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harp snhuındu hır:ıktığı h:ırp m:ılz ınr 1 ile ölillcır 

• ~azeteler~ göre, Lord Halifaks, lngilterenin 
A lınanya ıle harp halinde bulunduğunu, bütün 
lınan ihracatına mani olmak istediğini açık 

..._ 

11 
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D .. sıy e 
·Fi landiya · lı:ı:ı.nı. Londra. 8 (A. A.) - Sabah gazeteleri, İtalyan kömUr vapurla.

bir tevkm Mcllsesinin İngiltere ile ltaıya nrasında oldukça gergin 
l~ "8.tl.yet ihdaa elliğini mU§ahedc eylemektcdirler. Buna rağmen 
,ıtllıı Yan notuına İngiltere tarafından verilecek cc\'ab hakkında, yUrU

ilu-aca taluninlere göre, İngiltere bitaraf mcmlekC'tlcrc yapılan Alman 

1~ tının nıtl8aderesı. hwıwıunda ittihaz ettiği tarzı hnrckcttc kat-
• bir defi§iklik yapnuyacaktır • 
• °DeyH Meyl" gazete.ıııniiı siyasi muharriri diyor k.i: 

~radald gerginliğin • ltalya hUkümetlnin t:ını harekctinc göre -
lr.ereı inıklnı var veya yoktur. Son Uç ay zarfında )o.pılan müza.. 
iti>~ esnasnıda İngiltere hUkfımcti ltnlya ile bir itiliıf akdine dair 
tile teklifleri tamamne ticari mtilahazalara istinat ettirmek ııure
lftt ıtı\lşkU}ltzn ~nilne gcçmeğe çalışmıştır. Yüksek siyasete mUtcal
ııo:ele.ri işew karıştırmamak için elden gelen yaptllllt§lır. İngiliz 
takı hazrr oldugu zaman lord Halifaks, nyni zamanda lngilterenin 
~p :-Uği harb siyaseti mucibince, bütiin Alman ihracatına mfıni ol
dUfun tediğini, çUnkU İngilterenin Almanya lle harb halinde bulun. 

, 't1 ~de bir llaanla söyliyecektir,, 
'TaYJnlıı" . , 
''ltal gazetesinin Roma muhabiri yazıyor: 

~lerd Y8mn. Alman propagandasının tesiri altında kaldığı bazı 
Jbtt-. _1 en anlaşılınaktadır, Almnn propagandası hazan İngilizlerin 

-,,-aç an oldui;"U 1,.;y, k- il l rl U • · · gt}teı.etıln ,._ om r e m sadero ettiklennı, hazan da İn-
raaet ta.ki ltalyannı, zayıf kalmasmı istediği ve onun mUstakfl bir sl
l'ntlrnn ltat etmesıne mani olınağa çalıştığı için kendi vereceği kö
dta eylem yan ~ğır sana~ mamulatı ile ödenmesinde ısrar ettiğini id_ 
lt:gıl"a.n ti ektedir. Bu i~dianın çürükliiğü meydanda olmasına rağmen 
kereıerinJn ca.ret gcnıllerinin tevkifi keyfiyetinin İngiliz - İtalyan müza
hl'l'inıuıı -~~iki meselesine bağlı olduğu ve lngiltercnin ltalyn)-, 
ilert surnıan lık vazifelerinde tekamUI göstermeğe scvketmck istediği 

a 
ba· i durdurmak isti 

Sovyet lideri, bahahya mal olacak bu zaferin, bir 
hezimet kadar ağır neticeler vereceğinden korkmaktadır 

Blır şayiaya göre : 

Fin Başvekili 
Moskovaya gitti 

Lonc1ra, 8 (A. A.) - Daily Mail te birtakrm sergUzeştler uğrunda 

gazetesi, b~makalcSindo yazıyor: heder olmamasını istemektedir. 
"Finlfındiynda alelfıcele yapıla • Bitler bu mcnabi ve vesaitten Al

cak olan bir sulh, böyle bir sulhUn manyanın müstefit olmasını iste • 
yapılmasını temine u~makta o- mektedir. Hadisatı açıkça gözönü
lan Bitler için bir diplomasi zaferi ne getirelim: 
olacaktır. Bitler, So\·yetlerin me - İngiltere ve Fran!Janm f<'\'kalil-

mikyas dahilinde I<'inlii.ndi.rada m&e 
dahalcdc bulunmağa mütemayll 
olup olmadıklarını keneli araların. 
da görüşmeleri ~cab eder. 

mcktcdlr. 
--... ______________________________________________ _!__n_ab_ı_v_e __ ve_s_a_ıt_ın_in--ta_ı_i _c_hc_m_m __ i)-'e_~ ___ de __ 1c_h_in_c __ oın __ 1a_k_U~z-e_re __ F_in_ıa_n_d~i)~·a. 

KorrB<lUlnç Cö n©ıy<eit 

da So\'yet Rusyanm cllerl ~çıllan 
bağlı bulunmaktadır. Bununla be
raber hiçbir millet, Finliındiynyı 

sonuna kadar harbe devam etme. 
ğe sevkeylemck mes'ullyetini U
zC'rine alamaz. Niçin? ÇılnkU bir
çok milletlerce yapılmış olan ynr-. 
dım \'aadi, Sov) ellerin ilorlcmele. 
rinc kafi derecede ) eıine getiril. 
memiştir. 

DC'yli Hcrnld gazetesi, dahlll 
s·.rasete müteallik birtakım mUIA.. 
hazaların da Stalin'in Finllindiy~ 

ya karııı yapılmakta olan harbe bir 
nihayet vermek arzusunda bulun• 
m:ısını intaç etmiş olduğunu yaz
maktadır. 

\# ~ lb Ü IF · liifil lYI c§l liifil m c§.1 u 
D 

3 
x x x a· ı. 1~ Fransız delikanlı,.1 ""Sld • "d .., t k sıyanı rik'i iğneyıe 

a.lbc zerk ederek adam 
öldürüyor 

l,..ra d 
<>!· '? a a merdana çıkarılın·-: 
b.an cına)<'t'e zaı.ıta tarihinn v r.i 
it . . • .• 

ı ım gcçuıio; oıac·t!· n . . , . \,,, 
k. u cınaycUerin suçlu:ıu, birço!~ 

lfll'I{·} . ··ı ı · 
<.I crı 0 < ıırrnii5 bnlı hir hay-

ut degilcfir. F.ık.ıl lıir l Jni ruhu
na ..... ı·k. 

"'a 1 tır \'C ada.m öldürm~ği 
(Dc\amı 2 ncl ııa~lada) 

"~-' 
4 Rotil Roje Şartie lwıiiz 

yal.:al'lmı11ş değildir 

Sahte 
gazete! 

Alman propaganda ~'azm 
rnbets, Fransızca Parisuvarı 

laklit etmiş ! 

1 

Eğer böyle bir yardım yapılmış 
olsaydı Helsinkl hlikümctinden se
batkar davranmasını taleb etmek 
hakkı mevcut olabilirdi. Şimdi 

Frnrsa ile 1ngilteren:n geniş bir 

Bu gazete diyor ki: 
''Sovyet liderleri, halihazırda 

nncak uzun sürecek ve pek pa .. 
(Dc,·amı 2 nci a~·faclaJ: 
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Alman kömüründen çıkan 

lngiliz- ltalJan 
ihtilô.fı 

Siyasi bi~ gerginliği 
(Baftan.fı 1 hıd aayf&da) ' edcltmiyccetlne kani bulwımak· I tcdirlcr. Sovyetlerin ıerek kata· 

halıya malolacak bir harp yap- tadtrlar. dan, gerek donmuş olan körfez. 
madan tam ibr m~a!!erlyet elde Bu liderler, ~yle blr mu.ıaf· den yapmııa oldukları taarruzla· 

mucip olamaz ! SAHTE GAZETE! 
/ TAl.YA oo tngUtere anumı-ı b&knndaıı lmk&n v ihtimalleri ta. Alman propaganda 

da aıya.sl bir gerginlik yara· ııwnen bertaraf' ed rek mUtalA& Göb ı 
taca.k oeklldo gu.zetelere e.kseun.Jş etmek doğru olur. az rı a s, 
ola.n lt.AJyl\ll kömUrlcrinln İngiliz - ltalyanuı bu hU.8\IKta lnglltoreye O 
ler t.arufuıdnn mUeadercsl mesele- · Vertnİ3 olduğu notada Jtalyaya t ransızca ' arisu 
si hakkında frnruıııca Lö Tan ga. gönderilmekte olan bu Alınan klS 

zetcaJ başmakalesinde unlan ynr.. mUrlerinln biuat ltalyanla.nn tah. varı taklıl etm ş '· 
maktadır: si gayreUerlle hrı.zırlıı.nlnAkta, yUk-

Lıg11len! meclisi ta.rafmda.n ho.rp leWmekte v n klodllmekle oldu • Alman propagandası, bıwaı 
kaçakçılığı kontrolü hakkında a· ğuna g8ro, Alman ihracat malla • devletleri elde etmek ve Z."ran • 
lmmış olan tedbirler birkag gfuı. rma konan ambargonun dışında 
dcnberl deniz yollle ttalyaya g6n- knlmatu tca:ıı ettiği ileriye eUrUl - nın dahili vaılretlnd bir kan,ık· 
detilmekte olan Alman kömUrlerL mektedlr. • Jık çıkarmak için her tiltJU vasıl 
ne de teşmil olunmuş bulunuyor. Bu müeyyide en ziyade knbili ya müracaattan çekinmem ktcdlr. 

Roterdam limanından ayrılmış mUnııka.şa, kabili cerh olanıdır. Beyannameler ııt.mak, radyo va.. 
olan Alman kömUrU ytiklU dört 1.. Çtlnkll 27 iklııclteşttn tarihli 1n 
taıynn gemJslnln açık denizde dur- gtll.ı tedblrletl men.5ef veya eaJıl.. sıtasile neşriyat yapmak usulle 
durulmak tehlikesini bertaraf et - bl Alman olan bUtün ihracat mal- rinden sonra nihayet imdi de sah 
ınelt U~ere Romadan gelen bir e • larım ealı~l Umulilne almaktadır. te• gazete çıkarmak suretile pro · 
mirle tekrar Holanda llmanına av. Eğer digcr taraftan da böyle I paganda siUlhına kuvvet verilmış 
det etmiş olduklannı öğrehİyoMJZ.. b1r tedbirle, ltaıynya · gönderilen 
Diğer on lkJ gemJ de halen k8nıllr bUtun Alman kömUrlerine ihracat olduğunu Fransız hıatbuatınöan 
)'Uklemekle meşguldUrler. L!ketesı vaitte!!I g6rcn :rtoterdamın ôğreniroruı. 

MC8ele olmdtye kadar tWyayı maddi menfaatıerlnltı de zarara BugUn gelen fransııca Parlsu · 
muat tut.füı umunıJ bir kiı.ldettln uftramıı olduğli ileriye sUrumr;ıe, var gazetesinde, Almanlar tarafın· 
.. De; aylık mühletin ı martta dol· derhal §U noktayı kaydetmek la - dan kendi gazetelerini takliden çı 
nı~ olma.sile - tatbikine geçilmi~ zımdır kJ, bltaraflar da harp ka· . . 
olma.ısuıdnn ibarettir. c;akçıhğı kotrolUnUn hamurunu yo. k:ır1l~ış ~l~n ~suvar gazetesı · 
Alnuuıyanm bUtUn bcynelmllel ğurmağa mecburdurlar. ÇünkU u- nın klışesını goru}'Onl-"' 

kanunları ayaklar altl.M alarak nutmamahda ltl. bu kontrol blta • Fransız gazetesinin Brilkseldeh 
ta!.bi.k eunekte .olduklan mayn hı.flarm her tUrlU menfaatlerini de alnıış olduğu bir habere göre, 
h.,rblne kaJ'11. b .tara! devletler g6zeterek yapılmaktadır. Bunun Belçikalı tahkikat Mktiıil Von del 
gemllerlle nakledilmekte olan Al • aksinden çıkacak ol!.11 neticeler • 
ıruuı lhmcnt e§yasının nçık defilz : her halde adam ve maddi zararlar Vlit Bclçıkada piyasaya ~ürtılen 
letde uıptolunması tamamen meg· be.knnmdan daha bUyUk olabilir. bu sahte Parlsuvar azetesıni töp 
ru blr harp lru:yikldlr. ÇUnJı:U bugün deniz Uzerltıde yapıL latmış~ve rcsmt tahkikat açmıştır 

MaHlın olduğu Uzere bu hareket makta olo.n harp Almanların blta· Bu mesele hakkında hakiki Pa· 
Alınnnyanm dc.rıiz yollle her tUrlU raf ticaret gemilerini torpillemesi, 
lhracatına mAnl olmak, böylece mlknatısh maynlnr serpe~ de • 
Alnuuıya.nm lktı.eııdl fnallyl!thil fel nlz.lOre dtilinl tehlike ynyma111 ve 
ce uğratmak ve aynı zamanda Al • bltaraflann mOttefiklcrle ticaret 
mıı.nynyı yalnızca deniz yolu Uca- yapmnlannıı mAnl olmağı:ı. tf'sebbUs 
retil c1de etmekte olduğu ecnebi etmcsı bakımından kendilerinin 
döv.izind n mnhru.m etmektir. Çiln muazzam kayıplar vermclC'rlno se
kfi Almanyanm kara yollle yap • bep olıruıktadır. 
makta olduğu ticaret trok sistemi Şurası da knyde §ayandır ki, 
n1 geçememektedir. Romada da, Londrada da olduğu 

Du tedbir harbin tda~do e • gibi, Alman klSmUrUnUn deniz yo. 
sastır ve Almanların bUtUn 1.rumn- lile ltaıyaya nakli meselesinden 
hk hislerini kıro.n, tehdit eden ve çıkan mUnalttuJB mutedil bir lisanla 
mUttefiklerden ~yade bltara!lann devam etmektedir ve hiç bir taraf 
kurban olduklı:ı.n dnlmf cebir hare- bu meseleden dolııyı iki memlekc • 
ketlerlne mUcssir bir cevaptır. tin ııiyMI mUnasebctlcrl ~rasında 

Bu umumi kaidenin deniz yollle bir gerginlik doi:"llrabilecegınJ dU • 
1talyayn nakledilmekte olan Al • şUnmcmoktcdlrler. 
man kömUrUne de tatbiki için Uç tngt~ gazeteleri harp halin • 
aylık bir mUhlet bırakılmış ve bu de iken yaron tedbirlerin kfıfi gelc
znmıın zıı.rfmdn Londra ile Roma mlycceğinl ve Almanyıuım hnrbi 
ara.smdn.kl lktısadi glSrUı;melerin, uzatmnsrna yanyııc!lk mcnbnlnrdan 
1ngtlterenin muayyen İtalyan lhrn.. her vasıta ile mD.hrum edilmesi ıa. 
cnt mallarmıı muknbU ltalyaya t.ıı· znn olduğunu not etmektedirler. 

risuvar gazetesi fUll}an yazıyor: 
"Parisuvar gazeteSlnin bu tekli· 

ôinln uzun zamandanberi fran ız. 
ca dilini kullanan bitaraf memle · 
ketlerde sürülmekte olduğunu, hal 
ta Alman tayyarelerinin Fransıı 

hudutlan içine girebildikleri za • 
wan bu gazeteleri beyanname gi· 
bl attıklarını haber almı~tık. 

Doktor Göbelsin servisleri Pa. 
risuvar i~in bas,·ekil Daladyenin 
asılsız bir de nutkunu hazırlamış· 
!ardır. Gttek bitaraflar, ge:-eks~ 
Fransızlar daha üçüncü satıra ge
lince bu nutkun saçmalığını an · 
lamakta gecikmezler. 

Alman propagandası, Parisu • 
var gazetesinliı isminden istifade 
etmek istemiş. fakat bu kere daha 
muvaffakıyetsizliğe uğramı~tır. ted1ğl kadar Mm Ur vermesi esası (Lö Tan> 

~----~----~~------~------~~~~~~--~~---llıerinde bir neticeye varacağı U. 
mit edilmişti. Bu mlluı.kercler İtal
yanın, İngiltere kömUrUna m~ka • 
bil lnglltereyo ur.ncağ'ı ma:tlarm 
ın nşcl Uzerlndeki blr anlaşmu
lılttan dolayı rzu oluna.n zaman 
zarfında sona eremedi. Londra kö· 
mUrUne mukabil İtalyadnn ağır sa. 
nAyl mamulA.tı istiyor, helbUkJ t • 
taıyn yalnızca mcyva ve gıda mnd
dolcrl vcrmcğe hazır bulunuyordu, 

Bu vaziyet karşısında, neticesi 
uzun süreceğe benzeyen mUzake _ 
relerin hitama erm~ ne lntlr.aron 
ma.lfım Uç aylık mUhletln uzatıl • 
n:ıaeınn da imkfln kalmıyordu. Çiln. 
kU diğer bitaraf devletler Alman -
yadan idhal ctm ' istedikleri mal
lar açık denizde znptedilirken 1-
talyanın hususi bir imtiyaz ile fay· 
dalanın sından şlkflyet cd'yorlardı. 

lnr,tllı gnz!'teleriıtln de kevdct . 
tikleri gibi, ltnlynya ynpılmtlkta 
olan bu hu us! muamelF-d n daha 
t:" ... hlm olnn cihet İtalyan rılyo.Ga • 
Jnrrnm Alman ihracat ttaarcUnde 
oytııım ktıı oldu~ mUhlm roldU. 

lngUlz hUkCımct'nln hareketine 
hftJdm olan fikir, tt iv vı lhUvncı 
olan k&mUrdcn m!lhnım etmckl , 
ftAJy n un dl havatını slstı:ıma . 
tik blr ocklld ıvnak değildir. 
Bunun ınUeyyldcel de Fud ır ki, ln. 
Jdlt re, ihtiyacı olan bUlUn könıU· 
ril f talyaya v rmc~ llm de bulun. 
MUJ, ancak <;ok clddJ bir h&rp ik· 
tısadt l~lnd bulunM tn ltere, bu
nu?\ mukabilinde k ndlı'Jlne tayda.. 
1ı o1ııbllec k f taly&n ihracat malı 
tal r> etmfotlr. 

Bu hususta blr anlnşmaya vara· 
ca.k mUuknr knpıl n tamamen 
nçrkttr v ltaly nm protesto no • 
tasını tngtltcrey g8tUrec<ık olan 
ttalyanm Londra elqtJı'nJn tngllte
reye ıı ~ bu hwıusta
Jd görQşmelorln bU)1lk bir canlılık 

-- -· c ... ............ - , ... 
Hasan Kumçayı, Amerilca Hariciye Mü3tesarınm Berlinde bu. 

luncluğu sırada, Almanların kendisini Bitlerin asil harp gayelerin· 
den fedakftrlık yapmayan bir a:iam oldu~u. fakat Göringin .sulh ü
mitleri verecek kabiliyette bulunduğu gibi iki türlü his altında bırak
mağa çalıştıklarını kaydederek Hit1erin hakikatlere göz .lı'~U,ır;ık ha. 
yaller arkasından ~ostu~nu yazmaktadır. 

[~!AKŞAM( J _ ................ .... -.111--. .. 
..... _______ .... _ .__ 

(Vft • NQ). ilk mekteplerde talebeye sorulan ve cevap verrnedik
lerl ıamnn: "Evinden sor, soru§tur, tetebbü hassan artsın" tavsi~·e· 
~inde bulunulan bazı sualleri{\ bir ilk mektep talebesinin değil, hatta 
Ulemayı klrnmın dahi içinden çı1rnmıyacajı cin:;ten old ıi'l-unu ka>•de
d'erck ö">retmenfn bildiğini bizzat söyleın..<>si lüzumunu tebarüz etti· 
rlyor. 

....................... v:~~~·~·; ......................... 1 

'lleu.il dlendecwn-
lngllterenln en &on Berliıı •etlri 

ne yeniden bqtıunası da kuvvetle VA R I 
muhtemPidt7. 

ŞimdJ.ld halde meseleyi a1;yaal BAŞLIVOR 

feriyetln memleket lçln tevlit e. Tın kaffesi püskUrtUlnıUştUr. Va
docefl ncmıylcln hemen hemen ziye\tc, son üç gUn zarfındaki 
bir hezimetin verccell nctayic muharebelerden aonra hiçbir te. 
kadar ılır ola~a~ıhdan korl<rnık· bcddül vukua gelmemiştir. 
tadırlar. 1SVEÇ TVASSUT EDiYOR 
Atmanyanın Sovyetletl Flnlln· AmsUrdam, 8 ( A.A.) - Stok· 

dlya harbine nihayet vcrmcğc holmdan alınan haberlerde Sovyet 
sevketıMk için her çareye ba§ • Fin ihtilafında Jsvcç tarafından 
vurmakta oldulu muhakkaktır.'' bir tavassut yapılmış olduğu te • 

MANNERHAYM iYiLEŞTi 

Habcarande, ( FinlAndlya buıuıi) 
8 (A.A.) - lyi ınaH~mııt almakta 
olan bir menbadan 8Arenlldlftinc 
lan gare, enfloenıadan muıtuip 

buJuan m~rcpl Mannerhaym, 
timdi lyileomlt olup oda ından 
çıkmamak mecburiyetinde bulun. 

yit edilmektedir. Fakat lsveç ma
hafili. müzakera!ı işk~l etmemek 
için bu bab:fa lIBr ne suretle olur
sa olsun izahat vermel~ten imtina 
cylemektedirler. 

Isveçin ecnebi memleketlerle 
yapnınl<ta olduf;.'tl telefon muha -
bereleri sıkı hir ~ansilre tabi tu • 
tu'maktadır. 

masına rağmrn askeri harekAtı FIN BAŞVEK1LI 
hlarede devattı etmektedir. !\IOSKOVAYA GlDlYOR 

Askeri mAlıafll Vibôrgda va.ti 1 Stoltholm, 8 ( A.A.) - Hava9 
yetin çok dddt oldusunu, ancak l' ajansından: 
limitsiz olmaôı~ını beyan etmek- Finlandiya Ba~vekili Ryti ile 

Korkunç cinayet 
ve bir muamma ! 

( 88.Şt.ara.fı l hı el 

zevk edlııhilştir. Nihayet, tatbik 
etmekte oltlut'U usul alelMe de · 
ğil, zabıta rotttanlanna mevzu o. 
lacak şekilaedir. 

Bir ihbar il.zerine ele geçmiı o 
lan Roje Şartie isimli yırmi ya • 
$ındaki genç. Fransanın iyi bir a· 
ılesine mensuptur. Babası piyan<ı 
profesörü, .eni§tesi de Parlsin ta. 
nmmıs profesôrlerlndendir. Fa 
kat Roje Şartie içinde yaşıyan 

şe}1ana uyınu~ ve on beş sene • 
denberi ailesinin başına belft ke· 
silmi~tlr. 

Lise tahsilini ikmalden sonra 
polis haCiyeliğine heves etmiş o • 
.an bu genç hem polisin h~'TI d{' 
canilerin hütün hususiyetlerini 
nefsinde cemetmiş, ayrıca kimya 
ra kar~ merak duydui:ru için, ha· 
zırlamış oldul:u hulu i la~orntu 
varda birçok tecrübeler yapmış 

b i r ç o k şey öğrenmiştir. 

Fakat Roje Şartlc bu zelcft \'C te. 
mayüllertni hiç blr zaman müsbct 
'sahada ku!ltınm."l.~:ı tey?bbü tt · 
mcmi~tir. 

BUYOK Stil AŞK 
1937 wıeslnde Roje Şartie Ma· 

dam Huben isminde dul bir len • 
dına çılgınca aşık olmu,, SC\"gİlisi 
ve sevgiiisinin annesile birlikte ya 
şamağa başlamıştır. Fakat her ne. 
dense kaynanası Sartie'ye bir tür· 
lü ısınamamı~tır. Nitekim hunun 
ieticesi olarak altı ay sonra bir 
gün kapı genç a:.iamın ~·üıüne 

kapanmıetır. Fakat sevgilisini ka~ 
betmek lstemlycn Şartci bir yo -
lunu bularak sık sık do tuyla bu 
luşmağa ve onu evinin kapı ma 
kadar teşyi etmeğe baı:lamıştır. 

:-.mtecessi~ olan Şartie abık ka . 
yın\'aldesinin se\'gifü,inc neler sfö 
.iyec!!ğini merak ettiğinde:1 kapı 

arkasından, içcrde geçen konue • 
malan dinlem::~i adet edinmiş \'t' 

bir gün sevgilisinin annesine: 
- Ne bağırıyorsun anne? Bi 

liyorsun ki o:ıu sevm!yor, c~lc 
niyorum. 

Dediğini duymuştur. 
lşte bu sözler katilin nıhunda 

büyük bir tesir yapmağa kftfi gc. 
livor ve öldUrmeğe karar veriyor. 
F~at Ki mi? Sevgilisini mi? yok· 
sa kayınvaldesini mi? 

Sevglllsl.ne kıya.mryor ve kayna.. 
nası Uzerlnde karar kılıyor. Roje 
Şartie tecrilbeli bir kimyagerdir. 
Asit slanldrigin çok riıUUıiş bir zo
hir oldufunu blliyor. Kokle.tmakla 
bile öl\lmü getirecek olan bu zeh
ri omnga i{;ine dolduruyor ve kay
Mnasmm ~ bulunduğu bir ııı. 

r&da eve geliyor. lçer1y-. giriyor. 
Altim3 yaşmdaJd aa.btk tııymvaı.ı.. 

de mutfakta bulaşık yıkamakla 

nıeş~dUr. Şa.rtle'yi görUnco ınşı
rıyor. Genç ad~ hlç konufimadan 
lhtiyar kadının llzcrine bUewn edi
yor. Kısa blr tnUcadeleden sonra 
kadını b:ığıramıytıcak bir hale so
kup elindeki iğneyi kadının knlbl. 
ne doğru ssplıyor ve içindeki mıı
)"Ü zı!rxcdiyor. Bir Sanl~·cı 'Sonra ka .. 
dm ses bile çıkaramadan .oraya yu
varlruıryor ... 

Kntil, bir polis hafiyesi dik.katı.. 
le zehrin kıı.dmda yaptığı tosJrl ve 
k.urba.nıtı ölUm heline girerken ne 
aekil aldğmr, yere nasıl dliştUğll. 
nU bUyük bir itinayla ild sayfa 
kağıt fr~erine tcsb:t ediyor. Bir 
gün bu k!iğıUar başkasının eline 
geçiyor ve vıt7Jyct polise ak~edi • 
yor. Zabıta memurl:ın bu kağıtlar 
Uzerindc eu gnrfb cümleyi bulu
yorlar: 

- Ve nihayet xxx 
Bu Uç iks i~n.roti neyi ifade edi

yor? ... Polis. cinayet dosyaamda 
mCT'Cllt bulunan maktullln ro.s'm· 
lerlnden birinin üzerinde ve tam 
kalb kısmn:dll ayni lşarctlcrl sö. 
rliyor. 

3 Iı:Anunue\'Vcl H137 d~ ölmilş o
lan bu kadm hakkında verilmiş 

doktor rnporuna bakıyorlar: Öl tim 
"eckU!i kalb'' diye izah olunmuş ... 
Bunun U:ı::oıinc t!ı.hkU~at genişliyor. 
Maktuliln kızının Kanndc.yıı luıçmıg 
olduğu, katil'n askerde bulunduğu, 
ancak o günlerde izinli olarak gol· 
diği öğreniliyor. Kendisini tevkil 
et.rnclı: ve evinde araştırma yap~ 

nak Uzero gldlliyor. Şa.rUe son 
bir Um'.tle zehir dolu ampullan 
kırmak, kendlalni tevkife ıcknlerf 
öldilrmck istiyor, fnlcat muvc..ffnk 
olamıyor: ya.knlıınıyor. 

Merkez~ gcUrllon ba.ydud Uc: 
j'.lndannnya teslim olunu}"Or. Be.. 
h:uıı, kardcoı haydudn. vMa edl • 
yorliır. ÇilnkU bu ıuclnru:ı ceıaaını 
giyotinln ke8ldn bıgağı altında ve>o 
rf'Ceğini blliyorlar. 1'"nkııt aayanı 
hayrettir. Hsydud bu var:lyette 
de kurtulmağn, knc;mağa muva!tak 
oluyor. Havaaıılığ'ı behane ederek 
pencereye yak~ıyor, camlan açı
yor, dışarı atlıyor vt ko§arak tacı· 
yor. 

Şimdi Franaa polJsi bu uılı bay 
dudun peginded.lr. Tchlllicll ko.tll 
Roje ŞanUo hentlz tevkif olunınuo 
dt:ğild.ir. Roje ŞanUe'nln askcrllği. 
n1 yapmakta olduğu kıt.ada da blr 
yüzbaşı ve lki ne-ferin ayni ıckilde 
kalb sektesinden. ölmtll olınalan 
nllphell görtınnı.Uş ve bu husuata 
tahkikat gcnlşlet.llmlftJr0 .t 

Fi.nl~iya l)..'Ullllla evvelce Mos ı 

kôda mfizakeratıa bulurunuş oıaı 
Paasivikf, haJihazttda Stokholın · 
da bulunmaktadırlar. Bazı şa:>itı. 
lara göre, bu iki zat, bugün MOS' 
kovaya müteveccihen yola ~ıkacak 
tardır. 

Oğrenildi~ne göte, Mar~ 
Mannerharmın halihazırda Stok -
holmda bulunmakta olduğuna da• 
ir olan haberlerin aeıJı ve esası yok 
tur. 

tsveç hariciy nazırı, Nya Oag, 
ligt Alleh~nda gazetesinin bir mu· 
harririne be. anatta bulunarak ef • 
kan umumiyeyi Finlfrncliyaya mü 
tealllk o!al'llk devernn eden şayi· 
alara kulak asmamağa davet et ... 
-ıt>k arzusunda olduğunu. çtırikil 
bu haberl~in ekserisinin maksadı 
mahsuc:.a mü!:tenit bulunduğunu 

söylemiştir. 

EN SON DAKiKA 

lngiliz orta şark 
hava kuman anı 
Yarın Toros ekspr e ... 
sıyleAnkaraya gelıyor 

Atıkara, 8 ( A. A.) - Bir iki 
ıUn içiıı ve ziyaret makBa.dilc 
Anl;araya. tayyare lle gelmesi 
bokleDen İngiliz orta eark hn va. 
kuvvetleri komutauu hahA Ma • 
re_oı;ı.li Vilya.m G. S. Mithcl ha.: 
vruun muhalcfcU yllzü.cdcn yaı
nnkl Toros eksp1-esUe r;ehrimir.c 
geleoek ve protokol mucibinco 
ınut&d merasimle karatltı.nııcak • 
tır. 

"Kralice y 

Elizabet,, 
Novvorka niçın ve 

nasıl gellrıldi 1 
378 kişi olan müre~tebat 
araaında birçok da. 

telaıisyen bulunuyordu 

Nt.v~ork, 8 ( A.A.) - Küin E· 
lizabet \'apurunun kaptanı To\'tı• 
ley ile çarkçı ba~ısı \'ilyam Sutc 
lif. matbuat mümessillerine bera· 
natta bulunarak \'apuru sigorW 
kumpanyalarının talebi üzerine 
emniyet altında bulundurmak il • 
zere l"\evyorka getirmiş oltlukla ' 
rmı söylemiş'.crdir. Vapur, 'ns<ı· 

ti 21,7 mil süratle ve· gizli bir y<r 
lu zikzaklar yapmak sutetilc ta • 
kip suretiyle takıp ederek seyaha .. 
tini icra etmiştir. \'tıpurun katet· 
rniş olduğu mesafe yekunu 3127 
mıldir. l\Iürettebşt, maynlara }~ar 
şı kullaıulacak cihazları ve \'apu • 
run makine'criııi muayene etın~ 
üzert. seyahate iştirak etmiş otııfl 
t~kni!:ycn!er de dahil olduğu ııal· 
de 378 ki~iden ibarettir. Seyahat 
beş ~Un. dokuz saat devam euni;.
tir. 
Çarkçıba~ı Suclif, rnakineleritı 

nıfikem..rnel surette işlemekte ol • 
duğunu beyan etmiştir. 

Kaptan, sözüne §()yle devaıt1 
etmiştir: 

"- Hakikat halde Küin Eliza' 
betin bu seferi, '•ir tecrübe seferi 
olmu~tur. Zira vapur, bundan ev· 
vel hiç bir seyahat icra etmiş de
~ildir. Yolda ne tahtelbahirlere. 
ne de harp gemilerine tesadüf et· 
tik. Vapurumuzda top olmadı~ 
gibi di~er hiçbir nevi ailah d3 

yoktu." ,; 

• • • c 
1 
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. ft!fmljf;tı Sovyetler yeniden 1 :-:-···-·--· ... ····-·· 
S>ehnnae: arazi i.stiyecekler 1 v.~ksek 

- DenLzlere atılacağım. En- ı rl vermek, bir de btlyUkçe bir scr
ginleri dolaşacağım. Kimseden vct bağışlamak.. Sen, haydut o
pervam, kimseden korkum olnu· lamazsın. Sen konıanlarla elbir
yacak. Kimsenin kulu olmıyaca. lik yapamazsın.. Duna senin ter • 
ğım. Kendilerine hesap sorulnu· biyen, vicdanın müsait değildir. 
yanların arasına kanşaca~ Anneal: 
Toprakta yaşamak hakkma ma· - Evet evet -dcdL olsa olsa. 
lik olnuyan insanlar, ancak ucsuz böyle olur. Nihayet bir deniz lol"" 
bucaksız denizlerde kendilerine du, bir kahraman, harkcsi hayret
birer kucak bulabilir .• Orada hiir· te bırakan, kimseye fenalık etmL 
riyet vardır, kahramanlık vardır, yen, gUzel, genç, rck.l, malClınatlı 
macera vardır, pervasızlık, kay. bir deniz kahramanı olmalısın .. 

... ~~A~.:.eu.ı: Yanı" Rus ıstek:erı· arasında ı Mu da f aa ~ Yllnn aaba.h cehrlmlze gelecek.. 

~~~e~ur::~::;;: :~~ Mareşal Mannerhaymın memleketten Meclisi gısızlık, bağ"sızlık vardır. Salif1= Sultan kardefine bala· 
~;ık tensa.ne lşlerlle meşgul o-

!;dıb~~ t!:!e g~1!~~=~~ çıkarılması da varmış 
Uytlk blr gemi ln§a.iye t.ersan&. 
~ kurutması knt'l olarak karnr-

Memleketin müdafaa 
işlerini tetkik ve 

mütalaaya ba§ladı 

Her Uçil, birbirlerine bakını~· yordu. Doğan da bu fikri daha 
Iardı. Şemsi paşa, walını sıvazlı- elverişli bulmu§tlL Mağrur de-
yarak ve kendi kendine mırıl· ğildi. Fakat korsanlarla beraber 
danmıştı: çal~masına da imkan yoktu., 

J..]Jrrı, Projeler do ha.ıırlanmış!ır. 
Clt.tı Cetinkaya şehrimizde kala. 
«. birkaç gün zarfmda Hasköy
~rısnnenin kurulacağı sahayı 
'2.ıı ekt.ır. Tersane İngilli: kredl
ru:!en lsUfnde edilerek bUyUk ln.
~firınaıanndan birine kurduru
~tır. f nşaatm Uç senede tamam 
cbı ğı ve 10 mllyon Ura aarfe. 

;cefi hesaplanmaktadır. 
hıı~ıııanede 5-6 bin ton btlyWdU· 

• ıemııer inaa edilebilecektir 
,._,~llnakale vekaleti deniz nakli : 
~killtnnuın mUdilril Ayet Altuğ da 
...,, __ e beraber yarm sabah oehri
--= gelecek•'-

• Tt w.ı-. 
~ C&ret Vek&lett kanunun 'l'eJ'dlgt 

~ .V.t.e laUııacıen, tqekkuı •tmlf 
hG lbracat blrllklerıne dahll olmı • 
ıı. ihracat t&ctr!ertııın bu bfrliklL 
lert Dlovzuwıa dahU bulwıan m&dde_ 
~~ •tınııertn.t meııet:ml§Ur. Bu !il""' &ör., SO.YUnyafı, Wttk, 7U .. 

. -ta bu &rpa, buğday ve auaam lhra
C1ıter blrllklere dahil olrnıy&D ta • 

t>ı t&r&hJ.ıdQ Y&Pılatnl)'acaktır. 
ll!\.t~_ter lar&rtaıı Vek&Iet mıw ko 
·--na'--- -
ı.... 111 -.ıununun verdlft u.ıwyet. 
~ Unacıen, td..tı&ıAtm da mllnb& • 
~ t<Uıaıa.ı btrllklertııe dahll bulu.. 
.... _ t&ctrler taralındaıı ·•---
""'lUtıe yap_.._ Ye 
btr ~anızı edllmeaı llzerlnde 

• tel&eı • ProJeaı twurı&mıştır. 
lbn.ı ı • nıuıtakaı&nıwı 1miı.r ve 
:tıı.uy çı.ıı hUk1Uoet Laratından ~ 
~ Ul"8Jık tevka.IAde tahabat lA 
'lo 80 baz.ırıaıurı11tır. Bu mm~ 
d1r • L&. bin ev ln~ icap etmekte • 
..kur. Ylha Y&kmda ldecll• verile • 

• A."f"l"U ................ _ 
ITG .... ._. u1DdtıD ene! kilosu 
ıt,._ kuıı&, olaıı kalay bir aralık 20 

,.. ka<Sar .Yük.eelmJt§i. 
..._:oıa rtlnlerde hariçten hemen' ber 
lleu:~ lllUt.eınl.dlyen kalay selmeld 
17G k de ttyauar dU§mllf ve dUn 

lelırtnı:§& kadar lıım~Ur. DUn de 
• 8 ıo ton kalay gelmJgUr. 

hl ugtlnkQ konvanaıyoneı tre.nlle 
eıı .voıcuı ıc arın ••rdlklerı mallllnata 
"-· Utt ..cı-d .,_ 

lld1teuı ..... eııuan Trakyada yağan 
ç.,, )'agtııUrtar yQıtınden E:rgene 
:tıı.q tır ~ll:l.ı§. b1rook Y6rleri l!llll&r bu. 

t;.~ UZUJlMpı11. Çerk~ "" 
~kU 0.Ylert su altmdadır. Suyun 
,.,_ !t Y&nnı metreyı g-•· E 
-.qıe • Uı•---buı -•--v. • 
~ ...... fOBeat de •ula.rm hU.. 
len ~ "8°1'&4ıguıdaıı otobUI eeter 

8 rnue dunııuotur. -
h utıc:tazı ba§ka lııtaııbul<San Trak)'L. 

t. :::l:t Ucaret 91.YIW gOtfumek. 
dötuu rn.vonlar da yan )'Oldan 

y ege lllecbur olmuolardır. 
•tuıurıa.nıa d 

'l\ıne& ev&m •tmeııinden, 
t. ' Arüa ve Mertc nehlrler1DUI 
-tlU-11.k li:dlnı 
~ e,vt •utar &ltmda bırak-

ctan korkulu.,._ • n -1-. 
21ıll§, ~ 8abab Balatla b1r )'&ngm Ol· 
c1ıı.n Sat~11~kı mahallealnde tUccar. 
21ı ete alt bir lUtUn deposu ta· 
ı.::en Y&nmıgtır. Btna 5000 tütUn 
etgor~ SG.OOQ llrayw. Dantıb ;trkeun; 
t.lık h buluııınaktııdır. Yapılan 
~lıılkatta Y&nguıuı depo bekçi~ ta.. 
\ıtı elan gece 7alulaıı aobadaıı çık • 

&ıııa,ılmqtır. 

~aırnçta: 
~ • Atuı&A &ıartciye ıuwrı Rlbatrop 
bu..ırUn<ıeıu Yuıoaıav guetecuettne 
:ıdu~ bo,vanatt.a oÖfle denılf Ur: 

~Avrupa •ıe Çekosıovak,vanııı u.. 
da.o •onra •Aiman,vaıun ceııube 
~ Uert harekeu h1tam btılmut 
oıa.:..:ugoaıavya bu hwıuata müat.erth 

.. lllrf 

~ • 1\omerı p&rl&Dıentoawıwı açrtqı 
~&eebeuıe Yerdlgt nutukta Kral 

l, nıemlekeUn en yUkaek kay 

~ t.uıun milli nıUd&faayı ve mnıeu~ 
ın:rıuı mUlkUnQ PranU altma al • 
b1 oıaucunu, RoınanY&nnı tarn bir 
laranık mubataza etmek arzusuıa 

c1ıı. butundugunu .Oylems1 ... _ '" . ........ . 
J ~naa !ri.000 toa h&cmtnde'k1 

an Ba.rt mrhlımnt dentze in""-·-
~ -~-• Zmıtıaa 880 nıfilmetreıtk • dtırt l 
topla nı.ncehh• Dı1 top kul• 'f&r'dır. 

Parla, 8 - 9 gün evvel Stok
holmden avdet etmJş ola.n Finlfuı. 
dlya harlctyo· nazırı B. Tamıner, 
nazırlar mecllslnl toplıyarnk ar -
kndnşla.rma Moskovanm sulh eart
lannı iblüğ ctmlştir. Bu şnrtlar 
hulAsntan eunlardır: 

Finlfi.ııdiya, Vlborg dahil olmak 
lli:ere bUtUn Knrc.ll berzahını, La
doga'nın ahnnli ee.rltlaindekl bUtlin 
arn.dyt, L6ponynnm el..mtı.l klsrnnu, 
Hango llııuı.nmı ve ayni lsiındeki 
yarımadayı Sovyct Rusyaya ter • 
kedecektlr. 

İsveç, Fi.nUl.ndiyanm cevab ver
mesi için on gün mühlet istemiG 
ve bunu i!ıtihsal etmişti. Şu halde 
FinlAndlyanm vereceği cevnbm bu 
akeam geceyarısmdıın evvel Moo
kovaya gelmcsJ icnb eunektedlr. 

Bu mllnasebetle dlln Stokbolm
de bUyU.k diplomMJ faaliyeti glS -
rtllmllştUr. BUtUn devletlerin elçi. 
leri, bUtUa gUa it baomda bulun
muşlardır. Hariciye nazın, Uç de
fa Bqvekill gllrmUştUr. Diplomat
lar Moakovayla Hclelnkt arasında 
blr tavıuısut çareııl bulmaya ~11'
maktadırlar. 

SOVYET TEKLlFLERI 
REDDEDlLDl 

Londra, 8 ( A.A.) - tngtliz 
matbuatında çıkan haberlere gö· 
re FinHindiya. Moskova tarafın. 
dan yapılan sulh tekliflerlnl red. 
detmiştir. 

Bu sabah çıkan gazeteler sa· 
kat bir ıulhun Sovyct zenginlik· 
!erinin !akandinav maceralarında 
erimesinden korkan Hitler için 
diplomatik bir muzafferiyet ola· 
cağını yazmaktadırlar • . 

SOVYETI.ER YEl\1 ARAZİ 
tSTtYORI .. AR 

He!Rtnld, 8 (A. A.) - FinlAndi
ya telgraf ajans1 bilcllrlyor: 

Fin hllktimoU tarafından verilen 
malnmata göre SovyeUer birliği 
Finlandlyadan yeni arazi tnleble -
rinde bulunmafa karar vermiştir. 
Bunlar geçen sonbaharda yapılan 
talcblerden çok fazladır. Bu taleb. 
ler hakkında to.fall1t alnw.m~ 
tir. 

Londra. g (Humsf) - MeV!Uk 
bfr menbadan ha.her verlldt~c 
eöre Sovyetlerin ncrl 6tlrdUğQ ye
ni !stekler arasrnda Mareşal Man. 
ncrhaym Ue General Valenlsun 
memleketten uzaklaııtınlmalarr da 
vardır. Fakat umum! kanıı.nt Finle. 
rln şerefsiz blr sulhll kabul ctml. 
feCeklcri merkezindedir. 

BOVl~ TAARRUZLARI 
POSKURTOLDV 

Rer lntd, 8 (A. A.) - Sovyet
lerln Vlipuri körfezinde Fin hnUa.. 
rrnı yarmak tcşebbllstı tamrunlle a. 
kim kahnışttr. Finler tnıııf'mdnn 
yapılan mukabil t:ıam.ızlar neU. 
ceslnde Ruslar sahilde tutunnbU -
dikleri noktalardan tardcdilmlşlcr
dlr. Ruslar körfezin gnrb snh.Qlni 
gene tazyik etmeğe başlamışlardır. 
Yalnız çarşamba g{lnO 30 Sovyet 
tankı ta.hrlb edllmlştlr. Buzlar bl~ 

çok noktalarda tanlcb\na ağtrl~ 
altında · ve Fınlerln bom -
'bardntianı netlcoainde kirılnıış oı.. 
duğundan Sovyet kttnlan lnşe mer 
ikezleıile irtibat tcınln etmekte 
gfiçlUk çekntl.,terdlr. 

Ladogn gölUnUn şimall §&J'Idsin• 
'ip ~ıwvı-t kıtalan taarnJza devam 
etmektedirler. Pit.kanıata adalan 
Sovyctler tarafından i§gal edilmiş
tir. 

SOVYETLF..R DÔRT ADA 
iŞGAL ET'l'1Uın 

lfoskon, 8 (A. A.) - T Mart 
tarihli tebliğ: 

Kayda değer b1r 1ıA.dfft olma
mıştır. Şimal Uıtllwnetlnde So-vyet 
krt'aları Petsamo'nun H53 kilo. 
metre cenubunda kAJn Nant.sl tıeh
ıini tşgnl etmişlerdir. 

Ladoga gölUnUn !jlmaltrıde Ptt .. 
karnata'nm garbında Sovyet Jı:ıt. 

alan Maksinansıı.rl, Petajaaarl, 
Pajnisa.naarl ve Hoııkuari adala • 
rmı L,gal etmielerdlr. 

Hava muharebeleri emı&ltnda 10 
Fin tayyaresi dUşUrUlmllftUr. 

FRANSANIN YARDL\11 
Pariı, 8 (A.A.) - Havas: 
Sal!hiyettar bir menbadan bil· 

dirildiğine göre Fransa FinlAndl 
yaya 17 5 tayyare-;- 496 'top, 
195,000 obUs, 5,000 otomatik til· 
fek, 400 deniz maynı, 200,000 
elbombası ve 20 milyon mermi 
g6ndermi§tit. 

BİR SOVl:'ET ALAYI BUZLA.BiN 
lÇTh'E ÇÔKTV 

HclslnkJ, '1 - Flıillindiya bUyQ.k 
umuınt• karargihmm tcbUği: 

Kareli berzahmm ga.rb kılmm • 
da dUşman, diln Viborgun tlmali 
garbisine ka~ı efddetU hücumlar
da bulunmuştur. Vlborg kör!ezl ao. 
dalarının ele geçlrilmea.l için giri
şilmiş olan muhıırebeler devam 
etmektedir. Buz UstUnde ilerle. 
mekte olan Ruslar, ab'll' zayiata 
uğram~lardır. Otuzdan fazla tank 
tahrib edllml.§Ur. 

Viborg körfezi ile Vuoetf nehri 
arumda SovyeUer tanı!mdan ya. 
pılnıış olan taamızlar a.kamete uf· 
ramıştır. 

Tafpalf' Uı:erlııde t.opçu kuvvet.. 
lerl tarafından usun mUcldettenbe
rl hıwrlanm11 olan blr taaar~ 
pftskilrtUlmUştUr. 

Ladoganm §im.alJ oarklsinde 
dUşmrı.n, Pitkarne.ta taknn adala -
rmdan bıw uf&ktdek adalan iş. 
gal etmeğe mııvnffak olmuştur. 

Daha limalde dlln Kolla.njakJ'de 
ba.şlamrş olan muharebeler de de
vıı.m etmektedir. Rusların tan.ITUZ
lan kınlmıştrr. 

Denizde, Flnllndtya klSrfetinde 
dtişmanm Viborgun garb eahillııe 
karşı yapm~ olduğu btr tnnrruz 
teşebbUsU de akamete uğramıştır, 
FfnlAndiya tayyareleri, Finlluıdiya 
körfezinin bıWan tl.zerlnde yakala· 
ıruş oldukları Sovyet mUfre7.elerlnJ 
bombardmıan cün}§lerdir. Viborg 
mmtaknsmda tayyare faaliyeti faz. 
tadır. 

SAAT: 13.40 
ingiliz hava bütçesi 

müzakeresiz kabul edildi 

Ankara, '1 (A. A.) - l'Uksek 
lildnlaa l\Iecll f, buglin &a:ı.t 

15,SO da Re!: icumhurumuz İs
met İnönü'nün rclsliğindc n~,·e
kAlctte toplanmıs ve ruznnmesln
dekl mtftcleJerl mlitalcaya ba~la. 
mı~hr. 

!Ia.Jüm olduğa ttzcre l'Ukselc 
Müdafaa Mecllsl Genel Kurmay 
Başkaru'nm da lltuınklle tem Ve. 
klllcrl Hcyııtlm!cn teseklcut \e 
memleketin mUdllfaa l';lcrlni tet
kik \'C mUtn.Jca eder. na me('lJSe 
arzu lıo~1ırduklnn tnl«llrde ncı
s!eumhur riyM{'t eyler. 
_. .................. -..................... _. 

MemnılYJ 
mııntaka 
ü~eırDlfl)de 

Bulgar 
tayyaresi 

Bataryalanmız 
tarafından yere inmeğe 

mecbur edildi 
Ankara., '7 (A. A.) - ~Emnt 

tebliğ: 

G Mart 1940 gtlnll &at 18 da 
meçhul blr tayyarenin toprnklan. 
mızda ve memnu mıntnka üzerin
de uçtuğu g5rülerek ateş açılma
m 8Uretile yere inmeğe mecbur ~ 
dilmiştir. Yere inen · tayyarenin 
yanma giden Türk hudud kıta.sı 
mensupları, bu tayyarenin bir Bul
gar askeri tayyarcsJ olduğunu ve 
içinde ikJ subay bulunduğunu gör. 
mUşlerdlr. HUkftmet Bulgarlstanla 
olan sıkı dostluk mUnruıcbeU dola· 

- Hakkı dA var oğlumun.. Çtinkil kors.anlarm çoğu, düpe
Çünkü Padişah bunu haber alr.a, düz lıaydutlardı. Kimi vapur yak.. 
zevcesinin nnnesi ile yediğim na. mak, tUccar mallarını soymak, 
neden dolayı beni de, oğlumu da gllı:el kızlan ve kadınları tutup 
cellatlara verir.. esir pazarlannda satmak gibi it-

Safiye Sultan da ~yle dil:.~· lerle uğra§ırlıırdı. Bu arada da 
mÜ§til: aık sık cinayetler işlerlerdi.. 
Hakkı var kardeşimin .. Denlı:- Bu aralık Şemsi paşa, Safi,. 

lere açılıp gitmekten başka hiç Sultana baktı: 
bir yapacağı şey yok. Yarın, öbilr -tyi ama, bi.t giln gelip te 
gün böyle bir hfü:lise filyQ bulur- Doğan evlenmiyecck mi?. 
sa, benim mevkiim de Padişahın Safiye Sultan, hiddetle Şemsl 
nezdinde sarsılır ve kim bilir, bu papya baktı: 
rezalet dilnyada ne tesir yapar? -Pa~ bu bdar ileri citme 

Annesinin dilşilndüğü de he • bakalım. Anlıyor musun1. 
men hemen aynı ıekilde idi. Sa· Şemsi pap sapsan kcalldl: 
fiye Sultan: - Ferman sizindir Sultanım.. 

- Peki-dedi· peki, 8yte olsun Diyerek sustu.. Safiye Sultan 
kardeşim.. Bunu tatbik etmek i. devam etti: 
çin de ne istiyorsun? - Böyle bir gencin evlenmcfe 

Doğan, biraz dilşilndü TC ~u hiç ilıtiyacı yoktur. Kraliçeler, 
cevabı verdi: onun önUnde eğilirler. 

- Hiç! .. Denizciler, elbette ki Doğan omuzlaruu &ilkti, cam 
benim gibi bir tayfayı sevine ac- sıkılnut gibi yilıilnU buruıtun\ıt: 
vine kabul ederler. Bir gemiye - Neticeye bağlıyalım mCM-
atlayıp gideceğim. leyi.. 

Annesi, aapsan lcesllmiıt! ı - Evet, haklııın Doğan 1 .. Pe-
- Bi..ıdcn ayrılacaksın ha 1. ki, benim fikrimi bcğelldtn mi. 

Bir daha gelmiyeceksin, g6rlln . olur mu?. 
miyeccksin demek .• lmkiru yok, - Esas itibarile evet 1 .. 
ben buna muvafakat edemem.. Bu Safiye Sultan Şemsi paıa !le 
yaptığın bir zulümdür Doğan. annesine döndll: 

Safiye Sultan da annesini teyit - Siz .dedi- blru bc.kleytıı., 
etti: Ben, kardeşimle binl% huauat o-

- Evet, böyle bir harekete be- larak konuşmak isterim. Sultan 
nim de tahammülüm ve muvafa • bunu mUteakip Doe-aıun koluna 
katim yoktur .. Doğan, ister mi - girdi, onu bahçedeki kSşkUn bir 
sin ben de söyliyeyim: dairesine &ötürdU: 

-Söyle abla, sen de MSyle. - Mademki esasta muta'bıkm. 
..._ Bu ciheti bana bırakacaksın. Şu halde şimdi de miltebald alSs

yısile bu tayyare ile içlndokJ ısu- Mesela, ben §Öyle dilşilnüyorum: lerimi dinle: 

rma teslim edllmelerlnl Uısvib et • '. . • 
bayla.rm derlınl Bulgar makamln- I Sana gizlice dUnyanın en gü -

m1ş \'C bu hususta Jcnh edenlere c. zcl gem:sını yaptırmak, sana ge-
mlr ver.ilm1ştJr, ne gizlice en kahraman gcmicile. 

IDAHiLDEl 

7 müessesede ka
çak ş~ker bulundu 

Şekerin ucuz zamanında ellerinde bulunan mallan, fiyat artırıl· 
dıktan sonra saklayan tacirler hakkında, beyanname müddeti geçtik
ten sonra başlayan tahkikat dün mühim ve müsbet bir safhaya gir. 
mi~tir. Zabıta, §clırimizde, vukubulan bazı ihbarları ve §eker §İrke
tine verilen beyannamelerinin muhteviyatını gözönünde tutnmk yap· 
tı~ esaslı araştırmalar neticesinde yedi mUe~senin depolarında 
böyle beyannamesi verilmemiş külliyetli miktarda şeker mevcut ol
duğunu tesbit etmi~ ve muhafaza altına aldırmıştır. 

Fırtına iımirde tahribat yaptı 
hmı.r, 8 - ŞlddeUl !ırtma dUn Blndc 18 numarnıı evin yıkılnıı du • 

1ehrtm1zdc bUytık hnsarat ynpmışt.ır. varınn altmda kalan 50 yqında BU· 
Akşama kadar devam eden fırtınn.nm bcyıa isminde bir ltadıb yaralı ola. 
olddeUnden bir ara soknkta yUr1l _ rak kurtanlmt§t.ır. ı 

mcğe bile lmktUı kalmıımı~, 800 ev Fırtına denizde de çok tıasaraı 
hasara uğramıştır. DeledJ,ve bu evle- yıı.pmı§tır. lbrahlm kaptana alt 50 
r1 derhal tahliye ettlrmtgUr. tonluk CUmhurlyct motörll parçala. 

Bir çok evlerin de, duvarlan, çatııa. 
n yıkıl~ ve binlerce nğaç devril -
ml§Ur. Mektepler, taıebel~rln geleme. 

Sana kendi mtlhrtımle b!r fer
man vereceğim. Bu ferman, Til.rk 
ularında, Tilrk topraklannda sa. 

na her kolaylığı temin cdeccktit .. 
Her çelik kapı, her tılsımlı duvar. 
bununla açılacaktır. Orada eade
ce fU cümle bulunacaktır! 
"Fennammı gören her kulu

muz, bil!k:aydUprt, bu fermaıu:n 
hamilinin her emrine itaate mec-
burdur.'' 

Lo mest yUzUndcn tedr!M.l :yapamarn11 .. 
ndra, 8 (A. A.) - S1r Kinpley Vud tarafından yapılan bir tarda. İ§ hayatı da hemen tamnmeıı 

narak batmış, kaptanı ve Oç tayfa • 
11 gUçlUkle kurtanlmı,ştır. Dtınl.zdcn 

çıkan dalgalar Karşıyaka nhtmım • 
dak1 evlerin damlıırma ltadar çık ~ 

mıo camlıı.n ve kJrem!Uert kımırıtır 
Birçok vap:ırlar lfmannnızn geleme. 
mlgtlr. Karşı) alta Ue Izmfr arasın • 
t'l:ıkf vapur seteri r1 durmuotıır. Halk 
trenle gidip gelmektedir. 

Bundan b~ka, sana, Yunan!&. 
tanda üç aileye hitaben Uç mek
tupla, Venedikte Ud zata fJd 
mektup, bir de Romada papaya 
bir mektup vereceğim. Anlıyor 

musun? Bu mektupların hepsi de 
tarihsiz olacaktır. GtinU gelinoe
ihtiyaç hasıl olunca, onlar sana 
her yardımı, her ne pahaSına o
lursa olsun yapacaklardır ve ıcnl 
herhangi bir vak'ada hiçbir su· 
retle ele vermiyeceklerdir. Keu 
hUviyetini d' gizli tutacaklardır. 
Ancak, zek&nı daima iyi kullan. 
mağı dUşiln Doğan 1 .. Sana tavsl· 
ye edeceklerimden biri, Prenacs 
İrini namında dilber bir Yunan 
kadınıdır. Bu kadm, seninle hu· 
susi olacaktır. Onun birkaç Yu~ 

nan adası llzerindc bir emeli nr. 
dır. GQya, ecdadından mevnıs 

bilyUk bir servet bu &dalarda p· 
1i imiş. Geçenlerde buraya geldi 
ve adalan, herhangi lbir vesile bu
lup kendisine verdiğim takdirde, 
bana, bulacağı scrvetln yanamı 
vcrmeği vadetti. G6rece1aıin; se
ld, çok sehbar, çok fll.zcl bir b. 
dın •• Aynı zamanda Venedik Du· 
kasr da bu kadına 4§ıktır. Belki 
de Dukaya .zevce olmam muhte -

lnUdabaleyi müteakip parltuncnto milzakercde bulwımadan bava b1lt- durm~tu.r. 
çe.alnl kabul etmiştir, Bir köylU üzerin• dU!]CD bir çatı 

Bir grizo infilalanda 300 maden amelesi öldü parçaırtıe nğ"tr ısurctte yıı.rnla.nmıeur. 
Santlago, 8 (A. A.) - Koronel limanında Şauger madenine bir · Sultaniye sokıı.pda 19 numaralı ev_ 

grizo lnflldkı neticesinde dlln vukua gelen fellket bir yangına aebeb de oturan Pcnbe isminde bir kadm de 
olmuı ve 300 den fazla maden amelesi ölmUetilr. Ha.sarat 30 nıilyon yıkılan evtntn altında kalarak ateoıe 
Peooıs•a baliğ olmaktadır. dolu mangal Uzerlne dU:}mU, ve muh· 

teııt ,,.rlerlndeıı yanmıotu. 

Cu:mhUlTcim l1e l'lıhhlye ııaan Koronel'e ptmek U&en Santiqo l ş.hıro. 1ıatıt olmak Ur.ere ıo ,._ 
De ew·ye hareket et.m.ı,lWdlra ra1ı 4aba Tardır. l.am.etpap. mahalle.. 

Fırtına yJzündcn parklar da zara. 
ra u~runı;,, tunr ıııahıı.smda baz:ı pav. 
yonlar yıktlmt§trr. Mersinden bekle _ 
nen Erzurum vapuru gelcmeml;ıUr. 

Mcırıılrıe kalkacak Ç:ı.nak\talo vııpunı 
ıo saat rlltarln ancak &k§a.m Uzcrl 
hareket etml§Ur, ı:ı:ıcldir. , .(Dmum ~ 



Demir molekülü 
· spanağa nasıl geçti ? 

insan vücudunda bulunan bir parçanın yaptığı yolculuk ! 
Am<'rlkalı lılr liliın yemek 31yen genç bir kı7.a ne yPdiğlııl ııormu,: 
- J p:ınıık ;) lyonım, diye cev:ıp nlmıs. J\oııu5ıııa !!ii3 le dc\ıun ctmı,: 
- l'ip:ın:ılda ne var? 
- lllr do:nılr molcklUUııOn g<'çlnnlş olduğ"u sı-ynhatl lılllyor nımııınu7. f 
- Hııyır b:ıy ıırofesor, ili.kin nnl:ıtırs:ıııız çol< ıtıf'lunım lrnlının. 

ltnrilcrlmlzl de memnun etm"'I< lstediğlnıi1: için, fıllnıln ı;ij1Jninl resim 
lerle aynen n:ıl<l('dlyonız. tnı;:ın ,·ncudunuıı bir ııarçası çol< f'ntcrc.s:ın bir 
scyalınt ynpar: 

1 - Bundan belki l.rJ00.000.000 sene evvel nebata bcru:cr bir tohumun 
lçlne giriyor. 

2 - Nebat, bir ''Amoeba" ya gıda teşkil ederek molekUl onunla yek.. 
vUcut oluyor. 

8 - Bir çok maceralnrdıın sonra, böceklerin ecdadı olıı.n ve denizin di
binde bulunan "triloblt'• lere kavuşuyor, 

4 - Seneler geçiyor ''Ammonlt" 1n vllcudundan bir kısmını teşkil edL. 
yor. 

5 - Delld 400.000.000 sene evvel, derin molekUlU pullu bir balığm 
vnc•ı1una geçiyor. 

6 - BllMıarn bir deniz ejılerl tarafından yutuluyor. 

7 - Tfmsa.h nevinden olnn iptidai blr amfibinin (denizde ve karada 
hn:vııaııı midesine giriyor. 

8 -·O zam ın, hayvanların derlslnde nebat biterdi. 
I>tmo or ismi veril n b.r mahlük, bu çeşit hnyvanlurdıın birine •:ıldın. 

yor. Demir mol ı.uı :-ı ni bir yolcul.ık ynpıyor. 

ayat yüzl..,rç' s n" conra, hlnll'rcr. mnr ra ~cçirerck, insanla. 
rın ecdadı olan Lcmurln b.r Kısmını t .kıt etmlııtır. 

10 Y!ne asırlar geçiyor. :Y:olekUI taş devrine alt mnğnra nd:ımının 
öldUrdUğü bir hayvandım, onl\ geçiyor. 

11 - Mağanı adamı ölüme, molekuı, topraktan nebata ve oradan ne
bat yiyen bir mamut midesine geçiyor. 

12 - Diğer bir mağara adamı bu mamutu yiyor, kt'ndlsi bir ayı ta. 

rafından öldUrUIUnce, demirin yeni fkametgft.hı ayı oluyor. 
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5 
izleta, yüziinün almış olduğu f ismini söylememeliydim. Kadın

ifadeye dikkat edince dudakları- lar şüphelenmeğe başladılar. 
nr tebessüm kaplad~. §imdi gitmelisiniz hem de 

Varrens müddeti hayatınca derhal.. Lütfen gidiniz. Yapacak 
bunlara benzer taş görmemişti. hiç bir ~ey yok .. Çaresiz razı ola· 

Bunlar eşsiz taşlardı!. cağız. 

İzleta: Hiç olmazsa Inkaların züm· 
"- Ne düşünüyorsunuz, Don rütlerinden bir kaç tanesini gör. 

Rikardo?" müş olursunuz .. 
Varrens, gözlerini taşlardan a- "- Hayır, çaresiz razı olmak 

yırmıyarak cevap verdi: ne demek? Bu gece saat sekizd'! 
"- Sizin de, bunlar gibi in. mi dediniz? Siz bunları ona na

sam kendinden geçirebileceğini." sıl verirsiniz? Kanunen, adaleten 
İzleta ilerliyerek kutuyu kapa. bunların sahibi sizsiniz!. Hayır, 

dı. Varrens tereddüde düştü: hayır, mücadele ediniz, vcrmey!-
Kızmış mıydı? Hayır. İıleta ni !. 

mütebessimdi. İzleta kolundan tutarak dışarı-
Derin bir ncf es aldı. İzleta'nm 

yüzünden tebessümü silindi. 
"- Bu ta~ları akrabam Don 
Diegoya vermem lfızım~ış on

dan niçin nefret ettiğimi anladı
nız, §İmdi değil mi? Benden taş
ları istiyor. Bir kadının "kardeş. 
liğe'' intisab edemiyeceğini söy
lüyor. "Kardeşlik" kanunlarına 

göre bunlan tevarüs etmek hak
kına ancak kendisi haizmiş." 

''- Kanunen de öyle mi?" 
"- Hayır .. Kanunen, bu bana 

aittir; "kardeşlik'' ise kanundan 
üstlinclür. Göri.iyorsunuz ki mü· 
dafaasız bir vaziyetteyim.. Re<l. 
cle~mek mümkün değil." 

Varrens kutunun k.ıpağmı tek
rar açarak: 

"- Vay canına.. Bunları ona 
• ne va kıt vermelisiniz?" 

"- Bugün, gece saat sekizde .. 
Kutuyu ve tnşlan alır.ağa gele 
cck. 

Koyop"n~ niçin ı;eldiginizi 

bi1di~im için tacın bir parçasını 
görmek fır:ıatını 

istedim. 
kaçırmaınanı7.ı 

I>cv:ım e.lecekti: k1.i ed.! otu 
ran kadınlardan biri mırıldanma. 
ğa b:ı.~1ayınca "ah!" dedi. Size 
demin söylemiş olduğum adamın 

ya si.irükledi. 
" Hayır, hayır, hayır ol· 

tn3Z." Ayrıldıkları vakıt ısrarla: 

''- Sizi yarın muhakkak gör
meliyim. Yarın ... Nerede?" 

''- Sabah saat dokuzda kilise· 
de bulunman lazım. Araba ile 
gidcccğidı." 

Vedalaşarak ayrıldılar. 

* * ... 
Dick ahıra giderek atmı ha. 

zırladı. Biraz sonra şehir haricine 
çıkmış bulunuyordu. 

Tar!alarm, çiçeklerin niha
yetsiz ufukların için<le ate§ini 
sönclür::ncğe çalıştı .. 

U::akta, karla kaph volkanla 
etrafındaki manzara bir kat daha 
güzel görünüyordu. An<l clağları
nın heybeti karşısında sal:in· 
le§ti. 

Şi::ndi herşeyi anlıyordu. izle· 
ta, ta~ı Don Dicgo vermek için 
gelmişti. Zavallı kız; himayesiz. 
mücacele kuvvctinclcn mahrum 
b:r haldeydi; b)yu:ı eğmeğc 

mecburdu. Çiinkü korkuyordu. 
Ölmek İ5ttme<l i ~{İ için l:orlmyor. 
d ı. 

Biran kendi rüya ve ihtirasla
rını ıınuttıı. Gördü ğıi taç gözü 
nün önüne geldi ..... Demek onun 

13 - Binlerce asır sonra, MolekUl bir geyikten, 20.000 aene evvel y..
ııyan Kromnnyon adamının midesini ziyaret ediyor. 

14 - Binlerce sene sonra, demir molekUtU Amerikayo. muhaceret eden 

ecdo.dlo.rımızdıın birinin vücudunda bulunmuş olab!Ur. 

15 - GömU!dUğU yer blr ıspanak tıırlıısı olunca. demir molekQl top. 

~aktan ıspanağa geçiyor. 

1~ - Ispanağı modem bir kız ylylnce, demir molekUltl, kendisi gtbf dl.. 
ğer demir molekUllerle vUcudıınun bir kısmını teşkil ediyor. 

Bıınu oku~-nn j;'f'nç l<r1.lar tııuılnı-rcl• ıspanak tabağmı ISnlerlnden ttnwı. 

ıılnlP-r. 81111.kl<ı, genç \-C gii7.cl gürUnrncl< l!itiyorlnrsa mel imi J;'ellnce bol ' 
bol ı~p..'\nnk yrslnlı-r. 

· :HA~~f 
daha yedi parçası vardı..... İzle· 

tanın sözleri kulağında çınla~ı. 
"- Taç kardeşliği'' hiila mev. 

cuttur !. 
Bir yabancının taca yaklaşma

sı onun için ölüm demektir!. 
Yüksek duvarlı bir bahçeye 

geldi. Bahçenin ortasındaki ku· 
yudan biri su içiyordu. 

Adam suyunu içtikten sonra 
yoluna devam etti. Eirdenbire 
karşısında Dick Varrcnsi görün. 
ce hayretini gizlemecli. Bu, ycrlı 
bir Hindli idi. 

Günlük bulmaca 
@.1 
1 1--.+--+-

~ 1--+--+-

3 1-1--4-iıı ..... -t--r;-w 

Soldan &'l~n: 
1 - Meşhur bir şalr1mt:r.. 2 - üye, 

nır çalı;ıyı iyi çalan. 3 - Dcmlryolu 
inşıuıtında yapılır. 4 - !<,asıla, Dlr 
imzamız. 5 - Dudnk, :ıo::tblse. 6 -
Memnun olan, Rabıt edatı. 7 - Mu· 
sedcr, Bir isim, 1'I - H:atııc yn.pılnn 

rica. 9 - tıave. lılr nota, 10 - Bir 
esrarı öğrenmek, 

l'uluırı.lnn nşn;:-ı) a: 
ı - Haq>te alınır, Mnyınun. 2 -

Paylamnk. 3 - Utanan. 4 - Fırtı· 

nalı. 5 - Esas, Kışın yağar. R -

17.mlr civarında bir nd:ı, 7 - Yapar, 
E 1•1 bir çıılı;ı, 8 - I3lr mesl<'k, Na· 
mnz kıldırır. !.l - Bnlılt tutulur. 10 -
Fransızca "Göl., ikinci harfimiz, lltı· 

ve. 
fıO rıunmrnıı bulm:ı.cnmıı.ın hnlll: 
Soldan ":lğa: 

l - Gra!Spee, E, 2 - R, La., Or· 
man, 3 - .Adalet, Re, 4 - :Mamahn· 

Dick onu sclfimlıyarak sualler 
sordu. Hindli giildü: tun, 5 - O, Elıc, Tan, 6 - Ji', •ramnnı. 
"- Buna, Senor, Meleklerin . Ve, 7 _ or, K, Nohut, 8 - Naima, 

kuyusu clcr!er. Görclüğtinü-ı.: köşl: Hota, 9 - İfade, H, M, 10 - Alaka· 

ise Don Pcdro Benalkehir'inclir.'' '"crınc, 

Demek, oımrgün için davet 
ecliltliği yer burasıydı!. 

Varrens güldü. Adama para u
zatarak: 

"- Arkadaş" eledi. 
kardeşliği diye bir§ey 
mu?" 

Hiç ta; 
duydur. 

Bu sözler Hindlitle ani bir de· 
ği~iklik husule getirdi. Yüzü sa
rarmış, kolları yanma düşmüii. 

tü. Bakışlarının §ekli bile clcğiş

mi~ti. Aı kasına, köşke korku tlo 
lu bir nazar attı. Varrens"in bir 
şey söylemesine vakıt bırakma· 

d:ı.n müthiş bir sür'atle calılı~:lar 
arasında kayboldu. 

Dick. '':Vay canına'' dedi. llc. 
rife bundan niçin bahsettim. Ma· 
amafih fena olmadı. Don Pedro 
Benaikebirin köşküne bakm::sı 

bile kafi. 
Bcnalkebir, se':iz ki,.iclcn bir 

tanesi olacnl:; II!ndli bunu bili· 
yordu. 

Birş::y söylemek icalıettiğ'i va
kıt Duna lzlct.Hlan ii~.rcnelıilir, 

onıı giirme"i yeterdi. 
Kuyuya tekrar baktı: 
"- Demek Meleklerin kuyusu 

bu?'' Unutulmaması lazımgelen 

~-------------------------
ı::Eutn. Ttl.ATltO"U 
Tcpcbaşı Dram kısmı: 
Akşam 20.::0 da: 

O K ,\.Dl!ll 

• * * 
Komc ıl kısmı: Akşam 20.30 da: 

lll'rk J1 l l'n•JI Yerinde 

birşey .. 
Kendisine yapılan bütün nasi

hatlere r,,ğmen Hinrlliye taÇ 
hakkında sualler sorması bir 
tcclbirsi zlikti. 

Hin<llinin geveze bir aclanıa 

bcnzc!'I'lemesi yüreğine hafifçe sı.l 
serpti: k::ndisini bununla avuta 
rak schire dönclii. Yolda tesadiif 
ettiği tanıdıklarını büyük lıir ne
zaketle sclfımlamakta'l geri kal· 
mırlı. 

Ş=hrin ortasından ufak bir ne 
hir akıyordu. 

Çarşıya yal:ın bir yerde atı· 

nın dizginlerini çekti. Günc~if1 
sıcaklı:ı kaybolmuştu. 

Meydanlıkta çamaşır yıkayat1 

kaılrnlar 3caip lıir rnalıliıkmııŞ 

gibi b.·n !isine tuh:ıf tuhaf bak•' 

yorlar, genç yerli kızlan ise bir' 
birleriyle şakalaşıp gülüyorlard1• 

• (Devamı YRT) 
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