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Piyango· 

ilk tertip birinci 
keşidede kazanan 
numaraları veriyoruz 
Mm· · lin . 1 pıynnkonun ilk tertib bi-
cı kcşidesi bugün saat 10 da 

"-nkara halkevindr çekildi. 

"Balkanlılar 
arasındaki tesa
nüt,harp alevini 
bu ı mıntak(:lya 

Büyük ikramiyelerden 80 bin li-
rayı kuzann b'I t' . l<: • n 1 c ın bırer parçası 

CSkin Bursa El' - · :ınu ' ' azıg, Zıle ve 
tebaki parçaları da İslunbulda 

Satılını~tır. 
20 bin liralık ikramiyeyi 

llan b"l · ı clın parçalarından birer 
(Devamı 2 inci sayfada) Jlııriciyc \"ekilimiz Şükrü Sarnçoğlu bu sabnh Slrlicci garınıla ... 

. sokmıyacak ka
·. dar kuvvetlidir,, 

. 

Gaf enko yakınd 
Romaya gidecek 

IP©D ütü lk.©ılfili1 o~ 
üttefik olan ve olmıyan bütün Balkanlılar ve 

bütün dünya tarafından takdirle karşılanmaktadır 
!!~ 0 Y 8_!" 0 8 r 8 ~@ lre : Hariciye Vekilimiz Şükril Saracoğlu, bugün saat 15.30,da mat -

- - bu:ıt erkii.nmı kabul ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuştur.: 

Romanya, Bu-lgarı·--sıan ve Macarı"stana toprak 1 mai):; h~~.i:~::i·~ ~~~e:::nk!:~~~a:~·~~iliB:::.a::~;:;~~e~~ 
mizlc hepimizi nlakndnr eden her çeşit meseleleri tetkik ve miltnlea 
ettik. Bu tedkik ve mutnlealar, temame.n yekdiğerimlze yardım ve 

verme fedakarlığında bulunmalı imiş! 1 ~::~:!~=;:!·~::.:::~:~?EE:~~:~::::. ~::: 
"r l Sofya~ 7 (Radyo) _ Bulgar Avrupada sağlam ve devamlı bir .:! ve istifade etmek fırsattnı buldum .• Resmi celselerin hitamından 

e graf aJansı m h b" · R d Ih sonra Yugoslav başvekili, heycllinizl Ni§'e kadar getirerek kendi 
b.ld" . u a ırı oma an su tesis edilebileceg"" i kanaatinde· 1 l ırıyor: evinde bir gün misafir etU. Avdetimde Sofyn'da Bulgar başvekili ile 

R d k" dir. 1 yeniden konuştum. Alelfimum Balkan politikasında ve alelhusus 
B Ik oma a ı siyasi mahfeller Diğer taraftan bir ltalyan ga- \ 1 Türk işlerinde derin bir vukuf sahibi olan Bulgarlar Kralı tarafından 
k a an Antantı konseyinde verilen zetesi, Romanya Hariciye Nazırı kabul edilerek tenevvür ettim. 

ararlardan memnu .. .. k w ted" B n gorunme • Gafenkonun yakında Romaya Belgrad müzakerelerinin \'ardıgı mes'ut neticelerini söylennn 
l ırR ununla beraber, bu mahfel- gelerek Kont Ciyano ile görüşece- nutuklar, neşredilen resmi tebliğ ve nihayet ittifak azaları tarafından 

M
er, ~manyanın Bulgaristan ve ... . . b ld" k j · yapılan beyanat, kfıfi derecede vazıh olarak dünyaya ilan etmiş ol-
acarıstana t k gını i ırme tedir. ki nazır, Ma- duğu için berveçhizir birkaç noktayı tebarüz ettirmekle iktifa ede. 

fedakarlıkt obpra vermek için caristan ve Bulgaristanın arazi ta- ceğim: 
d . ... · k ab ulunması 18.zımgel- l l · l · · k"k d 1 ıgı, anca u suretle cenubu şark"ı leeprdeı·rr.ı mese esını tet ı e ece <· a - Tilrkiyenin takib etmekte olduğu dürüst, vazıh ve samimi 

_ politika, mllltefik olan \"eya olmıyan bütUn Balkanlılar tarafından 
takdirle karşılanmaktadır. 

'Almanya 
Finlandiya ve 
Sovyet Rusya
dakı elçilerini 

tle.rline çağırdı 
Londra, 7 (Radyo) - Kopen -

hagdan öğrenildiğine göre, Alman 
hükfuneti Finlandiya ve Sovyet 
Rusyadaki • ;ilerjni Berline çağır
mıştır. Elçiler Alman Hariciye na· 
zın Ribbentropla mühim görü~ -
meler yapacaklardır. Bu içtimada 
Bitlerin de hazır bulunacağı ila· 
ve edilmektedir· 

AVAM KAMARASI!\TOA BlR 
b - Belgrad içllmaındaki faaliyetimiz ve hareket tarzımız, bU- MÜNAKAŞA 

tün dünya efkarı umumiycsi tarafından takdirle karşılanmıştır. f RANSIZ ORDUSU 6,5 Mil YONU BULDU 
Londra, 7 (Radyo, saat lB) _ 

londrada bulunan Fransız a sk .. 
e~.kanından bir zat· Fransanın b~~ 
i't.ın silah altında 6,5 milyon askeri 

bulunduğunu söylemiştir. Bunun 5 
milyonu harbin ilk günlerinde si -
lah altına çağırılmış, diğerleri d e 
bugüne kadar orduya iltihak etmiş-

.___ tir. 

1 

................................................................... .. ........... 
ö ı ü m üstii;;;; ...... : .. iilii;TI 

1 - Lütfen son sayfamıza bakınız -1 
~ ....................................................................................................................................... . 

c - Balkan momlckcllcrinin bir harb ateşinden korunması için Londra, 7 ( A.A.) - Dün Avam 
hatta bir Balkanlılık politikası için ittifaka dahil olan ve olrnıyan her Kamarası. ' Finlandiya ordusu -
Balkan devletinin yekdiğcrine tamamen muvazi hatta tamamen mu-

1 

na Ingili~ g~n?l~~erini~ı yazılma-· 
tnbık bir tarzda politika takib etmekte oldukları kanaati her tnrafı!l ıme-cle:sı göru lmustur. 
mevcuddur. ( DC\·amı 2 inci savfnıl:ı, Komüni t m bus Gala;;cr şu 1'1-

\~ · h sormuştur: · 

lrlandalz 2 tethişçi 
idam edildi 

Londra, 7 (A. A.) _.., Geç n ağustosta Koventri'dc İrlanda cum
huriyetçil0ri tarafından ynpılan ve birçok kimsenin ölilmUne s0heb 
olan sııiknsttc· meth ıld ı ol;ın ve f 1 m h um <'ille n Pctcr Bnr
ncs ve Ceymis Rişnr bu sal>::ıh saat 9 d::ı nsılmı rJrr. 

··- Askerlik çağında bulunan 
İngilizleri, İngiliz ordu:runu ter -
kederek aBron Manlerheimin or · 
du..,una yazılmağa kim tej\ ik edi -
yor?" 

Harbi; e nezareti ma'i mü le -
~arı \ 'orender şu cevabı \ermiş -
tir: 

··-Finlandiya elçiliği, Finlan -
di})ada çarpışmak ic;tiyen 1 ngiliı 
g6nullulcri ka} delm"ktxlir. F.1 

(De\umı 2 fn("f sa~fuı,;a 



2 - SON DAKİKA - 7 ZUBAT 1940 ÇARŞAMBA 

Milli piyangoda kazananlar 
(Bastnrnfı 1 lıuıcl sayfada} 

tnncsl Konya, Samsun, Bafra, 
Dursa ve mUtcbaki parçalan da. ls
tanbuldadrr. 15 bin liralık biletin 
birer parçası Keskin, Erzurum, 
Bolu, lzm.ir ve diğer parçaları da 
lstanbulda.dır. 

12 bin liralık biletin bir pnrçaıııı 
Bursa, Dörtyol, Ankara, İzmir ve 
diğer p~alan lstanbuldadır. 

10 bin liralık biletin birer par
çası Urfa, Diyarbakır, Biga, An
kara, 1mılr ve diğer parçaları ls
tanbuldadır. 

80 bin lira kazanan 
41141 

20.000 lira kazanan 
6605 

15.000 lira kazanan 
:H650 

12.000 lira kaaznan 
12908 

10.000 lira kazanan 
7905 
5.000 lira kazananlar 

31790 40704 

3.000 lira kazananlar 
283 19689 28932 80937 85215 
2.000 lira kazananlar 
1258 4056 22930 89685 40801 

445-15 486ül 49227 
1 .000 lira kazananlar 
5'1'1 1000 8718 4820 4887 

4898 12265 12282 18588 15166 
15535 16232 19276 20390 24159 
27406 27757 80142 84553 37506 
87ü96 38998 39619 42619 45873 
47553 47686 48158 49617 

100 lira kazananlar 
105 1058 1546 3011 a205 

4180 4824 4898 5503 6009 
6436 6873 6952 7268 8446 
8489 9627 10011 11138 12198 

12939 12956 13177 13193 13647 
13922 14933 15318 16178 17192 
17665 18019 18431 18505 19472 
19646 20390 20600 21285 21637 
21965 22348 22683 23040 23240 
23604 23738 24120 24207 24219 
24428 24509 24787 25047 25408 
26340 .26637 26712 27097 27707 
28543 28877 28907 29206 29209 
29319 29453 30638 30935 31531 
31709 32267 32952 34432 35167 
35809 36225 37022 37126 37380 
37420 37716 38677 38838 39150 
40217 40229 40502 40531 40545 
4Q5.96 40767 40828 41409 41457 
41491 41976 41982 42145 42366 
43234 43394 43521 43805 44049 
44110 44152 44548 44628 44696 
45208 46326 46688 47135 47655 
'47825 48454 49441 

(80, 20 ve 15 bin liralık ikra· 
miyelerin isabet ettiği numarala· 
rm son iki rakamları olan (41) 
((05) (50) ile nihayetlenen biltün 
biletler (20) şer lira, onda bir 
he.sabile (2) şer lira amorti ka· 
.zanmıılardrr. 

· 50 lira kazanan 
numaralar 

6869 6372 6549 6518 6S88 
6612 6682 6705 6716 6863 
7036 7042 7070 7188 7191 
7481 7487 7512 7792 7885 
7877 7918 8004 8145 8256 
8269 8808 8845 8362 8887 
8921 8975 8994 9004 !J012 
9060 9131 9226 9239 9369 
9409 9471 9479 9480 9594 
9801 9959 10054 10252 10259 

10277 10329 10885 10669 10726 
10727 10786 10846 l08j7 11088 
11041 11060 11150 11352 12038 
22048 12054 12119 12145 12278 
12315 12402 12420 12448 12517 
12529 12578 12684 12897 12969 
18()()8 18121 13122 18246 18258 
18290 18851 18886 13440 185lp 
1SG95 13705 18709 13720 18826 
14120 14193 14866 14396 14521 
14648 14770 14888 14934 15059 
15183 15261 15418 15587 15623 
15629 156'70 15687 157s.t 15789 
15900 15916 15944 16020 16029 
16034 16176 16199 16298 16808 
16889 16428 16471 16551 16800 
16966 17098 17291 17810 17898 
17582 17812 17870 17685 17700 
17713 17890 17894 17999 18172 
18398 18401 18440 18519 18631 
18673 18767 18845 18879 18904 
18921 18958 19271 19290 19337 
19502 19615 19663 19777 19828 
19833 19978 20041 20274 20368 
20608 20693 20788 20815 20911 
21251 21544 21625 21638 21666 
21723 21789 21898 21933 22023 
22321 22460 22547 22705 22710 
22751 22793 22821 22822 23153 
23169 23180 23276 23357 23382 
23385 23416 23427 23482 23487 
23588 24217 24357 24491 24616 
24746 24758 24812 24951 24959 
24989 24250 25313 25385 25474 
25553 25581 25929 25951 25970 
26018 26273 26282 26387 26808 
26829 26884 26896 26922 26925 
27042 27055 27110 27186 27285 
27294 27328 27405 27417 27551 
27572 27586 27813 27900 27901 
28058 28096 28116 28203 28316 
28504 28552 28581 28837 28944 
29053 29121 29213 29354 29414 
29449 
29495 29502 29503 29~1 20979 29991 
10222 so200 80371 80379 80!91 sooıa 
80689 S0741 80907 80983 8009Z 81027 
81099 81105 81ll0 81299 31280 31570 
81682 Sl70i 81773 81816 31890 81008 
81992 82064 82171 82123 82307 82~9 
8%601 8%tıı.:I 12697 8%788 8%70l 8%881 
82900 82907 S29ti 88022 83024 83212 
83297 88381 88883 8St7S ~17 
83589 88690 88725 SSD9Z 84027 SUOö 
8U6'1 W14 8U27 84257 84885 8'844 
MU8 8l8S8 84891 8"08 M48Z 841100 
HtiM 84598 84685 8·1610 84774 85014 
"°lS ~ 85819 81'l3%5 86848 &5896 
8540Z SMD.ı SM8'1 8549G 85!>50 85608 
85682 8568'1 859M sao.ıo SJ988 86081 
86162 86218 86507 80581 !6658 80703 
86804 86893 86901 81044 S729S 87352 
S741G 8'1419 87517 87718 81760 88001 
88144 88400 88518 88MO 88580 88SIJ:S 
88626 88666 887Z1 88750 89768 89280 
892'18 80288 89802 89374 89450 89166 

89616 89644 89753 89776 89997 
40055 40181 40185 40218 40327 
40429 40688 4-0785 40818 40823 
4-0850 40872 40958 41087 41185 
41286 41272 41826 41544 41610 
41661 41766 41846 41918 41971 
41970 42102 42115 42141 42161 
42184 42218 42818 42327 42358 
'2421 42490 52547 42552 42719 
42897 42984 42990 42996 43014 
43290 43828 48410 43494 43587 
43710 43746 43887 43979 44087 
44150 4416a 44196 44268 44596 
44608 44752 44984 45051 45205 
45210 45256 45289 45416 45426 
45597 45631 45673 45823 45915 
46024 46220 46538 46948 47022 
47089 47092 

Atinıı, 7 (A.A.) - Gazeteler Belgrad Jconfe· 
ransına sayfalar tahsis etmekte ve konferansın 
mesut neticelerini uzun uzadıya mevzuu bahsey
lemektedir. 

Proia diyor ki: 
"Harp neticesinde enttrnaayonal vaıiyette 

hasıl olan değişiklik dolayısile Balkan antantı 
devletleri arasındaki bağların gevıediği.rri zanne· 
denler veya zannetmek istiyenler hakikatten ne 
kadar uzak olduklarını anlamı§lardır. 

Metaksas, Belgraddaki Havas ajansı muha· 
birine yaptığı beyanatta, antant haricinde bu· 
lunan Balkan devletlerinin dahi aza devletlerin 
vaziyetlerini tasvip eylcl:liklerini, o suretle 3d, 
Bulgaristam sulh blokuna dahil tclikki ede· 
bileceğimizi söylemiştir. 

Binaenaleyh Balkanlarda sulh yalnız antanta· 
2asının nef'ine değil herkesin nef'ine olarak 
temin edilmiştir." 

Katimerfni şöyle yazıyor: 
"Balkan antantı devletleri antantın Avrupa 

harbi karşısındaki vaziyetini tetkik eylemişler ve 
aralarındaki tesanüt ve Balkanlarda toprak sta -

---------- ----- -- -

tükosunu muhafaza etmek prensipindcn ayrılma· 
mı~lardır." 

Elefteron Vima gazetesi de Belgrad konfe
ransının neticelerini ~}·le hulasa ediyor: 

''Balkan antantının dört devleti pakta kati
yen sadık kalmışlardır. Avrupa harbi ka~ısında 
kendilerini muharebe harici tutan hattı hareket· 
!erinde devama karar vermişlerdir. Balkanların 

sulbü Balkanları tehdit etmedikten başka onların 
kiya~tini takdir eden muharip devletlerin hattı 
hareketlerile de temin edilmiş bulunuyor. 

Ekonomik sahada Balkan devletleri istihsal
:crini aralarında tanzim etmek ve bu suretle kar
şılıklı boşluklarını dolduracak tarzda mübadele
lerini arttırmağa karar vermişlerdir. Böylece Bul
garistan Balkan antantı ekonomik konserinin me
saisine iştirake davet edilecektir.'' 

Diğer bütün gazeteler de mümasil neşriyatta 
bulunarak Belgrad kw>nferansının karar!anndan 
memnuniyet beyan ediyorlar. 

Ankara radyosu 
Yarın 14 de İngiltere 
için hususi bir program 

ne§redecek 
Ankara, 7 (A.A.) - İngiltere 

B. B. C. radyo idaresinin talebi 
üzerine Ankara radyosu taraf m· 
dan 8·2·1940 perşenbe gilnU aa· 
at 17,30 • 18,00 arasında neşre· 
dilmek üzere tertip edilen ikinci 
hususi Türk müziği programının 
saati ve .dalgİı uzunluğu • B. B. 
C. idaresinin daha iyi dinleme 
şeraiti temin etmek maksadile 
telgrafla yaptığı m'tiracaat üzeri· 
ne • aşağıda gösterilen gekilde 
değiştirilmiştir: 

Saraçoğlunun 
beyanatı 

(Başta.rafı 1 lllllrl sayfada) 
d - Balkanlılar arumdakl ihWA.flann bundan sonra bir o.ilenin 

ferdleri ara.amdati lhUIA.flar gibi halledileceğine inarulmaktndır. 
e - Balkan sulhUnUn bekçileri arasında.ki tesanllt hissiyatının 

harb alevlnl bu mmtakaya ııokmıyacak kada.r kuvvetli olduğu herkes 
U.rafmdan milf8.hcde edilmektedir.,, 

Hariciye veklllmlz bu a.kuam Ankarayıı. hareket etmektedir. 
(VoldllmhlD memlekete dönilı \ 'e kal1ıla.nı!J ta!stıabnı 8 Uncu 

ıtay,famwla bulacaksınız.) 

Saracoğlunun Atina ajansına beyanatı 
B. Şllkrll Sanı.çoğlu, Atlna a;fansınm Türkiye muhabirine aşağı· 

dakl beyanatta bulunmuştur: 
''Belgrad'da telW ettiğimlz sırada kencliBlne ~rk m11let1rıhı Yu

nan olan her ıeye ke.t'§t duymııktıı olduğu hissiyatın derinliğini ifade 
etmi§ olduğum dost ve müttefik Yunanistanm bUyUk devlet adamı 
Metaksu bııkkındaki hayra.nlığmıı ifa.de etmek ve B. Metaksasın ~ıı 
Yunan mllletlnitı TUrk milletine karşı nyni hissiyatı beslemekte bu
lunduğunu söylemek fırsatını elde etmiş olduğunu beyan etmek için 
tamanı münasib gl5rUyonım .. , 

Ahnanya, elçilerini 
Berline çağırdı 

(Baştarnfı 1 lnncl sayfada) 
kat Ingiliz askerlerinin bizim or .. 
dumuzu terketmeğe teşvik olun<IU" 
ğunu bilmiyorum." 

Bu sual ' : cevap üzerine A • 
vam Kamarasında bir münakaşa 

açılmış ve bir çok mebuslar Fin " 
landiyaya karşı o:an sempatileri "' 
ni bildirmiştir. Nihayet, rnulıafa • 
zakar mebus Hampson, ilk suali' 
soran komünist mebus Galaşere 

hücum ederek şu suali sormuştur: 
"- Acaba bu mübarek hatip. 

Mosk0\'3 ordusuna yazılmak üze
re ne zaman buradan gidecek? 

Bu sual, mebusların gülüşmck-
rile karşılanmış ve bunun üzerinr 
bu bahis etrafındaki münakaşa d~ 
nihayete ermiştir. 

AL!UA:'.'\ TA YASSUTU 

l\ARŞISl1'l>A 1'"RANSIZ 
GAZl:."'TEl..F..Rl 

Pnris, 7 (A. A.) _ Fin!Andiyn
ya karşı yapılan Sovyet taarru
zunda Alman tavassutu meselesi 
Fransız gazetelerinin nazarı dik · 
katiııl cclbetmektodir. 

Tavassut meselesi kimseyi hn -
yallerc dil5ilremcz. Finlfuıdi~·ayn 

yardım i§i, bütiln dilnya üzerinde 
adalet ve hürriyete aeık olan de
mokrat hUkümeUerin her şeye 

rnğrncn başlıca meşgalesini teşkil 
etmektedir. 

Ekselsiyor gazetesi, dört siltun 
Uzre koyduğu "Bcrlin'in tasarla -
dığı tavassutu heklernekslzin Fin
landiya.ya yardım edelim., ba§lığı 

altında diyor ki: 
"HilrriycUerini karış karı§ Umit· 

sizce mUda.faa eden Finlfı.ndiynya 
kl\1'§1 yapılan tecavüz İngiliz ve 
Fransız efkarı umumiyesini fev
kalado müteessir ctmi5tlr. Harbin 
sevk ve idaresine nit bUtUn mese
leleri müzakere Otmio olan lngiliz
Fra:naız yU.ksek harb meclJ81nio. 
Finlnndiya meselesine ait siye.si, 
askeri, fcniıt, mali ve iktisadi hu
susatı da görUşmUş oldui;'UDu far
.ıcdcrsek bata. etmeyiz. 

Alınan tava.ssutuna ait haberle-

Evvelce 8"2·1940 perıcnbe gU· 
nü saat 17,SO • 18,00 arasında 
1684 metre kes. Uzun ve 31,7 
metre 9465 kes. Kısa· dalga pos" 
talarile neşredileceği bildirilmi~ 

olan bu program aynı 8"2·1940 

pcrıenbc günU 1648 metre 182 
kes. Uzun ve 19,47 metre 15,195 
kes. kısadalga postalarnnızla sa· 
at 14,00 - 14,30 arasında neıredi' 
lecektir. 

Binaenaleyh Ankara radyo mu· 
düdüğünün 1648 metre uzun 
dalga postısmm neşriyatı mez· 
kitt 8·2·1940 perşenbe günUne 
mahsus olmak üzere saat 14,30 a 
kadar devam edecek ve müfredatı 
evvelce bildirilmiş olan program, 
İngilterenin B. B. C. Radyo ida· 
resi tarafından alınarak ms· 
Transmisyon suretile dünyarun 
her köşesine yayılacaktır. 

Balkan antanb reisi 
Balkan Antantı reiallği, malo.m olduğu üzere, mUnnvebeyle dört 

Balkan Hariciye Nazrn tarafından deruhte edilmektedir. Riya.set sıra
sr, öbür giln Romen hariciye nazıri Ga.tenko'dan hariciye Vekilimiz 
ŞUkril Saraçoğluna geçecektir, 

• re gelince, sahto haberlere aldan~ 
mryan FinIAndlya ne bugün ne de 
yann Berllnln tavassutunu körU 
körüne kabul etmiyecektir. ÇUnkU 
bu tavassut onu nihayet blr Al
man - Sovyet vesayeti altına ko· 
ye.caktır. 

Yeni zelzeleler 
Gümiişhant, 7 ( A.A.) - Dün 

sabah biri hafif biri orta şi&ietli 
olmak üzere iki yer sarSrntısı ol • 
muştur. Hasar yoktur. 

Giremn, 7 ( A.A.) - Dün sa
Jıah saat 4 de şiddetli bir yer sar
sıntısı olmuştur.· Hasar yoktur. 

K u; mektepleri arasında bugün yapdan 

Voleybol müsabakaları 
Bugün, · Çapa Kız Muallim 

mektebi kapalı salonunda, kızlar 

arasındaki voleybol müsabakala -
nna devam edilmiştir. Fikstür 
mucibince yapılacak maçlar, Cum 

bulunan Currihuriyet karşısında 
lnönfilüler derhal hakimiyeti ku -
rarak maçı lehlerine bitirdiler· 

Hclslnki'nln kararı ilzerinde 
yapmakta olduğu yorucu vo yıp

re.tlcı mUcadeleden ziyade FinlAn
dlyanm istilclali için devamlı ga
nınlller ve sağlam hudutlar temin 
edecek olan Avrupa harbinin sonu 
müessir olacaktır. Bu son belki de 
zannedildiğinden çok daha ya.kın-
dır.,. 

Pöti Pariziycn gazetesi, Sov· 
yetlerin FinlarJ:iiyada uğradıkları 
mağlubiyetlerin acısı altında 

şimdi Finlandiya harbine biltUn 
mcvcudiyetlerile atılmış oldukla" 
rını mii§ahade ediyor ve diyor ki: 

lG6 215 868 878 599 
617 824 975 1016 1043 

ll!.18 1228 1349 1887 l.680 
1761 1831 1840 2012 2084 
2267 2861 2415 2521 2551 
2607 2670 2!.118 2293 8083 
8101 3121 3203 8449 8463 
8521 8548 8557 8619 8858 
8901 3948 4003 4111 4244 
4579 4502 4629 4631 4736 
4762 4774 4919 4936 6078 
5181 5274 5864 5403 5485 
5459 ü603 6874 5886 5915 

'711% 4'715'1 ''1158 47282 '72.U 47277 ı------------
47821 47407 47490 47650 4;593 476.58 

huriyet - lnönü; Kandilli - Şişli 
Terakki; Erenköy • tstiklal lise -
teri arasındaydı. 

Birinci müsabaka lnönü • Cum 
huriyet arasında c.ereyan etti. 

lkinci milsabaka Kandilli ile 
Şişli Terakki arasında yapılacak • 
tı. Fakat Kandilli takımı sahada 
lsbatı vücut etmediği için hükmen 
mağ!Op addedildi. 

Sıra günün en son milsabaka -
sına gelmişti. 

''Moskova hükumeti kızıl or· 
dunun ve harici siyasetinin şere" 
fini kurtarmak emelindedir. Ber· 
lin ise Rusyayı sadece bir iptidai 
madde haznesi telikki d:iiyor ve 
ondan azami derecede: istifadeye 
çalışıyor. Keza Rusya Almanya· 
ya Yakın Şark ve Asyada mütte-

4799S 480.;4 48088 48541 48578 486!6 
48911 48926 (9010 49465 49080 4D69S 
49110 40701 s 

J~) AKŞA M('. 1 
-·-·----·--. -. ·-- -....-.-----·-- -

''Akşamdan akşama" sUtununda, meşhur ''Afrddit" romaru
nm, çocuklanmıza da okutulup okulamryacağının tayini için, 
milli talim ve terbiye . hcy'etine gönderildiğinden bahsedilerek, 
mekteplerde talebenin okuyabileceği kitapların muallimler tara· 
fmda.h imzalanması ve bunların haricindekilerin müsaderesi tav
aiye edilmekte ve şöyle denilmektedir: 

''Çocuklann zihni bozulur ldiye milli kütüphane hiç bir şa· 
aerlerden, hiç bir e11erden mahrum bırakılamaz ... " 

E'"'_,., ao:ro 
A\IC.1"' KU1.-A~1 
ALKIH OILI ~ -· ~ • 

Erellment Ekrem Talu, iflb eden bazı: darbrmcscllerden lbahs 
etmekte ve mesel! ibunlarl:ian: ''Erişir menzil maksCidına aheste 
gldeft, tU re!tar olanm payine damen dotaıır" beyti ile manedl 
ıeccr nabet olur, sabit olanlar" sözünün zamanımızın telakki ,,. 
~.ııo kadar tCAd tqki1 ctti&inl tcharil% ettirmektedir. 

Gmeı bir oyundan sonra Inönli 

birinci seti kazandı. İkinci seti yi
ne lnönilniln galebesi beklenirken 
bu sefer Cumluıriyet üstün bir o
yunla neticeyi lehine çevirince, Ü· 

çüncü ve son set heyecan içinde 
başladı. Fakat eksik bir kadro ile 

Bütün tahminler, geçen hafta 
Çamlıcanın karşısına çetin bir mü
sabaka yaparak maçı kaybeden 
Erenköy takımı lehineydi. N'ite -
kim bu tahmin, sahipleri aldan
madı. Ve Erenköy takımı, üstün 
bir oyundan sonra rakibi lstiklali 
15-l, 15-5 mağlup etti. 

l stanbul Defterdarlığından : 

A.drlyana Fanzl Millno 
Rlkardo 
Sllvlye. KasUI " 

" 

Murlslerlnden lntı.. 
kal eden menkuller

den beherlne lAa.. 
bet eden kıymet 

4911.78 
4911.73. 
327US 

Vergi 
nhbeU 
1-3 
1--3 
1--3 

Bu kıyruote göre 
nıunlanna tarho. 
lwıan ,oeraaet ve 
lntllml vergisi 

117.35 
117.35 

68.23 

13097.9' 302.93 

İtalyanın Milano telırinde s·2·1937 tarihinde ölen Küinto 
Fanzi Kraçiyanın Tilrkiyede bıraktığı 13097 lira 94 kuruşluk 
menkul metrukttından dolayı yukaıida isimleri yazılı mirasçılan 
namına 1836 No: lu kanun hlikUmlerine göre Feriköy Maliye 
Tahakkuk Şefliğince tarhedilen veraset ve intikal vergisi ihbar 
'namelerinin tebliği için arattınlmıı olmasına rağmen vercsei 
mumaileyhimunun Türkiye dahilinde ikametgfi.hlan tesbit edile· 
mcdiği ve namlarına tebellüğe •elihiyetli bir vekil de bırakmamıt 
olduklan gibi Milano şehrindeki adresleri de mazbur ve maltimu· 
muz olmadığı için tebliğ yerine geçmek Uzere 3692 No:lu kanu· 
mm 10 ve 11 inci maddeleri hükmüne tevfikan. ilin olwıur~ .(979). 

fiklere k311ı bir tazyık vasıtası 

da teşkil ediyor. Faka:t Sovyet 
orduları Finllndiya karları ara· 
sına gömillü kaldıkça Rusya Al" 
manyaya bu gibi hizmetlerde bu
lunamaz. Karlar ise yakında eri" 
yecek ve Finlandiyayı bir batak" 
lık haline getirecektir ki ,bu top
raklar geçilmez olacaktır. Sovyet 
hUkumeti işte bu vaziyet haldi• 
olmadan işi bitirmek istiyor.'' 

PopUler gazetesi ise diğer 

gazeteler hilafına olarak bugtınkii 
vaziyette Alman tavuautuna 
imkln görmemektedir. çUnkü 
bugünkü vaziyeti ihdas etmek 
içindir ki, Stalin HiUer ile bir 
muahede akdetmiş ve dünya bar" 
bini çıkarmıştır. Binaenaleyh 
Hitler'e daha fazla iptida! madde 
verebilmek için Stalin Finlandiya 
ipru tasfiye mi edcc.ektir? 
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Hariciye Vekili Belgf ad- Çoban Han 

dan memnun döndü Yazan: V. Koz:n (4] 
Bunlar ne kuyunun ooşında 

kalmıılardr, çünkü Beluc Han 
sürüslinU herkesten sonra sula 
mıştı: ne de Mehmerin sıkı 

kontrolWl'lln altında başka sUrU· 
lere geçmişlerdi. 

• Y eru aınaı nı&mUIAt.mın ip.re 
:nıeıst hakkında )'Cn1 blr nız:amn!8: 
n~rolunmuotur. Nlzarıuıam 
lieyeU Vekileco eye göre, 
cek t.aylıı ve llAn edile. 

)'erli ınaınuı ve yan ınaınuJ al.nal 
tnaddelcrlrı üzerine 
lAjlar • zart veya amba. 

ma \'c)'ahut eUkeUerlrıe ailln
ınlyecek ıekilde muıı aıo.m 
Ylldız.la ''TU k et olan ay 

r malın '\'C""' b kUn olzıuvııı.. .,.. u ıntım. 
,,_,. maddelere ''T.M. 1 lert konacaktır. " ~ret-

Ur.ertnde mllU aıAtn t 
ınalı" ibaresi bulunnı e ve 'Türk 
rm meınteket dabWn ıyan yerıı malla.. 
er ınemnudu Y de satı~ı ve thra
gldecek 

01 
r. &hancı memleketlere 

rfne zart an Türk ınaııanrun üz:crle· 
re ~e nıu1ıveyo. atnbaJAjlanno. bu lba. 

alAmetten .. _ 
lın TUrkl maa..... bu me.-
ren Yede imal olunduğunu göatc. 

Yabancı blr il •-
labileccku aanı.u ibare de konu. r. 
* Maartt k1 ve 11 Hasan All YUccl dUn 

Ünfversıte 
kanJan ye gttml§, rektarU ve de-
ret et.mı ayn ayrz ın&kamlannda ziya. 

§Ur. Vekil bu strnda Hukuk 
ve İkUsat fakUiteJert birinci Bll11f 
dcnııcrıne g1 tnı. 
ınt Ur r_, deraJert takip et. 
rı<ır~er;e Dcrııten aonra talebe ve pro!e-

muııteıu meVZUJar Uzcrlnde 
g6rtl§en vekfı dershane ve kitap işlc
tfle bUhasaa a!Akadar 
\·eraıt.eıım olmll§tur. ünl. 
tnUddct kitap m~esı daha bir 

halledJtemıyecegtnden o za. 
~~ıı kndar talebenfıı mUracaaU llzc-
• uıe lltenogra.n k 
2a t nıa lne&lo derslerin 
t P edllınest bu notaların esaslı bir 
elkfkten aonrıı. talebeye tevzıı k 
laşnuotır. arar. 

b1 1rlaarit vek.W llnlversıte merkez 
naemdaki ensutuıerı de ayn ayrı 

gezerek çab§llU!.l 
a.ı nr etra!mda imbat 

nuıt.ır. 

• Kanser cnırt1uıau dUn Unlvendtede 
topıanmlf vo mart ııonuncıa konseye 
vertıeceıc raporu mllzakere etmı:ttr. 

Kanser me8a.blnt canlandırmak 
ntubtelit ' mmtaklllardan İatanbula 
&6nderUeıı vakaıann daha ... ft ·• 
daha ........,,.ı ve 

• muntazam bir Dtkilde sevklnl 
teıuııı etmek, diCer vUAyeUer hasta. 
nelerinde do kanaerWer fcln :Yatak 
ndedln! arttırmak Uzerc nlAkadarlara 
lnllracaat lcln konseye tekllller yapıl
ın~ karar verllml§Ur. 

• Zahire ihracat komitesi dUn ton 
lanın ··-I§, arpa ihracatının meninden 
<logan vazlyeU tetkik etmiş ve tUcca. 
nu temennllerını nazarı dlkkatc nıa 
tak memleket lhUyacmdan fazla oıCU: 
arpaıann lhrııcmı kararlA§tırnll§tır. 

Komite heyeU umumlycaı de bu kıı 
rara l§Urak ctUğlnden mevcut stok. 
~ U) bln tonu hUkQmct emrtne ayn
&r&k mUtebakis1 olan 25 bin ton 

lllekUıdJr. Karar diğer oehlrlerimlı:. 
deki lhra.cat komltclerlne de blldlrtl. 
Jn!JUr. 

• DUn Sultanahmette 16 YB§Illda bir 
ÇOCuJ< aynı Y&ftakf diğer bir arknda· 
§~u~kı ile karnından ya.raıamııtır. 

t&nalıınet camu avlusunda top 
~~an çocuklardan Akbıyıkta. de. 

en sokağında 1 numarada otu
~ 16 YB§IDda Vahit oğlu Sıtkı ile 

ıköyünde Rum klliaest Ust soka· 
ğuıda 63 numaraıı eVUı 
de otu Y&nmdak1 ev. 
bcalnd:n,:tanbuı erkek lisesi taıc
o,..ıu o_ .. t YB§IDda lbrahlm Naci 

6 •""40 kav.... t 
kı ceblnA .. -ya utu§lllu~ıar. Sıt-

ucn 1:1k&rdığı 
kıırnma aapJaın •. çakıyı Refetin 
tra!tan 11 ... r. Yaraı.anan çocuk 

e yeU§c.nıer taraf 
altına aluım.ı llldan tedavi 
' lo PQliae VerdlJH lf 
hAJlaeyi aı.klıyarak k "6• adede 

endiatnm kaza 1 
le çakmm üzerine dUftl1#1lnu • 
etmtııur. Yapılan tahkikatta 

1 
iddia 

dana. çıkarılarak Sıtkı :vakaın-' mey. 
eml .... llll§tır 

• DUn m ckeUıı ınUhteuı yerle.. 
rinde gene zelzele otnıuıtur. Zetzeıe 
l3&yburd. Tirebolu, Gllıull§hllClköy, 
Zile Trabzon vo Z&rada duyuıaıuotur. 
Yatıuz Zllode bazı duvarlar Ylkılllll§ 
olup bn§ktı. yerlerde haaar 'Ve zayiat 
Y<>ktur. 

Zelzele fclAketzedelerl için Anka • 
rad& Kızılay merkerlne ayın UcUncn 
ttlnQ aqamma kadar gclml§ otan 
teberrutarm yeJronu üç milyon ~77 

biıı '709 lirayı bulmt11tur· 

tft8usftct:e : 
• ' Şubatta nihayet ~ geçen 

hatta Uı;nde Alman taarnızlanÔlU
~Sbıde 2M69 tonluğu !ngillzlere. 
7.3tcs tonluğu blt.araflara alt olına.k 

Ut:ı:er. 42,616 tonluk lf vapur batuııo-
ır. 

Sar acoğl una huduttan itibaren r-.. ·--·--·-····-·--·-ı 
tezahürat yr pıldı 1

1 Sovyetler j 
eı , Harp hattına 

Metaksas bir beyanatında d·yor ki: 1 • .. f k 
1 yenı bır ır a 

"Bulgarist'an, grubumuza I sevkettıler 
illi hak e l m i Ş sa g ı la bilir ! ,. ' Aınstcrdam, , <A.A.> _ stok·' 

Belgrad'da Balkan antantı konseyine iştirak eden Hariclye 
Vekilimiz: ŞUkrU Saraçoğlu ve maiyeti erkaru bu sabah Semplon 
eksprcsile memleketiı:nize dönmüşlerdir. 

Vekilimiz, hududumuza girdiği andan itibaren bUyilk tez:a· 
hUrlerle karşılanmış, Trakyada trenin durduğu istasyonlarda 
yüzlerce insan toplanmıştır. 

Ştikrll Sarnı;oğlunu getiren tren -'1-ev-ıe_U_erl_vo __ ... ,-, -asae. Ttırktye ile C§ 

iki saat rötarla dokuzu yirmi geçe ya mllbadelcslnt arttırmağa ve BUi· 
Sirkeci gannıı varmıştır. Vagonun· lıun idamosino çok eh,mmlyet verdi· 
dan çok be§U§ vo ncıeıı bir halde lncn n-t d k ,, mUz:ake-ı rll ı 
ŞUkrü Saraçoğlu istasyonda o.skcrı 

.,.n en onsc., • ., e e p: < 
yr'-mdan ve snmlmlyr"e alakadar 

merasimle lsUkbal edilml§Ur. ttlma.sı tabll ğörUlmektedir. 
Merasime askeri bando, tam mev 1Tmuml kanaat.. Balknnltı.r sulh va. 

cuUu bir böll!k asker, bir polliı mut 
:re.zes1 lştlrnk etmiştir. 

Ankarada bulunan vali namına 

muavtıılerl HUdal, Hıı.lfik Nihat., la· 
tazıbul kumandan vekili general Os. 
man Tufan, merkez kumandanı al 
bay HUsnD Ella§, emniyet mUdUrll 
Mu.zat!er. Unfvcrsitc rekUlrU Cemli 
Blliıel, mUdac.lumuml Hlkml't Onat. 
Parti mutcttl~I Tev.lk Fikret, İstan
bul kaymakıı.mlnn, Yugoslo.v b:ışkon. 
l!Olosu Had Corclyc\1ç, Romen ba§· 
koruıoloau Lukaslyovlç, Yunan baş

kolonlal Ustıuıl, matbuat ntn§clcrl, 
konsolosluklar erkAnı, TUrk ve ecne 
bt matbuat mUmcsslllerl, ve diğer bit 
çok zevat tnrııtuıdnıı knr~ıılanmııtır. 

Vekil tsUkbalo gelenlerin ellerini 
sıktıktan sonra merasim .kıtası ıs 

nllnden geçerek ruıkcrlerlmlı:i aelC.m· 
lamı§, kendisine: ••eağ ol!,, diye mu. 
lı:abcle cdilmJgUr. 

zlyeUnln menınur'·• .. t verici bir ııeytr 
ile inkişaf ede,.~ı· vUzuh kcsbetUğt. 

dllnyanm bu parçasına teca vUze ve 
harbin slrayeUne lmkfın bırakılmadı
ğı merkezindedir. 

Yunan Başvekılinio 
be yanalı 
Belgrad, G (A.A.) - Yunan 

Başvekili Metaksas Bclgraddaki 
Havas muhabirine beyanatta bu
lunarak, antaftt dışında bulunan 
Balkan memleketlerinin dahi aza 
devletlerin hattı hareketini tasvib 
etmekte olduğunu bildirmiş ve: 
''Buna binaen, Bulgaristan mu -
salemetperver ~rupumuza iltihak 
etmiş 'addedilebilir" demiştir. 
Istıhsalleri telif ve tarzım 
Atina, 6 (A.A.) - Eleftron 

Vima gazetesi yazıyor: 

hil.m Tidningenin Kareli cep • 
besindeki muhabiri bildiriyor: 

Ruslai, hattı harbe yeni blr 
fırka daha scvketmişlerdir. Bu 
fırka, Hatjalahadenja ile Summa 
arasında 20 kilometrelik bir mın· 
taka işgal etmiştir. Baı:ılan 3S 
ton olan 150 tank ile 300 top 
Kareli berzahında muazz:ım yeni 
taarruza iştirak etmi§tlr. 

Muharebe, bUtUn gün devam 
etmlştir .. Ruslar, beı defa hUcum 
etmişlerse de beşinde de tarde • 
dilmişler.:lir. Muharebe, ancak ge 
ceyansr sona ermiştir. 

Rusların Summa mıntakasında 
vcrmit olduktan telefat miktarı. 
4500 kişi tahmin edilmektedir. 

Buna mukabil Finlandiyalıla · 
rın zayiatı az is,e de kuvvetler 
arasında nisbct hesaba loıtılacak 
olursa bu zayiatın da mühim ol· 
duğu anlaşılmıştır. Ruslann 22 
tankı bilhassa tank dafii toplan 
sayesinde tahrip edilmiştir. 

Summa mıntakasındaki tazyik 
~ok şiddetliıdir. 

Londra, 7 - f talyadan Alman· 
ya tarikile FinlBndiyaya gönde 
rilmek istenen silahlar ltalyaya 
iade edilmiştir. Bunlar bu defa 
Fransa tarikile Finlandiyaya gl>n· 
derilmektedir. Bu malzeme bu • 
gUn Fransada transit vaziyette • 
dir. 

tatıuıyonu dolduran hıı.lk kUUesl de 
ŞUkrtl Saraçoğlunu ~ldd UI alkl§la· 
mi§ ve "Ya§O., varol ı .. acalerlle sem
pati tezahürleri yapmıştır. Bunu mU 
toaldp, lrtasyonun mernsim aıı.lonuna 
geçen vekil, orada ~ dakika kadar 
kalarak ctratıhl a:u-an gazeteciler ve 
diğer zevatın kıaaca görllşmllştUr. 

Balkan 11.nta:nt1 devletleri aaha 
geniş mUbadelelcrle karşılıklı nok 1 Londra. 7 - Alme,nyanm, Sovyct 
sanlarını telafi edebilmek için Rusya ile Fln1fuıdiyaıım arasını bul· 
istihsallerini telif ve tanzime ka• ıııak Sat.ediği rlvayeUcrl tekrar orta· 
rar verdikleri cihetle, Bulgaris ;ta çıkml§tır. Almanyanm Finlfuıdl 
tan da bundan böyle Balkan an· ı ya ve Moskova elçileri Bcrllne ÇS#· 
tantı konseyinin mesaisine işti - nlm~lardır. Bugünlerde ton Rlbent· 
rake davet edilecektir. rop ne gllrll§eceklcrdlr. 

ŞUkrU Saraçoğlu, mubarrlınlzin su· 
al~eı1ne cevaben gU!Umslycrck, gUr ve 
kuvvelll bir sesle: 

''- SeyabaUmden çok memnun o
larak d&ıUyonım, Bu, her ceyt Uade 
eder. Bu akş~m Anlce.raya ı;idlyo. 

ruın ... demiştir. 

Sulh planı ı 
bulunmu11 olan blltUn araziyi Alman· 
yaya terkedccektlr. 

5 - Avwıturr Almanya, Fransa 
ve hıglltercnın kontroııı altında A. 

Koyunlarımı çaldılar. dedi. 
Sığırtmaç Kadir ona knçmağı 

teklif etti. Çoban buna bir gey 
söylemedi. Fakat öğl~yin, ko· 
yunlann istirahat saatinde: 

- Nereye kaçmalı? diye Ka· 
dire sordu. 

- Yolatan'dan AŞhabada gide· 
rlz. Ben orada bir çanta alıp mek· 
tebe giderim. 

- Ha ben? Ladadı ve Mch· 
mer? ... 

Kadır Aı:bal bir §ey söyleme· 
dL 

Beluc Han kumun UstUnde çö· 
melmit oturuyordu. Onun gibi, 
uzun hayat yaşamış, keskin göz· 
tere ve sarığının altına giremiyen 
kocaman kulaklara, hırçrn Meh· 
mere matik olan Bcluc Han Şadr 
hanın sürüsünden Uç koyun aşı· 

rhsın ve o, kendisi, bunu kim 
yaptığını bilmesin? Baş çoban 
Recep Cumaya b·ınlan nasıl, ne 
yUzle s<>ylesin? Demek ki, gece, 
Ladadıyı aırtlayıp, Recep Cuma· 
dan, akp.mları kazanda pişen et· 
ten ve şen, sevimli çobanlardan 
kaçmak lazımdı .•• 

Kadır hülyalara dalmı§tı. 
- Aşhabatta g{l.zel çizmeleri 

giyerim. .. 
Beluc Han kızdı: - Ba§ka dU· 

şilnecek bir ~y bulamadın serse· 
rl. Nereye kaçmak istiyorsun? 
'Recep Cuma gibi, bir amiri nere· 
ie bulunun? Boı kafalı oğlan!. 

Kadır omuzlarını silkerek: 
- Zaten kaçmam ki. Ben gen· 

cim, Recep Cuma beni affeder. 

- Fakat beni affetmez, - Beluc 
Han kumun üzerine ı;öker gibi 
oturdu. - Ben, üç koyunu çaldır· 
mı~ bir çobanım. 

- Sen de çal da sürllm.Uze koy. 
Beluc Han: 
- Buranın çobanları hepsi es

kidir. Onları nasıl olsa affedecek· 
ler. Her birinden birer tane çala • 
rım, diye mırıldandı. Sonra sığır
ırtaca dönerek: : 

ÖğrendJğtml- göre, Balkan mem 
lekeUerl nrnsmda qyo. mUbadeleslnl 
1.olayla,,trrmak lçln mllhlm bir top
hntı yapacak olan antant ekonomi 
tonscyi de Bclr;ı adda fı;Umaa çağrı. 
tacnktır. Fakat henllz tarlhJ karar 

Londra, 7 (A.A.) - DeyU Meyi ga 
z:eteslnln diplomasi muharririne göre 
hariciye nczı:u .. tf, yen! Alman sulb 
plfuıını llğrcnml§Ur. Nnzl njanlan bu 
pi.Anı bltarat memleketler payitaht· 
larmda dol'!ştırmaktadırlar. 

\'U&turyada bir p:eblslt yapılrı.caktır. - Kadruk, dedi· Mehmeıin ya. 

ıaştınlmnmı§ \"C bu cthnUn tesbJU 

<ıntantl te,kil eden mıı.ı birliklerin 
•eJalerlnc bırakılmıştır. 

Bulgarlsta.nın bu ltUmaa i~tlrak 
0 <.'llp etmlycccği hC'nUz mn!Qm değil. 

dlr. Maamatlh Bulgaristan, Balkan 

Bu plAıı, 6 noktayı ıhUva ediyor: 
1 - Hiçbir memleket, tazminat ta

lep etmlyecekUr. 
2 - tkUsadi meselelerle mllst.emle 

kc meselclcrl, konferaruıta mUz:akere 
\•o halledllecekUr. 

S - Sildctlerln aakln olduklnn mm 
to.lcalnr Almanlann olacaktıT. 

4 - Polon; n, Verany muahedcsln 
den evvel, Almanyaom logall aıtmde 

8 - Bir Alman • Franaıs • 1nglllı nma git ve koyun'an be!<le. U • 
k,.,r Jsyonu, Çcltosıovnkya ve Polonya }ı.ırsan, kelleni keserim. Ben Kas· 
ara.ziBlnl.n ml·•·addcratmı tayin ve bu 
bab<!a bir karar vcreockUr. lcabaya gidiyorum. 

Bu yeni ırullt t&arn.ıı:unun icrasına Kaskabay çalılıklar aramıda 
Görlng ...,cmu" edilmiştir. Fakat ı •\ t uyuyordu. Köpekler, Beluc Hanı 
mUtteflklerın yapmakta olduktan 1anıdılar ve havlamala!'lnt kc--~rek 
harbin gayelerini hesaba katmamak • . • • 
ta olması, pt!nm clddf 11tırette naza· hzQr dıleme makamında _kes;lm1q 
n ttlbe.rn almması imkcı.nmı ortadar. 1 kuyruklarını salla-tılar. Hıç hır za 
kaldırmaktadı... man havlamryan Baı:mac kafasını 

bir koltuğa doğru ylirUdli ve ~a· 
şınr tekrar kaldmp ona baktı: 

O, hakikaten hayalinde yaşat· 
tığı gibi idi: 
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Kiyara, sendeler gibi oldu ve 
sonra kapıya doğru koıtu. Onu 
görmüştü. Fakat bu demin saray 
dibinde .yakalanan genç değildi. 
Kapıda, geniş kenarlı şapkasmı 

elinde tutan, Şövalyeler gibi gi· 
yinmiş kumral, uzun aaçlan orta· 
dan taranmı§ ve bukle halinde 

Yaı:an: Orhan Rahmi Gökçe omuzl~a düşmüf, güzel bir 
genç duruyordu. İnce katlannın 

Harikulade çevik olduğu an· 
taşılan bir vücudu vardı. Hare 
ketleri gayet seri, o nisb~tte zarif 
ve asilane idi. Kiyara hayranlık
la ona bakıyordu. O da, saadet 
dolu gözlerinin bütUn temizliği, 

bütlln yakınlığı ve harareti ile 
ona bakarak yaklaştı. Kiyara, 
titriyen elini uzattı. Meçhul Kor· 
san eğildi, diz çl>ktU ve bu gU· 
zel, zarif ele sıcak bir buse koy
du. 

Kiyara, buhran geçiriyordu. 
Sevdiği erxeği, kendi clile düş -
manına teslim etmiş bir kaldın 
ıztırabı ile kıvranıyordu. 

- Bu ne felfikct Rozita, bu ne 
mUdhiş facia t O, duka gibi zalim 
ve gaddar bir hliktimdann clin-c 
düşünce, onu, Venediğin korkunç 
ve rnUdhit zrndanlanndan kimse 
kdurtaramaz. Buna ben sebep ol· 

urn. 
Rozita, yanrbaşmda diz çök • 

mU§tU: 
- Fakat Sinorina siz bunu 

i~~l:yere~ yapmadınız. Talih ona 
b?;:1e bır ~bet hazırl:.unış imiş. 
Sızın de böyle bir ıstıraba sürük· 
lcnmekliğiniz: mukaddermiş_ 

- Sus Rozita, sus mukadde • 
ratın hazırladığını kolayl"'ştıran 
ben değil miyim? Eğer ben, o 
sarı 2uliı koymasaydım, böyle 

bir facia olmazdı. Kalbim sancı· altındaki iri, açık el! gözlerini 
yor Rodta ! .. Nefes alamıyorum. kendisine dikmişti. Kırmızı du· 

V enedikli dilberin ylizU sapsa· daklan tatlı bir tebe11iimle açıl· 
n idi. Gözleri, silik, bir rUya için· mıştı .. 
de dalmış gibi idi.. Aşkın daha Kiyara: 
ilk doğduğu günde, başına bir Siz "1diye kekeledi· siz misi· 
yıldırım düımUş gibi idi. niz l .. Evet, siz olacaksınız: 1. 

Birdenbire kapı vuruldu .. Bi· Kiyara aldanmıyordu. Kapıda· 
ribirine baktılar. Kiyara, doğrul· ki genç, Meçhul Korsanın ta 
du ve kendisini toplamak istd:li. kendisi idi. 
Kapı tekrar vuruldu. Rozita ka· - Bendeniz dilber Kiyara ... 
pıyı açtı ve geri çekilerek: Kiyara, hayret ve saadet içhr 

- Siz kimsiniz? de, başının döndüğünü, yanalda· 
Dedi, Kiyara, kapıd:ıkl şahsı fının kızardığını duydu. Kalbi, o 

görmüyordu .. Fakat tatlı bir er kaklar çarpıyordu ki... 
kek ıeai duyuldu: - Giriniz, buyurunuz .. Rozita, 

- Sinorlnaya söyleyiniz. San sen de etrafa bak kızım. 
gUJUn verdiği emirle eclclim, I Rozita, bir rilz:gar gibl çekilir 
beni kabul buyursunlar. ken. Kiyara. ıakaklannr tutarak 

-Sizi seviyorum Kiyara! .. 
Dedi. Kiyara, hfila kendini top· 

hyamamışu •• 
- Fakat -diye kekeledi· de· 

min yakalanan kimdi • O da ken· 
disine sizin sUsUnllzü verdi ve 
iyi dinleyiniz. BUtiln Venedik: 

- Meçhul Korsan yakalandı 1. 
Dide bağırıyor. An·lıyamıyo· 

rum, nedir, o tutulan kimdir? 
Genç korsan, bembeyaz dişte· 

rini gösteren bir gillilşle: 
- O ·dedi' benim gemimin 

Çav.ren· Nihal YALAZA 
ön ayaklarının üz.erine koyarak 
'ma bakıyordu. 

Bcluc Han, sürüyü doal§tı ve 
ça1ırumş koyunlarını tamdı. Ya ... 
ım~mak istedi. Fiıkat Basmac yat
tığı yerden kalktı ve ona doğru 
}'Ürildil· 

Beluc Han, Kaskabaya koştu. 
Knskabay, yüzükoyun, horlıya .. 
rak uyuyordu. Beluc Han, arka ... 
nna bir tekme vurdu. Şişman ~ 
han sıçrıyarak ayağa kalktı. 

- Ko}ı.ıntahmı ver, köpek. 
Kaskabay geri ı;ekilerek: 

- Hangi koyunları? Bende 
'~o\.ı.ınlarrn ne gezer, dedi. 

Beluc Han, elini havada salla • 
dı ve ona yakla5tı: 

_ E'lerini kesmeli senin, htr • 
·oız herif ... 

- Yanlışın var Han; galiba 
uykuda iken koyunlannı kaçmlm. 

Kaskabaym sesi titriyordu. J3e.. 
luc 1-Jan ellerini ona uzatarak: 

- Ver, diyorum; koyunlamm 
veri.. Sen çoban değil, murdar 
'>ir çakatsml 

Diye b$t'Qt. 
- Bende koyunların )'Ok. Gft 

buradan· 
- Oyle ise, ben kendim ontan 

alırım ... 
Kaskabay, Basmacı çalırdı. 
- Köpeğini de ~! 
Belııc Han, ağır adım1arla ku

ma basarak, onun OstQne y(1rQ • 
dil. Kaskabay, yan tarafından 
koştu ve Bcluc Hanm aya~ 
altına sopasmı attt. İhtiyar t'O • 
ban yQzfikoyun yere düştt1. Kalk· 
tt ve sessizce ytne dnsmanm l\ııe

rine yUrtıdü· I~askabay brca~nr 
eıknrdı. Beluc Han, ~ini Ka5Ka
baym boğamıa uzattı. Kaskabay 
hr~ı kaldırdı: 

- Otdürtırllnf t 
Sonra dönmeden, gôzlerinf Be • 

luc Handan aynmadan, sQrtlstlne 
ulaşıncaya kadar, y{lrildQ; tıiha .. 
yet tepenin arkasından kayboldu. 

Beluc Han, akşamı dar etti. 
SQrtiyU herkesten evvel keyuya 
getirdi; yanma sığrrtmaa bıraktı. 
Kuyunun 'etrafıntla koşuşan La .. 
dadıyı kuca~na aldı ve Recep 
Cumanın çadırına gitti. Fakat ça
dınn önQnde durakladı, bir tef 
dil~ündü; çocuğu yere indirdi, sa
kalını ve göğsündeki kıllan srvu
ladı ve i;erlye girdi. 

Recep Cuma, keçenin Osttlnde 
uyukluyordu: yfizQ mahmur ft 

çocuk yUzQ gibi, saftı· Beluc Han 
ellerini gö~ünde kavuşturarak, 
ihtiramk!r bir lisanla maruzatını 
anlattı. (Devftmı var) 

ikinci kaptanıdır. Fedaklr blr ar 
kada§ olarak, muhtemel bidiaele· 
re karşı bu rolü oynamıJtır. şım· 
di o, belki zmdandadır veya la· 
tlcvap edilmek üzereı:iir. Affım.n 
rica ederek söyliyebilirim Jd, Ve· 
nedik Dukalığının· tedbirleri vue· 
kası, ordusı. da bu iıte çok be
ceriksiz: ve kabiliyetsizmiı- Mu· 
mafih, size yaklaşmak için. d1r 
lerinizin dibinde geçecek dald· 
kalann saadetini kaçırmamak l• 
çin, bir N eron gibi, V encdiie at:ı 
bile vermekte tereddüt etmem 
Ki yara! ... Seni seviyorum.. Sen 
benim her ıeyimsin Kiyan!. .. 
Aşkım, kuvvetim, varlığım, ümi· 
dimsin.. Bana, pencerenlıfde Oç 
bilyük güneşin kalbimde doğdu· 
ğunu gördüm.. Terteınlı blr kalb 
ile, sana yaklap.bileceğime ima· 
nı:n vardL 

Meçhul Korsan, Kiyaranın eli• 
ni bırakmıyordu. O da gözlerini 
hafifçe kapamıf, tatlı bir musikiyi 
dinler gibi, onu dinliyordu.. 

- Beni seviyor musun Kiya· 
ra r ... o çiçeıt. bir hakikati mi 
söylemişti?. (Devımn •Ar\ 
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ABITA, tasarlanarak iş
lenmiş bir cinayetin mtis
ıct delilini elde ettiği za

man, lıı>mC'n bu işte ''bir 
kaclııı parmağı,, aramaz. 

Yazan: PHILIP WYLIE İngilizceden çeviren H. MÜNiR 
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Beti, merdivcnlerden koşup Cer:'nin kolundan ı 
7'1lıalıyaTak: "Ah, sevgilim, dedi. Buraya gel
memeliydin! Haynes benim ricam üzerine bile, f ........ ~~~~=!. .. ?.~.~~~~!.~?~~~ ................... ..I 
*'~o 

Daha ziyade böyl<' meş'um bir ci
nayetten istifnde etmesi muhte
mel adamları nrnı;ıtırır. 

Hava sıcaktı. İki adam Ncvyork
kun ''merkez istasyonu,. na girdi
ler. Biri kırk yaşlarında kadardı. 
Elinde bir çanta bulunuyordu. Di
ğeri yirmi yaşında göztiküvordu. 

Ve havanın sıcaklığın
dan ziyade deruni bir 
sıkıntıdan muztarib
miş gibi bir hali var
clı. 

istasyonun merdi
venlerinden inerken 
bu genç adam, hara
retle ötekine anlatı
rordu: 

- Bana baksana 
Con ! Senin bu yaptı
ğın hiç doğru değil 
Beni Beti ile görüş

mekten menetmek budalaca bir 
harekettir. Beti yirmi iki yaşını 
bulmuş bir kız... Artık büyümüıı 
sayılır. 

Con diye hltab edilen Con Stan
ton. ona buna çarparak gişeye 
doğru yiirilyor bir taraftan da 
genç arkadaşına cevab veriyordu: 

- Bıına kalırsa, biz bu mesele
yi dün akşam hallettik. Daha doğ
rusu dün gec!)yarısından sonra sa
at ıiçte ... 

- Hayır halletmedik. Ben onu 
SC'viyorum, O da beni seviyor. 
Daha nn istersin? .. 

Con Stanton bilet alanlar sıra
sıra daldı. Önünde bir şofiir Por
rnnn lı.dında birisi için treh bileti 
nlmnkln mf'şgulken o da genç ar
kadaşına hitabım: 

- Son defn ve kat'i olarak 
sövlürn,.,·m Ceri ..• Bu meııele bit
miştir. Frank, o kızın S('ninle ev
lrnme~ini istemivor. Pol ise kara
rını. benden daha kat'i surette 
vermi<ı vaıivr>ttC'dir. KJzın erkek 
knrdeşleıindım bir tanesi bu izdi
va<'a taraftar olsa bile ... 

Ceri yti?;ü kızarmış ve ter dö
ker bir halde: 

- Fakat biliyor musun. Bu iti
rafınız o kadar dar kafalılıktır ki 
ti<'iinüz, beni bu kızdan ayırmağa 
c;alı'imakla, eski zamanların ro
manlarında göriilen an'anevi ta
assubu, cehaleti, boş ve manasız 
matları göstermiş oluyorsunuz. 

Con St:anton yorgundu. Fazla 
söylemeğ<:> me~ali yok gibiydi. Kı
saca: 

- Tekrar ediyorum, dedi. Şunu 
unutma ki Stanton ailesi Ameri
kanın sosyete aleminde tanınmış 
) üksek bir mevkie sahibdlrler. 
Hatta millet nezdinde de öyle ... 
Nesillerdenberi bu bö~ 1<' devam 
<'dip gidiyor. Stanton ailedlnden 
hiçbir kız, bakallar:ı, usaklal'a 
\'nrnıamrntır. TI!r 1 C'!I Uffif\ nsl:ı,., 

Baban bakaldı. Annen kUçUk ço
cukları okutmaklrı. geçiniyordu. 

Evet. Biz seni beğeniyor. takdir 
ediyoruz. Pol de öyle. Frank da 
keza ... Hatta sana muvaffakıyet 
de dileriz. İnşallah memlekette 
çıkan bütUn mecmualar senin 
yaptığın güzel kız reslmlerile süs
lenir. Fakat Beti ile ıwlenmcğe ge
lince, bu olamaz. !şte bu kadar! 

Ceri'nin yüzü şimdi kızarmıştı. 
Bilet nlmağa gelenler de ona ba
kıyor ve sırıtıyorlardı. Ceri ağzı
nı açıp bir şeyler söylemek iste
di. 'Muvaffak olamadı. İradesini. 
azmını kayb<:>tmiş vaziyt'ttcydi. 
Ceri, Beti ile rC'ssamlnrın balosun
da tanıı:ımıştı. Bunda on4n kaba
hati ne? Vf.' kızı sevmişti. Bıında, 
onun kabahati olmasa gerekti. 

Gişenin önünden ayrıldıkları sı
rada Ceri bir kere daha büttin ce
saretini tophya rak: 

- Sen. dedi bize mani olamaz
sın? .•. 

Fakat Con Pımiyordu. Hakaret 
edercesine kocaman . küstah ve cü
rf>tkfır bir rsneyiş ! Ve bir ara 
hiddetlendi. Esnemeyi keserek se
sini yükseltip: 

- Beni dinle Ceri. Dedi. Seya
hatim esnasında da bu işi böylece 
bırnkmıyacak, trendr>n telgrafla 
Beti'ye tPnhih edecr•-;im: Sana 
boykot yapmasını sövliyeceğim. 
Bir daha onunla görtisemlyecek
sin, anladın mı? $ahsan sana kar
şı hiçbir diışmanlı~ım vok. Fakat 
Stanton ailnsinin bir ferdi sıfati
le ... 

Con konuşma\'1 k<:>sti. Tuhaf bir 
tarzda öksiirdU. Gözlerinde bir 
şaşkınlık alameti göriHiiyordıı. 
Geniş bir nefes aldı ve sallanmağa 
başladı. Yanaklarının rengi dt>ğiş
misti. 

Ceri, Con'un hastalandığını .far
ketmişti. Hf'm birdenbire ve E:lid
detle... Ht'rhalde sıcaktan olacak .. 
Ceri o dakikava kadar kendini 
sarmış olan hiddet ve galeyanı u
nuttu. 

- Con, diye haykırdı. Koluma 
gir. Bekleme odasında bir kana
peye iliselim. 

Con kesik kesik: 
- Olur, divl' cevab verdi. Gi

delim ... Ah!. Kalbim!. 
Con'ıın göıl<>rinn<>n canlılık ifa

desi silindi. Vı> sonra bütiin heyıı
ti!P döşeme tiz<>rine yuvarlandı. 
Ceri onu tekrar yakaladı. Ve te
laş içinde hamallardan birini ça
ğırdı. Halk karmakanş olmuştu. 

Umumi yerlerdf' hastalık ve 
bövle ansızın düşmeler daima gö
rülür. Bu sebeble derhal yardıma 
koşmak için tertibat alınmıştır. 
Con'u dPrhal, sırt Ustu yatabilc
c~ği bir odaya aldılar. lki doktor 
peyda olmuştu. Bir tanesi kalaba
lığın ııra.!$ından bf.'lirmişti. Diğeri 
i$t.asyon memurları tarafından te
min t>dilmi~ti. Bir clP has!ab:ıkıcı 
giizılkınilı-;1 il VP bir ı.ıolis. hl'l'abe
rlncle bir sedye olduğu baldo vaka 
mahalline gelmişti. 

Halk arasında peyda olan dok
tor, hastaya yaklaştı: cebinden 
bir stetoskop çıkararak hastanın 
göğsüne dayadı; dinlt>di. Ceri, 
doktorun yüzüne bakıyordu. Ceı>i, 
arkadaşı Con'un nefrs aldığını 
tahmin ediyordu. Yahul ona öyfo 
göziikmliştü. F'akat herhald0 bu; 
yanlış bir görüş olacaktı. Zira 
doktor, aletini hastanın üzrrindc n 
çektiği vakit: 

- Gitti! dedi. Önce gayet hafif 
bir kıpırdama işittimse de. so'lra
dan o dahi tamamen ka~ boldu. Be
nim adım Mekkaster. Siz, bu za
tın akrabası mıl"mız? 

Ceri cıwab verrli: 
- Havır. Arkadaşİmdır. J<'akat 

onun öldüğünP. ... 
Ceri bu sözleri bltirmemişkC'n, 

resmi doktor krri girmi!'lti. Bir
kaç söz söyledi. Sonra dirıledi. 

Coıı 'un göz kapağını rıarmnğile a
raladı baktı. Sonra tasdik maka
mmrla başını salladı. 

- Adı nedir? 
- Con Stanton! 
- Yok canım. Şu Con Stanton 

mu? 
Ceri haber verdi: 
_Evet. 
Doktor ölünün yanına oturdu. 
- Kalbi haı:ıta mıydı? 

Vallahi Qilmi\'orum. Gonçli. 
ğinden tanırım. Bir atletti. Hiç 
kusuru ynktu. 

Dr. Me!tkastcr Mdi!le~ i ilmi bir 
şekilde anlattı. Resmi doktora 
kendi kartını verdi. ''ihtiyacınız 
olursa beni buradan ararsınız,. 

dedi: gitti. 
C<'ri: 
- Ailesine haber vC'rmemiz la

zım, dedi. 
Doktor: 
- Elbette! cevabını verdi, (Son

ra kendi kendine) bittabi sıcaktan 
mütce!'sir olmuş o!acak. 

Ceri, telefona gitti. Korkuyor-
du. Endiseyle numarayı çevirdi. 

- Allo? 
Ceri uşağın sesini tanıdı: 
- Sen misin Havnes? Ren Cc

ri Cenks! .. Bnna Pol'u ça ~ırır mı
s~nız; lütfen tele-fona kadar gel
ım1. 

Ceri, daha ziyade Frank'i çağır
mak ısterdi. Zira I<'rank daha 
t<;dbirli. soğukkanlı ''e anlayııılı 
bır adamdı. Lakin Pol, Uç erkek 
kardeştt'n şimdi en yaşlısıydı. 
Uşak ccvab verdi: 
- Maalesef Mister Pol ile ko

nuşamazsımz. Çünkü böyle emir 
verdi. 

- Çok rica ederim Haynee ! Te
lefona çağır. Con'a dair bir mesele 
var. Ciddi' bir mesele. 

- Kendisini telefona getirmcğc 
çalısayım efendim. 

Ceri bekledi. Nihavet Pol'un se
sini iııitti: Pol kaba -bir sesle: 

- Nr var Ceri ! Coıı'n nl' nl-
rııuş? · 

- Öldli. (Ceri bu hakikati der
hal söylemeği muvafık bulmuştu.) 

- Ne? Ne? Öldü mü? Bir kaza 
mı oldu. 

- lla)'lr. Kalpten. lst8'3: ond-ı 
düştü. Kcnrlisile konuşuyordum. 
Rirdcııbire gidiverdi. 

Şımdi geli~ or:.ım. '·Merkez 
ıı:ıtmıvonu., mu? 

Ceri. Con'un nerede b:.ılunabilc
c 'ğıni ona söyledi. 

Sonra istasyonun • odasına 
girdi. 

On beş dıkika katlar sonra Pol, 
Beti ile bir'iktP istasyona g('Jdi
ler, C'c>ri o sırada bir i!ıkemlede o
turuyordu. A vaıhnın etrafında ü
zerinr bı1sılmıs birtakım ci ... ara ız

m:ıı iti ri vıdı B ti, hrnüz aı;-ıa

mıyordu. Yüzünün rengi tamnmen 
:rerint'leydi. Sarışın sıırıarı, alnmm 
UstündC' rıllın halkal:ır ce\irnıişti. 
Ht'r zamanki ka lar glizc>ldl. Yal
nız gfizl<'ri endişeliydi. f ~eriye gir .• 
diği zamırn Ccri'yi görilllce azıeılt 
gülümsc>cli. 

Pol önce yürüdü. Yürürken, 
doktora ve istasvon memuruna ha. 
şilt' selam vC'rmiı:ıti. Yatnı'?Tn tize
rindr> yat~n kn.rdeşinin ü~tünü ör
ten örtüvü kaldırdı. Kaşlarını Qllt. 
tı. B<:>lki yristen. belki de mey-.ıı 
görünmek irin ... Pol de. Con gibl 
nğ•r rüss li bir adamdı, Fakat da
ha yakış•klı idi. Siyah gözleri, ka
lın beyaz k:ışlnrı. beyaz siyah ka
rışık, gc-riye doğru taranmış saç
ları vardı. 8-ac:larmdaki bu erken 
bey:ızlanma. dikkati celbcdiyor va 
rsas itibarile alel?de olan veçhine 
bir mnna verivordu. 

Bc:ti, Ceri'nln yanına oturdu ve 
onun elini eline aldı. Bir müddet 
biribirlorine baktılar. Bu hallerile 
sanki "ne olılu, 
ye biribirlerine 
biydiler. 

Pol sorc~u: 

ne oluyoruz?,. di
soruşturuyor ıi-. 

- Buraya ne vakit yetiştiniz 
doktor? 

- Ben Dr. Pcyn'im efendim. 
Hadisenin hcmC'n akabinde geldim. 
Kardr>şinizin beraberinde bir dok
tor daha vardı. İşte kartı!_., Kal
bi tutup da yere dUşUiğ11 zaman 
Mister Ceri beraberindeydi. 

Pol döndü ve Ceri'ye hitaben: 
- Herhalde yine ona asılıyor

dun, dün gece konuştuklA.rımızı 
tekr r edip duruyordun değil mi? 
( P bu sözleri söylemekle bera
ber, se'>i tehdidkfır değildi. Daha 
zb adp itham nevindendi.) 

Ceri sessizce oturuyordu: 
- Ona asılmıyordum, dedi. Bel

ki rica ediyordum. 
(Devamı var) 
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