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BIRINCIKANUN 19 3 9 

CU MARTESi 

Madam 
Göring 

· t ~oıandc. ikinci bir 
~~ 1l çocuğu do ~urdu 

ı\ı 
~~ Illanyanın halı harpta bu. 

\lğu günlerde, Alman hava 
~ r~ali Göring, bir cvlad kazan. 
hir~ ~Ulunuyor: ~ladam Göring 

l) ~z ÇOcuğu doğurmuştur. 
t~ ~gurn gününü beklemek üze. 
t~ zanda tenha bir mahallenin 
~U Sarpmryan mütc,·azi bir o. 

~e Yerlc~en madam Göring. 
<De, amı 2 lnt'i ~yfada) 

il 

Dl arı • 
Sovgetler zelurligaz ve UniversiteRektörünün 

dumdum kurşunu gazetemize beyanatı 
kullanmadıkları n l bildiri g o r ................................ ............... üniversiteye kitap 
Fin Başvekiı i Ruslara 1 . Gazeteler ihtiyacı 

h ıtap ediyor: -

Boşuna l aleyhindeki ı Bazı derslerin hala ki .. 
tapsız oluşu s~bepleri 

._... nelerdir?, 

Uği aşmayın ! 1 mahut broşür! 1 
i Alman resmi makamları ! 
1 meseleyi nasıl ızah ediyor J 

:no i.o, n. !J C A. A. ) _ Lenin-
-;raJ r ~keri n ıntak&ısı genel kur
mayın. ı teoli~i: 

S ı .,..;ıur. :.ıC'\'''cldc, Sovyct ltıtnla· 
~ her i!;ti,{u:nctte ilcıi h:ıre-ketk. 
rine dcv:ım etmiştir. 

Kareli berzahında, bu berzahın 

ı 
rk · mm ·a.. 'l 12 · · d "" 

esas mU1afan hattını yarmış olnn 
Sovyet kıtalaı ı şimal istikonıetine 

l 
ve cenahlara doğru mu\•affalayet
lerini inki5af cttirmi5lerdir. 

Fena hava dol:ıymiyle, keşif u
çuşlımndnn b:ı.şka ha\'a faaliyeti 
olmamı"lır. 

MOSl\O\ 'AD.\Kl J'IX EI.Çt I..tK 
U1N.ASI 

ıuo ko, a, 9 (A. A.) - Sovyct 
makamları, sı:.hibleri hareket et_ 
mLs bulunan :Finlfmdiya '1lçiliği bi· 
ne.sının anahtarlannı istiycn İsveç 
elçiliğinin bu talebini reddetmiştir. 

Malfım olduı;ru üzere, Finlfuıdiya 
hllkfımeti Mookovadaki Finlandiya 
menfaatlerinin sıyanetini l.sveç el
çiliğinden rlc:ı etmi§ti. Diğer ta
raftan Sovyet hükumeti ise, bu. 
günkü Finl.indiya hükumetini tanı
mamakta, ~·egano Finlô.ndiya hü
kiimetl olarak Kuuslnen'in idare
sindeki hükfımeti görmektedir. 

sovn·~LERIX ntn TEI\Zlnt 

~losl;;on, 9 (A. A. ) - Leningrad 
askeri mıntakasına mensub faal 
krtaatından birinin dumdum kur. 
§Unlan ve zehirli maddeler kullan· 
dt~"lna dair ba7.ı €'cnebt ;;azetelcri, 
haberler ncşrctmirlrrc"r, 

Leningrad as'{eri m•ntakası er
kamharbiyesi ııunu t~trihl! !Uzum 
görUr ki. ecnebi m:\llu:ıtın bu 

clüc.ürU1en ilk ı;-;r:> 'ip"~::- l' farefınrlnn !:'.lM otmıınhl.!an 1u•ac;ına 

S<n~· t t.·narct: a· ~.!er iı:i~<le yauarltçıı ...... ~.~~_.....---~~~-------

Son günlerde, Alman sefaretha· 
nesinin Türkiyede bir nevi propa
gandayla meşgul olduğuna ve Al
mıınyanın Türldycnln doat devlet. 
f.!rle mtinasf'betinl bo:z.maya gay· 
ret eder mahiyette hareketlerde 
ı..uıunduğuna dair gazetelerimizde 
":kan haklı itiraz ve tenkidlere ve 
bu arada, lstanbulda bir Alman 
propaganda şebekesinin mcvcudi • 
yetine dair yapılan neşriyata alii.· 
kadar Alman mııhafilinin bir nevi 
cevabı telakki edilebilecek beyıı· 
natta bulunduğunu, bugUnkii Tür. 
k'IBe Post gazetesinde gördük. 

h:ı.beri ta~amilc uydurmadır. Mez
kür mmtakn kıtaatı ne <!ıır.1dum 

kUJ'§unu ne de zehirli madde kul. ı 

lımm:ımış ve kullanmak fikı inde de 1 
değildir. ı 

F tX BAŞ\'.EK1U R USJ..,.\ R A. 1 
··noşU?o."A rGRAŞMAYl~!" 

Dl\'OR 
IA ndra. 9 (lt:ıdyo) - Fin Baş. 

vekili dün radyoda Kızılordu as· 
kerlerine hitaben bir nutwk söyle
miş ve Rus askerlerine Manner
heim mtidafaa hattını yarmak için 

bo.c;un:ı uğra3mamalarmr tavsiye 
etmiştir. 

Diğer taraftan bildirildiğine gö. 
re, dün Ruslarla Finler arasında 
şimdiye kadarki çarpışmalann en 
şiddetlisi olmuııtur. 

STOKHOL.1\1 \'01.U Ii/ .. P ANDI 
Londra, 9 (Rııd~·o) - nuslar 

Fin sahillerini ablok:ıya Teryokidc 
kurdukları hllkümetin mi.lracasti 

(Dcrnmı 2 inci s:ı.yl:ıda) 

1 

Bugün Ankarada 
oynanan maçta 

Vuqoslav takımı 
Demirsporu 

3 - 2 mağlOp etti 
Ankara, Husuc;i (Telefonla) -

Bugün 19 Mayıs stadını dolduran 

fevkalade dolduran bir seyirci küt
lesi önünde yapılan Yugoslavya -
Demirspor maçında, misafir takım 
maçı 3. 2 kazandı. B~tan sona ka· 
dar heyecanlı \'e zevkli devam e 
den bu maçta ' Dcmirsporlular bi
rinci devreyi 2-2 berabere bitirdi • 
!er. Misafirler galibiyet gollerini 
2 inci devrede yaptrlar. 

Yugoslavlar,yarm ikinci ve son 
'maçlarını Ankaragücil ile yapa. 
caklar ve pazartesi gtinil lstıınbu
la hareket edeceklerdir. 

Ağahan· atlarını 

sah yor 
l\leşhur 

LU atlarını 
ıjaren Nev 
ÇL~armrstı r. 

Ağa h an. ko. 
ayın altısından itL 

- l\tarkotta satılığa 

Satılıfa çıkarılan 14 atın be. 
deli tam bir milyon y:iı bin frank 
tutmaktadır. Ağa Han. şim::liye 

kadar satılmış olan 3 at bedeli o. 
':ırak 200 .. ono frank almr~tır. 

TUrk~r Post'un alakadar ma· 
kam diye tavsif ettiği bu makamın 
Alman sefarethanesi olduğunda 
şüphe yoktur. Yaptlan neşriyatın 
yerinde olmadığını iddia eden bu 
makam şunları söylemektewr ki 
hulfu!aten \'0 mealen tercüme edi
yoruz : 

1 - Türkiyedc, propaganda ile 
uğraşan hiçbir Alman sen•isl mev
cut değildir. 

(De\'8mı Z inrl sayfa<la ) 

Milletler Cemiyeti 
Konseyi toplandı 
C~cne, 9 (Hususi) - Millet

ler Cemiyeti konseyinin 106 mcı 
celsesi bu sabah Belçika murahha
Sl Carton de Wiart'ın riyasetinde 
ve hususi toplantı ııeklinde açıl·• 
mıetrr. 

Surlç bu toplantıya iştira.le et
memiştir. 

Konsey. ruznameslnl truıvib et -
tikten sonra murahhas Vellingkoo· 
nm beyanatını din!cmiştir, 2 inci 
toıılanh ı::aat 17 de ~·apılmıştır. Bu 
toplantıda Finliın(Unrnm mUracaa. 
ti tetkik edilmiştir. 

: üç Alman tahtel 
· bahiri ha ~ ır ı ld ı 

Paris. 9 (nad\'O) - Dün lngiliz 
tayyareleri n~ filoım lnrarınd:-n il<' 
Alman tahtnlbahin balırıltnı"tır. 

Bay Cemil Ilibrt 

lstanbııl iiııivcrsitc&inln, ki. 
tap va:iyeti etrafında Rektör 
Cemil llilsel, .kendisiı:lc oöruşen 
bir nmharririmi:e şıı i:ahalı 
vermiştir: 

"- Kitap meselesine dair son 
günlerde yapılan neşriyatı dikkat. 
le t:ıki pcdiyorum. Bunların mem. 
lckctin \'e tnlehcnin kıtap işlil•nkı. 
nın bir ifadesi olm::k itibariyle te
lükki ederim. 
• .Şüphe yok ki kitap işi ünlversi. 
lenin htılletnıeğc meclıur olduğu 

işlerin en güciiclür. 
Bir kere, ilmi e er .ııcydan:ı se

tirıuek kolay değildir .. Dunun için 
her şrydcn cn·el bir· ilim nd:ımın.n 
lıuılır i~·in<le kendini iln1i nrnştır. 

nıal:ıra \'erebilmesi \'e hevesle bir 
öınür t;:ılıpna ı ..lıizımdır. Muhal. 
lct eserler :ıncnl• böyle \'Ücud;ı ge. 
lir. 

nıı ş:ırll:ırın temin edilelıilıncsi 
h,ılımJe de C'Ser \ ÜC'Ude Selırme. 

miş ilim tıilamları ı;oktur. Kt'ndi 
brııll<jıtıHI ı :.öyliycyıın, Fransnnın 

\'P lwiçrcnın şöhretl~ri diiıtl ayı 
tutan De\ lc.lcr l lul;uk profc<>,irlcri 
Hcnc:ıiilt \'C I.apr:ırlell:ı, \IC'rcıer ,.c 
Bıırcl ~·ok ırr.•ııı yıllar o!. ııttnkları 
ders in ne nll'hlıı<.~r ne mufossııl 

hirrr kilııhııı, hırııkm:ımı'ilar.ıır. 

lktıs:ıd! s:ırtl:ır da ilıııl e"erlcri 
lınzırl;.m'.l ın!'~f'h••ln ıle rol ıı~·nnr. 

(lleumı 2 inci sayfada) 

Mani"faturacı r 
son toplantısı 

Şchrloibdeld m&0lfaturacıl&r bu giin ıon loplıLDtılarmı yap:ır:ık. manifatura eşyMı ftatlanıu norma\ 
hadıle lndlnnek lçtıı almm.uı lbımgelen. tC<lblrlorl kararla.5hrdı lıır. Buna. dair yut S tlıldl i&:rfa
dadrr. • 

• 

• 
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$ehDırde ? 
IF\)~Beır o Odu • 

us;aı 

8.' )eneki tasarruf ve yerli malı 
naftast nasıl o· acak ? 

Onuncu Tasarruf ve Yerlı Ma. ı h::.fuıı;ı nyıı. on ikinci salı gUnU 
~lıyacaktır. O gUn, saat 16 da JJ:ıı;-:ı:k R "fik S'lydnm Ank:ıru 

Inlkevinde söyUyeccğı nutukla h::.ftarı c.çmr ol c-:.ktır. Ba9vckiliıı 
nutku rndyo ile neşredilecektir. Haft ı ıçinde h:ılkcvlerinde ve bUtUn 
mekteblerde tn.sıı.ruf ve yerli malı me ....... ımna ait piyesler temsil edl. 
ıecek, konferanslar verilecek, talebeye l'erli malı kull:ınmnnm ,.e tıı.
sarruf yapmnnm faydalarından bnlıs:?d:ıecck-tir. 

KURU YEMiŞ MOSABAKASI hava ser isi kuı ulacnktır. YerU 

' ' 

mı~mımmw111t~ 
Romen petrol kuyularını 

yakanlar casuslarmış ! 
Madan1 Göring 

(~tarafı 1 inci Sayfada) 

bir müdet sonı:a doğumun yak .. 
!aşması üzerine bir doğ'\im evine 
nakledilmiş ,. tom1:>ul, san'1tn bir 
kız dün>·aya gctirmıştir. 

1\fadam Göring, bugün tsviç. 
reden Alm:ınyayn dönmüs bıı.. 

lunmah'"ta:hr. 
:Mareşalin zc\·c~·i çocuğunu 

Lozan belediyec:ine t"3Cil ettirme. 
miştir . 

Romen etkan umu'miyesi n1üteneyyiçtir; üniversite rektörU-
halk ve gazetelar as :<eri tedbir nun beyanatı 

ahnmasnu isti vor (&§tarafı 11ncl Sayfada) 
Talebe~i veya okuyucusu mahdut. 
zOmrelcr her yıl birkaç nfüıbnın sa• 
tılacak eseri vücudıı getlnneııe uıııs 
adamın ıteşvik etmek liızıındır. • 

Biz, bunları ve hususi vaziyeti • 
mizi düşünerek kitap meselesinde 
şu programla çalışıyoruz: 

Mcl:tcblc:rdc yerli malı ve tasar- malların tc;.şhir cdlleccf,i sergiyi 
ruf mevzuları üzerinde yazı mil· bi~t ı .. fltfi Kırdar açacaktır. Ser
eabakalruı da tcrtib edildiği gibi ci Ü.bidenin etr.ıfııu saracak şekil. 
kazanruılnra aynca ;erli malların.. de kurulnc.\ldTr. Haftannı son gü. 
dan hediyeler verilecektir. Kum- nU iktısat fakUJtesinc ııltUr. O 
bara alanlarla kwnbarası olanlar giln fakUltede konferanslar ver!le
nrn.smda da kura çekilerek yerli ce!~ \"C talL beier Taksim fı.blde:ıine 
mallarından hediyeler dağıtılacak- giderek çelenk koyacaklardır. 

tır. Hafta bö;. lece kap:macclttır. BU· 
Hafta günlerinde §ehir üzerinde tUn bımlıırd n ba:;lm hafta içindo 

uçacak tayyare fllol:ın da halka Anknrn rr.dyosunclıı. vek~llcriLUz ve 
propagnnda kfığıtlan ıı.tn.caktrr. mebuslarımız tasarruf ve yerli 
Halk arasında bir de kuru yemi' maJr lıa.kkuıda k:ı:ıfenımıl:ır vere • 
mUsa.biıkast tertib edilecektir. Mn- ceklerdi:'. Bu konfcnınsb.rm pro
navlnrdan kuru yemiş nla.cnk hal. gramı şudur: 

Fin mu~aha hattı yarı · d; 

Bilkre:;, 9 (Husu<) - Petrol kuyularıle petrol sana~iine kar§ı 
suikastlcr devam ediyor. Hukfımet petrol sahalarmı muhafaza. otmek 
üzere §iddeUl tedbirler almışsa da gazHe~ı:r bunu kfıfi görmeyip ns
kerl tedbirler alınma.sın• istiyor. İki gUn evvel (Apollon petrol kuyu
ları) nda. ve tesisatında > .ıpılnn bir suikasttcn ateş alan pUtün t~isat 
yanmış ve yangın 7 saat slirmü§lilr. Çok modem olan tesisattan baş. 
ka. birkaç vagon panıfin vo v~lin yanmıştır. Gazeteler bu yangın· 
lan çıkarnnlz.rm cns•~slar olduğunu yı:.zıyor. Romen efkarı umumlycsi 
bu hadiseler C:olııyuıile fevkalade mliteheyyiçtir, Bazı mnlı!cller hnrbe
den taraflara mensub gizli ku...-vetlerliı Romanyada şiddetle faaliyette 
olduklanru ve cıı.ı:us teşidUi.tlarmm şiddetle mücadele cttil:lerini iddia 
ediyor. 8 tarihli Kurentue gazetesi başmuhnrrirl Şevkaru bir ynzı
sxr.da, bitaraflarm harbeden de-.·letler a.rasındnltl şiddetli mtlcadeleyc 
sahne olduklarıın, cruıuslann yorul-nainn çal~damu bahis mevzuu 
ederek "Petrol sahalarındaki yangmlaroPn hit.;,...,.~ bir ltR:ı:n <?$Crl, 
ikincisi bir yanlışlık neticesi olabili Ui, fnka.t UçlincU, dördUncü ve ni. 
havet be~incl (Apollon petrol) ye-:ıgmı petrol sa.lıasm1, b:ıştan başa 
yakabilirdi,, dedikten sonra şiddetli as!cerl tedbirler almması ic:ıb ct
tlğlni, petrolün oynadığı rolU söylrmeifo hacet oJmıı.rığm•, hattA ha.r
b!n ncticcrini bil"l onun tayin ede--eğini di'.şiin~nce Romen petroll<'rl 
etrafmdaki şiddetli mUce<lclenın Dl' ien ileri geldiğini ll.'llamnnın ko
lay olJuğunu ve casuslardan korurTt!aY ;c'lb etti:fin" •. va:ı:ıyor. 

1) Her dersin mulassal veya U• 

umumi baUarını a;östcreıı nıubtS. 
sar bir kitabını talebeye muUa1" 
temin etme, 2) Bunun için hocaSI" 
na üç yıl vakit verme, 3) Prores6-
rün cıkaruıağa muvafık sörmediJI 
eserleri üniversitece butırnrıi' 
kendılerinc muayyen nüshalarııı• 
vcnııe, 4 J Garlıın laumıoıı d1:1ra ' ' 
müracaat kitapların ıtercQme etti• 
rlp basıırma. 

ka numaralı kuponlar dağıtılacak, 12 Birincf.dnun 939 salı günil 
sonra kurn çekilerek bfrçok kim- s:ı:ıt lG cl:ı Ba~vc1<:1 Dr. Refik S:ıy
seye yerli mallarından hediyckr c!ıı,n, Hr.lkcvindc; ::.yni gün aaa.t 
verilece!rtir. Her sene yapılan gU- 18,fı5 de Ulwıal Eitonomi ve Art· 
zel ~itrln mUsabalmsı bu yıl yapıl- tmna IC. ba!}kar.ı Genem! KA=nn 
mıyacn.ktır. ÇilnkU ber mağazanın Özalp radyoda; 13 ç-ı~amba saa.t 
hafta milnasebeWe vitrinlerini 19,10 da Maarif Veklli Haaan Ali 
yerli mallarma h~rcdeceklcri ta. Yücel radyoda, 14 perşClllbe &a. 

bil görUlmektcdlr. Blitün bunlar .. at 20 ele hariciye vekili ŞUl:rü Sa. 
dan ~ Taksim Cumhuriyet A- ı rııcoğlu radYoJa, 15 cuma s:ıat 
bidesi et.rafında bUyük bir açık 19.10 dn Ziraat \'Cldll Muhlis Erk· ---

(lla~rafı l inci Sa3fada) 
Uzerh:c kanır verdiklerini bilciiri· 
yorlar. 
Diğer taraftaıı, Stolıholm \'C 

ch-Pnnm Rus ablol:nsı üzerine ge
milere tam:ımiyle kapanmış oldu
Rıı h:ıb"r ·ı ~rilmektedlr. 

men radyoda, 16 cumartesi saat 20 
de Gfunrfik ve İnhisarlar vekili 
Raif t{nradcniz, 17 pazartesi snat 
20.30 da Ticaret Vekili Nazml Top
çuoğlu, 18 pazartesi saat 19 da. 
c. H .. P. daire heyeti uasmdan 
Trabzon mebusu Sırn Day radyo. 
da. 

şampıyonasi , oevan1 eaıyor 
Kabataş: 3 .. 

tstiklal: o 
Tertip edilen me:ctepliler maç. 

larına buıün de Şeref stadında 

devam edildi. 
Günün ilk müsabakasını Kaba. 

taş ile lstiklfil takımlan hakem 
Necdetin id:ıresinde yaptılar. Ta. 
kımlarr sahaya şu şekilde çıktı 
lar: 
KABATAŞ: 

Nafiz, Faruk, Ali, Cevat, Fe.. 
ridun, Kemal, lsmet. Ahmet, 
Nevzat, Nevzat Hüseyin .. 

lSTtıa..AL: 
Cevdet, Şeref, Fethi, Selami, 

Kos1Ja, lhsan,, Sabih, Selçuk, Ta. 
nk, Ragıp. Bir lôşi eksilt. • 

Oyun Kabataşlıların soldan 
yapt:ıb'I sıkı bir hücumla b:ı5la:lL 
Daha ilk dakikalarda Kabataşlı.. 

lar güzel ve ko:nbine akml:ırla 
lstiklfil kalesini tehdit e:iiyor1ar .. 
dı. 

Kabata5lılann yaptığı bu sıkı 
hücumlara, tstiklfilliler ancak fer. 
dl bir ka ç~ücumla mukabcle etli 
yoriardı. 

12 inci dakikad:ı Nevzat soldan 
gelen topu 90k güzel kullan:ırak 
Kabataşm ilk sayısını lstiklfil ağ. 
lanna taktı. Bu golle beraber Ka. 
bataş tal.mu da.i.a canlı ve daha 
d!L..""gün bir oyun çıkarmağa baş. 
ladL 

22 inci dakikada Kabataşlılar 
gene lstiklfil kalesine indiler. 

Ahmetten gilzel bir p:ıs alan 
Nevzat takımının ikincı sapsını 

yapmağa muvaffak oldu. • 
lstiklalliler n·= ~ıfır mağlüp 

vaziyetten kurtulmak için çok 
cabaladılar, fakat Kabataş mü. 
dafaasınm yerinde çıkışları saye 
sinde bir türlü gol yap:ıma:iılar .... 
Ve birinci de\Tcde böylece 2 - O 
Kabataşm galebesi~·le bitti. 

lKlNCl DEVRE: 
Kabataş takımı ikinci devreye 

oaha büyük bir e:ıerji ile b1ıla:lı. 
Sağdan ve soldan te'.:ılikcli hü. 
cumlar yaparak lsti!d~l kale5bi 
her an müşkül vaziyetlere soku. 
yorlardı. Fakat yaptıkları bu 
Mlcumlar neticesind! bir türlü gol 
vapamadılar. 

23 OncO daki1·1da, soliç Ahmet 
,\hmet gerilerden aldığı topu gü.. 

zcl kullanarak takımının üçüncü 
ve son golQnil de ~)·lece l tikla.I 
ağlarına taktı. Ye oyun, Ka:xı
ta§m kaçırdığı fırsatlar içinde 
3-0 bittL 

Hayciarpaşa: 6 
Si~ li Terakki: O 
~ . 

Günün son m:lsabakasını Hay. 
darp<!~ i'c ş;~li Terakki takı.m.. 
lan yaptılar. Geçen sene yapıla."\ 
kupa maçlan:ıın "fın:ıtisti o:an 
Haydarpaşa tnkmun:n bu~ün 

yaptığı nnç ço!t mühim:ii.. Bu 
maça takımlar ha'<em Şazinin 
idaresinde şu sel:ilde çıktılar: 
HAYDARPAŞA: 

Sabri, SdeWn, Sa.-ni, Sezai, 
Orhan, Şina_i, Ömer. lbra. 
him, Faruk, Müzd:ı1. Halid .. 
ŞlŞLt TERAKKİ: 

Tahir, Ihsan, Ahmet, Mu~
mer. Ra·im, Ş:ıban. Nihat Ş1ma.. 
ni. Veysel, Cemil, Omcr. 

Oyllikl Hardarpaşahlar soldan 
yaptıltlan bir hüc:ıi111a baı1adılar. 
tık dakikalarda da Şişli k1lc3ini 
sıkıştırdılar. Oyun bu ş~kilde 12 
inci dal•ikaya kadar devam etti. 
Bu sırada ,Şinasi geriden al:iı~ 
topu kalecinin kıpırdanmasına 

meydan bırakmadan ş·~i ağlan. 
na takarak ilk golü yaptı. 
Haydarpa~ılar bu golle be. 

raber daha canlandılar ve m1te • 
madiycn Şişli kale·i önlerinde 
oynamağa başladılar. 

Nitekim 22 inci dakikada Ha. 
lid vasrtasiyle ya:>tıklan iki11ci 
golden sonra hakimiyetlerini art 
tırdılar. 

Biraz sonra devre 2 - O 
Haydarp2.şa lehine nihayet bul • 
du. 

lKlNCl DEVRE: 
Oyun ba~lar başlamaz Haydar 

paşalılar güzol pı:ilarla Şi;li ka. 
lesine indiler. Tarıktn 18 dışın. 
dan savurduğu top kale:inin p::ır 

maklar ıarasından üçüncü defa 
Şişli ağlarına girdi. 

Bunu sola~1r;ın yaptığı dör • 
düncü Ye biraz ~nra da besinci 
goller takip etti •. 

24 üncü dakikada sol ar;16rın 
şahsi bir hü::umuy\a ya,tı~t son 
gol, "3)"1 ad~!bi G yn ~k1rdr. Vt 
oyun 6 -O Haydarpaşanm ga. 
libiyetiyle bitti. 

Yüce Ülkü: 2 
Ticaret Lisesi: O 

Mektepliler arasında yapılan 

futbol m2çl:ırma bugün Taksim 
stadında devam e:li\:li. Günün ilk 
müsabakası Ticaret lisesi \'e Yü.. 
ce Ülkü liseleri arasında idi. 

Yüce t."lkü lis<!:;i müsabakayı 
gJ.:c: 1.;ir cyur.d~.1 oo:::-a :? - O 
kazandı. Maç güzel C!r~ya.1 etti. 
Galip takımın goll~~i i'.d:ıci d~V
rcde yapıidı. Bu devrede ilk Yü.. 
cc U1kü golünü 5 inci da!ü!rnda 
Suad yaptı .. Devrenin 20 inci da.. 
kika:ımda ~Iurad talmnım:ı ikinci 
gOlünil de kaydetıti ve maç 2 - O 
Yüce Ü:künün lehin~ neticzlen:li. 

Tak;mlcr: 
TlCARET; Orhan, Mustafa, 

HalUk, Adil, \'edat, Hü~yin, 
Cemal. Murad, Nejad. Suad. Mu. 
zaffer. 

YÜCE ÜLKÜ: ~laıhar, Sü. 
leyman, Necmi, İbrahim, Ataej • 
din, Kemal, ~Iurad, Faruk, Ce. 
mal, Suad, Kenan. 

Hayriye 3 
Darü~şafaka: 2 

Taksimde günün ikinci ma~ı 
hakem Ah.'net A:.leroin idlrelinde 
Hayriye lisesi ile Darüşşafaka a. 
rasmda O}'ll°andı· 

llk devre Hayri)ıe li~i Sai. 
min attığı iki gole, Darüşşa'aka. 
dan Turan bir golle mLJka~le et. 
ti ve bu devre 2 - 1 bitti. 

Ikinci devre Hayriye füesin:len 
Kadri üçüncü golü da yaptı. Da. 
rüşşafakadan ~ükrü ikinci golü 
atarak mukabele etti. 

Ve oyun 3 - 2 Hayriye lisesi. 
nin galibiyetiyle bitti. Maç çok 
güzel ve seri oldu. 

Takm:iar: 
HAYRlYE: Muvahhit. Mus. 

tnfa, Ahmet, A;if, Faruk, Necmi. 
lsmet, Kadri. Saim. Galip. Tev. 

hit • 
DARUŞŞAFAKA: lbrahım. 

Muraj, Vahdet, Hik.met, i'uri. 
Ho:ro.ı, Cemal. Galip, Turan, Ni. 
had, ŞQkrü. . 

Mektepliler voleybol 
maç lan 

Beyoğlu Halkevi salonunda 
ba~lanan mekteple::- voleybol 

En son dakika: --Bir İngiliz vapuru batb 
Londra. (Radyo, fl8&t 18) -

"Corea" Irunll bir lnglllz \'npuııı 
bir infiWt neticesinde batnu§tır, 
tayfanın bllyUk bir kısmı kurtanl· 
m~. 

ı GazP-teler alevhin. 
aeki brosur 

D~er taraftan, battığı evvelce 
haber verilmiş olan Norveç va.pu
ronun UAn edildiğinden daha kU· 
çlllı tonllltoluk olduğu bUdlrll
mektcdir. 

maçlarmda bugünkü karşıla~ma. 
lann neticeleri şunlardır: 

GalataAAray - Pertevniya\: 
4 -15; o - ıs 

Işık - Muallim mektebi: 
6 - 15;~ o - 15 

Ro~azici Liscsı - Taksim lise. 
3İ: 1 - 15; 3 - 15. 

ı~tanbul Lisesi - Ticaret li. 
lstarıhul Lise~i - Ticaret li. 

sesi: O - 15: O- 15 

Askeri liseler Basketbol 
şampıyonası 

Kuleli: 88 - Maltepe: 7 
Kuleli, bugün ba§)ayan askeri 

liseler basketbol fampiyo:ıasın:la 
!-.Ia1tepeyi birinci devre 51 • 5,. 
ikinci devre 32 - 2 olmak üı~re 
38 ze karşı 7 sayı ile yendi. 

Gollerden 35 ini Şeref, 25 sını 
Muzaffer, 16 sını Hföa.-neddin, 

9 unu Abdi, 2 sini B:ıha~:ldin 
yaptı. 

Şampiyonlu~a namzet Kuleli 
oyuncuları Şeref, Mehmet Ali, 
,\bdi. Muzaffer. Htisameddin, Ba.. 
haeddinden müte..;ekkildi. 

Maltepe takımı ise şöyle çıktı: 

Kemal, Turan. Kazım, Tahsin, 
M'!hmet Ali Taci • 

Deniz lisesi hükmen 
galip 

Deniz lisesi, gelm-yen Bursaya 
hükmen galip. 

Yarın hen 'bol müsaba· 
kaları ba§lıyor 

Yann saat 8,30 da Şeref sta. 
dında askeri liseler hen::l"J:>l ~anı. 
piyonasına başlanacaktır. 

Yarınki maç 
Galatasaray .. Fenerbahçe 

karşı karşıya 
Sayıları çoğalan scn'!lerin re· 

kabctindcn bir şey ek11iltmcdiği 
Galatasaray · Fener lcar§ılaşma· 
lan:ldan b!rl daha yann Taksim 
stadında yapılıyoı-. 

Geçen haftaki kar§ıl~ar· 
dan sonra finaic kalan Galat41&a" 
ray ve Fcncrb:lh~e. galibe verile· 
cek (stad kupasmı) k'lzar;ıbUnek 
için en iyi ovuf'1arından birini çı· 
karmağa gayret edecekler ve bu 
vesile ile ıp.,r meraklılan sen~ 
nin heyecanlı kar&ılatımaların<lan 
birine daha seyirci olacakla.rdır. 

Hava gUzeT otursa, gUzcl bir 
spor günü ya!\llY<!Ca~u. 

(Eaşfarafı 1 lncl Sayfada) 
Sefarethane matbuat servlsl ta

rafınC:an, Türk mn.tbun.tuın. malu· 
mat verilmek Uzcre, zaman znman 
açık bir yolla bnzr havadisler gön
derilmektedir. Bu havadisleri Türk 
matbuatı kullanıp kullanmamakta, 
neşredip etmemekte şüphesiz muh· 
tardır. 

2 - Bu istihbar servisınio vazf· 
fe.8i. Ttir!tiycnin diğer devletlerle 
olan milnasebetinl ihlale matuf de. 
ğildir. Bilfıkl.s bu servis. diğer 
n('mleketlcr matbuntmdn mk ınk 
tesadilf edilen yanlış havadisleri 
düzeltir. 

3 - Tan adındaki Ttirk guete
shıin, Almanlarm Tilrk gazeteleri· 
ni satmalmak yoluna saparak, ya. 
but, gönderilen ilanları gönderme
mekle tehdid ederek nilfuz altına 
almaya çalıştıklnn yolundaki nco· 
riyatmın yapılan sıkı bir tahkikten 
sonra ift.lrarlan b~ka bir ~ey ol
madTğı neticesine varılmıştır. 

4 - Bu gazete tarafından yapı
lan ve Alınnn mUesseseler!le, res· 
mi Alman makamlarını itham edi· 
ci mahiyette ;ö:illcı:: neeriyat hak· 
kmda bu gazete nezdinde ya bil
diklerini nceretmeti veya yndıkla
rmm bir iftira mahiyelinde bulun
du"'unu Tiirk matbuat kanununa 
lstınaden ilan etmesi için avukat· 
larnn:z \'a.sıtasiylc tcşebbil5to bu
lunulmuştur. 

5 - Tnn ı;e.zetcsinln ynpum 
neşriyatı ta!lhlh edeecğlnl bekledi· 
ğbniz halde bugüne kadar buna da· 
ir hiçbir f!CY yazılmamıştır. 

6 - Pravdıı. gazetesinin 14-11 
tarihli nlishas.ındıı çı1-a.n makale
ye ve buna dı:.ir Tilrk matbua.tında 
yer bulan itirazlara ve yUkselen 
seslere geli:ıce bu makalenin hula· 
sası e53S"ll An:ıc!olu A~::.n!ı tara -
fındnn verilmiş bulunuyordu. Ve 
bizim bu makaleden a.ııladığnnıı. 
bu yazının doğrudan do~ya Tan 
gazetesine alt bulunu~udur. Bn 
yazıda ne başka bir Türk gazete
sine çatılmış, ne de Tilrk - Rus 
mllıuısebetlori herhangi bir ~
de ihUU edilmiştir. 

Bu milnasebetle hep bir istika
mette ytiliscltilmiş ltlıamln.'"l tnmn
men esassu:dır. 

~~~~~~~--

8 rezil yada suikast 
teşebbüsü 

Londra (Radyo, saat 18) 
Bl"f"zilye.da l.llMmete l.."1lrşı hazır
lauı.;ı bir sulkı:.:ıt meydana çıtaı ti· 
mi§ ve bu leş'3bb0aten euçlu ola. 
rak birçok l~omUn~t tevkif edil
ınlutir .. 

Beynelmilel M~çlnr 
t&koçya: 1 • ingÜ.tere: 2 

Maç Niytikastcl sta::lm::ia ya. 
pıldı. 15.CCO seyirci önünde ce. 
reyan eden bu ma'.;3 İngilizler 3 
oyuncusu yetişemediği için 4 da. 
kika 6 kişi oynamak mecburiye 
tinde kalmış1ardrr. llk devre 1 -
1 berabere neticelenmi,tir. 

İkinci devre galibiyet golQntl 
İngilizler 24 Oncü dakikada Krif. 
ton vasıtasiyıc kazanm1Jarchr. 

İngiliz takımının oyunu pek 
yüksek bir kalite arzcdiyordu. 

Allı yıllık mevcudi)·eli olan ~ 
niversilcde ilk yıllar ensutoıe 
kurma ve cihazlandırma faallyeU,. 
rile geçmiştir. Herhangi bir enstl&t 
kitapsız tasavvur olunabilir; l&bG' 
ratuvarsız, seminersia. kntllphallf" 
siz ıasamr eJilemcz. 

Kllappsızlıktan şiklyetin hakl' 
noktaları vardır. Bazı derııerl• 
hıuA kllabı yoktur. Bunun baflıO' 
üc sebebi yardır. Ya ders yeni ~ 
muştur, ya profesör yenidir, ya~ 
ta dersin ayn ayn eserlere lbtb•· 
gösteren muhtelif .kısımları ""
dır. 

MeselA, iklısa raküllesiDİD ' .,. 
cü ıunıfı bu yıl açılmıılır. Bu _, 
nırın bütün dersleri ıoblt olarak~ 
lııprısızdır. 7.alen eksikler en V"' 
bu fakülte ile fen ve edebiyat ,., 
küllclcrindedlr. 

EkslklerJ blr yandan tamaıol" 
mağ11 çalıtırken Qnlveraltenln ~ 
n l~leyen faaliyeti her yıl eksili 
ortaya koyacaktır. Onlversltede P" 
rndu ölt'eniliı ve ilim derlnleşnı,r, 
le elde edilir. 

Bu itibarla her ders kltabıllıf 
yanında bQytlk ilim kltapplal'I..,. 
ayrı tetltlklere dalma ihtiyaç . -~ 
Jacaktır. Bunlan ne kadar DP"" 
çalışsak kısa yıllarda tamam~ 
mayıı. 

Tnlebenln ilk dfitilncesl profe,a, 
rün notunn veya kitabını l>eııeııı' 
ve lnıtlhıını bununla verip ge"111: 
dir.llerledlkçe ve ilmin burıuıı 
elde ediJemlycceAini öArendilro~ 
derslerde esaslı noktaları nol eıııı,.,, 
bunları derinleştirme, kifapl• ,ı 
lıütüphnnelere bat TUmla he\111' 
gelir ve Onlverslte tnhslll huntıl'I 
yapılır. 

NOT MESELESİ 

Kitabı henüz çıkmamıı nY• it. 
mamlıınmamıf dersler lclnde n4; 
haları tükenınJş kitaplnr fçl;, .... 
mutlaka not tutma ıarureU var~ 
Bu notlar han rııkOHelerde talt ,_ 
bııstırılmaktadır. Bunları tetld)Ja,r 
den profesör Te doçentlerimlı 11 
memleektte olduğu gibi bunl•r r 
bazılarında yanlışlar görınilt1',: 
dir. Fakat bu yanlışların ıasblb 111 
dilemlyecck mahiyette oımnd1'1 
sö~·ıemişlerdir. , 

b•'''' Oniversitn kitabını henilı dO" 
lny:ım:ımış olan profesör Te l'6 
çentlerden ya bu notlarını ha•1~ı1t• 
yıp vermelerini ya talebenin Ol"' 
tukları notları teksir edilmek )t'
lasbih eylemelerini rica etnı~ 
dir. Dersinde Qç yılı geçimılf 
lan buna mecbur tutuyonıı ... 

nEl\TOR ANKAKAYA otı>~ 
Uoiversllenln muhtelli ıt1erl ,.ti' 

rafında ırôrihme1' nıere nnıvt .... 
rektörQ et-mil Bllııel yarın f.O 

nya gidecektir • .JI 

-------~ 
inoiıterede bir 

köprovo uçurmak 
istediler ~ 

Loadıa, 9 (A.. A.) - ut ,, 
ler, ebprea yolcularmdaD b ~ 
rafından blr bomba .~~ 
Ul~ Ftrth of l'orth k&~,ıd! 
berhava edilmesine ~ ~ 
di~ bfidtrmfttedtrter. ., f" 
ge\;U geçmes tren durnıut 1~ lhıl"T yol~lan tstfevaba bt~11 _,. 
t.JP. Köprll bir mntreze •-!'_e .... r rl0 

zareti altında. bulunnıak~tiııcle 
köprüde ne de domiryolu u.e 
hiçbir hasar yoktur. 
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f!tmm 
~haoae . ,. 
~ 940 senesi sonunda yapıla
,' ll?fus sayımı ve yazımı için 
~ 'Viliyette bir toplantı yapıl· 
ttt ttr. Toplannt:ı şehir viU1-
~ 1~u~udu dahilu.~\; numar;;.l;ı· 

de rttteıı~ın marta n~r mutlak su· 
ti .. ıkrnaunc karar vcrilmi§tir. 

u• ~ Uf~s sayımı işiyle me"crul ol· 
ıs.. ~lha liıere vali muavin· HaHik 
k• ~dın reisliğinde bir büro ku

' UŞtur. 
~ Ccrr:ıhpaŞ<ıda Kasapbaşı so· 
~lllda 19 numarada ot ran 
~olacı Ragıbın oğlu Yen· "'P" 
~ nıtl:tebi talebelerinden l<aik, 
'2.s ~c!ctebe t;"; .'=en yolda 

l1 .lıra para b:.ılmuştur. 
~~ilik rarayı, doğruca Aksaray 
Kaltoiu ... ··ru·· .. t~lim et· il- .,tir, ·- go rup 

eri :: l:ıcş aylık çocuğunu Galatada 
~Paı lıman kapısına bırakan 
i~ c~ :ıJında bir kadın. diin ıe· 
\)! cı asliye Ceza mahkemesi 
', ?h~d::ın iki ay yirmi giln hap-
' ~kflm ediln · ştir • 
Jiıı l:ıckçi işlerini tanzlm için bir 

~ h:-mlayan Dahiliye Veka 
~,butii 1 memlel et emniyet mil
~ııı:ı ... rinin mütalcalarını ıor 
r/u.r. 
~.trilcn cevaplnrd'I bekçilerin 

1~Ctlcrinin me "Uluniyeti mu
~ <11~. 

t "'1ll 'ığı ve sc kaklarda dolaş 
~~ ?.iyade kr rakollarda ça· 

tı ve aylık "annı ekseriya 

lil,~n tahsil ed~mediklcri ileri 
~tııU~tUr. 
~ bııa:,.a bir muavin kuvvet 
(~ tokuiacak olan bekçilerin 
't rı ve tahsil şekillcıdi de 

\ tdilmektec1; .. 
~Ükte§ bily\IB eJçimız rlam· 

l ~ Suphl Tanrı5ver dün Daç 
ı:>uru ile §ehrimlze gelmfı· 

~tlxiıc elçi yann Ankaraya 
tlt bir kaç gün kaldıktan 

t l \a !ifesi başına <'5necektir 
il 'lll:v kitap meselesinin lbda.s 

1 '"
11ı:yeucn son na her harta 

it~ı sfinlcrl toplanan edebiyat 
llıll'rl komisyonu yJrınrtıırı 

~1hnı lılr topl:ınlı dnhn yıı· 
ır. ~imdiye kad .. ı kı.ınııı.yoıı 

tiı'ırı:ı ronı:ınr• Reşat Nıırinln 
l 1 ı· ıı ·rnıı~ıı .:dı:uıyıı tı oıılvıu 

ta~ \ ı.;rı l\lıılıirin iki elltlik 
N1h l'<;~biyııtı nntoloJlsl, Musta· 
'tı11 'I, hmnll H:ıMh ve l,ı,r~h 

1( 
1~ <!debiynl taribı ltitııpl:.ırı 

t ıu" ı verilmiş bulunuyordu. 
11.'l:ıcr komlsyı.ınuıı muhtelif o 
" •lağılmı.. ve antolo111erdr 

: • ~l'ıi1 tere ime hntnlnrı ve 

11
d0 Ilı- l!bbok "uılyctl işaret olun 

ır" b tc;, 
eı;t a lııraftıın ,ıı:zorte~ı günü 

••• ı ,e~:ı", komisyon ilk defa ol:ı· 
a •n pro~:aıu ıucscleslnı 
~tn lır. Hu defo, yalnız lise 

, ' •ıfl:ırın f!ıfeblynt rıroıtrn· 
lı.. ıt tııünolm~"ınr yapıloctık 
~ h . 
~ rınci sınır cdebıyaı kıta 

le · ~tı •llcn nı· ~ekilde tertip e· 
s· t•ıcvzuubnlıs efl"lecckllr. 

~ ı;o, ' 
ı c <-St vaziyetler do'avısi·•1 
~:"lcbt acenta ve müessese • 

't:r l'?claki i ı"..:ni ttrkcderlr 
e

11 
e ."ergi ve rüsumunu ver-

~lcd~ lrnektedirler. 
\>e~Vc böylcc vergi ve rü· 
"i~' l'leycnkrin pasaportlan· 

ı ~ Cdiltnemesini bildirmiş • - ~ ı b~elki gece Etem ıc;min..: 

k 

~r r zatın, beraher bulun::hık· 
~ Strada, cii ·· bnı:ı:hn 35'.) 
~lıt~rı İlham; •simli ahlaksız 
ha atı Ç<>cuk dUn gece Tu. 
it. ~~da eğlenirken ya'calan· 
ba., harni çaldığı paralan 

~~t'ı tndaki Cumhuriyet bah· 
ar1'as.md ~lbrı . . a bulunan arsaya 

~,lıır 1 ıtırnf Ptmiş ve 340 ti· 
hu arn'ın:ia bulunmuştur. 

~~ir. iOn adliyeye teslim edi· 

, tnct:Q • 
~~ n 

\".tti ~:~ad~ .bir !iOk bilk\u 
~en ~C!yc nazırbrlyle te· 
'~t~ , rd Loyd Londraya 

~~
1rct ~ 

etti'"· ttsyanm Odcıada 
'ı· ~! askeri mmtakanm 

lı'ı ~l'i &ına g eııeral tvan 
n olunmuştur. 

1994WWWWWU4WWWV+VWWOUi 

Gafenko 

(Bir Alman dcıı.iz~n 1914 de Emd~ kruvazartınde ,eçen gflnlen) 

Genç kadın, -şuh bir kahkaha 
kopardı: 

- Canım baba Meı:kofu hil• 
mcz misin? O hıiına "küzUr. .u • 

- Öyle Aleksi .. Hakkınız var 
Ha;..,tta istifade edelim. Gülme: 
ve eğJ~nrch ~i. i.n i ~in esas ol:na 
Jr Arca L!ı l~lildt .ncsut oliı· 
bıf,riz .. 

1 

tırrd:ı b:.ı~ı arar. Ş1..ı •• u.a tehlike
-den masv.n ı.,lduğumuz bir kö~e· 
ele hii.la o .ı uı.la mt ınl;ı-ul ., t:u' 

Bulgar ısteı<ıerj eıra ın · ğun. 

9 ,.in mi ralvözcüsU 3 Rus 
bölusunu n1anvettı f in tayyareıeri Rus 

2skeri !esisatnun buiunduğu 

da beyanatta bulundu 1 - B·nim 0~ de.ai~1m 0.'::· ui:ı. 
~ında "tı ,.rr,ın bır tn:\·k.c.eyız .• 

Sovyet ~ükümet~ Roman: ! Eğer şampaıırc> siper~crinde ol. 
yaya yenden tcmuıat vudı f ınasak .,_ , ım .. Hele r.tazı:rya 

bataklıklarında .... Fakat biz 
Bükreş, 9 (A.A.) - Sovyet Jlind dcnhinin ucundayız. Gemi· 

maslahatgüzarı 1 lptily<'' ":;e'l miz her türlü taarruza hazır ol· 
gece Gafenkoyu z raret < 1 ş ve dtığu halde t:ıarru!: edebilecek 
beynelmilel Komünist Revue'sün.. hiç bir kuvvet yok. 

Şişko kaptan \"e genç kadm bi· 
rer hdeh yuvarladılar. Lorit 
r.tdıkoı ... lgın daJgın sakalını ka 
rıştınyordu. 

Aleksi içkinin tesiriyle bira: 
kendisini kaybetmişti. Heyecanı 
bir tavırla dedi ki: 

- Tatyana.. Ah onun ~yle
dilclednin hepsi '-akikattir. O bir 
mele~ Jr s:; ,.ı, di'.Jeri sanki Al· 
lahtan gel-ut' vahiylerdir. Onun 
güzel dudaklarından çıkan .aı • 
]erden .ıangisi mahzı ":ıkiJ~t de. 
ğildir. ratyana... Kınm t Sen 
benim ı uhumsun. .Senin her aö· 
zUn birer vahiydir bilirim. Muu· 
z::z !:cvıili Tatyc:nam... Gözümfin 
nurJ • 

tHr ıirnanı bombaladı 
de inti~a: ede.n makalenin reqmt _ Öyle .• Buraya Alman filosu 

H cVi ıki, 9 ( A l.) - Finlfm· 
.uy ... ·-..alc..ı So\ 1 etlerin Vibo.ga 
ihraç hareketi yapmasına mani 
olmak ıçın hazırlanmaktadırlar. 

Bu ihraç hare~•eti muvaffakıyetle 
neticelendiği ta'<dirde Karelie her 
zahmda!::i Fı.1lan:tiya mü:lafileri 

iki atec: ara'3I.1da k:ılmı~ b.ıluna. 
cakla .... ır. Bu arada Kareııc mın· 
takas~"ldaki mü::ıi~e. m:ıanni:la· 
ne bir ~--kılde devam etmektedir. 
Sovyet kıtalan Mannerheim mü· 
riafaa hatlannı yannak için be}'" 
hude gayretler sarf etmektedirler. 

Finl~ndiya hava kuvvetleri dür. 
hüvük bir f:ıalir'"t ~ö3ter&D1şterdir. 
Bu kuvvetler yalnız beş Ruı:. tay· 
yaresini düşJrmekle kalmamış 

ayni zamanda Rus askeri tesisa. 
tının bulunduğu Baltiski lima:11nı 
yemden bombardıman ederek yan 
gınJar ~rmı~ardır. Bu hare
ket Finlftndiya Iimanlarınm Ru~ 
lar tarafm:hn alı!~!casma ka=ll 
Finl8.ndiyalılarm bir mukabeles.i· 
dir. 

Kronşta' limanı dondu 

H elsinl..'i, ~ c A.A.J - 1"ınıanoı 

ya m iareb01•ri ha:ckmda B"ıiı" 
dak fsiUH ri'mekte<liı: 

Pt:~O nuubtkasr •ta 
ripler tarar -ıdan ~iperler 
'>ilha d kutup gt~ m 
başlaması <.k.lilfl~ı: bir 
rnuh~rf'h~in'? ıririlml'lkte 

nu ~ostermektedir • 

mu.'la· 
inşısı. 

:ıi.1i il 

mevıi 
olduğıı 

Fınlfuıdivahlar ş;m~ldeki sahil 
mmttık::ı<ını terkederken bütOn ev
len tahrio ettiklerinden Sovyet 
kıtalan açıkta kalmı~lardır. 

Kaln hir c:;o;_ ~hvyet hava w 
deniz kuvvetıE'..ı,;,, Firıl~ndiva 

körfezi ve Hcısınıu mınlaı(asında 
'~:ıl'vet tÖ"~_.,.., .. ı .. rirı- mani ol· 
muştur. Bl:na m ıka >ı. Finl~rdı 
\'(! iarp C:Or,,..,..1,N;ı,. cıbf1 ~"TTIİ1P~ 
bilh~c;qa faplivt-t ~ö11tf>rrnic;1"'rciir. 

Finlandiya ~hil!efr1e vakla~n 
<;ovyet krnvaıörleri aı;ık 

deniıde tardedilm1şı0-"1ir J.1nl~n· 

diyalılar ayni zamanda Karelı 

Jerz ıhınch ·:i \ari · ferij?~tı de
miryolu uzerıııJe S.n·yet kJı.ai.m 
tarnfın<la'1 \'a,...·1 ı., bir hfi'"Um·ı 

ardetm:~ıed:r. l:'l .. '"nrli•13 cıkrci-

'eri an-.ını .. ·t v- millf h;ııı~ri kul· 
lanmak suredle rrıınn.nidaıJe dö
vü~mn~ıe .. nir. 

Aync;l ha"'"r V"~1<'i~N> ~Ör" 

• eva yoıu ik Ladoba itölü.ıueı. 
~elen buz kütlele ~{ronşta1:t ka· 
aı Lemr...,rrcı..ı ı ımnı ' > ı 111~ 

rır Buna• -aF ~usla 1·1~ kr· 
ran refakatinde ııınandaıı çıkmak 
üzere muharebe gemileri kafilele
ri hazırlamaktadırlar. 

Kar, Finlandiya mukavemetini 

kolaylaştırmaktadır. 
Fintluıdiyn. kuınandn.nlığma ge -

len haberlere göre, Sovyet tabur 

kumandanlan, vazifclerlnln cbll ol. 
maktan çok uuıktrrlıır. 

• 
Sovyet tebliği 

DUn Moekovada rıeerolunan 
resmi Sovyet tebllğlnde töyle de.. 
nlllyor: 

•'7 KAnunuevvelde krtal:ı.nınız i
leri ha.rokotlerlne devam ederek 
a.ı,ağıdaki noktalara vnrm1gla.ı'dr. 

Murmansk istikametinde: trta • 
ları:m.ız aun'l engelleri ve mayn 
tarhılıumr atlayarak Petsamoya 
doğru 45 lrllometre ilcrlcmiBicr · 

dlr. 

Sovyet ı cktai nazanru ıfnde et. ıosu ile bizim aramı~da b • 
-...!'"" ·r d • 1 ~ on ın 
uR:Utgmi ı a e ~tştır .. Ayn~ taarruz edemez ya.. Alman fi· 

Sovyet hGkQ.metınm bugün iki lcrce mil mesafe var. 

memleket a:asın:ia m 0 vcut kar~ı- Lor=s Melikof başını salladı: 
lıklı emniyet münası--i>etleriıi ida - Tnt\'ana susunuz ı Kader~ 
me .a~sunda bulunduğunu i!Ave karşı gel.;uye çalışmayınız •• E· Ukta, Repola, Porosozero, Pet • 

rooavoJsk istlkamc~inde: kıtaatı • 
mtz Be~~ Finleri tardPdereık hu
duttan itibaren 70, 75 kilometre 
Uerlemişlerdlr. 

etmıştır • ğcr m11kadr'lcrcle mahvolmamız 
GAFENKONUN BEYANATI varsa Buhrimul itte b l l ınmakh-

Dilşman birçok yaralı ve 300 
donmllfi ur.fer bıralmnştır. 

Atina, 8 (A.A.) _ "Reuter,.: ğnnrz bizi bundan kurtaramaz • 
- Rica ederim Loris 1 Alman Romanya Hariciye nazın Gıı 

fenko buglin matbuata verdiğ filoları kı:mandznı amiral Von 
yeni bir mülakatta Bıılsrar istekle· Tiripiç\a denizle aşarak gelip 

Hava dafi toplanmD iki dil§· 
aıan tayyares; düııllrmllftUr. 4 p1. 

lot P.Slr edilmlştir. 

rine t~maa ederek demiıtir iri: Padang limanını bulması imklnı 
,. B 1 . nJa slih var mı?. - u gansta mu anc , 

t riki. . .. . ..ıı:_: • '-·- - Hayır Tatyana .. Fakat Hm 
Kareli· berza.hmm doğu kmmm. 

da Sovyet kttaau Finlerin Vuokaa 
nchlr mildıCu sistemi nıerindekt 
eeas hattmı yararak Talpalenyoki 
ne-'h:in!n tbnallnde 8 ilA 12 tllo -
metre lleılemiştlr. 

eş meszı umıw.u.ızı .wuarct-
1 t "tt ı · b" h"u bl bilir? •• Biliyorsunuz ki bugün e eyı en · ıç ır zaman iUI - • 

madık. Bu huıust· ··,.n·:Line Al· Hınd denizinde nereye gitti~ 
man. Leh ihtilafın..:.ın biraz evvle 1 m eçhul bir Alman gemisi, bir 
tekliflerde bulunduk ve henüz korsan var .. 
hiçbir cevap alamamıı olmakla 1 . - Ha' .. Şu Rmdt'nden bahse· 

Benahm b&tı kıısmmda Bovyet 
Juta.au Vtpurl deıniryolu Uzerlnde 
i·tır~ıuvi kö,iilnU legal ederek 
batı • efmal lstftamctlnde 9 kilo
uı~tre lit:rl~ J~irka UsJldrlrko. 
,.., ve N"ttnwn ~yo.ounu it-

beraber bu t~klifkrin se-nere ver- dıyoraunuz öyle mi?. Adam 
sizde bof yere ehemmiyet veril -

~"'' etın1§Ur. 
i'ena ban, Ju • flrtması vA 118 

• ava faa1!yetine ini olmtı§ıur." 

l':ll! tLDJ:l 

diğinc inanıyoruz." 

••- Rumen hük\ta::ti, Tür 
kiyenin. Romanyaya olan dostlu· 

ğunu ve k?m§ularlylc ba~ ha· 
linde kalıiıak •• harbin Balka" 
yarımadasına y:ıyılmaaına mAni 
olmak için sa fett ğl ga~.,.ıotlerl ta· 
mamen takdire· ektcd r.,, 

is1anbul man1fa!urac arı 
bu S<tbah topıaodı 

htanbııl manitatt1ra~lan bu sabah tfcaret odasmda son toplan. 
tııarını .Yli1'...ılll:ır, Tt ll.ıerıcrinde yUzde 60-70 ihtikfıt görtHen. ıı.ıanı. 
fa~'--'• eıyaları.;ıı normal fiatlara indirmek için alınması icab eden 
tedbirleri ~a.raı Iaot.ırml&ilardır. Toplantıda mıntaka ticaret mUdürU 
Avni S?krrı"'n i.e ticaret odası umumi kCı.übl Cevad Niznml DUzenli 
de hazır bwunı nUf}ardır. 

NeticJtle a ııımıa ve alınacak tedbirler §Öyle tesbit edilmiştir: 
ı - Bazı tllccarlıırm, piyasadaki manifatura ~yası mevcudunu 

azaltıp fıat...ırd ki yUkacli§l temin :nıaksndiyle mallnnru bankalara 
terhin ettikleri ve kafll).Ik olarak milbfm avo.nslıı.r alqıklıın öğrenll· 
mlştlr. El4 :ıvrı slnnn kesilmesi içın derhal b.:nlmlara emir verilmiş. 
tir. Bankıılvd ki rehin mallar ıatılacak, n.va.nslar böylece geri nlm
mtŞ cılacaktır. tstıyen tUccnrlar kcn<ll kendilerine avanstan geri te
diye ederek mı llarm.t alabileceklerdir. Böylelikle piyasaya mal gıka· 
nlmLJ ve <Llay siyle fiaUar dilşDrUlmüş olacaktır. 

2 _ İtaly: dan manifatura. ~yMı getirilmesi temin edilecektir. 
3 - HUk(ı net fabrika.lannm fiatlarmı indirmeleri temin oluna. 

caklır. 

4 - Gllmı llldcrde henüz çekilmemi§ olan Sellove · mnni!ntura 
eşyumm dn çıl anlması için bir kararname projesi hazırlanmış, ve. 
killl!r Hoyc.w.!le vcrllmf§Ur. 

5 - YUzdc elli selloveyi havi pamuklular malüm olduğu Ur.ere 
gfiır.r'~kl"rde ip Jkli addedilmekte ve böylece yüksek gilmrük tari!e
sine tAbl ttıtnhnktaydılar. Yakında Vekiller Heyetinden çıkacak yeni 
karn'1l"'meyle l' ı nevi kumB§lnr, yalnız bir defnyn maluıu.5 olmak Uzc· 
~" r'" u.klu ad ledlleeek, az gUmrllk resmiyle ithaline müsaade olu • 
nacaktır. Bun' ll'dan başka hUktlınet ihtikA.rm tamamen l>nUne ge~ 
mek lc;'a diğ•r bazt tedbirler almıg, evvc1ce hazırlanan Uıtiklrla mU
trul 'e kr"unu pro,ieslnl daha geniş ve şUmııllU bir ~e1:fo ~oırnrıı.k 
Me""se t ·ıketrtlşt!:-

Dlğ~r tara,.tan iplik ve ın"l(ara buhranı nlyMada "Ok şfddetlıon· 
miştir. Beş kuı l§}uk makaraları 15 kuruşa bile almak mUmkiln nh. 
mamaktndır. 

miş bir rivayet .. Dünyada olmr

yan bir fCY·· Emden eski zaman 
masallarında anlattıklan gulya• 
b.ınilet'dcn biri 

O ana kauar ıJsaıt iki zabitten 
biri bu sefer söze karıştı: 

- Tatyana ne derseniz deyi· 
niz, ben Loriı Melikofun dedik
lerini pek yabana atamıyacağ'°1. 
Bu menhus kruvazör •.. 

Aleksi Alolcsh·eviç. gevrek 
kahkahalanndan birini savurduk· 
tan sonra şu cevabt verrli: 

:- Bırakın1z carrm, Nikola Mi· 
hailoviç.. Siz de Lorls Melik of· 
la bir olm-.yınız .• Bttgün hiç bir 
tchli:-e~e maruz değiliz ve mıı· 

ruz olmamıza da ihtimal yoktur. 
Bir. şurada acı düııünc~lere dal· 
mak için toplanmadık.. Tatyana 
en doğrusunu söyl:lyor · Diz ıu 

dakikada keyfimize bakaJ·m. 
Haydi gUzcl Tatyana bunların 

bayku1 aes)erinl dinl~meyinir. 

gülelim. eğlenelim. Biz dünyanın 
en bahtiyar inS3nlan ro:, ona ha 
kılım. Öyle değil mi Tatyana?. 

Genç kadın ş·~ko Ale1·tinin 
yanma biraz daha sokuldu ve de 
di ki : 

- Kullandığın çatalı bıçafl 
neden temizliyonun? 

- Kirli kirli cebime koyama.rı 

Ada vapurunda bir ölüm ı ,.~:yıbm• görecekmiş 
Dlln gece BU.; Uka .... da Nuri ıı.dnıda dJ .. t ı,.:>.:uk babası .,J:ın bir t' Ka:ıctp hiddetle bağırd . 

balıkçı lokanta. a yediği ispanak yemeğinden zehirlenerek mU.~ ~ • • ~· . . 
cılar içinde evi ıe dönmUgtur. Gct · .aen fkJ doktorun verdiği ayn q.. , - On kılo yağ ısteom, dedınız 
n ililçlıır hiçbir tl •• r ;).ı.pmn:Iığ. gibi, ı da.l ço;. 'cn&laşmıİ t.e ""esi!' tarttım. ~·.,,ti dP almak 
kendisini lstanlıuldn bir hartnncyr "laklett ıelı ·~:7" ... ı 'ıft.sıl olı..~· \ ısıem"·,,rsu.,·ız. Si;i., oyuncağınız 
tur. mıyıı Jiz? N~ b·• işi 

Bilyllka.da gibi ıa.ıuı.toryomu blle bulunan bir yerde tedavi ed!. . . 
Iemediğfnden 1 tataneye :vatmlmak Uı:t"l'e B' llkadadan 11,43 ıcf ·ri- Adam 17;ahat verdı: 
n1 ya.p~ (Ba• ra) V&p'l' ıa bin .irile zavallı b.ı.lıkçı 'ııha vapur - hJZ""'aym <::1nrm. Bunda kı· 
Burgu adasm<> gelmedeı. ,ruıcılara daha fazla t&bammü. edemiyerek zacak bir şey yok. Bugün tartıl. 
dllnyaya gözle; ini kapaml§ttr. dnn. On kilo kaybetmişim. On ki· 

Aleksi AJeksiveviçin bu heye· 
cıtnlı 'llözleri Tatyan~nın hoıuna 
gidiyor·lıı. Şifman ıabitin omu· 
zuna bıJmı dayadı. 

Birdenbire bir gök gürUlttiP.\l 
dııyulrlu . 

Gazinonun eamlannt fırtınaya 
tutulmuı gibi zıniırdayarak tir 
rtdi 

Bu •ırad" v.arlnonun saati sr 
babın üçünü ç.alnuya baıtıdı. 

Müllcr, henüz g6rünmiyer 
Malezya sahillerine gözlerl
dikmiş: i. llk ııt>ziln! çarpan ı~ 
İngilizlerin mah ol ·n Puto P. 
nang adası olduğı. : biliyordu 
Eınclcn şu :ı,da iki :ıil mesafe· 
adanın karş1,)ından geçiyordu 

Ada ile Mal.aka y.:nmaduı di 
binde b"lunan müsellea ıeklin 

deki deniz gitgide daralmakta vl" 
kum birikintnerlnden dolayı dir
sathına y.ıki. makta idi. Bazı 

noktada l•"f::ı:r: son derece dar 

Iaııyor. O vakit uracık gemiler 
bUe geçemez oluyordu. 

Eğer sahilin ıu noktasına tki 
batarya top konsa buradan hiç 
bir g~-nlnin geçemi, ec~ğf muhalr 
kak . l'akat !ngilirlcr düımaıun 

burlJara kadar aokı:lacaftnı ha
tır ve hayallerinden geçirmedik
leri için hiç bir ha.mbkta bulun
mamıflardrr. 

Müllc r hu cihetleri btll,or .. 
Yalnız onca meçhul bir nokta 
var: baskına uğratır.ak istedildcd 
ge'l\ilcrin .adedı ve toplanmn 
kuvveti nedir?. İfte onca tama· 
ıaıtn meçhul c-lan budur. 

Kun·an4an köprUaOne bOtfln 
ubitl toı lü"l ı- Adanın arka 
tarafında ne olup bittiğini, nele
rin bulun-:• •ğunu anlamak içlıı 

rlikkatıı b:ı arusutta bulunuyor 
lar. (o, ftml ftl') 

~en < 1 

like iıareti ftl'ilmeden an. nı 
den m"•tc'! talr*Tn?. 

-- Deli mi 1 Sen kanının yi 
~ünü hiç görmedin p)iba?. 

S~u'ıoş 
Eve ge;- • akit ve sa"lıoş gelmf§9 

i. J'":ısr yar~ ·•·-ı '•opardr. O· 
nun verdigı izahatr şövle bir dinle 
dikten sonra hıt··kırdı: 

- FeJAkete bak ki b;ı m&!llla 
nn hiç hfri"int in:.ınmzyonım. 

Sarho, attldı: İçinde bult'nduğu eedye Bnrgaz 11dasma ç:karbfara.k bir r.abrt tu-
tuımua ve Bura npum 115 daldb. teahhurla. 7oluııa devam ebnl§· ID yağ ne kadar tutar öğrenmek 
tt... istedim. 

- Kızma benim Jeker kancı· 
ğım, ba~ lG'dunznım. 

-



Fransız yakm tarihinde esrarlı ölümler: V 

Uveg kızını baştan . 
çıkaran mebus! 

Birgün, ağzında havagazı borusu olduğu 
halde yatağında ölü bulundu, 

öldürülmüş müydü 1 intihar mı etmişti? 
Nasyonalist mebU!lardıın Syve. 

onun ölilmU de Fransız tarihinin 
5011 devirleri içinde vukubulan ö • 
.üm hadiseleri arasında üstünde 
cok münakaşa edilmiş ol:ınlann -
dan biridir. 

O, ibir münakaşa neticesi, içtima 
halindeki mebusanda harbiye na -
zırt general Andreyi tokatlamıştı. 
1904: senesinin 9 künunuevvcl gU· 
nü bundan dolayı mahkeme 'heyeti 
ka~ısına. çıkacaktı. Dostları. bu 
muhakeme gününün, onun şere -
fini göklere yükseltecek bir zafer 
günil olacağını söylllyorlardı. 

Halbuki Syveton mahkC'me kar. 
§ısına çıkamadı. Çünkü 8 kanunu. 
PVVCI 1904 günü onu odasında öltl 
o1arak bulmuşlardı. 

Bu haber Pari.se yayılır yayıl. 

çckılecek, bir k3{jede geberip gi
deceğim .. demişti. Güya bir b~ • 
ka dostuna dn: ··nen evimde intL 
har etmek istemem. Jntiharrm:t 
bir kaza. şekli vereceğim, mesela 
bir araba altına kendimi atacağım 
veyahut kazara. imiş gibi euya at_ 
lıyncağnn" demişti. 

• 

maz Fransız partisinin militanla • 
rından bir grup başlarmda Coppo 
o1du6'U halde Gaulois gazetesine: 
''Haydutlar, onu ltatleUilcr,. diye 
bağrı.,arak glttll"r. 

Sonra da kansının, ona: "Git in
tihar et!,. dediğini iddia edenlerin 
de söyledikleri müthiş bir dcdiko· 
du vardı. Bunların söyledikleri • 
ne göre kansı koca.sının çıkmaz 
bir yola saproL5 olduğunu biliyor. 
du. Ve kendi9i alryhinde boşanma 
davası aMnalt llzere bulunuyordu. 
Kadının kocasını ilham ettiği suç 
müthişti. Onu üvey kızını baştan 
çıkarıp randevu evlerinde dolaş -
tırmış olmak ve daha nice nice 
ahliiksrzlıklrırla, hatta bir çocuk 
dUşüıme işinde methaldar olmak
la ilham ediyordu. 

Bu sözlerin de yalan olmadığı , 
n.şikiırdı. FIL<at bunu bir parti 
kavgası yapma1:ta inat eden nas • 
yonali.stler sonuna kadar cinayet_ 
ten bahsebnişlcrdi. İntihar olmıı.sı 
<;ok tlaha muhtemel olan bu vaka
n~n bir cinayet olduğunda ısrnr et
mişlerdir. 

lllti~r. mı 1•e11lrn1n111 ıı.ı çocul;11 ltc lıcrnl er • 
Onlarca bu katiller Fransız hü • 

kumetinin rPsmi polisleri idi. Fa. 
kat polisleri. yani hUlı:ümcti bu 
surette itham edecek ortada haki. 
ki bir sebeb var mıydı~ 

Onu odnBındn, yatağının üsfün
de ölü olarak bulmuşlardı. Giyimli 
idi. Bir dizi bükUlmUr.tü. Ayağı ya
taktan aşağı sarkıyordu. Ağzında 
mutfaktaki havagnz.inin lastiği \"ar-
dı. Kendisini gazle öldilnnüGtü. 
Odanın ve cesedin \"aziyeti dahn 

fazla. intihar te7jnf haklı gösteri • 
yordu. Fa.kat ölüm tarihinin to • 
katlama h!idi.'>esini takip ve mak
ltcme gününe takaddüm etmesi 
Coppc ve tnraftarlarınm bu ölümU 
bir cinayet telô.kkilerine sebeb o· 
Iuvordu. 

11 Gıt, intihar et f,, 

Diğer taraftan da bir başka 
dedikodu etrafta dolaşmaktaydı. 
:Madam Syveton kocasına: "Git in. 
tihar et!,, dcm~sti. O da gidib in. 

Maksatları o gün muhalefet et. 
mekte oldukları hükumeti mahlce. 
meden çekinmiş olmakla itham et- • 
mekti. 

Onlar Syvetonun hükumeti müş· 
kill mcvkkle bırakacak birçok nok. 
talan mahkeme karşısında açaca.. 
ğmı ve buna mani olr.ıak istiyen
lerln kendisini öldürtmüş olduk.la· 
nnı söylüyorlar. Bu şekilde bir 
parti kavga"Jı yapıyorlardı. Ve in. 
tiha.r tezi çok daha ku°W"tli ol
maklıı beraber yine bu ölüm hak· 
km.da da bugUno kadar efkArı u. 
mumiyeae tam ve doğru bir .kana- : ~ 
at hasıl olmuş değildir. n 

• tihar ebn!şti. t 
llk önce onun mutfaktnki havn- PEK 

Beyoğlu 
: J.orcl - Hordi Hovar. 
dalık ta (lilı kçe) gazı rn.st!ğiyle intihar ettiği zan-

nedilınlşti. ::)onra yapılan araştır. ,.e ~arli Şan canffiıır · ,, 
peşinde mada bu lbtik borunun kendi o

da.mndaltl havagazi sobMma ait 
olduğu göı:iilmliştU. Sonra da o 
bir ara ayağa kalmış ve yere yu
varlanmıştı. Bunun böyle olduğu 
alnındaki yaradan belliydi Hava • 
gaziyle zehirlenen bir insan aya.. 

AIEI.EK 
SARAY 
SÜMER 
TAKSIM 

: Hononulu 
: Aşkın uıfed 

f n"'llTı: cfontye gernllcrtm1en 1'tı1nı1e ra!ıat, gtine_ş batarlif'n, 

ğa kalkıp da yere düşerse bayı • 
lır ve bir daha tekrar kalkarak 
ya.tağmm üstüne uzanıp ağzına 
IA.stik boruyu alamaz. Hem ze -
hh1endlkte:n BOnra yataktan frrlı

: Yarının kadınları 
: üc Ahbab Çavuşlar 

Pastırmacıyan ve şü. 
rckllsı 

LALE : Yaşamak ı.evklidir 
SAKARl'A : Güzel esire 
ALKAZAU :. Franhştaynın oğlu 
Yll.DIZ : Fanfan ve Klodine Ye 

Batakhane çocuğu 

So~ Dakika'nın his. aşk. macera romanı: 59 

yan bir man fenalaştığını hisse.. ŞIK 
dince ancak kendini kurtarmak ASRI 

: Bildirmemi.şiir. Nakieden: Muzaffer Esen 

ve bir cam nçmak fiW.n için ye • 
rinden kalkar. Eğer Mösyö Syve-
ton yataktan frrlanuşsa demek ŞARK 
kendlslnt 61dilrmektcn vazgeçmiş· 
ti. Eğer kendisini öldürmekten TAY 
vazgeçtiyse yere yuvarlandıktan 

sonrıı. bayılmadı..~ dahi kıı.bul et. 
sek, yatağa tekrar yatıp ağmıa 
tekrar cazın lastik ibonısunu al • Flı'RAII 
mağa ne ihtiyacı vardı? Demek 
odada gaz musluğunu mahsus a- At/1,1.J 
çan blrl bulunuyordu. Syveton u-
yanmış, gaz kokusu ve fenalık TURAı\" 

hissetmlşti. Yerinden kalkmr.ıtı. 
Fakat tC8emmUm çok siddetli ol. TTILAT, 
duğu için kendini bilmez bir hal. 
de yere yuvarlanmıştı. Sonra o - AlAK 

: Üç Alıbab Çavuşlar o. 
pcrad ı (lürkçc) \'C 

Kadın licarcli 
: Lorcl - Hıırı'i iş nrı. 

yor ( ürkç-c) \'C Hozııli 

: Katlı !ar hapishanesi 
'Ve F ısırga 

: İlk ıı nnı~ ''c Kurıjun 
yo~m ıru 

: Günal kllrlık Ye Ari • 

- Efendimin döndüğünden ha
berim yoktu. Bu sefer allaha sığı
narak iyi bi.· nişan alchm .. Fakat 
kafir bu defa da kırtuldu galiba. 

Sanki Güzinin ze~irlenmiş· ci
ğerlerine hava girmiş gibi yeniden 
canlandı: 

- Demek vurama:Jınız öyle 
mi? Fakat her ihtimale karşı bah
çeye inip bir defa arasak. 

:z:onn knplanı , D ek d ., .... ll'" 
: Aşk ,.c şöhret "e nae ' em • vutama ınız rozu u-

kahraınanl:ırı · seyin ağanın adeta gururuna do -
: Dü~man rn:ıskesi ol. kundu, şidd~tle itiraz etti: 

tında ''c llekoz kralı _ Hayır efendim, dedi. Kurşu-

nun ölUmünli istiyenlcr vilcudunu 
yerden kaldırmışlar. Yatnğm üstU
ne yatırmışlar ve cinayetlerine bir 
intihar slisil vcnnck için bu defa 
gaz borusunu da biçarenin ağzına 
koymuşlardı. Hi';bir cani kurbanı. 
nm ağzına rahat rahat bir gaz bo. 

: Zrynrhlın ,.c Cörün. nun isabet ettiğine eminim .. Ate~ 
miycn casus 

ALEMDAR : Giin:ıhkiır Melek ve ettikten sonra bir vücudun yere 
Ariıona knplaııı düşt:.iğünü işittim. O ch·arlarda 

ÇE.UnI:I.1- : Kızıl dansGz ye tik çok aradım .. Fakat gece çok ka-
7·,tş uynnış ranlık.. Ot!ann arrım görm~k 

rusu koyup onu böyle öl:!Uremi - SUılT J>. 
yccc;ine göre bu vakanın bir ci • 
nayet olduğuna bu suretle kims~-
nin ihtimal vermemMini t"rcıln et. , Şr:N 
miş oluyorlardı. 

İ§te. cinayet tezini müdafaa e- GCW:r, 
clenler böyle dUşiinUyorlardı. lnti· 
har tez!ni mUdafoa edenlerin de 
kuvvetli sebebleri vardı. Onu iyi 
tanıyanlar için bir kere Srvcton l~ı!l·F; . , 
~k bodhin ve mi.i~killat karşLSın. l 5Cw~ 1 l .t 
dn gaye~le çı::.bu!t cesarct:ni l:ay • 
beden bir llls:ındı. Odasında ölü llM.C 
buh•ndufu ı::lln tn nıı c- 1m!lmı~tı. 
Şahsına karşı gösterdiği bu ihmal 

Beşiktaş imkansız. Ellerimle de araştır -
: 3 ahh:ıb çanı~ıar hey- dım. Bir şey bulamadım .. Hort • 

dullar nrnrn11la Ctiirk. lak sanki yer yarıldı da içine 
çc ve ~inci llülıları geçti. 

: Giinnlıkiır kızl:ır ve 
Allı siliıhlı kodıoy ihtiyar bekçi, cadılara karşı 

: Gaip urukl:ır "c Silah elinden bir şey gelmediğini gö:;-
k:ıhı. nıanı tcrm.:!k i_,tirormus ~11 -:: :ini açtı. 0-

K nd .. köy danın bol ısığı çam:ır ve kanla le-
: llilrlırmcnıiklir. k~!cnmi5 olan bu ellerin korkunç 

: Bilrlirıncrıılştir. manzarasmı gcizönüne serdi. 
0 3 kfülar - Silfüımızı saçım ile doldur-
: rn ') .. ful.ıilrri mu5c;unuz? 

ııurkı;-eJ - Hayır efendim.. Domuz a-
-o-- vrnda kullandığımız kurşunlarla .. 
~··:~:rı TlY\TROSP Güzin kor'~ :.ıç 1-ıir d:ı.lgın!1k 

\oııırcli :.ısmı, bugün içerisinde idi. Sank: 1ayatı b:.itün 
,iiıııliiz ı ı tc Goruk ti. vücudundan çekilmiş, genç kız 

derunJ bil' k~alığm ifndesi ola
bf11rdl (\flc 1"'ıncffnf cf~ ycnıp -
m• bu da oormal bir §ey de · ·ı. 
dl. BntUn bunlrı.rdan başka gilya 

1 
int.nt!l~dan bir gün evvel o, Ro. 
eofort'a: "Politikadan iğrendim. 
Mahkemeye gitmlycccğim, ta.,raya 

':ılnısıı. lırrc 20.30 ıla: 1 • • 
KAN K:\RDEŞl.ER taş kcc:ılmiştı. 

Drnm kısmı gece: SEYTAN - Demek onu yaraladınız. 

- lnsan ise yaralandığı mu
hakkaktır. Fakat hortlakların ya
ralanıp yaralanmadığr belli olmı
yor. 

Daha fazla bir şey öğrenmek 

imkfulsızdır. Güzin, bu haberi al
dıkları halde, hiç bir şey yap:ınu
yan bu insanların ortasınd:ı., bu 
salonda duramaz artık "belki bir 
köşede can veriyor.. Ah onu bir 
bulabilsem muhakkak öliimdcn 
kurtarırım. Bir bulabilsem." 

Çılgın koşma!;ına iştir:ı.k eden 
bu düşünceler oldu. Bahçenin bü
tün clcktri!\. amp:.illerini y;ı!~tı ve 
ra~rmur altında keten iskarp;'lleri, 
beyaz ropile eski ocağa doğru koş
tu .• 
Dışanda riizg~nn sesinden baş

ka ses yok.. Daha uzaklarda, 
bahçenin karanlık bir yerinde 
köpek uluyor. ' 

Bu ıı:!ak gece, bu sessiz bah,Çe. 
bu karanlık g5kyüzü, uz:ıktan ak
sed0n hu hazin uluma Güzini ür
pertmedi bile. O, şim:ii korkuyu 
unutmu~tur. Kalbi yalnız endi~ 
\"C ızbrapla çarpıyor. 

-- SPrber, serbcr .. ı\ra 
Fakat hayvan olduğu yerden 

l:ımıld::ımıyor. Genç 'az, l>'ümün 
sesi kadar hazin ve korkunç olan 
bu ulumımn geldil{i tarafa yürü
dti. 

Elindeki cle!•trik fenerinin ışık 

huzmesi nihayet köpeği aydınlattı. 
Hayy:m sık hir çalıh3m (iniinde 
duruyor. Güzin, dalların tırmala-

gün yeni bir gemir..in ha§ını yiyor. 

ııı· 
Daha geçen gün ayniyerde lta1ynn bandıralı Fianonn ve d~' 

gili7. bandırıılı Aragonite isimli gemiler bu mayn tarlalarına 

ıerek mahvoldular. 

Yukarıki resim, İngiliz gemisi Ar~ite'in 
meku~dir • 

.. ttf 
babfllll '"' 

ort:ı1ı1• lı"l"İiı lmrRrma<lan <'frnfı ıliir\.tnlo gö:ıclen !;f'~Myor ~ 
~ ~ -

yan dikenlerine aldırış bile etme
den oraya girdi. 

Güzin çalılığa girince köpek 
sustu. 

Genç kız çalılığın bir noktada 
ezik olduğunu gördü, burada bir 
vücudun devrildiği muhakkaktır. 
Çamurlu toprak üzerinde bir kan 
~irikintisi de görülüyordu. 

Güzin adei.a §Uurunu kaybetti, 
orada düşüp ölecek gibi oldu. O. 
racıkta, bu kanlı toprak üzerinde 
ölmek ne kadar tatlı! 

Ha:·ır .. Gtizin a-~ 'lktan Yaz -
geçemez. Anyacak ve muhakka1• 

bulacaktır. Zaten babası, a!1ne'i 
ve bütün çiftlik halkı bahçey"' 
çıkmışlar, her tarafı arıyorlar. her 
taraftan '\yak se3leri. havkmc:ma-
lar işidiliyor, genç kız bu sesleri 
i~ittikçe bütiin bu gayretlerin 
bevhude olduğuna inanıyor. Sev • 
giÜsinin geçtiği gizli yolu ancak 
';:en1isi bulal)il"cektir. 
~umanın yarac:ı çok ağır ola • 

cak .. Bn ça.ınurlu toprak iizerin
-:le bulunan kan mikdarindan an
la5ılıyor. Oyleysc çab•.11

;: lnre1\"'t 

etmeli. 
Güzin V.öpcği tasmasınadnn 

tuttu: 
-- Serber, yalvarırım sana, a

~a .. Bul onu .. 
Havvan oldnt.rıı yerde hir1.:1r 

defa döndü, dola5tı. Otlari kokla. 
dı, sonra birdc:-ı~ire bir o';: gi!Ji 
~.e!fıml•ğa <lo~ru fırladt. 

Genç kız. hiç c:ac:mnadan köpc
~i tıkip ıvii ·or. Kiip"!-: m"-dıw•n 
ba~ında durdu. lxısam:ıi.iı k~:da•lı 
,.e sonra tekrar ulumağa ba~ladı. 

Zeynep teyze, köpek havlayı~ı
nı i~idince tiril tiril titriyerek o -
dasmdan çıktı ve titreyen p:ırma. 
;ile ba~amakları gösterdi: 1 

- Küçük hanım .. Bakınız kan. 1 

Gilzin sıçradı. e''ll~ 
!z bütün basamaklarda d gell~ 

edip gidiyor. Lekelere bakafl 
kız Zeyrı~p teyzeye döndü: ,ç:J • 

- Teyze, eğer beni bir p-1 rl' 
cık seversen, eğer bana ~co;\Jıı · 
çabucak bu kan izlerini sıL· 111eıı" 
lan kimsenin gördüğünil ist~ııd~~ 
Sonra ne olursa olsun b 
kimseye bahsetme. ~.ıe 

·te!lleI" Zeynep teyze olup bı · fıı~' 
hiç bir şey anlamamı~tır· ,ıtiJ' 
taı;hğın yarı kara'llığı a~d ıı 

~ rt\I'> 
Güzinin yüzünde çizilen ' . ~.ş~ 
mit:;izliği görmü~tür. Gözıerı · 
la doldu, ve: 

111 
- Ba~üstüne küçük hafl! · 

dan ba5ka bir şey söylemed\ ~~" 
Güzin bu sessiz merhatl'le ııi,., • 

şısmda. kalbinin bir şükrafl 
le sızladığını hissetti. 01' 

r3 rıe ' Genç kız bundan son :Jıı oe. 
duğunun tamamile farlUfl 11 ıı 
ğ'ildir adeta. Dı~arda araY:l·1'1(1' 

• . }l'l) . 
damların ayak seı;lcrını. ·ıı D 
malarmı işidiyor. Penccr~0~6rı-

··'°nı "' . nlinden ışıkların gcçtıgı !11,.fr~ 
yor. Nihayet Samiye h:ı111 ~ 
di içeriye girdi: , 

- Bulamadılar mı anne· 
0

111 
ne 

- Hayır.. Fakat sana ll~li <ı 
yor Güzin? Çehrenin btl lı g~ 

- Bu vaka. bu fırtına IJ• 
sinirlerime çok dokundu 
Gidip yatayım bari. 

\ . G" .. k caktadt· " t nne5>ı ıuzını ·u f;1 
- Haydi yavrum }~it··,,ı.ıtıı1 

oda kapısı:-ıı kiliUemet.1 .u eıl 5 
Ve ufacık bir ses bile ışıts • 
len... ı:<Je gil 

Saat belkide on .. BaM 
rültüler uzayıp gidiyor 

,.,..ı 
ınerııııu 


