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ltalyan kralının, Macaristan kral"lığını d~ ·üzerine ·alacağı bildiriliyor 

Alrnanva Finlandiyaya 
Bir Alman 
kumandanı, 

Hltlere 

s ah 1111 göride.ri"yor? Macaristana 
taaarruz t . ' 

Bır Sovyet denizaltısı, bir Alman. Vapuruna ateş açtı 
. . ... ıravsıyeslnde 

bulunmuş licare't Vekılimizin Son Dakikaya beyanatı 

Almanya ile ticaret 
müzakerelerine ne 
~amqn başlanacak? 

\>~~ara 10 (Hususi) - Ticaret rafl ıolmaz. ŞimdHik va·ziyetimiz 
ı-.e"'1lı Nazmi Topçuoğlunu maka. müzakere için muhatap b::kle. 
~:ında ziyaret ettim. Muhtelif mektedir. 
t\ıe~leler hakkırırla sorduğum - İngiltere ile olan ticari mü. 
~ aııere cevap vermek nezaketin- nasebatımızm inki~fı hakkındaki 
'e bulundular. tik sualim şuydu: hazırlıkların nelerden ibaret bu· 
teı ..... Almanya ile ticaret müZ"ake· lunBuğıınu Söyler mişiniz? 

trinc ne iaman başlıyörsunuz? - İngiltere ile o1an ticari mü. 
•1~.- Müzakerenin yakında b'I}- nasebetlcrimizin inki~fı için icap 
~ ac1~ın1 tahmin etmek müm· eden esaslar ha"tırlanmış ve bu e-
~ 'fii .. ~ker~ tabii bir ta- (Devamı 2 inci Sayfw) 

S Fin. 
k~adı·n 

alaYı 
C.ephede 

erkeklerle. 
aynı safta 
harbediyor 

Ruslar, Almanyanın 
da Finle~ı abluka 
etmesıni istedi 

Bu ltafta yapılan mekle/;'iler kır koşıı.ru11.1latı l>ir görii'1ii{ 
(Yazısı ve diğc: ~;n· h<ı.'~:leri 3 üncü sayfamızdadır.) 

Yugoslavlar Ankara .Gençler-
birliğini 3 - 2 yendi·. 

>~trı Ankara, 10 (Telefonla) - Yugoslav· 
~t~d· (Yugoslav) isimli takımı bugün An

... a 'k· 1 ınci maçını Gençler Birliği takımiyle 

yaptı. 19 mayu: stadında oynan~n bu mil:ıabüa· 

yı Yug0&lavlar 3 • 2 kaza001lar • 

\ 

1 

Paria, lOJRadyo) -
"Petit Parisien,,nin Ce
nevrede bulunan mu
harriri gazetesine tele
fon ettiği bir haberde 
Cenevre mahafilindeki 
bir . şayiadan bahset
mektedir. Buna göre 
Almanya, Sovyetlere 
karşı harp açmak için 
garp devletlerine bir an
laşma teklif etmiştir. 

Londra, 10 (Hususi) - "News 
Revicev., mecmuasının yaroıf{ına 
göre ordu kumandanı general von 
Reichnan Bitlere Macaristana ta
arruz tavsiye etmekteçlir. Buna 
sebeb Macaristan Krallığını ltaL 
yan kralt Vittore Emanuele'in 
kendi ürerine alacağı ve amiral 
Hortty'nin de umumi vali olarak 
kalacağı hakkında Almanyada 
son günlerde ortaya çıkan şayia· 
dır. 

Diğer taraf tan, ayni 
Nman)·anın ilkbaharda 

mecmua 
garpta 
şarkta lıareketc geçmeden evvel 

kendisin~ lfü menba elde etm0 k 
fikrinde 'Olduğunu ya.,ıyor. 

( Br1ğün Romadan gelen bir 

Ti•ı \ı.~ nby~ .-;. -. bir Jıodtn a,/ur 

=telgraf, bir Macar askeri hc:•cti
nin Ronvı)'a gittiğini bildirme"tc. 
dir.) 

. _8ulg_ar. " 
·Başvekili 
Türk, İtalyan, Rumen 

e] llerile görüştü . . 
Sofya, 10 (TelefonlR) - Bul· 

: gar ba§vekili doktor Köseivanof 
İtalyanın Sofya sefiri Markiz 
Talamo ile Romanya sefiri Filoti 
ve sefirimiz Şevki Berkeri yek· 
diğerini müteakip nazırlar mecli
sinde kabul ederek uzun uzadıya 
görüştü. Müteakiben Milletler 
Cemiyetinin Bulgaristandaki ko
miseri Şeysonu kabul eden Bul· 
gar ba~vekilinin bu temaslarına 
siyasi mahafillerde fazla ehem· 
miyet verilmektedir. 

A_lman - Yugosl<?-V 
·hududunda ·hadise. 

Londra, 10 (Radyo) - Bcrlin radyosunun haber verdiğine 

göre, dün Alman • Yugoslav hududunda bir hadise olmuştur. 

Graz şehrinin cen11bunda ve Yugoslav hududunda bulunan Solcn
bach kasaba!ltnda dün akşam Alman gümriik istasyor:una bir 
suikast yapılmıştır. Gümrük ist<'!.syonu civarında dolaşan meçhul 
bir şahıs ateş açmış ve iki gıimrük memurunu öldürmi.itür. 

Ayni. surette ve Yugoslav hududundaki Söh·ele kasabaf:ın

ki giimrük memuru da öldürülmü~tür. 

Sovyetler Petsamo'vU 
bombardıman ettiler 

Yazısı 2 inci aayf ada 

• 
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Ticaret Vekılimizin Son Daki aya beyanatı 

Almanya ile tica e 
müzakerelerine ne 
zam~n başlanacak? 

(Ba..,tararı ı lııcl Sayfada) 

saslar dahilinde teferruatı tesbit 
etmek üzere Lo:ld::ıya bir h~yeti
miz gitmiştir. JngUtereye olan ih
racatımız:ia şimiiki haki? z':>:hı't 

ithal hakkı In;tiliz i:ı3e n~~1:-etine 
verilmiş olan incir ve üzümlerde 
~ıırdrr. Heyetimizin bu hu3mt31ti 
ıorluklan ortadan kaldı-ac:ı1ırı;ı 

şllphe yok"tur. lthal!ta g~lince bu 
hususta karşılaşılan m~'·Qller bir 
kaç menbadan gelme!<teiir. 

n - Uzun zamanlardanberi fr 
caıi münasebetleri kesilmiş bir pi· 
yasa ile yeniden münaseb?tlert> 
giri~enin tevlit ettiği tabii güç.. 
lilkler vardır. 

b - Jngilterede birçok eşya ih· 
racatinın lisansa tnbi olmlsı itha
Hitımm i.,kAı etmektedir. Ticaret 
vek!leti İngiltere ihracatının li. 
sansını temin etmele hazıdır .•. 

- lstanbulda tiftik ve y:ıpJ1r. 
Mersinde pamuk ihracatçıları bir· 
Jiği kuruldu. Bu birlikler daha 
hangi maddelere teşmil e:iile:~r 
tir? 

- lhraç maddelerimizin hariçte 
revaç bulmasını temin iiçn da:1a 
ne gibı tedbırler alaca.rnnız? 

- Bu hususta ilk önce ticaret 
an!aşrnalarınuzın yelmasak bir 
~kle sobılması ve pİj'<lsanıızla, 

milnaseb:.ııtte bu:un:luğ~ım·ız ve bu 
lunacağımız piyawl:ır a:-asıa:laki 

fiyat intıbaksızhk!arımn önlen
mesi gibi esasları halletmek isti. 
yordum. Bu mü~küllerin halli, 
iş.'lret ettiğim anlaşmalarda husu· 
le g<'tirilcce1t diğer ~raite htôa· 
kımızı temin c:!ecek tej'.Ji.rlerle 
~rnbil olacaktır. 

Kaıracdlen~zde 

Romen vapuru 
nasıl battı ? 

Kurtulanlar, 19 insanın 
boğulduğu feci hadiseyi 

anl:ıbyor 
- Bunlardan ba~ka lımirde 

Jeytinyağr ihracatçıları birliği de Sofya, 10 (Huıuti muhdıirimiz 
kurulmuştur. ikinci pamuk birli. telefonla bildiriyor) - Ajans tel· 
ii de İımirdedir. Bundan sonrr graflariyle Karadcnizdc battığı 
ihtiyaç gördüğümüz maddclerri b!ldirilcn 850 tonluk Rumen 
de ayni suretle hareket edilec... Sandu vapuru aym beyinde Ro-
tir. Şimdiden takarrür etmiş ye manyanın Balçık limanın<ian is· 

k ·tani:>ul yoluyla Hayfaya mütc -
mevzu yo tur. . 

- lhtikftrla mücadele kanum 1 \"'eccihen hareket etmi;jti. 
'fte zaman çıkıyor? : . ~apur buğday ve patates ~rlü 

- Böyle bir kanun mevzuubahs l ıdı. Balçıktan sonra Bulgansta -
d~ldir. Ancak hemen bütün di- nın Vama 1~ uğrayan va· 
ğer memleketlerde oldu~ gibi ba. ' pur ayın yedisinee Vamadan .._y· 
zı hususf ahvalde hilk<lmete fe-.- 1lmıştJ~ 
kalAde ~lfiltiye!\~fr y~ecek bi r Akşam karanhğıiıda 'Bulga~· 
kanun projesi vardır. Zamanında lctruu Abtopol kasabası aahiluıe 
bu • Bn•..nı.. M'll t M-•· . kclen Rumen vapuru dalgalann proje .1" UA J e OWJ~ıne 
arıedilteektir. hilc:umuna uğranu~ ~c zifiri 

karanlıkta (Yeni.ada) açıklann-

Galatasaraym eski bir 
oyuncusu vefat etti 

Son senelerde Galatasaray taı..,. 
mmda muavin olarak oynı)·an 
Ekremin Ankarada bir ameliyat 
neticesi vefat ettiğini son dakika. 
da teessürle haber aldık. 

Merhum kıymetll bir futbolcu 
ve sevilen bir gençti, OIGmil mem· 
leket spora için bir kayıptır. 

Mesut bir evlenme 
Beden terbiyesi istişare heyeti 

azasmdan emekli yarbay Mazhar 
Kazancmm kızı Nihal ile doktor 
İsmail Hakkı Evinin oğlu Mimar 
Nurettin Evinin düğünleri Ordu 
evinde bUyQk bir kalabalık bum. 
nmda icra edilmiştir. Yeni çiftle· 
re sonsuz saadetler temenni ede
ri&. 

da batma tehlikesi göstcrmeğc 

başlamı~tır. İçindeki buğday ve 
patatesler dölane usulü ile yüK
letilmit olduğundan ve vapurun 
üzerinde hiç bir istinatgah bu· 
lunmadığından dalgaların tesiri
le vapur bir tarafa yanlayuıca., 

buğday ve patateslerin ağırlığı 

da ayni tarafa yüktenmiı ve bu 
yüzden batma 4 - 5 dakika içinde 
çok sür'atli olmupr. 

Vapur batarken yalnu ikinci 
kaptanla tayfalardan üçU uyanık, 
mürettebattan 19 u uyumakta 
imiş. Uyuyan bu 19 ki§i Jdmllea 
boğulmuş ve Slmllştür. 

Kurtulan dört kişi Bulgarista· 
nın Burgu · chrine getirilmi§ler
dir. ikinci kaptanın anlattığına 

göre, vapur batarken bir kayığa 
atlamqlar ve dokuz saat dalgalar 
arasında boğu~k Bulgar sahi· 
lifte çıkabilmi§lerdir. 

Yunanistanda askere çağırllanl r 
' Atine, 10 (A.A.) - 1928 • 1935 anıfianna mensup olup ha
ziran ayıııdalü askeri talimlerden muaf tutulmU§ olan bilkQmet me
:murlan, 4 Kanunusanide silah altına davet edilecektir. 

Kaçan Alman esirleri 
IAMra, 10 (A.A.) - Döırt Alman harJ> esiri, §3.I'ki fngiltere

\ieki tııhauüd kamplanndan birinden ka~lardır. Bunlardan 
bbili yakalamm§tır. 

~K$AM'd 
"Belalı mattefik,, başlıklı yazıda karsıı hakkındaki: Besle kargayı oy_ 

lan gözQnli, darbı meseli hntırlotılıırnk tnrlhln, Alm:ınya ile ittifokın 
karga Jle ııhpaplıkton rarksıı olduğınu lsbnt ettiı'jl sl>ylenl:ror ve dcnili· 
7M kf: .. 

"Almanya, yeni orkadaşının bo~azım ve midesini kendininki gibi dü· 
ııQyormuf lntıbaını veren bir hn].•ırh:ıhlıkl:ı: 

- Bu aramızdaki küçOk devletleri ne ynp:ıcaksın?._ diye matbuati. 
le SoTYetlere taval)•ede bulunuyor - Norveç s:ıhillerl buıludurl Sen, iyi· 
.si mi, SlCak denizlerde banyo y:ıpl Karlı steplerde donan sırtını medar 
.mcmteketlerhıln S{lneştnde mt! •. l.fıtif Bo~rordon Akdenh:c ln f 'Musul 
.petrollerinin ynnındnn B:ısrn k!irfczinde Hindistan yoluna çık, l"Old:ış .. 

Lehistan parç:ısile ü~ilncfi lokmasını )"Utan be ,Ji k:ırgo, işıc yeni 
orknda.,11a böyle bir kılavuzluk ~·oınyor. Bundaki ilk gayenin şu olclu. 
An meydondadır: "Am:ınl B:ılhktı, B:ılkanlorrı, r01.ıa ilerleme~inl YAkm
dnkJ h:ııır yemekler b:ıno kabın t, 

a y 
•• g.o 

yaya 
yo ? 

Paris, 10 - Siyasi mahafilde altı gemisi Finl!ndiyanın U~ li· 
söylendiğine göre Alma:ıya Ruslar ma.nıooan aynlmakta olan Al
taraf mdan tesis olunan oyu.n:3!t man "Oliva,, ı:emisine hilcum et· 
Fin hükflmetini tanıyıp tanıma· mi§tir. 
makta mütereddittir. Hariciye na· 
zın Ribbetnrop Hitlere bu ha!;U... 
metin tanınmasını tavsiye etmiş, 
faakt Göring şiddetle itirazda bu.. 
lunmuştur. Ro 

Hiidise Aloa adaaı civarında 

saat 23,45 te olmu§tur. Sovyet 
denizaltı gemisi Uç defa Alman 
vapuruna ateş açmı! ve gemiyi 

provasından ağır yarnlaruttıt• 

Müteakiben Sovyet bahriyeIUeri 
Alman gemisine çıkmış, gemide 
araştırma yapmı~tır • 

Diğer taraftan, Brükulden bil· 
dirildiğine göre Rusya Fin sahil. 
terinin Alnl3nya tarafmdan da ab 
!oka edilmesini i3tem.iş, fakat Al· 
manya Finlandiya ile harp halin· 
de olmadığın:lan buna kara: ver· 
mek hususunda müşkül bir vazi
yet karşısında ka!mıştır. 

cas s 
ALMANYA DA Fl~"LAND1· 
YAYA SiLAH MI VERIYOR? 

Londra, 10 (Radyo) - Mosko
va radyosu dün akşa:n hiçbir mü.. 
talcada bulurunıyarak aşağdaki 
havadisi vermiştir: 

Belcnd. ıo (Radyo) - Bükreşten biD:li· 
riliyor: Romanyada, Ploesti mıntakasmda bu· 
lunan petrol kuyulariyle petrol sanayiine karşı 
yapılan auikastler devam ctmekte:iir. Bu hS.dise· 
lerdcn dolayı fevkalide mPt~heyyiç olıvt bük-il· 
met Romanyada çalışan gizli kuvvetleri meyda-

na çıkannıya kanır venniştir. 
Bu nunta1.calarda dola§M bütün e~ilct 

sıkı bir kontr )} altına alınmış ve netiGcde .ui· 
kastlan yapan iki caıus ıdün Romen z&brtasf 

tarafından yalalanmı§tır. 

ltalya ve Almanya mütemadi
yen Fin ordusuna silfill, cephane 
ve tayayre göndermektedir. 

*tir. 
Londra 10 (Radyo) - S:>vyet 

hükfuneti Almanyanın Finlflndi· 
yaya silfill gön:ienne3ini ara:hld 
anla,.qnaya muga~·ir göreceğini bil. 
dirmiş ve bu hususta siyasi te~~b· 
büste bulunmuştur. Alman hüku· 
meti verdiği cevapta Rusyanın 

Fin harbini ka%3nmış saydığım, 

binaenaleyh onun aleyhinde bir 
teşebbüste bulunmıyacağını bil
dirmiştir. 

FIN KAOINLARif\.'lN .. 
KAHRAMANLICI • ... 

Sofya 10 (Radyo) - Kann de
rinliği baıı mmtakalarda bir bu. 
çuk metreyi bulmu$lur. Soiuiun 
şiddeti sıfır altı otuı dereceyi bul· 
duğundan bataryalar ltı\ bir va· 
ziyete girmiştir. Petsamo cep?ıe.. 
sinde Fin kadınlarından mnteşek· 
kil Uç alay erkeklerle yanyana 
kahramanca harbetmektedir. 

FiNLER, BOTUN TAARRUZ
LARA MUVAFFAK1YETLE 

MUKABELE EDiYORLAR 

Helsinki, 10 (A.A.)" - Finlln· 
diya kıtaatının bntnıı cephelerde
ki mukavemeti, Helsinkide son 
derecede itminan verici bir intib:ı 
tevlit etmiştir. Cepheden bilhassa 
Karelie c.ephesinden gelen haber. 
ter. Finlftndiya kıtaatmın Sovyet· 
lerin taarruzlanna muvaf fakiyet· 
le mukabele etIOOcte olduklannı 
bildirme!tı.edir. 

Sovyetlerin adet itı1xırlle faiki. 
yetlerine ve hava kuvvetlerinin 
daha ziyade olmasına rağmen 
Karelie berzahmdaki ilk hatlar, 
Sovyetlerin milthis bombardıman· 
tarma muakvemet etmektedirler. 

BlR FRANSIZ EDlBl OLDU 
Paris, 10 (A.A.) - Fransız şa.. 

ir ~e romancılarından Gilbert des 
Voisin, 62 yaşında olduğu halde 
vefat etmiştir. Mumaileyh, iki 
defa Çinde buluMluş ve güzel se
yahat hatıraları yazmıştır. 

Çin<le bulunduğu sırada birçok 
manzum ve mensur şiirler d& yaz.. 
mış olan şair, Fransız aka1e:nisi· 
nin büyük edebiyat mUkfı.fatım 

Sovyet Rusya 
Milletler cemiyetinden 
çıkanlmazaa, Arjantin, 

1 Cemiyeti terkedecek 

Cenevre. 10 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti Fir.lAndiyanın yapmış 

olduğu müracaatı pazartesi günü 
asambleye sevketmek iizere dün 
ittihaı eylediği kararda diplo'Tl'l" 
tik vaziyette hiçbir inkişaf görül. 
memiştir. 

lyi malQmat almakta olan ma· 
hafil. cemiyetin bu defaki içtima 
devresinin~ günü nihaye
te ereceğini. çünkil milıakerelere 
yalnız birkaç Avrupa devletinin 
iştirak etmil olduğunu beyan et. 
mektedit. 

Azanm ek<M?risl, bllha!sa Arjan· 
tinin, Sovyet Rusyamn cemiyet· 
ten çıkarılmaması takdirinde ce. 
miyeti terkedeceii suretin1e itti
haz etmiş olduğu karar meselesi
ni müzakere etmek üzere bugün 
husust surette toplanacaklardır. 

••• 
Parla, 10 '(Hususi)' - Temps 

gaı.eteınıin yazıdıtma göre, Mil; 
!etler cemiyeti kon~inin toplan· 
tısında. Rusyanm cemiyetten çı. 
kanlması teklifini muharip dev
letler, bazı siyast sebeblerden do
layı evvela kendileri yapamıya. 
cülar, Rusyanm tehdidi altında 
bulunan bitaraf devletler de bu 
teklifi ileri süremiyeceklerdir. Bi
naenaleyh, Rusyanm Milletler 
cemiyetinden çıkarılması teklifini 
tamamile bitaraf devletler yapı· 
caklarou. 

Japon 
vapuru 

lna-iliz • F ranaız abloka· 
~:ıu y .... r · · :an vazgeçti 

Amsterdam, 10 (A.A.) - Do
mei ajansına göre bugün Alman 
emtiasını hamil olarak Ja~nya!. 

ya hareket etmesi laztmgelen San· 
yo Maru adındaki Jap:>n va::>Uru, 

kazanmıştı. 
' ancak ayın on ikisinde hareket 

BlR BOKS TURNUVASI edecektir. 
Rom:ı, 10 (A.A.) - Alman ve Bu iki günlük teahhürün sebe-

ltalyan amatörleri arasında bir bi malum değildir. Vapurun hare. 
boks turnuvası yapılmıştır. ttal. ketinin teahhürünc Tokyodan alt· 
yan el:ipi, nltıya ka:~ı onla galip nan talimat üzerine karar vcril-
gelmiştir. miştir. 

1 BtR SOVYET DENIZAL TiSi Hatırlarda olduğu veçhile bu 
i BiR ALMAN VAPURUNA Japon vapuru, Domei ajansına 

ATEŞ AÇTI göre, lngiliz • Fransız ah!o~ao:;ını 
Hclııinki, 10 (Radyo) - Havas zorhyacak idi ve bu h:ıber Ho· 

aja!lst bildiriyor: landa mahafilhde ~iddctli bir ala· 
Evvelki gün bir Sovyct clcniı:· • ka uyandırmı_ştı. 

EN SON DAKiKA 

e-
h zı e.e 

Londra, 10 (Radyo, aaat 18) - Norveç erklnıharbiye # 
general Tormö başkwnandan tayin cdilıni~ ve general sıfati)'ıe 
Norveç milletine hitaben bir bcyuıname neşretmiştir. Bunda mil].edsı 
icabında vatanı kurtarmak için çarpıtmakta bir an tereddüt et:aıi• 
yeceği bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, Nocveçin şimal tarafından cenuba doğru JıJl• 
kın muhacerctc ba~ladığı haber veriliyor. Şehirlerden çııXan ııaJ• 
km ekserisi kadm ve çocuklardır. 

Estonyadan Almanltrm nakli 
geri kaldı 

J..ondra, tO (Radyo, aaat 18) - Rigadald Alman konsol~ 
nşrcttiği bir tebliğde Estonyadan Almanların, ~lman)~ya nakliflİ" 
bir müddet için tehir olunduğunu bndinniştir. 

Sovyetler PetsamoytJ 
bombardıman ettiler 

Londra, 10 (Radyo, aaat 18) - Finlerin bir hafta evvel ~ııt' 
lardan geri al<iıklan Petsamo limanı bugü ıaat 11 de Sovyetlet ti' 
rafmdan boınbardmıan edilıci§tir, . 

Bugünkü Rua tebliğinde Kızılordumın Petsa.ı:nodan 30 ~ 
mt$aledc bulundukları bildirilmektedir. Bu auretle Ruıtanıı 

gUnıde ancak 10 mil ilcrlemi§ olduktan haber verilmit otu~· jjf' 
Bir kopcnhag gueteainln yazdığına göre Rualanıı FiJıl ti 

diyaya cenuptan asker ihracı için yapttklan son bir tqcbblil ~· 
akmmtle neticelcnmi~tir. Ruslar bir Fin adasına askct' çılal'd)ti' 
lannı ft Fiıılerin Ruslan kollarını açarak Jrarıüadıklanıu bil 
yorlar. · 

lngiliz kralı . 
lngiltereqe döndiJ 
Hareketinden evvel MajinO 
hattını gezen kral, Fransıı 
zabitler~ne nişanlar verdi 

Pariı, 10 (A.A.) - Kral Georgc. dün beraberinde tet'~ 
Gort olduğu halde Saraine cephesini ziyaret etmiştir. Jtral, . .aııft 
berinde general Georgc bulunan general Gamclin tarafJtl'V'""" 

istikbal edilmiştir. 

Kral, İngiliz kıtaaatı tarafından işgal edilmekte olan ınttl~lc' 
yr, Majino hattının bir istihkamını ziyaret etmi§tir. 

i tir· 
Kral, Fransa zabitlerine tngiliz nişnnlarını hediye vernı f. ti<· 

ral Gamelin de tngnlz tayya.rec:lcrine Fransız nipnları •erıtı11 
..... trı&e 

fngı1tcre kralı, Fransız • İngiliz: kıtaatmm. bir geçit fC"''-

hazır bulunmuştur. 

.w 
Londrn, 10 (A.A.) - Kral, bir İn.2iliz wrpido ,,,uhribı 

1.nailterevoıt :ıv.V.t ~tmİJ:ıtir 
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K-~r==_~i ~-b-U-. y_ü_k_b __ l 

'-h Ş 1 ~ 1 4 Alman den;~l 
t!tnm !Rus tayyar~lerı yanlış- zalt'.s: batmld: ! 
~aınneıe: lıkla kendı kıtalarını satırıı:~~a~::~~-şl 
• b b 1 d 1 Londra, 10 - Dü r.de bir ÇOK 1tı~ınburrelsl ismet ln6nil ile o m a a vapur Alm2n maynlarma kurban 

fıııı rı dOn akşam Çocuk Esir. gitmittir. 

~
1

::;;: ... n!~~:.:~~~\~. - Sov •e ler in Fin müdafaa ha Uını da:.·~·ım::k~~~.~~:,~:'1~'. 
~İti lliln evvel lımlrdc şiddetli k b 1 ld tmldığı haber verilmektedir. 

~~!~: :::iı:- ~;~:~~~:~:ıa~~: ar adan vurma teşeb ÜSÜ a <im k a 1 Yarı r~smi ta11minlere göre, mu-

'ld~riiklemiş ve boza binnlnrın Hcl&inki, 10 (A.A.) _ Siyasi { c.'!reyan e:J;~ m~:1i:n ?ir min;7 hasematın bidayetindcnbcri fa. 
~;'IJllı kaUannı seller basmıştır. mahafil. Sovyet donanmasının bi be Ruslar ıçın bır h::ıımete ln:.tı. aliyctte bı:lunan 60 tahtelbahir • 
'4ı ll:ıklar esnnsmda bazı )·erlere taraf gem.ilerin Finlandiya liman· lap etmiştir. Ruslar 10 kilometre den en az 40 tanesi su altındadrr. 
' tıın dllşmüştnr. · ek · .. ı d' p t Babn"ye nezaretinı'n bı'r tebliı;i lnnna gitmeleri ihtimalini selbct· gen ç ılmıi"er ır. e sam:> mm· E> 

tlaarir mildürlllAü mektep talc. mesi:ıden tevellüd cd::cek neta· takasında Rus tayyareleri Fin· üç Alman tahtelbahirinin dah'.'\ 
l~lııın göı, kulnk ''e dişlerini sı· yic ile meııgul olmaktadır. Fin- landi~·alı zanneder~ Rus kıtalan b:atınldığmı haber veriyor. 

r ınuayeneye tnhl ıuımtı~a kn· .. .1.• 

·:ttrniştır. Biri Fntihle ve diiıerl landiya, fsveçle olan hava v~ de- nı bombardunan etmişlerdir. Almanya, deniz altı ıılosunun 
~~tda olmak üzere iki klinik niz münakalfltıru Bctni körfezinin Dün sabah cep!l~nin şimal mnn vaziyeti bahsinde, cndi§e duyma· 
'tı 1§t~r. ileride iki klinik dnha timal mıntııltacı yolu ile takviye tehasında, Ruslara çok zayiat ya başlamı§tır. Filhakika, deniz 
't tdı!ecektir. etıncğe ba§lamıştı:-. \'erdiren muharebeler cereyan et· altı zayiatının Almanyada ümit 
~ knlıııı>:ınında Tcvflkin kahvesin· Finlandiya yük&ek kumanda miştir. Finlandiyalılar üç kilo· edildiğinden çok daha fazla ol-

~l'tıar oynarken ynknlauan Sa· heyeti, Runlann Mannerheim metrelik bir cephe üzerinde bas· duğu tahmin olunmaktadır. Tah· 1 

b thnıet \"e knhvccl Tc,·fik Sul· }µıttını arkadcı.n vurmak için La· kın şeklinde taarruza geçmişler telbahir mürettebatının serket 
Tııet flcfincO sulh ccu mabkt.'- d .,., ~u" kıtalannı imna etmiclerdir _ lig· e başladıkları haber veriliyor. ı.~llt \·erllmlşler, mahkeme oynı· oga golü şimaı;ndeki mıntaka "' ., ~ -

"-rı ikişer lira paro cuımnn da yapmış oldukları teşebbOsili Fin orduları dün Mannerhein Garp c~phesinie 
~itcıyı de lıır guıı ııupı;c Vt' eli akamete uğramış olduğunu bij hattında Ruslara karşı mUKat>ıl Paria, 10 _ Garp cepbt-sind 
~lıtra <:e:z:usınn ru:ıh!tum ctıuı:;tir. dirmektcdir. Diğer taraftan Kt taarruza g"""ere~ hududa ka;ia• 
ı~~li ...., dii:ı, umumiyet itibariyle saki 
ı 1 ile ortada buluncın altı 11· rclide ki Finlandiya ordusunt• ı ile•le:nişlerdir. R:ıc;lar, Finlerin • H 'ki raf k • 
"t~ıı lllürnd.!re kararı vcrllmictir. b ~eç ~tir. er ı ta ta eş 
r .,.., - .. Mannerheım hattındaki bütlı bJ taarruzu karşısında üyük ıa· ti Al Hlnr umum rnOdilrllllıü tanı· ollan faaliye olmuştur. 

ıucvzılerini 32 kılometrc derin vı:ıt vererek garrimuntazam bir f k b. l: :ı Anknrndo bir galeri tesis e. J nanlar u a ır taarruza teşe 
~ IUr. likte takvive etmiş olduğu istil ba.J:? rkat ctm.)crdir. bils etmişler, netice alamamı§l•ı 

la ı .._r cdilını!lltı'r Bı'r Fı'n kruvazli .. ü S:wvetlerin ~r ıle Tfirk vnkıflnrının tnrl· u..ı ~ • clır. 
er de,·rindc Türk dünya ının Finllindiyalıların Ku-:hmanie· üssüba.ul.:ıı ..,&a.ı AfO,ıit.il 1im1.u Ablok" kal't!rl.,

8 ~trınue ıuıllı vıcdandıııı bırcr mc mmtakasmcıa .Pinlandiyarıır :ıa taarruz etµ1 1)tir. Finler b:.ı ta. Amerika,,ln ltırazı 
lluzcllik ''1-' şcıırnt ı\bıdesı merkezinden b~c:11m~k euretıyl arruzun muvafa~dyetle neticelen· 

~c 11.ısıl <lu.,Juı:suııu ve ııu:.ıl yapTT\1§ oldukları kıtmi bir taar diğini beyan ediyorlar. Londra, lO - Londradaki A 
·ı~İ~inI le!iuİl cdeu v~lkalar, k ~ . d' • mcrika maslahatgüzarı lngili, ruz hududuna anar zayı c ilmi~ 

lijr~r:ıfil.: ve haritnlnrln, her c;e- olan araziyi istirdat etmelerine Roy!er muhabirinin hariciye nezaretine bir no~ vere· 
•. " mimarisine, Türk ımnntına rek Birleşik Amerika devletleri 
~ e ı! medar ohn tur. alch-ih malümat 

r .rın dölii\"e ve fotcııtrıılan •· nin İngiltere tarafından Alma: 
r ~ıı·ı •· 1 ..11 Pctsamo ccphe•inde harp mın 

• 
1 me~· cıı r. Röyter ajansının Kareli cephe- ihrncattn:a konulan ablokaya kaIJ ~~l G- ı takası, Salnıiicrı:1ye doğru ye • 

'la ıınlıeri boş bulunan urc sındekı muhabiri, cepheye yakm her türlü haklarını muhafaza et 
r akndemi'll tezyini ..annllar rini de d,.ğic;tirrıi~~r. 

buıu,:ın \'iipuri mmta!<asmda mekte olduğunu bildirmi§tir. c Cflı~ine Fnınsız dekoruıör· Petsamova y"'nrten Sovre~ 
tıuı:>clı rcıı>t ııııııı:ır ı.ouıs kıtaatı çık".ınlır.•~tır. Diğer biı geniş miyasta bir S:>'Yj'et taamı Mezkur nota tı:tkik olunmaktr 
ılin edilııılşUr. kısım Sovyet ktt=lat• da bu şehri: ıu ıçın hazrrlıklar yapıl 111kta dır. 

·~rıııaııuı vnııuruııuıı dulııli mi· cenubuna doğru ilerl"m"'l:tedir. oldu[{unu haber vennektedir. tngiliı salahiyettar ma.bafilin 
~~1: lezyiuuıuıı ynl)ıuış olnn J.ondra, ın _ He'shı(; "ien ge Mmt:ı1:a kumandam albay A· de söylendiğine göre, notaya sür 
"·~~·~ birçok. ~cynelmilrl mü· len haberlerr gö:-e Karelide Sov· leksandr rceblem. bu muhabirle atle cevap verilecektir. Tahmi· 
l~ıı nz:ınmış.ı. · yetlerle Finlandiya krtı:tatr arasın· vaptt~ı hir mfi11ikatta. S..,vyetle- edildiğine göre bu cevap, Ame 
aı lcJc çuyır sol:uğm<la oturun da büyük bir ha:-o. ba~lamr}tır. rin tank zayiatını asgari 100 ola· rika mer:afiine imkan nisbetind( 

konı•no;u Hnlinıe ile bir hiç ak al · tt'Y' · " 1 · t' l C kt nd ., Sovyetler ı<arcliye ç::>k mühim r · t 1mın e !Zl!lı soy e~m~ ır. uygun o a a • ır. 
, ~n ko"sa elmiş ve lfolimr --------------------------'.l; hıtanı ile b:ı~ındnn l'Dralan· tah·viye kıtaatı g')n·fo~;şlerdir. 

ı. · Kış şiddetini arttmnadan evvel 
~lı. l<eınaJ tedııvl nllınn alın· bir netice eM 0 etmek iste:Jikleri 

lırne knnlı bıçaAı ile yaka· anla~ılm:ı1:tı-1rr. 
~~1·r. Fm b':>liji 
11;ı 11tnlıdeki on kauçuk fnhrikn· Bu gece neşredilen tebliğde de. 
L IQ 10ııl.Jde uc•ınedı"ıııdcn tali• 
~ ., • 

0 nili'-"or ki: "Ruslar Karclitl: ta:-· ~'lct ctwışıı!rılır • .Uu > ü:ı.Jcn ~ 
'rn ıı~ul,; buhranı do bn,ııyac:ığı dedilmi~tir. Garp m:nta:t:uı.ıda 

11 
aktarlır. muharebe deva.n c:l.ipr. Fi.ıll.r 

aliç \':ıpuı-J:ırı işlelnıc!lnin v.:ı· diyalılar buraja birpk tan!~. mit· 
'

11 
tetkik cdcn komisyon ra· ralyöz, harp leYaımlI ele S:!~irdi· 

nıı '-., o h' · ler 'ırı •ı,.zırtırnrnk a ılı)'e \'t.- • 

~ I!~ 8ôndermlşllr. Umumi ka· Denizde faa:iyet yo!dur. Hava 
'~~1 re bu ldnrenin kendi bnşı· facıliyetir.c g~:ince S:.Ny.!tler, Pet· 
l 

1 ~·eıı111 dcvpm cttırmcAe ım· 
, cıkıur samo cepi1esıde d\'İilc. e mitral. 
~cı:i ~ yöz ate~i a;ar:ık b!:;::>l. ki:m.:l.!rin 
tı&ı rezllya elçisi diln Cum· 
ıır ll'ılz tnr:ıfındııu lı:ıl.ıul olun· yaralanmasına sebeb olmi.lşlarJır. 

'ıı~ . nıı;ı, itimntnamcsinl ,·er. Fir.lf r.C:i~ n tana. e:en SO'w'} ~t a· 
' .\.h, rnzi!i üıcrindc :njU!alclit keşıl 
1 u~ c:ıııınh o~lu Halit isminde UÇ1J~an pp nıştı!". Fi.1!~ndı;·a 
41, 

11 
Secc Emlnönündc şoför tayyare dafi top::ı.nrun ate~tle 3 

bı,ı;,~:ıhın 2434 numnrnlı oıo- So\'yet tJyy:ı:e3i jjşl:aı.naştUr. 
tıı nltınrta lrnlnrnk "ilcudu· Pctsa.:::J ~plu!si.d~ So\ yet tay 

lt •. ıuııelir Yerlerinden nıtır su 
1 

· ·k j • · b 
•ııraı t1 - yare ~, m · _: ma cn.e:ı,1e Jm· 

' anrnıştır. 
ö~r balar at.-:l • .,'.::rdır. B->m~alardao 

~fıı ~11 ~:.~lnıiıc ıtörc, hükumet, hiçbirisi İ()abet etmemiştir ... 
~4aı ~.~ uk elçi!l{limizdr hlr DUn sa ':;:ı.1 L-nı.l~ta i ..ic::ui ı:ie 
•qı~· aşetıgı ilııiasınıı k:ırnr-

l. 11r. Fin' ..... d.;r. tayrarele:i uçuığLı ve 
ili bcya .... .ı.il~ auıu: .• a i:.tif a ettikle· 

lr Q ~ ~ ri Heisınkidcn bildirilivor. 
Soı;.!t tayyaıe~cri dıln Han<tO 

1 l1ıı limanım bombardıman et.mışıer-
rı, ~an harıcl~·e ııa:z:ırı Kont dir. Bvmbardı.nan kurin 1larının 
tıcıa/111 16 ıııntla kor,µ<.ıra5y..,11_ ad~i he .. üı ma • ..ım değildır. Bom 
~, ı:~~o. bir nutuk \'erecek, balaıdan ço'hı hecieflerine isabet 
r hıı slyn ti · · ı d · · > Gior sc nı ıın ı c c- etmemıştır. 
:tıııı t;ı n:ııe d'ltulia Jtnzctcsl, Hel!ıinkide büyük bir infial hü· 

~ı_'Uıı ın bir knrar ve hnrekel 
~~ '1i ınuh:ıfıı:z:n eıtl~lni, Oal· 1 kfun sitnuekte \ e tam Mılletler 

ı,,llctokurııın her şevin ftoh•an cemiyetinin t l&)lan:iığı sıraia ya· 
>, erıne d · ika •ı ıı lıtık de do ıınac-n~ını, pılan bombarJıman Jnya e n 
~ııı lılls Cınıetıuın Balkon Mdl. umumiyesine kareı bir hakaret 
'~ luııu~st bir dlkl-ntlc si.izö- telakki edılmektedir. 

lr ~ı euııu yo1zıııııktnclır 
' 1111 °car a~kı•ri heyetİ Ro· Manncrhein hattını şark kıs-

tııı lir. mmda , " ~~ 1· ,· cİ\rnrm:ia 

~~İLDr::I 
'* • ıe •ax:•szuwww 

Demir ve inşaat mal
zemesi ucuzlıyacak 

Tic:ıret ,·0!.ül"llnden tcblıa edllmt~lir: 
De.nir ve in ,ant mnlzemcsi fiyaUarınıla sörUl::;ı yükseklik ü:z:erlne 

Ticaret \'ckı\letl, im madıiekrln m ~ınle~e!c ithal im'.:i\nlarını kolııylnş. 
tırmak üz~re, icap eden tedbirlere te,•..:ssfil ctmlşlii'. 

t}u maksutlu Türkiye Cnmhııriyet Mer1·e:z: Annknsınılan dö,·iıi mii· 
bayaa lı..ıKkı 'fuırns Limıted :)lrKetlnden nlııımnk ş:ırtıyla, malın ithalin. 
Je.ı cn·d fürk,yı: C .. Mıhurıycl Merkez Gu.ıkusıııca iUıuhitcıiarn Jtımnge· 
len nl:rcdılif ncılncaktır. Bu ıurctle Anıedkatlnn dcru1r ~c inşaat ınolıc. 
mcsi 5crb:.-stçe gclirllabllecekUr. 

t•hnlfıtı:ılnrınıı:z: Takııs J.lmltede müracaat ederek hemen siparişle· 
rlni vcrcbıllrltr. 

Pamuklu mensucat fiattarı 
Pamul,lu ruensuc:ıt flyallurınd:ı surüieıı yü.<s,•l,Jik Ü:( riııc, lıuyııt 

pahalılığın:ı müessir ol:ın hu lllC\'tU üzerinde Ticnret \'Cdılleti bıi/ük hır 
elH:m•n;ye'lc ıl'.!r.nnkt:ıdır. 

Tic:areı \'Ci<ı\lelln!n bu ı.:ıhadrt si!rall<• yaptığı tetkikler ve nlrlığı k:ı. 
mrlor llCllCCSfllılc, hu riyal )'Uk:>t:klİl;lllİ JıerlHnıf cılecel\ CSQ~Jı ledhlr· 
kı c u;\·e.:ı:.ul oıu111ııuştur. 

Tico.rct ,·eL:!ılc ... uJe sııJrıblyotli bıı 111Jkamılaı1 :ıhlıAımıı m:ılumnta 
naı.1ran, bu tedbirler şu nok:ahmla hillıi.sn oiunroaklJdır: 

l - Silınerbnıılc (ubrilrolım, p<: nuklıı. mensucat fl\•ntlorını deAlşllr· 
nıiycce!.tır. Du ıi)aU:ıı·ın ruuııa(nza vu ıu .... .ıv:.ıııuı ıcav el ruııJi tcduır. 
!eri büLumet nlmış bulunmaktadır. 

2 - Meınlı:kctı..e ınc\'CUl diAı:.r pamuklu sanayi mensucat ''C momu· 
Uıtı fiyallıır:nııı tcreffJüne meydan vc.·.ıı.,·.:~e.< u.ıJu,rlı:r :ılııı .. ıc:ıkıır, 
ic;ıbındıı,kapul be..! ve pamuk ipl!ğ ne mı: vzu s~m • .ıı. re imleri ıcnıd 
edilerek 15 teşrinisani 193!1 a kndor cart olnn fiy:ıllıır mııh:ırııza cılllc· 
ccktir. 

3 - Gümrü'<lcrde bulunan ~unl madJelcrle karışık panıuklulnr pa 
ınuklu ıarlt\!ii.Yle çııo.arılaeıılctır. 

4 - Gümrü!olcrde:ti ALJa11 ınenşei ınen>Ucatın yakın ıaınanda çıka· 
rılması lıuk4aları temin oluııııcaktır. 

5 - An1aşma icap1arı dnhlllndc, tı.ılyaıtan da geniş mik)'asta po. 
mukhr mensul.'at ithal~h yapılacnktır. Rıı husmıtaki tedhirlerc şlmıllılen 
te'\"cssnt edllmh bulnnmaktadır. 
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57 Yazan: f{URT RUCKata 

--ıı Alman derıucı.sınm 19H de ~deı.. ıtru~azörUnde ııcçeo ~unleri) 

Herkes bir türlü hesap yürütil· ı rasta verdiği dert. an-laplaıı keıı· 
/vr. l:,,ı ıyı hc:ı:>a.p verecek vu.- dıierini aktllandırmamııtı. 

yette bulunan kıo..uıe topçu zabiti Saat iki buçuk •.•• 
Gaydaaır. O butün harp gemile- Müller krsa bir emir verdi: 
nn.ın toplarının acıeaiyle kuvvet· - Feneri dolaş. •• 

!erini Kurt kadar, hiç şuphc· Fenerin şamandırası yavaı ya• 
6U ki ondan daha iyi ezber bilir. vaş Emdenin arkas•nda kaldı .... 

Gayda buraoa. İngıliz, Fran. Kruvazör dar ve u.ıun bir geçide 
sa v.: Rı..;;; J:t:nulcn bulunduğu - ualdı .. Sür'atle yol alıyor, karan• 
nu tahmin ediyor. Fakat acaba lığın için~ doğru dalıp gidiyordu. 
bangileri. Mülkr gözü ıulann aathırda, 
Aıker lüzumundan bir ıut gcılıinin oturmaması için aon de• 

ônce kaldmlıruşn. Herkea yr rece dikkatle dümene kumand& 
kandı . . Sıcak sütler kilai. Temi" ediyorou. Yarıl::ı.rından geçmek
hava ile ciğerlerin doldurulma~ ı te oldukları, uykuya dalmıı ba• 
ıçin efrad güvertede toplattınl· lıkçı kayıklarım, tek tük gemikri, 
dr... klavuz istimbor.mu ve ıaireyi ar-

Yalnız güvertede bir tek ışık kada bırakıyorlardı. 
görülmüyor, hatta cıgara içilme- Her taraf bir ölü 5ükiinuna dal· 
ı.ıne bile roi.ısaadc: edilmiyordu • nuştı .. 

Etrattan gız cnmiş nazarlaı, Gemide bütün dikkat dü~a· 
tarassut eden bir taht-clbahir ol nın üzerine müteveceihti. Millle-
rnadıgı ne malQm ! rin planının esuı behemehal 

İhtıyatı bir an elden bı- ınağlup etmek azmiyle düşmana 
ıakmamak lazımdır. Bu asker • birdenbire ve a~ansız bir baskın 
likte muvaffakıyetin birinci ıar· yapmaktı. 

tıdır... Emden durmadan ilerliyor. 

tleride bir ışık daha göründü 
Kan lekesi gibi suyun Uzerindc 
sallanan bir ışık .... 

Bu ışık gelen gemilere geçiti 
göstermek için konmuş .. İngiliz· 
ler düşIT'anın bu ışıktan istifadt 
edebileceğini akıllarına bile getir· 
rnemi§Jer ... 

Mililer, düşmanların bu &afle· 
tini görü.m::e hafif~e tebesalim e· 
diyor .• 

Zaten harp nedir?. 
Harp daimi hud'adan ba9ka bh 

tey midir?. 
tş, düşmanın yaptığı hatalar • 

dan istifa.ek etmektir. 
Yapılan hat;ılarla kaçırılan 

fırutlann muhassalasından baı· 

ka ne olabilir?. 

Ancak tngili~lerin bu aon dik· 
kataidiği hakikatcıı affediUrblr? 

Ancak tngiliılerln bu son dik
katmıliği hakikaten affedilir gey 
değildi. Müllerin onlara Mad -

Limanın göbeğine doğru ıolcutu· 
yordu. 

- $ilah bagına . 
<laa: üç .•. Erndenır. s~t.iı yilz 

metre m~saıesind~ büyük bir tek· 
ne belirdi.. 

Müller yük~k ciircklcriyle ha· 
calannr görünce mınldandı.: 

- Çençogl... 
Yanında duran Gayda tarr.am· 

tadı: 

- 3180 ton, 8 on ikilik top, üç 
tt)rpil kovanı ... Yirmi fiç mil sür-
at •.. 

fkinci btr emir duyuldu: 
- Sancak tarafı torpili kova· 

na ıllrUJsün .... 
Artık arada 350 metrelik bir 

mesafe kalmı§tJ .. O vakit son e· 
rnir duyuldu: 

- Atcıl .• 
Torpil fırladı.. Otuz mil •ilr· 

atla. dü9mana doğru sekiyQr, aıç· 
rıyor.. Derken vurdu .. 

•Devamı var) 
~~-~--~------~~-----

Askeri liseler hendbol 
maç:arı başıaôı 

Kuleli l\1altepeyi 
4-3 yendi 

Kuleli. Malt~p~. Bursa ve De. 
niz harp okulu arasında yapıl· 

makta olan askeri liS@lt>r m:ifettiş· 

liği kupa~ı hentb~ m1.io:ıalJ1lann1 

bu Sabah Şeref stadında ba'lan· 
dr. 

Hüsamettin Güreli, Zeki Gökr 
şık idare;.in:le yapılan Ku. 
leli • Maltepe k:ırşıla,ması 
büyük alaka ile takip edildi. Ri· 
Tinci devre :-u Maltept> lehine bit· 
ti. Çok en~rjik bir oyun oyna\'an 
Kuleliler ikinci devrede ü~ sayı 

yaparak ma;r 4·3 kızın1ılar. 
Bursa gelmediğinden Denlı 

füe"i hqkmen kazanmış addedil· 
di. Müsabakalara gelec~k pazar 
.~ünü devam edilecektir. 

Bakırköyfuıcleki 
nıaçlar 

Bugün yalnız: Dakırkö) ündll fut. 
bol mnçlnrı ytıpılmı,.ıır. Bölg:: im· 
pası ismi vrrllPn karşılnıımnlıırdn 

Ramelihlsarlılar, rnktlnıle 5ahnyıı 

sclıııiycıı rat.iplcri Rıııu~lilıısarıı 
hillcmrn r;rıllp selıııl~Jcrdlr. Feri. 
klly Vt' l~tiklA! tnkır.ılnrı mnçı d:ı 
hııkem E.şrer Mııtl'ı'lun lıinre~'nrle 

ornoııdı. lik ıtevre 2·0 Fıırikl\\'ıiniın 
li~tUnl~ü ıle l.ıltti. llıi.iııci devre ıki 
lnraf dn birer gol yaplı \ 'C 11ellcc 
<1e Ferlk5 ·FIJ"r :u salip gcldilr.r. 

Bu9ün:<ü maç.ar tehir 
edıldı 

HnV?'nrn l,;r°'1(""i 1:-0 boz;mnuı 

:. ü:ünden bur:ün Talıııim ele fit 
"·'"~~•( ,,.t11~ ""·-.11~) -r""'"rı 

.e~ ir ,.. il-•· .. e &.,::;-·'~ - "'•l••n 
s'lray - F~-ır!>:\hçe V" Penı 

Betiktaş k&rJ1l"tmalan yaprln
nı~mıtbr. 

Bu müeebelralar lcurhan har 

Me!rte:ıli!eı· arasında 
Bu sabah yapılan kır 

koşusu 
İstanbul m~kteplileri ara3ınia 

~rtip edilen kır koşusu bu s1bah 
saat 15 de Şişlide yapıldı. Bir ~ 
lilbe mahiyetinde olan bu koşula· 
ra, Haydarpaşa 19, Boğaziçi 16, 
Darü~,afaka ıs. bölge sanat 12, 
Kabata5 11, Galatasaray 11, la· 
tanbul hsesi 10, Yüceülkü 11, ko
"ucu ile iştirak ettiler. En çok at. 
letle iştirak ede"l me'<tep birinci 
sayılmıştır .• 

Beyoğ!u Halkevi 
mü"abakası 

Beyo~lu ha!ke\i spor kolu tara· 
!ından tertip edilen ve umuma a· 
)•k o an im ko~~su da bu sabah 
gtne Şişlide yapıldı. 

5000 metrelik büyük k~udn 
!lıza Maksut (Fenerbahçe) birin
ci, Artan \Bei}iktaş) ikinci, 1zak 
(Beyoğlu lıaikevi) üçüncü, Remıi 
(Beşıkta~J dördüncü Reşat b~in· 
~i oldular. 

3000 metrelik ikinci kıl,'lda 
ı~ Seren birinci, Be: ıktaştan Hü· 
serin ikincilıği aldı. 

Düzel!me 
Rir tertip yan~ı~l:~r yüz\mdon 

dün Yugoslav takımının Ankara· 
da Demir.;p.:ırla kaqıla1uğı yuıl· 
mıştır. Halbuki misafir takım 
MuhafıZtiücil ile kaı]ıla:jlllıştır 
Yanlı~1ııı düzeltir ve özür dile
ciz. 

"" ....... "._ 4 ibcü günü oynana· 
C"'' trr 
Şeref ııta.:!ındal:l ikind kftmto 

karııla,Jn?l"n d" O')'mlnmanw 
hakem tarafından tehir edilrri. 

• 



:ı~rrRf1. ~ i&tlutifi][Ql 
ki Sevgi 

Yazan : Hüsniye Balkanlı 
• Aradan bu kadar sene geçti: gizli aşkımda da kıskançlıklar ek· 

bütün hatıralar üzerinden kuvvet· sik olamıyordu. Mektepten dö· 
Ji bir !;ligi gibi geçen zaman bana nerken _ beraber gelip gidiyorduk· 
pckçok ~yle.-i unutturdu. ~u karşıki kaldırımda kılıcını şa· 

.Fak:ıt hatırlaciıkça hala ıçim kırtarak geçen genç zabitin b'ir 
51zlar. lki se\·gim ve onları ı tcık· bakışı, bu dimdik kolalı yakalı 

lı hik~yesi... sarışın lratibin her akşam tesadilf 
Oh. onlar unutulmıyor. etmesi beni sinirlen:liriyordu: 
He 1üz pek küçücüktüm l:ıha Or.un yüzüne bakıyordum. Pe· 

ilk mektebe gidiyordum. çesinın altından gülümsediğini 

Bir gün mektepte büyük bir görürsem o gece gözlime uyku gir· 
heyecan uyandıran mühim bir ha· miyordu. Oyle istiyordum ki onu 
yadis yayıldı. lstanbuldan bir benden başka kimse görmesin ve 
hoca hanım gelmiş. bilmesin: 

Bütün çocüklar öğretmen oda· Mümkün olsaydı yabancı göz· 
sının kapısına üşü~üyor, yeni ho· !erden gizlemek için masaldaki 
camızı görmekte acele ediyordJk. (gün görmez sultan) gii:>i kırk kat 

Bu yirmi yaşlarında kadar kı. oda içine, kırk kilitle kilitliyecek· 
vırcık kestane rengi saçlarının al· tim .. Oh, neler düşünüyordum .. 
tında sıcak bakışlı kara gözleri Beni en ziyade muztarip e
yıldız gibi p3rlıyan, şakrak cazi- den bitişik komsumuz Ayşe hanı· 
beli bir genç kızdı. işte ben bu mm mektepten yeni çıkan zabit 
kızı sevdim. Fakat bir öğretmen oğluydu. 
gibi değil bir sevgili gibi. Onun Bu üniformaları pırıl prrıl par
gözüne girmek, kendimi beğendir· layan genç adam benim en büyük 
mek için neler yapmıyordum. düşmanımdı. Ona öyle nefret ve 
haylaz okumayı sevmiyen ben kinim \'ardı ki ... 
mektebin en çalışkan talebesi ol· 11uallimemin de ona karşı la· 
mu5tum, fakat bu o kadar kolay kayt kalmaması bu nefreti arttın· 
olmadr. Ben arkadaşlarımdan çok yordu. Bir gün, oh bu günü hiç 
ıeri idim. Onlara yetişebilmem, unutamadım. 
geçebilmem için bütün gayretimi Annemin yere koyduğu bakır 

'toplamam lazımdı. tepsi kenarında karde~lerimle sı· 
ı Gayretle çalışıyor, gece yanla· ralanmış sabah südümüzü içiyor. 
nna kadar U}'Ullllyordum. duk. 
Emeğim boşa gitmedi, yavaş Evden eve havadis taşıyarak 

ya\•aş o da beni sevdi, bir öiret.. mahallede gaıete ,·azifesini gören 
menin uslu ve çalışkan her tale- Emme teyze heyecanla içıeri gir-
besini sevdiği gibi. di: 

Onun kiraladığı oda bizim ma· - Duydunuz mu, dedi. 
hallede idi. Her a~şam ç~:neJen Ay~e hanım zabit oğluna o Yt:" 
ona ben su taşıyordum. O b ınhn ni geıen öğretmeni alıyormuş. söz 
çok me:nnun oluyor. tatlı scsile: kesilmiş. 

- Aferin Nuri · diyordu • le· Na5ıl olduğumu bilmiyordum: 
jekkür ederim. Vücudumdaki bütün kuvvet bir· 

llu aferin beni en büyük maz. dcnh·rc çekilmişti. Titriyen elle· 
hariyetlerden daha ziyade ffi!:>..ll rim.ıen sut kise.5i d:i;tü, kırıldı. 
ediyordu. Bazen hava soğuk o· Annem ciarıldı "ne oluyorsun; 
lursa: bu sar:;aklığın nejir? dıkkat etse· 

- O~üdün çocuğum, içeri gir ne! yazı~ değıl mi daha p:ı.:-a:;ını 

de ısın, diyordu. o:ie-ned..m.,, 
O.zaman hemen ayakkka'>ları Bu len'l ha~r hakikat oldu. 

mı çıkarıyor, büyiık bir m:ıbede Oğ etm."!n·m Ay;.e hanımın o;.'uy. 
girer gibi bir huşu ile nefes bile la evlendi: Artı!<, onunla karşılaş
almaktan çekinerek bana pek mak, kendi dü:ü!lc~me göre bu 
muhteşem görünen siyah demir vefasız sevgilinin yüzüne bile bak· 
karyolalı, kırmızı kilimli bu o:ıa· mak ic:temiyordum: 
ya ayaklarımın uaına basarak Ç.Ok müteessir ve kırıktım. Faz· 
~ssizce giriyor, k~e duran ba· la sa~s!kıı)ım. Bu ölen ac:ı~ kal· 
kır mangalın kenarında uyu!da· bimde öyle derin yara izleri blrak 
yan sarı kedinin yanma büziilü· mı,U ki. 
yordum. 

O çantasını açıyor, sarı bir kü. 
l!htan bana şeker ikram e:iiyor, 
10t1ra karyola il3tünde dW"an utu· 
nu alıyor: 

1 - Gene çalgı istiyorsun yara· 
maz - diyordu. Bakışından anlı· 
yorum. 
Yanımdaki mindere oturuyor 

okumaya başlıyordu. Mahzun, a· 
ğtr, eski şarkılar. 
. Büzilldü~üm k~de gözlerimi 
yarı kapıyor onun dinlenmesine 
doyulmaz sicak sesinin tesirile 
kendimden geçiyor, bu dünyadan 
uıakla~ryordu:n. Bu o s'.lsuncaya 
kadar devam ediyordu, Utunu bı. 
raktığı zaman çok defa kirpikleri· 
min uçlan ya5larla ıslanmı} bulu· 
nuyordu. 

O bunun farkına vt\rıyor. 
- Çalgım bu çoa,za ne kadar 

te!İr ediyor; onda ne derin ve in· 
ce bir musiki isti:.la:iı v:ır • diyor· 
du. 

S-\•gili öğretmenim bile-n~ıdi 

ki: bana tesir e ·len rn•ı'Sikiden ıi. 
yade onun sesi ve güzelliğiydi. 

Den fışıktım bu küçük ya,ımda 
büyük bir in:;an gibi seviyor ve 
pek çok büyüklerin yaplmıyaca

tı bir meta,etle bu büyü)c aşkı 
ldi~aıik'r kalbim:le giıliye'.>iliy;>r· 
dum. 

Onun vanın<la oldukça havatın 
bana pek kücük ya~ta yüklettığı 

~* w ta:l<lz1'!1t ~tarını 
du}ınıyor t~m:ıtmiyle mesut olu· 
yordum: 

Her aşkta olduğu gibi benim 

Seneler geçti,ortamektebe; ora· 
dan da,hergün evine süt götürdl· 
ğüm bir paşanın iltirnasile o za· 
manki li;eye kabul olundum:Lise 
den sonra M. Nezaretinin Avrupa 
ya talebe göndermek için olan 
mü:ı.abakasına i~tirak ettim ve 
kazandım. 

Taliim bana h~r taraft:ı yar ol· 
du. ~fühim 'ııe rengin bir adam 
oldum. Gerek htanbulda, gerek 
Avrupada şuh ve güzel kadınlar
dan birçok seYgililerim vardı. Fa· 
kat hiç':>i:i ö~retm~nimin ruau.m· 
da yac;attığı temiz ve yü~!!e!:: his· 
si ve on:ı:ı sıc:ık b1~ajl:ııı:nın kal. 
bimi titreten tatlı heyecanını u· 
yandıramamrştı. 

Bir akşam büyük bir ıazin:xla 
idik. Ya,tr bir Rus kitare ile sar· 
kılar okuyordu. (Ah doğduğum 

kaı:ıba) imrundeki prlı:ıyı öyle 
içten gelen bir hasretle, öyle can· 
ltlan ıöylilyordu ki ... 

Bu hicranlı ~ bana çoktan· 
beri unuttuğum m~m~k:etimi 1'ıa· 

tırlattı.: Bot ka1clığmı zaman ilk 
iF--n onu riy:ırct etrr.ek oldu: 

111 uharcbeler, i gallcr geçiren 
bu rnenlekcttc çok tcyler doiit· 
mitti. Fakat kırh.r, da(;lar Av· 
nı;>a ile Asyayı &}"Iran notl'..ı:m 

maYi sulan ayni kli. lnu.ıuar u.ıc· 
rinhc bir c:o~ tesirler yapan n -
man onlara d.okunamıyo!du. 

Enıni ·n bWundufu ır.aha!H • 
ddc::i mc7<!anc?fa r,~1inc~ kendi· 
mi yirmi beı aenc evvelki .. küçük, 
Nuri ı&Mttmeın idn hi01;nt ~Y 

/PEK 

ur;u:K. 
SMiA r 
SOJJl:'U 
TAKSIM 

l.A.T.E 
SAK.ınr.ı 

Al.K.\Z:1Jl 
"ilUJJZ 

ŞIK 

.'.Sn! 

Ş.'.RK 

TAS 

: J.orel - lfıırdi Hovar. 
dalakta !tüıkçl') 

Ye .Ş:ırli Ş.ın cnnib 
rıcşi ndc 

: Jlononuıu 
: .'.şkın znfcrl 
: \'arının knılınları 

: t'c :\hlı:ılı Çnrnşlnr 
P:ı~tırm:ıcıyon \'C şiL 

re kası 
: Yıı,anı:ık r.nklidir 

: (;üzel esire 
: Frankc~taynın oğlu 
: Fanfan \'C Klodinc ,.,. 

Batakhane çocuğu 
: Bildirmemiştir. 
: t'ç AhbalJ Çıınışlar o. 

perada (türkçc) 
Kadın ticareti 

: Lorel - ll:ırdi iş nrı. 
yor (lürkçe) \'C Hoznl 

: Knrlınlnr hnpis!ıııııco; 

ve Ka~ırga 

İstanbul 
FER.HI : İlk u~·anı, ve 

ynğmurıı 

At/LU : c;ünahkiırlık ye Ari 
zona kaplanı 

TURA.\' : A$k ve şöhret ,·c Dn~ 
kııhramanları 

1111.A.L : Düşman ınnskc~i nl 
tınrla \'e Bc•koz kralı 

AZAK : 7.eynehinı ,·e Görün. 
miyen c:ısııo; 

ıtl.EJID.•R : Günahkiır Melek \'l' 

Arizonn knplanı 
CEMBET.1- : Kml dansöz Ye İlk 
TAŞ · uyanış 

Beşiktaş 
SU A. T P. : 3 ahh:ıb çnrnşl:ır hey. 

dııll:ır :ırasında (liirk. 
, çe \'C Slnd ilAlıl:ırı 

SES : nursn senfonisi l'.l'ürk 
filmi), Çetch·r knr51 
karşıya ve Gün:ıhkı"ır 

kızlar. 

GfJREL : Gaip ufuklar \'e Si!Alı 
kahramanı 

---0-

<"arp ccp'1~sın1e esır dü~cn 
iki Alllil'!I neferi isticvaP 
edilmek üzere cephe geri· 

sine sevkediliror 

1 
ŞEHlTI Ti' ATROSU 

Duı:ün giinıliiz 15.30, ı:c. J 
c.e 20.30 dn: Tepe başı 

* * * 19!0 orımyıl)"anAn ıçtn Hc1cfnrt'lde ya.pıJan Atadılan iki görllnü, ... rın mr•rl"<.1 
Dram lmım ı: Şeyin n 1 

iiıcı ine 
Komedi kı~mı: l\nn K:ırılc~leri yapdmac;ın!1aıı sarfmaıar edilın· · ~ 

Son Dakika' nın his, aşk, macera romanı: 60 

·~ .... ~ : ~ .: .... ~ ~. ; ... 

ı aıdeden: fduz.affer ı.:. .. ~ .• 
Güzin odasının kapısına ka:lar 1 iddia eden deli süt anne gi0i (, 

kan izlerini takip ederek geldi. koridora fırlayacak ve ".Numar 
Arkaııından Zeynep teyze elinde paşa yaşayor." diye haykıracaktı. 
ıslak bezlerile bu lekeleri silmeğe Hadiselerin görünüşüne bakıla 
geliyor. , cak olursa buna adeta inanmak 
Numanın bu odaya girdiği mu_ lazım geliyor. 

hakkaktır. Güzin düşündü. 
Genç kız oc.':ısına kapandı. ller "Aklımı kaybediyorum her hal-

tarafı aradı, perdelerin arasını, de .• Obür köşede ölüyor. Ben onu 
karyolanın altınr, mobilyaların bulmak için hiç bir hareket yap. 
arkasını .. Hiç bir şe}' yok. Esra· mıyorum. lzini buldum. Fakat 
rrn uyanık durduğu bu oda da başkasını çağırıp bu iıi göstere· 
ne bir ses, ne de bir nefes var. • miyorum." 

Güzin deli gibi oluyor. Fakat kulaklarında çınlayan 
Aşkm ilk ~hidi olan Numan bir ses var: 

paşanın resmile karşı karşıya "Eğer hayatımızın son gününe 
durdu. Solgun ve muhteliç bakış- kadar beraber yaşamak istiyor -
!arını facianın m~ncıei olan tablo· san, babanla konuşmadan evvel 
nun mavi gözlerine dikti: ne annene, ne de babana benden 

- Sımnı bana söyle, sımm bahsctmiycceksin. '.Ne bir kelime 
bana s()y)e... ile, ne bir ima ile .. Aksi takdirde 

Güzin eğildi ve yerde tam res· beni bir daha göremezsin, yemin 
min altında bir ayak izi gördü. ediyorsun değil mi?" 

Ah bir şeyler bilse. Bu canlı Bu ses sevgilisinin sesidir. Bu 
gibi duran resmin ve bu çerçeve daha bugün dinlediği ses .. Müm_ 
içerisinde kaybolan canlı adamın küm mü onun dediğini yapma· 
i.ıi muammasını çözebilse! mak? 
Eğer genç kız bugün ikindiden Yalnız böyle hareketsiz dur -

sonra geçen hidiselerin doğrulu - makta olmaz .. Haykırmalı, yar· .. 
tundan emin olmasa, eğer deli. dım istemeli, her şeyi izah et
kanhnın veda ederken s::>ylediği meli. 
s<>zler ve sesinin ahengi haia ku: Güzin kararım verdi. Çağıra • 
aklarında çırıla-nasa, eğer öpüşü- cak ve her şeyi anlatacak. BJ 

nün tarzrnı hala dudakları üzerin. maksatla resmin önünden çekil -
de hissetme~ pac;anın dirildiğini meden evvel, şimdi artık bir masal 

eksik değildi; kö~bzşr bakkalın· 
<lan tut da çctmeden ıu alan ka
dınlar koşu,anık, oynayan kli
çiv.kr hepsi mevcuttu. Yalnız bu 
çehreler fimdi bana yabancı görli· 
niiyorlardr. 

Evimizde yengem yalnız kü· 
~ük kıııyla kalin,.:tr. Bu yabancı 
b&yın kim <>khıfunu tanıyınca he· 
yeca.ndan Jıı::r.zardr, ve nasıl ikram 
edece tini şaiıreı: 

Yemekten sonra kendi odamıza 

çekildim. . ...., 
' t.ıw,nu Ya"") 

olan bu resme bir defa daha ba~ 
tı. Bu sefer göıü çerçeveye ilişti. 

Çerçevenin altın yaldızlı çerçe\'e· 
si üzerinde dö:t esmer leke var. 
Kan, yine kan, her tarafta kan .. 
Güzin haykırmak için a~z:ını aç ı.. 

tr, fakat dudaklarından hiç bir 
ses çıkmadı. 

Resme dn~a dikl:atli bakti ve 
bir saattenberi karmakan~ık olan 
kafasını toplamağa ça:ı~tı. 

Lekelere, ~ekillcrine, yerledne
b:ıkıt. 

Burq.lara ka:ıla lekeli p::ı.r.nak • 
!arla dokunmuslar. 

Genç kızın elleri, kan izleri· 

nin üzerini tuttu ve bastırdı. 
Çerçeve ayucunun altında ade

ta titredi, re5mln kenarları: s:ı.lla. 
1 rıır gibi oldu. 

O \·akıt Güzin bütün ku\ vctilc 
'>uralara bastırdı. . 

XVII 

ME\'LEVI TEKKESt~!N· 
ESRARI 

Ne oldu? 
Duvar a-;ıldı ye karanlık bir 

delik göründü. 
çehrede hayat izleri ara::Iı. Faka't 
delikanlının nefesini bile işi?eme. 
di. 

Delikanlınrn sol eli göğsünün 
üzerinde kalbinin biıcu a~ği ında 
kıvrılmıştır. Buradan hal~ ılık 
bir mayi akıyor. 
Güzin mukavemetinin son haddi· 

ni buldu.Fakat delıkanhnm kurtul 
ması için en ufak bir ümit varsa 
o da Güzinin elindedir. Binaena. 
leyh genç kız bütün cesareti:ıi 

yeniden topladı. 
~Ierdivenin üzerinde dü~müs 

duran elektrik lambasını çekti. 
Bir taşın üzerine oturdu, hareket
siz duran vücudu dizlerinin üzeri. 
ne aldı. Sonra avucunu delikanlı· 

-ıı· . ~,. 

bak. Bu geçer.. Burada:ı çı 

Yalvarıyoru.'il gözünü a;. ı1ıırt 
Delikanlının donmu5 oınll. g':Y 

titrer gibi oldu. lJzun kirpi1'11 ııdt· 
kapakları ya\'a': yavaş araııı-t:ı 
ı~:~zıerinin ma\l r,.ır.ı görürıJJ· 
vu ""b • -

G.. . d 1.k 1 • ..rıdd'. 
uzın e ı. an.mm yuzu d .tJ 

· ·ra e zilen bu c.m çekışme 1 ' ı-r· 
dehşetle seyretti. IztıraptııCI w 
rılan, ölüm siyah kanadile ~ 
mas halinde bulu'1an b:ı ç:ıirl , 
bu anda bile bir tebessü~ b~11ııı11 
yor gibidir. Fakat delıkarı 13 < 

artık hiç kuvveti ka!mamıştıf'· \'il' 
dakika canlanır gibi olan bıl c ~ 
cut tekrar kendini kaybetti ~ ıe:ı 
1.. ~ 1 v• l k ın dıZ um agır ıgıy e genç ıı 

üzerine düştü.. • . 

Etraflarında ölüm işareti g:' 
yumuşak kanatlı yarasalar .ıJ 
yor. rııtı 
' O dakikada Güzin d?ndıl 0;ı 

bir dehşet içerisinde eridı. ı-oı'' 
üzerindeki vücudu yanıbaşırıa .,_~' 

te· s 
du. Bitmeyen basamakları.. jtS 

koşa ko~a çıktı ve duvarı iift1 
yumruklarla yumruldadı; 

- Baba .. !mdat imdat rıııl 
Fakat duvarlar haykJrll1ıı.1;iııitl 

boğuyor. Güzin kurtuluş .üJll~c ol' 
aşağıda, karanlıklar içerısın 
duğunu bir anda anladı. 

nın buz gibi olan elinin üzerine * * * 
:c koydu. Şimdi kanlarla bir yakut· . iıt\ tç• 

rengini almış olan pırlanta 
4

yüz~l{ ''Hayatta ve k~inatta bıı ,.s< 
ak·}{at ., 

bu parmaktadır. Güzin bükülmli~ katt ve mukadder bir h 1 d"iitı' 
parmaklarını açrnağa uğraşh. O Ölüm. Hayatta eri~Jll~ ıs6tl~ 
,·akrt delikanlının kolu yere dil~- bütün arzular, gayretinıiz1~iiZl1ı1e 
tü ve yüzünde müthiş bir ııfırap ne geçemediği her felaket ~,eti' 
ifadesi canlandı. toplanır, ve ölüm de hilrrt~ııı'' 

- Numan.. Düşüncelermiz ölümden ~ı 61~ 
Güzin delikanlının yarasını bul. rnak iste:likçe söz nesiçlert11 ~,r· 

du. Iki kaburga kemiği arasında tellerile işlenmiş o1datrunu t<ıJtıı~' 
bir delik. ölüm korkusu. ölümden kO~iceıc!1 

Gü~in doktor .kızıdır, yar,alırtl zu arttırır, J.-orku yaln~z eI1 Jvtı< 
ilk yardı~ın nasıl yapılacağını bi besleyen kuvvetli bır ·ctif'ıı 
lir. Fakat yanında hiç. bir şey ölümü hafızasından siJme~ 1~?1'' 
yok ve 90nra durmu, gibi gör?n~n adamla ölümden kaçn_ıa~a ~ı!lıf.~t 
k:ını tekrar akıtacağından öyle layan zavallı her dakıka .. ,~e ı;. 
kJrkuyQr ki.. C;üzin burada hiç karfl k:ır~ıya . ya~ar, .. he: ~~,iİ'I 

/ 

bir ~ey y:ıpmağa ceşl\ret ed~miye. tümün gölgesidir. Olunıu. ~İl 
cektir. dükçe ve andıkça ö!rnenı~ı<· & 

Genç kız mendilini aldı. ve de- duğunu anlamak imkfıoc;ı .. ,.ii# 
'ikanlının alnındaki iri te:- damla.· lümün hakikati onu d~; 
hmnı !'İldi. den \'e anmadan a nla~ılır. .,11 

- Numan, yanındayım .. Bana • CDe\'lLI111 
' 


