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Fin 
~. Qttiği 

tayyarel·erinin iştirak 
hücumda Ruslar ağır 

t ı' ~ .. 
K" ~ trlkanın Sf.aplcton lim:ınında.n İn~ltl'reye !öevkc<lilmek UT.ere -:ian fa~·yarelrrP. l•ar~r bir solkast yı})Jl
~t' ~:•r. Ta~·y:ırclcr ı;eıniyc y\ikleti liri.en dub:ı. b:ıtınlmış, tayyareler d<•nir.e tfükiiimü5tür. Resim, hitll· 

şeflerle görüştü 
&l'iik 'tıoı tel, 2 (A.A.) - Kral Le· istinad~n askeri müzakerelerin 

~cı· .'1• suların bastığı mıntaka. cereyanı esnasında Berlin ile 
·ı te • ~a. sısatı ziyaret etmiş ve ora· Moskova arasında başlıyan mü· 

l';:;kcri şeflerle görüşmüştür. zakereler dolayısiyle bu askeri 
'l~~ ltz - FRANSIZ _ SOY· müzakerelerin lüzumsuzluğunu 
lt!lt~SKERI MUZAKRELE. gösteren bir çok emarelerin 
~ ·ı~!N iNKITAI SEBEBi mevcudiyetini mü§alıede etmi1tir. 

· aria 2 ( Y l V tıtiy, • A.A.) -:- Ayan ha· "ITAL A, KEND DA A. 
l:'taıı. encümeni dün İngiliz • LARINI KENDiSi MODA-

Bugünkü 
"Namık Kemal,, 

ihtifali 
ltill Sız - Sovyet müzakereleri • F AA EDECEKTiR!.,, 
l ıı.e gib· · k. R 2 ( A A ) P 1 • • • • d ~lcı ~ l ~eraıt altında a ım oma, . • . - opo o unıversıte e 
llıcıı.

1

~'.nı tetkik etmiştir. Encü· d'italia gazetesi, ablukanın tecdi-

ırçok diplomatik vesikalara (Devamı 2 nci .-vfada) toplantı yapılarek 

Çocukları kurtarma vatanperver şairin 
yY~rdu genişletiliyor ş~a!~~.~~~m•li~~:~~u. 
qh ve Be!ediye Reisi bugün ~m birinci yıldönilmü münasebetile 
~ bugün ed~biyat fakülte.si gençUği 

'• ıüessesede tetkı.kl.er. vapt•. taraf:nd:ın bir ihtifal tcrtib edil. 
- ., mLstir. Jhtifalc saat 15 de üni .. ·cr-

Yazısı 2 inci sayfada (Devamı 2 nci sayfada) 

zayiat verdiler 
Kirov Sovyet kru
vazörü tahrip-edildi 
36 Rus tankı 
tahri·p olundu 

M<ö>O©t<ö>f 
Sivillerin bombardıman edilmedi
. ğini A·merikan .· erçisine bildırdi 

' . 
Moakova 2 (Radyo) - Sov. 

yetler Birliği hariciye komiseri 
Molotof dün akşam Amerika bü
yük el;isi Ernest Steinhardı ka· 
bul ederek Kızıl ordusunun Fin• 
landiyaclaki açık şehirleri ve si. 
vil halkı bombardıman etmediği• 1 

ni bildirmiştir • 

HAREKATA 13 SOVYET 
FIRKASI iŞTiRAK EDiYOR 

Roma, 2 (Radyo) - Sovyetler 
Finlandiyaya karıı p.rk hudut. 
larmda 10 fırka tahpt etmiıler • 
dir. Bundan baıka hareklta, Le• 

. . 

ningrad kuvvetlerinden. 3 fırka ıll! F1nlandiya hUtl'anef lft~t1'e7.t Jl<'ls1ftlrfcJe l>fr radtl"... -"' '"71ı' 
da İ§tirak etmiıtir. .-.ı 

FİN ORDUSU RUSLARA ANİ 
BlR BASKIN VERDl 

H esinki, 2 ( A.A.) - Finlan· 
diyalılann Petsamo'yu yeniden 
işgal ettikleri bildirilme!de ve bu 
hususta a~ğıdaki tafsilat veril
mektedir: Mektepliler 

Finlandiya kıtaları karla örtü-

· ı~ yollarda b.:itün. g~c y:.irüyere1" futbol şa·mpıcyonaSl 
hıç beklemedıklerı bır anda Rus 
!ara hücum etmi~erdir. Finlan • 

diya tayyareleri piya::ieye faal bi. b •• b l d 
~ekilde yardım etmi-z ve Ru~arm agun aş a l 
iş •al ettikleri mevkileri durma-

(Dnmıı 2 nci N,Eada) ıY.a.zuı 2 inci aayf ada 
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Mektepler futbol şampiyonası 
bugün başladı 

Oğretmenler in 
mesken bedel
leri veriliyor 

Taksimde. eaı~.tasaray Pertev_niyal 1-0 
• Caruşşafaka Mualhm mek-

Vılayet muhasebesi 
önümüzdekı hafta 

tediyeye başlayacak tebini 0-3 yendı 

Şeref stadında: 
San'atlar mektebi ile 
Yüceütkü 1-1 bera-

İstanbul ilk tedrisat öğretmen. 
terinin dört aylık mesken be· 
dellerirrin verilmesi i~in busuat 
idareye emir verilmigtir. Vilayet 
muhasebesi muallimlerin mmen 
bordralarını hazırlayarak önil • 
müzdeki hafta içinde tediyata 
başlayacaktır. 

bere kaldılar. 
sini 0-3 yendi 

Boğaziçi taksim liss-

SANAT MEKT.EB1 
YUCA tlLKU 

ı 

1 

Maarif vckAleti tarafından mek· 
tebllier arasında tertib edilen se
nelik spor müsabakalarına bugün 
Tnkslm ve Şeref atadlarmda bq. 

landı. Şeref stadında ilk mllaaba • 
kayı Yuca Ulkll ile Sanat mektebi 
takımlan ıaat 13~ de hakem Ah· 
met .Ademin idaresinde ynptllnr. 

Bu maça takımlar au kadrolarla 
çıktılar: 

Yuca \ilkti: Mazhar. Süleyman, 
Necmi_ Alüedclln, Fehmi, Kemal. 
Murad, Cemal. Ziya, Faruk, Saad. 

Sanat mektebi: Orhan - Haydar, 
Ne\-z:ıt - Adıuı.n, Mes'ut, JsmaiJ • 

Ziya., Hami, lılustnra. Lutn, Halid. 
Oyuna Yuca ÜlkUnUn soldan 

yaptlğı bir hUcumla. baRla.ndı. Fa. 
kat bu hücum. daha .sanat kalesi· 
ne gitmeden ortalıırda kmlclı. Sa.. 
nat mektebi takımı mukabil hUcu -
ma geçerek Yuca Ülkünün yaptığı 
akını inde etmekte gecikmedi. o_ 
yunun 18 inci dakikasında yine sa
nat takımmm ııoldan yaptığı bir 
hücumda sruıtrfor Muatafadnn ye. 
rinde bir pas alan sol açık Ziya gU

zel bir elitle takmunnı ilk ve son 
sayısını atmağa muvaffak oldu. 

Hiç Umid edllriılyen bir zaman. 
da yapılan bu gol, Yuca ÜlkU takı
mını canlandırdı ve mukabil hUcu.. 
ma geçerek sanat kalesine tehli -
keli akınlar yapmağa başladı. 

22 inci dakikada soldan bir hU.. 
cumla Yuca UlkU sol açığı MUl'&d 
takımının beraberlik sayısını attı. 

Ve birnz sonra da devre 1·1 bero.. 
bere bitti. 

tklncl dene: 
İkinci devreye her ild takım da 

daha seri ve daha canlı olarak bal· 
ladıl:ır. Bilhassa. sanat takıınmda 
sol açık Ziyanın yaptığı tehllkeH 
bUcumlar Yuac Ülkil kalesi için kor 
kulu oleyordu. Fakat blltil.D çal11 • 
:rnalara rağmen takımlar başka 

eol y:ıpamadı ve oyun 1.1 benıbe
:re bitti. 

BOGAztQI IJSESI 
i'AKSt'1 L1SESt 

s 

Bu ıtadda günün ikinci maçı yi
ne Ahmet Ademin idaresinde Bo. 
ğaziçl • Taksim lisesi takmıJan a. 
rnsında oynandı. 

Bu maça her lld takım da ap... 
ğıdak.i kadrolarile çıktılal': 

llop:dçl: Halll • SUrena. OeW -
N ccdet, Niyazi, Enla - S&brt. Rab.. 
mı. Tee'lt, Moatata. Bilgi. 

Tılkalm: Da\"ud • Sami, Hadd • 
Ki\mll, Ziya. Fahri • Burhan, Ya. 
fal', Sadık. Oahld, KoaU. 

Oyuna Boğu.ic;l takınunm aoldan 
1aptığı bir bUcumla başlandı. Da -
ha llk daltDtalarda Taksim lisesinin 
~k golle mağlOb olacağı zannedL 
liyordu. Fakat oyıın başlayınca I§ 
hiç de zannedildiği gıhı çıkmadı. 

Taksim takımı \'n\'aş ya\·aş oyuna 
hakim olduysa da, 18 tncl dakika· 
a& snğdan Taksim kalesine inen 
Boğazlçlller :Uustafanm ayağıyla 

ilk gollerini yaptılar. Ve devre 1-0 
Boğnzlçinin üstUnlUğil ile bitti. 1 • 
kinci devrede 2 gol daha yapınağa 
mu\'affnk olan Boğnziçliler maçı 

M gallb olarak bitirdiler. 

DARt)ŞŞAFAUA 

ERl\EIC 'l\IUJ\U.11\1 
s 
o 

Taksimde yapılan mektebliler 
llll'PIJQGUI maı;Iarma Darüı;~afa. 
1111 :a.t ~ :anralHnı mektl'b! kar· 
0tla§Illtı•l}1e başlandı. Dnrüş§afa. 

ka bu maça Ilı kadro ile Çtktı: 

İbrahim • Murad, Vahdet - H1k. 
met, Nuri, Hasan - Cemal, Galib, 
ı.'urnn, Nllınd, Şükrü. 

Erkek muallim mektebi ise: 
b.ıet - Niluıd, \'alıh1 _ i'etlü. Sa

kıp, Omer • Supbl, A.:r.11, Haldun, 
Halli, Hüseybı. 

Birinci devreyi Darlinaf akalılar 
Turan ve Cemal vuıtaslle yapUk· 
ları iki golle lehlerine bitirdiler. 
İkinci devrede de yine Turnn l gol 
daha atarak Darlişşafokayı bu 
maçta 3--0 galib çıkardı. 

GAI...ATASARAl' 
PERTEVNIYAL 

2 
1 

Tnlı:sim stadında ikinci maç Ga.. 
latasarny lisesi ile Pcrtevniyal li
sesi takunlan ara.smda oynandı. 

Takunla.r sahaya şu kadrolarla 
çıktılar: 

GaJaf&5aray: Nccnıl - Ali. Mah· 
rnut • Abid. Halil, Aydın - Bedri, 
Tıfuıaffcr, Şchab, Nuri, Eillend. 

Pertcnıiynl: lU:ınucl _ Hayrl, 
ntd\'an - Mustafa. Adil, Rahmi -
Örnor, Fethi. Saliihaddln, ŞUkrit, 
i'acl. 

Oyun seri bir §ekilde başladı. Bi
rinci devrede Galatasaraylılar Şe. 
habm ayağıyla 2 gol attılnr ve 
devre 2.0 bitti. İkinci devrede de 
Pertevnlya.lliler 1 gol yaptılar ve 
mag bu surette 2·1 Galatasaraym 
gallbiyetile bitti. 

Askeri liseler arasmda 
Kuleli lisesi 

Voleybol şampiyonu oldu 
Askeri liseler arasında yapıl· 

makta olan voleyool şampiyona. 
sına bugün Beyoğlu Halkevinde 
olduk~a kalabalık bir seyirci ö· 
nünde devarn edildi. ve müsaba· 
kalar nihayetlendi • 

Kuleli lisesi atletizmde oldu· 
ğı.ı gibi voleybolda da a1keri lise. 
ler pmpiyonluğunu Bursa aske
ri lisesini 13 - ıs, 6 - ıs yenerek 
kuandı. 

Dent. harp lisesi de Maltepe 
lisesini 4 • ı5, ı3 - 15 ve üçüncü 
senede de ı3 • ıs kuanarak ikin 
ci, Maltepe U~UncU, Bursa da be. 
§inci oldular. 

Yarınki musabakalar 
Yann sabahleyin Kuleli ile 

Buru, Maltepe ile Deniz harp 
liseleri futbol mllaabakalınnı ya· 
pacaklardır. 

Yann nihayet bulacak olan bu 
müsabakalarda da Kulelilerin 
şampiyonluğu alrnuı muhtemel· 
dir . 

Vuguslavya sun~I 
benzin yapıyor 

Belgrad, 2 (Hususi) - Bir ta· 
raftan Yugoslavyanın benzin 
miktarının kifayetsizliği, diğer 

taraftan benzin tedariki~e Ro· 

~ ~"" .. \ ~ • ' rı ... ~ "· • .... - • ... · • 

Sovyet-Fin harbi 
(Baş tarafı 1 inci aayfada) 

dan bombardıman etmiştir. görün 
dü&rüne gl>re Ruslarm zayiatı pek 
ağırdır. 

36 SOVYET TANKI TAHRiP 
EDIUl11Ş 

Londr'at 2 (Radyo) - İsveçten 

gelen haberlere göre Fin - Rus 
harbi bütün şiddetile devam et
mektedir. Finiandiyalılar 36 tank 
tabri pettiklerini bildiriyorLlr. 

HELSINKl BUGUN GENE 
HAVA TAARRUZUNA 

U(';RADI 
Londra, 2 (Radyo) - Hclsin. 

ki bugün gene Sovyet tayyare)e· 
ri tarafından taarruza uğramış· 

ttr. Şehirde verilen tehlike işareti 
llzerine ahali melcelerc sığınmış. 

trr. Şehrin tahliyesi henUz de· 
vam etmektedir. Şimdiye kadar 
100 bin kişi yani §Cl1rin yarı nü· 
fusu Helsinkiyi terket:niştir. 

Han-ga yarımadasının dün INl

bah ba~layan bombardımanı ak· 
,ama kadar devam ctmi§tir 

Yeni başvekil bu sabah erken· 
den radyoda Amerikaya hitaben 
bir nutuk venniı ve hükQmetin 
Ruıya ile mllzakereye hazır oldu. 
ğunu, fakat istiklfillcrini ve millt 
idarelerini haleldar edecek hiç 
bir anlatma kabul edemiyecekle
rinl söyleıni§tir • 

RUSYA, FiN HALK HU· 
• KOMETlNl TANIYOR 

Moskon, 2 (A.A.) - Tasa 
ajansnm bildirdiğine göre, Sov. 
yetler Birliği yilksek Sovyet ri· 
yıset divaıu, Finlandiya halk 
hükQmetini tanımağa ve Sov -
yetler Birliği ile bu cumhuriyet 
arasında diplomatik münuebet
ler tcsi1iine karar vermi1tlr. Fin. 
landiya halk htik<Unetinin baıve 

kil ve hariciye nazın ı K!nunu· 
evvelde Sovyetler Birliğine bu 
tarzda bir mUracaatta bulummı§· 

tu. 

PAHALIYA M.AIJ OLAN 
BİR DOSTLUK 

Madrld, % (A. A.) - İspanya. 
nm reımt ajansı Efe'nin Berlin mu. 
hnbiıi, Sovyet Finlandlya harbi 

ka~ıamda Almanyanın aldığı du· 
ruma dn.ir eu telgraf hllbenni 
vermektedir: 

Alman radyosu ve matbuatı, 

Finlandiyalıları bcltliyen feci akı
bet kaıııısında Almnnyanın aldığı 
pasif vazlyetten dola.yı bllhn.ssa li
zUr diler gibi görUnUyorlllr. Alman 
lar Rueyayla ol&n doetluklannı 

manya ile müşkülata tesadüf e. çok pahalıya ödemekte olduklarını 
dilmelıii yüzünden benzinin sun'i mf.lmnmclcn biliyorlar, zirn bu 
olarak istih~aline karar verilmiş· dostluk, milnh:ısırnn menfaatlere 
tir. Vreme gazetesinin bildirdiği· mU.stenit bir dostluktur. Moskovn 
ne göre, Yugoslavya pek zengin Alınanyanm mecburt hliı1nUniyetin 
maden kömUrlerine maliktir. den fstlfadc etmek it;in elinden 
Sun:i benzin istihsal etmek U. geleni yapmış ve yapmağa devam 
zere yapılacak fabrika 200 mil· eclccektfr. Hitler ,.e nıızi ~imam. 

yon Dinar tutmaktadır. Senede darları. Moskova fle pakt imza e • 
her fabdka 35 bin ton benzin is· ı derlcrkrın lizerlnde nir.e hR>-allrır 
tihsal edilecek ve litresi 3 dinara kurduklan §ark isUllısı siyn.setlr:e 
(7 buçuk kuruş) satılacaktır. veda cttlklorlnl biliyorlardı. 

EN SON DAKiKA 

Sovyet - Fin harbi 
pek şiddetlendi ! 

Loadra, 2 (A. A.) - Dlln Ha.nçoe'do Finlandiya sahil batarvası 
toplan tarafından isabet va.ki ola.n Sovyet harb gemis.inin 6800 ton· 
luk Kiro! kruvazörü oldugu söylenmektedir. Ruslann en yeni ve en 
i~i gemilerinden biri olan Kirof, yaralandıktan sonra kendi \•esaitile o
radan u.ıak.la.şmağa muvaffak olmuetur. 

Bir Sovyet muhribi .batırıldı 
Hclsinkl, 2 (A. A.) - Finlandiya kuvvetleri, Russaro'yu bom. 

bardıman eden Uç Sovyet muhribinden birini batırmı3lardır. Muhribler. 
le sahil bataryaları arasındaki dilello, öğleden sonra akşama kadar 
siinnU1tl1r. 

Harp çok §İddetli ...•• 
Amstenlam, ı (A. A.) - Haber verildiğine göre, evvelki günden 

beri Helalnklden aynlanlar yUz bin ~idir. Bunların çoğu, yaya o. 
Jarak ve yanlaruıa gayet az eşya alarak gitmişlerdir. Tahlivo devam 
ediyor. Carelie'de harb son derece şiddetle devam etmektedir. Rus 
krtaaunm mllkerrcr taarruzlan her tarafta püskürtUlmüştilr. Mütc· 
addid tank tahrib cdllmL5tir. Bombardımanların neticesi çok korkunç 
olmuştur. Tn.nmmıı;ı elektrik mütehassısı profesör Sfkkonnen yüksek 
teknik bllgllerl mektebinin bombardananmda öimUştUr. Finlandiya 
radyosu, hazin bir dinf me~lm neşrctml§ ve bu arada herkesi bu
hmduğu noktada vazifesini ifaya davet etmiştir. Neşrlyııt milli mahi
yette bir duayla bitmiştir. 

Finlerin bir harp icadı 
Lorulra, (1ttıdyo, ~at 18) - BugUn alman haberlerde Finlerin 

Ruslara karşı bliyUk bir mukavemet gösterdikleri öğrenilmektedir. 
Finler bilhassa, ormanlarda kullanılmak Uzerc yeni icnd etmiş oL 

dukl&rı otomatik ttifeklerle mUdnfaadıı bulunmaktadırlnr. Bunların 
çok muvaffakıyetli neticeler verdiği görUlmektedlr. 

Fin ba~kumandanının tebliği 
Londra, (Radyo, saat 18) - Fin başkumandam, general Men. 

neheim bugün neşrettiği bir tebliğde milletin düşmana karşı gös· 
tcrdiği mukavemeti takdirle kaydetmiş ve bütün muvaffakıyetin 

devlet reisine itimatla harekete mutevakkıf olduğunu bildirmiştir. 
Diğer taraftan, Finlandiyanın Paris elçisi bugün neşrettiği 

bir beyannamede Sovyetlcrin teşkil ettiği yeni "Fin hükumeti,. nin 
hiç bir manası olamıyacağını, zira, bu "hükumetin,, bulunduğu ye· 
rin Sovyct hududunda, kimsenin yaşamadığı bir mıntaka olduğunu 
işaret etmektedir. 

Hclsinkidcn bildirildiğine göre, yeni Fin kabinesi bugiln öğ. 
le vakti toplanmı§tır ve toplantı bu ana kadar devam etmektedir. 

Fransa yeniden asker potliyor 
Londra, (Radyo, saat 18) - Pariste bugün öğleden aonra 

nşrcdilen bir tebliğde Fran~anın yeniden as.ker topladıfı ilin 
edilmiştir. 

Bu kararla, ilk ihtiyat sınıft silah altına çağrılmaktadır ki bunlar 
1919 da hizmetini bitirmiı olanlar ve ondan evvelki sınıflardır. 

Bükreşte mühim bir toplantı 
BHkreı, 2 (A.A.) - Bu sabah ba§vekil Tatarcııkonun riyaseti altında 
yapıla ntoplantıya milli müdafaa nazın İleus, bahriye ve hava nazın 
general Teodorcsko v~ erkanıharbiye reisi general Tzenesko iıtirak 
etmitlerdir. 

Çocukları kurtarma yurdu 
Fakir ve kimsesiz çocukları kurtarmak maksadiyle te;si• edi· 

llcn .. Çocukları Kurtarma Yurdu,. nun, vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırdar tarafından tevsiine l::trar verilmiştir. LQtfi Kırdar 

bugün müesseseye giderek tetkikat yapmıştır. Tevsi itiyle meş. 
gul olmak üzere ıehrimizin tanınmış miltehassıslanndan bir hey
et teıkil edilmiıtir. Heyet te doktor Fahreddin Kerim, doktor 
Necati Kip, doktor tbraıhim Zati, maarif müdürU Tevfik Kut 
bulunmaktadır. 

Komisyon ilk toplantısında çocuktan kurtarma yurdu için 
yeni bir talimatname hazırlamıştır. 

Bundan başka bu yıl kadro genişleyecektir. Mevcut bina 
ihtiyaca kafi gelmediğinden büyük bir bina tedarik edilecektir. 
Viliyet te bu hususta yardnnlar yapacaktır. 

Belçika kralı askeri 
şeflerle görüştü 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) ı kendi davalarının hiçbirinin mü. 
di ile bitara.flarm uğrayacalt ha. dafaasını doğrudan doğruya ol· 
sar mtinasebctiyle Times gaze· j masa bile hiç kimseye tevdi etmi· 
tesi tarafından yazılan bir maka· yecektir. Faşist İtalya kendi da. 
leye cevap vermektedir. valaruıı evvelce de isbat ettiği 

Tiınea gazeteal, bu makalesin. veçhile kendisi müdafaa ve temf n 
de şöyle demiıtl: eylemektedir. 

"Unutulmamalıdır ki müttefik Ayni zamanda mazi<len aldıfı 
develtler ayni zamandı diğer derııten sonra baıkalannm nan· 
memleketlerin davası da olan bir kör davaları için hiç.bir İtalyan 

gaye için daha çok ağır fedakar- emek sarfetmiyeccktir . ., 
lıklara katlanmaktadırlar.,, lKt ALMAN VAPURU ZABT 

Popolo d'İtalia gazetesi, garp • EDİLDİ 
demokrat devletleri davasının Lcndra, 2 ( A.A.) - Jngiliz 

Filosu, 200 ton hacminde Sophia 
Busse ve 2200 ton hacminde 

Nam~k Kemal 
ihtifali 

(Baı tnrafı 1 inci sayfada) 
sitede hep bir ağızdan ıaliylcnell 
istiklAl marşı Ue başlanm~ ve ~ 

.önce edebiyat fakUlt~i profcııörle
rlnden Ali Nihad Tarlan kUrsUY9 
gelerek bUylik vatanperverin ha • 
yatından bahset.mi§tir. Profesı;r 
demiştir ki: 

" - Aziz gençler; 
Bli~iik vatan şairi Namık Kcrnt

lln Jıahruroı anmak iUero yaptıJl
nıı bu toplantıda bent dlntenıe1' 
an;n!mnda bulnndanuz. Bu se\'gl 
karşısında. t;iikran ,.e at1\in~ dut· 
~lnrlyle sarsılmamak ,·e noclb ddf 
gu muhitinde sWnle beraber bU • 

!anmayı reddetmek lmk&n JıarJcJJI• 
dedir. Bu tcşebbUs\inl\ıdeo pelS 
geç haberdar olduğum için stzJ ..,-e 
kendimi memnun edebilecek maJıl.. 
yette bir hitabe hn.zırhyamad01J· 

Bir kere daha etrafında topJaO
dığmuz batıra. bunda.o yarmı .,ıt 
ewel dünya.dan g~cn Namık J(t' 

mal adındaki fani değildir. Biz bd' 

ro.da bu anda onun temsil ettlii 
,·atnn \ "C hürriyet ideali etrarındl 
toplanı~·oruz. Ve bir daha o noci1' 
ideali dünyanın en nstl mUleti o
lan mJlletimizfn ağzından bağırıf°" 
mı. 

Azb genı;ler; 
DUnya.nm pek acıklı \"e pek P 

zik de\Tcsinde bulunuyoruz. BU ,,. 
rada ben, bu toplantıyı pek ~ 
lı buluyonım. Milletlerin vatan ~ 
hürrlyetlerl lılçe sayıldığı bir 61' 
vlrde bWm, \1lt:uı ,.e hllrrlyet 9"" 
ali etrnfmda, ouurlu ve m\lt~ 
bir \-Ucut halinde toplaomamıs. S. 
dcal b:r mllli \'arlık, bir millet t11' 
mlasr halinde görilnmemlı ~ 
mulıtc3C1DdJr. 

Elli yıl e\'\'el Namık Kemal b" 
gUn h:ıyata. gözlerhıl kapadı. Oftfj 

bir destanı hatırlatan bayaid" 
her Ttlrk mUnewcrl apğı yukl" 
bilir. Ben mlisaade edenenb o" 
bir kere daha. hulha olarak _.,. 
tayım.,. 

Profesör bundan sonra N, 
Kemalin hayatını &nlatmış, kendi
sinin gençlik tarafından tebci~ 
sebebleri üzerinde ehemmiyetle dut 
muştur. 

Profesör Nihad Tarlandan ~ 
ra, edebiyat fakUltnl T~ 
Devri aaistanı Mehmet ıcaplJS' 
(Kemalin hürriyet fikri) mevıuıs· 
nu anla~ ve: 

''- Biz tlnlverslte gençliği •' 
malin beykellnl tlnlvenlte ~ 
önüne cllkınek laterdllc, faka& ,-· 
dl Kemalin heykelinden en·el t>1• 
bolup gitmekte olan mert~ 
tabını istiyoruz. Ba suretle g~ 
KcmalJ daha )'Bkmdan uılalllll o
lae.akttr.,. 

Hukuk fakültesi aon sınıf tşte
beainden Necdet, eaerleri tızeriJl~ 
izahat verm.lfl ve onun denıok,..... 
fiklrlrinln nekadar modern ~ 
ra istinat ettiğini anlatmıştır. 

Bundan sonra fakUlte taıebeİ~ 
rinden bazıları Namık Kema~!..; 
irlerini okuınu6la.rdır. Bil!rı»" -
toplantıya eon verilıniotir. 

Bu gece için Şişli b&lkevm<le bit 
Namık Kemal gecesi terüb ~ 
tir. ___.,.,,, 

Meşhur bir tayyare 
mühendisi Alman· 

yadan kaçtı 
ayni zamanda gayri muharip 
milletlerin ve meyanda İtalyanın 

da davası olduğu hakkındaki bu 
neşriyata nihayet verilmesi lfl· 
zımgeldiğini yazdıktan sonra IÖY 
le diyor: 

Cibcck adındaki iki Alınan vap:r . "P3İ11 
·runu zaptetmi§tir. Lond~ 2 (Husu ı) -: ı6' 

"italyanm §imdilik bir tek da. 
v~1 vardır. İtalya ihtilaf haricin· 
de kalan biricik bUyük bir Av· 
rupı devleti olmak vasfiyle Av. 

Emniyel 
Sketelı" gazeteslnln y:ızdığUlll W 

Ud•• ı • 1 re, m~hur Alınan avcı taJY!lrt' rtıt m ur erı d mühendisi Valter Meııser Şl• ·ıJ 
Almanyadan kaçmış ve Hola.Jld~~~ 
giderek orad:ı tayyare inşasına ~ 
Iam11tır. Mühendis, Abnall Jıti ~ı· aras111da değişi ki ık 

rupa medeniyetinin de biricik bü· Haber aldığımrza göre birçok vi. 
yiik müdafaa kayn?.ğını teşkil tt· lô.yctlerin emniyet mUdUrleri &ra· 

mektedir. İtalya hiçbir ı;aman ıırnda değişiklik yapılncaktrr. Bu
yapmadığt gibi bundan sonra da nun içtn tetkikler yapılmaktadır. 

••J'(ifüiv 
metinden fena. muıı.mele ı;o r· 
nti, bütün plAnlanru hUkfırnete ~,. 
mek için icbar edildiğini glSylcJ11 

tir. 
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~mım:yeni şartları 
~l"'iOU(Ql<e ~ • 

t il 

:.~~~7·T:1~·:r~~f:~;~ Bu şartlar kabul olunursa 
ded~rA:~ly:s~::n~~::ub l~~ly:i~ har be n ., hay et v· er •ı ı e c ek 
ila~Uhtelif yerlerinden yaralan· 

,. ..................... (, 
! 1 G LTEREOE 

Yeni sınıflar 

sıla altına 
ç-ağırıl dı 

- Çok yarık madam, bu heye. 
canı Troiluata bulamıyacaksınız .• 
Bizim için hiç bir tehlike mevzu 
bahiı değil.. İstediğimiz anda 

1 kruvazörlerimJz biz:e yardıma 

ı gelebilirler. İngiJtereye lastik 
götürmiyoruz .. 

j - Demek tehlike bulunmadı -

1 

ğma eminsiniz?. 
- Evet madam. .. 

iıle dır, Yanan köşk Yalı cntlde
i !!krem bınlnı.le birine aiUlr. 
.;: köşkle oturan 80 yoşların· 

ilce Hikmet adında bir ka· 
il 'it olan kısımdan çıkmıştır. 
~!la elektrik kontnı!ının sebcb 

'~la lo.bmin edilmektedir. 

Fıntandiya kıtalan büyük bir enerji ile 
Sovyetıere mukavemet edıyor 

L o n d r a , 2 - Dlln 
neşredilen bir emirnamede, 
22 yaşında olan erkeklerle ıe· 
çen 1 Teşrinlevvelle 2 klnunuev
vel arasında 20 yaıını bitinnit o· 
lanlar askere çağnlmaktadır, 

Bunlar g kılnunuevvclde kayd;. 
dileceklerdir. 

- Fakat itittiğime göre Em. 
den hiç bir nakliye gemisine ne
fes aldımuyormuı •• 

- Artık Emden tehlikesi de 
kalmadı. ·Epeyce zaman var ki 
göründilğU yok .. Cenuplı.ra sa. 
vuımuı olacak. Belki de batmış· 
tır. 

ıı llbuı beledıye kooperatifinin 
le a)( üzere Anka raya yolladığı 
~ lleke yağın, Ankara belediye· 
~rarından satışı menedilmıştır. 

.. laAıarın Sıhhiye \'ekAletln· 
,~fine yemeklik yaAn olarak 

i>aa 1nd1Aı holde nzerlerinde "sa· 
beı" etiketi gbrülmüşlilr. Anka· 

4 Cdiyesl yıptırdığı tahllUerde 
Qt\tı ltlnhlCıt olduğunu da anla· 
u dan satışını mene karar ver· 

' r. n 
nu~\'ekU Renk Saydam refa· 

ı 111~ lktısnt nkill Hilsnll Çakır 
~ Us Rana Torhan bulundu· 

\ t de Knrabllk Cnbrlkasını seı· 
• ı..._ lbrikanın plAnlarını gözden 
,·111ımr >. •• 
~1l'ede muhtelif tarihlerde 

llik yaptıklıırı sırada lhtl· 
i~11llrnetıerlne 33 küsur bin il· 
· l'tnekten maznun ı;eklı mil· 
~ nıuhakemelerlne birinci •· 
~da dlln de devam edilmiş. 

1 
nunıardan mevkuf bulunan 

le Tevfik, kullandıklnrı ve· 
; llıerinde ehlivukuf tarafın· 

\ l 'ı>ıJan tetkikat bltirlldlAln· 
~~ndllerlnl mevkuf tutııcak 'rd illrülememı, ve tahliye edll· 
'b.:lr. 
~1111rna ehlivukuf tetkJkatının 

l~ın başka bir gfine bırakıl· 
1 • 

~lrtep\crde Uk pasif mQdnfnıı 
;\ı;eıı diln lstıınbul 44 fincll ilk 
\if 1• Yapılmıştır. . 
~~~le ant olarak hava tehlike
li lı verilmiş ve çocuklar ho· 
~~il ııezaretl nllında bllyilk 
~ tıın1ıı bodrum katındaki sı· 
~~ llıınışlerdlr. 
~~ llıektepte böyle bir tecrübe 
~~alt, '.ıı.lebclere şimdiden pa

. dıtfaa tedbirleri öğretilecek
' be 
ı41t~lryoııan cer idaresi mü· 

~~t~e<i ndcn milrekkeb hlr ehyel, 
ı.~e e 'Vukua gelen tren kazası 
~~. ke,ır yapmıştır. Neticede 
'~1. lllnklnl.st Ekremin halalı 

q~llln sebebiyet verdl~i an· 
\ 

1 
ır. şer tren Necati ile He· 

~ ıtasyon hareket memuru 
ile hakkındaki tahkikat aleyh· 

, ~ ~~~ndn~nden bunlnnn tev 
~'ll >qurn htısıl olmuştur. 

Berlin, 2 ( A.A.) - Moskova· 
dan D.N.B. ajansına bildirildiği· 
ne göre. Sovyet mahfillerinde Rus 
,. Fiıtandiya m:.ıha:;em1tmm der
hal tevkifi için m.ı'.tta~i ş1:tll::-ı:ı 

tanzim ve Prav:ia gazeteli tara· 
fından neşrolunan beyanna:mJ~ 

tasrih edildiği beyan olunmak· 
dır. Bu şartlar aşa~rı:fa:iır: 

1 - Bir demokratik halk hükQ. 
metinin teşkili 

2 - Şimdiye kadar Rus hükQ· 
metinin talep ettiği şeraitten baş
ka FinHlndiyanm iktisa:ii ve m~ş· 
ruti teşekkülünde bazı tadilatı 
ihtiva edecek bir pakt akdi. 

Moskova maqfillerine göre bu 
tadil!t, Finlful:iiyanın S:>vyetles
tirilmesi manasını taza:n!Il:ın et· 
miyecektir. 

Bır komünıst hü <ilmeti 
kuruldu 
Moskova, 2 ( A.A.) - Neşrolu· 

nan resmt bi:- tebliğ:le yüksek Sov 
yet şftrasmın Finlftndiya halk hü· 
l®netini yani Terijoki şehrinde 

Sovyet askeri kumandanlığının 

kontrolü ve komintemin FinUln· 
diya şubesi şefi Kusinnenin riya· 
seti altında teşekkül eden hükQ· 
meti tanımağa karar verdiği bil· 
dirilmektedir. 

Ayni Ştlra Sovyetlerle demokra· 
tik Finlftndiya cumhuriyeti arasın 
da dip'!omatik münas~b?tler tesi· 
ğne karar venniştir. 

Asker ihracı teşebbilsleri 
Londra, 2 ( A.A.) - Helsinki· 

den bildirildiğine göre, Sovyet fi· 
losu asker ihracı itin yaptığı te· 
~bbfisün akamete uğram:ı.smdan 

sonra Helsinkiden m:a:.Claşmı~tır. 

Ruslar Hangoeye de ihraç yap· 
mağa mu\-affak olamamıştır. 
Şiddetli mukavemet 
HelslnW, 2 (A. A.) - FlnlandL 

ya krtalnrı büyUk bir enerji ile 
Sovyet kıtnln.rma mukavemet et. 
mektcdirler. SovyetJer ağır top ve 
tank1n.ra istinat ederek Cnrell ber-~ d~ •e belediye reisi LCılfi Kır 

114: belediye imar mlldürlUAll· zahı mmtakasmdn durmadan hU. 
r ı~ek mütehassıs Prostla be· cum etmektedirler. 

ı >aıı •r PlAnlnrı üzerinde tetkik Carell berzalundakl muharebe 
fıı.h lllı$lır. 
~ı:~ncUnin Sııdo k6y{inde bir o 

L~t11 llsı Olrnuş, posla müvezzile· 
.~ Cij~ab:ın adında birisi kız knr 
\tıı sGınıı sevmedi~ birlslle ev· 
' n,~c kııarıık tnbanca ile öl· 
~I r. 
~•ret Vekili Naııni Topçu 

"t~ı llk~rnctçe alınmııkta olan 
~ .. ı~.4~tdbirler etrnfındıı bugfin 
ı~r. de radyoda iznhal .,,ere· 

~l"f 
r111

1 
"ekili bütün maarif men 

>ha)~ Yrııtııh bir tamimde hun 

meydanında 10 So\'·yct tnnkmın 

Finlandiya kıtalan tarafından talı
rib edildiği resmen bildirilmekte • 
dlr. Sovyetlcrln zayiatı Finlandiya 
Wa.rın zaylatındnn mrıhsuo derece
de fazladır. 

Kattenlen civarında Bussnrd is· 
t!hk8.mma kar§l ntC§ açan Uç Rus 
muhribinden birine tam isabet va.. 
kl olmuştur. lstihkam ile Uç Rus 
muhribi arasında topçu dilellosu 
dlln öğleden sonra nk~ama kadar 
devam etmi~tir. 
Fin setiri Moskovvada kaldı 

'ııatı c nıunlllmlerln gazetelere 
titrd il bulunmnmnlannı TC sa• 
, t~ c nçıian münakaşnlııra işli· 
~ 010~1tıe!erinl hildirınlştlr. HelslnW, 2 (A. A.) - HtlkCıme. 
1 \l'ollh ObıUer iç.in çok tehlikeli o tinden Helslıılclye nvdet omrl nl
l'ıı llıı4;ı ll~e • Cihangir yolunda mi§ olan Finlandiyc.nm Moskova 
l.' ~o lokuşunn, belediye bir oefiri, Rus hilkfımetl tnrnfmdan 
~ılıı. hlııı~'l karar vermiştir. 
~, "~ ! C: 'n t?>~ ıB\ : elAn pasa.porUnn verilmediği için 
~ ~ \,\;'G' Sovyet hUkfımet merkezini terke -
liı:4ı::".____ dememiştir. 
taıc~d ünh·ersilesinde komll· Bugünkü Sovyet tebliö-i 

, ltııcb e bir nUmaylş yapmıştır. ., 
1 0~ Q~ntevklf olunmuş, ünlYeı- Mosk0\'3, 2 (A. A.) - Askeri 
~lııııd kapatılmı~tır. harekfı.t hnkkmda ne§redilen teb-
l~rıııd a bnrlei:,·e nezareti me- llğde illikanunun birinde I4°nin • 
ıı~~~~- biri ile kıırısı Ye ik· grad askeri dairesine mensub kı. 

~~ıısıuk1 ınernurlıırındnn biri· talann ileri hıı.rekctlerlne devam 
ttı de Y:ıptıklnrı ıınlaşılmış ettikleri kaydedilmektedir. 

859 s akine Alp Giray 

tevkif olunmuştur. 
• Ricat eden Finlandiyıı. kıtalan 
~ 'tt taıc ZA Yl köylere ate§ vererek balkı bera. 

~~teal.ndcn a.ldığmı hUvi· berlerlnde götUrmektedirler. 
~!ltı tbn. Eekisinhı hUkmU Finlandiya hava kuvvetleri Ca-r. 

reli bcruıhı üzerinde Sovyet kıta. 
larma. hUcuma teşebbUs ctınlşler. 

se de Sovyet hava kuvvetlerinin 
mukavemetlle karşılaşmışlardır. 

Sovyet tayyarelerinin bombardı -
man uçuşlan esnasmda FinlandJya 
tayyareleri muhtelif noktalarda mu 
harebeye girmek teşebbUsllnde bu. 
lunmuşlnrdır. 10 Finlandiya tayya 
resi dU~tirillmtlştnr. 2 Sovyet tay
yaresi Uslerlne dönmemiştir. 

Moskova yeni ka1iney1 
beğenmedı 
Pariı, 2 - Finlandiya kabi· 

nesi değişmiştir. Yeni hUkfimeti 
Finlandiya bankası müdürü Risto 
Ryki kurmuştur.. Hariciye nazr 
rı eski maliye nazın Tannerdir . 

Fakat son haberlere göre Mos.. 
kova hükumeti yeni Fin kabine· 
sini de beğenmemiştir. Moskova 
bu kabine ile müzakereye giremi· 

. yeccğini bildirmektedir. 

Dünkü harekata dair 
gelen ılk haberler 
Londra, 2 - Sovyet • Fin 

harbi devam etmektedir. Gelen 
haberlerden Finlerin giddetle 
mukavemet ettikleri anlaşılıyor. 

Sovyet hava kuvvetleri bütün 
gün Finlandiyamn muhtelif yer
lerini bombardıman etmişlerdir • 
Yalnız Helsinki dün on altı defa 
bombardıman edilmiştir. Bu akın· 
lardan birine altmış Sovyet. tay
yaresi iştirak etmiştir • 

Fin hava kuvvetleri onu Vigo. 
da olmak üzere ıs Sovyet tay
yaresi düşürmeğe muvaffak ol· 
muşlardır. 

Helsinkiden alınan bir telgrafa 
göre ,Sovyet tayyareleri Enso 
Finlandiya hastahanesinin yan • 
masına sebep olmuştur. 

Sovyet bombalarımn bilhassa 
kadın ve çocuktan öldürdüğü 

bildiriliyor. Ölenlerden bir kıs.. 

mı henüz enkaz altında bulun· 
maktadır. Erkkonun evi tamamen 
yıkılmıştır. Enkaz altından çı· 

kanlan km ağrr yaralıdır. Şim· 
diye kadar alınan malQmata göre 
Helsinkide ölenlerin adedi yilz: • 
dür. Altmıştan fazla yaralı var
dır. 

Ka~anlar 
Londra. 1 - Yüz bin klşi dlin 

gece karlar üzerinden yayn olar::ık 
yilrtimek suretile Helsfr.kiden kaç. 
mışlıırdır. Halk Norveç hudutları-
na iltica ediyor. 

Dalad"e di vor 

Haziranda meriyete giren mec· 
buri askerlik kanunu çıkabdan· 

beri bu sınıf ıilfilı altına çağrılan 

üçüncli sınıftır. 

Yeni silah altına çağnlanlar 

takriben 250 bin kişidir. 

Alman teh7i datı 
Gelen haberlere göre Alman· 

ya - Lükıemburg hududunda 
yeniden şiddetli bir faaliyet hU. 
kfun ıilrmektedir. Alman kıtaatı 
bliyük manevralar varnuı gibi 
mütemadi hareket halindedir. 
Ayni zamanda Moıel ve Sar bo· 
yunca tahkimat itleri yapılmakta· 
dır. 

Denizlerde harp 
4558 tonluk tngilU Dalyran 

vapuru tngilterenln prk aahillc. 
rinde mayna çarpm.ııtır. Milrette· 
bat bir tahlisiye vapuru ile kara· 
ya çıkarıtmııtu. 

Mercator vapuru, bir mayna 
çarparak 6 dakikada batmııtır 

Mürettebat, bir kiti milsteana 
olmak Uzcre kurtanlmııar. Bun. 
tarın bir kısmı yaralıdır. 

Sheafcrest İngiliz gemisi bir 
mayna çarpmıştır. Müthiş bir 
infilak olmuş, gemi bir kaç da
kika zarfında batmıştır. Tayfa 
kurtulmuştur. Gemicilerden bir 
kaçı yaralanmııtır. 

Bec"lin, l (A.A) - Alman a· 
jansı tebliğ ediyor: 

İngiltereye giden düşman ve 
l'.itaraf gemiler zayiatı mUteı:na. 

diyen artmaktadır. Harbin bida. 
yetindenbcri 29 teırinsani 1939 
a kadar denizaltılardan ve mayn· 
!ardan batan vapurlar-

a) Teyid edilmemi! bulunan· 
lar: 
185.248 tonilatoluk 59 bitaraf 
vapur dahil olmak üzere 639.689 
tonilatoluk 162 vapur. 

b) Bunlardan aynca 39.321 
tonilatoluk 16 bitaraf vapur ol. 

' mak üzere 96.079 tonilatoluk 32 
vapur. 

Demek oluyor ki, harbin başın 
dan 29 tcşrinisaniye kadar 
735.763 tonilatchık 194 vapur ba 
tırılmıştır. 

ki: 
............................ 

TCRKüY~ • 
Ankara muahedesini imzalamakla 

birçok memleketi bitaraf hk ve 
istiklal siyasetlerinde teşvik etmiştir 

P:ıris, 1 (A.A.) - Hnvas ajansı tebliğ ediyor: 
Bn.'.ivekil Daladier, dlln mobusan mecl1sinde söSlediği bir nutukta, 

19 teşrinlevvclde Ankarada Fransa, İngiltere \'e TUrklye arasmda 
ı.mzala.nan muhadenin kuvvetini ehemmiyeUe kaydetmiş, bu suret • 
le Türk milletinin garb demokrasilerile birleşmiş olduğunu söylemi§ 
ve demiştir ki: 

"- İradeleri ve iyi görUşlerile en samimi tebclllerbnlı:e hak knzn
mn Tilrk devlet adamları, bu a.nlnşıruı.lan bizimle akdetmek suretile 
em Balkan Avrnpasında sulhün muhafazası için bize mUea'3ir surette 
yardım etmek hem de Ankara muahedesini imzalıyan Uç devlete an' 
:l.nevi bir dosUuğun bağladığı memleketleri bltarafltk ve istikW si. 
yasatlerinde teşvik eylemek istemişlerdir. 

Ankara paktı hiçbir memleketin emniyet veya menfaat! aleyblne 
mUtevcccih değildir. Ankara paktmm üç bUyUk milleti, aralarmda. 
ki ideal blrliğinl manevt sahada tcytd eylemek ve emniyetlerinin mil· 
drı.faasmt tensik etmeği mUmkUti kılacak müesair bir mtinat noktası 
vermi§Jerdir • .., 

- Ben tahmin etmiyorum .. 
Söz aramızda, bu, istihbaratın 
etrafa emniyet vermek için yap. 
tığı bir haber.. Fakat siz tuhaf 
bulmuyor musunuz?. 

- Neyi madam?. 
- Emden kaptanının hareket-

lerini •.• 
- Ne gibi?. 
- Yakala<iığı gemilerin yol. 

culannı bir be§ka vapurla .._ 
hillere yolluyor, kimaenin bur • 
nunu bile kanatmıyor. 

- Evet burası öyle .• Emdcn 
kaptanının bu hareketi büyük 
ve temiz kalbli <Jlduğuna delildir. 
Esasen bütUn denizciler böyle
dir. 

Genç kadın, genç kaptana bak. 
tı, gülerek: 

- Siz de öyle miainiz? dedi. 
Kaptan buna cevap vermedi • 

Yalnız: 

- Her halde, bu Emden ıilva· 
risinin Alman olll§undan değil.. 
Bunda belki, bunun en kUçilk 
bir tesiri bile yoktur. Fakat en 
çok, hakiki denizci oluş\lOOadır. 

Denizcilerin insanlıktan uzaklaş.. 
ması çok enderdir. Bu da elinde 
olduğu için değil .. Vazifesinin o
muzlarına yüklediği yüktendir •.• 
Denizcilerde ~ak ayrılığının 

kardeşlik hadqine tesiri olmadığı 
muhakkaktır. 

Genç kadın kaptanı dikkatle 
dinliyordu. Kaptanın hemen her 
cümlesi ve hatti her kelimesi du. 
daklarından dökillürken o, yan 
ciddi, y~rı alaylı tasdik ederek 
ba§ını sallıyordu. Genç kadın 

birdenbire bir şey hatırJamıı gibi 
irkildi: 

- Affedersiniz, bir şey hatır. 
tadım .. İngiltereye kadar çok za· 
manımız var, gene görüşürüz:, 

diye ayrıldı. 

Emdeni büyük bir dalga yerin. 
den sarstı. Maldev sıra adalannı 

solunda bırakarak düz bir hatla 
tam şimale doğru yol alıyordu •.. 
Gece çok karanlıktı .. 

Deniz üstüne inen bir sis taba· 
kası gökte yıldızların görUnme_ 
sine bile mini oluyordu. Emden 
süvarisi kaymakam Müller, kap· 
tan köprüsünde telsiz zabiti Ge. 
rardla yavq sesle konuşuyorlar 
dı •. 

Emdenin doğru Penanga git. 
mek üzere yola çıktığı halde, Ko· 
lombiyaya doğru yol almasını an 

Otel pnonu - Odanız bura· 
11 efendim. Eğer bana ihtiyacın•:ı 
olursa zile basarsmız. 

Mütteri - Terhiyesizl. 
- ttalyan karikatilrü -

lamayan Gerard, Müllere sordu: 
- Kumandanım 1 Niçin timale 

gidiyoruz, şarka dönerek Penan. 
ga gitsek daha iyi olmaz mı? Za· 
man kaybetmemiş oluruz. 

Mililer cevap vermedi .• O derin 
lere bakıyordu. 

Sisin fazla olması Müllerln ıö.. 
zUne bir hayal gibi çarpan ııılm 
iyice görlinmesine mani oluyor
du. Fakat bir hayal gibi ıöriln. 
meal bile, ışığın kendilerine 
yakın olduğuna işaretti. Bu yer 
kara olamazdı.. Bir fener olmau 
na ihtimal verilemezdi. ÇUnJdl 
bulunduklar. derece fistünde bay 
le bir işaret yoktu .. 

MüUer ini karannı verdi: 
- Dilmen beş dercee safa-. 

SUr'at g mil ... 
Müller bu emri verirkcır Ge

rarda baktı.. Bu, demin sordutu 
suale bir cevaptı .• Ona da ima. 
ca: 

- Priz 1.. dedi. 
Gerard bir kelime -<Sylemedon 

aUr'atle koştu .. 
O talimatı zaten önceden al

mıştı.. Böyle zamanlarda ne ya.. 
pılması lbnngeldiğini biliyordu. 
Telsizle ipret vermesine lmkta 
olmadığı için projektöre huırhk 
emrini verdirdi .. 

Emden gittikçe avına yaldap
yordu. Blitiln ıırklar tamamlyle 
•5ndUrilldilğU için uzaktan ken. 
disinin g5rünmesine im.kin yok
tu. BUtün dUrbUnlcr bu noktaya 
çevrilmişti: Işık .• 

Yaklaşıldıkça bunun korkunç 
bir av olmadığı anlaşıldı: Bu ko 
caman bir vapurdu. Yük vapurun 
dan ziyade yolcu gemisini hatır 
latıyordu • 

Emdenin çaldığı üç acı dildilk 
sesiyle ıerinde çivilenen gemi. 
neye uğradığını bilmemişti.. Em 
dende yakılan işaret feneri. bu 
yabancı gemiye: 

- Telsizi~ dokunma. .. Oldu. 
ğun yerde dur!... emrini Teriyor 
du. 

Emden büyük gemiye tama· 
miyle yaklaşmıştı. Kayık indiril. 
di, mUlazim Lauterbaclı ve emir 
çavuşu Kurt kllfi miktarda mü· 
selUih tayfa aldılar. On kuvvetli 
kürek vuruşuyla sandal gemiye 
yaklaşmış bulunuyordu. 

Gemiye bir ip merdivenle ev. 
vclfl Lautcrbach, onun arbam -
dan da Kurt, mUsellfilı neferler 
çıktılar. Bu neferlerden üçil sUr 
ııtle aynldı. Geminin telsiz daire· 
sini işgal etti. 

Küpeştelere dayanmış yolcu· 
tar korku ve heyecan içind~ be. 
yaz giyinmiş neferlere ve onların 
önilnde dik ve mütehakkim gö· 
rünen zabite bakıyorlardı. Gece· 
nin ikisinde vapurun birdenbire 
durması, derin uykularındaki yol 
cuları, birdenbire ayağa fırlat. 

mıştı. Lauterbach ve neferleri, 
gemiye çıktıktan zamanda bile 
birer birer güverteye fırlıyorlar· 

dı. 

Lauterbach, güverte kamara· 
sının kapısında duran vapur tay. 
falarından birine yaklaştı ve sor 
du: (Denmı nrl 

Nazik gazeteci (Sinema J'ıl 

dı:ı:ına) - Hangi senede doğımı~ 
buh:nr.ınyı arzu cdersir.i:r. efen. 
dim?. - Fran&t7 karikatUril -



o p Q yonas . başladı 

nıı~tin tııı'!lı~ an mcl,tclılllcr futbol "amptyonn!öınm Tal ,..tın •: ı.1ın•' • "Y""""" matl:ırınılnn lılrlm~ rn tan tane. (Yıwı"-t ~ lnrl c;ay raıla) /, 

.~--~~=-~---==-================;:=================·===·~ 
ı-·--· .. ·;··-·--~···---ı 
i ı geı 
: ................................................ . 

( D ün!<ii ııayıd:ın derın) 
Biç kimse ile dansetmcz, rü· 

yasın-da bir başka erkek görse 
cürüm sayardı. Çok sevğili, ma-
sum bir çocuktu .. 

Fakat bir gün süphe kurdu içi
me girmeğe muvaffak oldu. 

Dikiş masasında her zaman 
dikkııt ederdim, ne anahtarı üze· 
rinde bırakır ne de kekmeyi açık 
unuturdu. Buderece dikkatle 
sakladığı ne olabilirdi?. 

Kıskançlıktan deli oluyordum. 
Onun masumiyetine, öpücükleri
ne, muhabbetli sarılışlanna artık 
inanamıyordum.. Belki bunların 
hepsi ustaca bir sahtekarlıktı • 

Bir gün kontes, onu aramağa 
geldi ve günii beraber geçirme. 
ğc karar verdiler. Ben de kendi -
lcrine öğleden sonra geleceğimi 
söz verdim. 

Araba henüz bahçeden çıkma· 
mışken dikiş makinesinin çekme. 
cesini açmak için u •raşmağa baş· 
tadım. Nihayt tecrübe ettiğim a
nahtarların bir tanesi açtı .. Dağ. 
nık çekmede bir deste mektup 
keşfettim. Tabii hepsi aşk mek
tuplarıydı .• 

Mektup destesi pembe bir kor 
deHi ile bağlanmıştı. 

Karımın gen1l kızlık günlerine 
ait sırlarını öğrenmek istemenin 
bir saygısızlık olduğunu hiç dü. 
şünmedim.. Belki onlar daha 
geç, yani is...,i--; aldığı bir zama
na ait olabilirdi. Kordelayı çöz
düm .. Mektuplan birer birer o_ 
kumağa başladım .• 

Mektuplar bir erkeğe karşı 
yapılan en gayri kabili af ihaneti 
ifşa ediyordu ve benim en samimi 
bir arkadaşım tarafından yazılı
yordu. 

Onlar en nazik mahremiyetle 
en derin ihtirasları anlatıvordu ... 

Aşık buntın bir sır kalması 
için onu nasıl zorlamıstı ?. 

Aptal kocalar için neler yaz-
mıştı? Kocası duymasın diye o. 
na nasıl n~ı·hatler vermişti!. 

Bunların hepm evlendikt~n son
ra yanlmı~. Ve zavn11ı b!'n me· 
C9t t,tmm c~nm~hııı. I-Tissiya 
tımr "11Al t'~.n.-'; i .,....,: •. ,_~l·ııT"" •• 

Zehri aon damlasına kadar içmiş· 
tim. 

Görünmeyen yara 
Mektupları katlayarak eski 

saklandığı yere koydum ve çek· 
meyi kilitledim .. Karıma gitmedi· 
ğim takdirde onun erken dönece_ 
ğine emindim. Filhakika araba 
dan neşe ile atlayarak bana doğ
ru koşarak geldi, ve şefkatla sarı
larak beni öptü .. Beraber yemek 
yedik. Her zamanki gibi ayn o. 
dalarımızdaki yataklarımıza git
tik. 

O vakit bir mecnun inadiyle 
bir cinayet kararlaştırdım. Gece 
yarısı odasına girdim. Uyurken 
onun güzel masum yüzüne bak _ 
tım. İçimdeki intikam hissi ruhu
ma tesir etmiş. damarlarımda ka· 
nıyordu. Sağ elimi sessizce boğa_ 
zına koydum ve bütün kuvvetim 
ile sıkmağa başladım. Bir lahza 
için gözlerini açıp bana hayret 
ve dehşetle baktı ve onları ebedi
yen kapattı. 

Nefsini müdafaa için kımılda· 
madı bile, sankibir rüyada imiş 
gibi sessizce öldü. Onu öldürdü. 
ğüm için bana kin bile gösterme· 
di. Dudaklarının arasından bir 
damla kan sızdı ve elime damla· 
dı. (Siz o noktayı bilirsiniz.) O. 
na, sabahleyin kuruduktan sonra 
dikkat ettim ... 

Ölüyü sessizce gömdük. Ken
di hususi malikanemde yaşadı~m., 
için orada beni kontrol edecek sa
Iahiyette kimse yoktu.. Hic bir 
akrabası olmadığın-dan cevap ve. 
rilecek hiç bir sual de yoktu, ve 
ihbarı, kasten gömüldükten sonra 
gönderd;n ki haşkal:ln tMafm 
dan taciz er1ilmeyeyim. Hic ..,ic· 
dan azabı c;-ekmedim. 
Zalimlik yapmıstım. Fakat o, bu. 
nu haketmişti. Ondan nefret et· 
mivordum ve kolaylıkla unutabi· 
lirdim. Hic bir katil işini benden 
fazla kayıtsızlıkla yapamazdı. 

Eve döndiiğüm zaman kontes 
henüz g-elmişti. Beklcnil..,everı 
haber onu çok şaşırtmıştı. Tuhaf 
bir hali vardı. Beni teselli eder. 
kc.-n, onu a15.ka ile dinlcmivor- ! 
dum, çünkü teselliye ihtiyaç his· ı 
setmiyordum. Bir aralık elimi 
teklifsiz bir tarzda elir.e aldı. ha •. 
na bir sır tevdi edeceö;.,i. fak:ıt 1 

bundan istifade etmivc ''a'k·~rna· 
mamı ricada bulunarak anlat -
mağa başladı: 

Karıma bir deste mektup ema. 
net etmiş. Evinde sakhyamaz
mış. Bana onları geri vermemi 
rica etti. 

Onu dinlerken arka kemiğim -
den doğru gelen bir ürperme 
hissettim. Mektupların neye dair 
olduğunu sordum .• Titredi ve: 

- Karınız tesadüf ettiğim ka. 
dınların en sadık ve en halisiydi, 
dedi .• Mektupl:ıan ne ihiva etti
ğini sormadı, hatta bana onların 
içine bakmıyacağına dair söz ver· 
di .. 

- Mektuplarınız nerede saklı 
idi. ?. 

Dikiş masasının gözünde kilit_ 
li olarak sakladığını söylemişti .. 
Pembe kordela ile bağlı bir deste· 
dir. Kolay tamyakilirsiniz ... 

Onu dikiş masasının olduğu 
yere götürdüm, çekmeyi açtım, 
desteyi aldım ve ona uzattım : 

- Mektuplar bunlar mı?. 
Elimden koparırcasına aldı. 
Gözlerimi, içimdeki manayı o· 

kur korkusu ile kaldırmadan he_ 
men odaGan çıktım .. 

Tam bir hafta sonra o müthis 
gecede elime da".nlıyan kanı~ 
yerin-de iğne gibi hatan bir ağrı 
dir. Kolay tar.ıyabilirsin:z. 
Bunun telkinden ba!ika bir şey 
olma1ığını biliyordum, fakat 
kendimi bundan bir türlü kurta· 
ramıyorum. Bu benim acelem ve 
zalimliğim yiizünden masum ve 
sevgili bir kızı öldürmemin ceza· 
sıdır. 

Daha fazla bu dertle mücadele 
etmiyeceğim. Karımla birleşme_ 
ğe :ve affını talep etmeğe gidiyo
rum. Emin-im ki beni affedecek . 
Beni yaşadığı zaır.an sevdiği gibi 
sececek .. 

Bana yaptıklarınız için size te· 
şekkür ederim doktor.,, 

S. S. BAYKAL 
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Na kleden : 
Güzin bu cümleleri kati bir tat -

lılık içerisinde söyledi. 
Eı·kek, genç kızın yanıbaşında

ki çimen lizerine oturdu, gözleri 
yapraklar arasında uçan bir kele • 
beğe dikili kaldı. 

- Sırlarımı nasıl söyliyeyim 1 
Bunlar söylenmesi çok zor §eyler .. 
Sonra merak edilecek kadar ehem
miyetli değil. Başını kaldır, bana 
bak, bir bakışta bütün sırlanmı 

anlarsın. 

Delikanlı otlar arasında bırakıl
mış kitabı aldı ve açtı: 

- Bitirelim, olmaz mı 1 dedi. 
Ne kadar glizcl okuyordunuz. 

Erkek bu sözleri söylerken sc -
sinde yalvaran bir çocuk niyazı 

\"ardı. Fakat ilk kelimeler dudak
larından cesaretle çıktı: 

"Bana Romco diye hitap etme, 
sevgilim de." 

İki ses birbirine cevap verdi, iti
raflarının gizli ihtirazları birbirine 
kan§tı. elleri kitap cildi üzerinde 
birbirini buldu, alınları ıJirbirine 

yanaştı, bakışlar birbirine doğru 
kalktı ve gülü§tülcr. 

Şimdi erkek, ağtr bir sc.slc yavaş 
yavaş mırıldandı: 

"Korkuyorum.. ~ 

"Gece karanlık .. 
"Sakın bu tnth dakikalar bir 

rüya olmasın 
"Bu dakikalar hakikat olamıya-

cak kadnr güzel." l 
Bahçede, tabiatın gizli sesleri a

rasında bu cümleler adeta gölgele
niyor, ikisi de kalblcrinin çarpışı
nı dinliyorlar. şimdi batan aksam 
günc§i gibi sararan \'e bayılmak 

ilzero olan dellkanlıyı tutnn Güzin
dir. Genç kız nrkndaşının 01leriııi 

avuçtan içerisine alıyor ve ona 
tebessüm C'diyor: 

- Neniz var, ne oluyor size? 

M uzaffer Esen 
üı:likanlı a.Jeta kı?limeleri ruhu -

nun derinliklerindon toplayormuş 

gibi ynvaıı cevap verdi. 
- Hiç, her şeyi söylerim artık 

Güzin, size yakla~abllmck için her 
şeyden vazgeçeceğim. adımoan, ha_ 

• I 

yalımdan, her şeyden .. 
Güzin titredi: 
- Beni korkutuyorsunuz. 
- Sizi seviyorum, y~ayan ru . 

humun bütün ku\'vetile. Sizin de 
beni sevdiğinizi biliyorum, yahut 
zannediyorum. Bu benim için o ka
dar ihtiraslı bir ümit ki, cevap ve
riniz Güzin, bir §eyler söyleyiniz. 

Genç kızın bütün einirlcri bir ok 
gibi gergin.. Söz söyliyemiyor, bir 
hareket yapamıyor. Yalnız kendi 
kendine tekrar ediyor: 

''Sizi seviyorum." 
Bu çok bMit cümlenin inanılmı

yacak kadar kıymetli bir büyüsü 
var. Bu sözleri kendisinden evvel 
başkalarının d:ı s8y1cmlş olması 
mümkin .ı;ni? Bu sözler manalı ola_ 
rak ilk defa söylenecek, ve kalbin_ 
de ııimdiye kadar tatmadığı mesut 
bir endişe uyandıracak. 

Fakat Güzin kalbinin emrettiği 
hislere uyup ta mantıktan ayrıla -
cak kadar havai bir kız degildir. 
O. karşısındakini tanımadan, gözle
ri kapalı bir taahhüde girişmek is. 
temedi: 

- Her şeyden evvel, dedi. Bana 
itimat etmeniz lazım .. İsminizi söy_ 
leyiniz. 

- İsmimi mi'! Acaba benim halli 
bir ismim var mı? Sonra siz benim 
adffilı biliyorsunuz; Güzin hanım. 

Ilık yaz gecelerinde, sesinizin titrek 
ihtizazlarlle bu ismin dudaklarınız· 
dan dökilldUğünü kaç defalar i.'jit
tim. Bu ismi anarken ilrperdiğinizi 
hissettim. Ve bu ürperi3te bir söz 
mana.'31 okudum. Faka.t bugün o is· 

mi taşımanın çok korkunç bır 
olduğunu anlayorum. d~ıı 

O vakıt Güzinin dudaktnrıtl.µe 
bu isim, ı;efkatinin bütün tatlılıb 
aktı: 

- Numan! e41' 
- Ne kadar güzel tclaffuı 11ııı 

yorsunuz. Bu ismin dudaklar~ 
üzerinde canlanışına. bayılıY0 blf 
1',akat bir dakika sonra korJtU11~11~ 
kabahat görmüıı gibi, arkanııll ~O' 
mağa cesaret edemeden, Jto31l tıt' 
şa uzakla.~acağmızı düşUndUkçe 
re yorum. 

GUzin tebessüm etti: 
1ur· 

- Beraber koşsak na.sıl 0 
0.f 

- Güzin, benimle bcnıbCr 1' ,P~ 
mazsınız. Benim de adnn ı-:uııl -~ 

J'ıltll" 
Fakn.t tablosunda canlanan ~· 
paşa değil, yaşayan bir Nuıtl tı1' 

Genç knm düşüncesi bırdeıı 
cümle üzerine toplandı: 

''Yaşayan bir Numan.'' dCJl. 
Genç kız, yeni bir anlııyışl~ 

kanlıya bakıyor. . ~ 
Delikanlı artık onun için bl~J).ıl 

salla süslenmiş şairane bir ri9ıı' 
değildir. Onu artık omuzu pc~DP • 
başı Aziziye fesli mert bir k 
dan halinde göremiyor. ,ft' 

Yanındaki delikanlı yıışadıP ~il 
rm adamıdır. Giyinişi çok fıı· 
duruyor: Ayağında fanila bltt ,.,t• 
talon, üzerinde grl bir cnJ<C li~ ' 
caketin altında beyaz ipekli ı;ıır~" 
lek. Yandan ayrılmış saç~tı~ıilfof'. 
ya doğru dalga dalga do1' . il ~· 
eski bir Yunan heykelinin )·U~ııc~· 
da r muntazam yüzünde ~~:gııe~ 
ıztırabın, ümidin bUtUn !:ı 
var. tılf 

Güzin etrafındaki kainııUJl 1.ıır 
denbire değiştiğini hlSsctıt' v,ıı• 
Kalbindeki hisler dcği.~iror. €ıJ}'°< 
doğrusu yeniden bir aşk dO 0j!)111:1 

Güzin bu ak§am görUnert ~~tıf 
yüzünde baı,ıka bir mana dot<l 11d"' 
nın farkındadır: Karşısındıı' ,,uc"' 
mm uzun boyunu, mUtcnnS1P fllı 1 
dunu, gözlerinin derin lhtfrtl~~tJll' 
rtiyor. Mert bir insanla knı1~ııl' 01' 
nt hissediyor. Kuvvetli ve ~ ıcııl 
duğunu biliyor. Onun dn bır 
var .. Seven bir kalp. ,~ 

(De' -ııtJ11 
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