
r11ı' 

rde~i 
1'cf• 

r) 

KURU§ 

CUNUN EN GEC 
SAATt NDE EN 
SON HAV ADtS
LE RLE ÇIKAR 
liALKGAZETESI 

Fin harekAtını idare edemediği için 

Sahibi n Umum Neşrjyat 
Mildilrn : 

HASAN RASiM US 
Basıldılı yer • 

VAK 1 T MATBAASI 
Anhra Coddtsf VAKiT Yurda 

~3 
BIRINCfKANUN 19 3 9 

CUMARTESi 
Numara: t 12 Sene: t 

l'el. 23872 • Potta kutuıu 214 

ALMANYA 
Bitaraf limanlardaki 
500 vapuruna 

emir verdi: 
Heır ne 

paı!fılal5hlnca\ 

OOuırsa @Usuırı 
~v~emue~ete 

CJ@ n tQı ır"'D lYl 3:: w 

il 

D ra 

il 

• 

Parls, 23 (A. A.) - lyi haber 
alan bir menbac!nn blldlrildiğinc 
l:orc Alman amirallik makamı İn· 
!:iliz • Fransız ablukası dolayısile 
halen bitaraf limanlarda bulunan 

tlcarct gemilerir) bu limanları 
terkederek her ne paha.mna olursa 
tılsun Almanyaya dönmeleri lçln 
laliınat vermiştir. 

Ucl<;inJ-i lıa!Jn. Sovyet foyynrekrinln ma'ldnelltiifcı>' !r ri:ı 1cn J,onınmak l~ln, t:ı"l'TUT. ft.nlımni!:ı doo.r 

hcnc111crlni saklamııi:-a uğrıı5ıyorla'r 

Ruslar, Fin 
muvaffak i yet sız

l iğini n sebebini 
araştırmak üzere 

bır komisyon 

1eşk il ettiler : 

cepheye 

gönderiyorlar 

Birçok bitaraf limanlardan gelen 
haberlere göre Alman vapurları 
.\Jınanyanm muhtaç olduğu malla· 
l'ı hamilen hareket etmeğe hazır. 
1a.nnıakta veyal!ut da hareket et
tıuş bulunmaktadırlar. 

beniz makamlan bu hususta lA· 
~gelen tedbirleri almakta ve bil. 
hUıı Alman vapurlarının mUttefik 
arb gemileri tarafından zaptediJ· 
~iYeceğini veya bu vapurlarm tes. 
h 1rı olmaktansa kendi kendilerini 

l 
ilbracaklannı Umld etmektedir • 
er. 

liarb başladığı zaman ceman bir 
ll\[ . 

iyon 100 bin ton hacminde 500 
den . fazla Alman "npunı. Alman 
~an haricinde bulunmaktaydı. 

Müttefik cephe 
İsveç ve Norveçte üs 
teminine çalışıyormuş 
Maksat Aln1anyayı Çeınber ıçine al

mak ve Fınlandiyaya v.ardnn etrnek iıniş 
Londra, 23 ( A.A.) - İki gündenberi, lsvcç aleyhinde endi,Şe 

Yerici yeni propagandalar işitilmektedir. Niyuz Kronikl gazetesi. 
propaganda ajanlannın Fransa ile lngiltere tarafından, Almanya
mn çember içine alınmasına de\'am maksadil -- ve Finla.ndiyaya yar 
dım bahanesile ls,·eçte ve Norveçte üsler teminine çalı~ıldığı iddia· 
smı ileri sürmektedir. 

DOYÇLAND 
Almangaqa döndü 

Japonya 
Amerika ile 

münasebetler ini 
tanziın ediyor 

~;ı t('t.,lm, mii .. f('htr Grar Spec'nln miinft'lıtr kıım:ın<lnnı J,sn~ı;;,ıorr'un. 
ll<~u:ıy n~ılJarınc1a gcmlsiııl ha\ aya nturduktan sonra sahile c;-ıl,ışını 

tesblt ediyor 

.\! l..ondra, 23 ( A.A.) - Deyli Ekspres, Doyçland cep zırhlısının 
\' ~a~~·aya avdet ettiğini yazmaktadır. Bu zırhlıda esir bulunan Ra· 
bo Pındi gembi mürettebatından lngiltereye gelen mektuplarda 
tıı k;·çlandın bir Alman limanında demir atını~ bulunduğunu gö3tcı-

e ledir. 

Tokyo. 23 (A. A.) - Japonya 
ile Birleşik Amerika arasındaki 

mUnascbctlcrin tanzimi teklifinde 
bulunmak Uzere, Jnponyanın Va-
şington elçisi. Amerika h:ıriciye 

nazırı Hull ile görilşmeğe memur 
eclilmi§tir. Japon hariciye na:ı:ırı B. 
Namııro, nezaret müşnviı lerlle u

zun istiı::arclerc!en so:ırn bu kararı 
vcrmi~tir. Daha ~vvcl, B. Namu. 
ra. Am~rika elçisi E. Grcw ile de 
gö:·i!şmU:jtilr. 

Hıtier hasta in1iş l 
Pari<11, 23 - Amsterdamdnn bil

diriliyor: 
Hitler, doktorların tavsiyesi n.ıe

rinc Bcrchtesgaden'de istirahat 
etmektedir. Bir mUddettt'nberl Hit. 
terin sıhhatinin bozuk olduğu hak· 
kmdaki §aylalar bu suretle tccy -
ytid etmektedir. 

Holandadan da 
: gönüllü gidiyor 
Fin halk hükumeti erkanı tevkif 

• 

ve re ısı idam edilmiş 
Stokholın, 23 (A. A.) - Havas: 

Teeyyüd etmiyen bazı §ayil\lara 
göre 1''.inlandiya demokrat ve halk 
lıUk<tmctl erk:.nı. SoVJ eller tara· 
!mdan tevkif olunmuıı. hatta l\:u-

' 'UBinen idam edilmi5tir. 

:'\IU\' AFFAKIYlı"I;S1ZL1IiLEntx 
SEBEBİ ARAŞTIRILACAI\ 

Londra. 23 (Hususi) _ Dnily 
Herald gazetesinin Norveç muha
biri bildiriyor: 

Rusyadan buraya gelen haber· 
!ere göre, Stali!"• Rus ordusunun 
Finilir.diyada uğradığı muvaffakı. 

yetsizliklcrin sebebini araştırmak 
Uzere bir komisyon teşkil etmiş· 

tir, Bu komisyon yakında cepheye 
gidecektir. 
Diğer taraftan, Finllindiyadaki 

Rus askerlerinin ayaklandığı ve 
harbctmek istemedikleri bildiri! . 

re, T..eningradda ahalinin rndyola· 
n hUkiımet tarafından mUımdere 

edilmiş, bu suretle Helsinki rad. 
yosundan rusça olarak \'erilen neş· 
rlyatı bilhassa Leningraddakl ya • 
ralı Rus askerlerinin dinlemesine 
veya duyanlardan işitmesine mani 
olmak istenilmiı;tir. 

Londra, 23 ( A.A.) - Hav'" 
ajansı bildiriyor: 

Finlandiya askert harekatını i· 
da.reye memur Leningrad mmta· 
!:ası ba~-umandanı general Me
redzofun azledildiğine dair haber 
ter, Moskova tarafından henüz 

(Devamı 2 inci sayfada) 

3 
CüNAV~TI 

Bt1, birhaç güne kadar tefrikasına j 
i başlcyacağrmız son derece meraklı i 
1 z'?1ı t1 romanının ismidir İ ....... ............................................................................................ .. 

IlugUn ınel\fclılllt'r o.raıımd" oynanan mM;lar(le.n '1n'atasaray ve 1,1k nsest mnıı;ahlaı.8mc1an Mr 
görünü' \"e Şi~ll 1'cr::.l,ld tak.ımllo Takıılm li-.cıeıinln ~ nptıklan mc-ra'linı •.• 

( Y az;uı 2 inci aa.)'IGtla) 



--hirde 
Ne}cgr Oldu •• 

üulrıarıslanctan oeıen er.o an attıkları .......... ·-·-····· ... ·· ........................... .._ ........... --....... 
Ankara Radyosunu 
dinlemek suç mu? 
ButJaristanda Ankara Radyosunu 

di:ıJi tenler, Türk gazelelarini 
D~'u ıan.ar kara:<~Uara sev.tedjhyor 

Bulgam>tandaki tazyıklert tahammül edemiyerek yurdunu terk. 
etmeğe mecbur olan beS kışıden mürekkep bir Türk a i!e3İ buıj:ıkü 

kuııvarı:sı)oııel trenıle ~ehrımıze gelmiştir. Bu Buliaristanb Turk 
rnuh:icırleruıın verdıkleri ızahata göre. Bulgaristan.ia Türklere karşı 
ta.ı} ık ::ıı)'a::ıetı manevralar zamanıııdaki etiki şiddetini kayoet.n~:<Je 

~alx!r lu:nuı lena muamelelerin bir kısmı devam etme!ctejir. 
Bırçok Turkler, Ankara radyosunu dinledik eri içın kara!<ollara 

sewedı.m 'jlcr, sanki sut i~lcmi~ler gibi aorgu altına ahnınışlardır. 
Bundan ba~ka Bulgarbtanlı Tlirklenn Türkiye gazetelerını o

kumaları, turkçe konu~maları da ya ak edilmiştir. Bu yasak kuı;ük 

çocuk ara bile teşmil olunmuştur. Aralannda ana ditlerile konuşan 

ısckız dokuz yasında Türk çv:ıcııklnrı Bulgarların tecav!iz ve te:ihı~ 

hareketlerine maruı. kalıyorlar. 
Bulgarların bu hareketleri gayrikanuni oldJğu için te~cerrilrüne 

meydan venlmemesi maksadile birçok t.e,ebbilsler yapılmı), fakat 
hepsı netıcesiz kalmıştır. , 

Ü:;telik bu te~et:l:iis'erle arnkadar gllrQlenlerden ta~ kırmak. ağaç 
kesmek. bataklık kurutmak, yol yapmak gibi an6arye i~ere sevke.ii· 
tenler dt' \ardır. 

Yidir.1i mür.ewerlerden Rıza adh bir TOrk de bu tarzda mua· 
mell'ye uğrırarılar ar::ıı.;ındacJır. Bu hususta hü'cQm~timizfn naıan 
dıkkatıni celbeder ve iki memleketin dostlu!.ı:ıa ay'.tın olan vatiyet.. 
lenn sürat:e düzeltilmesini dileriı. 

l'ITA :-t rH v~• .. ;ı:nin yer;n~e bir karan 
Tedrisata ba~lanalı üç ay olduğu halde henilz birçe>k okunann 

öğretmen ka·lrolarındaki noksanlık reni tamamlanmakta:lır. Bu va· 
ziyctin, istenilen randımanı almağa engel teşkil edeceğini gören Ma .. 
arit \'ekil 'iği. yen•den esaslı kararlar almıştır. 

Oğretmeıı kadıolan 1940.H>H ders yılı başından itibaren ilk 
hafta::ıma k::ıdar""?iazırlanmış ve okul idarelerile alaka:farlarına tebliğ 
ed ilmış bulunn~ktır. Bu tebligat en geç 15 eylOle kadar yapı aca~<tır. 
ller o~<ul i1 :ıresi h:nir:ıım hlltao,;ında okulun gelece'< ytl vaziyeti 
hakkında. öğretmen durumunu gö;;teren bir rap:>ru hazırlıyarak lma 
bir zamanda Maaril vekiline gönderecektir. 

\'ekıllık bu raporlara göre hazırlıV •nnı ikmal e:Jecektir. Gelecek 
yıl k2c!rclan ctralmda Maari1 Hkıllıği çok esaslı tedbirler düşün· 

mektedir. 

Ortaokullardaki mt•"'tar. talebeye de yardım 
erlil~ce1c 

t ik okultardaki yoksul çocukları korumak maksa:Ii'e teşekkül 
eden himaye heyetlerinin birlik haline getirilmesi için vi~lyet p:ırti 
merkezi tarafından bir nizamname hazırlanmı~tı. Nizamr.ame ta.dik 
edildiğinden yeni himaye birlijti faaliyete geçmiş hulunmaktadır. Bir 
liğin her kazada birer kolu bulunaca!<tır. Bu kolun id:ıre heyeti. par
ti \'e maarif rnen"ıtplannın da i~tirakile yedi kişilik o!acaktır •• 

Yeni kollar ilk olarak Fatih, Eminönü ve Deyojlu kazaların:Ja 
plı~ıroya başlamışlardır. 

Vilayetin di~er kazalarında da bu kolların süratle teşkil edilerek 
faali)ete geçmeleri için alakadarlara tebligat yapılmıştır. · 

Kollar tamamen t~~kkOJ ettikten sonra kinunusaninin on b . 
tinde lstanbul ' iliıyetinin parti merkezinde umumi bir toplantı yapı
lacaktır. Top'antıda r .. ni birliğin çalı~ma vazi .. ti etrafın3a al~a· 
darlara izahat '"rilecektir. 

J<ongreyi mütPakip, birlik, varidatım yQkseltmek rnaksa::iile 
kendi ıne }'E'ni gE'lir m~mbaları temin edecektir. 

Okullard3 i~ci ailelerinin çocuklarını fab:ikalann açık bulundu
~ ve okulun tatil S<latlerinde meşgul etmek rızere ge;en yıl tesis P.:fi. 
len banndırm:ı odaları 15 kAnunuı:aniden itibaren birlik kolları tara· 
tından kaz:ı merkezlerinde yer.iden faaliyete geçirilece!<tir. 

Ortaokullarda okuyan talebeye yardım etmek m:ık~a:Jile :wrır.a 
birliğ:! ba·ıı olmak üzere bu ''orta~kul taleb:!lerine yardım.. kolu da 
kurularnl:tır. Yeni birlik hakkında Maarif vekiline de bir rapor ve
rilec"kt ir. 

f~~j AKŞAM ( J 
... · - -·-·- Au\-- -------- -- ---

"Dikkatler., sutununda, yerli mallar haftas:nın kı~ rastla1ıtnr 
dan bahsedilerek muhtelif istihsaJ ~belerini te.-nsil e:1en heyetlerin 
mera im esnasında yoıtarda yağmw altında kal ~hklan. hrtma:ıın 

Taksım meydanındaki diyagramları ve resimleri p:!ri~n bır h'Me ge
tirdiğı yazılarak haftanın i}i ha\'alı aylara alınması tavsiye ejü· 
mektedir. 

--Siyaset alemınde,, sutununda bugunkü harbın milraka~1f ilctl
•t listemi için mühim bir tecni~ o1clt~ yazılma.1<ta vt devletlerin 
~lfk masr5fı&n ~ ~lır'e:"i mukay~ edilerek harbin neticeleri 
ne olunı1 olsun bugilnkO paranın kıymt-ti ",ki ~klind~ kalmtyacatı 

ve mlll1 aellrlrı te,-zii için yeni bir takun pre~iplerin meydana atıla· 
~ .neticesine vanlmaktadıt. 

EN SON DAKiK 

Bir lngiliz yolcu 
tayyaresi düştü 

3 haltadan~ devam ttmektt Kuleh 1939 askeri hseler tampı. 
Loıı<lra, (Rcsdyo, saat 18) - Oir lngiliı yolcu tayyaresi Ak®. 

niıcıc Malta cıvarında denize dü::ımuş ve ıçındeki 11 kışiderı 6 sı 

kurlcıı ıluu~tır. Kurtarılanlardıııı :i u )'Qku, :i ü tayyare taylasıdır 

'l'ayycıı~ekı pu~ta nakliyatı t.sıııamile zıyaa uğramı5tır. Tayyar~yı 

anuuak vt! dığt:t Y"ıcuıarı kuıt~ruıak ıçın lngıliı tayyarelerıle bera· 
bt:J llalyaıı lanaıeleri dı- laalıyele getmıştir. 

olar. asken hı:.eleı baskt-tbol şam· 
pıyonası sona errnıştir. Bu müsa
bakaların sonuncusu olan 
Denıı harp okulu ka~ıla,nta!lm 
Kuleh takımı 50-34 kazanarak 
ba:.ketbo! pmp•yonu olmJ,tur. 

Bu sent yapılan atletıım. 'WY' 

le}'bol. futbol, hentbol ve basket· 
bol müsaba!<alarını kazanarak 

yonu olmuştur. 

Bütiln bu rnüsahakalarda rakip 
lerıne üstün bir manzara. arıe:len 
ve sistemli bir ça!ışmanm mnu.· 
!atını çok güzel bir şampiyona ile 
gören Kuleh lise.>i sp:>rculannı ve 
kıymetli idarecilerle ~retmenlerr 
ni tebrik ederiz.. 

Fi. · - T"!rijyol<lyi bombardıman etti 

Mektep maçları 
bugün de devam etti 

·r aksi.n ve Şeref stadında 

Londı a, 23 (Radyo. ııant ltS) - H.:1sink:den bildırildiğine göre 
Fin tayyarelı-ri. Ru~laı huıdıııdısıı kurulan sahte Fın hükCımctiııın 

merkezi olan TenJOkıyı boınbardırnan etmışlerdir. Finlftn :hya:ıın ce
nubundaki bazı müdalaasız §ehirlcr kusıar tarafından bombardunaıı 
edilmiştir. 

Oığ:-.r taraftan. Finlerin giriştikleri mukabil taarnuaa muva!la· 
kiyetle devam ettikleri ve bu kuvvetler onünde Rusların ricat ettif.ı 
haber verilmektedir. 

Almanvada radvo dinleme!< sudulan 
l.ondra. 23 (llusust) - Bcrlin radyosunun blldlrdtğtne göre, Al· 

manyada memnu neşriyat dlnlenıl~ olmak suçuyla birkaç lıtlşi w:un 
müddetle bap!'le mahkum olmuııtur. Radyo, •'bu blrka~ mlsalJn" dl· 
terlerine den olacağını illve etmiştir. d jrt müsabaka yap·ldı 

Şisli T eraklci: 1 
Taksim: 1 

yordu. Hayd&rpaşalılar daha can. 
ıı ve daha müessir bUcumlarla ra· 
k•p kaleyı tehdid ediyorlardı. Dev
reııSıı eonlarma dofru lbrabtm va
sıta.siyle ikinci gollerini de yaptı· 

Diğer taraftan, ı:-eçenlerde Mr. ÇörçU radyoda nutulL söylerken 
Alman radyolan halka bunlan dinlememesi ihtarında bulunmuştu. 

Taksim ııtadında oynanan 
mektepler maçın:ia günün ilk m!i 
sahakasını Taksım lisesile Şı~ı 

Sov 1et -Fin harbi 
ıar ve devre 2.0 Haydarpaşa Jelıl-

Te rakkı takunlan yaptdaı. ne btttJ. 
Hakem Ahmet A1emin idare. 

(Bagt.ara.fı 1 inci sayfada) 

dolrudan dolnıya teyit edilme. 
mektedir. Bu haberin Moskova 
sal!hiyettar mahfillerinden çıktı~ 
söylenmekte ve Stalin tarahn:ian 
\'erilen karara se~e~ o\ara!t gen~ 
raJ Meredzofun. kafi dereceje ha· 
zırlık rapmaksmn bir yıl:iırı:n 
h3rbine teşebbüs ctmi~ olması gös· 
terilmekte:iir .. 

sinde oynanan mil~b1!canın ilk 
gayretlenne ra~men ıolsllı ola· 
rak (K) beraberlikle neticele:1Ji. 
· Ikınci devrede iki taraf ta da· 

ha canlı bir oyun oynadı. Şişli 
Terakkiden Veysel ite Taksimien 
Ziyanın yaptıktan birer g:>Ue ml
sabaka l · 1 beraberlikle neticelen
di •• 

Galataaarııy: 1 
Işık: O 

Gnnnn ilcind ka111la~a" Ga
latasaray ile geçen !enenin şampi. 
yonu Işık lisesi arasında oldu. 

Hakem Şazi Teıcanın ld~resln· 
de oynanan bu milsalcıka tama· 
men Galatasarayın hAkimh•eti al· 
tında geçti. llk devre:ie m:ltea1. 
dit gol fırsatları yaka'ayan Gala· 
tasaray muhacimfori lstifa:le e:ie
miyerek devreyi 0-0 beraberlikle 
bitirdiler. 

ikinci de\'Tede daha güzel oy 
nıyan San .. Kırmızılılar ı,ık mil· 
dalaasmm bütün gayretlerine 
rağmen 25 inci dakikaja B:ıle:ltin 
uzaktan attı~ı fevkalA.de bir voll' 
ile güzel bir gol kazanarak mü· 
sabakayı 1-0 ga'ip bitirdiler. Ha· 
kem oyunu h·i idare etti. 

Haydarpaşa: 3 
Yüce Ülkü: 
İltanbul mektebleri araamda ter .. 

tJb eci.llen futbol ilk milsabak&lan
na buıtln TakBJ.m ve Şeref .ıadla· 
nnda devam edildi. 

Şeref stadında ilk muaabaka 
hakem Tank 01.erenginlıı idare· 
etnde Haydarpaşa ile Yuca Utku 
ll8eleri arSJJrnda yapıldı. 8u mtı· 
sabakaya tnkrrnlar aşağıdaki llad.. 
rol arla c:ıktılAr: 

Hllydıı.rpaşa: &hrt . SıMlflddln, 

Yakub • RMAJ, Orhu, kemal • 0-
mer, lbnhlm. Tank, Nurallab, 
Halid. . 

YucaUlkU: Mazhar • SllleJIDU. 
Necmi . lbrahlm. AlJ.eddln, Kemal 
Murad. Fanık, Cemal, Suad, Ke
nan. 

Oyuna Haydarpqııt. takımı sol· 
dan yaptığı güzel blr hUcumla bat· 
tadı. Fakat bu bUcum daha Yuca 
Ulkil kalesine gitmeden ortalarda 
kırıldı. Ve hemen mütekabil hUcu. 
na seçerek Haydarpap llalealne 
lndUer. cerllerden gelen topu ağ 
açık gllzel btr vurutla ortaladıyaa 
da top kalenin UatUnden dıpn oık· 
u. Dakikalar Uerledikçe geçen ıe· 
nenin flnalbıt takımı olan Haydar
pqahlar, hemen bllcuma seçtiler. 
Top aağdan sola geçti Ve Omer 
gtlzeJ bir YUrutla Haydarpqanm 
ilk eayıamı yaptı. 18 !nd dakikada 
yapılan bu gol Yuca Ulkll taknnı· 
nm maneviyatına adeti btr eofuk 
su teafrt yaptı. Zaman zııınan 

aağdan bir uman alevi gibi par. 
lryan Yuca oıırn takımı beraber. 
llli teıntn etmek için b0t1ln ener 
j!shı1 .arfedlyordu. Fakat bu hft • 
eam.lann hJçbırt bir .emen ?e.nnl· 

tKINCI Dr.vREı 
tktnci devre oyun seri bir ,ekn· 

de baelad.I. Yuca OlkU takmu mil· 
lenwliyen sağdan btıcum yapıyor, 
fakat netice alamıyorlar. Nihayet 
28 inci dakikada Orhan pbef btr 
hllcumla taırımmm llçllncll aayısmı 
yaptı. 

Soa dık'hJarda Yuca Ulko mG 
dataumm eert bir bareketJnJ ha
kem peııaltıyla tecziye etUyae d~ 
Haydarpqahlar bu tınııttan laU • 
fade edemediler ve maç da 3 O 
Haydarpaşanm lehine bitti 

K.abatq: 
Pertevniyal: 

2 
1 

Günün aon milaabakasmı hakem 
Samı Açıköney idaresinde Kabatao 
Ue Pcrtevnlyal takınılan yaptılar. 
Takımlar ou kadrolarla çıktılar: 
Kabataş · Nafiz . Mcbmd All, 

Farak · Kemal, Feridun, Oevad • 
Nenad • Bilseybı, Nevzad, Ahmet. 
lsmet. 

Pertmıtyal: Sedad • Rıdvan, 
Da)'l'l - Mehmet, Adli, Mwıta.fa • 
Taci, ŞükrU, SaWıaddln, Fethi. ().. 
mer. 

Oyuna Kabataılılann aafdan 
yaptığı bir bUcumla başlandı ve 
hemen Pertevnlyal kalesine lndl • 
Jer, Fakat Pertevnlyal mUdafaaaı 

bu hOcumu iade etmekte gecik· 
medl, soldan hUcuma geçtller ve 
Kabataş kaleslııe tadar uzandılar. 
Fakat bir netlce alama<hlar. Oyun 
bu oekllde cereyan ederken Kaba
taş sol açığı Fuat, eol içten aldığı 
bir pula takmunm tik ııayımıı 

yaptı. De~nln eonlanna doğru 

Pertevnlyllldcn SalAhaddlıı takmıt
nm herabflrllk saynırnı ath ve dev
re Ll berabere blttl 

IKlNCI DEVREı 
ikinci devre daha canh bir ae· 

kilde başladı. Oyun karşılıklı hU
cumlar ~inde :cçmeğe başladı. 

Fakat Pertevnlyal mUdafaruıı Ka
baW, torlannı 18 OstUnde hatalı 

Dey1i Telgraf pJetesfnfn Mos. 
kova mahafili ge:-ıeralin bun1an 
iki gün evvel izahat vermek üzere 
Kremline çağnldığını 8Öylemek· 
tedir. 

HOLANDA GONOLLO 
GONDERIYOR 

A.mşterdam 23 ( A.A.) - Pren.; 
Bemard, dün kıtaatı teftiş etmir 
tir. Diğer cihetten Ho!anda gönül· 
lülerin1en müre!<kep ilk kafilenin 
FinlAndiyaya hareket ettiği ha· 
ber verilmektedir. 

Alman - is veç 
ticaret a~ laşması 

Stokholm, 23 (A. A.) _Alınan. 

leveç ticarl mllzaltereleri sona er. 
ml§tlr. Negredllen bir tebliğde blJ. 
dirildiğine göre BerUnde 11 ile 22 
ilkkAnun arumda cereyan eden 
müzakereler aoağıdak.J hususat 
bakkmda bir iWi.fla n.etlcelenmil" 
tir.: 

1 - lld memleket tcb~sı ve hu· 
ausl şirkeUerl arasmdakt ticari 
muameleleri ve latlkrazların tanzl. 
mine dair aktedllen Alman .. laveç 
muahederunin temdidi. 

2 - 1940 eeneslnde Alman ve 
İsveç eşyalarmm mUbadele prt. 
lan hakkında muahedenln temd1· 

dl. 

zar.mıştır. Seller ~u tekilde netice. 
leruni~tir. 

b'~ teklldo durdurdu. Kabataşlılar Dirind 11et: 15-12 DarilW!faka 
eol içleri vasrtaslle ikinci galibi - ikinci set: 11·15 istiklal galip. 
yet gollerini yııpttlar. Oyun bu Son set: 18·16 Darüşşafaka 
golden sonra daha heye<:anlt bir galip, 
şekil aldı. Pertevnlyal hiç olmazsa Yukanld setlerden de anıa11ı. 
beraberliği temin etmt-k için çok dığı gibi O)'"Un pek zevkli ve çekir 
<:11lıştt. Son dakikalarda PertevnL 1. l tur .me ı o mu~ • 
ya!Wer Kabataş bleslnt blr ha}"' OçQndl karşılapa Bolazfçl • 
U arlnştırchlarsa da bir netice ala- T" t ı· l · nda dı 

ıcare ıse en arası y • 
madılar ve oyun da lXSylece 2-1 Boğaziçi §U kadro ne sahaya 
Kabatqm lehlne bitti. kt • Sü Sabri Nl·-.ı 

çı ı. reyya. , ~-· 
Beyoğlu halkevindeki ismet. Halil, Muzaffer. 
voleybol müaabakalan Ticaret: Cezmi. l:ı:zettin, Muıal 
Beyoğlu halkevindeki voleybol fer. KAzım. Vahdet, 

masabakalanna bugün devam e- Boğaziçi müsabakayı 15-12; 
dilmiştir. 15..3 kazanmıstır. 

Günün ilk karııla,ması Hayri. 4 üncü müsabaka Vefa lisesi ile 
ye ile Muallim mektebi arasın· Sanat mektebi arasındaydL • 
da}"dt. Hayriye talmnı gelmedi· Vefa: Ahmet, Hamdi, Zlhni. 
tinden muatlim mektebi hükmen Yaşar, Necmi, Orhan. 
galip gelmiştir. Sanat okulu: Haydar, Adnan. 
Diğer karşılaşmalar: Zeki, tsmail, Fehmi. Rıza, 
istiklal Ji!eSI ile Daril~faka Sanat mektebi milAAbakaYt 15· 

arasındaki maçı DarüMafaka ka- 13, 15-6 kaıanmı§tır, 

C~ng ·Kay -Şe:< 
Nankini geri almak için 
büyük b:r muharebeye 

tu~u~tu 
ı.ondra, 23 (A. A.) - ŞanghaY· 

dan bildirildiğine göre Nanl:lnl ıs· 

Urdnd etmek lçln nevmidnne bir 
teşebbilate bulunan Cııng - Kny -
Şek kttalnn ile Japonlar arnsında 
bu şehrin gbnali ş~rklsinde bllyUlt 
bir muharebe cereyan ctmel:tcdir. 

Hint kongresinin 
kararları 

llu 
t 

lııı 

tt 
Londra. 23 ( A.A.) - Stefi1uı: dı 

Hind kongresinin komitcsı Ilı~ 
Wardhada iki karar sureti kabJ>l • ı, 
ederek bir müessisler mecli!>i i'•'ı.a· 11 

dı 
sıru istemiş ve memleket ec:ı,::.l • 
tahakkümü altında bulundukç• 
Millt Hint birliğinin vücu:l? gele" 
miyeteğini beyan eylemiştir. 

Kongre, Ingilterenin ·bilhassa 
Hindistanm m:.ıka:l:leratı bakr 
mından harp gayelet'ini tasrih et. 
memış olmasından dolayı teessür 
!erini beyan etmi)tir .• 

Pı.:.>nya elçimiz 
Fransada! 

Parla, 23 (A. A.) - Stefa.nl; 
TUrki)·enln Polonya sefiri, Po

lonya lıükümetinln Angers'de bu· 
lunan merkezine bugün vasll ol· 
muştur. Hclihazırda Polonya bU· 
ıı:nmet merkezinde Fransa, tngll· 
tere, Amerika. Türkiye BUyUk el
çlllklerile Çekoıslovakya orta elçisi 
bulunmaktadır. 

Memuekette 
lzmirde çocuk 

hastanesi 
lımir, 23 ( A.A.J - Belediye-

nin inşa ettirmekte olduğu çocuk 
hastane;.i tamJmlanmak üzere:iir. 
Bu mü:!ssese en son sistem teşki· 
lata ve tesisata sahip olacaktır •• 
Belediyenin havagazi fa)rikasın· 

da geniş1etme işleri de s:>:ıu:ı1 g~ı· 
mi~tir. Bele:Jiye riyaseti h:ıva:ıa.. 

ıi i§}etmesinde yapılacak tasarruf
larla ücretin nihayet 5 kuru1' 
tenzilini istihdaf etmektedir. 

• 
lzmirin e:Jki mahnllelefl 

imar ediliyor 
I aıir, 23 ( A.A.} - BeledlYC

nin, Jı.mirln eski mahallelerini l" 
mar için bamtadılı proaraaun 
en easalı kısımlanndan birini tet
kil eden iki Ç-eşmelik Kadife ta• 
le asfalt yolunun inpsına devaııs 
edilımktedir. Yol Uımn:ie balıl" 
nan binaların ıs·:mlnk muamele' 
teri tamamlanmı~tır. 

Fırtına lzmirde de 
kazalara sebeb oldu 
lımir, 25 ( A.A.) - Akdeniıdt 

.,iddetti bir poyraz fırtınası h~ 
kilm sürmektedir. Fırtına vap-.ır" 
lann ve trenlerin teahhOrilne " 
beb olmuştur. Deniıde baıt k_~ 
1ann vukubuldulu haber .,......-
'Y!"f• 
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-· m~u~vıruııı~~~ Tr. ur~• c: ~4 .iiil!!Pıı 

Ruslar Fin 1 an d i ya' da ·~::~=:::kd~Em::=:ç:I::). 
• k. d 8 r rekleri Hindistan çevfıi ağaçları- na muvaffak olabilmek için d• 

11 k b• har nın O.Zerinden göklere ytlkıetmiı· kendimizi tehlikeye atnut bulu -

h ar e k aA ·t ı durduracaklar ti.Omuzlarına yUkletilen bUyWc :~~;~;~ !:::>~::~ ::~:: 
vazifenin ehemmiyetini bilen bcı Sana bu vazifeyi vermekten mü.. 
on lngıliz bu ıuıa adada bu is· aadım &§ikirdır. Sende beiendl • 

m!IŞffJIJJ 
bahllae: 
.... -

• Cumburrelal lmıet !alini diba 
luıtara Halkevlne ıeret vermlf.· 
lialkevle.rl dan11ma Jıomlteelnln iç
~ rlyuet etmlftlr. MllU Set, 
bıı toplantıda Halkevlerlnln bU&O· 
11.e tadar olu ~lıfma tanlannı 
•e elde edilen neticeleri tetkik ey. 
le:nhJcr ve evlerin bundan aonra· 
ki nıesailerl için yeni direktifler 
•erıni§lerdJr. 

• İkinci ordu mU!ett.lli Orgene. 
tal lzzcddin Çalı.ılar, kcııJi iat<:ği 
'2criııc tckı:.l!t ectlr.'ll'.j:ı.lr. 

• T:ık~llf'rln dolmuşa yolcu taşı 

'1aıarı beleuiyecc muvafık ıGrQI· 
lbü~•nr. Tııkı.IJr-r ışinıtJllik t:mln6-
ll1.1 ııo Taksım, Panl(ıtllı ve ~ı,ıı a· 
t~ıııı.Jıt dulıu":ı>a )'ulcu lıı~ı) ıacaı.· 
lııı·dır. Bu bu.ııusla bır de l.ırılc lıa
l~rlanmıştır. ller oıuıou!Jil bilyük· 
lı:~üne göre 4·5 mnşıerl al:ıcııklır 
tırılnönllndcn Tak<11lmt kndar aıtıtm 
~11,ına 12 5 kuru,, Panıroıtı •e şı,. 
~h kartor 15 kurut alınıı«"ekı ır 
ıı ... ııuıın ıyi neticeler alını1"1'11 •thrın 
diler ıumtali.ııları arıt:.ınJıı da bu 
'-rlJ:ı dolmuşa tııksJ h:ıUarına mft· 
.. :ıJe edll~cf'l;llr. 
• Ekmeklere 1t64ıt urmıdıklann
~3n dola)'I kesilen eeulanı fıran· 
t•ııır<tnn hıııılıırı ııulh m11~krmeıılnf' 
~Orat"aotln Htraz etmı,ıer •e k~ııı 
llhranı dolayıslle utık ceu JıeslJ• 
~tsı ıııuvıırııc olmadılını. kesll ... n 
t1:'-lar ın kalJırılıuıtllDt lıleruı,ıcr
«ır, Sullanahmel birinci sulb eeu 
llıah!:emesl kll#ıl buhranı dolayısl· 

• ~ ~ mecbu"i)·~t 1n lothlk kr.blll~·~ 
1 olup olmadıtını tetkik etmeııı .. ••r, 
' Vali •ı belediye rtlıl LCUfl Kır

•ar tehlrde ekmek fabrıbıı kurul· 
~11~ını çuk lilıuıulu surıııekHı ve bu 

1 ıısu:>ıakl telklller ıJevıuu eylcıuek· 

1tılir, Ayni te:,ll undan nauhtelir 
1'•nlarda muhtem kalitede ekmek 
tıkarılmn<11ııun. fır1nların ('ok lııll· 
«:ıı bir halde bulunuşuntlan ileri 
ll:ııııaı anlaşılmııtır. Bu n:ıiyeli 
:ııca1ı büyük bir eftmelı labrllın'lı 
.~ııYf'hllecrktl r. Fa t,rf lca arı lıf •!tı 
'll~ıfirrte avnl t:11m11nıia rlcmeıt hlr • • ~·daha ucuıa satmak kabil olacak· ... 

• Hariciye Veklll Ştlkrll San: 
~lıı. apanya ve Bresllya elçileri· 

., diba Anb.rada Anadolu kHl· 
\\i1'de btr zJyafet ve:-mlttfr. 
ı.,, • Ertebiyat ve tOrkçe kf!aplanaı 
~ tıı~ eden komlsyoa ortamek!ep-
• t<1e yapılacak ırıımcr teurl&ulın 
t~.ıraıuını milxakere etmektedir. 
• belediye leDTlnıl komisyonu 

~itten !l'eh:ıadf'lı"J1n11 1. SuJt11n· 
~· 'Qe<1e 2, Büyü .. Jereye 2. ffıaı· 
~h l7. Fcnı:re 5, 1Anıba koywa· 

karar Yermlılir. 

t!,arnct«?.:, 
Mı~ ll'rr.nl'TI Cu'1"1btı!'ttf9f h'TelkJ 
~IQ\ llark-tye Umumi KltDılmlz 
t ~ Menemenc:loğlunu kabul 
~Ur. 

'c 8~ nohrl tınrtııc!etl Sen Lal 
Ilı ~!1 bir lnfl'l\k net!cesf t"L 
4 ~. O-; ki~ 1-o"°n!:nt'.ş, ıt-'m kitti 
~""''anarak hastaneye kaldml· 

~-·----------------
Graf Spes enka· 
ıına yaklaşmak 

yasak 1 
"~ ... 23 (H:ıauni) - Uru -
~ hUkOmcti, Graf Von S,eeye 
~ ~3a milhlet •eril:niı oldu • 
tı.ıı 1l bildiren Alman protestosu.. 

tcdectmııtir. 
'bıı l.ırııguay hUldl::lcti cenband3, 
~ bllsuıtald La Haye mukavele· 
~~~ini ham-tatmakta ve mDte • 
it ~~lann 72 saati klfi gördük • 
~~ hildirmek•edir. 

Şimaldekl Rus ricatı ha:dkl 
bir felaket oldu 

ıasyon mcrkerinde limUr çUrütU. ğim, çok takdir ettiğim askerlik 
,, ••••• o o o o o 00 00 o o. •o o 0 o., yorlar, çalrşıycrlardı. meziyeti bu işte mu"·affak olınana 

Balkanlarda 
fırtina 

, 

Emden böyle mUhlm bir ~v· lmfl olacaktır. Yanına istediğin 
Jde indireceği darbenin ehemmi. kadar arkadaş alabilirsin. Hct arw 
yctlnJ bildiği için koca Hint de- kadap ihtiyaten birer rovelver 
nmnl, Bmgalc k8dednl bıraka. vermeyi de ihmal etmiyecctini 

Soğuk sıfıraltı 30 dur; Salla cephasinda 
Ruslar 30 bin zayiat verdilJr Trenlera dev·ren bir 

ş:ddet gösteriyor 

, 
rak buralara gelml§ti. Ernden, bilirim. Dııarda bOyDk bir kuvvet 
nöbetçinin uzaktan gCSrdllğü Nev- le karıılapcağuu.zı &anmıyorum. 
buru ıemisinl durdurarak Fran. Fakat bir makineli tüfek de al. 
az bahriyel!krini naldcttt tçln· Von Müche, Milllerin arzuau.. 
de yabancı bir vtıeut kalmayınea nu Sğl'enm!şti. Bir an içinde k~ 

Loadn. !I (A. A.) - Dtıyll gtbadellk b1r emirde .aOnıle diyor 
Ek.aprea gazeteslııfn Amaterdam ki: 

~ yine yoluna devam etti. diiine verilen bu vuif enln bQ • 
Karadeniz.de fırtına eİ1n de- Emdcn Pinang mw:afferiyetin.. yUklüğilnU ve ehemmiyetini UY-ı 

vam etme!;teJir. Seferde bulu:ı:ın den aonra hiç ktmseye gCSrünmc· ramııu. Hili bazırol vuiyctiııde 
vapurlarıııuıdan bir çoğu Sinop den buralara kadar ıokuJmuı. hiç duruyordu. Mülleri tekrar • ,. 
limanına~ bulunmakbdır. kimıe sumeden tam ilç bin ki. JS.rnladı ve: 

muhabiri paeteaiu ıu telgrafı ""Smnma kadar ınuka'ftmet et • ... ~ ... -'ıı:ıı-c,..•ı,.: 
.. J.timada ıaya.n bir menbadan 

~~ndfftm .. gı'Sre R~lar l!?rt:aha• 
ra kadar Finllndiyaya kal"'§l yap
:ıklan barekltı durdurmala brar 
verm.illerdlr." 
A.awıenlam, !I (A. A.) - U.. 

vu ajanm blldlrlyor: 
iyi bir kayntıl:tan alınıp No~ 

ve f!veçten HeJl'ltnldye gelen hL 
':ıerıer. uzak ıtmal c8rhe"'.,d"ld 
Rus ricaUnin, haldkl bir feWı:et 
le.nocek ıı!apette arttıCını gllater
mcl:teefr. Ruslar, kaçarken, m~ 
MM ""''ttarda mabıcme terketmü
tedlrJer. 

DARMAD&GINIK ata RiCA.Ti 

Roma. il <A. A.) - Stefani: 
Roma p.aeteJeıt, tıg d6rt dtun. 

hık bqlıklar altında Rua • l1n 
harbi bakluada haberler aeent
mekte n bQttın eepbelerde yapı. 
lan FlD mubbd taamısJan aetl
cealnde Rualana alndıtı b......_ 
U tebartb ettirmektedirler. 

ltalyan psetelertntn ıuretl maıı. 
suaada göndermıt 9Jduklan mubL 
btrtert. danaadatmdl bir ~ 
rlcat -eden Rtıı ;1lrtl)ıtlt kôllahn • 
daa ve buıılan takip eden kayak
lı aert nıı mllfreselerlndeıı bahlet. 
mektedlrler. 

SotııJ k6rfeslne giden yol, tbndJ 
pek ağır aaylata ufnyan 8ovyet 
krtalanna kapallllllftır. 

Haber verildlğbıe ~re JalnD 
raipel mmtakaamda Ruslar muha· 
rebe •bumda &000 11111 lmalmut
lardlr. 

••• 
rute, 11 cn-.1) - Nonec • 

janamm blldirdJflne st're Norü 
Telegrambureau'nun Finlbdiya 
hududuna 16nderd1itl bUUll mu. 
babirt. SoV)'et kıtalarmm Noyeo· 
jarvideD Peteamo Jatlbmetinde. 
yaw limalo doğru ric&t.e devam et. 
tltlerinl blldtrmektecllr. 

Bu muhabir ricat eden ~ 
lerln pek kUlUyetll olduğuna, l'iD.. 
1'ıadly&llann bu kuvvetim mUt.r 
IDadlyen yıpratUklaruu na.ve edl· 
yur. Hararet derecesi devamlı ıu· 
rette dllşmekte olduğundan Rua 
ricat!nin fiddetU eo!uktan Dm 
ıelmle olmam muhtemeldir. Han· 
ret dereceli llfmn a1ttnc!a 30 dv. 
Dat,a zfvade dUırmek temayUtllntl 
de göstermektedir. Kanlı muhare. 
beler netlceal1'de ele ıe-:lrdlklerl 

mıııtakalan. Rualar, terketmifler, 
30 kilometre kadar ~ekllmJelerdlr. 

Şimdilik Jıveç askeri mahfelle • 
rbılıı levDUıde lıorktuklan Rua 
lıarel:ltı ak.im kalmqtır. 

Sovyetler Salla cephelinde 30 
bin kadar zayiat veml~terdlr. Jl'ln. 
IAndJyalıların eJlne pek ~lr ~pha· 
ne gcçn:ı,ur. Bu cephane Fin •l· 
tAhJarmm kaUbresfne u~n oldu. 
ta için fevkallde itlerine yaranı11· 
~. 

Sovyetlerin Vibors bersabmda 
yaptıklan bUyük taarru da ha.flf· 
lem.iştir. Büyllk çaptaki obUa yal· 
murlarma rağmen Flnlerde en ktı. 
çut bir aanımtı ıörilnme.miftır. 

Burada da Rus zayiatı pek aflrdrr. 

ıı1N BAŞKUllANDANININ 

ORDUYA DiBi 

meli. .. gallb selnıellyb. Zira bu 

olmı-. ne oeafmııs. ne ntanı • Balkanlarda da pddeUi bir fır tometre yol almıftı. - Kumandanım, haklmnda 
mm. ne de hOrriyetimll olacaktır . ., tına hükr.- s"-ektedı'r. Gelen Ub 

IS ldN ZA'i'tAT VEBDIU:B 
Aataterdam. !I (A. A.) - Röy. 

ter ajanaı bildiriyor: 

uuı wAu 9 Tetrlnisani aabahr saat altı- ıötterdiiirria teveec e nuıl te-
telgraflar, fırtına yilı:4.len kara. da Emden birdenbire Direksiyon tekkilr edecetimi bilmi~ 
Ja ve denizlerde vukua gelen ka· adası önünde g8ri1ndil. Botudarı dedi. Benden yapdmaamı iste • 
zalan bildiriyor. tcJlpızca girdi. Sallanan blr kaç diğinb vazifeyi öğrenince ftta • 

Moüovaya kadar ,.ıa '*ytala.. 
ra göre, Kmlordu. l'lnllndlyada 
28.000 nefer aytatı ftmllttlr. Ay
ni eayla.lara nuaran JUalılarm, 
but.alarm Te kaı;auılann ayım da 
80 bindir. 

Bükref, Z2 (A.A.) - D. N. B. sa.,dalm yamndan yavaş yavaı nıma yapacatım aimıetlerdcn bl.. 
ajana bildiriyor: akarak limanm ortuına kadar aO. rinin ve belld birincisinin bu olcla 

Şiddetli blr kar fırtmua, dtııı. zilldO.. Demirledi. ğunu anladım. Bu kadar büyük 
Karadenizde ve •tatı Tuna tlae .. ve ehemmiyetli vazifenin bana 
rinde aeyriıeferl durdurmuıtur. MWJer kaptan k5prilsUndeydl. verilmesinden mUtebaaishn. Bua 

lnıilb bandıralı Tomla ~b Emir çavuıu kurt seslendi: da mu'9aff ak olabilmek için • • 
ıemlel. Glumill. Glurcln petrol - Millhrm He!month Von limden geleni yapacağıma bir 
limanı yalmunda batmıftır. MU • MOche'yi ~ltmm. defa daha itimadnuzı rica edece-Almanyada treıılar 

suikasta mi 
uğrUYOi? 

teaddit vapurlar n romorkarler Emir çavu~u kUçllk bir farkla lim. 
halara utraauıtır. Sahilde bara. abf udl gibi tekrarladı: - Bunu mümldln olduta ıra. 
ret dereceal sıfırdan apfı on be. - MWhım Helmonth Von dar çabuk yapmahmml 
fC dütmUıtUr. BUkrefde bOtiln Milche•yi çapacağım. - Milmkiki olduğu kadar p.. 

Son iki kasada 182 kiti 
öldü; 150 inıan 

yaralandı 

trenler mtlhbn teahburlada r:el • Birdenbire eoldan geri döne • buk yapacaimı. 
mlJtlr. HUkGmet merlrednde fır. rek merdnenleri 11ıdmm &ibl ln- - tıtaıyon tahrip edilbıCC'JW 
tma oldukça ehemmiyetli huarat 1 , di. kadar bizim burada bulundutu • 
yapmqtrr. F.mir Ç&YUfUDun aynlıfile ınuaun farkına nmwnahdırlal' .. 

Bolgnd, 22 (A.A.) - D. N. Mildıenin ıeliıl arasında bet da. Kaç lrigi alacaksın? 
Loıtdra, 13 - Almanyada vu· B. ajansı bildiriyor: kik& bile ıeçmemifti. Tok ve lnn ~ !... Kumandanım. elli klpma 

lcua plen tND ...._.. Olente- Dalmaçyada n Bosnada fırtı• vetıi adamlarla kaptan k6pr0at • klfl geleceği kaıulatiııdeylm. 
rfn aym 162 olarak tesbit edil· nalar bUkilm ıOrmektedlr. Adri • ne çrkan ~ivenlcri santı. Yi. - Elli lrifi? 
mi§tir. Yaralananlar 110 ldpdir yatik denizinde aeyrilefer çok u ne kahzı Te ıtır bir ... biribirim - EYCt kumandmuml 
Havas ajansına g~re. Atman poli. olmuıtur. Dalmaçyada dahllckki nran topuk1ann çıbrdslı •• a. - Çawı •e onbap olarak kmıt 
!l sabotaj hareketin1en şüphelen· telefon hatlannın bUyllk blr kıa • raaında cGrlediı lal alacakam? 
mekte vıe müsademe anında çar- mı harap olmu1tur. Daihk mm. - Emrediniz kumadanıml - Çavuı olarak Şmlt. ICart,, 
pqmanm wkua ıeldllf Genti90l'I tablarda kar yollan CSrtmO,tilr. Mllllet: Onbap olarak da AyatlnsL 
ı:ınndan m«lbimmat yilkUl U. Yoll:ıra fırtına ile dolan brla • - Milche en ehemmlyttll. en - Allah muvaffakıyet ftl'lla. 
er ıeçti~ni haber vermektedir. nn ve yıkılan kayaJann temizlen. kıymetli ftdfeyl tana 'tttiyorum. - TeıekkGr ederim knnwMa. 

mm. 
- Haydi bakalım. 
- Teıekkflr ederim hnımt!s-

nnn. tnf!Tlmtl .,...J 

Bu kuad•n 10nra. dün ıece dt meti yiizündea demlryolu mOna· B~nu bapracafmdan e:nin.irn. 
ıene Almanyada 20 kitinin aüp kaUtı çok teahhurla yapılmakta· Diye söze ba§lıdı ve denm etti: 
"40 kişinin yaralanma.sile netice. ! dır. Fırtına, Naç Viça yalanında. - Direksiyon adaamdayıs. 
!enen bir tna kuua daba ol· bir marpndis treninin bot 'I va. Buraya telsiz istaaiyonundan e • 

,,...ıur. - ,_ devlrmlftlr. - SAAT ~ 
ln.neiLı>El - • 
Ticaret Vekili tetkiklerini bitirdi 

Manifaturac'ılar 
Ualyaya hir heyet göndererek bol 
mal getirilmesini temin edecaklar 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuol1u bu aabeh ~ lhtilıtra brp 
alınmakta c.Ja.ıı mücadele tedbirlerile mqgul olmuı •• uat dokus 
dan itibaren Tabı Limited Şirketinde temaslar yaparak •ehrimlı· 
delı:i tetkiklerin! bltirmiftlr. 

Vekil, bilhaaa, plyaaamrz ın ihtiyacı olan maDln retlrtmek 
bere muhtelif ticaret rrup •• blrlllclerine verilen akreditiflerin he. 
aaplanıu ciSsden geçinnif ve alman tertibatın muhtekirleri yola ge. 
tirmete Wi bulUAduğu noti,csine vanmıta. 

Numi Topçuoilu aaat on bit boıçula dolru Mıntaka Ticaret 
MüdilrlUtUne celmlg, kendisini ziyaret eden Vali ve netediye Rebi 
LQtfl ltırdar1a R6rilsmU,tnr. 

Ticaret veklU mllleakibeQ Holanda n Sellnllı banlı11ı nılldilrleriııl 
kabul etmiştir. 

Banka mlldllrlerl, kenuşmada ibtiklrla mlicadele için hariçten ae
tlrllecek mallar hakkında 7ardımda bwunablleceklerlnl bildirmişlerdir. 

Gene bqtin Ticaret nkllinia relsllllnde demir ltbaütçıları bir 
loplanlı yapmışlardır. Toplantıda demircilerin de bir llballıl birü41 
kurm:.ları kararlaımışlır. Birlik derhal raallyele ıeçecelı ve 15 tubola 
kadar Amerikadıın 3000 ve ltalyadan da 4003 ton demir ıctlrecektlr. 8q 
maUar bankılann acaca~ı akreditif Ue alınacaktır. Bundn baıkl 11Qmrilk 
kanunundı derhal tıdHAt. 71pılarak hurda demirleri o harice suııdoril· 
meal temin edilecek •e bu mallara mukabil ltalyadan mamul demir 
getirilecektir. 

Demlrcilerden sonra manifatura tOcearlan da •eknt ıı,.ret ttmı.
lerdlr. Manifaturacılar buıDnlerdı ltalya71 bir beret '6adererek derhal 
bol bol mal aetlrllmeılnl temin edeceklerdir. 

13.40 
... .................... E'.~ 

Bulgar kralı malıye 
nazırını kabul etti 

Sof ya, 23 ( A.A.J - Kral Borls, kalabalık bir heyetin bapnda 
olarak bugün Moskovaya hare.'cet edecek olan maliye nann Bojt. 
loffu kabul etmiştir. Naıınn riyasetinde Moskovaya gideoek olaa 
heyet, Sovyetler birlili He Bulgaristan arasında bir ticaret ft ayıto 

tıefaln muahedesi akdi için mnıakereye ba,Iıyacaktır. 

Amerika Maliye nazın istifa etti " 
Vaşington, 23 ( A.A.) - Maliye müsteşarı Hans, istıfa mn!ştlr. 

Diler cihetten Ltndbergin .. sunt kalb,, baklanda yapılan fenni tetld
kat ile meşgul olmak üzere havacılık ve araştırma konıisyonwıdan 
~ilmiıtir. 

80000 tonluk Z1rhlılar ya.pacnklar 
Vavnıton, Z3 ( A.A.) - Milmessiller meclisi ve deniı enctım!ftl 

azasından Maas. Amerikan donanm!smt yenilm!!Z bir hale ıetirmü 
Oıere 80.000 tonluk zırhlılar ln,asım teklif etmi~tlr. 

Bir petrol l?""''si mayna ~:ırpb 
Lond1a, 23 ( A.A.J - 8.033 tonluk ••t:>oslnfa,, fmıindekf f ngtliı 

petrol gemisi. tngilterenin şark !:thf,leri chrannda bir mayna çarpftl!I · 
ve provası a~ hı\-.ara ufram,şhr. Bir rom'>rkör hldlse mahaltlne ~ 
tl,erek vapuru, civar bir tfma'la gr\tilrm!l;tQr. 

-OOSinla .. h:.rbln ba~langıcındanberi batan veya hMara ufrt" 
yan 13 ilncil İngiliz p~trol gemt~idir. 

A tm~nv'\ k,,l,1<ömr-=i ihr:- ~~• .. ,,, dur:'t~recftk 
Brülull, 23 ( A.A.) - Almanyanm Belçikaya yapttır kokkömO. 

rü ihracatını durdurmala karar \'erdiği ö::;-~:1il rnekte1ir. B~ınun ae
bebi, Belçikanm Almanyaya yaptılı normal ihracatın ve bilhass.ı 
maden ihracatının harbin baş1angıcındanberi aialmı~ olmasıdır. 

6ul~ar intiheb&~""- nertembe giinü bruılanııca!: 
, .. l'lı!fuay hOkOmcti. Von Spee 
~, kaıına gc:nitcrin yaktaımaaı • RelabıJd, ıs - nnllndtya ordu. 
Ilı ~ctmigtfr. Zırhhda bulunan su bqlrumandanı general Manner. 
t!~l\hinın,at stoklarının mfililan • helm Nocl y.,rtulan mOnuebetlle 

rı lrorlrulmaktadı~ l ~diya ordusuna ı6nderdlii 

nııeden sonra da 101, ~Ol\Jrt Ye pe)"llir hnalJtbaoeJerl 18hfpJerl 
welrflln relıı.Jllfnde top1Anmışlırdır. 

Hariçten tenelıe ıelmemelrle old~nctan b•t"lar T9 lron"'"'e fnbrt 
kalırı ~lı m6şkill nıiyette kaJmışlard1r. Teneke telrn1tl fcln dı akre-
ditif açılaca~hr. • - · 

Sof ya. 23 f A.A.) - Sttfani: 
Bul;tari:>tanda te,rit intihabata pazar gOnO ba~lanacaktır. Hi 

k<ımet taraftarlarının büyük bir muvaffakiyct kaz:.marak parll.-nr 
todaki 173 mebu~luktan asgarf 110 unu elde edecekleri tah=: 

Ve~ ~arnı AııbraJ.a dlaeeekür,. . tdilnktedir.. . 



ı ~"!t:~ı BEl:OGLU 1 
ırı:ıu :u11cum (TIUlr.Oe> 
MICJ.EK: XU.001< 1',.,. .. 

Ezeli düşmanlık 
8ARAY: Cc pal&\'r &Cl pollı h&fl7MI (T l).rl<çe) 
"l'Mt.::R : Moı:ımartr secelırt 
'f\K!itM: Malek Zoraki l'.a)~ul. 
ı .• u .r:: Calınan :I'llc cTUmceı. 
Al• \il\ \ ı (_ amlJ,.zllliııe "' .. ııcuı u <." 

mıl:ttpıuor 

"1.Jt A:t:AB :Vındra bata&Jıa.ııe.Jerl 
l 11.DU: Blldlrmemlftlr "Fredciric Bout~t'' den 

Gü.MJin ilk ışıklan uyuyan a. 
damr kulübesinden kaldırarak 

pllja indirdi. Bir müddet ~öğü, 

denizi ve ku§lan seyrettikten 
sonra büyük bir taşın üzerine o
turdu. Omuzunda asılı duran 
peksimet çantasından bir nevi 
gevrek çıkararak yemeğe başla':lı. 
Matrasmdan biraz su içti. Cebin
den çıkardığı kırık bir pipoya tü
ti.in koyarak tütürtmeğe koyuldu. 

Bugün çalışmamağa karar ver. 
mi,Şti. Buraya gelişinin senei dev
riyesini asude bir surette ge 
çirmek istiyordu. 2 mayıı 1899 
senesinde geldiği bu yerde beş 
scnedenbcri yaşıyordu. ismi Le . 
noir idi. Otuz ya~larında, orta 
boylu ıenit omw:lu bir ada.nıdı. 
Fok derisinden gayet kaba bir 
kilot giymiş; aya.lıdannda, ağır 
çirmeler vardr. Sırtındaki mintan 
fazlaaile lıcirleruni§ti. 

Kendi kendine konUfUyordu. 
Kendisine arkadaıJık eden ihti • 
yar Amerikalının ölümünden •on
ra; bu Adeti edinmişti. Böylece 
ken:lisinde bir refakat hi111i ya • 
ratmak istiyordu. Düşüncelerini 

ve yapacağı işleri kaba bir ge -
mici argosile anlatmağa çalııı -
yordu. Mevsimden, vakittm, ya_ 
kaladığl fok balıklarının derile -
rini, zuhur edecek bir vapura yi.. 

yecek ve giyecek mukabilinde 
satmak ihtimallerinden bahsedi • 
yordu. Piposunu bitirdi. Sahile 
doğru yaklaşan bir fok balığını 

seyred:rken, üzerinde bir sürü 
martı ku§U uçuşan küçük bir ka
yığa gözü ilişti. Derhal ayağa 

kalkarak ellerini gözlerinin üze. 
rine getirerek siper yaptı ve dik. 
katle tetkike koyuldu. 

Suların Uz-erinde çalkalanan 
telme sahile y.t1t1aşty-ordu. Lcnoir 
çizmelerini çıkardı. Denize girdi 
ve yirmi metre kadar ilerliyerek 
cereyaıun kayığı oraya getirece
ğini bildiğinden durup bekledi. 
Birkaç dakika sonra adam kayı
ğı yakalamı~tı. Kayığın içinde L 
ki kişi vardı. İhtiyar olanı ağzı 
ve gözleri açık, perişan bir halde 
yıkılmış yatıyordu. Derhal iki 
adamı da kayıktan çıkararak ku
ma yatırdı. Büyük bir dikkatle 
muayene ettikten sonra mırıldan
dı: 

- ölmilJlcr .. ÖlmüıJer ... 

• • * 
İhtiyarın öldüğil muhakkaktı. 

Çünkü, vücudu buru~uk bir hal 
almııtı. Arkadaşı ölmcmi~ti: Ve 
vücudunda ılıklık vardı. Leuoir 
onu, ölümün pençesinden alabil • 
mele için bütün kuvvetile frikıi • 
yon yaparak ağzına rum ve soda 
damlatıyordu. Kanter içinde kal
mııtı. Önünde yatan adamı bir 
türlil diriltemiyordu. Nihayet, a
dam gözlerini açtı, fakat gene 
kapayarak hafif bir inilti ile şar
kı söylemeğe ba§ladı. Leuoir, 
ıöylcD:Ii: 

- Çok au yutmuş .. deliriyor. 
Adam, çok geçmeden kendine 

geldi. Ve birkaç gün sonra da ha. 
rap kulübeden çıkarak plaja ine. 
bildi. Leuoir de yanındaydı. Kum 
luğa yayılarak, bir an sükut için
de biribirlerin-e bakıştılar. Ölüm
den kurtulan adam söze başladı : 

- Demek .. ~ bir adal:Ia bu • 
lunuyoruz? .. 

İngilizce konuşuyordu. Sesi 
hafif çıkıyordu. İsmi Kcllerdi. 
A vustratyadan geliyordu. 

- Evet; de:ii Leuoir. Cenupta, 
bir adadayız. 

- ötekiler ne oldu? 
- Kimler? .. 
- Benimle beraber olanlar .. 
- Yanınızda yalnız sakallı bir 

adam vardr. Ölmüştii: karşıdaki 
tepenin eteğine gömdüm. Başr -
nıı;=!an ıeçaıleri biraz anlatır mı
~ 

- Oftnlde yangın çıktı. San -
dallara bindik. Bizim kayıkta ye. 
di kiti vardı. Denü kudurmuı -

Çeviren: Ccu.d T. \I İ I> en on 

tu. Zahiremiz bitti. Son bisküvi -
leri paylaşma yüzünden büyük 
bir kavga çıktı. İki kişi denize 
yuvarlandı. Tabii balinalara yem 
oldular. Aslıktan kayışımı yiyor
dum. B11ka bir şey hatxrlamı • 
yorum. Sen olmasaydın... Tabii 
ölecektim. 

Leuoir, omuzlarını silkerek: 
- Artık bu bahsi kapatalrın 

dedi. Sizi kurtar.nağa muvaffak 
olduğumdan çok memnunum. 

- Peki.. Daima bu boş ada· 
da mı kalacaksınız? .. 

- Altı sene<lenberi buradayım. 

A)Tılmak fikrinde değilim. Ame. 
rikalı bir arkada~ım vardı. Öldü! 
Yalnız kaldım. Arada sırada bu· 
raya gemiler gelir.. Onlara fok 
derisi verip mukabilinde yiyecek 
ve giyecek alırım. Fakat vapurlar. 
da artık rotalarını mı değiştirdi· 
ler bilmem ki..! Epeyce vakittir 
uğradıklan yok. Son gelen vapur 
beni buradan almak istedi. Fakat 
ben gitmek istemedim. 

Keller, bir tereddüt devresi ge
çirdikten sonra sordu: 

- Ne için gitmek ıstemediniz? 
- Bilmiyorum. Belki buradan 

daha iyi bir yer bulman da on
dan. Kimsem yok. On iki ya5mda 
Fransanın ismini unuttuğum bir 
köyünden çıktım; dünyayı dolaş
tım. Maymun ve papağan ticareti 
yaptım. Barda, madende çalıştım. 

Hüla.sa: Yapmadığım iş kalmadı. 
Gene süktit ettiler. Bu sefer 
Leuoir sordu: 

- Ya siz .. 

Keller, omuzlanm silkerek, şu 
cevabı verdi: 

- Dünyada, her şey benim için 
müsavi. Maziye dönmeğe lüzum 
görmüyorum. Yedi seneden beri 
Avrupaya dönmemek için, tabii 
benim de bazı kaygılarım olsa ge
rek ... üzerimdeki elbiseden ba;ka 
hiçbir şeyim olmadığı gibi bekli
yenim de yok. Benim için de en 
iyi yer burasıdır. Ayağa kalktı: 

Etrafına bakınarak tekrar etti: 
- Evet burasıdır! .. dedi. 
Leuor da aya~a kalkmıştı. Ka

lın sesile konu5mağa başladı: 
- Demek bundan böyle artık 

işiz ... lyi günlerde olduğu gibi 
fena günlerde de biribirimize yar· 
dım edeceğimize yemin edelim. 
lki el birleşti. Pakt yapılmıştı. 

• • * 
Çok iyi anlaşıyorlardı. Arada 

sırada uğnyan vapurlarla müba
deleler yaparak me3ut bir hayat 
geçiriyorlardı. 

Leuoir, bir haziran sabahı. Sa
hilden bir mil açıkta demirli bu
lunan bir \'apur gördü. On yedi 
seneden beri beraber yaşıyorlardı: 
fakat vapur görmiyeli üç sene 
kadar olmu~tu. 

Leuoir, klübede bulunan arka· 
daşını çağırdı: 

I'< IK : P&rb 141.kl arı 
A!:'lll : N a mu..lel<eet ... Z:apta.ıı llkorplyoı 

(:Rumca ı . 
• "Kli ı ~anı;bay al .. 111' tetndt ft KAdır 
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ŞEHlR TlYA TR()SlJ 
Komedi hı;mı: Buıziiıı 

gündliz 14 te Çocuk Ti· 
yatrosu. Grce 20.30 d:ı : 
. İKİZi.ER 

• • * 
Tepebaşı Dram kı,mı: YEI.P.\ZE 

rok. Keller, oevap verdi: 
- Vapur görmezsek nereden ha 

berimiz olacak .. Peki ne olmuş? 
Amerikalı, 1914 senesinin ağ;.ı -

tos ayından itibaren dünya:ıın 

vaziyetini anlattı. lki a rkada; 
afallamış bir vaziyette biribirlcrı · 

ne bakışıyorlardı. Kaptan. anlata 
cağım anlattıktan sonra vapuru 
döndü. Biraz sonra da hareket et. 
ti. 

• • • 
lki arkadaş yanyana, küçük a· 

dımlarla kulübelerine çıkıyorlar· 

dı. Keller, birdenbire: 
- Bu ne biçim iş .. dedi. Leuoiı 

hemen cevap verdi: 
- Evet, diye mırıldandı. Bura· 

da rahat rahat yaşzyorduk. Hiç 
cir şeyden habedmiz yoktu .. 

- Evet ama .. Avrupada kıya. 
met kopuyor .. Allah vere de bi· 
zimkiler ... 

- Bizimkiler!.. Ne demek? az
kalsın unutuyordum .. Hakkın var, 
sen Almansın. 

- Evet... ben Almanım. Ne 
demek istiyorsun? .. 

Bakıştılar .. Simaları değişmişti. 
Leuoir mırıldandı: 

- Fakat bu sefer ... 

- Ne olursa olsun ... Biı.e ne?? 
Keller, gülümsüyordu. Fakat 

sesinin tonu korkunç bir şekle bü
rünmüştü. Sözüne devam ederek: 

- Almanyanın Fransayı ezme. 
si.. Burada ya~mamıza bir mani 
teşkil etmez, dedi. 

- Kes· sesini.. Amerikalı, haki-
kati söyledi: Bu sefer siz ezile· 
ceksiniz. 

Gene bakı~tılar. Fakat bu sefer 
biribirlerinin kuvvetlerini ölçüyor· 
tardı. Hiddetlerini teSkin edeme.. 
yince biribirlerine hücum ettiler. 
Artık konuşmuyorlardı; vah~ice
sine kavga ediyorlardı. Milsa\'i bir 
5ekilde devam eden kavga birden· 
:. 

- Keller .. Keller! bire şeklini değiştirdi; Keller yu· 
Keller, dışarıya çıktı. Denize varlandı. Kalkarak tekrar dövüşe 

bakarak: başladı. Bir sıçrayışla geri çekildi. 
- Amerikan gemisi .. diye ba- Elini cebine soktu. Leuoir hasmı. 

ğırdr. nın e!inde parlayan bıçağı görür 
Biraz sonra, ,·apurun ikinci göm1ez ok gibi fırlıyarak Alma· 

kaptanı sandalla sahile yakb~p- nın kolunu tuttu. Büyük bir di
rak kendilerine yiyece!c. gi}·eccl< dişmeden sonra ikisi de yere yu
\"e diğer bazı lüzumlu e~yalar ver. varlandılar. Dö\'ÜŞ gittikçe hızını 
di; mukabilinde fok derisi aldı ve arttırıyordu. Kellerin elinden kur. 
beraberce rom içm~ğc başladılar. tulan bıç:ık biraz ötede kuma sap· 
Amerikalı kaptan sordu: lanmı~tı. Fransız fevkalbcier bir 

- - Siz ne biçim insanlar:>ınız?. kuwctle hasmını altına almağn 
Dünya i5!eri'e h içte mi aıakanız muvaffak oldu ve elini uzatara\c 
yok .. lnsan biraı hava:lis sxar.. bıçağı a!dı: fa!cat düşmanına sap· 

Leuoir : lamadı. Boğulmak üzere b:.ılunan 
- Burada havadisin lüzumu adamın üzerinden kalkarak: 

\'ar mı? .. dedi. Sonra ne gibi ha- - Hayır .. Seni öldürmek için 
vadis wrac:ığız .. ?? kurtarmadım!.. dedi. 

:Ne havadisi olacak.. Talıii Karşısında, utanmasından ba· 
harp ha\'adisi. şı iğik bir halde dikilen dü~manı. 

- Ne h:ırbi? nın yanına gelerek: 
iki arkadaş birbirlerine b:ı!:ı;ı· - Sandalım al.. Buradan d efol. 

yorlardı. Ameri)cah kapt:ın pnın· Git, dedi. Karşıda ba5ka bir ada 
ciakilere dönerek: ,·ar. Hem oraya sık sık vapurlar 

- Hakkınız \'armış. dedi. nu 1 t:~rar; ha\'adis alırsın! .. 
adamların hiçbir şeyden hab~rlcri Biraz sonra Keller, sandala bi· 

,. 

Frnnc;,., fa .. •n 1 "':'7 d~ lrı~""' tamnm oll\n nnnk~rqnf' nt"lıh•ı 8 tane 13 pa"lok, on n1h fi'!"" d~ S po~Jalı 
to1ılarla 'e tı:~ y:ıre to:ıh)"iyle rnüc"lıh~ıılir. Fran .. tz ılon:uıma.--mın :-.ynl tipt bir de "Stra.sboUJ"g" 

urhlısı \&rdır. Dwıkerque 26.500 tonluktur \ 'e ıüraü 29~ mildir. • 
J 

• . ; 

K~ndJ k~ndlne b:ı.tım Alman vaparlanndan Vatussl batmak Uzre sulara .ı;ömil! ii yor ... ----·-rr .... 
Son Dakika'nrn his. ask. macera romnnı: 69 

Na!deden: 
- Artık acı çekmiyorsunuz 

değil mi, dedi. Bu cenabı hakkın 
beni cezalandırmak için içerisine 
attığı bir kabustan ba§ka bir şey 
değildi. 

- Sizin bir ıuçunuz yOlk ki sev 
gilim ''Sizinle 1imdi bulunduğu· 

muz gibi, ailenizin i~erisinde yan 
yana bulunmak için on defa daha 
fazla ıztırap çekmeğe raziyim. 

- Ne demek istiyorsunuz Nu. 
man? 

Genç kız bu ıuali dudaklarile 
sormadr.. Delikanlıya doğru kal· 
kan gözlerinde, hızla çarpan kal. 
binde de ayni sual vardı? 

- Şunu söylemek istiyorum 
Güzin; 

Numan bu cümleden sonra Sa
miye hanımefendiye döndü. Bu 
kısa mükaleme esr.asmda yerin. 
den kımıldamamı§ olan kadı.na: 

- Halacrğım, dedi.. Kızınızı 

bana verir misiniz? 

xxı 

ONLAR ERMİŞ MURADINA! .. 

N:san kırlara bir Japon tablosu 
gibi bol renkler dökmüştü. Gök
yüzü yeni mavi elbisesini giymiı. 
Nilüferde güneş tatlı parıltılarla 
oyna yor. 

nerck kürekleri çekmene bJ~ladı. 
Leuoir, heyecanlandı, giden ada
ma bir ~yler söylemek istc:ti. Fa
kat birdenbire \'azgeçti. 

Gecenin karanlı'i!ı. iki adamı 
biribirinden büsbütün aymm~tı • 

M ' ' uza,. ~r c.~c. 

Numan yan açık pencerenin 
önünde ayakta, bir eli cebinde, 
alnı cama dayalı ilkbahar manza. 
ralarına bakıyor. 

Yarın saadetleri batlayacıı.k. 

Yann sevdiği kadın ebediyen ya
nında bulunacak .. Bu kadar ağır 
bir emniyet ve bu ka<lar derin 
bir hamle ile kendini veren genç 
kız... . 

Yann "Tekin olmayan ev" bil. 
tün hayaletlerden temizlcnmit 
olacak. Yann Numan ecdadının 

oturduğu eve efmdi olank gire· 
eek. 
Yarın altm gözlü bir kız bütün 

kainatı dolduracak. 
Bu sırada delikanlı baynı çc. 

virdi : 
- Demek yarın gidiyorsun 

öyle mi? Şu halde kararını de
ğiştirmedin demek 1 

Sesi, gizlemek istediği kede. 
rini meydana çıkarıyordu: 

- Evet., Gidiyorum. Saadet
ten mahrum olanlar, mesut olan 
in-sanların yanlarından kaçmalı. 
dır.. Yann gidiyorum.. Uzak 
yollara.. Şarkı dola~acağım, 

Mcenunun Leylasmı aradığı rk· 
!imlerden geçeceğim .. Ya tranda, 
ya Efganistanda, o da olmazsa 
Hindistanda derdime sükun ara. 
yu:ağım.. Artık bu defa yolları

mız tamamen ayrıldı .. 
- Hakkın var kardeşim ... Ben 

burada senin ve yalnızlığını boz. 
dum. Benden uzaklaşmak iste· 
mekte haklrsın. 

Çıplak kollan çılpn bir çoc\ık 

gibi koşarak gelen Güzinin içeri.. 
ye girişi bu konuşmayı biratl 
kesti. Fakat sonra konuşma yine 
bu mevzua döküldü; Güzin: 

- Azizim dedi, uzaklarda, u· 
zerinden kartallann apmadıl1 

dik dağlarda dolaşırken burad• 
sizi seven ve sizin için çarpan i.O 
kalp bulunduğunu hatırlarsrttJI 
olmaz mı? Emin olunuz, dalın' 
yadınız duda.klarmuzda, dütiin''
lerimiz yanınızda olacakttr. 

Güzin bu sözleri .ay~ 
gözleri masa üzerindeki bir fotol" 
rafa ili1ti : 

Urun yollardan uça uça pıdil' 
için çok tozlannuJ, fabt çok ıil
zel bir spor otomobili resmin rıi' 
hayetini kaplayor. Çocuk d~ 
cek kadar genç bir delibnlı. ,-· 
yet §ık bir spor elbitesi giyısJf 
olarak otomobilin kapısına ~ 
yanmıgtır. Güzinin ~ 
resmi görür görmez tatlı bir tf" 
bessüm dolaıtı. 

Volanda ba13çık otunnut ""3'' 
kendisini denizden gelen rnzıtıt 
vermiıtir. Alnı yü:ks.ck ve göıleti 
uzak ufuklarda 1 

Güzin Numana bakıyor, g(i'
Jerinde bir sual var: 

Numan bu 
cevap verdi: 

eorulmayan ""1' 

-Kardegimle ben.. Kardef' 
min hen üz in.sanlardan kaçın.adıl' 
mesut günlerde alınmıt bir r" 
sim. 

- Anladım.. Otomobil Jrılı.. 
landxğınızı ilk gördüğüm gün ~ 
§ırip kalmıştım. Şimdi bu rııaJI' 
şoförün kim olduğunu anlaıı:! 
bulunuyorum. Fakat zaman 

kadar çabuk geçti, ilk karşılattı; 
~ k .... d ,.ada 
gımız o aza gunun en ne " 
uzaklardayız §imdi. 

(Devamı ......, ) 


