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Yardım 
Seferberliği 

Zelzele mıntakasına 3 
eliiP. ll6nderiliyor 

·Ş~rimizde verilen iane 
l'lltktarı 819,725 lirayı 

buldu 
~ele fel~tzedeleri i in . 

dım. seferberliği ç ~ar
tarar ~ • :ı:nenııeketin her 

maa oldugu gibi §ehrimizde 
de devam, etmektedir. 

Moskova hükumeti Finlandiyadaki vaziye_t_i ·_ıs_ıa_h_ed_e_· m_e_:zs_e_ •• _. _. J · 
Hitler'in Rusy~'va ~arşı 

• 

.cephe al11ıası r11uhter1ıel 
----.. -- -. Rus tayyareleri 

Bir Fin şehrine taarruz 
ederek birçok sivil öldürdü 
Ccnene, 18 (A.A.) - "Tribuno 

de Geneve'in ııiyasi muharriri., 
(Finlandiyaya. yardım) ba§hğı al
tında neşrettiği bir makalede di· 
yor Jd: 

"Eğer Moskova hükumeti Fin
landiya harekatmda dU§tUğil vazi
yeti ıslah edemez ise HiUerin Gö
ring pliı.nmı tekrar ele alarak Sieg 
fried hattnuı. sığınıp birdenbire 
Rusya.ya dönmesinden korkulma
lıdır. Bu suretle HiUor bir taşla 
iki kuş vurmuş olacaktır. Evvela 

J 
kolay kolay çıkanlamıyacağı 'mu
azzam topraklan elo geçirecek ve 

, sonra da İtalyayı tatmin etmi5 o

~lanya eh'armaa kaynlıkTara dUşC'n Tırhan npummm lmrfanlma..c;ma 
devam olunuyor. Jlususi muhabiri ınizin göndcrdii:ri bu resimler, ge
mfnin dü~tüğü t~hlikeli nziyett, 'karaya ~ ıkn.rılan Tırhan yolcula-

lacaktır.,, 

RUS TAYl"ARELERINtN 
TAARRUZU 

bin ne kadar ieci bir şey olduğu
nu tasavvur etmek imkansızdır. 

Kendilerinden adetçe çok yüksek 
ve fakat manen ve maddeten da
ha a§ağı bir dil§manm taarruzla· 
rını durdurmak icin Finlandiya 
mlidafilerinin gösterdiği cesareti 
takdir ediyoruz. Fakat Finlandiya 
dünyaya mlitemadiyen hatırlatı

yor ki, Fin ordusu, harbe, klifi de
rece miicehhez olduğu takdirde 
muzafferane devam edebilir. 1'1n 
ordusu Finlandiyanm hürriyetini 
ve fakat Finlandiyadp. da bütün 
dünyanın hürriyetini mUdafan et
tiğinden Finlancliya;'l techiz et· 
mck bütün dünyanın vazifesidir. 

Bu memleketin mukavemet! müt
tefikler jçin büyük bir zaferdir. 
Kahraman küçük .memlekete kuv
vetle yardım etmek auretile har
bin idaresini ele almış ve bir.aen
aleyh kazanmıış oluruz. Aksi tak -
clirde harbe katlanmı§, yani kay
betmiıı oluruz .. , 

Ordre gazetesi de diyor ki : 
"Kızılordunun mnğlübfycti sı.ni 

bir tehlikeyi bertaraf etmi§Ur. Fa. 
kat, lılıılandiyaya yardım i§i bir 
takım meseleler ortaya çıkarmış

tır. 

t .Ya.lıiız düq a.k§ama kadıır ls
aııbuluıı teberruu 38 085 lirad 

&ki y kiin ' ır, 
- "819 ?2':1 e ile beraber ceman 

' 11ııL 70 ktıru3tur. 
nndan bir grupu ~östermektOOir. Ilclsinki, l3 (A.A.) - 30 Sov 

yet t.ayyarosl dün A,boya taarruz 
ctml§ ve sivil lııifkCıin olrçok kİ§İ 
ölmü~ti1r. 

Müttefiklerin ,.e bitarafların ka 
rarlaştırdıkları yardım tekrar tek
sif olunmalıdır. Müzakere :zaman
lan artık geçmi§lir. J.'inlandiya, 
hatta icnhından fa&l:ı beklemi"tir. 
Ve ondan biraz daha sabJ"Ctmcsinl 
bC'kl~mek cinayet olur .• , 

Roma hükümetiniıı btililn ihti -
yatma. rağmen, İtalyanın bol§~ik 
aleyhtarı vaziyeti Vcncaik m'ıUl.

katiyle sabit olmuştur. Eğer !tal· 
ya Almanya ile olan ittifakından 
ayrılmağı muvafık görilyorsn, Al
man • Rus teşriki mesaisi m'ikem
mcl bir bahane olııbllir. Fakat, 
ayni zamanda Norveç kara sulan 
meselesi de ortaya çıkmış bulunu
yor. Bu ıımlara muharipler r iayet 

' 

Xaza. ~ -
ru1ann tnikdatı IJ~d~~~ bu teber- N 0 r v e ç 
Fatih Lira Kr. . • 
l3akırköy 257 4 7 . , · · ~ 
l3ı>th1.t.... 500 () d s 
~:;;; !~~~ · .·r · u · u 
Çatalca. · 

896 47 . . 

iS~u 10.::~ Norveç._,· m:üdafa.asl· 
8.783 

E!~~:. ..... m. ,5.::::~ için büyük bii:ktJVvete 
c:~~s1::e~:::ı n!~::c ;o~ s a·h i p d e g" i 1 d i r 
tor ile ikişer hastabakıcıdan mü- . 
rckkep Uçı ekip Sıvasa gidecektir Nonw· cimal buz denizi ile At-

ı tanb . • ~~ :.' 8 uı tebcrruau de,;am et- las Okyanusu arasında bir mem.: 
:nıektedir. Toplanan eşya ve erzak lekettir. Bu memlekette : coğrafya 
Toka~ Ordu ''C Gircsuna gönde - ve iklim insanları denize civar 
ri~ektedir. Sat.nı alınan çiviler de mıntakalarda tciplanmağa mecbur 
ihtıyacı. olan 'illyıtıerc gönderil- etmi~tir. Binaenaleyh NorveÇliler 
nıeltteclir. \·d . . b. · 1 1 B-t·· . _ _ , enızcı ır mıl et o rnu~tur. u un 

LtliS@ ' ' . . 

ME.CHlJL., KS)R~:AN. · 
Bu emsalsiz tarihi 

roman birkaç g ün aonra 

§on~Daklka 
· sütunlarında 
okı,yacaksım z 

-

.-

ucsuz BUCAKS1Z DENiZLERDE TÜRK 
KORSANLARıNIN YARATTffi EFSANELER. 

büyük Norveç ~irleri birer liman 
dır.Her Norveçli ya gernisi,yahut 
balıkçıdır. 

Hudutları denizfor, kuş 11~maz, 
kervan geçmez <lağlar, geniş buz 
yaylalarından ibaret olan bu .mem-

• (DtHi&mt 2 i nci s:ı~'.fıı<la) 

GümüŞhanede 
zeliele 

Gümll,58lle,,1S (~.A.) - Bu·ge
ce biri 5iddetlicc ikisi 4e · hafif• ol
mak Uzere üç defa. yer sarsıntısı . . . 
oııpuııtur. Hasa.rat ;):olılur. 

Lathiye de taarruz eden Sovyct 
tayyarelerinin attıktan bombalar
dan postane binası hasarn uğra

mıştır. Postane 3 - 4 gün Islenıi
yecektir. 

RUS TEBL1G1 
1\loskonı, 13 (A.A.) - Tass 

bildiriyor: 
Leningrad askeri mmtakası er

kanı harbiyesinin tebliği: 
12 kfinunusnnidc Ukta ve Repo 

la istikametinde keşif faaliyetleri 
olmu§tur. 

Petrozavodsk istiknmetinde pi
yade müsademeleri vukubulmu§
tur. 

Kareli berzahı.nda keşif faali;)1e t- · 
leri ve hafif topçu ateşi lmydcdil· 
miştir. · 

Sovyet hava kuvvetleri kE'~if u
çuşlarında· bu1unm uştur. · 

' 
FİNLERİN MUl\t\\'F •• METİ, IUÜT-
TEI11I\Lİm İÇİN BO\'OIC BİR 

. ZAFERDİR • 
Paris, ·13 (A.A.) - Avrupa ti ._ 

zerine soğuk. dalgasının çöktüğü 

bugünlerde Paris . ga1fptclcri Fin
landi~·a harbinin tUylcr ürpertici 
@rtlarile mc.5gul olmaktadırlar. 

' 'Pelit Parişien,, diyor ki : 
"Senenin bu mevsiminde Fin

landiya gibi bir .memlekette har-

Mntin §Öyle yazıyor: 
''Finlandiya meselesi genl,liyor. (De\'8mr 2 inci sayfada) 

Kahvelerde oyun 
oynayan talebeler 

. Bugün sekiz ~alebe polis 
marifetile mekteplerine 

teslim edildi 
Vekalet en ağır hüküm olarak bu talebeler için 

tart cezası verecek 
Mektep:erin açık bulurıdµğu saatlt!rde kah \ el'fanelerde o~'Un o,. 

myan 'e. oturan ta'ebeler tiakktnda polis ve mektep idareleri tarafın· 
dan takibat yapılacağım yazmıştık. 'Bu kararın tatbikine-bugünden i· 
tibarcn başlanmıştır. Bu şekilde şehrin muhtelif kahvehanelerinde o
turan ve·oyun ornıyan 8 talebe polis· tarafmdan yakalanarak Maarif 
müdürlüğüne getirilmiş, oradan <la mekteplerine gönderilmişlerdir. 

Talebeler inzıbat meclisleri tarafından sorguya çcldlcccklerdir. 
Bu gibi talebelere j1k defa talimatna,menin en ağır kararlarından olan 
mU\·akkat tart cezası tatbik Milecektir. . 

Oyun yerlerinden başka mektebin açık bulunduğu saatlerde ô~
ıetmcnler ve polisler sinemaları da kontrolden geçireceklerdir. Ders 
zamanlarında buralarda bulunmak da talebe için umumi olarak yac:ak 

. edilmiştir. · 

Yazan: Orharı Ralmıı COKÇE . 
Bugün Taksim ve Şerl"f &/adlarında Jıf ektipliler maçlarına . dcı•am edildi. Rt$1mlerimfz, T_ak~m s1admda ktrrşıla§an GalataMray ı•e Er~ek 

mı«1llim mcklcbi maçma t1it i/(J itıtıbadır. l'azı.sım 2 mcı .~ayfamızda bulacaks111ız. . . 



• 

~hirde 
Neler Oldu- Mektepliler arasında 

' eklepler arasında bu1ün yap1lan 

71 innan diri diri 
toprağa gön1üldü 

aarıt mudürlüyünlin oı teşenbtlsü 

öğretmen ve talebeler 

'ole •bol 
ınüsabakaları 

Vo: vnol va fultıol usaba!<ala ı 
Şer f dında 

Bartky 13 ( A.A.) - ( Birle~ilt 
AmerikeJ Kömür madeıllorinde 
vukubu'an gaz i':lfi'lfilo neticesinde 
topraklar altında kalan 71 işçiyi 
'~ olarak kurtnrmak Oınitleri 
kaJmamı§tır. 

;;:;.;:~~u== is!anbul lisesi Ticaret lisesi O·O f~orVeç ordusu . · 
a!!y.m~:ı:a .,..::;:ı1d.· Işı • is '.ikl81e 2-0 galip lekele ~::: :· i:"~ -
Müsabakayı Pertevniyal lisesi ka· Taka' ~ d duCbaıı ieçİtlerden geçmek zam. 

için kilinikler kuruluyor 
~-:ıbul M ıtUdUrUlğn ôğretnunlcrln 61hhi va:Jyctlcrinl 

mQrakabe ve tedavi etmek .Uz~re nehrin muhtclif yerlerinde klinik. 
ler tesis etmeğe karar ve.rmi§tir. 

e~clllik Uo yerde kanıl n kll.:ıfül r ~cklte ~anlacnkt.ı:r. Kllnik· 
ICT; aımn~a. EminönU, F Uh, B~tq, Beyoğlu, Usküdar, Kadt· 
lı6y, N~ant.a§ı umtlcrlnde tcs!s .ocdllecekti!'. 

Bu mnesseselere llzım olnn Alet ve eC%tl. Maarif Müdür1UğU vm.
:;et bUtçcslnden af!'11an yeni yıl tahsisatllo temin edilecektir. Her 
'klinikte lale ve öğretmen Ucrew olarak tedavi ve mwıyeııe edile 
ce ı;fbl wnuml ve mecburi muayeneler do yapılacaktır. 

1Ik tedrisat lc;in çok lilz:umtu olan bu ımğl.ık ınUesseselertnin bil. 
yük faydalar temin edeceği umulmaktadır. 

Diı klt..,ikie~ Oşkij,dar, Fatilı ve Raııİmpnt'3i!a, gfü~ kl.il'.© de 
Fatih 40 mcı otuld:ıdır. 

imam nika' J ne ya-ayan 
p:r çi 

Bugün asliye ikind ceza rnah.~eın~n:i~ 17 ya·m:ia Arife admda 
bir ıen' kız! , Şaban isimli birisi lmnm nikfı.ht kıydırmak ve metre~ 
bayatı ya~ su~n muhakeme edilml~lerdir. 

Bu iki genç viştikten wnra Hasan ismlrı:la birisin nlk!hlannı • 
aydrrm~ar. beraberce oturmat.ı başlamış'ardır. 

Bugün celsede Arife ile nikAh1 kıyan Hasan suçlurını ink!r <t· 
mi~ • ancak dinlenilen bir şahit: 

.. _Arife, Hasanm nikAhlannı kıydı~t gecenin -sabahı mahallede? 
apı kapı dolıı rak .. nikAhımıı kıyıldı .. diye el öptü, drunı~tir. 

Muhakeme Şabanın çağnlması için baY.n bir güne bı:ııkdmı,trr. 
Y okaul çocuI<lara ynpılacak ynrdım 

!lk olcuJlarda cıiuyan yol:aul ~~cul-Jarı himaye etmek, onlanr gı .. 
da. elblse ve kitap gibi lbUyaçlarmı tc.mln nıaksadilc kurulan hl.mayc 
heyetleri bUtiln §ehlr kamlarına e:unıı olmıık nıcrc b4· blrllk hnUno 
geUrltecektl!'. 

J31rtı~la .Proı~ranuftt ve nlz.lmnıımcsln! hıu:trla.."'U!lt Uıere ımu. 
:a lye kolları 6nUmllzdekl .,e~embe süne truıt 13 de Partl merke
ı.ind blı' toplantı yD.pacrurlardır. 

Yülcsek lktfoat mekt binin 57 inci yılı 
Yllksek tktısat ve Ticaret mekteblnln :ST !ncl yJ?dönUmll mfiııase-

bctlle ımnrrıtııdekJ sah gtlnll saat 16 da YU!tsek tktnmt ve Ticaret O· 
ıtnlu blna!Ulda b!r meratılm yapı!aca.ttır. 

(Baf tarafı 1 iııcidc) 
t'<l mldJr, tmtyece mldlt? .. 
O~vre gazetem, ~ıı.kalWııde 

Flnla..ttdiyaya derhal yardım edU • 
meslnl istiyor ve Jtalyanm hattı 
lıareketinl tasvip yllyerek !)Öyle 
yazıyor: 

''ltal~m battı lıarekctl 8rrıek 
almmnk tüz:mdır. Muhnrlp olma
y~ İtalya, blu.nt Molotofurı da 
jdd.la ettlğl gibi. harp halinde bu· 
hinmadığı Finlandlyaya harp tccbl 
:m.tı g6nderlyor. Ftnlandlyahlar ll· 
çUncU entttnasyonatc kıırvı harbe 
diyorlar. Paktın tatbik cdtım 

!eap eden bir varJyet varsa o da. 
!fjtlt, h dur. 

İtalya bu paktın ruhuna eadık 

.kalm t.ır. Akldlerden biri aynlm~ 
buhmuyor: Abnanya. Binaenaleyh, 
HtUerin Rus • Finlnndlya lbtila· 
:lıııda ta utta bulunacağına da· 
ir •lcıtıınuı haberlere ha,yret et-

Fin harbi 
g~re. Rusları Finler arasında bir 
haftadanberi en şiddetli muharebe
ler bilhassa Snlla havzasında ot· 
maktadır. Buradaki gerek Fin. 
g&ck Sovye, kuvvetleri takviye 
edilmekte ve bunun için yeni kı· 
talar gönderilmektedir. 

FlNJ,A?o.ı"DIYA t!?..ERl!\"DE 
nus TA YYAIIBLERt 

Londra. (Radyo, 18) ._ 
Hclsinkl yeni senenin ilk bava 
taamızuna bugthı uğ'ra.ınJ§tır. SOv· 
yet tayyareleri, Finlandfyanm bl!· 
tlln cenup ~hirlerl gibi Helsinld 
ilıerlnden de uçı:ııuıılar, fabt gebre 
bombalar isabet et:melnf:'Jr. 

Stolı:bolmden verilen bir habere 

g6re, bombardmıaıı edilen cenup 
3Chlrlertnde 12 tıı;i aımn§, 20 kJıl 
yaralnnm~f.n'. 

Bombardıman O!na.8mda Helsln· 
ki Ue Stokholm aramndakl telgraf 

'bllyorııı.,, hattan harap olmut, yahm bir hat 
DE'l'LI UU!tAREBEl..ER kalmıştır ki, bununla da muhabe-

OLUWn re mllşkUI olm tadır. 

Londra 13 (Ra:iyo, saat 18) - ı Finler Rua tnyyarete.rlndm lld· 
Fin' ndiyadan gelen son haberlere ·ı:ıt dU;ııUrmllşlerdir. 

·-~~----~--~--_.., ____ _ 

'11cr eün .. aUtwuuıea hnrbln ıuhunındaııbcrl ınuhtellt memle
keti•· lhracatnun ne nitbellerde uald$ ve çoğaldığı rakamlarla 
tın ~unduktan 11onra hıırbtn cUn gc(tlkçe bayatı pnhalılaştırdtğı 

YllWnılkta.. bUtnn dllnya hesabına uıUkb:ıH 8!kmU Ue. cndlfe Ue der
etınem , daha taıla ıztırap lbllmallerl acmmnek mUmkUn olma. 

t olunmaktac!ır. 

zandı. ım sta ın a: rcti vardır. Onun için Norveç. 0:.:n-

V~~i:r:.~:~~~1~~~:'.,~: Galalasaray-Muallim mektebi 8·0 :·~:ı=r:=:.:iı:::~:~ 
bir müsab:ıkadan sonra YQcaülkO 1 ın teh!ikelen ur.ak görmO~hir O.. 

~~~~·;~·!~=~Si Haydar Bö 1 g e sana - iş r Terakki 3. o: :._daunha~;yış~ft,:.xrrveç. İS\::u~~~::c: 
pasa, lisesi ile Boğaziçi liseleri ara ·-
smda yapıldı. Halkevinde yapılan mek tepler arası voleybol ilci mi!yo~ 900 bin m1fusu o1an 
Baştanb:ış::ı, çok he}-ecanlı gt'" müsabah:alannda Boğa ziçi Haydarpanayı 3 Norveç sulh zamanında yazın on 

çen müsabakanın birinci dcvresinı ;ette yendi .. aJtı bin ve kış ıamaıunda ancak 
Boğazi;i. ildnci devresini. Haydar- 8000 ki,Şilik l-;r ordu besler. Nor-
paşa lise'.cri kazanınca heyec:ın da· Istanbul lisesi: O lanna Şişli Terakki ancak mQd.a· v~ muvazıaf skerlik müddeti 
ha arttı ve takımlar beş dakıkalık Ticaret linesi: O .aa de kru§ı koyabıliyor. tiölge nazarf olarak 84 iilndüı', fakat 00 
bir istirahatten sonra, ü;üncü kere Günün ildnci mUsa?:akası tstan Janat tamamen h!kim. Çekilen müddet ~:~ya azaltılır. (1936 
tUtrar karşı karşıra geldiler. Bu ~ul Usesi ile Ticaret lisesi ara~nda ~ütler Sışlı Terakki kruecisinln ıev· da sil Ah altJna alınanlar ya!nıı 62 
devreyi B:oğaziçi lisesi daha Ostilr cereyan etti. Refik Osman Topu• aalfı.de oyunu yilıünden gol olmı· gün talim --mo,ıerdi) . '"tiyata 
bir oyunla 15·8 kazandı ve rnaçır idaresindeki bu oyun ba,tanbap yor. On yedina dakika~ Bölge geçen sınıflar 'iki senede bir 24 
galibi oldu. heyecanlı devam ederek 0-0 bcra jCUUl, bir fnkik au~nda'n Ad.nanm gQn silAh altına çağrılırlar. Fakat 

~tleı şu netice ile b!•mi~ti: bere bitt=. ayağile ilk gollerini yapUlar. Uk bu da yalnız a3kerlik kanununda 
Birinci set: 15·11 Boğaziçi le-- Takım'ar sahaya şu kadro ilt- devrede Bölge sanatin Şi§ll Teru· yazılı kalır; birpok seneler tatbik 

hine. ;ıkmışlardı: ki yan sahasında hlkim oyunu a· edi'mez. 
~ inci ~:et: 15·11 Haydarp.1şa btanbul lisesi: Tmık _ Siirıy rasında 1-0 bitti. Norveç ordusunun haza.:1 kad. 

lehine, 
1 

ya, Zülıtil - Münir, Muharrttn ikinci devre Bö'ge sanat gene ro.su alb livadrr. Bu orduda 52 ka· 
3 üncü set: 15·8 Boğaıiiç lehi Yavuı - r lat. Stmil:, Cumi, Şi~li Terakki yan sahasında O).. ra tayyaresi, 28 deniz; tayyaresi 

ne. 0!11um, J'unus. nuyor. Ve birçok muhakkak goller vardır . 
Tnkunlar şu kadrolarla sahada Ticaret lisesi: Orhan - Habib ';a;tıktan sonra 22 ind dakik da Bir harp vukuunda Norveç!n 

yer aldı1ar. Musta,'o, Hwtyin, Vedaı. Stl/Jl _ Bölge sanat sağaç~ Zh-a çok ~kı silah altına çağırabil~ ~tratim 
l/aydmp3şa: Vtz3/i, Muzaf/n. Cemal, Mınat, Ekfem. NttJZIJI bir eütle ikinci golO de yaptı. 27 sa ısı 70-80 bin arasında d~,ir. 

Fehmi. Suat. Necdtt, Giinberk. ' Muzaf/er, inci daklka:ia gene Ziya gUıel bir Bu asker huarf kadroda mevcut 
Bo§.a · . Süreyycı, /ır.ıet, Mı1..- Oyuna ~tan sonuna kadar l :· şiltle QçOncO golO de yaptı. Maçta altı liva"' seferi mevcuda çıkar. 

ta/a, Sabri, Niyazi, llalil. . tanbuJ lisesi Mkimdi. Fa!mt Tica· netice deAf~eden 3-0 Bölge sana· ma~ kafidir. 
1 ret llse!J kn'e"' .; Orhanın çok g0 1 11 bi Norveçli: faal. cesur. uvsrıktır. 

f
. ıcl ve ledak!r oyunu kn..,ısında t n ı:rahblyetl e ttı. Mükemmel gemicidir: Ve drnizin 

Çocu '.< sırneme bir gol olmo yapamaddnr. lstan· Galataaarayı 8 sert havasına alışan her inS1l&q~ibl 
1 ~ bul lisesinin müdafaa hatları bile Muallim mektebi: O sağlamdır. Ferdiyetçi. isti!!(!:. c l· 

kurum nunfaaiıyetı l'ıcaret lisesi l'Un şahasında yerle, İkinci m84' Galatasaray lisesi • §tk ve çok vatanperver olan Nor 
ıniş bir oyun çd:anyorlardı. Bu Erkek muallim mektebi arasında veçlilerin. ihtiyaç anında, vah~ 

Ankara, 13 ( A.A.) - ÇocµJ;; maçta Refik O:man Topun idn· oynımdı. Hakem Halit Galibin ;. bir azimle memleketlerini mil~· 

i kurum 1 
'·--· · l?si f}1 de ildi. ., , dar inde oynanan bu maça ta· fa3 edecekleri muhakkaktır. 

es rgeme u gene mcrAÇl;ının IŞI. I" ıı· "'"'"": •. kınllar:. .Bundan ba~t.a, tabı"at bu ..... _ 
Ankara Çt>w ... sara;·ındnld pOli· ..._ 0 - 2 z ~ ·~·--..1- 939 . f .. tı'l,la· 1: O Galataşnray: Ntcmi, A i, Ta!4t, leketi bUı..-ük Avrupa d• .. vl•tl-'nın· kUnikletinuc yı.ında müracaat .. .. J " ...... Abit, Ho.lil. Mal&mut. Bedri, Ar kara ordularının h.ücumundan ma· 
eden 799S çocuk muayene ve t~da· Şeref stadında yapılan maçla· d ş hop ı1.r • 8rııA .a 

ın, e • "ı..'ti, ıucn~. sun bırakmıştır. Norveçe taa~ 
vi edilmiş ve 5t64 çocuğun da diş- rm llklnJ ŞaJ:i Tczcnn lti.arcslnde L'r' ek muallim mektebi: •telı- al 
l · bak ı B nda ha ' ı ı- '"' •-uı.1a1 c;. " "' Y nıı deniıcfen gelebi!ir. en 1 mtştır. u n ŞAP. 1~~ ve m~ liseleri oynadı. met, Vabit, Nil!at, Fellu, Halil, 
kurumun sUt damlasından 30.635 ~ Nol'\-eçin şi:nal kıyılan. şiıraJde 
k 1 a ,.,.,..,r... .~.ı 6 .:...... t . 1 Omn. Demir, Suplzi, H~ayin. açık denize '"'kmak isti""""' bir 

ı o s t 'r'V'-"6"'na ç'"""' sütü. 1 'i ·-mı ar sahaya ~ kadro Uc ilacı, Mthmet. milletin gözfut~ görünebilir~F~K'\t 
c;otuğa da 1621 linı 55 kuru~ nnk Qlkltı•~k~:Sln Gal~tasaray ikinci dakikada R sJ FinlA d. 
di yardım yapılmış, 87 çocuğa ~· . ıı.n - Ne::nıt. Adnan - Aydının a.,.,l"!!'e ilk gollerini yap· u~ ar ,,n ıyayı zaptets('::·, 
elb. - 1•1• bı \ytekin Adn M "' t T ~""'~- bu 'imal sahillerini ele geçırYlcr 

ıse. ayoıMa çamaşır. çorap • ıuı - .e ... me - a· tıl l" r. Galatasaray ço~c gnzel ve ha· 
lm;;ket \'erilmiş -ve kurumun <,'OCU~ bir, İhsan, Şeref, Nızamettin Ali 1 . 15 . . d k"k-..! bi:c bumda \>uluıtduracaklan km ... 

t · •ım oynuyor. ınet a ·ı <t\.la vetr d h t •· lü ld mah 
bahçesindeki yüıme havuıunda atlklAJ: Cevdet - Şeref ee. 6 .. 1 d' lcü ~ ·x.· üıeJ b' ı or uyu er ur yo an • 
yoı:ın öğretm~nin eli altında l~ - Hüseyin, Sab!b, Oa~cr - k u enrdın soA dan 'ı ~ftı6~1 g 1,.. 

1~ nım bu bomboş tabiat ortasında 
Ra T k ". 1.ta ·orne. en y ın :a a ı e ı\JnC! rnk ıor be..~e: ler N . .. .. ...._ 

10.555 çocuk yüzme ö~renmiş. Vf gıp, arı ' ~ e,. ' Ferdi, Ek· so; de yaptı. Devre de 2-0 Gala· """ • . orveçm ~" 
2°7 ,.,.,...~ k"•"'p .... mektep le•""' rem. hududu da a~ılnm.burası da tJn.. 0 \'""'"'6" ır..a ·~ .... tasaray lehine bitti. k F. land' · ,,. 
ıunı temin edilmekle beraber av Birinci de vre l§ığm MklmlycU ikinci devrenin ikinci dakika· ı ın ıya gibı dağlar, K6ller 
rıca i!kokul kitşp ve levazımı ted altmda cereyan etU. Bu devre ı:u. ve ormanlarla kapalı bir yerdir, 
risi~·e olarak Ayaş, Pazar. çubuk cuma geçmek l!Uyeıı tsUkllı.l!Ue· SJBn:landgei ne .ldirinci ~e:-7edkeki !b; No~ ıirmek i tiyen ordu 
~!atlı. BilA. ı 'alhhan, Be}·han~ rin ~sinle. merkez ınuha.clmden f8. ille n so an çe:<.tını ·orneıuedn deniıden gelecek ve Oslodarı 1ima• 
köy okullarına verilmek fiıere görı tlf:ı.d~ etmeleri llı;criııo Işık mu. Aydın kaf~ ile <'-:~~ctı g ~h e lt yayı'acak-trr. Bu taraftan Nor. 
derilerek çocukların okum:ıları te-· da!as..ıu bu oyuncuyu gtıuıl tuta yaptı. Y~ınd dak ada ap veçi Ruslar d~U. Almanlar &e.hdit 

rnk lsUk!Atı .. h•.. k • 1 eli • B!llendin ortasından dôrdüncQyü. edebnı· r. 
min edilmış. 12 çok çocuklu aileye .. .,. a mnn vn c • • k.k d Ayd ::1 ald ~ 
erzak, ve yakaca!: veri '.m!§tlr. ku Birinci devre takımlar gol ya· : ~uncu aa :ına 3 u..1 ~· a~ ~ Norveç deniz tabiyesinden ~ 
romun sıcak banyosunda. 27 870 pamadan eahada.n O - O benıbe- ,.::_. a:a ptlastı rakan ~;"'a. 1 ~"12vt : · : ka'51e ehemmiyetli iki noktaya 

. ba • j re ıt'Ttlddar '""'yı a a a ~no~·ı, ıncı malik.ı c-tland ~ ._ 
çocuk ve annesı nyo almı,ıar J • •• daki!\a::la da 18 mtünden demir ur: ~ m rşı-.m.:1a $ı-
dtr Bu su" ti k rum 939 '-' ı d U"fNC1 OE\'RE mal denizinin . !ahrecfne hakim~ · '' e u . J 

1 m a Yin• I .... . ~;bi bir şiltle Bülent altıncıyı, yir· · 
yalnız Ankarada muhtelıf yardrrr .. §uıo hAl:.tm.. Tehllkell tı · • . d k.. d A :d 18 • ' tY.I lan B~gen ve İsveç demir: maden.. 
yaptığı çocuk sayısı 83.240 a hali~ kınlar yapıyorlar. Nlhayf!t ıo ~n· :\:~;ad~~ı ~/1 fır;at~"an isıt~~ad: !erine '!iden demiryolunun linunı 

ı t B d K iö A cu dakikada N"'ızaınetUn takrmınm '· • olan Narvik. o muş ur. un nn eç :-en na· -de-ek ycjindyi 25 ind dakikada 
kuca~ndaki l'8\'1'U!arla Kreşte ba ilk go!UnU mUdnraııYl dn atlata· .. · . . . ' Hül3sa Norveç mQdafaast için 

~ . , • l"tlk luvr '- tı J'..llent s"l(•~nC' golO de yaparak bo .. ıık b" 1• sahi d...x.;' 
.kılm3kta o.an ~Jar hanç bu l ra •• ıvıra yap • 1'\açı 8·0 r.:ııa•asarayın galibiyeti ~u. ır 11,uvvete p "'6' <lir. 
!un maktadır. Yine h!hlm oyununda dew.m e· '~ bitirdiler. Fakat topraklannm aŞ?Iması güç 

den Iısıhlrlar, fklnef tolterinJ :?3 ma.nia'arJa dolu '~ast ve Nol'WÇ" 

Uncu dakikada Şeref tarafmdan Alman Rus ı"k. linin aztmk!r cesareti bu toprak-
' :.aıandılar. §ere!ln ~tı#i -oUtU • . lara hUcum '1:iccek herhan&f ordu· ka 1 e mi talebesi taUkW kalecW elinden kaÇU'Illta· yu kolay bir muvaffakiyete ulaştı. 

tt. tısadi görüşmeleri rz:ruı.:.Deniı mem!eketl olan Nor 

n,n eserlsri 
1 Ayın 1 G aında bir sergi 

aç.ılıyor 

Oyun sonlartna do:ru eert bir veçe ancak denizden taamıı cdi· 
· şskU aldıysa da ho.kemln yerinde nrttksel, ıs (A.A.) _ Belc;ika lir. 
ınUdnh:ılelcrf Uo mUe~ bir Gel' tjansm"n Berllndcn 8ğrendl~ne -----------
olmr.dan bitti. ~öre, Almanyanın lktır:adl meşe· J l'I 

Şi§li ·feraldd: o leler murahhası Ritler evvelce a~on ınanuôSI 
l '"l'i• ·1 endi~nin hllfı.fma olarak 1-fos· it ~ 1, ı d 1 

ıms da Güzel Sanatlar Akad~ Bö g nn t: · 3 kovaya dönmlyecektır. ııuallfıkta 8 lntı8ftl 8 8 ar 
misinin muhtelif 'şubelerinde yapı· Taksim sta::lnıda:d mektep maç 'nılunnn meselolor BerJ~de halle-
lnn ıslahatı milteakip U; senclil. lannın birinclsi Şişli Terakki · -ıııccektir. c e'TC· 18 

<A.A.) - Millet· 
m::lni n .. ticesinin nast! bir inkişn' j 3ölge sanat ara~nda yapıldı. Jer cemiyeti mandalar komisyonu, 

Japon mandw altında bulunn.n 
husule getirdilini nnlnmak ü..--ett Şi~i Terakki: Ta..'ıir. Ilı.san, Ah , 
Ak t C ·ı :ı ,, Belcı'lca u··zer!nden n.e- :!ı:latarm ass dek! tdarcst haıtkm ·ndemi modnrım;u ta!ebenin Qr ınc • em:. ıuuamr.ıeı, Şaman - .<> • da Jnpon hllkOmctınden bir rapor 

"Dikkatler.. Ulununcla, Sirkecideki mls:ıfirhanenln gayri mUsalt senelık muhtelif eserlerind n mO· '?asim. 'Veysel, Nihat. Turgtlt çen Alman tnyyarelcri almıgt.Ir. 

b==::I AKŞAM!" 1 -·----·- ---- ---------- --
ttndcn bahscdllerell c6yle denllm l:tcd.tr: rekl:ep relim ve gravllr sergisi ar Tulml. Lcmdra. 13 <Radyo saat 18) - Siynat mııhafUdB lnzna bil,'ilk 

41tanJ ıııemlekettmb:bı her blr tarafmda ihtiyat t.R\'a depolamnız, ma~ıı karar venniştir. Bu ge~ BölgG Sanat: Orfum. llaydar Belçika ilıerlnde gene Alman tay- b!r eheının!Yet Terllmektedlr. ÇUn 

~ ba1&ra.. bel~ara kat'§ı ~~';o:ıb.nmtı?... ?.fedenJ -metnleltetler '16-1-940 sah ıtünü saat 15 de açılP · • ıtt/i. M('.sut, A"'nan. Rıza~ fıtw.:. Vlire'crinin geçmesi üzeri~ tktık· tu. Japonya Milletler CemiyctJn .. 
her terde fhtJyatcn m~'lt" bt'e dıt~t·~n ~re. l)!zbn Kızılny tc§kilt..· c:ı!< ve n., ı:;On rnnd:!ette "a'ınlı'a- .... tT, Zi a. 1/al::, !<>mml. TTa'il ~l siyatl malıafili ve mıthua.tı At· d , 11 t ,_ • 1 b b 
tmıw ı.: 'lf bul v i k. • • . .. • . • . d ., :n ~:.t m ş Oı=a:: n er.ı ~r bu 

pe zıı} marr'"""' ::ı. m ··n yoktur. · 1 sa.~t 10 an l6 ya ka'.lar ht-!rk<!S! lia'•em ' Th ı!< Oze-e-'"'in. ı ,. . .,.,,.:ım~ hu ha-~':etinl şiddetle ınUcsscs.cnln teşekkUllcrile daima 
Bu imWwıda kencllmlze )'Ükaek not vercmcy~!... a~ık bulundwulacaktır. Bölge sanatin ~:ombine hücum· · p.otesto etm~'tedirler- tcnıası mul\afnza etmektedir~ 

·~·- "-~--~' 

• 



~ııı~ıım,rfZ.mt 
1.~.0.00 sovyet 
aske·ri muhasarada 

SON OAKmA'nuı lijfnkuı. to • \'uaıı. KUK1 Klll"Kt.1m1 

• Stt Alman deımcisinın tu14 de Emdetı truvaıi'lrt.ırıdt 5:f'ten ..,-unlf'rl) 

Ciddeye hareket edebilirler, , t:mizcc yı:rar.nrak İngiliz ~ııhita• 
bundan aonra hlı: bir tehlikeye nı taraf ı.~dan verilen tc;nil çama· 
maruz lcalmıyacaktır. §ırları ve keten elbise1cri i:lymck 

Almıuılan, abluka edon bedevi· cld:.ı. Aylar-danbcri nrl:alannda 
ıo,· bir an JQln<Jo ortadan kayh(>l· -C:uran elbiseler harap bir halde Pl!ld!l) 1 1 alJqarelerle bu 

ıoaınauae= kuvvetlere 
• Bu ubahtan IUbar'Uı petrol Ye 

benrin fiyatları veniden yUkael- • · • t l 
tllml,tlr. Petrolün kilcsu 14,75 lJ ı qe ('te~'" a l ıyor 
kuruştan 15 kurut go aar.time çı· C.,, _ '-

=~~~%,~;! ~~~~.:!:~ ı;'3 Sovyetlerde as.terlerini bavaz peleriıı 
kurup fırJamr§tır. Litresi 16,60 .. b 1 d 

1 ~,n~m!~~~rer~• JOUul talel-,eyt ve kuku,Ata ile techıze aş a ı ar 
himaye raaıh•etlnl· t.etkllaUandır • 
~ ve meveut bimave he)•elleri .. 
nin yeni ccrolveUer kanunun.... ın. 
tıbakmı temin C\•Jemek f('ln dOn 
muırif mDdOrlDl!ilnde kaZ31Pri!P~I 
maarif memurlannın t-·ırakiıo bir 
toplantı yapılmıf'tır. Ön4imUzdıo)d 
çarşamba ı.rt.inO her kazada Yeni 
kanur\• ~~re htrer yardım eeınfye. 
u r . ..,.11lr111ı:t1T. 

• ıera '" tna.. kanununda Yeni 
tadili& yapılrnalctad•r •. Buna gö• 
re, borçlunun inkln ha'inde 
mahkemede haksızhfı a.-u.

1 
J ' 

il d .1-- ı ır. sa V ,_ e on~u a.şa~ı olr:rıarnak 
üzere tızmin11t hUkrn:ıl1.1nacakt 

• Buraa aıl u )'ardım korntteaJ, Mır. 
ta.takemalpaşa fcl!kct.z.deıerı l 

1
ua 

1000 llıa ıı5nııennııur, Koı:nıte M~: 
tafakemaı~a f61Aketzecıeı•"1 tçııı 
Kızılay taratmdar: l'aPtlrnı, 1 büı Ura rıara )"llNınnnnı ..... 0 arı 16 

-·· ~ tevz:s hususunu d3 tetkik eylernttu 
• ÇM taclrJut, Yallııfn r. 

ki b
. Dezdiftde 

yaptı arı ır tooh•r.tı,.a 1 b 
da 200 bin kilo cfvi bıtJu ~·~ uJ. 
ve bunu zelzele rt'Jilketi"n U ~"ftU 
yan mıntakalardatct in e u,.~a. • 
ilt0 kuru, ekılk fi t Şaat ıç•n 
ceklerinl a8vlerrı:~,va d~a verebitc
met plvaaada rl'lrt. berh ır._ Pi!kQ
dın Yermemek 1 . tt ııınına mev 
bin ldloıunu mü~ bunun 100 
Vfrmfştir B" \>aa••a k--.r 
rın ıUratie t!r tarıhan da stokla 
ric:ten ~etfnı~a,.,ta~-ası icin ha. 
tellett ikrertı/11r cıvt ve çivtllk 
ket ınınt k 1 

• .. •hcrkttr. Fcll · 
rnalzeıne :ı •aındald inııl\at için 
re P•rtf ;,.~ıı.~d"ki <ttol·\ara rö· 
bir ıamntı ve:~"~~alc herhanJ?İ 
ne -•vdan vf!-•1 ,ıv~t v;'kscUşt. • • ı " - .... 1" .. ktf 

zıntr, vl'1Yet fht\lclJi k r. 
lbUkAr Y&ptıklan b11dlı1' ornııvaııu 
carıan dl ı ~ baat ttte. 

Yıpttlcl:ırı n :n~!~ıı':ı ;t~~ıı::ınl~tllll<Ar 
rethaneaın•n b e&. 
la ve u Ucal'f'thlU\e ftrma 

n nltmdakt depalanrı on~er ı:uı: 
ztllddctıc kapatrlmaııma k 
l:ll' ve kil,." tatbik arar ver-
tl~enMe lhtık edtımı-ur. Ctvt 
tJcareUıan .. lr Yaptı~ anıa~ılnn blr 

t' ••• )'Cdl &'lln u 
kap.atrl~r,ttr. ın ddeUt 

• A1mrın ııerareune ·•t ....... .. 1 • b ... UllZ] bro. 
§ur en astığ, halrfe b 

1 ~üdd • un ar~Pn 
•ıumu!"!":t111c ve vilivtte iki f.!' nüsha l'Ömern,ed:~ı srlhl • 

la a lt.,,;.,ı de vaımadı~ınd•n~:! 
vt m"'Mre""eve vtt~le., Tllrl-f 

Po!t mıı•bıta'" md"'U-"' M 'e r· h • ru unffe-
ın mu akcmesi :llin birinci asli-

ye ceza mahkemesinde yapılmı1-
tır. 

Mah~rm~ Mıu.:"'feri ba•tıit 
iiç bro~Or idn m3th11ı1t' lrnn1ınu~ 
~un 7 ~ 8 tncl fn8ddclttT'l"e tev. 
fıkan veceının 4$ l\r11 h"'rif pe,11 
cezaMn• mahlcnm ttmf ttr. 
* tımır ihı-.etıtrtlıı .. })lrlf/Ji \11!\u. 

~t hevtıtf vaUnln hu:Jn.U"1R yantı
~ tl\~'·nttda yem lcian heyetini 
8~t·t•-. ""· echtt Du" btr ttalvan ""..,,.,.,,.,. 
Z... "'

1•• ~elrtrllr ınalr•,..,.•t "'"'"- .... ' s. .. 1.._ '" dftt!ı, lrll""'\'t\i r"f'!"lr .,.....,. .,.. . 
k ,..""fıtr .,,,... l'fl"' -o ve 

a •• ..,,, tcue"• ~va 1"'•'"· ,. ... -n 
mıdtf~,. Vf' t. ' • • ··-1. '"" .. '" ,.. .... .., . cat. " ... _l"ı~ 1 ,.. 
r·':eatr ..... • ~,_ ... ,, t-n•-.. t·~lıf 

m - .... ,... ee)'a ,. ..... 
lik r-· uııı.· • fltrt ve ld ~n 
zn .... pl. JiUr. ro pa· 

* B"' ~~ .. ,,, \l•cldl.v·kO.Ytı ...... 
y,. .... .-•• ~, ~·., .V•'&kh 1lU...-a\ııllr 

Umılra, 18 - Fi.nW.ndlyada ' dırlar. Bunların bir kısmı U-83 
Salla mmtaka.smda mahsur kalan ton m.ğtrlı~da, bir ~ısını da 8·14 
18 bln Sovyet askerinin n.ziyeU fon 11tkletinded1r. 
:gitUkı;e ,Uc;leımektcdlr. Sovyet 
ta~releıi dUn bu kuvvetlere yl. 
vecek almı~lardrr, Ayrıca bu kuv. 
vetlerin kurtarlması için Sovvet· 
ler kırk bin kl.ştılk yeni bir kuv
vet glindormektedlrler. Sov~-etler 
de askf'rlerlnl hevaz pelerin ve 
kukulete ile teçhiz etmeğe ba§la
mlljlardır. 

Cuma gUnü ~'!leden tı0nra So\•
yet tayyareleri Helelnki Uzerlrıtte:ı 
uc;arak bombalar atmrslnrdır. Fin· 
IAndlva hllki'ımet merkPrl O:ı:erlne 
yapıll!D bu hava akmt h•kkmda 
henüz laf 111t alınamamıştır. 

8tok1ıo1ınden "'Thneı" e blldf
rlldi~?Je göre Ruslar RaJ••ırl:l'ue 
bir miktar ·•Yunk rs" bombardı
man taV\'t\tt!l göndermf!'ler ve bu· 
J'lll .. yenJ bir bava kumandanı ta. 
)io etmltlndir. 

80\'l'ET BATARV At.ARI 

Aınc+f!rtfam. 1B t A. A.) _ Sov
yet • Fin ceplıeslnde bııhınAn "Te
legraf" gaıetee1nin mulıablrf, h('r 
~n Vlho!'IP'u Mmhıt~an edM 
uzun menr.Utl Sovyet toJ"lıın bak· 
ıun~a ıntıHlmııt vf'rmı:ıkt~lr. 

Sôvvf'tler. dlSrt beş Pttrıl + ..... ,ı,, .. 

mt SOVl'ET HARP GEM1Sl 
l:AnALANDI 

Londra, 13 - DilnkU Finlan· 
diya tebliğinde yalnız muhtelif 
cepheleroc d:vrlye faaliyetlerin. 
den b?h5cdilmektedir, 

Finlaı1diya radyoeu Finlandiya 
körfezindeki Björ~6 adasının Sov 
yet filoeu tarafından bir kaç de
fa neticesiz olarak bombardıman 
cdib1iı oldu&unu bildiriyor. 

tici l·UyUk Sov)~t harp gemili 
s~:1:ı bat3ryaJannm ateşi br§ı· 
un"a çekilmeye mecbur kalnu§. 
Ur. Burlbra obUı isabet etmittir. 

Karelideki Finlandiya ırUdafu 
hat•aq o kadar kuvvetlidir ki 
Sovyet lcıtaJarı Ukbahardın c:v· 
vel hiç bir netice ahmıvacaklar· 
dır. A.,l~rca aa1rin bir harp ihti 
mali Finlandiyablan katiyen c:n· 
diı:ıeyc dUıünneırıektedir. Zinı •· 
ruileri daha mUsait. derrlryoh' 
ve ŞOGe ıiıtemi Ruııa.,nki~er 
d!.ha iyidir. Filhakikn Sovvet1e· 
12,e merkezlerinden uıak. har 
bir ara.z:l~e muharebe etmekte vr 
burada m\itemadivcn pusuları 
maruı kıtmıktadırlar. . 

TAYYARE FAAt.tVKTl 
d1t.n mn,...ıok,.b ~·t"f"""'ıır Jn•1111n • Diln ölHeden a(lnf'l Helslnlct~c 
mıt'rtıtf'!rrhır. ımt""•rrlk ôlan bu "•va teh1ikesi l•l!rcti verll..,ijt r 
to"'1ımn 1""vrl''"rl lı•r Mln de~ş. Sovyct tavvare:!rl.,ln şelırln do 
th•U ... •\.+,.'4fr ltn tt1,.ı•,.,,,, •ttt\.1ıt• fu • •f:rıal U~trlnd:n U~tuktan 
" l""'•rmflısr k11vvet1r '"~'~k tfl'!'e· hl"~"r vetOm•ktecUr. ·· · 
mpı..tp ve hnvf\)r tahribat hueu!f' nı;;!"~ hir $"iv •et tavvarest d· 
~"th .. nPm,.1<tPAfrh•r. Het.ınklnin 20 '"'"'m•tre k•d~ .. 

,,,.,,.,l.ı..t,., tıtt.ııır"•Jl.f .... ~"' F'""v t 1•z .. ~·nd111n u~u~. ı..,. • .,, "••aryala 
)'etler l1d nevi tank kullnnmııktn n tarıf1ndan tudrdil.,.f .. tlr. 

SAAT: 13.40 
Yugoslav Genelkur· 
may .Reisi değişti 
~ ıa (A. A.) - General Pıt.er KQllpo. erkAzuharblyı n"· 

lalitine tayin edllmııttr. General. llelgrad mUıtabkem mevkJ kuman 
danı idl. Bu kuma.qdanlığa eıki namlardan Nedlç tayin edllmi§Ur. 

• Danimarkaya atılan bombalar lngiliz malı mı? 
Kopenhag, ıs <A. A.) - Danimarka lwicJyt ııeıareU bUdirlyor: 
Mc~hul tayyarelt!r tarafından 9 ikincikfınuıı gecm Dt.nlntarb 

lltn Romoç ad:ı.ı.ı Uzerino altlan llc; bolrıbanuı lnıtlterede lmat f'ıiilmtş 
olduğu Ya.pılnn tahkikattan anlaşılnueur. Bunun Uıerlne hldlse. İn· 
rııtcre hUkt\ıneU neullnde proteıto edllm1' ve ba ht1kilmet l O ikinci 
kAnunaa vercıı~ı c vabda bombalart!l tngUiz mamulltmdan oldufu 19-
bat edUdiğt t&kdlrde taımlnat venneği kabul etlfiinJ blldlrmiftlr. 

Ameı-W..a, Sovyet Rusyadan kürk alıyor 
<Mo, 13 <A. A.) - Norek Telgraf btirosunun aldıfı blr h&b'lre 

garo Amerika Be.vaı -teıı~de bir tlıuana aevkedilmek Uıere Ruıyadan 
120 milyon kronluk kllrk eatın..ıı;,aktadır. Kürkleri Norveç· vapurlan 
nakledecektir. 

l\1areşal Göring 47. yaşında .. 
~..rlln, 13 CA •. u. - Mareeal Garlng'ln 47 yaşına g!rmes! mttna 

sebetlle Hitler, diln ~endir.hı! dyaret ve tebrik otmfıt.\r. 
J'l'f.nuu tıaıırhY&n mUtr'11U1sır "Al 

ter. "'' ""st.Aneye alt maıtetı """· 
l~dlyey• ıl5ndeM'l"leUr "lln " .. - .... 

ıı-• .. turulac:ı!'t l!l!\"•da foo!oii'· :::==-==-===================::;:=:::==:.= 
\'t' ,.,, ....... n-ıRVt"• ve ... ı .. •r-•--• 
bat-.l7"'ınt!an tPtklkat '"""ıtroıe:.ır. 

• &J •. dJ,, eııl" ~rn' l"aı>lJr11: 
'l'aktim ~~lnosıı 3 ıııAnt ,,,ncJ~etll' 
~ı-• .., .varllec-'-•lr. r.o--ı .. ,. • .,. '-' 
'""'U'arı .,,. __ .,, lclart'SI idn bir 

Çİrket llul'fteııktır. 
• 8eleı!lycnb yr-' •enı- bU!~ 

"' haz•rlanrna.k:.&Jır. ~ ... ,, d.-Jro 
1~ ,-..""' yıl lhtl·-aı:' .... mı muhale 
\":ır. b!Jdlm\1;-lc.tdir .at~ç: c .blı• 
~rn<"a ıt1hlr meellalne verileetl
lir 

* Oclcdlye mUfcttlşlerl lıfılin ,,. 

* .. ·-'·~·-•'-•.. f~,. ~-·llnfr 
\. ·f t-h .-11--·-' ıı.. •-fl•.,.. 
d o şehrunLlc on gil.ııe kadnr 2v 

•on lt• 1av ~ell'r .. kttr. 
* Ronvanm Hatib nahl\'f'slndr 

"ılr ağıla kurtlar hUcnm etmiş. SO 
'tO\'tln ve k~lllk bir e:OrllvO TllN'J' 
•-ı,.,, ... ,r. Kö,·111 sllrUvU kurtar 
.., .. ~ '"'kn"lmı bulaMamr,.trr. 

• ~t c~r-f "('tfıorf ,,,..,,.,.,, lıe 
·et tn ... lp .. tıJe!'J bu av f..t.,~ .. \'l'!"lt

'~caktn-. Gtqen tırne l'k defa otdu. 
~t MM htı .en" dfll ,_,.,!'#tf ı•tnwnl-
• .,.,,..r 11ad,.rA f~tf P.rb ''"'" ~.,,., 

...... , --._-..-... ,.,,.,. ... _ ,,,.. ,,.""-n,.,.., 
~ '---... -•-- '""' •· ' ' de yapmnl 

ıUere toplanacaklardır. 

ıeutGAR-KRAül dula.r. idl. 

: ı 

1 Menemenci o~ lunu 1 
1 kabul et:i 1 

So!ya, 13 - Hariciye umurn5 
k~tibi Numan Menemencloğlu ve 
ref aka tir.deki zevat dün aaravcla 
ki husul!i defteri imzalımıtlar. 
ı:aat on hir buçukta Menemenci· 
oğlu Bul~l'r Bat-.:c1diini. ziyaret 
etmiştir. ö~le llzeri Başvekil. Mc· 
nıeMroenclo~Ju werefine bir zi 
vafet vermiştir. 

Kral Boriı &~leden ıonrı t.tc 
n:mendo~lunu kabul etmiştir. 

Sofy&ddci lngifü sefiri Numar: 
Menemencioğlu şerefine bir ak· 
,,m rh·afetl Yermi,ttr. 

Leh~s·anda 
ihtilal teşkilatı 

Vilnoda yapılan 
ara§tınnalarla mey· 

dnna çıkarıldı 
\1lno. 11 < A.. A.. > - ••rov" la· 

nıini taşıyan gf111J bir Polon,.. ta· 
'ebe tetŞekkülUrıUn m«'rkfızlndt'! yrı 
~lan anLŞlırT"Rlu nl'tf,. .. ,:ı.,de bu 
cemi.yetin Alman ma1famlanrı" 
't~ı lsyarılllr haıtrlamalı tı:1Y"l· 
le tesis edildi'"! anlMılmıştrr, Ce· 
-nket. merkezi Vanıovada olan \'1' 

·~lğer Polon va -ehlrlerindı:ı fan 1 
koınltel~rl ~ulunan geni§ b!r tevki 
'atın ~ubeeiydL 

Mıaırda 

27 A:man casusu 
ts v: ıf edıldi 

Faıı MUke Clddoye bir zabJt ve 
Uç nefer noksanlle vardı. 

Ha.stalıırmn. yarnlılarma ve cep· 
haneıı.inln hemen, hemen tnko.nınl§ 
olma.ama rağmen yoluna geno çöl· 
den c!r."&ro ttmek Jstiyordu, ÇUnkU 
lngUWer, aaıblllerl tamamen çc'Vir 
ıni§terdi. 

. Emir de btı pl.4.nr mllnadp bulu· 
yordu. Almanlar, evvelA Mekkeye 
oradan da Mcdlneya gideceklerdi. 
· HepsJ de bu kararda olduğu bir 

sıra.da Fon MUke nlsanm dokmun· 
cu gilnU, bir Sambuk'a atlıyarat, 
denb yolu Ue. yelkenle hareket 
etmek tatlyordu. 

Türkler llükenin bu hıırckeUnc 
muanzdılar. MUkeyj vaıgeçirmek 

lçhı ~k uğrqtılar. Fakat, onu, 
kararından ayırmak kabil olama • 
Jı. Kayık açıldı. Sahili takip ede • 
rU ıtm.ate doğru yollaııd?. 

MUke bu yolda Uç yere uğradık • 
l&n vı 19 ffin yol katettikten ıon· 
ra Şerm • llunaluna'ya vardL Bu 
seyahat her1reein kuvvetüıl yeni· 
den kuanduın?§, onlan yeniden 
hayata bağlaml§tı. Artık kum ve 
çöl he~IAsı ortadan kalJaıuoU. 
şpden 

Burıadan yine kara yolunu tut· 
mak lbnr.dr. Fakat dost Tfük 
topraklanndan geçeceklerdi, BBy 
le yaptılar; Alman müf rcT.csl rı 

n\a}'lsta Hicaz dcmlryclu Ustun· 
deki Et Ulaya vardı: burJdan da 
trenle Hal:bc hareket ettll~r. 

Toroalan araba ile ceçen Fon 
Milke ve arka<laıları 23 mayıs 
1915 de lstanbula vardılar; çe· 
lik iradeli dcniı ada.mlan 195 
glbı!Uk taharnmUlsUz btr sey&hnt· 
ten IOn'fl memleketteki ordWırr 
na iltihak etmlı bulunuyorlardı. 

UÇUNCO Kl!!IA 

J?mdendcn 1rurtiıtaıılar Sidney 
ti.ahin-. ıı CA.A.) _ Bafv•kllh kruvaz8rllne alınarak kendilerine 

·mrlltt baıı Alman t.eb&aıarı ~"kit • yerler tahsil edilm11ti. Zabltlı!r 
Jıımı;ıt.ır. Muvakkaten aertıeat hıra alt güvertede yerle§tirildi. Yara· 
ıuımış oııı.n bu Almanlıır bu eerbeatt 

1 
ltlar hastahane haline getiriler. 

kıl> Almanya~ ma!Qmat rtsndt>rmeı. hir kı111T1na yatırıldı. Kruvazörde 
rem ıaıtfade edlYorlardt. llMertnde v. . . 
lika ve ıllAb tıu'urımu,tur. Tevltlt 1 mevcut bütUn vasıtalar tedavüc· 
fldllenlertn adedi 27 dlr. Bunların bir rlne tahsls edildJ. 
ı:oSU sı.ıvente ikamet etmekteydi. ~mden kahrnman?annın ilk i§l 

GA .RP 
Cephesinde 

. . . 

Kızılca kıyamet ilk- · 
bahardC:t kopacak ? 

Almanlar bir~aç koldan taarruza 
geçme~< Uz ere haz rlanı torl er 

Londra, 1S fA. A.) - ''Ne"'8 
:::hronlcle,, gaıetealnln bltdir.tilfi
ne gılre nazllerln ilkbaharda bir· 
ltat; c~ph~de birden taa1Tuza geç 
mek iiıere bUyUk bir fuUyellP 
'ıwrtandıktari Alman)"adan BudA· 
-ıeştevfl ~elPn baberlerdm anla§!\· 
.,a ·tadır. 

Slovak hOkOmetl 15 marta kn 
'ar \•ollan ~Anls mllı:vaeta nakli 
-ata tahllmmUl edecP.Jıı bir hale 
~etirmesJ için Alman askeri ma-

ltamlanndatı emir ahnretrr. t>ağ 
vonannı temtıJemek tçln kar ma
ldnel,.rt g8nderi1ml~tlr. R6rırU1er1n 
a."gart on ton ağırbtında malıe • 
menin .geçmesine mUtelıammU blr 
hale ~etlrllmesl ic;ln m\\hcndl ler 
ta)in edilm~tir. KUc;Uk Krırp~tlnr. 
'a Mecsr hududunda DP.nec clva · 
rmdakl mmtalı:Adıt tahşldat yapıt. 
-naJıtadır. Şimdiye kadar buraya 
•akrfben bir fırka asker g&lderll· 
ml§tir. 

islanbul levazım amir:iyindsn: 
lı':yUp o.tıe~dıı ı tıuıq~ı D1ktitl evınııı QOr&P ausı,yeı.rtııdt mM • 

ıneıer lc;tıı lluar ~len ntna dablllnd• •ti Cof&p malrhMt•r11t oalttmak btı 
-ıuıa v.ı~rüıU'Qa 1 a~all 1.>ik1-V1 AtQdUd~ ınUracaat'an. 

UU8D41 

Mililer ve arkadaştan otuz heı 
saııttc.'1beri, ağıı:ların:ı bir lo.k • 
m<ı cl:mck koymaını;lardJ. 

Efoi:elerini dcğ;;tirdikten son .. 
ra kendileri için hazırlanan ol • 
dukça. yüklü 6o!raya istekle ya· 
n'~t•klannı Söylemeye lUz~. 
vıır mı? 

Yorgun vücutlar bo1) mldcl~e 
yemeğin lokma, fokır.a inmeaile 
tatlı bir uyuşukluk binsedi:yordu. 

Uz:un mUdd:ttenberi malınım 
kalın:nı§ okn b;ro ın sofrn.la c<:b 
~ulen bulwun:ısı ayrıca bir ze\•k 
veriyvrdu. 

Mamafih, Mililer ve arko:!a§ • 
lıırının yilzli.'Ule esaretin hih:ıU 
sillnmlyordu. lngill: zabltlerinlft 
s~n derece nazik davra.n:nasına. 

rzı~r.-ıen ka1pl::rde onulmaz b:r a.· 
eı hiikilm eürUyordu. Yemek yrr 
ı:Udiktcn &Oma sofraya mUhtelif 

• 
cln.t:.n eıı:ara'.ar ve yaprak c:ı • 
garnbn g~tirildi. Sidncy'in Jı:Q .: 
tüp.i~n::sindekr kitaplar Alır.an 
zabitler:nin okumasın& ta:.alı r 
ciildi. 

Z:.bitan kamarasının ynmnda 
bUyUk bir ıalon Era.lcn z&Olttc· 
rine yatak odası olarak tahıls. 

c.:ilmi~ti. tngfü kuır.andenı ken· 
dl aalonunr.ı tanzim tttlrcrek 
Müllcrin ika.-neti:lc tcrkctti. Ef· 

rada ı::clincc yaralı ol:nayıı.nlar 
ön güverteye yaralıhı.r iae gUvcr· 
te üzcrin:le asılı •'hamak" lara 
yatınldı. CiUndUzlerl gU:ıegln 

y.ıkrcı 'Şi1alarmdan l:cnı:-.abtııbc· · 
1crl i~ln çadır bczl:ri ve tcntdc~ 
gerildi. 

Zı:.bitl:r biru di~lendiktcn 
ı:;nra tnciliıler Sidneyle E:r.dc· 
n1n karşılat--nudan evvelki ma • 
c:ra&ım anlattılıır. S!dney'iı\ Ko· 
ko aı:lalan cJvarında naaıl olup ta 
bulunduğ1.1nu ve Emden'i )UıJn· 
rn3y:\ muvaffak olcl.ığu merak e· 
\lllccck bir keyfiyettl. Jngiliı:lc • 
rin vcrdi!;:leri maınm.at .§U oldu: .. 

9 Teşrinisani sabahı lngiliztc· 
rln Sldney ve Melburn kruvazör" 
l..:rile tbukl Japo,n aırhlı knıvaıö
rU Koko adalarının elli mil flmad 
ıuki5inden geçiyorlardı. Bu 
harp gemileri Avuıtl'.tyada.n Kc>· 
fo:ı:bo'ya giden nakliye gemile·~ 
rine refakat ediyorlardı. Kuntaft'\ 

da.n Müllerin dUıma.n ıemUcrinl 
ckılU iki yü.J elli mil meaaf e<M 
tanvvur etmeli bir heHp hata• 
sından nq'et etmiıti. Emden'in. 
tels:zi kuvvetli rncvcelcr neıret' 

ti~i h:ıklc Sidney'in telsizi hafif 
mcvecler inti;;ır ettiriyordu... 
Direksiyon aciası ista.ıyonu ..Em· 
den'in limand8 bulunduğunu ha' 
b:r verir ver.nez, kafileye ku
man,;a eden Mclburn • aüvarlat 
Sfdn:y'e hem:n dUımanın Oıen· 
ne hareket ederek· cnu hrM' 
mecbur cttr.ck eır.rlnl 'verfntıtl.: 
lkl kumanda.-ı ır&lannda te!aiıJe. 
dü~ada.., muhabereyi de ltara~ 
taıtırmı~lnrdı. Bu eurıtle efor 
~a;ebe çalamazsa Mclburn iıuda· 
.ta yctiıecekü. 

(Devarm var) 

Talebeye taadikname 
naııl verilecc!i;? 

Lise ve ortamcktebler talfma~ 
aameslr.de yapılan yeni bir dOSl· 
1iltll~e göre, bir eehlr dahllindek~ 
reıınıl veya huıusi orta dereceli 
mekteblerin herhangi birinden dl • 
ğerlr.c ceçmck için ta.scHkname ve
rilmesi, ancak tasdll:nameyi ala -
cak t.aleborıln lhlncl kanaat nothı.
rw henUı almamq buluıunut pr. 
Ule mllmkllndllr. tldnct biaaa.t 
notlarmr aldıktan sonra ınnf g90-

.me vulyetlnl netlcelendirmtdcn 
tasdikname verllmiyecektir. 

.. 
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~Dır tarafta so~uk dalla~sn 0 ~ır 'lt aiF sncak daılgası.aa 

Halk korkuyor, 
kıyamet mi kopacak ? 
Rasathane müdürü diyor ki : 

ev a18de yağmur,kar,feyezanlar 
ve bazı sürpriz er beklenebilir 

Avrupnnın cenubunda şiddetli 
noğuklar hilkUm sürerken şimalde 
hararetin 40 derece yükselerek sı
fıra t;ıkmasmı, cenubi Amerikadn. 
Arjantinde boğucu ve öldürücü sı
caklar takip etti. 

Kandilli rıısnthancsi müdürü 
Pr!s. Fatin şimdiye kadar görül
memiş olan bu fevkalade hadise
ler hııkkmdn bu sabah kendisilc 
görüşen bir muharrlrimize demiş
tir ki: 

değişiklikler, güneşin tesirleri ha
tıra gelebilirse de knt'i bir §ey söy
lemeği gayrikabil görüyorum.,, 

~IEMLmrnTrE GÖRÜL)rn:uış 
SOOUKl,AR . 

Şarki Knrnhlsarda iki gündür 
tahnmmUI cdilemiyecck derecede 
şiddetli bir soğuk devam etmekte
dir. 
Beş gündür fasılasız hüküm sü

ren kuvvetli şimal fırtınası yüzün-

den hiçbir vapur İncboluya uğra
yamamaktndır. 

Yağan kar miktarı şehir içinde 
ve civaımda elli santimetreyi bul
duğundan Kastamonu arasr kara 
nakliyatı da. müııkülii.tla yapılabil
mektedir. 

Ankarada şiddetli soğuklar hU
küm sürüyor. Hararet sıfırdan a
şağı 20 dereceye kadar düşmüştür. 
Ankara ve civarı karla örtülüdür. 
D:ığlardn aç kalan b:ızı kurtların 

• "- Fcvkntade mahiyette olan 
bu hava değişiklikleri yekdiğerine 
merbut olabilir. Marunafih 5imdilik 
bu hlidiselerin sebebini izah etmek 
imkansızdır. Bu tahavvülattnn 
meydana gelecek neticeler tali bir 
tnkrm hava Mdiseleridir. 

Bu meyanda dünyanın bazı ta
raflarında fevkalade sıcaklık, di -
ğer yerlerinde fevkalade soğuk. 
fevkalil.de rU:r.~tı.r değişiklikleri. 
fevka.liıde yağmur ve kar, feye -
ıanlar olabilir ve daha bazı sür
prizler beklenebilir. 

Erzincanda 4 er odalı 
40 portatif ev yapılıyor 

Fakat daha büyük bir musibet 
olncağmt 7.annetmiyonım.,, 

B. Fatin, muharririmizin di~er 
suallerine şöyle cevab vermiştir: 

- Zelzele tamamile müstakil bir 
htı.dlse olduğundan bu cevvi deği
şikliklerle nHikası kabul edilemez. 
Ortada, sorduğunuz gibi dünyanın 
yıkılınruıı gibi bir musibet olacağı
nı gösteren bir nllunet mevcut de
ğildir. Herhalde bu son hadisele
rin bir sebebi vardır. Bu gayrita
bii değişiklikleri izah için arzm 
dönmesinden ileri gelen hava de -
presyonlarr. su cereyanlnrındaki 

Son Dakika'nın fabıta romanı 

Ankıırn, ıs - DUn memleketin 
muhtelit yerlcrfudc gene zelzele ol
mu§tur. Amasyacb evvelki gece ve 
Akdağ nahlyesllo Sulu ova nahiye_ 
Binde saat 20.25 ve 23.20 de oldukça 
§lddeUi lkl ve GUm~hacıköy kaza
sında saat 20 de hafif bir sarsıntı his· 
sedllrnl§ ise de hasarat olmamıştır. 

Zelzele Şarki Kanıhlsar, 1oegöl ırc 

Yozgadda da hlssed!lınl§Ur. Hiçbir 
yerde hn.sıır ıre ölen yoktur. 

ll\IDAT FAAl.ll'ETl 

Anknm, ıs - FelAket sahasındaki 
vatandn§lara yardım ve bunların nak. 
U faaliyeti devam ııdlyor. Şarkt Ka
rahl.ııardıı. feU\kezede rnııhlaci ln§e
leri için köylere !Uzumu kadar yiyecek 
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iYazan: William Matin · Çevirer: : Ha-Ke 

Hanriyat sokağından ıgcçerken 

1 

aklına gelen şeyi tatbik etti: Te· 
Ellen Osmond'un oturduğu a • Jcfona gitti. Betinin numarasını 

partmanın kapısında bir polis çevirdi. Uzun bir bekleyişten 

gördü. Polis Ellen'i bekliyordu. sonra, ince bir kadın sesi kula
Con yukarıya, pencerelere bak - ğını okşadı: 

tı, ı~ık yoktu. İri rahat etti. De· '' Ffend' ? ıc :r - ım .,, 
mek Ellen gelmemişti. 

Yürümeğe devam etti. Polis, 
onu görmüş ve gözleri ile takip 
ediyordu. Con sokağın köşesin • 
den saptı ve telgrafhaneye gitti. 

Uzun bir telgraf yazdr ve me· 
mura uzattr. Telgraf lbinasını 

terk ederek yine Koveut bahçe -
sinİ.ll' gölgeli sokaklarına girdi. 

Adımları yavaşlamıştı. Yor
gundu. Çıkmaz sokağın esraren
giz sessizlik ve karanlığı onu bir 
miknatis gibi çekiyordu. Sessiz 
gölgeler gidip geliyorlardı. 

Sokağın sessizliğini bir motör 
gürültüsü bozdu. Kocaman bir 
kamyon geldi. Bir kapı açıidı, 

tekrar kapandı. Kamyon hareket 
etti. Con arkasından koştu. Bo. 
şuna emek sarfetmemişti, zira 
kamyon, az sonra, büyük bir bi· 
nanm önünde durdu. Üç kişi u
zun sandıklan kamyondan bura· 
ya taşımağa b:ışladılar. Con kam. 
yona yakkşınca hayretini gizle
yemedi. Kamyondaki sandıklar 
da portakal san<lıklan idi. Gayri
ihtiyari kapı üstündeki tabelaya 
baku. Bir reklam ışığının a1tın.:Ja 
şunlan okud4: "Mavi Portakal.,. 

** .. 
Ertesi sabah, Con, banyo da

dairesin.de yıkanırken aklına bir 
şey geldi. 

Giyindi, kahvaltısını yaptt ve 

"- Beti, sen misin?'' 

"- Evet. Kiminle müşerref O· 

luycrum. ?" 

"-Ben Con Trençam? Bunu 
söglerken Con Betinin esnediğini 
duydu. 

''- Sevgili Conıım. Sen müs. 
temlekelerde hakikaten kabalaş· 

mışsın, yoksa beni böyle erken 
bir saatte aramazdın." 

''- Affedersin ama, saat onu 
geçiyor . ., 

"- Beni saat on biriden evvel 
rahatsız etmezler. Sen zaten azr
cık uyumamı daima çok görür
sün. 

"- Seni tatlı uykundan uyan
dırdığım için mazur gör.,, 
"- Haydi, öyle olsun. Söyle 

·bakalım söyliycceğini, yatağında

ki yastı klan düzelttim; seni ra
hatça dinliyebilirim.,, 

Con güldü. Asabi bir gülüştü 

bu. Betinin bir parazit ha;-at~ 
sürdüği,ine güldü. Sesini yüksel,. 
terek konuşm;ığa devam etti: 
"- ..... senden özür dileye 

cektim; hani şu Mavi Port:ıkala 
beni davet ettiğin halde gelme· 
ıdim diye . ., 

' '- Ha, evet. Seni orada ara
yıp ta bulamayınca yine orman· 
larına gittiğini zannettim!,, 

Con içerlediğini belli etmiye
rek: 

ve çadır sevlccdilmektedlr. Kasabada. 
kl !clO.ketzc~clerc ıııcalt yemek veril. 
mek U?.erc imdadı sıhhiye heyeti tara.. 
!ından icap eden tedbirler nlınmı=ıtır. 

Adana, Hatay ve Gaz.lnntebc hr.r
gUn yüzlerce !elO.ketzcdc sevkedlllyor. 

El\::t.l:"iOANA POHTATIF E\"Um 

Erzincandakl hUktımet dairelerinin 
yerleştirilmesi için dörtler odalı 40 e
vin inşasına karar verllml§Ur. Bu ev_ 
lerin ilk numunesi Nuri Demirağın 
Beş!fttaştaki !aLrlkasında inşa. edil· 
mlştır. Bu portatif evler, parça, par
ça Erzlncana nakledilecek, orada ku
rulacak ve hUkflmet daireleri, bu ev_ 
!ere yerlc§tlrilecelttlr. 

İltifatına "'te§ekkür ede. 
rim ... ,, 
"- Fazla özür dilemeğe de 

hacet yok.,, 
"- iyi öyle ise .. Maamafih bu 

gece klübünü ziyaret etmeği is
terdim . ., 
"- Con, görüyorum ki, hu 

son cümle senin müstemlekelerde 
hakikaten vahşileştiğini isbat edi
yor.,, 

"- Affedersin, hakkın var, 
klübü ziyaret etmek değil, se
ninle orada dan5etmelc istediği· 

mi söylemek istiyordum.,, 
''- Ha şöyle kendine gel.., 
"- Beni oraya davet eldecek 

misin?" 
Beti derhal cevap vermedi; bi

raz düşündü ve sonra: 
"- Bu gece, orada bir grup

la beraberim. Sen kavalyem ola 
rak gelebilirsin.,, 

"-Enfes. Nerede buluşalım?,, 
"- Sen doğruaan doğruya o

raya gitsen daha iyi olur. Yolu 
her halde bulursun. Oraya gi
dince sana biri bir şey sorarsa 
"grup" tan olduğunu söylersin.,, 

"- Kimin grupundan?.,, 
"-Van Blondun. Morukça 

bir şey ama çok hoş bir a'dam ... 
Onunla anlaşacağına CII\inim.,, 
"- Süphcsiz.,, 
"- Bu sefer muhakkak gele -

ceksin değil mi?.,, 
"- Evet, muhakkak.,, 
"- Çok erken gelme. Gece 

yarısından evvel olmasın.,. 
"- Peki, peki. Bulu§uruz ... 
-" Güzel. Allahaısmarladık.,, 

-" Anahaısmarladık.,. 
Con telefonun ahizesini yeri -

ne koyarak pencereye gitti. Dü
şünüy:<:>rdu! Van Blondun grupu· 
nu düşünüyordu. Gecenin yine, 
sürprizlerle dolu olduğunu hisse-
diyordu. • 

Telefonun zili, onu cfüşüncele-
rinden ayırdı. 
"- Halla?,, 

"-Bay Trençam?,, 
"- Evet benim.,, 

· ''- Otelin salonunda stzinle 

Telsiz mahallesi civarına kadar in
dikleri görlilınil§tür. 

KURT l'URULERt SOFYA 
CİVARINA 1."JDl 

Avrupa demlrvollarının mUhlm bir 
kısmının kar altında kalması yUzUn
den Belgradda. durdurulan konvansi_ 
yonel treni, bugUnkU konırnnslyonel

lo blrleştırllmck suretli:> &ıehrimiıe' 

gelebilmiştir. 

Konvansiyonel treni, yollar açılın

eıya kadar, on be§ saat Yugoslavyada 
bekletilmiştir. 

Bu trenle yalnız bir yolcu gelml§tlr. 
Bu yolcunun ve tren memurlarının 

verdikleri mal~mata göre Balkanlar
da 60ğuklar artmakta. ve bllhıwıa Yu 
(;'Oslavyada mUtemadlycn bir çok L 

da.nılann donduğuna dair haberler 
gelmektedir. 

Kurt ııUrUierl So!ya clvarmdakl 
l•öylere Jıadar inml§lerdlr. Dragale!
çl köyünde kayak sporu yapan iki 
genç kurtlar tarafından parçalan
mıştır. :SUndan başka Burgaz kasa
baSt civarında bir yo1cuyu kurtlann 
yediği t yit ediliyor. 
So~k Bulgarlstanm cenubunda 

daha fazladır. Sıfırın altında 27 de
receyi bulmaktadır. Soğuklar Trakya 
da da ayni dereceye yaklll§mı~. bUUln 
otobllıı ve araba nakliyatı durmuııtur. 

Edirne llr rharı arnı;mda nakliyatı 
temin için be~ kfıılllk kızak arabalan 
yapılmıştır. 

Fakat bı:nlarln dıı ancak yolcular 
nakledilebilmektcdlr. 

Diln olduğu gibi bugUn de Semplon 
ekspresi ak§am ilstU geleC'ekl!r. 

g~ n ·ym genç bir...bayan. 
var. Ellen Osmond.,. 

Con, ismi duyunca, bir ürper
me geçirdi. Kızın kendisini a· 
raması .§aşırtmış olacaktı. Elle -
nin aleyhinde sayılabilecek hir 
çok şüpheleri vardı. Müfettiş 

Evans harekatı: ile bunları his· 
settirmcmiş miydi?,, 

''- Bayana lütfen 
hemen geliyorum.,, 

* 

söyleyiniz, 

Asansörden indiği vakıt, El
leni karşısında buldu. Kız f ev
kalade şık yeşil bir elbise giy
mişti. Gözleri her zamankinden 
güzeldi. Yüzünde yorgun bir 
ifade vardı. 

Şapkasının etrafından fııJkı· 

ran altın rengi saçları solgun 
yüzünü çerçevcliyoıl:lu. İki ke
lime ile, CC'Il onu çok güzel ibul· 

du. 
Salonun bir köşesinde, rahat 

koltukların içine gömüldüler. Sö 
ze Con haşladı: 

"- Geldiğiniz için size nasıl 
teşekkür edeceğimi bilmiyorum. 
"- Başka türlü hareket e

demezdim. Yine müthiş ibir cina· 
yet, hem de yanımdaki dairede. 
''Kovent Bahçe,. sinde katiller 
dolaşıyor. Korktum, teselliye ih
tiyacım vardı, geldim.,, 

Con, elini Enenin eli üzeri:te 
koyarak: 

"- Enen, ben ... ,, 
Enen kızardı. Can ıdurdu, 

Ellen yine devam etti: 
''- Dün eve gelince, adının 

Evans olduğunu söyliyen bir po· 
lis müfettişi, beni sıkr sıkıya 

sorguya sekti, cinayet akşamı 
nerede olduğumu sordu.,, 

"- Nerede idiniz?,. diye Con 
sözünü kesti: 

Enen gayet safiyane cevap 
verdi: 
''- ;Ben mi? Misafirliğe git

miştim. Eve döndüğüm vakit g<:
ce yansı idi. Kapıda beni bir po· 
Jis memuru ~ldiyordu. C~çen 

hadiseyi anlattı ... 
(Devamı var) 

Oturacak yer 
Kadın, çocuğun eliılden tuta· ı 

rak tramvaya girer girmez, yer -
}erinde rahat rahat oturan baylar, 
ufukta tehdit bulutları belirmig 
gibi başlarını gazetelerine eğerek 
görmemezlikten geldiler. 

Bayan kimsenin saadetine göz 
dikmiş değildi. Oturan §Övalye -
ler arasında, sessizce ayakta 
sabretti. Çok defa, yanında çocu· 
ğu da olduğu vakitler, yerinden 
kalkmak fedakarlığını yapacak 
bir müslüman bulunut1du. Fakat 
bu defa, talih onu, rahatını çok 
seven adamların yanına dü~ür -
müştü. O tek müslüman meydan· 
da yoktu. 

Bir ana kadar hükum süren 
sessizlik içinde, oturan şövalyele· 
rin saadetine halel getirecek her
hangi bir alamet belirmedi. Fa -
kat an'Sızın, küçük çocuk, tama· 
mile masum bir tavırla taaccübü
nü ifade etmek arzusunu hissetti: 

- Anne .... 

- Ne var, evladım? 

- Ki:nc;e bize yerini vermiye -
cek mi, aiıne? 

Tramvaydaki bütün yolcuları a· 
lakadar eden ve yüksek sesle so· 
rulan bu sual herkeste gizli bir 
öfkenin husulüne sebcb oldu. Ba· 
zıları duymamazlıktan geldiler. 
Bir kısmı Sovyet • Fin harbinin 
son haberlerini daha derin bir 
alaka ile okumağa devam ettiler. 
Bir kısmı da, tramvayın dı§ında 
tesadüfen gördükleri güzel man· 
zaraları, guya ken:füerif den geç· 
miş bir halde, doya doya seyret -
tiler. Bazıları: da, ar§imedin va -
ziyetini takındılar: Gözlerini yu· 
karıya çevirerek "Terbi ud daire" -meselesini çözmiye gayret e~tiler. 
Geriye kalan - aııl tehlikeli • 

yolcular, çocu~ yan yan baktık· 
tan sonra tekrar eski rahat vazi· 
yetlerinde durdular. Bayanın yü· 
:zü kıpkırmızı olmuıtu: 

- Sus, ayol, ayıp l 

- Ooof, Anneeee! ... 

- A.a, sen hiç utanmıyor mu· 
sun 

Fakat çocuk, küçüklere mah -
sus olan masum tavrile ısrar 

etti: 

-Peki anne, sen dememi~ 

miydin bana, .oturan baylar eşek· 
tir diye? 

Annesi sapsan kesiıdi. Fakat 
oturmakta olan• §Övalyelerin de 
çehresi sarardı. Nihayet bunlar -
dan birisi sabredemedi. Çocuğu 

tehditkar bakışlarla süzdükten 
sonra gözlerini kadının yüzüne 
<likti: 

- Buyurun, bayan, oturun ... 

- Rica ederim ... 

- Ben ric..a ederim 1 Bir eşek, 
yerini zatıalinize vermek şerefini 
kazanıyor. 

Bayan, çok mü§kill bir vazi -
yctteydi. O dakikada yer çöküp 
te ocendisini yutmuş olsaydc \daha 
az sıkıntı çekecekti. Fakat, ço -
cuk, yerin boşaldığına son dere· 
ce sevinerek bayram yapıyordu; 
kendisi oturduktan sonra annesi
ni de davet etti: 

- Gel, anneciğim 1 

- Kalk oradan 1 

- Canım anne, gelsene 1 İşte 

§imdi bu efendi de kalkacak, sen 
oturursun. 

Fakat yandaki bay biraz müş· 
kül pesetti. Aşağı yukan ellilik 
olmasına rağmen dört yaşındaki 
çocuğa çıkışmakta bir lahza tc· 
reddüt etmedi~ 

- Vay, küçük bay, sen akıllı 

,imişin be? 

- Tabii, kalktıanıza! 

- Şu terbiyesize bak! 

- Canım, ka1lun <la annem 
otursun, ne olur? 

• - ·Emrinh, ki.ıçük sapkın. 

Nakleden L. L. 
Fakat bu noktada çocuk, belki 

de, biraz sinirli olduğu i~in, 
derhal narayı attı: 

- Aaaaaal 
- Sus, yumurcak! 
- Aaaaaal 
- Patla! 
Gene müşkül vaziyette kalan 

bayan titreyerek yaklaştı; çocu· 
ğu yerinden kaldırmak istedi, fa· 
kat beyhude; o, bir türlü kalk -
mıyordu. Ellerini ayaklarını vu • 
rarak, hıçkırıklarla bayı,yerinden 
kaldırma'IC istiyordu. 

- Sonra? 
- Ben, bay hakim, gürültüyü 

işitip olup biteni onlar anlamaz, 
§U efendi yerin~en ~ımıldamak 

niyetinde olmadı'ğr için, ka~kıp 
yerimi çocuğun annesine Vfrdim. 
Fakat bu yetmiyormuş gibi, üs -
telik, bay bana dönerek öfke ile 
yüzüme baktı: 
"- Nezaketinizi göstermek 

için çok erken uyandınız" dedi. 
Ben, yemin ederim, gazeteme 

dalmıştım; onun için daha evvel 
kalkmadım. Bunun üzerine efen· 
diye dönerek: 

- N ezaketinizin başka bir ör· 
neğini göı;termcnize hacet yok, 
bayım, dedim. 

O, bana şöyle mukabele etti: 
- Bana nezaket dersi öğrete • 

cek adam mı oldun? Aptal! 
- Ee, sonra? 
- Ben, yine kendimi zaptet • 

tim, fakat, aptal ıdeyince dayana
madım, ona "eşek!" dedim'. 

Tabiidir ki, bu vaziyette iki 
"bay" ın kavgaya tutuşması için 
fazla bir şey lazım değildi. öbür 
yolcular • oturarak - sahneyi ta
ltip' ediyorlardr. Çocuk ta, bayın 
kalkmasından istifade ederek an
nesini yanma oturtmıya çalışı· 

yordu. Fakat bu hareket bayı 

daha çok kızıştırdı; umumi taar" 
ruza geçti. Biletçi ve vatmanın 

tavassutu ile kavga yatıştırılmıya 
çalışıldr. Tesadüfen oradan ge • 
çen bir polis memuru kavga eden· 
leri yakalıyarak posta etti. 

- Demek, bütün bunlara se· 
bebiyet veren sensin. Bayana 
yerini vermez miydin? 

- Bütün bunlar man-cvra! 
- Ne manevrası 
- Tramvayda kendisine bir 

<laha rastladım. Çocuğuna !dersini 
iyi öğretmiş. Oturacak yer bul· 
mak için her vakıt öyle yapar, 
çocuğunu konuşturur. 

Fakat bu iddia, hakimi ikna e· 
demedi. Haksız olarak taarruzfda 
bulundufu için yirmi dört saat 
hapis cezasına çarpıldr. 
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Soldan Mğa \'e Yukartlıın &Dnğ'ı: 
1 - Şl§manlık. 2 - Ezcldenllerl -

Nihayeti. 3 - Yardımı dokunan. • 
- YUkseltmek - Sıhhat. l5 - Çiln· 
kU - Vahşi hayvanları vo lnışları 01-
dtirmck. 6 - Bilyillc zararlar tevlit e· 
den hAdisc. 7 - Petrol lAmbalannırı 
§l~clerlndc hasıl olnn r;lyahlık • Bey
gir - Bir notn. 8 - İSJtan içki - RU~
gt\.r. 9 - Develeme, deve ku§l! k<ıvıt· 

!tuna, diye oynanılan oyunun ilk kcll
mesl. 10 - Bir lsinı - lstek . . 

17 ~o. h bulrruıcnıun halli: 
oldan ı1ağa: · • 

1 _._ lı!aynıııI - ~ek. 2 - Aceze -
Eşek. 3 - Yezit - Kale. 4 - Azı:ıe '" 
Eltin. 5 - Sedef - Sana. G - Fikir· 
7 - I~kt11iz. 8 - Şl\kak - K!r. 9 -
Gelinimiz. 10 - Kenar 


