olabL 
lecekse de §imdilti gibi hususi bir 
vapurla seyahat edemiyeceltlcri 
ı;öylcniyor. 

Bina.epııleyh liolandadaki İngi

lizlerin 1nglltercye gidecek olan 
herhangi bir vapurda yer bulmak, 
bilahare vapur bulamayıp Halan.. 
dada kalmak §ıldanndan pirini ter 
cih cbnelerl liımn gelmektedir. 

KeJa.cak olanlar vapur bulsalar 
dahi ancak va~lcrlni götürcl:Je. 
ceklcrdir. Halbuki §imdiden gi_ 

gibi havaleli eşyalarını da götüre
bilmeleri için tedbirler alınmış • 
tır • 

İngilizler §imdi veyahut sonra 
gitmek istediklerini veya Holan • 
dııd:ı kaunağa karar verdiklerini 
konsolosluklara haber vermeğe 

davet edilmişlerdir. 
Royter ajıınsmın muhabiri tn. 

gil,izlore yapılan bu teklifin etrf 
ihtiyaU bir tedbir olduğunu ve va. 
zlyoUn nezaketine bamledilmemesi 
ldznngeldiğini bildinni§tir. 
Buhranın al.r:ndi aı çok iz.ala edil 

diği zannı vardır. A.nuıterdam 

borsası dUnc nazaran daha mil. 
salt bir vaziyette bulunuyor • 

Ubeyde de endifıe:nln daha a. 
zaldığ la§lklrdır. 

Rcsmt mnhafil, ccn:"bt meınle. 
ketlerde Holanda hakkında dola

§an bedbin rivayetlerden dolayı 

mütee!!lllrdir. Yabancı muhabir • 
lerc gönderecekleri haberlerin 
saneUre t.Abi tutulma.sına mecbu -
riyet hasıl olacağı ihtar cdilmif • 
tir , 

DUn iki mmtakanm su altında 
bırakrlmaat karan:ndan sonra bu
gUn aynca daha b&§ka mıntake.la. 
rmsuya gömUldUğU ilan edilmiş 

tir. Şimdilik sular, Holandanın 

belliba.şlı mll8tahkem mevkilerini 
kaplamış bulunuyor. 

DUn Hitlerin taamız için cu. 
mart.esi gUııtiı:ıü intihap etmek iti
yadmda olduğu hatırlatılryordu . 
Bundan başka dfü1kü gUn mlita... 
rckenin yıldönümü idi. Ve Milnih 
bomba.ar dola.ymiyle 1ngiltercye 
karşı me"·eut olan kin de tehlike 
yi arttırıyordu. Fakat saatler geç. 
miş hiçbir tehlike bclirmeml5 ve 
halk rahat bir nefes almıştrr. 

Gerginlik aza.imi.§ olmakla be. 
raber Holandanm vaziyetinin çok 
na:ı:ik olduğu tamamen idrak edili 
Yor. 

ra -
• s y 

dolayısile tekzip eder 
tclAkld olunmaktadır. 

mahiyette 

EDEN, GARP CEPHESiNi 
TEFTtŞ ETTi 

Londra, 12 (Radyo) - Pa. 
riJte bulunan müstemlcka nazt
n Mr. Eden garp cephesine gi. 
derek ingitiı askerlerini tefti'J 
etmiştir. Nazırın bu teftişinde 
kendisiyle beraber İngiliz baş • 
kum:mdanı general Gort ve 
Gloucestcr dükü de bulunmuı

tur. 

MANŞT A BiR FRANSIZ VA. 
PURU BATIRILDI 

Lcndra, 12 (Radyo) - Man§ 
denizinde bir Fransız ticaret ge
misi batırılmıştır. Vapurun tay· 
faın kurtarılmış ve Man§ sahille. 
&.le çıkarılmıştır. Vapurun tah· 
telbahir taarruzu ile battığı zan. 
nedilmektedir. 

llOLANDANIN ISTILASI 
U."'.1UMI BiR TAARRUZ 

BAŞLANGtCIDIR 

Paris, ı 2 (A.A.) - Havas a. 
ju.-sı bildiriyor: 

Leon Blum, Populaire gazete· 
sinde şu fikri ileri sürüyor ve di. 
yor ki: 

"Hitlcr, vaziyetinin icabı, man 
tıkan 40 saattenberi yapacağını 

yapmı§ olmaıı lSz-ımdr. Hitler 
ve b.eklemesi de tereddüdünden
dir. Gelecek günlerde ne gibi 
hadiseler cereyan edeceğini ve 
yarın ne olacağını kimse bile _ 
mez. Kader bir vakfe, bir tered· 
düt ge~iriyor gibidir. Sen hadise 
lcrin tesclsülünc bakınca bütün 
bunlar Ho1andanm istilbma doğ 
ru gidildiği"li göstermektedir • 
Bizzat Holandanın istil!sı, Hit
Jerin bu isti15yı 1ngiltereye karşı 
hava veya denizaltı taarruzları 
için bir köprü yahut Belçikaya ve 
dolayısiyle Fran&.1ya dofnı bir 
yol olarak kullan:nak itteyeceği. 
n göre, muhtelif şekillerde ten· 
hür eder. İkinci faraziye doğru 
ise, muhtemeldir ki Alman sev. 
kükeyşcileri iki cenahtan kupt 
m aşeklind::ki kliitilc narariyeyi 
tatbik edecekler<!ir. Yani Hotan
dadan ve Bclçikadan dolafm&k 
uretiyle barl"·acak olan ma~v. 

ra, Fransız cepheainin diğer mün 
tehasmda fsviçreden yapılacak 
bir manevra ile müterafik olacıtık 
tır. 

Esuen Bern hilklımetinin öte· 

Mütareke 
yıldönümü 
Fransız Cumhür-
reisi ile İngiliz 
Krah arasında 

tel laflar 
Londra, 12 (A.A.) - lngiltert' 

kralı, Fransa cümhurreisi Lebıı(> 
den şu telgrarı almı~tır: 

''Zaferle tetevvüç eden bir ft' 
dak!rlıkla yurtlan uğrunda cZ!? 
verenlerin hatırasını taziz etti~· 
miz bu tariht~ ayni hatıöra ve at 
ni ümit içinde İngiliz milletile bır; 
leşen Fransız milletinin muhabbe 
ve itimat duygularını ha~mctıneır 
bınıza ifade etmek isterim. Frans3 
ve İngiltere gençleri, yanyana ~1 

b ı· 
umumi harpte çarpışan birçok 1 

yüklerile beraber b~iyetin i~: 
kar edilmez haklanm mU1:ıfaa 1 

çin bir kere daha savaşıyor\~!· 
Onları sevkeden ayni idealdır 
A\TUp:ı nizamının hürriyet, adıı· 
let ve emniyet esaslan Uze:-ine l-e: 
niden kurulmasını temin ederP 
bu mukaddes kavgayı son ı~a t.-B· 

· dar götürebilmek için şart olıl' 
kuvveti o idealden alıyorlar.,, 1 

~· İngiltere kralı şu cevabı ver~· 
tir: 

"Britanyo. imparatorluğu ılC 
Fransanm mUııterek bir ideJJe 
atılıp zaferle bitirdikleri mUcade· 
lede hayatlarım !eda eden ··atııfl· 
da.,lanmımı hatıraamn ithnf et; 
tiğiııiz bugünkü ınefllljını= b!:11 

derin eurettc mütehassıs et ti. 
Onlarm gösterdikleri asil inlti

eaJ nUmun~iyle ütihar ediyor ~ 
eilCıh baema davetine icabet edif' 
ayni davanın müdafa.st için oıJJ~ 
omuza toplanan yurdda§ların o.'J• 
ni ruhu ~ıdıklarmı görerek ~· 
'\iniyoruz. 

İngiliz ve ve Fransız mille~ 
n1 it.imada mUstenit bir elbitıı:ı· 

içinde birlblrine bağlayan rnb{t'' 
l&r bu hatıra. ile, \'C ııimdi ınıuet• 
terimizin en sannlmhaı: bir~ 
içinde mUda!a.a. ettikleri da.\13 J 
runda yapılım mil§tcrek fedıı.Jt&r· 
lıklarla dıı.ah ziyade kuvvet "c ,. 
ee.let bulmu§tur. 
Müşterek gayretlerimizin J.11

11
' 

vaffakıyetle biteceğine, A vrupr.· 
nm mütemadi cebir ve §lddet ,.r 

Münih suikastin
de ilk hücum 

denberi enerjik tedbirler alma • 
ğmı muhafnza etıneğe son derece ernın ıebebi de budur. Bu iki fa. 
azimlidirler. raziyenin bir ırada tatbik edil. 

Şurası da muhakkak ki, Holan
dahlıı.r memelketlerinin bitaraflı_ tehditten siyanet deUeceğine ': 

sulhwı aağl:un hürriyet ve ~e 
e:5Ula.n fizcrine kurulo.ca.ğnı" C• 

;,\fünih 12, (A.A.) - Matbuat 
Burgerbarn birahanesi suikastiyle 
m~I olmağa devam etmekte ve 
bu suikastın mane\'İ mesuliyetini 
daha şimdiden tamamiylc bcynel· 
milel yahud'1i1· hareketine yü!det· 
mek mümkün olduğunu yazmak· 
tadır. Polis tarafından yapılan a· 
raştınnalann neticeleri şimdiye 
kadar mallım değildir. Gestapo 
teşkilatı mühim bir izin üstünde 
bulunduğunu ve yakında bazı if
şaatta bulunabileceğini ümit etti. 
ğini bildirmektedir. 

.ı\MSTERDAMDA HlTLERCt· mesi ve Hcla11danın i5~1!tunın 
LERtN TOPLANTILARI YA- umumi bir taarruz i§areti olması 

SAK EDILD! da mümkündür ... 

miniz.,, 

Amsterdam, 12 (A.A.) - Ams· 
tcrdam belediye rei i, Holnadalı 
Hitlercilerin toplantı yapmaları. 

nı menetmiştir. Çilnkü bunların 

vaziyeti, Holanda paytahtrnda 
asabiyet uyandırmaktadır. 

Alman huk<hnetinin, Holanda. 
kraliçcsile Belçika krah tarafında 
yapılan tavassut teklifini itina i· 
le tetkik edeceğine dair olarak 
bugün Alman elçisi taraf mdan 
Holanda hük<ımetine verilen te· H1TLE.R SUiKAST MAHALLİ· 

ı minat. ali makamat tarafından, N GEZDl 
Berlin, 12, (A.A.) _ Bitler Almanyanın taamız maksatlarını 

dün sabah suikast mahallini riya· 
ret etmiş ve tahkikatın seyri hak· 
kında hususi tahkik komisyonu katma devam etmektedir. Şimdi· 

şefinden bazı malumat almıştır. ye kadar yüzlerce kitinin tevkif 
YOZLERCE MONtHLl edild.ifi bildirilmektedir. Bun'-r 

TEVKiF OLUNDU arasında en ufftk bir aüphe veya 
ı .. onnra, 12 (Radyo) - Münih zan \izednc tevkil edilenler p8 

hadi5eei üzerine Gestapo tabki. 1 çoktur , 

KU:~ŞUNA DlZILE:\ 

DELEDlYE REISt 

Berlin, 12, (A.A) - Eski 
Brornberg bel~diye reisi Barciszes 
ki harbin ilk günlerinde b'.l ~!!tir. 
de .~lmanJa~m katlcdi'me3inden 
meeul tutulduğu için kurşuna di· 
zilmi tir. 

Alman profesörler 
Nobel mükafatını 

reddctmi§ler ! 
~ g1' 

Bern, 12 (A.A.) - Buıı ,0-
. '\") .... 

zetesıne göre, 1935 ve Hı-> • ... ~ 
bel mükafntlannı kazan::ın t'l 1111

; •• 

profesörleri:ıdcn Kuhn V"' TP,,. 
nan:it bu mükafatları rcdd ttrl ' 
}erdir. 

-------·n--•ı-• _______ ___..,.../ 

Holanda'da askeri bir 
mecli·s kuruldu 

Roma, 12 (Radyo) - La Haye'den bildiriliyor: • 
IHikl\mct müdafaa tedbirltrini takviye etmektedir. Askeri 'dJ 

dan telıbMer almak ~re l>'r mec';s kurulmu~tur. Bütün J{olaf'I 
da hsva hfaeum~rma karşı müdafaa tccrlibeteri yapılacaktır. 



~,...ilde~ 
• 

1 

bıı lab.ı Pacı. hki ~cıuplon cksprcsilr 
~lcb tahsilde bulunan altı l· 
Gıe c, mcınlekcllcrlııe don 
ld re ş,hrlmize gelmişlerdir. 
~t okumakta olan talebcle 
ııt, ebı hıırp dolnyısllc kapan 

lQıa 
~illa~ tacfrlerimlıle temasın 

llıQ lizerc Romanya tütün fn 
be>'ct lllessillcrlnden ınürekkcn 
lııhı fehrimlze gelmiştir. Ru· 
tq~~rı mcmlcketlmlzdcn tli · 
D lır. 

On p 
'\ı l'o angaltı ile Ferlköy aro 
~Q\ ~uşta bir tramvay arnbn· 

raı. hır knzn secinnlştir. 2ı;· 
~Urt•atmon bmalliıt iı'lnresln 

ver 
'Holandanın çarşamba 
günü istilası muhtemel 

Mareşal Göring Alman mille! ine 
sab~r tavsiye etti; Aln1anya harni 
mümkün olduğu kadar suratla 

bitirmek kararını verdi 
Londra, 12 - Hollandaya her 

an bir Alman taarruzu beklenL 
yor. Alınanyanm Hollandaya bir 
Ultimatom verdiği oayinsı çıkmı~
s.. da sonradan bunun doğnı ol
madığı a.nlaşılmıetır. 

pılmıştır. Bunlar arasında biri 
liderlerden olmak üzere Bratis • 
lavanın mühim şahsiyetleri de 

bulunmaktadır • 

' • iş 

Stalin 
f mlandiya tarafından 

yapılan tavizleri 
reddetmış 

Londra, 12 - Moıskovad& Fin. 
landiya murahha.slarile yapılan 

rnUzakoreler etrafmda muhtelit 
mcnbalardan alınan haberler bL 
riblrini nakzeder mahiyettedir. 
Müzakerelerin kesilmek üzere ol
duğu söylendiği gibi anlll§IIlA ih
timallerinin kuvvetlendiği de ha. 
bcr veriliyor. 

Tas ajansı, Stalinln Finlandiya 
tarafından yapılan son tavizleri 
reddettiği bakkmdıı verilen habe. 

rl tckzib etmektedir. 

SON DAKiKA - 12 ikinciteşrin 1939 - 3 

SON DAKlKA'nm tefrikası: 31 Yazan : KURT RVCICERE 

(Bir Alman denizcisinin 1914 do Emden kru\'azörlindc geçen günleri) 

O, mülazimin mua üzerine bı- ı -Gerard, dedi, bu batırma 
raktığı telgraf yığınının listesine gelen §eyi şunun için yapma • 
gözlerini dikerek anlattıklarını drm; başkalarının hataları bizim 

hatalanmız:ı haklı değil, mazur 
bile gösteremez. Emden bir hır
sız korsan değil, bir harp konsa. 
rudır, ve ben bu kumanda köprü
sünde bulundukça Emden böyle 
kalacaktır. Benim bir türlü dö. 
ğüşmeğc aklım erer; o da i§te 
yaptığım gibi. Siz genç ve ateşli 
bir delikanlısınız. Ben de gemi · 
kumandasını aldığım zaman si
zin gibiydim. Fakat harp ne ka. 
dar çetin ne kadar ümitsiz bir 
şekle girerse girsin ancak temiz 
ve lekesiz bir ~rzda yapılırsa 

kıymetli ve şerefli olur. 

dinledi. Fakat gözleri bu çizgi. 
li kağıdı değil, cenuptan şimale 
kadar her adım başmda bir gc. 
mi delerek, baştan başa geçtiği 
Bingale körfezini görüyor ve 
bundan sonra adlarınm kaybola
cağını, dört bir tarafa yağan ha
berlerin yollan bopltıp limanlan 
kilitleyeceğini ve artık tcnhala • 
şaeak bu koca denizin fogiliz 
kruvazörlerinin meydanı olaca.. 
ğmı düşünüyordu. 

Müller güldü: 
-Pekala Gerard, dedi. ne yapa 

1nn. Zaten bunun önüne geçme. • • • 

'" Uluş • Ocynzıt tramvn)'ı 
&a~&ahanlı{tına binen \'C Feri· 
da lhane cnddcslnde 38 nu· 

,.. ·~dt ~t.uran l\iızım oıtlu Refi\ 
~llaıt ıtJ araba yokuştan inme 

Brüksele gelen gazete haberle
rine göre Berlinde salahiyettar 
ına.hfeller Hollanda ve Belçlkaya 
ka~ı Alman tehlikesine dair ya. 
hancı memleketlerde dola§an ta-

Alman gizli polisi Gestaponun 
dikkati Bavyera monarşistlerile 
yahudi mahfillerine çevrilmi§tir. 
On yahudi Gestapo merkezine 

sevke<!ilmi§tir . 

Moskovadıı. bulunan Finlandiya 
maliye nazırı Tanner telefonla 
İsveç gazetelerine verdiği beya • 
nnttn $ovyet hükumetile yapılan 
temaslarda yalnız y!lZllı tebligat 
teati edildiğini tasrih etmiştir. 

nin imkanı yoktu. Hazırltklan • 
mız aşağı yukarı tamamdır, ya. 
nn açık denizde kömürümüzU a. 
hrız. Kömürlükleri boşalmı§ bir 
kruvazör, yelkenleri çürilmüş bir 
kadırgaya benzer • 

- Kumandanıml İtalyana ne 
dersiniz?. 

Artık Emden ölüme mahkfim.ö 
du. Fakat Bingale körfezinin he. 
nUz kapısı kapanmış değildi. O· 
nun geni§ kapısı Şabangdan Ko. 
lomboya kadar açık duruyor, 
oradan öteye de ucauz bucaJaııı; 
okyanus uzanıp gidiyordu. 

r 

ti( •Aı 5trrda elinıfokl o;omun 
tele rren hava depolarını ııç· 
~lli;~ınvny birdenbire yıld• 
l!ıııı e Yolmşlan aşnJh tnmel?• 
tt r linlk mllthlş hcveC'ann 
rı l e11·ado h:ıslnmış, herek«'' 
~ ~1:tll derhal lsln forkı11· 
lJ Urük hir facianın önün•· 

~~/· l'ranı,·ny durdunıldu'< 
1
'1 ta~~Uçlıı \'nknlnnınış \ 'C h:ık 
&~h •b:ıtn ba~lanılmışlır. 
~1;11·c c:ıddcslndc müsklrnı 
ı 1~nın 2 numaralı diikld'ını· 

I~ l!ircn lnhlsnrlnr irlarro;i 
ı ti rıurnarrlı k:ıınyonu dlikkfl 
~ \'ildeki :ıiincn ~nrparnk de 
, ~ kendi!ii rlr has:ıro u~rıı 

, 'ııı flir h:ıkkınıln ınhkikntı 
' 

1 Uır. 1 .... 
~dl'iirk • Rumen ticaret on: 
~ 

9
3 $an} olarak bir Tilrk 

1 
3 lt-y knlıul rdilmiştlr 

~t J\oı :ınyadnn aldıAım11 
· ~ tresıe \ ' C scllüloı dnha u· 
ıı:' Cdilclıılecc1.tir. Yeni nn 
.ıbadcskidcn 3 mil)'On Um o 

ele i mtıyono çı\::ınlmı• 

~~ııı 23 ~ 
~~ ~· uı1de günırilklerdc yn 

, ~İJI ~rn~·apcr imtihanına ancnt 
tıı.ı l'Q?lıp olması az görülmüş· 

ı' bıtııkıktar artmazsa iınlilınıı 
~- ılacııktır 
~•r·r . 

1111 h "ckôlııti, maarife ait b · 
ttt 1~~ ne suretle olursa olsun 

~ta biı sis edilmeme lıti nlftko 
l• dirınişlir. 

ra'~,r vck:ııcti orta tedri :ıllıı 
tel'tıı. Stcınını de!ıiştlrmcğc ko..-

11 ıı~lir. Bugün 10 uzcrlndcn 
ırı~ lllaraJnr bundan sonrıı 

~ 3 0:~ Verilecektir. 5 pek h·l, 
4tdıı a, 2 hafif, ı fena, numn 

<tr ,
1
:cek, 3 ten aşağı alan t:ı· 

1aıar ~ 6:ccmiyecektlr. Yen• 

1 
~\lır uı:.:unJerde ıetbiko b:ı,. 

~t . 

hn1t~cnııi11dc ve Akdenizdt 
~r 

3 
uııı iirmekteClir. Kilcük 

t~tc~~rlcrlnl mü5kü1Atl:ı ~a 
~ r. 
~li~·c 

tt ı. Vekaleti kara \'e denh 
, ~( 1c:nun1nrındıı deRişlklik 
il tarını vermiştir. 

~~ lııaı " . . . 
buh ekaletı lstanbııldn sô 

ttt ltdb·t:ının:ı nihayet vermek 
~- ırıe •ıı 11 r almış ,.e sömikok 
~~ g~:d bütün l~tlhsalAtıııı Is I 
~il başk ermesini b:ldinni!!itlr. 
h1lt111d ° Karnhi\l\ rnbr kıı" 
~l;ı tı ıın 1500 ton könıiirür 

. "': ~lır ilkti de bir mütc:ıhhill• 
'a' · A20 l •~ı, ~ hııh r~ı 4:'ı00 ton olur 

, illa R" ~.ılutıııııı 2200 toııı 
'' •ı ıırı l'rll rn 1ş•1 r 
'l ~ • . 
t~ rı ''ek· ı . 
ı 'tıına 11 cıı Hni müfredııt 
t~ efirc il Ilı şllbcı ... • selcrln son -;ı 

> 1ltrn . rındc hnflndcı l ·cd' 
t~ı :ıtıt; 
t ~lt ok•ıtulmn'>ın:ı ,.r 
eı'. ııtı 1 en bir u1tiııln Mtro 
~ı, ':ııt'ı . 

t t ııvr nırı d,. ı:ıeometr 
ıtına~ınn kıırar ver-

yialar ve askeri \'aziyct 
hakkmda mlltalea beyan etme
nin kendilerine dil§medlğini bil
dirmektedir. Bu kaço.maklı ifade 
§ayanı dikkat görülilyor. 

Taarruz Çarşambaya ım şl 

öğrenilmek istenen nokta, po
lisin bombayı naıul kcşf edemediği 
meselesidir • 

Mareşal Göring dün Alman 
milletine sabır tavsiye eden bir 
beyanname neşretmiştir. Münih 
suikaı:.tın::an sonra böyle bir hi. 
tap manalı görülmektedir. 

Fransanın §imali garbisi üzerinde 
uçmu§lardır. 

Dornicr Alman deniz tayyare
si, İngiliz hava ordusuna menımb 
iki tayyare ile bir muharebeden 
sonra d\i§UrülınU§tUr. 

Roma, 11 (A. A.) - İtalyan 
gazeteleri, Hitlorin reisliğinde bir 
harb meclisinin toplandığını ve 
bu mecliste fevkalade vahim kn. 

rnrlar verildiği hakkında Alman. 
yadan gelen haberleri nesrediyor

lar. 

(n ~ııtereye yapılan hücumlar İngilizler hiç zayiat vermemi§ • 
tir. 

"' ltalyliı\ mlıtbua."U, Hollanda e 
Belçikanfii 'l\rrtttfno/a' taraftn?!an 

istilası tehlikesi Uzctine hfı811 o

lan beynelmilel va:rJyetln inki a • 
fını endişeyle tnkip etmektedir. 

Gazeteler, La Hnye ve Brük. 
selden alınan haberlerin vaha.me
tini katiyen ha!iflctmekslzin, Al • 
manya • Hollanda hududunda vu. 
kubulan ve bir Hollandalmm öl
meeine sebeb olan hadiseyi, La
haye hUkftmetinin resmi tohllgatı. 
nı da neşretmek suretile, tafsila. 
tile nakletmcktcdlrler. 

Keza İtalyan gıııetelerl, lngiliz 
ve Amerikan vatanda§larmın Hol 
landayı terke davet edildiklerini 
de kayd ve Hollanda ile Belçika 
arasındaki tesanüde bilhassa i§a
ret ederek istila plAnının 15 teş
rinsanl tarihinden itibaren tatbik 
edileceği hakkında bitaraf askeri 
mahfillerden alman mütalcalan 
neşrediyorlar. 

Belçıkada alınan tedbirler 
Brüksel. 11 (A.A.) -- Eupcr 

ile Aix - La • Chapelle arasında 
münakalat bu sabah kesilmiştir 
Eupen bölgesinden tramvayla 
Aix'e gitmek istiyen amele geri 
dönme: mecbur kalmışlardır. 
Buna mukabil Lakalamaine ile 
Aix arasındaki yol açık kalmıştır 

Resmi gazete bugün memleke! 
iaşesine müteallik bir emimamr 
neşretmiştir 

Alô.~mdar mak:- ·1lar. bunun ve. 
~ıka urulünün ibda"· demek olma· 
dığmı ve memlekette kMi derecede 
)'İyecek bulunduğu,..·• bildiriyor· 
lar. 

Almanyada memnuniyetsizhk 
Paris, 12 - Gelen haberler. 

den AL-nanyada memnuniyet • 
sizliğin arttığı anlatılıyor • 

Slovakyada eski Çek hükO • 
meti hesabına bir suikast tertip 
etmekten suçlu birkaç kişi tev
kif edilmiştir. Yeni tcykifat ya. 

Bclgrad .,.e diğer bü) uk şehirler be· 
ledıycleri mummım \"e s:ığlnm sı· 
ğınnkl :ı r ln'Şo ettirmişlcrrlir. 

• l9H-1918 umunıt ~mrp ınüt:ırc
ke~inln ytldönümü olan dün, Pa· 
rfı;lc ve Londr:ıda mechCll askerin 
ııırz:ırıno çelrnk koııulmu~tur. B11 
ı uin:ı'icbcUc, Fr:ın!il Z cııınlıurrclsi 
· " l'" t :ı ,.,.,, •' 'A'" r~·" Y('. Jn~:.:·ı n':.f" 

ı rbiıı nıc '.iulu Alınan} :ıdır, elemiş· 
tir, 

Paris, 11 (A.A.) - National 
Tidene gazetesinin Berlin mu. 
habiri, İngilizlere karşı olan ki. 
nin yahudilere karşı olan kini 

geçtiğini yazıyor. 

- 1ngiltereye kar§ı ithamname
nin birkaç gün zarfmda hazır o~ 
lacağı zannedilmektedir. 

İngiltereye karşı açılan bu şid 
detli hücumlar ve Alman matbu 
atının tereddüde mahal bırakmı • 
yan telmihleri. Almanyanm in. 
giltereye karşı harbi mümkün 
olduğu kadar çabuk bitirmek için I 
elinde olan bütün vasıtalara ba§ 
vurmak üzere olduğunu göste • 
riyor. 

Bcrlinde zannedildiğine göre, 
Hitlcr evvel emirde suikast hak
kındaki tahkikatın neticesini bek 
lemek istiyor • 

Alman tayyareleri 
faaliyette 
Alman tayyareleri evvelki geee 

Ingiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 
İngiliz ho.va kuvvetleri de ev • 

vclki gece Almanyanm batı ce -

nubu üzerinde istikşaf UÇ\lilan 
yapmrşlıırdır. 

Tayyareler bilhassa Stutgard, 
Manhaym, Nurenburg ı;ıehirleri U
zerlnde uçmuıılardır. Bir tayyare 
üssüne dönmemi§tlr. 

Jngıltere 800 tayyare alıyor 
Nevyork, 11 (A.A.) - lngilte

re, 800 seri talim tayyaresi ıçın 
Kaliforniyadaki North American 
Aviation korporasyonu ile müza· 
kere halindedir. 

Keza lngiltere ve Fransa çok 
kuvvetli \'e istisnai tipte dört 
motörlü bombardıman tayyarele. 
rinden mühim miktarda sipariş i
çin SeaUle de Boeing Aeroplan 
kunipanyasile de mClzakereye giri~ 
mek üzere bulunmaktadır. 

\ DZ\!!~LD!ı: \ 
Ordu atlı müsabaka-· 

sının neticeleri 
lstnnbul gornizonundnki subayl:ırn mnh:ms olınnk üzere süvari binl

t:ilık nıt:ktchı ııırafınclan tertip edilen "Ordu Allı müsabakası,, dün bil· 

mi->tır. . 
Avın 9 uncu ı;ünü miisobııkanın ilk ı;ünü olmu~tur. Bugün sü\'ari· 

ııın ut terbiyesi, ntın:ı h:ikiıııb·cti ve ntın süvarisine itoııtl tetkik edil· 

mi~i~ . 
tkınci gün ınüsnbııkol:ın :ırı:r.olı arazide ve 30 kilometre üıerind<' 

:rapılmış ''C dün Aynzağadoki açık ç:ılışmn s:ıhasındır 12 manin üzerinde 
)'aııılı:ın porkurl:ırla müsnbak:ı nih:ıyctlendlrilmlştir. 

l\elicedc 7 ınüsııbık içinde sli\'Jrl lıinicilik okulundan yOzba~ı Gc· 
nıt t~ürkan (Akıncı) isimli otl:ı birinci, yüzb:ışı Eyüp Öncü (Rüzgltr) 
lo;inıli utl:ı ikinci, n~tcl!men Kuurı·l Fnsıır {Bayburt) isimli alla üçüncü 
olnıuşlnrdır. 

Dün yapılan son miisobaknlarda voli ve bclccliyc reisi ile diAer bir 
1:oı< zevııt lınzır bulunmuşlurdır. Müküfal lcvıiindcn sonrn doYetiiler 
tıozırlnnan lıilfeı.lc izaz edilmişlerdir. 

Ankaraya çağrılan edebiyat 
muallimlerinin müzakereleri 
Ank:ırn) o çağrıl:ın edebiyat ınu:ıllimlcrl hcrgün Maarif \0 ckôletl kil· 

trıph:ınesi salonunda toplannrok müz:ıkcrclcrde bulunnıaktııdıl'lor. 
Müzakerelerin lise edebiyat programları üzerinde olrluğu ve df\'nıı 

cdcbh-nlı tcdrisntının bıı(!linkil şekliyle dc\'nmınıinki mafü:urlor ve fay
cl:ıl:ır hakkında gôrlişuldüllü tahmin edilmektedir. 

J\omb;yon işlerini kııoa bir zamanda bitirerek raporunu hazırlayıp 
't'cklılete verecektir. 

l-\om15}·on aznları şunlardır: 
lstanbul kız lisesi edçblyat muallimi Süleyman Şevket, İstanbul er· 

kek lisesi cclrbiyat nııı:ııt imi Hakkı SGh:ı, Rab:ıto, lisesi edebiyat mual
limi llıfıı Te\ fik, H:ıydnrpıışo füesi cJeııi yal .'"lu:ılli\llİ Ilchçet Ynzar, 
Kn hnt:.ı ş lisr-;i cıl "'• 1 • ., . r ı""ll'rni Fıır.1k ~afi7:, Gııl:ı t •ıc;-:. ı''lV ectehly:ıt mu· 
nllımi tsmııil llnbilı \'C \Ck!'ılcl rniHctltilerındcn Nccmcıldiıı HalH Kc 

llnlıl Ycdnt, 

- Hiç şaşmadım. Zira söz ver. 
menin kıymetini bilirim. Doğru. 
sunu istersen söz vermesi bile 
fazlaydı.' Bitaraflık sıfatı ona 
ketumiyeti emrediyordu. Şu Le. 
vetzav cidden temiz bir çocuk .... 
Onun verdiği söze inanıruş ve 
bana da söz aldığmı mUjdelcmiı
ti .. Kendisine de söylemiştim ..... 
"Mevcudiyetimizi onun geveze. 
liği meydana çıkaracak, bunu 
böylece bil!., demiştim. Görüyor 
sun; Felemenkliler ağızlarını bile 
açmıyorlar. Eğer bu adam vazife. 
sini yapmış olsaydı ancak bir kaç 
gün daha kazanmıt olaeak, bir 
kaç glin daha rahat çalııabile • 
caktık .. Denizler, harita Uzerinde 
göründüğü kadar geni§ değildir. 
Ele geçmemizin saati, haddi za. 
tinde pek uzak değildi. Biz §Ün. 

diye kadar oyun oynamıJbk; bu 
dakikadan itibaren asıl dövii§me. 
mizin vakti geldi. 

Gerard•ın gözleri içine mini. 
dar bir nazarla bakarak ilave et. 
ti: 

- Gerard f Ergeç ölüme mah. 
kQm olduğumuzu bilmiyor değil. 
sin!. 

Gcrard bir §CY ısöylemedi. Mül. 

ter ayağa kalkarak: 
- TC§Ckkür ederim, gidiniz, 

hazırlıklara başlayınız .. 
Genç zabit elini kasketinin si. 

perine götürerek aclim verdi. 
Kapıdan çrkarken birdenbire dö. 
nerek: 

- Kumandanım l Fakat, ma. 
demki İtalyanın böyle bir hare
kette bulunacağım biliyordunuz, 
niçin ....... 

Dedi ve cümleıini tamamla. 
makamn gözlerini yere indirdi • 

Müller, Gcrardın fikrini anla
mı§tı: 

- Evet, Gerard biliyordum 
ve bildiğimi de söylemiştim .. Ge. 
mısıru hırpalamadan kendisini 
tutup iıtedii!im kadar hapsedebi. 
tirdim. Niçin böyle yapmadığı • 
mı ıormak istiyorsun değil mi? .. 

Gerard gözlerini kaldırmı~, 

merakla Müllere bakıyordu .. 
Kelimeleri birer birer telaffuz 

edilen cümleler, Emdenin nasıl 

lekesiz ve pürüzsüz bir şın ve 
şeref halesi içinde kalacağını ken 
diıine iıah etti: 

Buralarda bahri geçitlerin sey 
rek oldulğu, haritaya bir bakıı· 
ta anlaşılır ve yine bu geçitlerin 
arasında da bir gemi adeta bir 
çöldeymiş gibi hiç bir şeye gö. 
rünmeden kendini toparlayabilir, 

Daha sonra buralan A vust • 

ralyadan Avrupaya giden gemi
lerin güzergahıdır, Emden kor· 
san talihini buralarda te<:rlibeı c. 
dobilir ve eline bir çok fın;atlar 

geçebilir • 
Emden dövüştüğü denizlerden 

ancak şan ve şerefle çekilebilir. 

di: İşte sekiz gUnlük hücumları 
İngiltcreden altı gijzcl gemiyle 
36000 tonluk e§Yayj\.,malolımıt -
tu. 

Artık düşman kruvazörlerine 
yakalanmadan cenuba doğru 

tam yolla kaçıp gitmiye hak ka
zanmıştı.. Fakat Müller bunu 
yapmıyacaktı. 

O, Bingale körfezini altüat e. 
den korku ve tcli§ı histetmigti. 
Bu karga§a!ığın, Hindistan top. 
raklarına sirayet ederek daima 
patlamıya hazır ihtilal ocaklanru 
alevlendireceğini kestirmişti •• 

Bütün limanlar, kimbilir nere
de pusu kuran korsanın koritu· 
auyla kapatılmıştı. Gemi mll. 
cchhideri, gemiletinin ambarla. 
nnda tahammür eden, filizlenip 
çürüyen mallarmı gördükçe mü
teessir oluyorlardı. 

Sigortacılar, batacağı muhak
kak olan gemileri ve içindela1eri 
çok yliksek fiyatlarla bile aigor. 
taya ce&aret edemedikleri için 
gişelerini kapamışlardı. Rıhtmı
larda ·maçona ve vin;lerin kolla
n hareketsiz duruyordu. 

tngiltereyc lüzumlu qyalar, 
fabrika ve imalathanelerde dağ· 
tar gibi yığılmış duruyor Te i§
sizlikte salıverilen ameleler bar. 
]arda pirinç istiprtosu içmekle 
vakit geçiriyorlardı. 

Ellerinde~i son para uçtuktan 
sonra bittabi bütün bu halk kö
pünniye başlıyacaktı. V c: "Ko
ca İngiltere ne yapıyor? Denider 
deki hakimiyeti nerede?. Bütçe. 
mizi yutan filoları nerede gezi. 
yor?. Orada kendi adalarınm et
rafına dizilmit. yalnız kendini 
mi muhafazaya çab§ıyor?,, di
yen sesler.yükselecekti. 

(Devamı nr) 

Bir mücellit takımı 
aranıyor 
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- Gayet iyi, normal ~yrini . 
ıapıyor. Bu kış nerelerde çala· 
:aksın bakalım? Artık Türkiye· 
.1in Musiki yıldızı oldun, de -

1ektir. 
- Şimdiden bir kaç konser an 

;;ajmanım var. Biri Ankarada, 
jiğerlcri lstanbulda... Paraya 
ihtiyacın varsa, haber ver. Ciddi 
söylüyornrr., sakın çekinme ... 
San'<l şampanya getirdik .• Aşağı. 
da kaldı. M uvaffakıyetimi hep 
beraber 4;es"it edemediğimiz için, 
ı;cnin hisseni ayırmıştık. 

- Aıa, teşekkür ederim. Şim

di içelim şerefine ... 
-Vaktimiz pekaı: kaldı, treni 

kaçmrı7. .. 
- Gehp beni g:-rdüğünüze 

çok teşekkür ederim. Senin mu. 
vaffakıyetinle ne kadar iftihar 
ettiğimi bilmezsin... Senelerce 
türlü müşkülat içinde nasıl çalış
tığını bildiğim ıçın, bugünkü 
şöhretin az bile geliyor. Sen dün 
yanın en büyük piyanisti olacak. 
sın .. 

Sanatoryomda iken, hasta, 
ziyaretçileri gelip gittikten son. 
ra daha cok sıkılır, ıstırabı artar. 
Ferit misafirlerini gözleriyle 

. çamların arasında kayboluncaya 
kadar takip ettikten sonra, onları 
kıskanmaktan korkuyormuş gibi 
birder. bana döndü ve konuşmağa 

başlad!· 
Gelenlerin piyanist Selim Ce· 

lal ile zevcesi olduğunu, gen-; 
san'atkarın verdiği ilk konserde 
fevkalade takdir edildiğini, ya
kında Avrupanın en büyük piya.. 
nisti olacağını söyleı:ii. 

Selim ile çocukluk ve mektep 
arkadaşı imişler. Selim bir kir:ı. 

piyanosunda günde on saat ça. 
hşırmıg. Parasızmı~. Bazan bir 
tirili, bir saat mütemadiyen tek· 
rarladıgı ohırmnş-:- Bu kadar ça
lışan bir adan'mr meşhur ve zen -
gin olması gayet tabii bir netice. 
dir, diyordu. 

:Fer~:lin fikrine göre, hayatta 
elde edilen muvaffakıyet, çalış _ 
kanlığa ve kabiliyete müsavidir. 
İyi ve çalışkan çocuklara hediye 

' gelir. Geceleri bile kalemi elin· 
den bırakmıyan banka memuru, 
müdür olur. Hasta arkadaşımın 

nazariyesini kabul ettiğim takdir 
de, bu yakışıklı, uzun boylu, 
mavi gözlü, zeki ve iyi kalbli 
gencin verem mikrobu hücumu
na uğraması için, fevkattabii kuv 
vetleri gazabe getirecek müthiş 

bir cürüm işlemiş olması lazım

dı. 

Feri~ konuşmağa devam edi. 
yordu: 

- Vladimir Horoviçi hiç din. 
]ediniz mi?. Tekniği fevkalade .. 
Bir akşam Münihte biz tahsilde 
iken küçük bir toplantıda Seli· 
mi dinledi ve istidatlı bularak 
yazın isviçreye gelirse, musiki 
tekniği üzerine birkaç ders verme 
'ği vaad etti. Geçen yaz, Selim, 
Horoviç'in Gransdaki şatosuna 

gitti. Ben de orada pansiyoner 
oldum. Ostal:lı bazan ben de din
lerdim: Hala gözümün önünde, 
tuşlara doğru elini, parmakları

nın harikulade sür'atine, çıkan 

seslere kendisi de hayret edL 
yormuş gibi kaşlarını kaldırırdı. 

- Belki piyano seviyordu?. 
- Hayır, Selimi seviyor ve o· 

nurı sevgilisi olmak istiyordu. 
- Güzel miydi?. 
- Çok .. H~n·üz on dokuz ya. 

şmdaydı. Lozanda sörler mek. 
tebini o sene bitirmişti. Neden 
bize o kadar sokuluyordu, anla
mazdım. Fakat im.an, kendisine 
her sokulan güzel kıza aşrk o
lur mu?. 

- Belli olmaz .Hele burada üç 
sene kapandıktan sonra güzel 
değil, en çirkin kadına bile aşık 
olabiliriz. 

- Selim o kızın yüzünden çıl
gına döndü. Geceleri barlarda 
onunla sabaha kadar içiyor, H o
roviçle çalışması icap eden saat • 
lerdc genç 'kızı Alplarda gezdiri. 
yordu. 

Genç karısı, İstanbulda ona 
para yetiştirmek için çalışıyor, 

Horoviç gibi bir san'atkar para
sız yardım edip ders verirken o
nun bir kızın kaprisine kapılma.. 
sı kendisine karşı, karısına karşı, 

bilhassa san'atına karşı cinayet. 
ti .. Haksızlıktı, affedilmez bir 
cürümdü. 

1 

"Kendine gelmeai için çok uğ
raştım, nasihat ettim. Güldü. Her 
san'atkar gibi, o da çabuk kapı

lan, çabuk vazgeçen, bıkan bir 
mizaçtaydı. " Bu kız sevilmek is. 
~r. aşk için yaşıyor.,. c!edi. Gu. 
ya kendisi onu teselli ediyor
mıış. Ben israr ettikçe, o güldü • 
Nihayet onu kurtarmak için baş

ka bir yoldan yürüdüm. Genç 
kızı takibe başladım, hediyeler, 
çiçekler yolladım ve nihayet ilanı 
aşk ettim. 

Selimi onun elinden kurtar. 
marn lazımdı. On beş senelik ça. 
lışmanın tam semere verecek 
çağda ziyan olmaaına tahammül 
edemezdim. Selim en iyi arkada
şım olmasa btle ftn'at 'namına, 
musiki aşkına, böyle bir ihmale 
müsaade etmezdim. O zamana ka 
dar başnnclan bir macera geçme
mişti. Kıza yaklaşmak için, 
Fransızca öğrenmeği bahane et. 
tim. Bir kaç ders sonra genç kız, 
piyanoyu, Selimi unuttu. Gözle
rini benden ayırmıyordu. 

- Ne tuhaf kızmış, Selimden 
bu kadar çabuk vazgeçti demek? 
H er halde hisleri pek lfistikli 
imişi . 

- Fena kız değildi. Sevgisi, 
hazan bir anne muhabbeti gibi 
düşün-celi, kızkardeş gibi müşfik 
olurdu. Odamı toplar, ben yok
ken taze çiçeklerle süslerdi. 

- Verem olduğunu size ne za
man söyledi?. 

- Parise gittiğimiz gece .. 
Şimdi meseleyi anlıyordum. 

FerH qalmıştı. O musiki alem. 
lerini tekrar yaşar gibi gülüm· 
siyerek gözlerini kapadı. 

Genç kız, ciğerlerinin hasta lo. 
duğunu, beş altı ayda belki on· 
kilo kaybedeceğini, yatağının 

baş ucuna koyacakları böbrek bi. 
çimi hastahane çanağının yavaş 

yavaş kanla ve ciğerinin parça 
lariyle dolacağını nihayet bir 
gün yatağının etrafına beyaz pa
ravanın çekilip, oksijen verme 
aletlerinin sesini bile farkedemi -
yecek hale geleceğini biliyordu 
ve ömrünün son aylarında alabil. 
diğine yaşamak istiyordu. Bil. 
hassa sevmek ve sevilmek. Bir 
erkeği bırakıp diğerine koşması 

döneklik değil yeis alametiydi .. 
Sanatoryom şehirlerinde bu ha-
leti ruhiyeye çok tesadiif ettim. 
Ruh doktorlarının da kabul ettik 
leri bir vakıa 1. 

Ben, onun sevdiği genç kızdan 
bahsetmesini istiyordum .. 

- Parise gitmeğe n-e zaman 
karar verdiniz?. 

ya.cak olursa pek müteessir ola
cağından şüphe etmediğim baba 
nu düşünüyordum. 

- O zaman henüz sanatoryo. 
ma. girmemiştik ,azizim, insan 
burada senelerce kapalı kalınca, 
hayatın bütün zevklerine, güzel. 
liklerine karşı kuvvetli bir hasc• 
duyuyor. 

Ferid cevap vennedi. Yatağın 

da doğruldu .. 
- O dama gi&lim de şampan· 

ya içelim.. dedi. 
Birinci bardağı bir yudumda 

içtikten sonra sözüne devam etti: 
- Ott altı ya!Jtndaydrm.. Ba. 

ba.m bana bir saat hediye etmişti. 
O gün beni bir kenara çekerek : 
"Oğlum dedi, evleninciye kadar 
macerah bir hayat geçirmiyece -
ğini bana vaad et.,, Ben de söz 
verdim.. Geçen yaza kadar SÖ· 

zümde durdum. Şimdi o kadar 
muztaribim ki! . 

- İhtimal genç kızı düşünü • 
yorsunuz. Fakat seyahat, muhit 
ve hava değiştirmek iyi gelmi§tir 
her halde!. . 

Sırf onu teselli etmek için, a. 
ğır veremli bir kızı böyle bir se· 
yahatin öldürebileceğini bile bile 
yalan söylüyordum. 

Fakat, Ferid sözümü kesti: 
- Kızı düşünmüyorum. Karı 

mm yüzüne nasıl bakacağım . 
- Demek evlisiniz? 
- Henüz değilim, istikbali dü· 

şünüyoium. 

Bu derece temiz insanların bu
lunduğuna işitir de inanmazdım. 
Ferit ~mpanyayı içtikçe, ney!le
nccck yerde, derin bir düşünceye 
dalıyordu. Evlenmeden cvYel, hem 
de sanatkar bir arkadaşını kurtar
mak için atıld ığı bir maceradan 
dolayı vicdan azabı çeken bu te. 
'miz adamı dü~üncelerile ba)başa 
bırakarak odama çekildim. Genç 
kızı hakikaten sevmediği halde 
sever gibi görilnmeşinin cezasını 

da, ondan verem mikrobu alarak 
bulmuştu; öde~işlerdi. 

lki hafta sonra, bir akşam ken· 
disi de ayni şeyi söyledi: 

- Pi)•anist arkadaşın sanatini 
kurtarmak için bu maceraya atıl
dım. Yanlış bir hareketti fakat 
Selimi kurtardı. Aylardanberi çek 
tiğim ha:stalık bu kadar bir cür· 
rne kafi cezadır, değil mi? Pariste 
bir sabah, hıçkırık sesile uyanını~ 
tım. Kız perdCleri açmış, henüz 
ağaran ufkun kal"§ısnxla hıçkırı

yordu. Hasta oldub'llllU ilk defa o 
sabah itiraf etti. 
Ferit günden güne iyileşiyordu. 

IGlo almı ı, ciğerlerindeki yara 
kapanmı~tı. Hatta bazı geceler, 
asağı salonda oturup oyun oyna. 
rnasına bile müsaade ediliyordu. 
Bir hastaya gece dokuza kadar 
salonda oturmak müsaadesi veril· 
di mi, hastalığın pençesinden ya
kayı kurtardı demektir. 

Bir sabah sanatoryomun posta· 
cısı, Feride bir mektupla bir pa· 
ket getirdi. Uzcrinde Dava5da bir 
hastanenin damgasını ta~ıyan zar
fı açar açmaz, Ferit yataktan fır
ladı, giyindi ve adeta ko~arak ka. 
sabanm postane ıne gitti. 
.Masanın u:stünde bıraktığı mek 

tubu okumaktan kendimi menede
medim. Davasdaki sanatoryomlar 
dan birinin ba~hekimi hastaların· 
dan matmazel Berfiyenin öldüğü· 
nü, ölmeden evvel Feridin adre· 
sini vererek bir hatıra olmak üze· 
re yüzüğünü göndermelerini rica 
ettiğini, yazıyordu. Mektubun ya· 
nında, zümrüt taşlı altın bir yü. 
zük vardı. 

Biraz sonra Ferit döndü. 
- Ya genç kız? dedim, piya

noya çalışırken, bir genç kız ge
lir dinlermiş. Sonra siz 011\.t Pa. 
rise götürmü süniiz. Affec ersi. 
niz ,ama, balkonun darlığı, mu· 
haverenizi duymama sebep ol
rdu • 

- Genç kız her sabah bizim 
pansiyona gelirdi. Selim, keman 
ve viyolonsel çalan diğer iki ar
tistle beraber t riolara çalışırdı. 

Yeriıniz olmadığından, pansiyo. 
nun salonunda -calarlardr. Gen~ 

1ns dı ıe!h-. h pmm yanında bir 
sandalytiıfe hareketsiz otururdu. 
o zaman Selime aşıktı. 

- Kızı Selimden büsbütün u
zaklaştırmak lüzumunu hisset. 
tiğim _gün. Onun muhitinde kal. 
mamız tehlikeli olabilirdi. Pari
sin büyük otellerinde bazı 

dostlarıma tesadüf etmek ihtima
li olduğu için. küçük bir otele 

- Oldü. dedi. T elgraf çektim. 
Şimdi kendimi asla aHeclemiyece
ğim. Bu ölüm beni ebediyyen mu
azzep edecek. 

- Nıçin hala hakikati anlama· 
makta ı c;rar ediyorsunuz. diye ha· 
ğırdım. Du~ünsenize: Mektebini 
ı~enüz bitirmiş yirmi ya,ında bir 
kız. hastalığının vehametini. bir 
kaç ay içinde öleceğini biliyor. P;l· 
rise gıtnıeğ i siz teklif etmeşeniz . 
o yah·aracaktı. Olmeden c,·,·el , 
sevmek ve sevilmek istiyordu. Si
ze !.5ık olduğunu zannetmiyo. 

. 'k 1 gıttı . . 
- Hoş bir seyahat .. Gii:el bir 

kız. Par is, es.ki eserler, eğlen-ce ! 
- Benim için hi ç bir hos tara. 

fı yoktu. Her dalı:ika azap için. 
deydim. Ailemi, babamı, evet 
böyle bir maceraya girdiğimi du 
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Nakleden: Muzaffer Esen 
Semahatle tekrar karşılaştılar .. 

Şimdi güzel kız, uzun saçlı bir 
delikanlı ile yanynna, lakayt bir 
eda ile knvo.lyesinin okuduğu şi

irleri dinlcyor; GUzinle Cemili gö
rür görmC'z gillerok nrkadn.cıından 
ayrıldı ve: 

- Beni mazür görünüz, dedi, 
bu güzel §iirlcrlnizi yaşarken din· 
!emek istemem. Günün birinde 
aşkınızdan ölürsem mezarımın ba
§mtı. gelir, bun1an okursunuz. 

Cemil Scmahatin koluna. girdi: 
- Mademki, dedi, hayfı! semo.. 

larmdıı uçmaktan hoıılnnmıyorsu
nuz, benimle hakikat toprakla -
rmda sUrilnUnüz. 

Gtizin olduğu yerde yalnız kal-

rum. Önüne kim çıksa, SC\'er gibi 
görünecekti. Piyanisti bırak1p si
ze koşması da bunu isbat etmiyor 
mu? Siz onu bedbaht ettiğinizi 

dü~ünmekle çok aldanıyorsunuz. 

Kızcağız nac;ıl olsa ölecekti, hiç 
olmazsa sevildiğini zannederek. 
meı,-ut öldü. 

Ferit cevap vermedi, fakat epey 
ce sakinleşmişti. Vicdan azabın

dan, teessürden bahsetmedi. Ge
çen hafta, tamamile iyileşerek, sa
natoryomdan çıktı. Çok sişman
laşmıştı, yüzünden sıhhat fışkırı

yordu. Şişmanlara mahsus kay
gusuz kahkahalarla gülerek benim 
le vedalaştı. . 

Feridin macerası beni epeyce 
oy~lamıştı. O gittiğindenberi yeni 
hasta gelmedi, yatağı boş duru· 
yor. Kimsesizlikten, konuşmak ih 
tiyacımı tatmin edememek.ten bu
nalıyorum. Sabahtan aksama ka· 
dar tek ba ·ına yatmak pek sıkıcı 
şey! Soğuktan ağaçların çatlama
larını dinliycrek vakit geçırıyo· 

n:m. Ha\·a pek soğuk olunca ağa\ 
kökleri garip se:.lcr çıkarıyorlar. 
galiba dış kabukları ayrılıyor. Sa
natoryomun etrafı ağaçlık. adeta 
orman halinde .. Çatırdılar beş da 
kikada bir işitiliyor. Geçen sene, 
bir Jıa-.ta •' ::!, çatırdıların arasında 
ki fasılaları tahmin etm::!k bahsi. 
ne girişmiştik. ben sekiz lira ka· 
zanmıştım. S O X 

mıştJ. Sakin snkin yUrlidU. lıir a
ğaç altına. !:onmuş bir sıranın ü • 
zerine oturdu. Caz oynnlt bir hava 
çalryor, bUt:in muhit Güzinin göz
leri önünde bir girdap halinde dö

nüyor gibi. Bul.leli snçlıır, ateş • 
ler saçan parlak clmnslnr, aı;k n
teşile yanan gözler, 3imdi ona 
bir lambanın et!'afında uzanan 
renkli ışıl:lar gibi güzel, fakat 
manasız bir çizgi halinde görünü _ 
yor. 

Çamlar, fanuslar asılı ışıklı 

kollarını hafif hafif sallayarak 
renkli gözlerini çayırlar Uzerinc 
seriyorlar. Sanki asırlık ağaçlar 

birbirine yaklaşıyor, bu ışık ale -
minin esrannı kulaktan kulağa 
fısıldnyor. Bu fısıltı kokulu bir 
rüya gibidir. 

Güzin başını eğmiş, gözleri ka
dife ayakkabının yüzüne dikili, 
sararıp biraz evvel düşen hazan 
yaprağına bakıyor. 

"Cemil ile ynnyana gelince ga
rip hisJer altında eziliyorum. Bu 
delikanlı bana çok soğuk geliyor. 
Yanında hiç heyecan duymuyo _ 
rum. Onunla beraber yaşamak bir 
hamleye değmiyccek. Fakat Cemil 
sevilmiyecek delikanlı değil .. Bir 
parça hoşuma gittiğini de inkar 
edemem. 

"Vahit bıına yaklaşırken ben 
ondan uzaklaşmak istiyorum. O 
bana uçurum kadar korkunç geli
yor. Kenn.rında bana bir tuzak 
hazırlanmış bir uçurum. Her ne 
baha.sına olursa olsun bu uçurum
do.n uzak kalmo.k, bu tuzağa ya -
kalanmamak lazım. Halbuki Vahit 
çok güzel delikanlı.. BUtiln genç 
kızlar onu paylaşamıyorlar.'' 

Genç kızın vücudundan bir ür
perme geçti: 

"Sinirlerim garip bir vehmin 
esiri mi? Niçin öteki insanlara 
benzemiyonım? Niçin kendi sa. 
.adetimi elimle baltnlamak isti. 
yorum? Nicin WikO. karşı bu ka -
dar lakaydım? Halbuki evlenmek 
de istiyorum." 

"Neden kalbimin yerinde bir 
tn.cı batıyor ? Tahsil, meslek beni 
kadınlıktan bu ko.dar uzakla.§tır -

- Affedersiniz. Çok ,J~ 
nız. Eğer sizi bu kadar d ıı' 
mescydim çalınan uu v.ıı.]li 
le oyııa.manm rica ede~ 

Yine bu ses.. Bu üçUJlc -g> 
olarak ayni aesi duyuyor~..I 
sin okşayan ifa.desi iı;cr!';lı 
zin rlrk dalgalar ~~ 
nan bir kazazede gibi ~ 
kaybetti. Bu. 806.. on~. ~ 

(De~ııt~ 
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