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Ruzvelt'in -· 
Esrarengiz 
Seyahati ... 

il 

1 
1 

Londra, 17 (A.A ... )" - · 
OğreniJdiğine göre A
merika Pasifik denizin
de büyük bir deniz nil-
mayışı yapacaktır. Bu 
nümayişe 130 gemi ve 
350 tayyare İştirak ede
cektir. Nümayişte hiç
bir yabancı diplomat ve
ya gazeteci hazır bulun
mıyacaktır. Ruzveltin 
seyahati esnasında ya-

Amerika Cumhurreisi açık deniz- ~ft!:e:t:~~te:'!i";~~:i l 
lerde ingiliz, Fransız ve italyan mektedir. . 

mümesSillerile bir görüşme yapmış Fransa mü~ım harp 
l ~~er~ka Cumhurreisi Ruzveltin, giz~i tutu- malzem8SI yolladJ : ~ 
t~ hır ıstıkaınete doğru .seyahate çıktığını ajans Londra, 11 (Radyo, sa.at ıs> - 1 
Se grafları bir iki gün evvel kısaca bildirdiler. BugUn Pariste yUksck Fransız ar : 

r 
0~ ge.len bir Yugoslav gazetesi, Nevyorktan kerl erkiinmdan bir zat. bulunduğu ' . 

na Yo 1ıle aldığı. bir haberi bildiriyor. Buna göre, leyanatta Fransanm Finlandiya)'& 
nuzve t k d · l d j ·ı· F İ l ağır tanklardan, Mn sistem toplar- • · 
y .. açı enız er e ngı ız, ranıız ve ta • dan, cephane ve makineli tüfek- \ 
k:~ ~.u~esıillerine mülaki olmuş, bu §ayanı dik- lerden ibaret mUhim miktarda. , 

le goruşnıede çok mühim beynelmilel •mesele- harp malzemesi gönderdiğini söy- . 
r ınevzuubahı edilmiftir. lem.iştir. 1 

Amerikanın Londra eıçısı şu fBkftrde~ 

•• 11• 

u a 

ilkbahar 4vrupa'ya 
felô.ket getirecek~lr! 

Helslnkl göklC'rlnc saldıran Solryet bombardıman fayyan-lerinl ı::özlr.mck l'nzlf('~ı. grnç m elrlebll
l ül< ek hinalımnda. semalı gözlU
talebclcrdcn bir gnıpu ' nzifc ha-

lerc clüşii;ror. J{ız , .e erkek bu ~ocukl&r, miino' c be ilo ı;chrln cıı 
yor , .e düsmıın akııılannı scJıro duyuru)'orlar. Ueslmdc, lıu 
§mda. giirüyoruz ... 

' Me'ktepler arasında -Amertkadaki 1 

Ekrem K. önig' i·n 1 Yunanlllar 

:f:~ı~ 17 ıC~) -Yad:,,.._...,._...,,._,......,....,....,..,.,....,.,......,......,.,...,._,........,. 
kaıun -tına dönecek olan~---------------------
Y.ana 4ndra acfiri X:ennedy lbcr
~ta bulunarak ıgelccek ~ .. 
llt:et /\\'rupada bUyük bir fcll.. 

Bugünkü futbol maçları 
· l'lılcu bulacağım aöyl-;...._ . 
ırc o ' • ~·~ ........ 
h "'ore patlayacaJc olan ınDt-

..:...-. arp ~ Franea'" tıo
·~te~nin Aıncriıcada balunan 1 
~yar raddcsindeld mcvdua.tlan 
~~~tle eriyecek ve Amerika da 

t "" İzelzele felaketzede-S UÇ Or agı f ıerimiz için iane 1 
Ruhi Bozcalı, Buglln Ankara Ağır 1 Atlna~~;:~.~~rıar Atin• .! 

ans ve Londra hesab 
~ı:· ına vere. 
ba ~ harp malzemesine mukabil 

zıne bonoları kabul etmek 
l'a . ve. 

cezasında bir seneye mahkOm edil~i i•ı;:::;~~:,~:" ••lg.afl• .ı'""" 
Ankara 17 {Ttltfcmla) - Res~ . 

mi e\Tak sahtekarlığından dolayı 
maznun ve mevkuf bulunan bari• 
ciye vckiteti eski memurlanndan ' 
Ruhi Bozcalı hakkındaki d avaya 
bugün ağır ce.za mahkemesinde 
devam edildi. :Mahkeme heyet i re· 
is vekili Necip Altıok ; aza Osman 

. vcresıye satış yapmak ınecbu-
:tiyctindc ka lacaktır. 

Yeni Bulgar 
kabinesi 

Ingiliz m tb t Selçuk , .e Sabiha Erülgcndcn mü· 
E a ua ı tara- te~kkildi· l ddia makamında Zih-
1hdnn na~z.l I :::ar:;!!andı? ni bulunuyord u. 
ı Soz alan iddia makamı, hadise-

C<tıe ..()n~ra, 17 < \ .A.) - T aymis yi ba.t•m n~avı izah ettikten son· 

l:i 'k ~ 1 Bul~.ır k:.ıblıı~':iİ n<lc:k.i de- ı ra, Huhı Boz1:•1IW.ln ilk iradelerin· 
•.
1 ·lık h:ıkkıı da "U ~::ıtırları ya· de hadi:seyi külliyen inkt\r ve son· 

ıı~ Or· 
• r.ı.ki ifadelerinde de d t'rccc derece 

(Deyaıw 2 inci a&J.fada). J .(D_e.raou 2 Jnc! aaY.fada). 

haberlere gör e, Amer ikadaki bü
tün Elcnlcr arasında, Nevyorkta 
elence intiŞar eden Atlantis ga • 
zetcsinin teşebbüsüyle, Türkiye
deki zelzele fcldketzedeleri için 
bir kaç gündcnberi umumi iane 
toplanmaga başlanmı}tır. Bu ia
ne, şimdiye kadar büyük muvaf
fakıyet ı~azanmış ve Aalantis ga
zetesi, şimdiden doğrutl~n doı;ru
ya Reisicumhur ismet İnönü c -
mirlerine iki bin dolar gönder -

1 miştir. !anc dtrcinc devam olun
makta ve Lütliıt Amerikadaki E
tenler ianeye hararetle iş tirak ey- j 
lemektedir. · , 

B~ 89uaJı, nıaJıkooıc huzurunda · ,(De)'.amı Z ine! fiayfada). 

Taksimde: 
Galatasaray - Hayriye 
Şişli Terakki - Yüce Ulkü 

Şerefte: 
Pertevniyal - l\1uallim 

2-2 
: 2-1 

• . ı .. 9 
. : 2-1 



% - SON DAitl:KA. - 17 ŞUBAT 1940 CUYARTFSI 

~"~1.BtD~IUffili~fillfl;f(;~ 

Şeref stadında: 
Şeref stadında mektepler ara· 

em da yapılan fut bol müsabaka -
larma bugiln de devam edildi. 
Pcrtcm.iycıl - Munllim Mektebi 

1-0 
Güniln ,ilk milscllakasıru ha. 

kem Halit Galibin idaresinde 
Pcrtcvniyal ve l\luallim mektebi 
takımları yaptılar. 

Oyuna Pertevniyalliler soldan 
yaptıklan seri bir hUcumla başla
dılar ve hemen hakimiyeti cllori· 
ne alarak Muallim mektebini 
ıılo~tırdıklannı g8rUyoruz. 

Dakikalar ilerledikçe Pertev • 
niyal takımı çok güzel bir oyun 
çıkarıyordu. 

22 nci dakikada soldan yapılan 
bir hücumd~ merkez muhacim 
Orhan gUzcl bir kafa icl takmu
nın ilk ve son sayısını Muallim 
mektebi ağlarına taktı ve birin· 
el devre de böylece bir sıfır Per. 
tevniyalln UstilnlilğU ile nihayet 
buldu. 

İkinci devre de her iki tarafın 
kar§ılıklı hücumları içinde ecre -
yan etti ve birinci devredeki ne-
tice ile, yani bir sıfır Pcrtevniya.. 
lhı galebcsile qihayct buldu. 

1 
btanbul lisesi - Vefa: 2-1 
Şeref stadında hakem Osma

nm idaresinde gUnUn ıon mlisa· 
bakasını V cfa ile İstanbul lisele. 
J:i yaptllar. 

V cfa lisesi daha ilk dakikalar
da hakimiyeti ellerine alarak İs· 
tanbul kalesini ııkı~tınyorlardı. 

Ve nitekim Vefalılar bu bS.ldm 
oynamalarının semeresini Şaha • 
bzn yaptığı bir golle gSrdUler. 

Devre bay lece bir sıfır V c.fa • 
nın lchin-c nihayetlendi. 

ikinci devre: 
İkinci devreye baıtancb~ sa • 

man İstanbul vaziyete hakim ol
du. Sert oynıyan 1atanbut mllda· 
faasında V cfa muhaclmleri bir 
netice alamıyorlardı. 

22 nd dnkikada Yunuı gtl.ıel 

bir kafa vuruşlle lstanbulun ilk 
~ayısını V cf a ağlanna takarak ta· 
Jwnının beraberliğini temin etti. 

29 uncu dakikada MUkerrcm 
~k gUzel bir gckilde yine lstan. 
bulun ikinei ve galibiyet aayıaını 
:Vefa kalesine atarak takımını ı -o 
mağlubiyetten 2-1 galibiyete u • 
l:ı.ştırdı. 

Oyunun bundan sonraki kııım 
lan sert bir şekil aldı ve maç ta 
böylece 2-1 1stanbulun galebe

. ıile bitti. 

:r aksim gtadında: 
~1Şl4l TERAKKt. 'YtlCE CUt'OZ-1 

Hakem Ahmet Ademin tdare
llndeki bu maça takımlar eu oe
kilde dizildiler: 

§lşll TeraWd: Tnlılr, • lruıan, 0-
me.r _ Fethi, l\Iıınmmer, Raslm • 
:Ahmet, Tll&-nıl, Veysel, Tur&11t, 

Şnbıın. 

YUccUlkU: Mıızhar - Alacddln, 
Faruk • RemaJ, Burh:ı.n, Sellin • 
!Uonıt, Nccml, Sülcynuuı, Hüsam, 
Kcnnn. 

Oyuna YUccUlklllüler başlııdılnr. 
Haf battmda lrcsUen akın neUce
slz k:Urt•. Oyun 15 inci dakikaya 
1-.adnr mUtcvnzin bir tekilde de\•am 
etti. 16 mcı dakikada YUcelllklllU
lerin kastı bir hareketini hakem 
pcnaltıyln cezalandırdı. Pcnnluyı 

Muo.ınmer gole tııhvU etU. 23 Un
cu dn.klknda uzaktan çckllen §lltll 
Mru:ha.r tutamadı. Gol! •.• Şişli Te
rakkinin ikinci sayısı. 

Oyun Şişli Terakkinin Mklml
ycti nltındn devam ederken ilk 
devre 2-0 ~~ll Tenı.kki lehine 
bitti. • 

lkincl devre YUceUlkllllller mu
hııkkak ı;ııUp gelmek içln canla 
ba.,ıa çal}fiıyorlardı. 

Bunun da eemereslnl G inci da
kikada gördüler. Bir frikik atışm. 
dnn SWeyınan oeref aayısmı kay
detU. 

l>eVnmf:n bmıdıuı aonrakJ kıemı 

YllccUlkUlıllerln Mklmlyctl a.ltm
da dovıun etti. Oyun 2-1 5loU Te
rükinia pllblyetil• aon.a erdi. 

GALATASA.RA Y • HAYRİYE !·% 
Gflnlln en mllhfm Jı:arşdqmuı 

Galntasarayia Hayrlye liseleri ara
ımda cereyan etU. 

1'alamlar: 
Gal&taaara,.: Necmi • Tallt, All. 

Mahmut, Ali, HA.mit • BWcnt, Nu. 
rl •• Şebab, A,ydm, Bedrl. 

JI:ıyriye: !la\·ahhlcJ - Ahmet, 
lfusWa • NecmJ, Faruk, Arif • 
İsmet, Kadir, Orhan, Sslm, Te,·
bJt. 

Oyuna Galataaaray befladı. Ka
leye kadar uzanan bir hUcumu 
kalecl gUçtllkle kornere atablldL 

9 uncu dakikada Blllenclln orta. 
anu Şebab güzel bir kafa vu~u 
De kaleye sokarak golll yaptı. 

10 uncu daldkııda lmıetle Kadir 
güzel bir nnlll§mayla kaleye k& -
dar aktılar ve lsmet güzel bir 
ıutla beraberllk golUnQ takrmma 
bznndırdt. 

12 inci dakikada Galatu&ray sı
kışıyor. Hayriye frlklk kazanıyor. 
Frlklğt Orhnn çekiyor. Fakat neti. 
c~ız. 

23 Oncn dakikada BUlend kaza
nılan korneti güzel bir Hayriye 
kaleal ağlanna takıyor. 

Oyunun birinci devresi bu ıe -
kilde 2-1 Galatasaray lehine bJtU. 

ikinci devre RayrlyeWer G fn. 
d dakikada beraberlik golUuU at. 
tllar. Şampiyonada rol oynıyacak 
olan bu maç da 2-2 eona erdi. 

Beyoğlu Halkevinde 

Bugun yapılan 
Voleybol 

Beyofla halkevlnde Useler ara
'1 voleybol mllsabakalarma bugün 
de devam edllmlftlr. 

Birinci maç: DarU.aataka • lfık 
liseleri. Netice: lG;-10, 15-8, lG;-1 

Darilf§afaka gallb. 
DarU§Pfaka takımı: Nur!, lla • 

rad, LO.tfJ, Hayri. Saib, Turhan. 
Wncl maç: Kabatq • latiklll 

liseleri. Netice: 1~2, 15-2 Kaba
tq gallb. 

Vçllnetı maç: mıge eanat • 
Takelm llleleri. Netice: 15-9, lG;-10 
Bölge sanat gallb. 

Yarmld pazar gUnQ ıaat 13,30 
da yUkaek mektebler voleybol fl· 
nail Orman fakWtcal .. Yilksek 
mllhendiı takımı ara.smda oyna • 
nacnk ve bu auretle pmplyon° 
meydana çıkacaktır. 

Aynca da aaat 15,30 da halkevl 
final maçlarmdan Galataaary -
Çel.lkkol karfılqmaaı yapılacaktJr. 

Altıncı Balkan güreşleri 
7'. C. Ba.svekAlet Beden 1'.erbJ. 

yes1 Genel DlrckWrlUğil Orga.ol
zasyon komitesinden: 

6 mcı Balkan gUreşleri 2 Mart 
940 tarihinden IUbııren başhyarak 
Uç gUn devam edecektlr. 

Bu mll.sabllkalara; revkalıide bir 
vaziyet tahaddU.s etmediği takdir. 
de Romanya, Yunanlstan, Yugo-
11la vya ve Türkiye mllU takiaılan 
iştirak edeceklerdir. 

Muhterem spor Rver halkmıı
mı bu mll~bakalan rahat takip 
edebilmeleri için her tUrlll tedbir 
ittihaz edilmiş ve !stanbulun en 
genf3 ıı!neması olan Çemberli~ sJ. 
ncma.sı nngnje edllmi~tlr. 

Mllııabakalara: 

? Mart 940 CumartClll gilnll sa
at 14.30 da baelanacak, 

3 mart 940 pazar gUntı saat H 
de devam edilecek, 

4 Mart pazartesi akşamı sant 
20 de final mllaabııkaları l~ra edi-
lerek derece alıı.nlara mllkAfnt!g... 

Macar Hariciye Nazırı 
Romaya gidecek 

Roma, 11 (Hususr) - Romadaki sallhiyettar mahafilde s~ylen· 
diğine göre, Macar hariciye nazın kont Çaki yakında yeniden Roma· 
YI ziyaret edecek ve ltalyan hariciye nazın kont Ciano ile yeııi 
den mühim meseleler üzerinde görüşecektir. Bu mülakatta Macar • 
İtalyan münasebatı da tekrar mevzuubahs olacaktır. 

Roma~~oa hariciye nazın Gafenkonun da yalanda Romaya gel~ 
rek kont Cıano ile görüşeceği hakkındaki şayialar burada büy.ük bir 

alaka uyandınnı~tır. Siyasi mahafilde bu ziyaretlerin aynt ıamana 
rastgelişinin bir te53dilf olmadığı teb:ırilz ettirilmektedir. Söylendiği· 
ne göre, İtalyan hükö.m?ti Blikr~ ve Budapeşte He tema~ geçerek, 
Romanya ile Macaristan arasında iyi münasebat ve devamlı bir b:ı
rı3 için biltiln nüfuzu ile çah~cal.'trr. Zira, Macaristan, malQ.m oldu· 
tru 01.ere, t::ılep1erinden vazgeçmemekte ve her fırsatta toprak talep1e
rini ileri sürmtlctedir· Italyanın gayretine rağmen, Romanyanm arazi 
!edak!lrhğmda bulunup bulunmıyacağı henüz belli değildir. 

Adliye Vekili 
Aydında gazetecilerle 

görüıtü 

Bulgaristan Rusyadan Petrol alıyor 
Sofyo, 11 ( A.A.) - Röyter ajans, bildiri kadar kil~ük olmadı~ icin Bulgar sahili açıkların· 

da demirliyecckle:dir. yor: Aydın, 17 (A.A.) - Adliye 
Vekili Fethi Okyar şehrimizde
ki tetkikatta bulunduktan sonra 
dün sabah Sökcye l:arekct cyle
mi;tir. 

Bulgaristana Rus petrolü nak!e<len ilç ltal· 
yan petrol gemisinden birincisi dün Vamnya var

ilk gelen petrol miktan 7000 tondur. 
Bulgaristana gönderilecek Rus petrollerinin 

Bulgaristandan tekrar ihraç edilip edilmiycceği 
malfun değildir. Bulgaristanm yıllık istilılfilci 120 
bin tondur. 

mıstır. Diğerleri yoldadır. 

Adliye Vekili Aydından ayrıl
madan önce gazetecilere a§llğıda· 
ki beyanatta bulWl'lllu§tur: 

Sovyet petrol gemileri de Karadenizden Bul
garlstana geleceklerdir. Fakat limanlara girecek 

"Memleketin en zengin ve in· 
ki~afa pek müsait olan bir l:öşe. 
sini tekrar gördüğfuQdcn pek me
ıudum. Cumhuriyetin memleket· 
tc yarattı&ı terakki eserleri her 
yerde g8ze çarp:nalttadır. Zaman 
ile yakın atide Aydının daha ma· 
mur ve daha gilzcl olacağına §Üp 
hem yoktur. Şimdiye kadar görü 
len içtimaı ve iktisadi terakkilcr 
ati nesiller için çok parlak ümit· 
ler vermektedir. 

Adliye teşkilitunızın bul ek
likleri olmakla beraber umumt -
yet itibarile bıraktığı intibadan 
memnunum; bu eksiklikleri lkma 
le çalı~k ta vazifemizdir.,. 

Fethi Okyar, vali ve belediye 
relsimiz tarafından ıebrin iman 
hakkında verdikleri izahat üzerine 
kat! imar plS.nlarının kadastro u· 
mum mildllr:U ile fen mUıaviri ta· 
rafından yapılmasını muvafık 

görmU~lcr ve derhal i1c baılama· 
ları için emir vermi§lcrdir. 

Zarada şitldetli 
zelze:eler 

Zeca, 17 (A.A.) - Kan!Dl%da 
dün gece biri 10,20 de diğeri b\1 
sabah 4 tc §iddctli zelzele olDluı· 
tur. Hnsar yoktur. 

Yeni ulgar 
kabinesi 
(Ba.,tararı 1 lncl u)"fada) 

Köseivanof memleket vaziyetini 
başvckfilete geldiği zam.an buldu· 
ğundan daha iyi bırak..'llıştır. Po· 
pofun harici}·eye getirilmesi, Bul· 
garistamn kom.sularına ka~r olan 
hattı hareketinde bir dcğl~iklik ol· 
mıyacağını aşildr bir surette gös· 
termektedir. 

Amerika Hariciye 
müsteşarı 

Bugün Nevyorktan Ro
maya hareket ediyor 

Nevyortc; 17 (A.A.) - B. 
Summer V'elca bugün Romaya 
hareket edecek, oradan Londra, 
Paris ve Bcrline gidecektir. 

Salahiyetli Hotanda mahfilleri, 
B. Velcs'in Uhey ile Brilkselc ve 
muhtemel olarak Prag, Viyana 
ve Varıovaya da gideceğini bil • 
diriyorlar. 

B. Ruzvcltin Vatikana göndc~
difl Miron Taylor da Rckı vapu· 
rile hareket etmcı..-tedir. 

HnMn I{umc:nyı, Atmanyanm Sovyetler Birliğini Kafkaayadan 
Orta Asynyil doğru taarruza teşvik edL5lcrine bakllu'8a Alman ga::c
tclerlnln ve diplomatlnrmm Balkn!'llara 'ltar,it g!Ssterdlltlerl sulh ae
verlf~e 1nanmruım tehlikeli bir gaflet ola.cağı anla§ılacağuıı kayrt ve 
ilave ediyor: 

••BııhUD'~ ki Almanyanm cenub hududlarmda hemen hemen bu-
gün. yarın tıınrruz edecekmiş gibi askerl h&Jm'hklnr yaparken Sofya
da Balkıııilarm bitaraflı{;'I ıslyn.setlnl ta.kip eden Köselv:ı.nof kabincal 
mahiyeti meçhul aebeblerle·çckllir, gidenıe ..... 

....... ,,. ner!) 
tA\.t<tN tcUlAft 

ıttAt..MINOILI -----• 
osı: 

Burhıuı Cahid, bir İngiliz gıızeteainln yeni bir hukuku be§er be
)iaıııuuncsi yapılmnsı yolundnkl teşebbüsünden bahsederek milııavi 
kuvvetlerin çarp11uğı bu günlerde bu mevzuu serbestçe mllnak~ 
etnı~nin ukalalık say1lab1leccğini, fakat •·cennet valdi olmaa& kim&e 
nafile namnzı kılmaz,, diyen gairl hatırlıyarak bu. ukalll.lığın mazur 
c;öıillcb!.leceğlni söylUyor ve v6yle diyor: 

"İnsan ctlmağının en mUtckıl.m.il devri olan yn.şadığnnız gUnlerde 
en basit idrakin t.abnmmUl edemeyip geri kusacağı ne ham davalar 
var ki tnv'a.n ve kerhen hazmedilmektedir.,, 

AKŞAM ( ) -._.- ._..__,_ .. -.. -.... ----

Amerikadaki 
Yunanhlar 
(~tarafı 1 lnci sayfada) 

Atlantis gazetesinin Atina mü
messili, Türkiyenin Atina büyilk 
elçisi Enis Akaygcn'e, Amerika 
Elcnlcri arasında açılan iane hak 
kındaki haberleri bildirmi~ ve B. 
Enis Akaygcn, Atlantis muhabl
rlnc, çok müteheyyiç bir ıurettc 
apğıdaki sözlerle mukabele eyle
miştir: 

•·- Bana verdiğiniz haber, be· 
ni derin surette mütehassis etti. 
Bu haber, eminim ki, bütün Türk 
kalplerini ele aynı derecede müte· 
bassis edecektir. Memleketlerin· 
den uzakta ya§lyan Elenlerln 
Türk milletinin yasma bu içten 
gelme i§tirakleri, iki millet ara -
aındaki kardeıliğin ve kartılıkh 

büyUk ve sarsılmaz sevginin en 
bariz delillerinden birisini teşkil 
eylemektedir. Bu i~de pyanı c· 
bemmiyet olan cihet, Atlantis'iıı 
Reisicumhur İsmet !nönüne gön· 
dermit olduğu para miktarında 

değildir. Bizim için asıl gayanı 
ehemmiyet olan cihet, bu yardı
mın içten gelişi ve yabancı mem.. 
leketlerde yaııyan Elenlerin bi· 
zim hakkımızda bu derece kar • 
deşçc hissiyat göstermiş olmalı· 
ndır. Bizi m:itchcyyiç eden işte 
budur. Amcrikadal:i Elcnlerin 
verdiği her dolar, onlann kalple
rinden birr parçadır ve bunun i· 
çindir ki bu parayı sonsuz bir 
şilkranla kar~ılıyoruz.,, 

B. Enis Akaygcn, bundan son· 
ra Ti.irk - Elen ittifakını mev
zuu balueylemi~ ve şöyle dcmiı· 

tir: 

••- Deı asrr hasım vaziyetinde 
kaldıktan sonra vllcut bulan ve 
bu d:rece parlak bir karde~lik te
sanildü halinde inkişaf eylemiı 
olan Türk - Elen uzlagması ta
rihin şimdiye kadar mi:ıalini kay
detmediği bu hB.disc, isterim ki 
biltün dUnya milJetlcrlne güzel 
bir nümune olsun.,, 

Graf Spe· nin 
na~li va gemisi 

ya kal antlı 

Ekrem König'ın 
suç orta~ı 
(Jb§t.:t.rafı 1 lncl &nyfıula) 

ikrarda bulunduğunu, ve ikrarı 
tazammun men ifadelerimle mU· 
bayenet ve tenakuzlar tnevcut ol· 
duğunu, bu vadide sorulan sualle· 
re makul ve mantıki cevaplar ver
mediğini anlatarak dedi ki: 

- •• inkar ve ikrarları, ifade
sindeki mübayenet ve tenakuzlar 
itibarile tahsil ve terbiyesi bllr
mından Ruhi Bozcalının bu mile· 
rimane gayeyi farkcdemef esine ona 
vfıkıf olamamasına aklen ve man· 
tıkan imkful yo~{tur .• Telgraf Ru· 
hi Bozcalı tarafından Ekrem Kö· 
niğe onun mücrimane gayesi bili· 
nerek ve bu gayeye iştirake niyet 
ve zihniyetle verilmiştir. Hülasa 
itibarile Ruhi Bozcalının Ekrem 
Köniğ tarafından yapılan resmt 
evrak sahtekArlığma, suçun i~lcn· 

rnesine yarayacak vasıta trdarik 
etmek suretilc iştirak eylediği akit 
ve mantıkt delillerle sabit bul.un· 
mu, olduğu knnaati hasıl olmu§· 
tur. Türk ceza kanununun harek~ 
tine uymayan 65 inci maddesidn 
3 üncü ve sonuncu fıkraları delft!e
tile 342 inci maddesine tevfikan 
tecziyesine karar ••erilmesini dile-
. ' nm.,, 

Bundan sonra maznunun avu· 
katı Rauf söz almış, mü~ilinin 
bu hususta muhakemesi yapıla· 
mıyacağmı, bir hazırlık tahkikatı· 
nm hiçbir zaman suçun sübutuıra 
medar olamıyacağmı, esasen bu iş· 
te Ruhi Bozcalının kati surette 
cürmü kastı bulunmadığını, bu 
maksadın isbat dahi edilc.'llerniş 
olduğunu söylemiş ve Ruhi tara· 
fmdan işlenen suçun memuriyet 
vazifesini suiistimal vaziyetinde 
bulunduğunu, sahtektırlığa iştiralc 
mahiyeti arzetmediğini söyle ı.iş. 
mtie.1<kilinin beraatini istemiştir. 

Dunun üzerine hakim, Ruhi 
Bozcalıya bir diyeceği olup olma
dığını sormuştur. 

Suçlu, 45 dakika süren müdafa· 
ası nihayetinde maSUII! olduğunu 
iddia etmiş ve beraatini istemi~ 

HA.'timler heyeti bir saat kadar 
süren müzakereden sonra şu kafa• 
rı vermiştir: 

••- Ruhi Bozcalının tayyare 

• n tem eellecekUr. "İstanbul hayatı'' sUtununda ••cinayet muadelesl" bq!rklı fıkra· 
Bu mD.ısabakatarm biletleri 20 I smda Cemal Refik, Tünel ba..ııı cinayetinin gUnlerce latanbulu naml 

Şubat 940 tD.rihlnden itibaren 81. me~gul ettiğlnl, tllrlil tUrlU fildrlerln, ortaya allla.n t.ahmlnlerln ağız. 
nema gfşeterfnde a&tılacaktJr. d:ır ağıza nnsıl gekll dcği.,tirdiklcrlni anla.tarak muadeleyi töYl• hal-

Lor.dra, 17 (AA·) - lngiliz 
destıvyerlerinin şimal denizinde 
Norveç sahili açığında "Altmark., 
ismindeki Alman vapurunu tevkif 
ederek vapurda mahpus bulunan 
deniz ticareti gemicilerinden üç ve 
ya dört yüz kişiyi kurtardıktan 
resmen bildirilmektedir ... Artmak., 
destroyerlerin yaklaşmasına moni 
olmak istemi~ de muvaffak ola· 
marnıştır. 

mübayaası münasebetile Ekrem 
König tarafından işlenilen sahte
karlık efaline son saflıasında vası· 
ta olarak telgraf tediye etmek su· 
rctile i~tirak ettiği sabit bulundu· 
ğundan maznun ile müdafaa vcld· 
linin talep!erinin reddine ve iddi:ı 
makamının mütaleasırun kabulÜ 
suretile hareketine u~·an Türk ceza 
kanununun 34211 ve 6512 ve so· 
nuncu fıkralarına tevfikan kabili 
temyiz olmak üzere iki sene müd· 
detle ağır hapse mahkO.miyeti ve 
mevkuf ka!dığı müddetin tayin e
dilen cezasından mahsubunun ic
rasına ittifakla karar verildi ... 

lediyor: 
F1a.tları •'Tramvayda Dd kl§l kon~yorlar: 
Blrlncl sınıf loca '500 kuruf. - Amma da gö:ı:lerl karannl§ ha. Blrlblrlerlnl tavuk gtbl bo-
tkincl smtf loca: SOO kurtı.t. ğaıl&mışlıır. 
Husua! mevki (No: lu) 150 ku· - Ya.parlar azizim. Aok bıaana her tef yaptırır. Babana, l&1ı' 

nıtı. 

Blrlııcl .wJd (No: lu) ioo h-

•ok uğrunda.: 
''Bıt.hrl zchhlr d<"ğll, ebrl ıervMr acın, 
"Ilep yanar dağlar ile dolM dvanm. dönmem.,. 

diyor. Aak )'Oluaıd& ccss CS. s6rmu. kulak ta ......... 

''Altmark,, Montevidco önünde 
mağlQp olan Graf fon Şpenin ih· 
tiyaç'.annı temin etmeğe memur 
~ilmi~ti. lki gün evvel Almanya· 
ya a•-det etmek istekreko yakalan· 
mqtu. 

Ruhi Boecalı, bu hükmün yarı· 
sı kadar milddeti mevkuf otır?.1: 
geçirdiği için. daha hir ieile l~pi41• 
te kalacaktır. 
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No.28 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe z Uzaktan uzağa Kitara, Mando nunla ancak beş, altı gemi ~~ 

Meşhur Afrodlt romruu tercn
Dleslııden çıkan mUstehcen neşri. 
Yat davMına bugUn saat on ikiye 
doğru bakılmıştır. 

Bu defa iddia makammda, mUd. 
deiumuml Hikmet Onat yerine 
~avlnlerinden 1hsan bulunuyor • 

Da vaya mevzu olan eserin Mna
:rJf VekA.leU talim ve terbiye he
Yetı tarafından tetkiki için vCkfı. 
lete Yazılan tezkereye henUz ce
\>ab gelmediği anlaşıldığından mU. 
talea.sı sorulan mUddelumumı, bu 
~USustakı mUzekkerenln tekldini 

led1. Hllkim de bu bteği kabu' 
Cdcl'Ck muhakeme~i 24 Şubat Cu. 
~~i cUnti saat ona bıraktı. 

Bir lclgrat haberi, Alnuuıyannı 
~ra elçtsı ton Papcnln Romaya 
Zll4ı~ edilmek Uurc olduğunu bildir. 

ıa:u haberin doğru olup Olmadığtııı 
ktk için bu aab:ıh mUracaat etUği· 

:: Alman koDJJ9losluğu, fon Pape. 
bir iki gün burada knldıktan :ra Aııkaraya dönecc~lnl, kend.Lsi· 

dair Ronıa elçtJğtne nııklecUleceglnı 
lllalCtmal mevcut olmadığtru ve 

et>a.Deıı böyle b1r dc~kllğc ihtımaı 
"'ertlmedıgını bildirmektedir. 
konaoıosıuk, DeylJ Telgraf gazete· 

i11ln bu luı.berını gUIUnç buluyar ve 
on Papcrun burada BerUndcn gele 

eek ına.•o.mntı beklediğin! Udve edi· 
l'or, Fakat ba.ıuıedlten mnIQnıatm ne 
~duğu ve bUyUk elçinin neden bura· 
da bcklemege lllzum gördUg11 benUz 
bcıu değildir, 

• Erzincan ve bavatlstndekt bQyük 
telzelo felMtetızıe dair toplanan en 
~ nıaıanıata göre ölenler 82 bin ki· 
~~ ceı;;mektcdlr, Yaruwar da. dokuz 
"uıden fazladır. 

1A Anadoludıı.kl bUYfik z~•::elc fe. 
k ketzedelerf lc;in Türk • İng1ll7 
la Olnlt~ı namma yapılım yartl.,....-

r hnkl:tnda bir ~ ......... + .. T'lJ!trl 
~enılckettmlzde temaslarda bu
unan general Did dUn akşnmkl 
~kırılon ekspreslle lngUtcreye ha

• et Clnıiştlr. 
liarp okulunun 1940 se.neat me

=:ıarının 8Ubaytığa nasb töreni dUn 
tt karada lllue meydnnınd:ı., Meclis 
zu!3ln1n, Baovekıtln ve kabine rızası. 
1.,. buzurtıe yapılmıştır. Yeni mezun. 
lta.~n bir lmlp Ebedi Şef AtntUrl<Un 
~ rtnı t.lyaret ederek çelenk koy· 

llştur, 

8.iJ.l* lzınır bclcdlyesi İzmir rehberi 
kı~bblr eıser hıuıırlnmo.ktadır. Bu 
lelin ziyaretçinin ltlmsenln del!. 
ltln e ihtiyaç duymadıın eehri btl
lçtn hususıyetlerile tanıyabilme.si 
ıxıatı ~htıza eden her tUrlU malQ· 

liva edecektir • ı . . 
cı h ~ırde Sinekli mmtakaamda. 
ıxıış e~eıan YUztinden lnkrtaa uğra. 
'l'ııttno an Veztr ve O!manağa sula. 
lenıııı nıccraıanndakl tamirat vP. 
"c cnıe e.ıncııvcsı lkmnl cdllm.lş 

'lrQebre su verllmişUr. 
t11tı Son iktısndt nnlaşmalarm tu. 
bıU PlYwıasında husule getlrdi"'I 

srıct t 1 1 6 ear es r er eayeeinde Akhl-
latıı~ınttaka& lUtUnlcrl kfunllcn 

•11 tş tr, 

~o:g~ızılay Beyoğlu kaza şubesi 
tıtı csı 24.2-1940 cumartesi gU. 

snat 15 
toplanacak de ouba lllerkezlııde 

~ • l'Urk tır. 
cı Yıldö U Hava Kunımunun 16 n. 
tafınd n nıU dUn yurdun her la
toplan a olducıı gibi şehrimizde de 
tır. lıfo; YnpılaraJt kuUuıanmıe-

r:u: Adliye VeklU Fethi O:Xyar bu. 
Ve Aydından lzmirc varacaktır 
la kil İzınirde bir hafta kndnr ka · '!k tetkikler yapacaktır. • 
tııı Maarif vekulctl, parruıız yntılı 
~ııObenın hıuıtalıklan llerlcdilcten 
<lığ;: rırevantoryomlara gönderi). 
~ 1 öğrenmiş ve bu tnle'benin 
b~ bir muayeneden geçirilerek 
le lniıklı görUlenlerln tatil bclt
tı.ı ıırneden prevantoryomlara sevki. 
:!lılm et.nı1ştir, 

btr i Den lhrncatçılan aralarında 
\·e hracat birliği kurınnğa karar 

~işlerdir. • 
'Itır Liınan rcüıl Refik MUnaknlc 
~ fileUnJn dnvetı üzerine Ankara. 

~tmlştlr. 
ııa: Gazı köprllsU rıauı.rteel gUn\ı 
h,1·11 \•nsrtnbrma açtlacnktır, Ara. 
ı 1 ar ltönrtın•ln o'1n!JJ1c1ıın, rnotör. 
lu \•a"ıtnlar bu yolun S..'lğ ve co-

~l::ın mdlo ~cleccklcrdlr. 
0Uıı bir ı\alyaa '1Capunı.yla 

e in n r ad K a r a 1 i Ş i mendi fer r··· . -·····-···--··-··-·-·-i 
!f • ıBır Almanı 
yolu bonlbalamyor !tahtelbahi-I 

Finlandiyanın hedefi, Sovyef ordu- i . · i 
sunun geri i'e irtibatını k esmekfir rı batı rı 1d1 İ 

Helsinki, 17 (A.A.) - Kareli 1 mukabil taarruza teçme~e teşcb 
berzahında vaziyet ciddidir, Sov- büs etmi~ ise de ağır zayıatla ge· 
yet krtalan Summa mıntal:asının ri püskürtülmüştür. 16 şubatta 
P,arp l:ısmındal:i ilk hattı ve Muo· Sovyet kıtaları düşmanın 2.2 mü· 
laj:ıervi ile Muolcsen arasında iki dafoa istihkamım zaptetmışlcr • 
noktayı elde ederek buralarda sağ '.:lir. Bunların arasında topla mü 
lam bir surette yerleşmeğe mu • cehhez iki çelik kale vardır. 
vaffak olmuşlardır. Aynı zaman· Yedi gündenberi devam eden 
da Hat"nlahcnjaervi ile. Muoksen taarruz esnasında düşman Se>v · 
;raııındal;i cc~hedc yenı taarruz· vet kıtaları tarafından işgal e· 
ar ~pılmııl:t-dır. • diJen istihkamlarda 420 mitral -
Taıpale rruntakasında da clddı yöz terketmlştir. 

Göri~gin yıldırım l 
=narbinden bahsa!-j 
· meyişi n1analı .. 1 

Londra, J'1 (A..A.) - B1r AlmaD 
tahtelbahJrt §imal dcnlz:nde bom· 
bardunan edilmiş ve bUyUk bir lhU. 
maııe batınlmt§tır. Hô.diso §Öyle ol· 
mll§tur: 

muharebeler vuku bulmal:ta~r. Diğer mıntakalarda kcşU milf. 
Sovyet taarruz~ 8~1 şiddeti!~ rezeleri faaliyeti olmuş ve piya· 
devaI'!1 e_tme~~edır. Fı~. askcrlen de krtalan arasır?tla ates teati e • 
eksenyetı ezıcı olıın d~~m~n t~: dilmiştir. Sovyet hava kuvvetleri 
arruzlarına kareoı. gece gundilz mu düsman kıtalannı ve askcrf he • 
cadcle etmektedır. • • -tefleri muvaffakıyetle bombar • 

&.ıhU muhafaza teşkl!Atma mensup 
kraliyet hava kuvvctıertnln pllotla· 
rından blrt su UstUııde bir Almıın t.ab· 
tclbahlrt gönnUştUr. Tnhte:tınhlr tay. 
yare kendisine ancak yanm millik 
bir mesafeye kndıır yaklnştıktıın son· 
ın aıeııı.celc bntmağn çalışmıştır. Bununla beraber Fı~ ıleri ~a dıman etmişlerdir. Hnva muhare· 

rakollannı~ Sovyetlcnn e~lerı.nı; beleri esnasında be§ düşman tay. Pilot tahtclbahlrln pcrlskopu kay. 
bolmak Uzere iken bombalıınnı at· 
mıştır. Bombalardan ikisi tnm pcrta 
kopun önUne dllşmUştUr. Suyun ta 
tünde gen1ş yağ lekeleri ve hava ka· 
barcıklan ha.sıl olmuştur. Tayyare U· 

zun bir zaman tabtelbahlrln battığı 

eahayı kontrol ctml~ fakat tnbtelba 
birin l.z1ne tc:ıadtl! ctmcmlQtJr. 

geçmesi hır felSket malııyetını ·ınresi düşürülmliştür. 
haiz değildir. Çün!:U bu mevziler 
her iki cenahta da Finlerin ate~i 
1ltında bulunmakta ve Sovyetlcr 
kendilerini bu ateşe karşı kafi de· 
recede muhafaza edemcmel:tedir· 
ler. 

Fin hava kuvvetleri L~ni~rat· 
tan Kareli berzahına giden şi 
mendifer hattını şiddetle bombar· 
dıman etmektedir. Son gelen ha· 
berlcre göre Fin hava kuvvetleri 
bir çok istasyonlarda y,ngın çı· 
knrmağa muvaffak olmuştur. Ta· 
arruza iştirak eden kuvvetlerin 
akıbeti tamamiyle bu hatta bağlı 
olduğu için bu hava akinlarının 
ehemmiyeti pek büyüktilr. 

Askeri Fin mahfillerinde hi · 
kim olan l:anaate göre, Fin hare· 
katı esnasında Sovyetlcr, tanl:la· 
rınrn yüzde yirmisini kaybctmi§· 
terdir. 

SOVYET TEBLICt 

Moakow, 17 (A.A.) - Lenin· 
grat crl:anıharbiye dairesinin 16 
şubat tarihli ı esmt tebliği: 

s.,vyet kıtalan Kareli cephe • 
sinde harekata muvaffakıyetle 
devam etmektedirler. Dilşman 

'ehrlınlze mühim miktarda kimyc. 
vf ecza, boya, kJiğrt, makine ve ak· 
samı, IAsUk eşya, elektrik levuı. 
mı ve anır eşya gelmiştir. 

* thrncat dolavr.o•• .. •"·sam fla~ 
'an vilkselmeğe başlamıştır. 

• GUmrQk \"C İnhlsarlıır vcklll Raif 
Kıı.radeniz dUn gUmrUltlerdo telklk· 
ler yapmqı, mUtcnklbcn gUmrUk mu 
dUrlcrtnıu lştlraldlo toplanılmıııtır 
Vekil öğleden sonra do lnhll!llrlardn 
me;~ı olmU§, Clba'I fcbrlluı.auıı zı. 
yarct etml§tlr. Rnll lCarnde.nlz ealıya 
kadar tetkiklerine devam edecekUr. 
• Maıırt.t veldl.lcUnln gördUğ(l ıuz:um 

Uzcrtne lstanbul lise ve ortamcktep· 
lerile, mııa:ıım, Mnat ve meslek mcl<
teplert mUdUrlert ilk toplantılannı 
dUn lata.nbul kız llsestnde yapmı§lar 
mel<teplcmızın bugUnk1l lhUyaçları 
ve talebe vulycU Uzerlııde bazı dl. 
!ekleri tc:ıblt etmlş'erd1r. RlWlnmeyt 
teş){U eden bu dl'ekler müteakip lı;:U· 
ınada müzakere edilecek ve bir rapor 
halinde vekAlcte blldirllecekUr, 

!.IUdUrler, mekteplerde lrwbat ve 
dislplln mcscleaının esa.sıı gekUdc bal . 
ledllmesı lllzumu llzcrtnde durnıuş•ar. 
vnz:tesını yapmıynn velilerden vclA· 
yet luı.kkmın almmıı.aını, bütün taıe. 
bcnln muhakkak kasket glymeğP 
mecbur tutulmalarını, hariçte dahn 
tyt aeçllcbllmelerl için her mekteblıı 
ayrı birer knakeU o'masını, ders ae 
nesi içinde taadllmnme verme l§lniıı 
bazı kayıtlara tabi tutuımaauu tate. 
lnl§lCrdlr, 

• BJr rnQddct evvel Amcrtkaya aı. 
p:ırtş edilmiş olan 686 katır diln 
Amerikan bandıralı Lkort Burg §1 
·-:·~ limanımıza "et!ril--istir. 

Herblrllo anrak beş kf~'nln ba§P 
c;ıkabllece!:l derecede huyauz VP 

INGILtZ GöNOLLOLERlNE 
MOSAADE 

Londra, 17 (A.A.) - fngillz 
gönüllülerine Finlandiyada harp 
etmek imkanım veren kraliyet 
kararnamesi, dfin gece imza edil· 
mi~tir. Bu karamam\l gubat tari. 
hini tapmaktadır. 

• ,.l~ll•rt~IMllMll•ıt•ll*ll~t·MTl•ll•ll•tl~IMllMll"ll~ll~ll~IMll"U~U, 

UHMAL etmayinızl i "'Vakit Guetut..nln -.kuponla•· 

1
. rmı blrtkUrenler, mükemmel bir 

kQtUpbııneye sahip olacakllll'dır 
••vn k1t.J ·takip ediniz. ........................ -.. ........ -.. ............... 

eir günde ıki tahtel'lahır 
Lon:trn. n (A.A.) - Blr gUnde iki 

Alman t.abtelbah1rin1 batıran harp 

gemisinin l\DWop isminde bir destro
yer olduğu resmen l'ıtldirilmektcdir. 

"Y ıldınrn harbı,, suya 
düştü 
Amstcrdam J'7 (A.A.) - CCringtıı 

nutkunda kullandığı Usanın clddlye
U bltarat mUşahltlcrln naza.n dikka· 
unı celbetmlşUr. ırn,ahltıcr btıbaasıı 

Görlngln "yıldınm harbl.,nden bab. 
eetmedlğtne l§D.ı:et eylemektcdlrler. 

SlUıyOyen teının ke kaırşoso.nıcıaı 

Şimal memleketleri 
kafakafaya veriyorlar! 
Oanimarka, İsveç ve Norveç Hariciye 
Nazırları Kopenhagta to~lanacaklar 
Kopenluıi, 11 (A.A.) - Rltzan a. r dJ menfaatlerini olduğu kadar fs. 

Ja.namdıın gelen malfimata ııöre Da· veçin menfaatlerini de müteessir 
ntmarka. tavec ve Norvec tıartclye edebllecek şartlarla barışı istemek 
nazırları aglebl lhUmal Kopeı:ıbııgda mecburiyetinde kalacaktır." 
ıııubatm 24 Uncu ve ~ lncl günleri Bugün Stokholmde neşredilen 
toplanacaklardır. bir rcsmt tel:"1 tsveı; hUkumetl-

st.okbolm, n (AA.) - I38§Vekll nln doğrudan doğruya askert yar· 
Hanaaonuıı beyanatlle al!kadıı.r ola.. dımdn bulunması için Fin hUküme. 
rak slya.st mıı.htlllerdc lavcç hUkQme- ti tarafından ynnıl!:ın talebi reddet. 
Unıu FIDllDdlyaya yardım bahsinde tiğfnf bildirmektedir, 
ı..an:ı harekııUnde hJçbir degtolkllk oı. Bu tebliğde bildlrildfğlne g8re, 
madığı beyan edilmektedir, Finllndiyaya yardım meselesi 13 

lsveç ve Flnltınd.iya bUkQmeUcrt ııubatta Finl.Iındlya hariciye nazın 
araamda vukubulan görUııımelerde ıs. Tanner ile İsveç başvekili ve har!· 
veı: hlıkOnıcllnln elmdiye kadar oldu. clye nnzırlnn anısında vukubulan 
gu glb1 ll'lııUndlyaya kendlllgtnden g6rllıjmeler eıına.sında ileri 8UrUI. 
yardım preruı1pln1 tcrkedemlyecagt mUştUr. 
earahaten · anla.,ılmıgtır. 

Siyası mab!tllcrde bnsıl olan kana· FİN cmmunREtStN1~ 
ate göre lavcçln olmdlkl tarzı hare· llEYAı.VATI 
keUndt:n inhiraf etmeat gerek kendi. 
at, ııorekae Flnltı.ndiya için vahim 
lhU'lUar tevlit edecelttlr. 

lsveçln Ftnltı.ndlya)ı eulb akdine 
c;alı§mnğa tC§vik ettiğine darı matbu. 
atta çıkan yazllar tamıı.mlyle asıl· 

eızdır. Umumi kanaate göre yakm blr 
laUkbalde gönUUU eovkiyatınm art. 
ınaaı beklcncblllr. 

Pnrfs, 16 (A. ;\,) - M'o.tln ga. 
zeteel, Finlandlyadakl husust mu. 
habfrlnin reisicumhur ICnlllo lle 
yantırn mUl&katı nc~rctmektcdlr. 

Finlandiya reisicumhuru bu mU
lfıl:ntmda demiştir kl: 
"- Finlandiya kal'iyyen ho.ca· 

Jetnvrr bir sulha razı olmr:rncak. 
tır. Yaslara ve hnrabclere rnğmrn 

YARDIM TALEBi NE ZA· Fin milletinin mane,·lvntı Mrsıl-
MAN YAPILDJ? maz bir vaziyettedir. Finltındlya, 

Bolşevizınln genişlemesine mlnl 
Stokholm, 16 (A. A.) - Aften. olmak tein elinden J?Clenl ynn:ı.cnk. 

bladct gazetesi yaz:ıyor: trr. Fransa gibi, Finliindlya da 
FinIAndlyn hUkflmetJ artık yal. kendi lstlklAll ve demokt"'"l.,1-ı 1-

nız başma mukavemet edemfyoce- 1 da.meal ve znferf ·~ı. çarpışmakta
"Hnl ve iki Uıvcç fırkasına lhtlyncı dır.,. 

lin, şarkı scslc:ri geliyordu. pışabilir .. lkl tane gülle ntsa birini 

Yanıbaşlarından bir gondol muhakkak hedefe yerlc:itiriyor. Da 
geçti. içinde §Övalye tipinde Uç . hn geçenlerde Uç meçhul gcmly1 

sarhoş genç vardı. Hem içiyor, bnurmış •• 
hem şarkı söylüyorlardı. Korsan. lğildi, eski dostuna: 

Kiyara, onlara hiç bakmadı - Hem • dedi. bu gemiler, ga· 
Fakat Uç genç, başlarındaki ıap ~ba blz.im DUkalığm gcmilcrlnden-
kalannı çıkararak: mlş, fakat gizllyorlam13- Çünkn 

_ Aç yUzilnil de ortalık ay Vcnedikte yayıhrsn, rezalet kopa· 

d 1 S. • 1 cak .. m ansın ınonna • 
Diye bağırıp geçtiler •• Kiyara - Nerede olnıu3 bu hddiseT 

- Bir buçuk ay evvel, tam Sl. hafifçe kaşlc.nnı çattı. 

Artık denizcilerin sahil kahve· 
hanelerine yalcla~ıyorlardı.. Et· 
rafında pek çok gondol vardı. 
Bunların arasından geçiyorlardı 

ki, birdenbire, diğer bir gondol, 
kendi gondollarına çarptı ve ıid· 
detle sarsıldılar. 

Rozita: 

- Budalalar, kör mllsOnllz?. 
Diye b3ğırdı.. Hfidiseye scbeb 

olan gondolda sadece bir kişi var· 
dı. Tam kilfür edeceği sırada, 
Duka ailesine mensup olanların 
gondolunu tanıdı ve bir de kayık 
çıyı görünce: 

- Affedersiniz ·dedi' beni ta 
nıdın tabii"!. 

Dedi. 
Rozitanın niganlısı: 

- Nasıl tanımam 'diye cevap 
verdi· bu kadar zaman beraber 
ya~adıka. 

- &nl affedin, gondolun\Wl 
dalcmtıkla çarptım. Blzlm kaptana 
cldecektlm de.. Herifin ağzı bumu 
ş}§miş, diyorlar .. 

- Sakm een de Meçhul Kor· 
rantn o marifetini gördün mil? 

Roztta derhal Klyaraya lğildl: 
- ~te, !ıreat a.yağmma kadar 

gel dl 
Rozlta bunu mlltcaklp nl§8nlıaı. 

nın kula~a fısıldadı: 

- Söylet, söylet .. Onun hakkm· 
ela ne biliyorsa bepslnl anlat.am •• 

Gondolcu devam etti: 
- Gördilm ya, gördUm ya! .. Öy. 

le bir genç ki, toprak UstUnde böy. 
le birinin bulunacağını ısanmıyo • 
rum. Karşısında adeta aslan lSnU. 
ne dUşmQ§ ihtiyar e§eklerc beml • 
yordUk. 

Klyara, gtllnıemek Jçln kendini 
zor tuttu. 

- Peki, kaçrunadmu mı 1 
- Ne münasebet?. Ciemiıinin 

öyle bir eUratl var kJ .. 
- Yahu, bari harbe tutuşaaydı. 

nızT 

- Sen aklım bozdun galiba!. O· 

cllyanın kal'§ısında.. Gemileri, top 
ate§i lle yakını~. Denize dilşen bU· 
tUn tnyfalan toplayıp ndaya çıknr
mı~. Yalnız başkapUınlannı direğe 
asmııı ve serbest bıraktığı nslıerlı>
rin içindeki ıı:ı bite: 

- Git • demiş • DUknya BlSyle, 
ayağını ve kudretin! denlze sokup 
tecrlıbeler ynpmağa lm.lkışmasııı.. 

ÇUnkU denizlerden, ona bir fincaıı 
knhramnnlık suyu veremem, 

Bu lakırdılar doğru mu, yalq 
mı • b!lmem, fakat hiıdiseııin doğnı 
olduğunu biliyorum. 

Kiyara, DUkanm Meçhul Korea
na karşı gösterdiği korkunç asabl-
yetin neden geldiğini ıılnıdl a.nla.
mıştı. Filhakika Meçhul !{orsan, 
DUkaya bu müthiş oyunu oynam11 
ve o haberi de göndennlati. Fakat 
hfidisenin şüyu bulmamasiçin §İd 
dctll emirler vermiş ve bunu lşna 
edecek olanı, meİnleketteıı allre .. 
ceğlnl söylemişti. 

Fakat mesele koraantarm afzma 
dUşmUştU. Onlar ise ağ'Wnn ko • 
lay kolay tutulabllecek mııhlO.k • 

!ardan değillerdi. Nlteklm işte, kor 
san, hem de bir saray kııdınmın o
turduğu gondolun yanıbll§uıda bu
nu açık söylllyordu: 

Rozitanın nişanlım, diğer mese
leyi tazelemek lstedl: 

- Demek ki size de oywı oyna. 
dl. 

- Bize değil, bizim kaptana!,. 
Fakat ne oyun, ne oyun: biz de ba· 
yıldık doğrusu •• HattA kendial bile, 
ağzına ateş mUhUr yediği halde: 

- Böyle bir kahraman dilnya 
yUzUndc doğmayacaktır. Ceıaaa: 
dn, ldtifesl de, her eeyi de kendl· . 
ne mo.hsua .• 

Demekten kencUnJ alamadı. Ka "' 
c;ırdığımız kız, hakıknten çok gU • 
zeldl. Fakat Meçhul Korıııı.na kap. 
tırdtk. 

- Ueçhul Korsan kJ.mı:nl§, hlo 
aıalflmatına var mı ! .. 

• 
(DeYamr n.r)' 

SAAT: 13.40 
Fransada bir casus 

kurşuna dizildi 
P:ırfs, 17 (A. A.) - :::ışnuınm lehinde easuslUk yaptığı itin 

Fransız asker! m:ıhkemelcrt tnrafındmJ idama ma.hk!m edile: Lilk· 
semburglu Jım KUlm kurşuna ditllmlştır, 

Sen e U..tnz departmanı prefesl tarafından diln neşredilen bir e
mirnamede komUnist partisinin siyasetini nlcnen reddetmek istemi. 
yen 11 belediye meclisi lıa.sınııı hakl:ı.rından Iskat edildiği hildiril. 
mc.ktedlr. 

Macar meclisi soğuklardan talil edileli 
Cud:ıpcşte, 17 (A. A.) - Son günlerde çok miktarda yağan kar

lar yüzünden milnaknlntm bU:rUI< mil<ık!.ilfıtl:ı temin edllebllnıcsl dola
rts11e mebus!ar pnrlılmento lçtlmn'nrında h:ızır bulunamamnlctndırlar. 
Bu vıızlvet nazarı itibııra nlmarak içtlmalo.r gayrimuayyen bir zamana 
tehir edilmiştir. 

Baltıkta feribotlar mahsur kaldı 
Stoltholm, 17 (A. ,\.) - ts·ı:çle Alr: _nya arasında mUnaknldtJ 

lomJn eden feribotlnr iki günden beri buzların içinde mahsur kalnı~ 
tır. Bunların mtlrettebntına tayyareler vnsıtnsile }iyecek tcmlll edil
mektedir. 

Romanyada harici ticaret nezareti 
':U\'Vetll ol.:ın bu katrrfon. Amorl· 
'talı Kovboyl11rdan mUrekkeb bl: 
'taflle muhafaza nltın,:a bulundur 
nıaktndrr. 

olduğunu, yahut da batı devll'tle
rlne mUrnc:ıat ederek yardım is
temek mecburiyetinde . Juılacağmı 
bildirmlşUr: 

nuıcreş, 17 ( J\, A.) - l\r:ıl tarnrındnn n<'şredllc.ı hlr ktıranıame 
ile bir harici Ucarct ncznreU lhcl.,~ ec1 11T!1lc;tlr. P~r~• tıM••m kornl!ler. tsvı.:çıı; NAII'~RntT 1~1''VEm Uği yeni nezaretin servislerinden birini tcş?til edecektir. Bundan baş. 

Stokholm, IG (A. A.) - Fin· ka mllll lktısat nezaretlnln \hrııentla a!A.kadnr bUtlln 8"rVL.,,_C'-ı ?ıa!k! 
KR•ırlarm karaya çıltanJ.muı 

epeyce 1:11c olm~:u-. Gazete UAve edlyol': 
.. ..u..t tatd.lrd.e, ~ ka-

ltındiyadan •ooo ı:ocuk ve hftmlle ticaret neznretlne hni?lruıncnkhr. 
kadm gelmiş ve lsve~ aileleri :nu- Yeni neznretin baem& hariciye Deu.rtttnln lktmat da1relll eeft 
dlııda m.ia&ar odllısıJiUJo. • xn.tu ıetiril ekt1r • 

• 



VE 
• 

' , - Allaha ısmarladık. Telefon 
-. numaramı biliyorsun değil mi? 

' İstediğin zaman konuşabiliriz. 
~ ) \ - Güle güle sevgilim. 

s . 
C<.ri, kapıdan çıkarken llay~ 

• nes'e ciddi bir tavırla: 
- Allaha ısmarladık, deyip 

sokağa çıktı. Kendi de yorgun
du .Beti'nin kardc§lerinin ölümü 
onu da sarsMıştı ... 

Geceleyin yatakta aklına geldi. 
Mod, şayanı dikkat bir yol üze· 
rinde yürüyordu. Sakın!? Sakın 

bu bir cinayet olmasın!? 
Yatakta doğruldu. Terliyordu. 

• Elektriği yaktı. Yüzünü aynada 
gördii; kül gibi soluktu. Atölye
sine yürüdü; bir cıgara buldu; 
yaktı. 

• 1 ~ Cıgara bittiği sırada tekrar 
·~ ~· k~ndini topladı. Elektriği sön

t 
~ .... 11111 ~ ~ı l'rl:ır. 

eelln gecele;)1n b:ıhı;l"<l '" ıı hlr 
takım zchlrll çlçeJ.lı rl söküp 
çıkardı~ görmu,ırrdl. 

• 

ÖLMEK HAKKI 
iY azan: Makence ~an Cler Meersch. 

Çeviren: Muzaffer ESEN 
(Dünkü nüshadan devam) 

c' :ram Uzerlerinde kısa kanatlı, 

iJar, kaim bir tayyare var. Bir av
lt:I tayyaresi ... Aralarında otuz met
re mesafe ya var, ya yok. Hatta 
pilotun yilzil bile fa.rkediliyor. Göz 
ı&çıp kapayacak kadar kısa bir za
xnan iççrsindc, dUşman tayyarcsi
nhı her ild kanadından bir ateş 

yağmuru fışkırdı. Dört mitralyözün 
mermileri Konradm tayyaresini 
kamçılıyor. Konradm önllnde, m it
ralyözcil Vals yavaş yavaş büzUldU 
alnmı faydasız silfıhma dayadı. Ve 
birdenbire motördcn siyah bir du
man çıktı. 

Konrad bir şimAek ışığı arasında 
ta.nsmt, kızını hatırladı. Artık her 
11ey bitmi~ti. Sonra kafasından 

;ı,aşka r ir düşünce geçti : 
-Arkadaşlanm, arkadnşlnnmı 

brt.armalıymı. 

Bir dakika içerSinde şahlanan 

tayyare yere doğru dimdik inme -
ğe başlamıştı. 

Xa..'lrad nefesi kesilmiş, gozu 
görmez bir halde hala düşüşü 

kontrol ediyordu. Gorlah para· 
ıütile ._...._ çoktan hoşluğa 
atılmrş, kendini kurtarmıştı. Fa· 
kat Vals yaralıydı.. O bu işi 
yapmıyacaktr. Konrad, bu yaralı 
. askeı; isin bütün kuvvetini to,eıa· 

1 

yarak manivelelere sarılmıı ,son 
manevralarını yapınağa uğraşı· 

yor, tayyareyi düzeltmeğe, yere 
muntazam indirmeğe çabalayor· 
du. Oturduğu yere boğucu bir 
duman dolmuştu. lki üç daki
ka bir fı:;kıyeden fışkıran suları 

andıran alevler, bir canavarın kes 
kin dili gibi Konrad'ı yaraladı; 
yilzü kızardı, kirpikleri tutuştu. 

Gözkapaklarının, dudaklannın, ta 
hammül edilmez acısı içerisinde 
makinenin ihtitaçlarile sağa sola 
yuvarlanarak hali toprağı görme
ğc çabalayordu. Ve tam yere yüz 

• elli metre kalmışken, ezilme anın· 
dan bir saniye evvel iimitsiz bir 
çalışma ile manivcleyi bir daha 
çekti. Ve hızla arkaya doğru 

yıkılırken yaralı makinesinin ha
vaya dayanıyormuş gibi doğrul· 
duğunu ve düşmesini yavaşladığı
nı sezdi. Şimdi kendisi de tayyarc
sile beraber dikilmiş gibi idi. Ça
lıştı ve bir körün el yordamile 
yaptığı hareketleri hatırlatan ha
reketlerle makinesini rastgele bir 
yere indirdi. düşiiş epeyce şiddet" 
li idi.. Tayyare o hızla, pancarları 
ezerek elli metre kadar sürüklen· 
di. Sonra durdu. 

Konrad kemerinin tokasını deli 

·• Öürdü. 
.. "Yokcanım; diyordu.. Cinayet 
; olamaz. Her iki adam da, güpc
' gündüz, herkesin gözü önünde 
i öldüler. Kimse onlara elini bile 

sürmedi. öyle bir şey clsaydı, 

Doktorlar anlıyacaktı. Vücutla· 
1 nnda bir t:ızyık, bir şiddet eseri 
bulacaktı. F,ilkat ya zchµ'... .Ya 

gibi açmıştı. Yerinden aıçradı. 

Tutuşmağa başlayan eteğini sön· 
dürdü. 

Yanıbaşında bir ses haykırqı: 
- Vals nerede? 
Duman arasında yanıbaşında 

birdenbire Gorlah belirmi~ti. 
Konrad'da hayk~rdı: 
- Orada, tayyarede?. 
İkisi de ateşler içerisinde yanan 

ona, doğru koştular. Konrad, 
Vals'ın oturduğu yeri buldu: 

- Vals, Vals. 
Fakat küçük mitralyözcü hali 

kemerile oturduğu yere bağlı, ik:i
bükülmüş, hareketsiz Ciuruyordu, 
Ensesinde küçücük yuvarlak: bir 
delikten mini mini kabarcıklar 

halinde kan fışkırıyordu. Bacak' 
lan yanmağa başlamıştı bile. Kü
çük Vals artık Almanyayı bir da· 
ha görmiyccck. 

Şimdi ateş içerisindeki tayyare· 
den yirmi metre uzakta Konrad 
ve Gorlah alevlere bakıyorlar. İki 
kanadı kopmuş tayyareden ince 
ve uzun bir parça var .. Tıpkı ka" 
nadlan yanmış bir ağustos böce· 
ğini andırıyor. Pervan-e bir anten 
gibi göğyüzüne doğru dikilmiş 

kalmış, iJn tarafta simsiyah bir 
kitle, mitralyözüne dayanmıı 

Vals'ın c~sedi. Siyah duman ka· 
ranlık bir sütun gibi göğe yükse· 
liyor. Hararet yirmi metreden 1 
yüzlerini yakıyor, tayyaredeki 
mermiler birbiri arkasına· patıa· 

yor. Uzakta gölgeler koşuyor, 
köylüler, askerler.. ' 

Konrad isden maak~aine rağ· \ 
men sapsan olduğu belli olan yü· 
zünde azap işaretleri gelenlere 
bakı:r.or; Goı'lah söylüyor; 

• 

- -· - -----~-----·-· ------

ZABITA 
11 ŞUBAT - lMI 

zehirlenme surctilc öldiilerse !? 
Farzcdclim ki, zehirli bir şey 

yutmuş olunlar. Coı:ı sabah kah. 
valtısmda!? Pol da nutkunu söy
lemeden bir müddet evvel!? A
caba nasıl bir zehir böyle bir te
sir yaparak bu şekilde öldiirebi. 
lirdi!? 

Bu düşünceler içinde tekrar 
uykuya daldr. Fakat sabahleyin 
bu garip düşünceler tekrar ken
dini aldı. Çalıştığı müddetçe, bir 
türlü zihninden silinmiyordu. Ce
ri ertesi gün Holli'yi model e
dinmiş olduğu halde yeniden ça. 
lışmağa başlamıştı. 

Bu lcfa Holli, bir kitap dola
bı üzeride oturmuştu. Ellerile bu 
dolabın bir kenarını tutmaktay
dı. Hesapça bu dolap, küçük bir 
yelkenli gemi küpeştesiydi ve 
genç kız, bu gemi tayfalarından 
birile konuşuyor gibi vaziyet al
mıştı. Arkadaki beyaz duvar, yel 
kcni temsil ediyordu. Bir mec. 
muaya yazılmı~ olan hikayeler -
den birisi için yapılmakta olan bu 
resim de böylece vücut bulmak • 
taydı. 

Ceri çalışıyor, bir taraftan da 
Holli'ye dün akşam olan biteni 
anlatmağa savaşıyordu. O gün 
yalnız, bir gazeteci uğradı. Bir 
gün evvelse, bir çok gelmişti, ec
ri, sözlerini bitirdikten sonra: 

- Görüyorsun ya Holli, dedi. 
Ne hallere girdik 1 Başımıza n-e. 
lcr geldi? 

- Holli: 
- Bir dizimi kaldırayım mı? 

diye sordu. Mecmualarda güzel 
dizli bir kız resmi, daha cazip bir 
tesir yapar. Benim de dizlerim 
hayli güzeldir. 

- iyi ama dostum, sen şimdi 
faraza bir gc:mick bulanuyorsun. 

ROMANI 

Öyle garip vaziyetlerde duramaz 
sın ki. .. Muvazencni kaybeder -
sin .. 

On dakika geçti. SükO.nctle 
geçen bu zaman zarfında, Cc:ri
nin fırçasmm tuval üzerinde yap· 
tığı hışırtılı sesler bile i§itiliyor
du. Nihayet Ceri: 

- Buraya bak Holli, dedi. Dün 
gece benim aklıma bir şey geldi. 
Sana söyleyecek olsam, deli ol
duğuma hükmedcrsin. Fak.at söy
liycceğim. Con'un, kalbinden şi· 

kaycti belki olabilirdi. Fakat 
Pol'un bir şeyi olmadığı muhak. 
kak. Fakat nasıl oldu da her iki
si de aynı surette öldüler. 

- Tabii bir ölümle ölmediler 
mi demek istiyorsun? 

- Evet. Senin de aklına böyle 
bir ihtimal geldi mi? 

- Eh, şöyle böyle .. Yalnız sen 
ve ben değil, bu adamların daha 
cesetleri ortadan kalkmadan bir 
çok kimseler böyle düşünecektir. 
Fakat belki de yanılıyorlar. Ya
nılıyoruz. Bundan başka, kim bu 
işi tahkik edecek? Göriinüşte bu 
iki adamın aynı s~rette ölmeleri, 
bir tesadüfü andırıyor. Esasen 
doktor da öyle ısöylemedi mi? 
Fakat bu vaziyet ve bu ihtimal 
her kesten- ziyade seni de dü~ün. 
dürse gerektir. 

- Neden 
- Neden olacak. Sen her ikisi 

öldüğü zaman dahi yanlarınday
dm 1 Sonra her ikisini de sevmi-
yordun. Onların kızkerde~in-e 

tutkunsun. Kızkardeşini sana 
vermiyen, bilhassa bu iki kar • 
deşti. Bu iki kardeş ortadan kal
kıp sen kızkardeşlcrini almağa 

muvaffak olduğun takdirde en· a· 
şağı yirmi milyon dolara sahip 
olacaktın. ı 

Ceri bir lahza durdu. Sonra 
gülümseyerek: 

, - Evet, dedi. Ben onl:ın ze· 
hirledim öyle mi? Mesela, kula· 

f ğımın içinde sakladığım "Gö
"'ı rilnmeyen bir zehirli örümcek,, 
İ· ile .. Hah, hah ... Siz kadınlar cid
' den tuhafsınız. Ne hayal genişli
' ği bu dostum 1 
• •. ı- Ccri bundan sonra resme de • 
~ram etmcği teklif etti: 
i i - Canın istiyorsa, bir sigara 
tellendir, diyordu. Ben de biraz 
şu yelkenli gemiye hayat vere -

! yim. Y clkenler kolalı gibi, sert 
duryor ... Yarın, be.nim öldürdü -
ğüm adamların cesetleri yaküa.. .. .., 
1 

- Her şey bitti, yüzbaşım esir yaptığı bu fedakarlık ebediyen 
olduk. gizli kalacak. Onlar ken-disinin4 . ~ 

Konrad hiç cevap vermedi. O • ölümü sayesinde yaşayacaklar.j 
şimdi karısını, küçük kızım ve : Fakat bundan şüphelenmiyecek· 
Sturm'u düşünüyordu. Esir ola-~ 1 lcr . 
caktı. Fakat kumandan onun buj • , Uzaktan bir Fransız teğmeni 1 
i§i mahsus yaptığını sanacak, is· bağırıyor: , 
tiyerek yere indiğine inanacak, - Silahlannttt atınız. HUviyet1 
ve arzusile Fransızlara teslim oı- varakalarınızt ~karınız. ~ 
olduğunu kabul edecekti. Bu da- Gorlah onlara doğru ilerledi. 

Yıızıı.n: PHIUP WYUE 
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9 

cak ve bütün deliller ortadan~ 
kacak. Şakayı bırakalım arn't 
ben hala düşünüyorum. Acabar 
böyle insanları kalbinden ölrnUt 
gibi gösteren bir zehir var ıııf 
drr? 

- Vallahi bilmem. Fakat bit 
tahkik etsek fena o!Il".az. 

- Evet ... 
O akşam, Ceri ve Holli bir bat 

ka sin-emaya gittiler. 
Ertesi günü Ceri, atelyesi.nd' 

yalnız çah;tı. Bütün gün tablO" 
nun dalgalarını ve sema kısrnıııl 
boyamakla rmşgul oldu. Sı~• 
yine pek fazlaydı. Bereket ver " 
sin gazeteciler gelip kendisini rı' 
hatsız etmediler. 

Gazeteciler, şimdi Oldston Jd.. 
lisesinde ayinleri yapılan Pol ~ 
Con'un cenazeleri yanında lbul1l" 
nuyor ve Beti'den başlıyprale• 
yas kıyafetine bürünmüş oıatl 
Mod, Molli gibi aile efradı ki' 
dmların kostümlerinin hususi " 
yctlerini not ediycrlardı. 

Saat altıda Holli gelöi: 
- Hcllo Ccri ! Daha bitirtnt' 

din mi? 
Holli olinde bir kitap tutuyor" 

du. Ceri, kitaba i~aretle: 
- Hayrola, dedi. Kitap nu o

kuyorsun? Senin böyle bir iti ya· 
dm olabileceğine hiç ihtimal ver• 
mi yordum. 

Holli kitabın knp:ığınd:ıki b:ıf' 
lığı gösterdi. Eu kit<'lfl "Zehirle' 
ve Panzehrler,. adını ta~ıyordLl· 

Ccri hemen uzandı: 
- Aman onu bana ver 1 
- Zaten t:ıa vermek üzere aY 

dım. tçcr:::i:ıde her türlü rardJll 
tnaliımat var. Arkadaşlarınla l<O" 
nuşmaktan can1n sıkıldıf1ı zrunaflt 
okursun ... Bütün panzehirlcrdcıı 
bahsediyor. Ben bugün- hep b\J" 
nu okudum. Enteres~ bir kitaP' 
Zehir elenen şey, alelade otlaf" 
dan, çiçeklerden bile çıkarıbyot• 
Hele bir oku 1 (Devamı var) 

G) tl2")'4'ı''QU 

l• ....... _._ ....... ...._..~ 
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l: • 
k:ikada, hafızasında yeniden Bez kaplı küçük bir defter uzat"t 

Sturm'un sözleri çınladı. tı. Ve birdenbire arkasın~ pa~la~ Gu·· nıu·· k 
- Şüphesiz .. ölmek hakkınız- yan bir silah su5 işidince gm 

~ır. döndü. Konrad hala ayakta idi,C Soldan sağa: 
bulmaca 

Kendi hatası yüzünden iki seV" başaçık, sallanıyor, duman çıkan ı - Amerikada bir hWdmıet. 1" 
gili vücudu bckliyen korkunç a· rovelveri elinde.. Alnında kanli:1 ~''mele. 2 - Yangın Çikl:rm8... 8 -?,;el· ~, ~ ~ .6. ~.,. 

kıbeti görür gibi oldu. Karısı ve bir yıldız var. :r~tf kClmUr. 4 - ŞayaniJı~!. 
kızı hapishanelerde, tecrit kamp· Onu şalgam tarlatan arasında" ~-·Tayin olunan zaman • ~ 

· · d' ·1 .. .. .. . '1 16 -'4Blr kavim - Kör, 7 - Bir JJ 
larında sürüneceklerdi. Ve yine bır se ıye 1 e goturuyorlar ıım·Jı ttnee kumdan. s ...:.... Nat'°uıc 9 - Ol' 
kumandanın sözlerini hatırlaya- di.. Ara sıra bu hazin kafile du-· ,nl§}lk - Bir YllAyet mer~ezJ~, l~ 
rak titredi: ruyor. Başka askerler de ıgeliyor,ı tYama • Tersl dl§l iıı.san'yavrusud1l' • 

- Şüphesiz.. ölmek hakkınız- hepsinde Almanı görmek arzusu /Nida. 
dı var. Yukardan apğr: ...ıı. 

r · l - Metrenin binde blrt. 2 - ~ 
Stur~ bu sözlerile, belkide Bir asteğmen soruyor: yükler • Sorgu edatı.' s - ce.tU":.:_ 

farkında olmaksızın, ·kendisine - Kendini öldürdü değil mi? 
1
dakAr. 4 - zatınıza hitap ed~ 

kaçmadığını isbat için bir imkan Teğmen cevap veriyor: 5 - Sonuna (A). gelfrse ıru,..00-. • 
vermiş oluyordu. Amirini mcm· - Evet, teslim olmak isteme· lur' - tczarru, 6 - Kaclmm b9i!',..., 
nun etmek, iki sevgili vücudunu di. Yunan paJ1tahtı ehalislndcu. 1 ı• 

k 
Tnharri - T<ırsl nazik dcgil. 8 -:_.r 

kurtarmak mümkündü. Yalnız - Acababu teslim olma iste· v-. nan. 9 - Tcrsl dehanın kUçQ.lC ;ıO 

bunun için kendisinin ölmesi la
zım geliyordu. 

Fransrzlar yanaııycr." Tam za· 
manı. Meşin caketinin altından 

Konrad silahı aradı. Yine iki sev
gili simayı düşündü. Birbirine 
yanaşmış iki çeh,reyi, birbirine 
karışını§ kumral saçları hatırladı. 
Yanmış gözleri, gözyaşları ile yı
kandr. Onfar bu işin aslını hiç 
öğrenmiyecekler. Karısı, kızı 

Konrad'ın kendilerini ölilme ka· 
dar sevdiğini bilmiyecekler. On
ları feci azaptan kurtarmak için 

meyi~ bir vatanperverlik 
Yoksa garurdan mı? 

mi? dcşldlr - Tersi yetimler demektıı'• 

- Kimbilir! 
-Ve hiç kimse de lbilmiyc-

cek. 
Yavaşça örtüyü kaldırdılar .. 

ölünün kanlı yüzüne bir lahza 
baktılar. Fakat yanmıı, kızarmıı, 
yer yer siyahlanmış, ıztıraptan 

'kırışmış. fakat aynı zamanda 
. sakladığı sırrın büyiikliiğii kar
. ıısrnca sUkOnet bulmuş bu zavaı· 
lı çehre sırrınr onlara söylemedi. 

-SON-

- ŞUpbe - Kamer. 
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Soldan snta: / 
1- Belgrad, 2 -KUre, nt.\"e.,~~ 

üzcrincçık, -i - Çüvcn, Ze, fS - >• 
Za, Soğ, 6 - Kc ançcken, 1 - .,p• 
nan, A vnla, 8 - ·ııı, 9 - AJJ, 
york, 10 - Ma, Halen, ,,/ _______ _...,, 

ŞEH1R Ttl"ATJ10S11 
Tcpeb:ışı Drnm J{ıstJlİ 

Akşam 20.30 dil 
O K\IHN Ço' 

Komedi kısmı: GUndUz 14 te. 
cuk oyunu. Ak11am 20.30 dP. 
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