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İ7.ı:<'t l\tubut n Ap l b 'Un ı · 
' in an,. dı. 1 nkın ıırl rı , ' 
11~tan. m tbıı tın hu t<•mlı < u , u u Ue \'Mnıf••ra .__.. 
lılr _,_ 
• t!zn\• olm sı ı.enıli I e pr re , )Bl tı. Bu l'etllmde, oaa, llalNtr 
t>azetesı tnrnrı dan J'rz nt':ln fclaketz dcl<"rl lçln tertip ecWoa ıpor 
1tırnu,~uu lııwrla.}nn heyet arMJDda gorüyonız, 

iz 
KURUJ 

~ ..... 

. ' ·""'~t • 
İn~Hz :Qnhriye Nazın Yin~t-On ~Öftll," fngfllı ve Fransız Ba~~n· 
danları arasında göriilü3 or. Ucsmhı solundaki :ıat lngllterenln 
Cebclüttarık kwna.ndanıdır. 

şemdDye k a dar., . Fin ırnar~Dn©'Je 
•. · Jngiliz Btz(ıriyc noım Mr. 

Çö1çil bugün saat 16,30 da 
Mançesterdcki Trade Union 
toplantısında bir nutt1k söyle
miş ve bu nt1tıık radyo ile 
tıeşrtdilmiştır. Sov .y~tler 500 

diir müthi! muharebeler 
oluyor; Sovyetler şiddet .. 

li hücumlarda 
bulunuyorle.r 

Stokholm, 27 <A.A.) - Ladoga 
gölU cephesinden (Stokholm Tid -
ningAn) gazetesine bildiriliyor: 
Beş gUndenbcrl cereyan eden 

pek şiddetli )llubarcbclcr esnasın· 
da iki Sovyet fırkası bjrkaç mil
hlm noktada Fin mukavemetini 
krnnağa le§t'bbUe etmislcrdJr. 

Bu tanrruzun akıımete uğrama· 
111 Sn\'Y"l krta.I rını pek tehlikeli 
b'r yaziyete dUvüreceği için Sov • 
~Uerin hUeumlan bılhaaşa fld· 

are ler es. 
bin~ 

nmalıtadır. 

••JClkr c.uetıe ~-
dır1ar. ,__ tılft .mUrtpda cep. 
haneleri )okt r. t..adora taarnısu· 

.l nun nbep1erl Sovyet lrrtalU'IDm. 

1 l. Devamı 2 inci •Yfa4t 

Mr. Çörçil nutku dinlemek 
üzere toplanan büyük bir ka· 
lobaltk tarafından alkt~lana· 

rak kürsüye çıkmı1 ve nutku. 
na şöyle başlamıştır: 

''Bayanlar baylar; 
"Kırk senelik meslek hayatım· 

da birçok top!antılarda nutuk söy-
1eclim. Fakat bugün sizin katJinız.. 
da söyliyeceğim sözler hcpşin<ien 
ayrı bir mahiyeti haizdir. Zira. Qıı· 
gün kuvvetin galebesi siyasetine 
karşı açılmış bir harp devrinde bu 
lunuyoruz ~e ben pu münasebetle 
!Vt söylüyorum. 

"Bu harp memleketimizin tarl· 
hinde 9e ayrı bir mahiyeti haiz 
bulunmaktadır. Zira bu, ne hükQ. 
ınetın, ne bir partinin arzusu ile 
rapı an harp değil, hürriyet için. 
be~-eriyet hakları iı;in açılan bir 
h:ırptir. Başvekıl. ey!Cıl başında 
baı1>1. tecavüze, t:azytka ve zulme 
karşı açtığını ilan etmi~ti. 

"Bugün girişmış bultmdu~u· 
rnuz harp nasıl sorta erecek, bunu 
lienüz bilmiyoruz. Fakat hepimh 

· una eminiz ki sonunda hak galip 
gelecek, milletler hürrıyete kavu· 

1 
~;:ı.cak ve yeryilzlinde adalet huküı'n 
sürecc!,tir. (Şiddet'i alkı~b.r). 

(Devamı 2 i"ci snyfad-:~ 
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2 - SON DAKlKA - 27 lKlNC!KANUN a40 CID!ARTES! 

Zan u dak limanının 
ağzı kapandı 

Bu yüzden kömür ocaklarından kömür yükleme 
hareketi durdu; vapur sahipleri buralarının 

süratle temizlenmesini istiyor 
Sehrimizc gclen haberlere göre Zonguldak limanının ağzı deniz.. 

ferin sürüklediği kum ve ~llarla kapanmış, ancak bii vapurun güç
lükle geçebileceği kadar küçük bir yol kalımştır. Buradan geçmek teh 
tikeli old~rundan Zonguldaktaki kömür ocaklarından kömür yük!en. 
mesi \ama.men durmu~tur. Son kömür buhranı üierine kendilerine 
muntazam kömiır ntıkliyatı yapmalan bildirilen vapur sahipleri bu
raıan· tc..'lli.zleruneden vapurlarını tehlikeye sokamryacaklanru bildir. 
mişlerdir. Çünkü buradan geçmek istiyen Kalkavanzadclerin Kalka
van isimli şilebi çakıllara çarpmı~. pervanesi kırılarak burun tarafın. 
dan yaralarumstır. 

Diğer taraftan maalesef bu kum ve çakılları temi.zliyecek vesait 
clah1 bulunamamaktadır. Hadise yerine gönderilen bir tarağı işlete

cek vesait bulunamamıştır. Bu vaziyet her tarafta büyük bir kömür 
buhranına scbcb olacaktır. Alfil<adarlann biran evvel liman ağzını aç.. 
malan' beklenir.Kömür ocaklarının dörtte üçü içerdedir.Bugünkü hal 
de hep muattal kalmışlardır. Liman işletmesJnin ve Şirketihayriycnin 
elinde bulunan tarak dubalanndan istifade edilmesi ileri ~lmekte
dir. 

' 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

''Garp cephesinde harp harekü. 
tı yalnız tayyare kuvvetlerimize 
kalmış bulunuyor. İngiliz hava 
kuvvetleri denizde de donanmamı
zın hareketine mühim bir yardım 
ifa etmektedir. 

''Donanmamız, Almanyanın hiç 
bir kanun, nizam ve muahede ta· 
mmaksızın giriştitri mayn harbin. 
de düşmana karşı birçok hücum· 
larda bulundu. 

"Bugün, bahrire 1..-uvvctlerimi 
zin ablukası ve kontrolü sayesinde 
Alınanyanın tiaıret gemileri dün· 
ya denizlerinden tamamile çekil. 
ıniş bulunmaktadır. Almanya de-
izaşın hiçbir memleketten 
arp m:ılzemcsi veya bunun için 
· :ımgelen iptidat maddeyi alamı· 
x. Alman ihracatı tam:ımile dur. 
ı"5tur. Dund:ın ba5ka, cenup at· 

sularındaki oon muharebede. 
.lıriy kuvvetlerimiz tarafından 
lmanyamn ceb zırhlıları tahrip 
ı'ldi. Nihayet, Almanya bugQn, 
:.ırbe girdiği zaman elinde bulu· 
.:ın tahtelb:ıhir miktannın yansı. 
nı kaybetmiş bulunmaktadır. 

"Denizlerde İngiliz donanmasm 
dan 7500 gemi, ticaret vapurlarını 
muhafaza va.zif csini görmektedir 
ve harbin başmdanberi bunların 

ancak !5 l batmlmıştır." 

cum ctmed:~ '""u suali harbin basla 
dıI:rı ~ bcs ay zarf mda ben de 
kendi kendime sordum ve bunun 
gibi insanın aklına gelen daha bir 
çok su:ıli vnr. · 

''Bu suallere karşr vereceğimiz 
cevap gayet basittir: Hitler hava. 
dan hilcuma cesaret edemiyor, zi· 
ra bizim hava kuwctlcrimiz ve 
müdafaa tertibatımız çok daha 
üstQndilr.. (Alkı~ar) 

''Buna mukabil, biz niçin· Al· 
manyayı havadan bombardıman 
etmedik? Bunun da cevabı şudur: 
Vakıa, Almanyanın Lehistanda 
yaptığı gibi hava bombardımanı 

bizim için mümkündür. Fakat bi. 
ze şehirleri bombardıman edip si· 
\'il halkı öldürmek, böyle vahşi 

bir kaUifun yapmak istemedik. 
Yalnız §e}ıir halkına be)·anname 
atmakla iktifa ettik. 

"Sllphesiz bombardımanı ister 
sek daha iyi·yapabilirdik, zira ha. 
va kuvvetlerimiz Almanyaya naza-
ran daha teşkilfitlıdır, müdafaa 
tertibatmuz daha mükemmeldir ... 

Nazır, lngiü: • Fransız i§birlili. 
nt geçerek Fransanın miqJcrek dtr 
va uRrundcıki yardımını ehemmi. 
yellt tebarüz ellirmiı ve :nıllktma 
devam ederek şöylt dcmiıtir: 

·~ubu asır evvelki harpte e-
dindiğim tecrübelere istinaden 

, uhit in 
ita ybettii<: 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
rakini severek takip eden gazeteci 
ve sp:>rcu arkadaşlan bu ölüm 
haberinden §aşıracaklar: 

~nsıl lzzet :l'vfuhiddin mt? diye
ceklerdir. 

Eveti Maalesef, lzzEt Muhiddin 
Apak. o gilrbOz, hayat dolu. att.••t 
li genç arkndaşm neşeli göz!eri"bu. 
gün saat 15,30 danberi artık h3y:ı· 
ta baknuy-0r. Onun .sevimli varlı· 
ğını şimdi gençliğin coşkun yası 

kaplamı~Ur. 
lzzet Muhiddin ı\pak on altı 

gün evvel hastalanou~. yatmı~tt 
Arada Umit veren ıgimlct ~çi:me
sinc rağmen genç arkadaşımızı ya. 
kahyan lckc1ihumma, kendisini af 
fetmedi ve işte nihayet gençli~ın 

böyle bir ümit taliini kararttı, Je
keledi; he.-ılli: yirmi dokuz yaşımı 
varmamışken a;am onu bize, haya· 
ta çok görüp aramızdan aldı. 

Izıct Muhiddin Osmanlı hakft. 
m:!tinin Harbİ}"C nezareti Masraf 
nazırlığını ve son 2amanlannda 
muhasebati umumiye müdürlüğü· 
nüyapan ~uhidtlin beyin oğluydu. 
Galataşarayda okuduktan sonra 
serbest meslek cazibesi onu gazete
ciliğe kazandırmış \'C sp::ır heves
karlığile başladığı hu i~i çok geç;; 
meden onun gazetecilikteki geni~ 
kabiliyetini herkese tarutmıstı. 
Bu zcld dimağ ve hareketli vilcu· 
dun uzun zaman Haber, Vakit 
gazetelerile gazetemizin ve birçok 
spor mccnıualarmın }'azı ve istih· 
bar ailesi içinde geçen mcsaısı 

ne matbuatımıza iyi ahlak \'e şa· 

yanı dikkat kabili}·etinin eserleri· 
ni , vermekteydi. 

Galatasaray kJUbüne mfınsup 

olmakla be.tabet spor edebiyatın· 
daki hizmeti yalnız sp:>nın tcrak· 
kisine matuftu. Bizzat spor teşki. 
!fi.tında haWmılik. vazifesini gw 
mekteydi. EmlAk ve akar sahiple
ri a:ıniyeti idare heyetinde aza bu
lunuyordu. 

Cenazesi pazartesi günil öğleye 
doğru kaldırılacak ve Eyüpteki a. 
ilesi mezarlığına ,götürülüp gömü· 
lecektir. 

İzzet Muhiddinle ;-etişmiş bir 
genç kaybetmiş oluyoruz. Kendi· 
sine rahmet diler ve ailesine ve 
matbuat ve spor arkadaşlarına ta· 
ziye!er beyan ederiz. 

Mr. Çörril bundan soma itl· 
manya, ilt niçirı şiddelle harp edil· 
mcditi muclesinc gererek ~öyle 

dcm~lir: 

söyliyebilirim ki bu harbi ittifak T .
11 

• .
1
. 

kuvvetleri kazanacaktır. Zira, bu·_ rorpı enen ıngı iZ 
günkü nazi Almafıyası 1914 teki · 
emperyalist Kayzer Almanyasın. \fa puru 

"Zaman zaman aramızadan ba. dan~ daha zayıftır ve harbi ka· ı 
zılan biribirlerine soruyorlar: Ni· zanmak imkı1nlan çok daha az
çln Hitler lngiltereye havatlan hQ· 1 dır.,, 

Bugiln "Her gUn,, sUtunundnkJ yazı (Son Posta) imzalıdır. Bu ya· 
zıcla, Refik Saydam kabinesinin' bir yıl içinde bUtUn mUşkUllerc vo 
gUçlUklcre rağmen muvaffakıyetle başardığı alyast, iktıaacll lşlpr to· 
bnrUz ettirilerek şöyle denllmektedlr: 

"Bu idarenin nyn ve bilhassa fnrlk hususiyeti demokratik enas13· 
rm yerleşmesi için g6steregclmekte olduğu bOyUk nltikadır. ''Hnlk i· 
çln ve halk tarafından., dUstunınun tatbiki uğuııında atılan runcll a· 
dımlarla halk hCıkimiyetlnin na.ınrlyattnn .nynhp tmnnmen amellleş· 

mes1 demek olan bu hareket, bilhassa mcmlekeUn ehemmiyet verdiği 
blr hrıdiso olduğu lçln iş ba.şmdnki bUkfiınct hesabına. memnuniyetle 
kaydedilecek bir kazanç sayılmak Iaznngellr.,, 

A MI 1 
Necmettin Sadak, Haşmetın petrol hazrctlorlnln ıenelerdenberl 

b!.r çok siyası hfidlselerln, ihtllfınarm, harplerin, !!ulhlıı.rm anahtarı ol· 
duğunu, Almanyıınuı petrolü bulunmmnası yUztlnden son günlerde hfh 
dl!elerln tek hf.ı.kim1 kesildiğini kaydederek Gallçyn hlcllsclerlni anlatı

yor ve ş6yle diyor: 
''Hn.smetlu petrol hazretleri, dayanılmaz cnz:lbesile RumanYl\YJ 

Sovyet tehlikesinden kurtarmııı, Almanyanm Iktıs::ıdt ~erine tev
di et:rnlş gibidir. Galiçyadald petrol kuyularını işletmek. Rumanyruım 

bUtllD petrollerlni alıp iÖLUrmek. .. b-1.mnnyanm glmdllik bUtUıı istediği 

bun 
1{a.rbln neticesinde de bu haşm.etmeabm dnhU bQytlk olıu:nlctlr. 

DUetınmell ki HaşmetlCı Petrol, Alman ordUSUDun en kudnıtU hA.kiıµi, 

İJJgiltcrO llo Fı'aı:ı:mnm en mebzul k6Iesldlr.,, 

Mürettebat, beş gÜn 
dalgalar arasında 

ölümle pençeleşti 
Lonclra, 27 (A.A.) - Sonja 

vapurunun knptanı llo 11 tayfası 
be§ gUn bir tahlisiye sandalında 

kaldıktan eonrn diln bir İrlanda 

limanına gclmlıılerdir. 

Vapur bir denizaltı t.arn.fmdan 
tevkil edilmiş, Almruı kumandanı 
vapura çıkarak Sonjıınnı knptruı'l
nı kaçn.k cşyn naltlct,mckto oldu· 
ğunu blldlrcn bir vesika bnznsmn 
mecbur elmQk istemiştir. Kaptan 
bu talebi reddedince vapur torpil· 
lenmiş ve mllrettebat açık denlz· 
de kendi haline terkodilmlştlr. 

İkinci ıınııdaldn bulunan 15 kişi 
nln de b!r lrlanan llmanmo. çıktık 
lnn ö~e~tit. 

Bir vapur ~aya
lara çarparak battı 

Tol.-yo, 21 (j\.,A.) - H181 
topluk (Prcaldcnt -. Gue:ıon) va -
pu.ru Tanetnşlılına ad.'.w açığında 
kayalara Çarparak batm!Jitır. Va . 
wrı.ın yolcula.rlle mürettebatı tur
tanlmqJbr. 
Diğer cihetten 6ğrenlldiğ1ne ~ô

-:re !Hiı.Wı.ljojlma açığında tehlikede 
bulunan (Fiıytınng) lsmindeld 
Norvcc ~panınun mllrctt.ebatı va 
punı tcrltctnıb;ıtlr. Vapur ııulara 

»lll ~ı.,~ altm~. 

~cır Mlıraoavo muhaır~p <dlev
eır(Ç!eırn @Dır~ lhesabanaı 

caslYlsllu yapıyo muş K 
Bem, 27 (A.A.) - "Bund,, gnzctesJnin bildirdiğine göro sabık 

mirnlay lt"'onjnllnz muharip devletlerden biri hesabına casusluk yıı.pm.nk 
ctirmllc bir ecnebi ilo blrlikto tevkif edilmiştir. Sabık miralay bir se-
ncY,e Ya.km blr ztunandt1nberl orduda vn2:!e görmemekte idi. • 

Alrnanyanın Balkan e çileri top!antısı 
llorn, 27 (A.A.) .._ ''Enseler Nachrichten,, gazel.esinin Herlin 

muli.ublrl, izııhnt vermek Uzere Bcrline davet edilen Almanyanm Bu· 
d.ıı.pe1jte, BUkre§, Bclgrnd ve Sofya elçileri anısında ynpılan içUmam 

26 kanunusanlde nihayet bulduğunu bildirmekt.cdlr. 
Muhabirin bu 1çtimnda huır bulunan bir zattan öğrendiğine gô

re, bu toplantı içln evvelce bir ıırogram hazırlanmanu;ıt.Ir. 26 kAnunu· 
sanide Berllne ı;clen Almanyp.nın Atina elçf.ei de lltznn gelen halıattn 

bulunmuştur. 

Almanların Graf Speden evvalil<i mühin1 
kruvazör daha kaybetıilderi sanıhyor 

Lomlııı, 27 (A.A.) - Almanyanm Deut:ıchln.nd cep kruvll2Öril

ne LUtzov ndmın verileceği ve Deutschland isminin de dıilıa bilyük bir 
gemiye tnlısis -edllcccğl hnkkındnki Alman tebliği guetclerde bUytık 

bir alAkn uya.ndırnw.;tır. · 
Reutcr ajansının Kopenhangdald muhabiri şunu hatırlatıyor: 
Veycrs Yalırcs Buch (Alman deniz nearlyatı) nm 1939 tabmda 

LUlıovu gösteren (j) harfilo diğer bir geminin inşa halinde olduğu· 
nu gösteren (k) harfi görUlmektedlr. nu inşa halinde g&ıterllen 

kruvnz6r sonradan Seydlttz tesmiye edilen kruvazördilr. 
Bu iki gemiden hlçb!rf Veyes Yahres Buch'un 1940 tabmda gö

zUkınemektcdlr. 

Bazı gnzcteler, son iki geminin İngiliz kuvvetleri t.arafmdan 
Almıuı dcnlı: Unlerlno yapılan bir t.a.a.mız esnn.smda tahrip edildiğini 

tahmin cdiyorlnr. 

. ~apon diplomatları 
(Baştarafı 1 inci s~yfada) 

İhcmbaıir~ aldığı habc.rJero mUstenlden ~alkiıı ... devTetlerino karşı 
Ruslar ve Almanlar tıım!mdnn yııpılan tehdiUerin Japon harici ticare
ti Uzerlndb bu-n.kacağl tesi.tfo 'bu mil.zakerelerin başlıca mevzuunu 
~kil cdecef;1ni bildirmektedir . 

Muhabirin tahmin ettlğine göre Almanya, Rusya ile Japonya a· 
rasmda bir yakınlık buswilnc blitiln kuvvetile çalışmaktadır. ÇllnkU bıı 
takdirde Almanya Siblryıı şimendiferleri vasıtaslle sevkedcceğl en
dilstrl malzemesine mukabil Japonyadan lptidal nuı.ddeler ve bllhnıı..> l 
Soyes fnımlyesi alabilecektir. Söylendiğine göre, Japonlar böyle bir 
teşebhUsc giri~meğe p~k hcvos etmemekte ve e!mdlkl halde Avrup:ı 
ile meınlekolleri arıısındakJ milnnscbetler meselesini tehir cdt"rak 

Uzak Şark nUfuzlnnnı yaymııltla meşgul olmaG'r tercih eylcmektedirlcr. 
Japon diplomatları §U halde bUtUn meııolelerl tıırtnrok alC'bcele 

vücuda getirilen Roma • Moskova • Tokyo mihverine J aponyanm 
lştirn.ki doln>,slle içinde bulunduğu mU~kUI vaziyetten kurtulmn.sı için 
bir çare arayncnklardır. 

Sovyet- Fin harbi 
( Baştarnfı 1 inci sayfada) 

Kareli cc>pheslnde uğradıkları muş. 
kUiatt.ır. 

Kitela mmtnk.·•.ımıdA SovyoUcr 
evveli bazı bıUn:ıt nokt.ıı.lnrmn ka· 
dar Uerlcmlıılt!rdlr. Bu noktaların 
işgali Finltıııdiyıı.hlar fçln tehlikeli 
olabillrdi. Finler bu vaziyet kar~ı
smda muknbil taarruza gcçmJel~r
dir. Bu ıruntaknda pek arızalı olan 
arnziYt tanmıalnrı Finrertn bıı ta • 
arruzda ın·.ıvalfak olmal(\r.l imkanı· 
nı verrul§tir. 

Fakat bu mmtakndaki Sovyct 
,·mu.ek kumaı.üa heyotJ nnlıışıldt. 
ğrn& göre bu i;ııi.21ınetin tcken1lrU· 

lsle'l1ektedir. Bu t.a.a.rruzlnr esna . 
• 1 

sında So.,.yc• kılaları !fanti batıu-
yıılannm evvdce ll}hm!Ji etmodik
leri kadar 9~dctıi bir muI,aveme

tlle l.arşrla~nıı5iardır. 
S< \•yot h\icum dnlgnlnn ölüllrU

cU 'ir· ntceL· lı.nrşısındn eiddctle. 
0

b~rbırini Wd~ ctmi#,. SQ,/yetıcr 
J."lu mevziler~ ö~d~ ~eş ~z. 
ölU bımkn:nşlardır. Diğer clhctteıı 
söyJE-ndiğtnc cltr~ Kidevib :ve '.Ko• 

Ruzvelt 

Amerika ordusu 
227.000 ki§i artb 

Neyyork 27 (A.A.) - Amerika 
ordusuna asker yazmak için girl. 
ıilen geniş teşebbüs neticesinde 
r<:fu mevcudu 227.000 ki~i kadar 
~ıştır. !Bu miktar Ruzveltin ge

çen illdmnundaki beyannamesinde 
zikredilmi~ti. 

11efçikada iki tren 
çarpıştı 

Brtikscl, 27 (A..A.) - Tirlemont 
clva.rmda bir yolcu treni bir yQ.k 
t.renino çarpmIŞtır. Her iki trenin 
do lokomotifleri dcvrllm~,Ur. 23 
yaralı vardır. 

iektep ınaç arı 
Bugün Taksim ve Şeref 
ut.."\dmda yapılan karşı
laşmalar baştan başa 

heyecanlı geçti 

Darüşşafaka .. Işık 
Jı;ık: Sinan_ NP.emJ, Adnan -
A~ Şeref, !lchm<lt - AU. 
lııs:ın, Adıuuı. Nizam, Tulılr. 

D rtl§~aka: &15.hnttln - illa· 
rnt, \'ahdet - Neclt, Nuri, Jfo. 
sn.o - Cemal, Galip, Turnn, Nlhııt 
ŞlllaU. 

Hakem Ahmet Adem. 
tik clevre I~ığın Mkimiyeti al· 

tında devam ederken her iki tara· 
fm attığı birer golle ilk de\'re rona 
eriyor. 

ikinci dC\Te her iki . takım da. 
galibiyet gollerini atmak için uğraş 
tılarsa da muvaffak olamadılar 
ve mas bu suret!e ı.ı sona erdi. 

• _ ŞL1?:f:Jl" STADINDAl\t 
KARŞILAŞ. 1ALAI: 

Bugün Şeref etadındn mektep • 
ler arnsında oynanan futbol mü· 
sabııkalarmın neticeleri: 

İlk oyun; Erkek mualllm • 1ı.ıı
tlklô.l arasında o!du ve lstlklale 
nazaran çok Ustun oynayan Erkek 
muallimlllcr 4 - 1 kazandılar. 

2 inci oyun Haydarpaşa - Tic..-ı· 

ret arasında oldu. Netice 5 - O 
Haydnrpa.,a lehine bitti. Son ma~ 
kavgalı bir f'eklldc nihayet buldu. 
Bu kavga bu senenin ilk kııvgalı 

maçıdır. 

Netice 2 - O lstıı.nbul liaes 
gallpken ha.kem Necdet Gtzen · ~ 
yuııu tatil ettL 

Lise,er arasında 
volevboı 

Bugün liseler arasında voleybol 
maç'an yapılmıştır. Neticeler şun. 
tardır: 
Kabataş· Hayriye lisesi arasın

daki maçta Kabata~ lisesi, 15-3: 
15.1 galip gelmiştir. 

Yuca Ülkil • Taksim liseleri a· 
rasmdaki maçlarda Yuca Ulkil li• 
sesi hükmen galiptir: 

Vefa • Boğaziçi liseleri karşılaş
masında Boğaziçi lisesi 15·7, 15-0 
kazanmıştır. 

Hungarya: 4 
Beyoğluspor: O 
Şehrimizde bulunan Macnrlıı.nn 

Hungarya takımı bugUn TWJjıı 
stadında Beyoğlusporla yaptığı 

mnçı 4 _ O kar.andı • 

Baştanbaşa mJsafit Uıknnm hl· 
klmiyetl altında cereyan eden JnAÇ 

ta, Hungary.alılar kendilerini Jı1ç 
sıkmadnn ve çok Uat1ln bir oyun· 
la blrincl devreyi 3 - O bitirdi• 
ler. 
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No. 1 Yazan: Orhan Rahnıi Göhçe 

_ proje teklif ediyor 
!!et"~ 11 e ı-ATmany·a-j 
~~ı:~~~breıwıc_ Ordunun terhı·sı· ı Finlere vardım ı 

Bir gil.n, sarayınızın dibinden r b~nimlc ve daha altı kişi ile bera· 
geçiyordum. Hatırlar mısınır.: bcr 8lecektir. Ben TürkUm. na· 

Bir Dukun dörtnala koşan 
arabası, bir ihtiyar kadım çiğne. 
nı1ş ve kaçm:ılc lstcmi~U. 

1yi dUşün, sen sarayın bahçe 
parma!dığ:ında elinde bir gUa~ 
duruyordun. Zaten aşkım da bu 
rada başladı. sen gayriihtiyari: 

- Vahşeti. 

b:ım da Tilrk, hem de bug~ 
Türk saraylarında en milhim 
mevkiler işgal eden bir Türk_ A • 
namSCl, Venedikli .. Benim bir de, 
başka babadan doğmu§ bir kıa 
kardeşim vardır kf, şimdi, Oa· 
manlı tarihind-e ve saltanatında 
büyük bir rol oynuyor. Bu ka
darı bile, benim için muazzam bir 
sırdır. Onu, bir facia kar§tsında 
"vahşet" diye bağırmasrnı bilen 
asil ruhunuza emniyetle tevdi c· 
diyonun.. Beni sevmeseniz bile, 
o sırrı gizli tutacağınızdan emi· 
mm. Sizi yalnız gilzel olc1uğunUZ" 

re Krup fabrllcııaı lııraıa:::aıcöntlze. ı 
nıeıı dokua rtıUhen<Hıt.en g de· eaıyormuş ' . knillo hu Baba'-'·' lllllrekkop . , 1 

Diye bağırmı§tm. Ve o saniye 
içinde meçhul bir genç, arabanın 
üstüne sıçrayarak evvela. araba· 
cıyı, sonra DlıkU deniıe fırlatıp 
s.ıı.vu§muştu. İ§te o genç, gimdi 
denizlerde dolaşan Meçhul Kor· 
sandır, sizi seven erkektir.'• 

Ulll eknprcaıe .Avrupa i 
d:zı:ı;hrirnı.zc ceıın1:Jur. • 2 'Aareşal Voroşılofun ~ 

ıl korunına kruıunu dUn Reıı ı h . • 
gazete 110 nc~redllınf, Ye lnl C j , - cep eyı teltrşe i 
mevkJino gtrmt,,Ur HUl~ mcrtyct k • 
ııunl& kcndJatne te~di «>dl1 tnet bu ko.- çı acağı bildiraliyor i 
:;:~·.:~~~·~ ı:.::E Alman naranfisi altmda Romen- Ki yara 1. Birdenbire yeniden 

sıçradı ve kalbini tuttu. 

dan sevmedim Ki yara 1. Sizi, yn· 
zilnilzde görünen melekliğin ru· 
hunuza da bol bol en if1Ct', en 
yliksek nakrşlar iş!ediği için s . v· 
dim .. Başka bir saray lrad.nı .ı]· 
saydı, o faciaya belki omu;: dl · 
kerdi .. Siz ise, insanlığınız:n ıı ,..v 

ki ile bağırdınız ve belki de l :::. i 
iki kişiyi birer hamle ile deniz: 
yuvarlatacak ve kendimi muhte· 
mel tehlikelere atacak kadar ileri 
götüren şey, o dakika karşınızda 
duyduğum heyecan ve o bağıran 
sesti .• 

a baQIMJJtnı bugUnlercıe bl ka.. ~ 

::::~:~~~.~ .. ~:.::4: Sovyet ademi tecavüz paktı 
Hcycu ''ckUCC<ı lWh 

rarıa .. _ nz edilecek ka-
n .,.,zırlnmıık ,.0 vekA! U 

Son kabıne toplanftsında 
Hariciye Nazırı iza'laf 

ltllt:Akl ıe bJrliğt lemin et,:ekcr .. ~:S· 
kuruımaın ıca --=re Romen 
b p eden KoordinaaYon 

eyeUno hangt veıuııertn dahil ol&. verdi C&lclan hoyeu vek1l04e ....... 
ın t -<Mt otun. 

U§ ur. Heyete bizzat n 
Alınan laududu S1 (A.A.) - U.. Yaact edeceltUr Ranun a§vekU 11· 

rnutcalllk 1.§I · wı tatblktn~ 
kllatte btr ~ g~~ek ıa.er;, Ba§ve 
nu ....... edllınektedj 

V&aı 

Romanya baldundald Alman nok· 
tat nıwırma dıılr Alman malıfUlerilı 
den a1uıaıı ııuJO.mat vazıyetJn fl1 te· 
k1ld6 teab1Une UzıkAn vermektedir: 

Puta, 23 <A. A.) ••aavaa·· 
Modern harbin ainlrl petroldlır. 

royn muhtelit d&.trellrdcn r. 
lar alııı11.c&ktır. tnemur. 

• Unıvenııtooe lalebcııin kit& Uı 
=:::c~~ro~amfak için Yeni te:blrl~; 

., • ro caörler takıp k1 
:rt zUmr~ere &it kitapla tttı e. 
da rı aa saman. 

Ytızarak dekanlıklara 
tnccbur tutuhnu§lnrwr. Yenneğe 

E&crlcr dckanııkJarca 
kikten &'Cçirtiec-0k ela blr t.et. 
tı. lllzu • tcrcuıne Y&nlıf!J. 

lllBW: ve &nl4§ı1m ...... _ 
ltıplere ıney..t~- --.r-lc ter. 

~ Verilnıtyecek taerler eaklll glbJ t Ur. Bu 
l>UtUn oıaraıc 1• onna fonzıa detu 

unlverıı1te n-..ı • rosu tll.rntından bas ..,. •)'at bQ. 
luııını baaıım kta tmI.acaktır. Blr 
kinc:ı lfJrneaı:r a .... ~ıan bu kitaplar ı. 
~tır. -.uıda aatı:a çıkiu;Ja. 

• Kocaeu E 
lanbuı . ......__, nın~t rnUdllrU F&ilc t. 

-04UUyet hlUdUrlU,U 
DUbe mtıdUrıuğtıne. altıncı 
kamı Eıntn latanbuı ~rapkır ka) nıa 
1tıatı cUSrdUnetı ouıı nuıtyet lnUdUr. 
lataııtıuı e llllldtlrJoM•-. 

Enuııyet ınudurıuau ._....., 
dllncu IUbc nıUdllrU dör. 
11 E Tac9ddln Koe.e 

lllnlyet hlUdUrlUğüne Tu . 
kaYnıakanıı Sal~ • rrudlu 
ınuın ınUdUri &ddin Eınnlyet u. 
dUncQ •ınıt ~gUııde açık bulunan cMlr 
naıcıcn ta in ııuıiyet mUdUrtü,tüııe 

• t Y edUıntılertllr. 
tınll'de ~ )'4ğınu..ı._ 

ruatıı zararlar lk ---111 mez. 
tadır, Tirenin U 11 ctUğt anlaşılmak 
ııcııenıen. Yılutaıı ~ınuuar kG)'Unde 
dekar &ruııı. Anaı aeUen Cl6Cı 

• tUrnıu§~Ur BUr~aı bUe alıp 16· 
• arda uzu .zerlynt Yapılma ::ı mUddet 

l<ıdlr. 81 1UpheU COrtllmek 
• Şelı 

eıçıaı F~ bulunan Alnıazı lıtıytıl 
n dô ilen dUıı ak§ıını Aıık&ra. 
l?leUı:n~':~t:; llUYfilc elçinin bllkQ. 
"a.kkat Tnrk ~k tna.YOıı llr&Jlk nıu. 
~ • Alman Ucaret anla,. 
• L1ae lınzaıamaaı mubtenıeıdlr 

te ltı edebiyat ve ort&mektep ~tbir. 
~ tnpJanııı tetkik lldf'.n k ..... ı ... ~ 

~~ala - ...... sun 
ct1tu,. nnı bu ay eorıunda b!U". 
dtn ~ Vek&ıet edebiyat nıua.ıııınıerın 
'' kitaplar hakkındııkl mUtaıea. 
.,, ır lııternıııur. Gerek mualllmlerin 

lcı1t =~k koıntsyonun raporlan tet· 
lı.ıı..Na erek Yeni edeb1yat ve tUrkçe 

• ~ rının esaatarı teııbıt CdllecekUr. 
. Jt,~ kuruııuı lthallt limited ,.,.. 
~br nizaınnanıcıerl hazırtan 
'!Jcıı.1,~ 8unıa.r hakkında bJrllkleriıı 
~ler de alınacaktır. Yeni nizam. 
~ ın' flyaUann halkın vo ınuırtcb
~llı!ıı etıfaaUertnc en uygun şekilde 
'tıt in 

1 
vo ınaıııınn en ucuz ve mu 

~ rtlarıa tedarık ve ltho.Jlnl ıa. 
'lte~ltncktcdir. Bwılara muhalif 
a-tı, ıa%.ı dcrhat ceza görecekUr. 
~lctır ILn hUkCUnetço tnytn olu-

~ ~Dc;1!:9 : 
'~~erde &Içlka hududu ctva 
~•lerı kilo lllUır komllnlat beyan: 
l>'ı1ı •le leÇml§Ur.iunıar eaı 
ta.:. .. lltebu.u !:hlrty'nln imzumı 
-:~~tadır 

Tunada. vnpur Mterlertııtıı durma
sı tlt artan ıı&kltyat mllfkllAtı Ye fi· 
ZD9Udlterı. yapll&D .. vklyatm agu. 
lafınaaı Almanyayı Romeo 9l)'UUUD 

nakIW tacu etmık lçJn doırwsaa det' 
ru.va mUdahale etınep eevketınl§tır. 
Aılevzuubaba olan OfYa. eon 1Ullt1ar 
muctblncıe .Alman)'a7a tab818 edilen 
veya •\'Velce sııtın a.lıD.lllıf olup Ro. 
mea bt.u)'OD vaya Uman1armd& bek. 
llycn ll§y&dır. Almanlar ayni aman. 
d& Romen taaliyeüıwı bUttııı ıubele
rıne mUess1r bir tekilde mUdah&Io et· 
mek lmUnmı arqtırm!lktadrrlar. 
Bu ... ac .. ua .Almanyaya ber uırıu 
81)'& IODdetilebllJDea& içlıl BUktefle 
bir komllorU1' UMlu& derp&f edllmif. 
Ur. 

Alman le!areline battı olmadan ta
all)'ette bulwıac:aJc olu bu komfMr. 
.1k Romanya llt1ha1Atms tamtm et
llMık ve Romen lkt18&417aUJu m\lm. 
kUn.e Almanya lehlııdo Mferber balı 
geurmek vaztfeaile doğnıd&n doj'ruya 
ttoınen hUkQmeU ile temaata bUluna
C&ktı. l'akat fimdlye kadar BUkreşte 
bu tek1lcle bir tefebbl&ate bWunuldutu 
&&."UledUznetnekted.lr. 

8öyieııdllflne söre Berıtn bllkQmeU 
bu tekıınere Romea etktnurnumtye. 
•liıce daha kolay kabul edllebllecek 
ve 8ovyet lehllkulne karwı memleke· 
le emniyet \tercıcell bul teminatı ~ 
vı etmek '-teınektedir. Bu bu.uta 
alınan babertu. ıöre pm&ld halde 
bu Proje iki kısımdan fb&reWr: 

1 - Bfl'Ul kısmı: Almaııyaıım il· 
r&DUal altında bir Rom•n • Rue &de· 
aı1 teeavUz paktı tmzuı. 

2 - Askeri ve lkUsadi kmm: Ro 
m&nyada Ord"Jllun terhisi ve menıle· 
ket lsUhsaJl.t.aım, laUhlAkinln w ft· 
IDeDdlf.,. D&ltllyatınm .AJmaıı kontrotu 
&llııla lirnıeaı... 

Şlmerıdttcr D&ldlyataım Alman kon 
troıu aı•--..a ıııınmaıc latenmos!nden ln&ksnt. 
IUba matıaııı lhUyaçlar na.zarı 

rıı allllrnaJc ..... .. 
çok nıtktanı ..- .... e, Al manyaya 
uaıııı • ıı&kllyat yapılmuı ıçtn 

l'llndırn&Q tenıtn141r. 
PETROT. ~tnıt-

8ERLtGI ........ ERt KOMİ· 
• Tı\NDoyoRı 

DUk"". 21 <A A.> "Ster nt"· 
Dolaşan bir laYlara ~a hıgt 

11%, Fransız, Ameruc,. n_,re · 
Hollanda se a.n, ~çtlı:a ve 

rma:velerllo ı u . 
Romen petrol şlrkctleı; peU:1 ten 
nı!serllı}inl tananadıJrla-.. bo· 
k m1 11 - ••ul ve u ? ser gin vereceği cmlrlen lı.:t-
bık elmiyecelı:ltriııl bil•"'-•-ı 
dJr. ---. er.-

Bu habPr, hcnliz tcen1ld "tıne 
mlş olmakla beraber hakikate uy~ 
tun oldu~ zıı.nnedllmektedlr. Bu 
-şlrkctlert.n tnllmf!alllerf bulttn llr. 
tuıat na~rrı Angellııco'ııun rlyase • 
~nrdıde fevlı:alfıde oll\rak t.oplmıacak. 

r. 

BOlllANY A KABiNESiNiN 

BWla blnacn Alı:nnnyanın Roman. 
ya petrol lstilısnliıtının bUyUk bir 
Jusm.mı e.!e geçirmek için sar!etuğı 
gayretler koll\yca ltab edtlcbllir. 
FcvkalAde mlih1m olan bu mMıel~ 
bu aab&hkl Fraııaıa gazetelerinde 
te!slrat mevzuunu to§kll etmekte. 
dlr. 

PetJt Pnrlsteo gazotcslnde 
Cbarlea Morice dlyor kJ: 

''Karada, denlsde ve havada har
be devam için mühim miktarda 
petroll at.oklan ve muntuam bh 
iaşe lbtmdır. Mllttefikler bu sa. 
hada mllcebheıdirler. A!rnan~-a J. 
ae blJyle detildlr. ltte Alman rica 
llnln, barb berkea!n Uk g1lnlerde 
bekledlti mahiyeti nldığı takdirde 
Almanyayı oldukça alliıatle ft>Wıe
te ıtır4Jk!lyebllecek olan açığı, Sov
yet ıiealile mutabık olarak, kapa
mak ic;in sarfettlklerl gayretlerin 
sebebi budur." 

Petit Pariaien psetesiDe ~öre, 
tekmil devletler araamda bu nok • 
tadan en gayrlmUsalt vufyette 
bulunan Almanyadır. 

Almanyada çok hararetli devam 
eden aentctlk petrol iltlhsalltı it· 
balatm klfayetaizllğinf tellfJ ede
mez. Avusturya ve Çekoslovakya . 
nm Uhakı ıae Almanyanın yUkUnU 
ancak arttırmştır. 

Filhakika, Çek mim lstlhsalt ae.. 
nede 400 bin ton ~trole be.Uf o
lan memleket thtlvaemm yUsde 
beşlııe bile Wi detfldi. Avustur. 
yadı:ı gerçi vaziyet daha l)i idJ. Fa 
kat, 100 bin ton istlhsale mukabil 
aarflyat orada da MO b1ıı ttln !dl. 
Harbin il1nı iM 1&r!lyatı mUthl' 
•urette arttırmıştır. Ve Alınan)."&· 
nm Romanya ve Gatiçyıı petrolle 
rhıe fhtlvacı vardır. 

PeUt Pıım!en na:ıan ı!lkkaU §U 

nokta Dıerlne çekmektedir: 
•'Geçen zaman milttefiklerfn it• 

bine olmakla beraber, bugUnkU va 
ıiyet Almanva ordusunun benzin ı. 
aşesini tcş.kUı1tlandrrmıı.ğa ve Hlt. 
lerln hiçbir EAman v:ız~eçmPdlğf 
topyekun harb için milblm stoklar 
tesisine imkln vermnk tıurcUIP 
planlarını kolaylaştırrnaktadır ... 

Ordra gazctt'slnde r~ııe Bur" 
de bugünkü harbin bir petrol har
bi olduğunu kaydettikten aonra dl. 
yor ki: 

..Petrolü o1mıyanlar her Vtl8tta. 

ya başvurarak t~darlklne çslış1· 
yarlar. Berlin bu -petrol merkezle. 
rlle alA.kadar olmağa bqladığından 
beri, Batum ve BakUden çok bah
sedildiği görUIUyor . ., 

GAU<lVADA ALMAN KITAJARI 
Parl•. %6 (A. A.) - Gal!çyaya 

Alnu~n kıtaatınrn muvasalnh hak
londa Hava.S ajansı m11hnrrirlnln 
suallerine l!aldhlyettnr Fransız u. 
kert mahaflU şu eıevabı vermişler
dir: 

~erılcada ftddeW bir qult 
~ htlktını atlnnektcdlr. Ştmdlye 

' lta~!'1kl11l'd4n 824 k1§I MmU,Ulr 
~~an mareeaı dG Bono LUıya 
ll.'ll~ tJııı b!Urtr blUnua Radoa ada· 

B tÇ'l'bt.u 
llkret. n <A .A.l - DUn ü
~ Uted!Jen lluniat meclimi ff;ti• 
mamda bariclyt1 nazın 'lafeüo, 
Romen IHllfaaUert1e allkacfar- o
la.o beynetmneı \'Ulyeı bakkmda 
mufanaJ ha1!at ~ 

.. - Galf~-ava ş:oe!M Atman )cı. 
taatnım mevcudunu bir t'ırka ka
dar tabmbı etmelı: doftu olur. Bu. 
uaınf ~JrnncJur. Mevzubahs olan 
cihet petrol :ıı&ltli''&tJ hwıusunds 
demft'l.'Olanu k(Mtrnle memur un- ı 
ıru?'f,.mı tıP.vkeıU!mlş olmaım'hl'. Al 
manJar. Cenıautt • LvoY cJemlrvo. 
hntu kontrol etmek halı:lı:nn eldt
etınlşl~rdlr. Runa11n n>akııat Ro • 
JD&DY&(!an .Almıtnv&~"ll g&ıd,.rl!en 
petrQJOn ktsmen Rwılar tarı\fmdıuı 
tetUit ordulan lehlııe afınlni.uuaa 
.m&al olmakttt-.ı 

ta'U:t&lyan kuneuenaı wu1 
tr l..ıb,, • 

~iııa .ıl\ \'alf!t mareeaı Balbo ken. 
tJ,.~~~ados teft.ilinde ref&bt e-

• 

Meclt:ıı, ~ııda.Jı ftô~ra • Traııatı. 
vanya batı.mm retıijun, istihdaf 
een bazı lktisacU ve &tra! ledblr-
ler ;lttihu •taltttr. 

Londrıı. t'1 - Berlln. .Almanynnaı 
FinltLndlyaya )'nrdımd:ı. bulundu~ 

hakkındaki haberleri tekzlp ctmlııU 
MoekOY& radyosu s.e almanca yap 
tlfı bir neırıyatta Almıuıya:ım bUtUrı 
tekZlplerlne rağmen Flnlft.Ddiyıı)'a 

yardımda buJundujfwıu haber Yer 
mektedir. 

Bir lneç gazetell1, M~aı vonışı 
!otun yanı.nds blrkııç erkılnılıarp ol 
dutu b&ld4ı pek yakında FlnlAndiya 
cepbes!Jıl tetU,. ~kacatmı bildir· 
mektedlr. 
Dlğet tAnlftan Finil\ndJyada bom 

ha.rdımandan b&lara uğramlf olan 
nutyo ı.tuyonlan tekrar nqrlyatıı 

bafl&mlflar v• ~· olaralc &ovyet!e 
re bitap et.m!flll'dlr. 

FiNLER TEMiZLEME HARE· 
KATiLE MEŞGUL 

Londra, %7 - Retıter Ajan • 
smın Helsinldden aldığı m.ıJO· 
mata nuaran Sovyetlcr tarafın -
dan Ladoga gölUnUn •imalinde 
yapılan büylik taarruza Uına . 
men püskürtülmüş naıarile ba • 
kılabilir. 

Pin kıtaatt halen temlrteme 
harekitt ile Ye her tUrlli yen1 
taarruzu imk~nsts bale koyncak 
daha kuvvetli bir müdafaa tni 
aile meıguldür. 

Rusların Mannerhelm hattım 
yandan çevirmek teıebbüs1erl 
şimdiye kadar hlc;blr mUs.bct ne· 
tke vermcmiıtir. 

Bu cephenin dolusunda bu 
lunan Aittojokda tiddetli muha· 
rebcler cereyan ettiği haber Ye 
rilmektedir. 

SOVYET ZA YIATI 
MOTHlŞ! 

Svenaka Dagbladet gazetesi -
ntn Moakovadan aldığı malQma 
ta balnhna, Kmlordu ölU, atır 
yaralı veya donmuş efrat olarak 
•imdiye kadar 90 bin klıl kay • 
betmiş tir. 

. FiN TEBL1CI 
Helainlô. 26 (A.A.) - Fin· 

landiya tebliği: 
Kareli berzahında, dilıman bu 

sabah tama:nlle donmuş olan 
Muolajarvi gölU ve Taipale neh· 
ri Usc:-ind~n geçerek Finlandiya 
hatlarına taarruz teşebbüıUnde 
bulunmuşıur. O kadar mlihim 
olmıyan kuvvetlerle vapılan bu 
teşebbüs tardedilm!~~ir. 

Ladoga gölilnUn ştmali ~rkl 
sinde düı,man be~ J?:ilnden~ri i 
dame ettirdiği tazvfka fastlasıı 
olarak devam evlemiştlr. · Finlan· 
divalılar mevzilerini tamamite 
muhafaza ediyorlar. Bu taarruz · 
tar dli5tn2.na e~k ağır Hyiata 
mal clmu!? ve harp sahasında 
vllzlerce ölil btrakılmı.tır. 

Evet, çok iyi hatırlıyordu .. 
Hatta, onun yüzünü, gözlerini 
de §imdi kalbinin üst\lnde görü· 
yor gibiydi. 

- O gilzcl genç 1. ·diye mml· 
dandı· o gUn beni hayran eden 
genç!. 
Şuursuz bi.r hareketle mektubu 

dudaklarına götUrdü ve sonra kı
zardı, gözlerini denizlere dikti .. 
Onu tekrar görlit gibi oldu. Kat· 
binin derin bir sevinç ve saadet 
denizi içinde yüzdüğünü hisse<li· 
yorou .• Bu denizin öteainde,aı 
kın ta kendisi vardr. 

ArUk Meçhul Korsanı tanıyor 
demekti. Onun harikulade güzel 
yüıilrrU, ve levend boyunu, kap 
lan gibi çevikliğini batta iki in· 
sanı tutup denizlere f ırlabrken, 
gözlerinin güldüğünü biliyordu .. 

Mektubu okumakta devam 
etti: 

"Bu suretle kendimi hatırlata· 

blldimse ne mutlu? Fakat, ben 
kimim ve neyim? Onu, size. 
bir elintrl bana uzatbğınıı. gUn 
söyliyeeeğlm. Aksi takdirde o eır, 

Türk • Bulgar 
dosf!uğu 

Menemencioğ:unun Sof· 
yayı ziyaretmden sonra 

daha sağlamlaşll 
Londra, 26 (A.A.) - Tiınea 

gazeteai, Tilrkiycnln İngiltere 
ve Fram:a haki:ındaki dostluğu· 
nun hUl:Qmet merkeıinden Ana· 
dolunun en uzak b81gelerin~ 
kadar biltiln Türkiye eumhuri· 
yetinde tesahOr etmekte olduğu· 
nu kaydettikten sonra diyor ki: 

.. Türki>·e, Balkan devletleri a 
rasrnda iyi milnaaebctlerin ve hı 
birliğinin · inkişafı için elinden 
~eleni yapmıştır. 

Numan Mcnemcndoğtunun 
Sofya ziyareti Türkiye için veni 
bir muva!fakıvet teşkil etmekte • 
dir. Zira, TUrk - Bulgaı mün3· 
aebctleri hu vestle Ue -daha sağ· 
lam karsıhkh büsnil niyet temel 
terine oturmuştur • 

lıtikbal ne olursa olsun Türk: 
ve bunu tarihi meziyetini teşkil 
eden cesaret ve senelerdenb~r· 
siyasetini tetviç eden akhsclim 
ile karetlaVC'lcakttr .. , 

SAAT: 13.40 

İngiliz sahillerinde bir 
Alman tahtelbahiri 
Londra. !'7 (A. A.) - Z!S İldnclkAnun gecesi Everemo ismlnciC'· 

ki Letonya vapurUe Gudvetı ilmindeki Norveç vapurunu batırrott (\ • 
laıı Alman tabtelb&h1rlniD ıtmctı lagtıtemılia llmall prkl ııahlli clvs 
nnda bulunduğu tahm1D edilmektedir. 

Venediğe gizlice gelirim Kiya· 
ra r .• Venediği sizin kadar biliriuı. 
Venediğin yüksek ve aıil muhl· 
tinin bataklığırz da bilirim.. Siı, 
bir diken tarlası içinde göğe dol" 
ru yükselmiş tek bir gül fidanı" 

sınız. Müsaal:ienizle de aöyliya· 
yim: 

Hatti nipnlınn, Dük Fran· 
çeıkoyu da bilirim.. Dahuını ve 
meseli, onu tcvnıediğinizi, bat• 
ti ıevmiyeceğinizi biliyorum. tr 
te bu noktaya gelince, içimden 
mukadderata kc.rşı bir ısyan yük• 
aeliyor. Kendi kalbim heubma 
değil, aizin besabmua gil%el Ki" 
yara!. 

Duka, ne ıtızel damat bulmuı? 
Kendi kumaşını iyi bilcıı bir 
Dukat. 

Kiyara, sizi r;lgın bir IJkm 
mukavemet edil:niyen cezbeıi r 
çinde seviyorum. Sizi, dilnyanın 
öbilr ucuna, istediğiniı yere gıs· 
tilrmeğe muktedirim.. Ben ayna 
zamanda iyi bir gencim Kiyara.. 
Sana şarkılarımı töylerdim. Sana, 
sazımı çalar<hm.. Sana, ıdünyanm 
en büyük şairlerinin türlerini o· 
kurdum.. Kiyara ilim değilim, 
fakat yedi dilde okudum. Bapa
Jan kadar hayatı, fazileti, tliri ft 
ruhu anlamağı <Sirendim. 

Korkma, Kiyara L Ben bir dr 
nb haydudu değUim_ Ben çalını· 
yorum, gasbetmiyorum. Ben sa· 
dece, korsan geçinen, fakat deni%" 
tere musallat olmuı haydutları 

boğuyorum. Kimin hesabına, di· 
ye ıoraraanu: İ§te cevabım: 

Zevkim, yüreğim ve violanım 
hesabına!. 

Baıımr pervasızca diktiğim bu 
denizlerde, benim gemim, dünya" 
nın en gUzel, en ıerl. en keyifli 
gemisid:r. Kıpkırmızı, kanatlan, 
gövdesi, kıpkırmızı olan bit 
martı ... 

Ve şimdi, yüreğim de kıpkır 

mızı. Atcı neler yapmıyor, qk 
neler yapmıyor Kiyara t. 

Bugünlerde, nikihınırm Jmn· 
lacağını dü§Undükçe, bütUn ben· 
liğimin müthiı bir fırtına ile 
s:ırsüdığını hiasediyorum. beli" 
vaç yolunuz, benim kalbimin o.
tünden geçer .. O kalbi öldürerek 
sa:ıdete gtC:eeeğinW ~ aannet' 
meyinb .• 

( Devamt var) · 
Bn sular, finıcll tnırnz barb ıamlleri ·~ tayyareleri ~dAı. 

faaliyetle taranmaktadır. 

lngilterede askere çağrılan gençler . 
Loadn, 21 CA. A.) - KanUan icra edilmek Uıere 17 pbatta 

mllra.caat edecek olu 20-23 )'11.§IU'!Ddakl lngUJs kura afradı mart a
ynuıı ortuma doğru hbmeto alıoacaldardır. 24 yqmda bulunan ku· 
ra efradı ııl8aA DJha.ntincht ~cJMUmllc Dnre mllı'Uut edecekler
dir. 

ZA YI - 1324 tarihinde Topha. 
ıede Feyziye Rü~tiyesi iklnsi ~ 
'1CSinde o vakit 32 numaıah Mu· 
'1arrem Sabri bin Hüseyin Hilmi 
diye mukan•et tasdiknamemi Ci. 
hangir yangınında yandığından 
yenisini çıkaracaıtımdan eskisinin 
hükmO yoktur. Maarif matbaaııır 
da müretliP. Mulumem Sabri 
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Amerika·daki · ispiritizmacı 
ve medyumların içyüzü 

Rose Mackenberg (Roz Mekm. 
berg), Amerika Birleşik devletle -
rinin, gizli polis teşkilô.tma mcn
sub genç bir kadındır. 

Birçok zengin ve saf .Amerikalı
ları dolandıran, sahte medyum ve 
spirtizmacılarla., katil, gangster ve 
şantajcılarla mücadele ederek kcn 
dınc bUyllk •e haklı bir şöhret te
min etzni~tir. 

SayISI 1500 U geçen böyle dala
vereli islerden, birçok masum va
tnndasını kurtarmış ve birçok sah
t0 kiırları adaletin eline teslim eL 
~tir. 

Şimdi sözU Rose Mackcnberge 
bırakalım: 

~ * * 
"- Sürll halinde olan kurtlar-

dan çok korkulur. Sürü halind~ 

çalışan mücıimlcr de, bu kurt sU
rüleri gibi tehlikelidirler. 

Teşkilıit halinde çalıştıkları için, 
avlarını kolaylıkla avlar ve etrafı 
soyup soğana çevirdikten sonra, 
sessizce ortadan kaybolurlar. 

.Amerika zabıta.smı senelerce iş
gal etmiş olan en tehlikeli çete. 
şüphesiz Burton Eldridgc (Bırtin 

Eldrie) ve Doc Shervood (Dak Şer. 

vud) un idare ettikleri çete idi. 
İlk defa olarak, birkaç sene ev

vel Loulsville (Luizvil) de gözük
tlilcr. 

Doc Shervood, aslen Kanadalı ve 
ismi Hector La Voie (Ektor La 
Vua) "dır. Yaşı 65 i geçkindir; bir
çok defa hapislere girip çıkmış,· 

eli kana bulanını§ azılı sabıkalı _ 
lardandı. En son defa tevkif olun
duğu va.kit, Prens Sami King ismi 
altında faaliyete başlamış bulunu
yordu. 

Eldridge de ondan aşağtya kal
mıyan bir dolandırıcıydı. 

Loulsvillc geldiklerinin ertesi gU. 
nU nereden geldikleri anlaşılmıyan, 
bir sürll kartpotallar ellerde do -
laşmnğa başladı. 

Kıı.rtpostallarm bir köşesinde, 

bagı bir sargıyla sarılı olan Edrld
ge'in resmi bulunuyordu. Ka.stUr 
Uzerinde 5unlar yazılıydı: 

··s. 1.00 ile IStlkballnlzl öğrene
bilirsiniz.,, 

Bu kartla beraber gelen blitün 
bayanlara ucuz tarife tatbik cdL 
lecektir.,, 

"Dünyanın en meşhur ruhiyat ~ 
çr.n, hayatı okuyan, şark ve hint 
!else.fesine vô.kıf, yarını size hiç 

Son Dakika'nın zabıta romanı 

Yazan: William Matin 

Evans memura: 
"- Pek güzel. Onu gözliniiz· 

acn kaçırmayınız:." 
"- Başüstiinc, efendim." 
Taharri memuru tekrar taras· 

sut mevküne döndü. Lakin apart" 
mana giren şık ve genç bir adam 
gözünden kaçmadığı halde birkaç 
saat sonra aynı binadan çıkan 
sarışın ve eski bir amele elbisesi 
giymiş biri gözünden kaçtı. 

Bu, tam bir l':mtle kıyafetinde 
idi ve sol elinde ufak parmağın !a 
bir elmas yüzük vardı. 

Bu, Con Trençam'dan başkası 

değildi ve Koveut bahçede, kim· 
senin nazarı dikkatini celbetme -
den ancak bu kıyafette gezebilir· 
di. 

Con, tebdili kıyafet etmek 
için pek çok emek sarfetti. Peru· 
kayı, m~kiyaj boyalarım, beş al
tı dükkana girip çıktıktan sonra 
ancak tedarik edebilmi~ti. 

Con Trençam sokağa çıktığı 

vakıt öğle idi. ~oveut bahçenin 
yemek samıoı 

....._ e1bisel ada.'Tl, işçi lo
kantaıına doğru gitti. Lokantada 
bir patırtı gürültüdüı; gidiyorldu. 

sual sormadan anlatıyor. 
"Bilmek istediğiniz her şeyi söy

ler, dilşman ve dostlarmızın isim
lerini; evleneceğinir.in ismini da _ 
hi ..• ,, 

"Hayatınızı tahlil ederek, kalbi
nizin en bUyük arzusunun hakikat 
olması için, yapılması ltizımgelcn 

gcyleri söyler vo size snııdetin yo
lunu gösterir. İçinizde gizli kal
mış olan istidat ve kabiliyetleri 
keşfederek, dei,;'il yalnız kendinize, 
lakin b8.§knlarına dahi hükmetmek 
yollarını gösterir. 

''Derhal ona koşunuz ve içiniz
deki cevheri ke~fettirlniz. lsme dik 
kat: ''Burton Eldridge. Sabah sa
at 10 dan akşam saat 6 ya kadar, 
her gUn.,, 

Bu saçma yazılarla dolu olan 
kartın öbUr tarafında ise §unlar 
okunuyordu: 

"Burton Eldridge. .Amerikanın 

en büylii;rü. Sesini radyoda işittiği
ıüz adam ... 
"- Aşk, macera, evlenme.,, 

• Bir insanın bngknsma karşı o -
lan hakiki, temiz bir aşktan daha 
gUzcl ne olabilir? Evlendikten 
sonra, saadeti kim istemez? Bng. 
kasının muhabbet, sevgi ve tışkını 

ilelebet kazanmak istiyor musu -
nuz? 

"Burton Eldıidge,, e müracaat 
ediniz. Birçok kadınlarda ebedi aş
kı doğurdu, bu kadınlar ondan 
sonra kocnlıı!"llldan bir dakika bi
le ayrılmak istemediler. Evleri sa
adetle doldu. 

Birçok geçimsizliklerin. boşan -
malarm önUne ancak Butron El
dridge~ yUkBek ilmi geçebilir. Se
nelerce ayrı yngıyan karı ve kocn
lnr onun sayesinde tekrar birleş -
mişlerdir. 

"Burton Eldridge'e itimat ediniz. 
Her §ey hususi ve mahrem şekil. 
de yapılır. Bu hafta bu kartla ge
lecek olem bayanlara. .ucuz fiatlar. 

Eldrldge bir kadın mütehassısı
dır. Eğer genç ve güzelseler onla
ra ''şahsi mıknatısiyet,. ynni cazi
be satmağa. çalıııır. 

Kndınlar yaşlı ve çirklıi olurlar. 
~ ''şahsi mıknatısiyet,, c ııncnk 

çok para vermekle mallk olabi 
lirler. 

Doc Shervood - Eldrldge kom
binezonu, Luizvilde çok muvaffa -
kıyet ve şöhret kazandı ... tnbii, po 
!is, ancak onlar yapacaklarını 
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Çeviren: Ha-Ke 

Con, bir köşeye çekilerek ye -
meğini ısmarladı. Lahana ve su
cuktan ibaret olan yemeğini yer 
ken kulaktan ve gözleri tetik
teydi. 

Gözleri hep sol ellerde dolaşı
yordu. Fakat elmas yüzük taşı· 

yan kimseye tesadüf etmedi. Or
tada portakaldan da eser yoktu. 
Yarım saat ancak oturmuştu 

ki, bir hadise oldu. 
İçeriye fare suratlı bir adam 

girdi ve yemek yiyenlerin cıra· 

sında dolaşmağa başladı. Döndü 
dolaştı, en nihayet sol eli ile 
bira bardağını tutan Con'lln ö
nünde durdu ve fısıltı ile: 

"Geliniz, size ihtiyacım var., 
dedi. 

"ş· d. . ) ım ı mı.,. 

"- Evet. öteki arkadaşlarınız 
nerede?,. 
''- Haberim yok.,, 
' '- Zaten sizin, yemek ve 

iç~kten ba!?ka bir~ey bildiğiniz. 
yok ki. 1.-laydi, çabuk olun, ye
niden yük geldi ... 

''-Yük mü? Ne yükü? .. 
Fare suratlı adam sinirlene

rek: 

Medyum bu gece gelecek olan nı. 
hun, bir hafta. cn·cı ,·e.fat ebnl~ 
olan lr. Blank olaca!;rını söyledi. 
J..!ildn ı~ıldar sünlince herkes kornıdan çığlığı bastı. 

ntanlt yerine ııcrllcllc bir canavar ı,eydalannııstı. 
Zira. l\lr. 

yaptıktan sonra yetişir. Fakat on.. 
!arı tevkif edemez. Çete ortadan 
kaybolmu§ bulunur. 

Çetenin, Luizvildc bulunduğu 
milddctçc, vukubulan facialar çok
tur. Yalnız resmi §i.kayctierden şu
nu biliyoruz ki, Eldrldge, orta yaş
lı bir kadından 4 bin dolar, bir di
ğerinden 1200 dolarla mücevherat, 
masum bir genç delikanlıdan ise 
200 dolar dolandırmıştır. 

Dİğer taraftan, radyum kemeri 
~diye yutturdukları altmış scntlik 

kemerlerle de sayısız praa. topla
dılar. 

Sheruvood veya. Eldridge, pen
çelerine dlişcn kurbanlarına, teh
likeli bir hastalığa duçar olduk -
lannı, iyi olmalannın, ancak bu 
kemeri yanicırmcla. tn5ımakln. müın 
klin olacağını söyler. Bu radyom 
kemeri Birl~ik. clevleUerde Va .. 
şington sıhhiye vekaleti tarafından 
güyn ancak onlara. verilirmiş. 

Tabii bu kemeri ne bedava ne 
de ödünç vermezlerdi. lade edin -
ceyc kadar karşılığını vermek ıa. 
zımdı; gümüş, altın, mücevherat 
her neyse ... lakin bu kemer, dedi
ğim gibi, bir tane değil, yüzlerce 

"- Portakaldan başka ne yü· 
kü olacak be!,. 

Con, birasını sakin sakin içti. 
Ağzını elinin tersile silerek fare 
suratlı adama: 
"- Tamam,, dedi. ..... 
Fare suratlı önde, o arkada 

yilrümeğe başladılar. Bir köşeyi 
dönerken, duvara yaslanmrş ve 
sol elinde bir elmas yüzük taşı -
yan bir işçi duruyordu. Fare su· 
ratlmın bir işareti üzerine Cona 
iitihak etti; biraz daha ileride 
bir üçüncü daha .... 

Bunlar, Conun tahmini üzeri
J?e, o mnhut çıkmaz sokağa gel· 
diler~ 

Mellekson ve Şerolti, cenubi 
Afrika meyvaları satan mağaza
nın önünde büyük bir kamyon 
duruyordu. 
Dükkanın önüne geldikleri va 

kit, onları bckliyen biri UÇ ame· 
leye eslenerek: 
"- Htıydi, elinizi çabuk tu

tun; bil tün sandıklar kölcre ine· 
cck.,, 

Hamallar derhal işe koyuldu
lar. Con, derhal vaziyeti kavra -
dı. 

Sandıklan sırtlayarak mağaza 

ya gtrip çıkular. Bir saat müte
madiyen çalıştılar. Sandıklar a -
sansörle kilere iniyordu. 

Con, kan ter içintle, bu ı§ın 

neye varacağını düşünüyordu. 

Mağazada, ~üpheyi cellıcd~ek 

hiçbir ş~y görmüyordu. Sandıklar 
oda portal:aldan başka birşey 

yoktu. . Çnlı~tıkları esnada bir 
polis memuru sokağa girip onlara 

idi, ve 60 Bentten fazla kıymetleri 
yoktu. 

Çete. Lulzvilden sonra, Augusta 
(Agusta) ya gider; hatta orada 
bir şirket kuracak kadar ileri gi

der. Sayısız hissedarlara malik o .. 
lur. Tabii polis işe knrI§mca, his _ 

seler p:ıra getirmez. 
Augustada, çete eu şekilde ça .. 

lışmıştrr: 

Shcrvood ve Eldridgo, kurbanla
rım, uzun bir muayeneden geçi • 
rirler ve onlara, ruhi kuvvetlere 
malik olduklarını söylerler. Saf 
Augustalıları tam manasile ikna 
etmek liıznn. Bunun için, ellerine, 
orta bilyilklüktc, üzerinde esra .. 
rengiz uekil ve yazılar bulunan bir 
tilb verilir. 

Tüp, zeytinyağı ile doldurul
muştur. Meğer bu ruh - kandili 
imiş. 

Bu kandilin çıkaracağı ışığa 

göre zavallı biçarenin ruhi kuvve.. 
ti ölçülüyordu. 

Bu dalavere, en septik bir insa· 
nı bile şaşırtır. Lakin herhangi bir 
kimyager size bu meseleyi kolay· 
lıkia halledebilir. 

( Sonu yattın) 

dikkat etmeden hemen çıkmıştı, 
Kuklası ile oynayan ufak çocuğu 
Con yine gördü. Hattfi. Cona 
bakarak: 

"- Aman, sen çok kirli bir a
damsın!,, diye bağırmıştı. 

Con, kirli olduğuna şükredi • 
yordu. Demek şüpheyi celbetmi
ye~kti ... Etmesine de sebep yok 
tu; sol eldeki elmas yüzük kafi 
idi. 

fş nihayet sona erdi. Sandıklar 
kilerde &ÜZclce istif edilmişti. 
Mağazadaki memur onlara döne -
rek~ 

1
•;_ Haydi, gidebilirsiniz, am

ma unutmay;n 1 Gece yarısı yine 
bura<;la bulunacaksınız!,, 

.Ameleler tasdik makamında 
başlarını eğdiler ve ~ekildiler. 

Con, derhal apartımanma git -
ti. 

Yanm saat sonra yine şıklaş -
mıştı. 

Dairesinden çıktı, Ellen Os -
mondun kapısını vurdu. Birkas 
saniye sonra kapı a~ıldı: Ellen, 
bütün güzelliği ile karşısmda 
duruyoı•du. 

*•* 
Con gülerelt: 
"- Kendi kendini çaya da

vet etmek nezakctsizliğile beni 
affeder nıisiniı?,, diye &orôu. 

Ellen, şararnuştı ve heyecanlı 

görünüyordu: 

"- Bi151~is, snemnun olurum., 
dedi. 

Con, esrarengiz bzın oda;ına 

ikinci defa giriyordu. 
(Devamı var) 

Zenciler dünyanın en 
büyük yalancılarıdır 

;yazan: Richard Paueltt Gı·eyke 
Tercüme eden: Suat Derviş 

(Dünkü sayıdan devam) 1 
Yeb sapsarı ifü. Dışarda bir oto • 
mobilin §ehre gitmek üzere hare. 
ket eden motörünün sesi duyu • 
luyorou. Esvaplar geldikten ya -
rım aaat sonra Yebin babası 

Mösyö Tumer geldi. Dışarıda: 

"Ona bir şey oldu mu diye bağır. 
dr, sonra içeri girince: 

- Oh, sana bir şey olmamış 

diye oğlWlun boynuna sarıldı ve 
Everette dönerek: 

- Ya, seni dedi. Bir şey ol
madrn ya! .• 

- Bana da bir şey olmadı! Yal 
nu Anderson.., 

Mösyö Tumer çocuğun sözünü 
kesti: 

- Biliyorum, dedi. Gideyim, 
bakayım ne olmuı, fakat ben bu " 
raya gelinceye kadar bu mesele 
hakkında kimse ile konuşmayı .. 
nız. 

O gittikten sonra Yeb arkada
şına: 

- Acaba, babam ne yapacak? 
diye sordu. 

- Bu bir oyundu. Bilmiyorsun 
ne yapar? 

- Evet ... Ben her şeyi cvvel4 

den hesaplamıştım. Günlerdenbe
ri buna karar vermiştim. Bir ada
nu öldürürken daha evvelden o
nu öldürmeğe karar verildiği za.. 
man bunun cezası? ... 

- Deli... Sen onu ölldürmeğe 
değil, ona bir oyun yapmağa ka· 
rar vermiştin. 

Bu sırada Mösyö Tumer geri 
dönmüştfi. 

- Baba, Anderson ölmüş mü? 
- Doktor öyle 6Öylc-clil 
Demindenbcri sinirli adımlar .. 

la odada dolaşan Y eb bir santial. 
yenin Untüne yığılır gibi oturdu. 

- Demek ki, ben onu ..• 
- Sus ı .. Deli saçmaları dil§ü· 

nü yorsun. Sen de öyle Evcrett l.1 

Ötekilerin hepsi de içeri gir • 
ailer. Everette onlar çok kalaba. 
lık gibi geliyorlardı. Hakikat hal· 
~e hiç de kalabalık değildiler. 
Doktor Harrison, doktor Hilton, 
banyo müdürü ve Roy ... Çocuk • 
lan da yanlarına al<lılar ve hep, 
birlikte plaj müdürünün daha 
içerlek bir odasına geldiler. Dok. 
tor, plaj müdürüne: 

- ümit ederim ki, !kapnın dx· 
şında kimse yoktur 1 

Dedi ve sonra ilave etti: 
- Kapıyı kilitlesek ve işe ba!"' 

Jasak. 

Kapıyı kilitlediler. Mösyö Tur'" 
ner: 

- Ümit ederim ki, hepiniz: an. 
iıyorsunuz .. diye söze başlamak 

istedi. Sözünü kesen !doktor, onun 
ta gözlerinin içine dik, oik baka
rak: 

- Hepimizin işi iyi anladığı
mızı ümid ederiz dedi. Ben her 
şeyi tarassut mahallinden gör • 
düm. Fakat -!ehin söze ba~lama
sını tercih ederim. Haydi Yeb 
konuş bakalım. 

Gözyaşlarını güçlükle zapte -
den Yeb: 

- Bilmiyorum, dedi. Bilmiyo • 
rum baba. 

Babasının ta yanma sokul
mu§tu. 

- Ağlamanı istemiyorum. Ha
kikati istiyorum. Söyle ne oldu? 
Neden Anlderson seninle beraber 
sandalda bulunuyordu? 

- Andcr!on mu o? .. 
Everett sözünü kesti: 
- l3cn size anlatayım. 
O da sustu. Acaba işe karışa • 

rak fena mı etmişti. Hayır, hisse· 
d.iy&:du. Y eb hakikati söyleme)c 
istiyor fakat kelime bulmakta, 
cümle yapmakta miişkiiliit çeki -
yorutt. 

- Sen de onlarla berabe; miy. 
dilli' 

- Hayır, ben iskeledeyditıl
Yeb sandalına zenciyi almı~U. 
Karşıya geçiriyordu. Şehre götil" 
:recek ..• 

- Anladım. Kafi. 
Ycb söze karıştı: 
- Gölün ortasına geldiğiı:ı:ıil 

zaman sanl:lalı devirdim. 
Babasx müthiş kızmışa benzi • 

yordu. 
- SandalI her halde istiyere~ 

devinnedin. 
- !stiyerek devirdim, bab" 

Kasten yaptım. 
- Niçin bunu yaptın? 

- Oyun olsun diye. AndersoııııP 
pazarlık esvapları vardı. Ander ' 
sona yalancı olduğunu anladığı · 
mızı göstermek istiyorduk. 

- Sandalı devirmeni o istef!1" 
öi mi? 

- Bilakis mani olmak ist~İ· 
Doktor söze karıştı: 
- Ben her §eyi yukardan gor• 

aüm. Anderson niçin geriY' 
ööndü. Sandalı devirmek için de' 
ğil mi? 

- Hayır, doktor. Ben ... 
Müsyö Turner oğlunun de~ 

etmesine mani oldu: 
- Tabii Anderson öyle dÖ • 

nünce sandal muvazenesini ]<af' 
betmiş tir. Sizin de fikriniz: IJıl 
merkezde değil mi ldoktor? 

Yeb: 
- Fakat! ... 
Diye tekrar söze başlamak i• • 

tedi, Fakat ona söz bırakmadı1'1' 
- Anderson arkaya dönUJı'' 

sen de sandalın muvazenesini te' 
min etmek için ayağa kalktın dt•" 
ğil mi? dedi. 

(Sonu yen~ 

Günlük bulmaca 

Soldan aağa: , 
1 - lçlne sigara, tUtUn kOll .,ııl' 

kutu. 2 - Aklbetler, 8 - şart l ır 
kası - Rabıt edatı - Beyaz, -' -
kambllde birli - Vildyet - Uzağı ~· 
ret için kullanılan nida. 5 - ~ 
ra.nca bcnziycn oyun • Adedin c~ 
6 - Ufuklar - Şehirlerin etrafıll ııl1 
dıvarlar. 7 - Rabıt edatı 1sk.ııı ı' 
de blrll - Emmek mastar~dan ~ 
hazır. 8 - Almak mastarından g 
hazır - Bir nota. - Tekenin yıırı.91' 
- Orta. ıo - Tecrübe. 

Yukardan ıış.-ı.ğı: ,t 
l - Dilenciye verilen, 2 - Sc!~ • 

3 - Uzağı izarct için kulanılan ıı~ 
Nehl Uhlkası - :tslrn. " - vaıışı oıJ' 
vanlan öldUrmck - Bi!ynZ - Bir ~ 
5 - Baltası olan - Saha, 6 - ft. ~ • 
Gölge. 7 - Rabıt edatı - :Bo) 
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Emmek mastarından emri hazır. ıııJ' 

Su - Dahi • Bir nota. 1l - Tcn!Jı 
ıo - Mcrtllvcn. 

27 No. Jı bilmcceml:ıln ıınııı: 
Soldan •,ağa: rj 
ı - Bir içim su. 2 - tı;arot • ıı'' 

3 - Rakik. Adam,4 - Ark - ~·~ 
ıc. 5 - Arena. - An. 6 - Tartı • ~ 
lın. 7 - Ek • S. - L. - •r. 8 - $l~ 
- za. 9 - ıaame - Kan. ıo - Jt 
• Sine. ,/ _______ ,.../' 
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