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G a r iP t e lb 01' v li.itk A o m ·ca n 
tc§larrlYl~lYlınun bcBşDoyacağo 

Sovyet Rusya, IsV,eç .. --.. ... ü ·n v -akon 
ye .~orveç ar·azi.si-n-i 
ıstılaya ıiıı ·kalkaCaır ·? : 
A l-7l a ;~ya~üya;·~ tara;;k~;;~a· ~~ktı. " ~~: 

m.eriyete girecek . _ 
Almanya~ı~, yeniden bazı bitaraf memlekeflerJn garp devletlerince 

oarantısıne müsaade ve müsamaha · etmıyecOQi bildiriliypr · 
P.f!ris, 17 (A.A.) _ "H ,, 
Dıploınatik mahfeli avaı · Bu haberler, Alman - Sovyet İş birliğinin inkişaf 

nevvelde birdenb" "F el1 B. Molotof'un 31 teşri- · etmekte olduğunu göıterirmahiyette telakki edil-
Garp c~phe~lnde, h&T&larm ınnhaletctlne ra.ğm:ent . muhtemel 

• • . 1 

hattı hareketle d .. ıret 1 n andiyaya. karşı aldığı mektedir. . 
Alman taar.nızunu bekll)'etl bir Ingillz ileri k a rakolu 

haz olunan hatt u~ svkç ve Norveç'e karşı itti- ALMAN. RUS ASKERİ YARDIM PAKTI 
görmekted· ı are et arasında mütabehet Budape§te, 17 (Hususi) - Hollanda da inti-

Roma, 17 (Radyo) - Lond· . . . ' rla ve iparlsten gelen haber lere 
t ıf.- T ·• 

göre, Almanlar garl) cephesine ır. 

1 
laveç gazetelerin. B 

1
• §ar eden "Politiken" gazetesinin bildiraiğine gö-

arı bazı haberle .~n er ınden alarak yaydık- re, SoVYet Ruıya herhangi bir büyük devlet tara· 
btiyUk 1Jnlkyasta yeniden uker 
yığmaktadır1ar. Bu. askeri 
kıtalar bilhassa Hollanda, B~l· 
çik'a "'e lsYiçre hududuna. tali· 
şit edilmektedir. Bundan baş· 

r· · re gore Alm d I l f d "' Al So I ...! " 1tıın yeni Yeni bita f ' anya garp ev et e- ın an taarruza ugrarıa, man • . vyet. Kartı· 
~elerine müsaader:e m~ınleketleri garanti et- lıklı askeri yardım paktı derhal meriyete gire-

- -- musamaha etmiyecektir: cektir. 

~on.@YDakik-a~· ~A-m ___ e_r_i_k_a_,~b-ü-.Y~. lı-.k~ 
unıannda yenı Dır aen ıı romanı 

• 

'M~cHu~~~--• 
eu EMsA :... sız t<:OR SAN 
1ARIH ı .. ROM AN ı 
Yarın akşam 
Okuyacaksınız! 

UCSUZ BUCAKSIZ DENiZi.ERDE TOR!< 
KORSANLARı NIN YARATTı G EFSANELER 

) alan: 01/ıan Rahmi GOKÇE 

manevralara . .-baş:ladı 
' .. 

Donanmanın da iştirakile · yapılan 
manevraların hedefi ne·dir? 
Vaşington, 17 (A.A.) - Eclison, A t· 

lantik filosuna mensup 22 hnrp gemlsiniıı 
Kartıib'dc lıir talim CC\'Clünı yapmak ü;.ere 
yakında Gunntnnamo'dan hareket edece~i· 
ni b<'yan etmiştir. 

Deniz mahfellcrinde hasıl olan kanaatn 
göre, bu cevelAn bahriye siHLh endaiıarr. 
nrduya mensup müfrezeler ve çok m1ktarda 
tayyarenin lşUrakflo Karaib ve Panama 
\nnalının mUdafnnsı mevzulu manevraya iş· 
tırak etmek Uzere tertip edilmiştir. 

Bu rnnncvrnlnr orclu ve donanmanın b U· 
yUk Okyanus snhlll~rlııılc ~enlş m ıkyasta 
~nııılan nınncvralarln aynı zamana tesadUf 
Pttlrilml ,tir. Portorico'dn manevralara 
şimdiden bnşlanmıştır,, 

Vaşlngt-0n , 17 (A. A .) - Bitarafl ık 

mıntakası hakkında togilterenin ...-erdiği 

cev'aba daİr lll!\tbuata · beyanatt~ b ulunan 
llull demiştir ki: 

"Amerikan milletlerinin mnkııadı ve 
bu mıntakaya dair henilz hallcdllmiyen 
meseleler s'arahat kesbedeccklercllr. 

Mumalleyh, lnglllz notl\sınm metni he· 
nUz resmen kendisine te,·di edilmemiş oldu· 
ğunu ,.e Rlo • De • J aneiro bitaraflık k on· 
reransının bu meselelerle iştigal edeceğini 

HA.ve etmiştir. 
lng1llz notası hakkında mUsalt tefsir · 

Jcrde bulunan Nevyork Times gıı.zetHl bu 
ııotaüa dermeyan cılılcn bazı nı li 1 a.hazaıa· 

(De' amı 2 lnelde) 

. 
··a. Alman erklnıharblyesl 

Fransız hududu boyunca uı.nn 
menzilli ve geniş çaplı alır 

topları yerleştirmekle kalmr 
yor, aym zamanda majino hat· 
tına ıııijvnzi köyleri ve kasaba.· 
larr suratı · tabliye ediyorlar. 

lngiliz erkiuuharlıiyesi, g&rp 
cephesindeki tnglliz etradtı u 
izinler inin kAmilen Ye derhal 
kaldırılması hususunda mUsta· 
cel bir emir verl'llştlr. Londrn· 
daki ialft.hln·ettar askeri mah· 
~eller, bu kararın garp cephe· 
alndekl !e"'kalAdelikler neticesi 
verll.,,iı; olduğunu tetlt etmek· 
tedirler. 

lnglİlz gazeteleri, Almanla· 
rın garp cephesine bir milyon· 
dan faıla asker tahşit edışini 
ehemmiyetle karşılamakta, her 
dakika hu cephede Almanın· 

rı.n bllyUk tı"?.ı_ırrnzunu bekle· 
rnek !Azım .geldiğini yazmakta 
dırl ar. 

Fransız P.arıa
mentosunda 

Hitlerciler mi var 
Parlamento, komünist 
· mebusların tardına 

karar verdi 
:<Yum 2 lactde), 
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Exeter kruvazörünün ilidIIJ~illdlii~rzM',t?ttm 
n, kulesinden GrafSpee-Fransız parlamentosunda 
• r yi ben haber verdim... lH.tl .1 . 9 ltere Bir ingiliz bahriyelisi bu harbin en } efC} er fil} Var • 
efi büyük deniz muharebesini anlatıyor p I t k •• • l b 1 

0 
s::=.:~cnE:.=! =~yleemniyetteannediyor. ar 8men o, omuoıs me us arın 

[)·dı İngiliz kruvazörünün alt çanak - Aşa~da verilen emirleri i~itl - b 1 k t t d k d • 
f ~ lıkraSidıJocVe~seh_harbinbaş: ~::~~ka~f~;~~ab~:r;:~:: me us u an ar ına arar ver 1 

1amaaı ve neöcesı arasmdaki riyor, ve sekstantımla süratini de v duygularım merd bir genüci saf- hesabcdiyordum. Fakat timdi a.. Bir Fransız 
hllle anlatıyor. 1939 harbinin pğıya inmek lbnn. Harp sama - Sovyet elçiliğini casusluk 

ve kaldırılmasını istedi 
mebusu, Paristeki 

diye tavsif etti 
merkezi 

ı;. ;.;b ccph< veaik:aiannx toplıyanlar için çok nında noöet~ bahriye neferleri • 
IU 1--1{ 1 b:'I -- nİn çanakJrklarda dUrmllt yaaak-
tnÜblln bir llQ.J&U<.>... 

0 a ~ek bu yazıyı 0 • tlr. Buralan erlrlnıharp subayla-
kuyucularnnıza aunuyonız: nrun yeri olur. 

arekfı.t şi ''Biz cihanı g&mek için bahri- Derhal radyoya iniyorum. Harp 
uzak k< yeye girdik, f a:kat ne gördük? zamanında vazifem radyoya yar-

Pam, 11 (A. A.) - UJla'YU": Mebuan. Meclisi diln öfleden 
llOD1'8., komtlnlet partisfne menaub bazı mebusların mebusluk sıfaUa
rmm kaldmlmMI hakkındaki projeyi müzakere etmiştir. 

zımgeldl#lni 18ylemif ve, blltiln hainler ezilmelidir, komUnfat ol8u1ı, 
llitlerci olsun fa.rk yoktur, çlbıkU, HJtler ve Stalhı ayni oeydir,, d&
m.iştir. 
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,Yalmz Graf Speeyi" dun etmektir. Hafif bir buluttan 
Euter tayfalannm yeni §Ukı- sıyn1ıp_ _çıkıyo~_z. Şll_'?~~ Fon 

ttıdan Spee ıyıden ıyıye gorunüyor. 
1 Zııf-!r la~ bataryalanmrmı hiza. 

Mebus Tixier de Villancourt. komUıılst mebusla.rm, mebusluktan 
lüatmm. Wl olmadığmı, eaaaa da varmak lô.zımgeldlğinl ,.e bir ca.
~ merkezi ~kil eden Sovyct bUyUk elçiliğinin ortadan kaldml
m.asmı ist.eınlştir. 

EncUmen mazbata muharriri Barthelemy, eneftmeı namma, m.l
ial tCf)dl edecek bir cem verilmeal ve Bol3evilderiıl amuml idareler
den tardedilmeıd talebinde bulunmuştur. 

ıs birincikfuımı... Doğduğum smda. 
günlln yıldönümU. Sabahleyin Dürbünsüz bile zıriılının ma • 
kulakJanmı iki elimle tutarak vimtrak gri klitlesi içersi.nde ko • 
blktım. Buna sakın §ll§maym, ıan beyaz elbiseli dilşman bahri. 
yı14&ıilmünde her İngiliz bahri_ y~llle~ görür gibi oluyorm. 

Komünist mebuslar, parllmentodan tardedildi 
JurnAl gazetesinin mebunn meclisinde Hitıercller bulunduğu 

hakkındaki fddlalarmt mevmbahs eden batib, bu mesele hükmda bir 
dalya teırt1b etmif olan utm bu doeyayı askerl makamata vermeei 11-

Paris, 17 (A. A.) - Mebusan meclfs1, komılnist mebuslarm m&

bualuktan tardı ha.kkmdaki projenin heyetl umumlyeslnl iki reye kar
şı 521 reyle kabul etmi§tlr. 

. . Bırldenbire Exeter bütün çelik is· 
yelinin kulaklanm cllenle kapa - keletile sarsılıyor. Bir aalvo! Bir 
matı.t çok yerinde bir tedbirdir. daha, bir daha! Sağımızda Ajab 
,Çünkli İngiliz bahriyesinde yıl - ateş ediyor. A§il de bu atqi tak. 

Batan tahtelbahirler de 
kaybolanlar 109 kiti 

EN SON DAKiKA 
ld&ıOmlerini tebrik için kUlak viye etmekte. tyi nipn alarak a· Lond (IW Bu 
çekmek değişmez ananedir. Eğer tJlan iki Alman güllesi tizerimt • dt 17 10t t Ruslar bir cepheden yarecisi gündüz yaralanan maki • 
bu ihtiyatı yapmasaydnn kulak _ ze düJtil. Bir direk devrildi ve 18) - Amlrallık tarafmdan daha çekiliyor necini gece yeni baştan tamir e -
lanmm acısından nböct yerinde ikinci sahanlık atqle •UpüriildU. bugUn re11men blldirlldtttne dere'k ertesi gün tekrar Ruslara 
durmama imldn kalmazdı. Önümilzde Ajaks iki, i.iç ulvo göre, battıkları kabul edilen Londra, 17 (Radyo, saat 18)- karşı çarpışmıı ve bu, üç ldört 

fıte bu tedbir sayesinde ku - daha ~önderdi. Biz de dört yay. Uc lnglllz tahtelbahlrlnde 109 Gerek fiddetli soğuklar. gerek gün böyle devam etmi§tir. Niha -
laklanm kızarmadan nöbete çı - hm atcı ettik. maheme ve yiyecek mahrumiyeti 
kabildim. Çanaklığa girer girmez lıtc bu aırada adılı kul«len er ve subay kaybolmuştur. dolaynile, &alla cepheaiındki Rus yet kahraamn Fin tayyareciainin 
kendi kendime: yükselen. mi1thit bir Jiurn aduı Bununla beraber Almanlar ba· makinesi parçalarunıı ve kendisi 
-Hayırlı bir gün, dedim. Ha- blltün mb!ıya ıirayet et6 " ttnlan bu tahtelbahirlerden: · kıtalarr da geri çekil.mett mccbu· de ölmüştür. 

Ruslara kaf11 ça.rpıp:Dlk tl.zere, 
Finlandiyaya hareket etmi1tir. 
Diğer taraftan, İsveç hariciye 

:nazın bugün öğleden eonra mee" 
1iate beyanatta bulunarak. İne -
ıı;in Finlandiya dava.sile beraber 
olduğunu, fakat bitaraf bulundu· 
duğunu, bununla beraber bubi" 
taraflık ihlal olnduğu nman 8İ .. 

Wılara unlmak ilzcre hutr ol • 
duklanm eöylemiıtir. 

va gtlzel ... Bu havada ne gmel derhal opu13rde l\ivari Hanutun Ondln'ln bazı tayfasının kıır riyetinde kalmıştır. Diğer taraftan, İsveç şehirlerl-
pipo içilir! çok mıc1ir İfittifimi% eesi çınla • tanldıtrnı blldlrmltlerdio Fa· Buna mu.kahil Rua tayyareleri ni bombardıman eden Rus tayya- Moakovada ao'ğuklar 

Fabt cı*lişc ettiğim bir te'Y dı: kat hennz bunlamı ac!edl hak• her ne ~rürlcnte bombardıman recilcrinüı Finlere esir dfi:!tülü Moakova, 17 (A.J\.) - MOI • 
var; oobqr çanaklığa çıkarken - Çocuklar, lıa1i>1 manımı etmek pycsile Finl!ndiya Uze .. blldirilmelrteair.. kovada ye civar mıntablarda pd 
cenupııı.ı gözilmü ayumamanu aayılmz. DUpnan ricat ediyor. iında maldmat alınmamıttır" 
tenbih etti. Yoksa cenuptan bir Ajakı bugUn harp fltmaıarmı rinde UÇUtlanna devam etmekte• lsVEÇTEN FINLERE YENt detll bir eoğuk btıkUm ıllrmeıkte-' 
!ICY mi bekli}'On1%? Zaten yaptı_ ~f· Yoklamalar Uzerinde Diğer taraftan., bugttn tür. Fakat bunlara karJr, Fin tar dir. Termometre eıfınn altında 
ğums yolculuğa da ak1mı ermi • · Neleonua !Defbur cümlesi okunu- Franktorttan nı1len bir.haber yaredlcri ti.dd~ çarprpyorlar. GONOLLtl GtDttOR 42 dereceye kadar ldilpnUftilr• 
yor. Şimdiye bdar 6abit bir iati· yor: '1ngiltere herkesin ftZi.fe • de Almanların kendi tahtel• Fin hava kahramanlıklarına en Londra, 17 (Radyo, saat 18)- çok soğuk rüzıgh eemektedir. Bir 
kamet takip etmedik. Mütemadi. sini yapmamıı bekliyor.'' Ajab bahir kayıplarını H oıarak ka gilzel iJir ..mı.at -olarak Jü"titdi • hveç gönilllülerinden m~ ~ok ld§lpin ~ n ~ doa-
ycn zikzak yaptık. Fakat bir dUpna:nın pqin.de., Arbdqım, bul etmektedirler. •· .._.,_J ..... -.A:- Bir F" ni b" kafil Finl le a.~ıı..--
mMdetten'beri "mütemadiyen. ce- gemimizin en :iyi bokaöril. Bob ı-----------------.• ... e_roe_ı_~u.u.ı_çn._,.;..ıı.uu __ ~: ___ ta.__-;y-_y_e __ ır ___ e...;...._e_r _uÇ.{(l.;.,__~ __ m_u_~tur-" _______ ıw_w._ ... " 
nup - c:aıWu garbi istikametinde Leyg baykmyor: 
eidiycntr. 1yi bir alimet mi der· - Dtlfımn nakavt oldu 1. 
slnb? Bu mntda silva.ri sOrati lceame-

mizi emretti. Sil.indir1erimbden ö= de kumandan bir tcYltr birim harap olmq. Ehemmiyetli 

Bizim "e." le hiç bit alSlramrr bir te7 delfl .. Fakat ,ol bmnek 
Y ........... -. c+ .. ..:li% bahriyelileri - 1hım. u•ı~ -""5• -- Al•._. ~ '.&'.fi "'!=n lca/dar 
klmhaıtnyenin otuniuğu mhh r-- ~ ._..... 
kuleye ev derler) süvari takip et- huh gidemesler, toPıan da daha 
tiğl gayeyi tabii biliyor. Bizim kuvvetsbdir. Pabt atqe devam 
hi~ bir fey!cien haberimiz yok. edi)ıorJat. J>l't;nanı çnirinele ~ 
Fakat baylesi daha iyi. Herkee lJ.!!YOrlar. 
yalnu; ccndi vazifesini bilime ne- 1! eyl6l u,.mt hartJln netlıce-
tf ce daha hayırlı olur. aiııi ~ircndik. O nkıt ar~ 

... Gö.kyü.zü çelik gibi mavL ~§Cl- Bob kuıa:klanmı çekti ..-e benden 
lı çanakhkta perin.kop bGtşında bf.r 'risk! istedi.,. 
çalışan bir nöbetçi lbir gemi gö - ----------· 
rilndüğtin.n haber veriyor. Görü. 
nen gemilerin milliyetini teebtt 
etmek üst çanaklık rıOOetçisiniıı 
vuifesidir.. Binaen.aleyh §imdi 
benim vuif cm.. 

Amerika, buyuk 
manevralara 

başladı 
DürbUnlcrimi ayar etti. Hiç 

filphe yok. Bu bir Alman kruva· 
:z:örU. Hatttl Gra.f Spee. Tdefon 
ettim. Bana cevap verdiler: [(Bq tarafı ı incide) 

lngilterede 
sabotajdan 
korkuluyor ! 

Köprü •e tünellerde 
muhafaza tedbirleri 

aakalqbnlcL 

IAbdra, 17 {Ji.X.)' - Şimen. 
fdtfer Hl"'fhlerinde çahfan bfttUa 
mema:ıı: n mOeta!adcmJere bir 
tamim ıöa4erfler* mbot&J hare
ketlerine me,&n ~. -
zere aon dqece ~ 1N • 
lwıu1ması için ihtiyat t9dblrleri 
aiı:nmrıtır. 

- Bunu çoktan biliyorm. Sm- rm enelce Amerikalı mUş&hlt
aen i t"diğimis bu ~eğil; ara· ler tarafından da tetkik edU· 
Jı •• , • i mesafe ile kruvazörün lngı·ıı·z notası v;: •• . • :ni &Öyle.. mit olduğunu yumakt.adtr. Mr • 

'- ... ·-: pladım. Dürbünü telCrar sele ışlmdl :Alma117an1n tanı 
ayarladım. Cevap veroim. • hareketine baf114ır. 

Uzakta, lc1aha garpta. daha kü· Nevtork Tlmes ,unları lllve 
Amerika aiyaai mabfel
lerinde nasıl karşılandı? 

çük bir gemi de görilnilyar. Şim- eylemektedir: 
diden bizim miılıda bir harp f~ "Yapılacak eey :A.lmanyanın Y••inat,_ 17 (A.A.) - &ne-
~ 1 iyeti var. Topçular iş lbaşm - -s • ~.., 
c' a .. Komodor benden daha yu _ Amerikan sulannda taall7et1· rika bitanflık rmntakalı hakk:m
karıya, iist zır!ılr harp kulesine nl ne dereceye kadar temdid 
çıkıyor. etmek niyetinde olduğunu Oğ· 

Bu hazırlık devam ederken a- renmekten ibarettir. Bitaraf· 
ralıkta ~teki geminin Fransız Iık, mıntakasmtn mucib, oıa· 
Pormoz vapuru olduğunu anla -
dık .• Bu vapurun muhafazası bi- cağı takyldatı her devlet kendi 
zim vazifemizdi. Ve hepimiz onu 1 ne göre telAfl edebilecektir. 

. .-~,··.:;;i!f··/{: · .. ·. ' . 

· 1J;ie·:.~/ldj>~ıeı~,11tde 9iJıtliiltlel'l11tlı 
"""' ' . , . 

' O ~.ı(/w~' .ı! 1 
'•' .f. O • ' j 

"Her gUn" sUtununda Muhiddin Birgen harbin dUny& devletleri 
üzerindeki iktısadt tesirlerini tetkik ederek, cihan harbinde olduğu 

gib! bu harpte de hemen bUtUn devletlerin borçlanaca.klanm, bunun 
bil.hassa mağlup olan milletler i~ çok acı akıbetler doğura~ 

kaydederek ~ylc diyor: 
''H&rb iştirak elı:nlyen devletlerlıı. ~ bJ.rl jçhı, tehlike duYJU.Sil• 
~ ftı'Y\l yt!}'ltlacıık borçlardan korkmaya mo.h&l yoktur. ÇUnkU, 
bu novi memlclı:oUerde mmt iktu;adm her aa.h&da yı:ıpabllecefi lııldp!, 

millet h.IJ!hieAlnln iradını artt.Iracıl.ktır ... 

' ~onU?:M&llil'WAı ............ .,. ___ _ 

da İngiliz notasmın nC§ri, siya • 
fil mahafil ile ve gazetedlcr mah
f ellerinde ıilrpriz uyandırm11tır. 
Fithakika hiç kimse tngiltcrenin 
.bu derece sarih vaziyet almasını 
beklemiyordu. Maamafih, Ame -
rikan diplomatik mahfelleri bita. 
raf Amerika memleketlerinin tek 
taraflı aiyasctin-e kaqr, Paris ve 
LOndranın tenkitkar vaziyetini 
biliyorlar. Filhakika, bu tek ta · 
raflı aiyaeet neticesinde, mütte -
fiklerin a~ık denizde Alman harp 
ve ticaret filolarına kaqr olan 
rüçhanr azalmakta idi. 

Amerikan diplomatik mahfel -
lerinin kanaatin-e göre, emniyet 
mmtakasına hürmet ettirmek me 
auliyeti Rio konferansına iıtirak 

eden Amerika !devletlerine ait ol· 
dufu için, bu aiyasette devam 

keyfiyeti de vine avnı konfcran
q ai<id~. 

$ 

Bugunku voleybol müsabakaları 
Şampiyonanın başında Çamlıca ktz lisesi var 
!~bul mektepleri spor ~ı .. ı Iarda bUyiik bir enerji sarfederek 

gcsı tarafından 1az mekteplcn a- sayı adetlerini 10 a kadar crkar
rüında tertip edil«ı voleybol dılar. Fakat çok geçmeden -Çam
mOMlwkalarma bugil:n Çapa Ku lıcalılar s sayı daha yaparak ilk 
Muallim Mektcıb.i jiıımaatik u • seti lS-10 kazanldılar. 
lonm:ııda devam edildi l• ınUu. - İkinci set daha bilyük bir he .. 
baka İstanbul lilcsi • Cumhuriyet yCQn içinde devam etti. V c ne
lieeai takım1an aruında yapıldı. ticede Çamlıcalılar bunu da. 15·4 

Ltaaıbal liaed: Selma, Olker, kazanarak şampiyorıan!n bqına 
lcW, Hatice, Melek •İmll; Sema- geçtiler. 
bat. 

C4lmlnniret lileai: Didar, Said.. 
riye, Nihal, Nimet, Meliha, Ha7· 
rinni-. 

Oyun. İstanbul lisesinin h!ki • 
miyeti altında cereyan etti ve ilk 
ileti 12-ıs, il<inci &eti ıs-s !s· 
tanbul lisesi kazandı. 

lKJNCt MÜSABAKA: 
İatiklSl - Şişli Terakki takım .. 

Jart arasında yapıldı. 
istiklal lisesi: Mualla, Türkan, 

Rebia. Mediha, Türkan, Halide. 
Şiıli Terakki: Türkan, Selma, 

TürlUm, Ayfe, Refhan, Meliha. 
Oyun tamamen Şişli Terakki • 

nin üstünlüğü ile geçti. İlk set 
15-3; ikinci set 15-5 Şi1li Te
rakki tarafından kazanıldr. 

Günün son müsabakası Çamlı· 
ca ile Kandilli kız liseleri arasın.. 
da yapıldL 
Çamlıca: Süheyla, Fatma, 

Mihrünnisa, Piraye, UtiEe, Gü
ner. 

Kandilli: Hadiye, Şeh~r, Re
bia, Saime, Lamia, Faht-ünnisa. 

Şampiyonanın başı~da bulu • 
nan ve şimdiye kadar yaptıkları 

bütiln müsabakayı kazanan. bu i
lki takımm yapacağı mlisaıbaka 

bilyük bir aUka topla.nll§tı. Oyu

na, Çamlıcalılar ba~ladılar. Oyun 
çok heyecanlı bir şekilde devam 
ediyor. Kandillililer con dakika • 

Sokak koşusu 
Yarın Kabataf, Ticaret B&ge 

Sanat ve Boğaziçi liseleri ara -
smda beı kilometrelik bir im 
~usu yaptlacaktır. MUaabaka -
tar Kabata1 lisesinin önUnden 
başlıyarak Dolmabahçe sa.at ku
lesinin önünden dönillccek Te Ka 
bataı lisesinin önünde nihayet 
bulacaktır. 

4 Mektep arasındaki mlisaba -
kayı Kıtbataı lisesi beden terbi -
ycsi hocası Hamdi idare edecek
tir. 

Vefa ile Pertevniyal 
arasında 

Varın bir sokak 
koşusu yapıhyor 
Pertevniyal ve Vefa liseleri a· 

rasında yann 2.000 metrelik bir 
sokak koşusu tertip edilmiştir. 

Müsabakaya yclrın Vezneciler
den başlanarak, Laleli caddesi, 
takip edilerek Yenikaprdaki Ata. 
türk lbulvanndan döniilecek, Ye
dilrule tramvay durağında niha -
yet bulııcaktır. 

Bu iki kom1u ve ldoet mekte -
bin yapacağı koşu bir hayli en -
tcretan ve alikalı olacaktır. 

Finler 
4 So-yyet tayyaresi 

daha düşürdüler 
Moskova, 1'1 ,(A. A.), - SoTyeıt 

teb~: 

16 Ununwıanide, ~ 
Ukta ve Repola mmtakalarmıda 

ketif hareketleri olmllf!ur. 
Petromvodsk mmt:ab1m~ sıı .. 

yade cUzlltamlan anusmda çe.rplf

malar devam etmektedir. 
Kareli berahmda. hatif iapol1 

atetf kaydedUm\FV • 
Geni§ bir cep.he t1zertnde _. 

manm istikpf hareketi, bl1yl1t ,.... 
ylat verdirmek sureıtne geri pO&o 
Jdlrtillmtıotnr. 

~ hava klmet!ed bllf it' 
Çllllan ya.pmJi T8 hlrcok DOktÖ 
demfryolu iltisak mahallerini .,. 
aakerl hedefleri bombaıdDua. !it
miştir. 

llel+M, 1'J (A. ~) - Jt...
bildhiıdiğine ~re. dthı., d&t .,, .. 
yet tayyaresi dtıfQrlllmtıttnr. 

BİR ALMAN TtOA.RET 
ATAŞESi GONtrLLtr 

H&lshıld, 1 '1 (A..4..) - Alma.11 
yanın FinlAndlya elcflllt ticaret 
ataşesi istifasını 'Vermiş ve 
FinlAndiya ordusuna gönnııu 
kayd&dllmlştir. 

AMERlKA., FlNLAND1YAT~ 
KREDİ AÇACAK 

V&Jlngton, 1'1 (A.A.) - }lei" 

slcumhur B. Ruzvelt lyb .,e 
mebuean mecllılerl refslertne 
ıgönderdJği bir mektupta, Fin· 
lAndlyaya kredi açılmaaınıJJ• 

htç bir ıuretle Avrupadakt mu· 
hasamata karışmak demek ol" 
madığını bil4lrm1ştir. 

tSVEÇTE TOPL..\NAN tANt: 

Stokholm, 17 (A.A.) - Kra • 
lın !biraderi Prens Charles söyle 
diği bir nutiıkta :tsveç Kızııııaçı· 
nuı Fimandiyanm emrine bir ınil· 
yon 250.000 kron hazır bulundu! 
duğu:nu beyan etmiftir. 1sveçte 
FinlAndiya için toplanan iane ınilc 
tan eckis buçuk milyon lcron' 
balif olmqtur 
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için he şey hazır! 
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t!!fmfttı AD m c§l n y c§l 
lQ1aınouce: 

Fin şehirleri 
hergün 

bombalanıyor 
• E~o .ınmtakaauıda 

da.r Ur son ttııııere ka· z raaı aa.ttığı tUtn
m1110tı ki! ....,.. Jniktan 2., 
kanın bu ::: ~ulınuşt.ur. Bu mmta. 
mllyon Lalı~ tuuın rckolteaı 83-3• 
larm vardığı bu •dildlgtno gUnı satı§
nuntyut görtllm ;;1kt.ıır iti.Yanı ıneııı. 

OLANDA UDUDUNA 8 i R Ç O K 
MOTÖRLO KITA YIGDI 80 Sovyet tayyaresi dün 

de Finlandiya üzerinde 
uçtu * El e tcdlr, 

t.ezgtw.ı.arue dolcunıa &anayUntn 
gen.ı~ ınlkyııata hhnaye.ııı ı • 
nm milyon llratık bir krcdJ ~ ya. 
1'1Lr~tırılmıııtır. lialk bru:ık.ıısn k-.. 
kuma kooperaw nıUdtlrıerı e do
bu hususta btr Proje hazırı arıuaııda 

Alman hududu, 17 (A.A.) - Westphaliedcn bitaraf mmt:aka. 
lara gelen yolcular mütemadiyen yapılan Alman askeri nakliyatı 
yüzünden birkaç kere yolda beklemek mecburiyetinde kaldıklarını 
beyan ctınektcdirler. 

Rclslnld. 11 (A. A.) - Pin u.. 
kerl kumandanlığı bildlrlyor: 

KUçilk bir dilşman mllfrezesi 
Kıı.reli mmtnkasmda Tnlpele~ha
nede Iln mel'ZllerJne taanıuı et
mfşse de ağır zayiatla gerl p~ 
kUrtfil.milgtür. 

* Yenı Llmlted ilrke IU1ml§tır. 
r:aıa devanı Cd!Lnck Unbı kuruıına.· 
ran ltlıa.!M tndrı lcdlr, Şırkct ku 

Umumi harpte Alman snflannda çarpışmış olan bu yolcular
dan biri bu kadar kısa bir zamanda bu kadar çok kuvvetin nakle· 
ditdiğine şimdiye kadar şahid olmadığIDJ söylemi§tlr. 

Emin bir menbad:ın alman haberlere göre, Belçika hududun. 
da 70 Alman fırkası ve Holandada l8 Alman fırkası bulunmakta
dır. Şimali 13rki ve cenubu garbi istikametlerinden Holandaya ta· 
arruz etmek için her şey hazırlanmı§tır. Alman tahaşşüt nuntaka~ı. 
nı ziyaret eden müşahidlere göte, Limburgun karıısında milteaddıt 
motörlü kıtalar bulunmaktadır. 

Uz Itıe erlntn 1zab tıııcp len 
er ' 'l'tcıı.rct Vektllcttnın nl...&

~kt a!Aktı.dar §~uıılz.. 
rfctnde kal rnakanıı, llmlt.Cdler ha
devleUn k ınak Jatıyeıı tUccarııınn da 

ıııruu, ı..~:= ~~da bulun8Qk. 

Şark cephesinde Salla btikame. 
tinde Fin kıtalan dllşmanm lld 
bölUğtlnU lnhlzııma uğratın~lardır. 
Takriben 80 Sovyet tayyares.1 dilD 
Transpere, Abo, Hammellna ~bir
leriyle aonuncu şehrin clvarmdaki tedlere d:ıhD tU llriYJnde ilmi. 

na ccarın ınnııaıt §arttan. 
lna%ha.r Ol&nuyıı.caklan 1 

L ~- bari · ------ köyleri bombardıman etml~le.rdir. 
on ... .., 17 - Belçika cı· Haber aınuyor kJ. budutta Alman 40 kişinin yaralandığı söylenmek -

rın da ergec ıtn:ıı cin bun. 
bll(ltrıtınııtır. lcdlero Ccleceltlerı 

YC nazın Spaak dün öğleden ıataatmm hııreketıerl kellit bir tarz. tedlr. Blrka~ yerde yangm çı.kmış-
sonra Fransa, İngiltere ve Al · da devam etmektedir. Bu hareklt 

88 
da bastınl.mqtır. 

* Eald Gaztante 
aJcyhlz.ıa dlSrdUııati mebusu Kılıı; Ali 

manya acfirlerini kabul etmiştir. Holanda hududundan rlyade Belçika Hnrb mmtakasnıda SovyetJer 
Nazır, bu mülfil..-atlardan sonra hududunda vukubulmaktadır. tarafmdi:ı.n bombardıman edilen 

ııbulo on li1n Ucaret mahkeıne
llruıık bir dav""n ... _,_,, 

nuık tadır. ..., ""1Uı • 

Belçika Kraliyle uzun milddet Holand:ı s1ya.ııt mahıı.tlllnln kana- Vlipuri'de üç öltl, dört y:ıralı var. 
gCSrUşmüştür. au §Udur ki. bug'lblkU buhranda ~ dır. Koivisto da bombardıman edil. 

Dava.om mevzuu, evvelce 
da test.& edilen "liaıı:ıdl Ankara. 

rekaaı kollektit eırıtcu o= ve §Ü· 
.Kıhc Al1 Salih Bo .. annc.<ln 

' zok ve Ha.san 
din DIU§terekcn Cavı 
Ye alt bir alııcnuı, Ankarada belediye. 
Ya.n'"m"ft- YJ lşleUrken çtJmn 

o ~ aoııra beledi-
ları:nı ödoın-.. •kJ ,, ~ye kira borç 

. Dün aqam akdolunan kabine ııca roıu Bclçl.ka oynamakt&dn'.Holan ınlşse de burada nftfusı;a sayiat 
ıçtl:naından sonra hariciye neza. dıı., Belçika Ue aakeı1 ltil!ak akdinl ktıydedilm.emiştlr. Hyvalme şehri • 
retinde mühim bir toplant:J ya- ten'iç etmemektedir. ÇünkU lkl mcm nin istasyonuna ve bu ıehrln dva
pılınısur. Bu toplantıya hariciye ıeltetin \oaziyetl b1rlb1rinln çnı de. nna da bombalar dll,,~ll§tUr • 
nann S~ak ile umumi kStip ğlldlr. Fl.llıaklko. eğer Holalida IBWl· rın tayyareleri Sovyet tayyare
Van Langcnhove, "kralın katibi ya uğrarsa Belçika lçln harbe girmek Jerinl takib ederek bazı dilııman 
ve yaveri iştirnk eylemiştir. hayatı bir zarurettir. Halb~I Belet· mllfrczelerini bombardıman etmlş-

ka lsU!A edlllnıe Holandtuım bitarat- ı lerdlr. 4 Sovyet tayyare8l dUşfirüL . ...., eri ve bu 
ru ıııtauıe bugün da Pllr&ıuı:ı ke
bulunan tactr uu O vacı ınevkllnde 

Q sn elen .ft .. _ .. 
ınl§ olnı&8ldır. -ww edU. 

Kılıc; Allnln Vekfil. 
mevzuubabs olan k ınUekk1Unın 
tCraktınnnfaitJ' lra bedellerinin 
nıı, olduı?unu :veı ~rketten çbkb. 
allJtaaı ola~ IUbarıa bU borçta 

ldahkenıe, kon,.~ Bôyieıruıtır 
kllnı. ~ ,.. u~ r llrketlt'.11 ço. 
ıuııdt~.uı.aı cara. ~ nıUtevakktt bu· 
tıu alt. Çekllı:ne "ilki ·-~ ..... ctı.. mUtr.ıı.lllk e ...., · ._ vrak ve ,..,. 1oru.ına karar " 11e.~ı. 
:tı.ın.yı ba~ka .... ,_ ennl§ ve nıuba. 

& ....... bırakı:nııUr 
• l.tıhlaarıar ldaresı tarar · 

't&.ta.ya "ık • uıı:ıan Pl· 
.. ıu-ııacak ma.ıt hUllU;al 

ıe aaııuııtrcıık Ditclerde 45 k nn 
ııatııa.caktır. U"1~a 

• Piyaaacııııı kaıdını 
verııcn l•m t ınıı.ıannıı. karar 

., e ve Bayan aı--· 
tine "Geııncık b'"uı!l.t'J yeı-
g~ " ıı.dmda bir kadın gt. 

ltutuıarcıa oıkanıacattır. lr4'atı 20 J..k 
16 kuruo olarak 

dilen bu algaraı l.ealıit e-
l>llacak, IUks arı:n uçlan kırıntZI ya. 
lc&fttıata ma- nevı1cro rnahaus ince 

-.ı acaktır, 

• lnhıaarıar kola 
ıı~UUtreıik §i§cJ nyW&ruıuı 25 ter 
~nıaaına kaertııın de plıns:ıy ı 

• nLr' Veı-fl ... ı • .,_ 
'nc!edtye - --..g-• 

toC\ııc balı vau konağı ka~dakt 
te çesllc Kab:ıtn. ,....,..,~ 

~:Vdaıu ş~ -· """"11&balı
!:tııı Ve >. ' Cdcki COCUk bab· 

110LANDA.DA \' AZİYET 

Arnstcrd:ım, 17 - Holanda hU
kfımetinin telaş uyandıncı haber
ler aldığına dair dolnşu! şayialar 
~aklanda neşredilen rcsmı bir tcb. 
lığde Hollnndn hUkfımetinin bey. 
nelmilcl ~·n.ziset. hakl:mda mengel 
ve kıymeti bizzat kendi.since kon· 
trol edilen lıaberlere tsUnat ede -
tek b1r kanaat edlnmeği idet itti
haz etmış olduğu bildirilmektedir. 

Holandıı hUkQmetinin tarzı ha.. 
rekeU Holandn efkan umumiye -
tin~e nıUtterıkan tnsvib edı1mekte
dlr. liob.ndalılarm memleketleri -
nin rnUdn!an kuvvetine olan itL 
!!1ııUan c.rtmıştJr. 
~lgt>meen H.a.ndclsblnd., gl\zetN;l 

diYC\r ki: 

.,..~1:~b tebiikelcrlnln artması 
~nln PCŞitıc fukılarnk Bilrük.. 
cntncıncık hususundakJ nzmlmizi 
tnlrvıye etmekten başta bir neUcc 
verc:nıcz. Teyakkuzumuz ''e mUda
fna lc§kllütnnız bu nzmimi:ı:in g:ı
rruı tfaldir ... 

Hotanı:ıanın eski ba§v.ckll1 doktor 
Collljn Ronıa \'e Ptuiste. kısa bir Uta.
ınotten 60:lra dOıı La Baye dönmU,.. 
Ulr. MalQmdur kl, Collljn Romad& CL
ano De görtl§ınU§tUr. Kcndls.l bnrlclye 
ne.zarctıne gide.rok CbOl!enda harl~c 
nazın Vc.n Kl~r-ns lle mlllAkatta 
bulunm~tur. 

te)t oaa ~a,,aga ınezarııtmdakl bah. 
tıı~ lçesUe n:ıayıaa ltadar ta-

• liudu~ ~ı;:; ... __ rocute tı.lt bir 3'1U:ldan dolayı hazırlık 
rar "-rtıcu:ı ........., çıkan1mıı11na ıc... tahklkatınıı. devanı cdlllyor. 
betıııca teıa Yemenu O&Up Etg&nlnlıı * Karabük dcn:ıır ve çc.ılk Cıı.brlkala· 
lo Olan bt ttıahkenıealJıde görWmek- ruu lnıµı edcı:. lı:ıgUı.z Breytleyt tnU· 
01dutı.ı f'JJllr ıiôvta kaçakçı!~ davası 'BSa8estnln ınUdUrü ıı. Taytor bu aa
('1lını11t.tr 8§ıldığaıtıan ihracı tehir • bahkı Bcmp•on eknprcıtı.c Londrıı.dan 

• 1ntÜ ıcımırtır. lstasyondan dqtruca Pnrk-
1·car1 Ve ~ ne &l'anılZ(la aktedllen otele gft.ml§Ur. M. Tuylor ynrın An-

llltfttnttıııi1 anlll§nlalar netıceaı, kanıya giderek lıUktıınetınıızıe temns. 
"ıtaııı fÇLQ a. llgWz emtlaamm mUba. ta bulunacak ve aonra KarabUke gı. 
"tltıraca~ ~lan tahaıaat mlktannı ~erek fabrtklllatı l:ÖUSen ç-~ırecek-

• lııg-uler r vernınektcdir. r • 
~lftır. I>J e \'e i'ra.nmı.ya 1hrac art- • TcdblmzJlk ''<l dlkkatal.zllkle Fatih 
~lcet 1ÇLQ ~larnııtzdan bu iki mem. to MaJ~nreıaı civarında ot.omobllile 
~. lnulıteUt nıaıı r toplanmalı:. gegerkcn lhUyıı.r ibtr kaduın çarparaı, 

• ~ ölUınUııe lll!bcb olmak suçuyla dör-
:!.~?l ~Un ayı zartmdıı. lzmıre dUncU ruı:.ıye ceza mahkemestndo ınu. 
IJ. ·--u.~ ton hacmtnde mUht~ hakeme eclilen CağtiloğlU rlhbat YtJr• 

P , ~Up 190 vapur gclmış- du sahibi ve ~ı:loktonı Orhan Ona! 
• l ın b<ıraetlne karar VOri!tnlJUr. ÔIU bıı.ı,~·~r ı:e...+• Un .... ı rlnln 
-"'1 unı ""'11Yağı ihracatçıları n "il..,' " hukuk rtuıhl:ctrıe.ın. 

l'c-ıu..ıtlılre tnnı hel°"tı toplanmr~ \•c 1 de t.aznıtııat Uıleb!nde bulunabllecclc 
ı. tlıı.\>a ht-:yeunı sec;mı~ur. lerl karard:ı t8$T'lh edllml~r • 

~ tUr-k ZllC\>Jruu olan Atrodlt roma· 

~~t~~ çevn1ın1ş nUsh ları !:-0 a 17' n ~~ ~ : 
ıııc 61'eııdı~ 1 - 1 ·-
ı::u'nı o töre, mUddelumım ı • flijyıer nJan ının Vnşingtoncıan 

•leh.. 118lı oJa.n trcuı31Zc33mı de aJA·lh b 
~eı:ı ?n "-'to• lr haber" ı;öre tezı;r~a to-

< % 3'1l3ıı &hlYctte b\:laro.k 1ı:ıt:ı. nulacaıı krrk ~er bin toollMoluk 4 

l'ıı "::>tıınrı:ı le •tttıtş ve §l!hrimlz J ı zırhlıya alt talı!ıı:ıat b..'lbriyl' cneUmP 
i.ı \tıı.u~ ll'lP•·l"Ucıu o'up oımad•tl· nuıın kararı;, rlCvkut tutulacaktır 
'lııaıa?'c!a ıştır. Ru busustald anı~ Encümen. mevcutlnrdıuı cln!:o bUyUk 

tı ~~ lrltap bulur.amarn~tır aırhlı )'apıl~mm eebebl ibakkmda 
,:; b:ıı:ı, ;:ulcadderatı muhak~me ne Amerika bUl:tlınctlndcm tzabat iste lt"' ili otac.'l~c·zı oil'Z'ı°Jl'lı mcktecllr 

')f ~Jı:ı ""--~ hr t.1'1\f - "• tıeklmlyor 
'it.~.,, Ou l&ll .. Uhılrrtr Peyami 
~ 't«' tnlturvecı r;ıueteal n~rtyat 

Utn...t lılllnlt balckmdll Af. 

- BUkrq bü)'U>r elç1mb Tazın 
Over, numl!!I b:ıovektıı Tatareııko ve 
ekonomi ll&%ln laratmd&n Jcabııl edil 
mtattr. • 

lığı Belçtkanm lehlJıed!r. mUştnr. 

IDAHiLDEI 

Son 24 saatte 6 .,, 

zelzele kaydedildi 
Anka.radan öğrendJğimize göre, ÇankmDnı Şabe.nlSzn nahiyesinde 

diln saat 9.30 da oldukça DlddoW bir zelzele olmuştur. 
Şarki Karahlsarda da biri pazar gUnU akşamı saat 9.40 da, diğeri 

de evvelki sabah saat S de olmnk üzere iki yer sarsmtısı olm~ur • 
Bunlardan ilki biraz devamlı olduğundan bllyllk zelzeleden mnteesstr 

olan hazı binalar çatl8.DU§tır. 
Buzebe.leler Orduda da bisedilmiştlr. Hasar yoktur .. 
Zelzele mmtaka.smdan felAket.zcdelor:bl muhtelif vilAyetlere nakline 

devam edlllyor. 
Dün Kayseriye H yaralı, Dörtyola 246, Balıkeslre 18, Glresuna '1 

feli.ketzede relmtştiJ'. 

Son 24 saatte 6 zelzele kaydedildi 
:Kandilli ruathaneııt mmograflan son )irmi dm-t Baa.t sarfmda altı 

tali zelzele kaydetm1ştir. Raaatbane mlldürlilğU, bu hareketler pek 
hafif olduğundan hiçbir yerde tahribat yapmadığmi zamıetmektedlr. 

Yıktlan binalar. bQyllk zelzelelerde inhldama maD hale gelenler 
dir. Zelzelelerbı merkezi, gene bUytlk felAket mmtakasmdadır. 

Felaketzedelere yardım dev~ ediyor 
Zelzele feliikelzedelerlne yn.rdmı faaliyeti d~vam ediyor. Şebrt 

mizdeld toplanan para 856,046 lira.y, Ankarada Kwlay Umumi merke
zine aym onbe§lncl g1lnU akşamına kadar gönderilmiş olan paralann 
yekunu i'!e 1,891.224 llrayı bulmustur. 

lırtanbula dllne kadar Erzlncandan 703 !elAketzede gelm1§, bunla· 
rm 400 U a.krabalan yanına gi~. diğerleri de MllU Yardım Komitesi 
ta.rofmdan tutulan 't'e mahrokab huırlanan evlere yerleşt1rllmift1r. 

Hariciye Vekilinin 
Parti Grupunda izahati 

A..ıı.kııra. ıu (A.A.J - C. lL P. Mcc- ı vckı! n ~ , •• l • 111 ... ı.:ı:ıl Heye· 
Us gnıpu bugün 16·1-SltO saat 16 Oe Unce las\1p olunmu~. 
Rc1B vekili Htımı Uranın rtyaııeUnde Bundan '"OLtn gun.ıu ruznameeme 
toplıuıdı. clııh11 buluoo.n Beykos fabrtkaaı ma-

Ceısenın açıının.smı mUteaktp kUr- mulltı ile bu~ ljlememekte olan 
ırtlye gelen tı:ırtclyo \f'ck!U ŞUkrU SA \.'ah·aç de::I fabrikası vazlyctlnln tet,. 

raçoğlu. bizi uznltt.D.n. yakından alA 
kadar eden aon dUnya hidlsclcrtnl ve 
bu :neyanda hariciye umuım katibi 

•uman Mencmencloğlu· rlyaııeunde 
Loııdra ve ParlM (idlp bu dc!a avdPt 
ctın11 olan tıcyetln hükQmeUm1ze ıza. 

tete.ıı lngmere •e Fransa bUkQmeUo
ı'iıe akdltınıı oldU#u mukaveleler 
rnublnt)'atmı b.ıtJa •t&nlt .,.. harlcfye 

klklne dair ohn takrir üzerine te§ek· 
kfll etmiş tı:..ılunan Pa,rU koınl.ayonu· 
nun r:ıponı o~un:!u. 

Söz a.lan müteaddit b&Uplerle llıU· 
sat ve milli mUdafu \'eklUertnln .,._ 
ynnatmı dJulil·en Grup Umumi Hey .. 
U komisyon raporunu te vı en hll
kQmete tevdllnl ka.nı.rıaışL•rdı ve ,.. ~ 
namede ba§ka madde olmadığtnduı 
rfyaaetoe -..,.. nDa-.,.t TWfldL 

• 
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SON DAKlKA'am tefribsı; 94 Yuao: KUBT 80CllEKB't 

ı Btr AJmaQ denizclııi.Dln 1914 de Emden knıftr.6rllnde geçe IUDJerl) 

11 TC1rinisanide vapur kafile· 
ti Kolombodan ayrılarak Ham· 
pyr %1rhh kruvazlSrüniln Jdaresı 

alunda Adcn yolunu tuttu. Ma· 
mafib kafıle kumanda heyeti 
Oruyetoda bulunuyordu. Avuıt · 

ralya fırka kumandanı erk!ruhar· 
biyeıile buraya ycrleımi§ti. .K.a· 
file.nin den.is kumandaeıru bir tn· 
gtlh Pi.rkatcyn kaptanı deruhte 
etmişti. Yanında bahriye zabitle· 
rinden mürekkep bir erlWubarbi· 
ycsi vardL 

Hava gayet müsaitti. Onun için 
seyahat çok lıoı geçmijti. Bunun· 
la beraber Almanlara her '*csilt 
ile esir oldukları hatırlatılıyordu. 

Hamı>toyr Süveyı limanına va 
rmca Almanlardan bilyük bir tas· 
mı bu gemiye yani Hamp§Oyr'a 
nakledildi. Yalnız Oruyeto'da bu· 
lunanlar Portsaide kadar &emide 
kaldı: 

SUven kanalı geçı1irken Alman 
zabitlcrüe mürettebatı odalarmı 
hapsedilmiJlerdl Güverteye ça· 
mak yasaktı. Müsellfilı nô'bctçi · 
tar kamara pencereleri &tünde du 
ruyor ve dqan lıak1lmM1na ma· 

ni oluyorlaıidı. 

Kanalın b&ytik bir kılml cece 
geçildi. Kanunevvelin ikinci gü • 
nil aabahi Portaaide ftiı1dl. Bu· 
rada Oruyetoc1ald Almanlarda 

Hamptoyı"a ıeçiriJdi. Geminin 
süvarisi Grouh Miillerle arkadaı· 
lannı gayet umhrf bir aurette 

kabul eti. Kendisinin eski bir 
deni% kurdu oldufuhu '" deniz · 

ellere karp bilyük bir muhabbet 
&estediği görülüyordu. Müllere 

brp ~ bilyük blr llHUet göa· 
terdi. Hamptoyr bir müddet Ear 
dcnl takibe memur cdilmit fakat 

korsan kruvazörü yakalamaya bir 
tilrlll muvaffak olamaııuıtı. Ku · 
mandan bunu gillerelc Müilere 
de anlattı. Kahrama.1 ıOvari ve 

arkadatlanna kendi salonunu 
verdi ve bu auretJe esirler Akde 
nizde güzel ve eğlenceli bir se· 

yahat yapacaklardı. Mürttebata 
gelince onlara da ön ıUverte aı· 

tında biltiln istirahat ıeraitini 

haiz bir kamara tahsis olun· 

ni Almanlara bildirmek neralre • 
tinde de bulumıyordu. Bu aurct" 
le vaziyetten günü gününe babe(" 

dar olabiliyorlardı. Burada fena 
bir haber de geldi. Alman esirle· 
rinin lngiltereye değil Maltaya 

gôtürülmeleri bildiriliyordu. &
si.deri kabul edecek kamp burada 
hazulanmıştı bile. 

6 Kinunevvelde Malta lnU... 
vanldL Zırhlı limana gircrkca 
zabitan kamaralara kapatıldı. 

Maksat serbest yollarla maya 
mangalarını anlayamnmalanyda. 
Öğl den IOnra da karaya çıkant 
ddar. Zabitler arabalarla Vudola 
kışlalarına nakledildiler. Ora~ 
uzun müddet yaşayacaklardı. Ktt 
çük zabitler de Salvator iaribkl• 
mına gönderilmi§leerdi. 4 

Burada, yalnız kalacaklanıu r 
marlarken hakikatin hiç de böyla 
olmadığını anladılar. Daha kı1ta• 
ya girer girmez büyük bir kala• 
balıkla karşılqtılar. Bunlar. Ma· 
&ır .,e Maltadald büyük ticaret 
mUeueaelerinde çalıpıı Almad' 
tarla sivil harp esirleriydi. Bun • 
lann Emden mürettebatı olduk • 
lannı öğrenir öğrenmez bir alkıf 
tufanı koptu. Aralarında yaka.la• 

nan Mman ve Avustralya ticaret 
gemilerinin aabitan ve müntW 
batı da vardı. 

Burada 
yıllanndan 

harpte feci 
öğrendiler. 

geçen mun esaret 
SOAra, Almanyanuı 

akıbete uğrad.ıtuu .. 

SON 

ineklere lastik &yakkabı 

tngilterenin bazı~ 
~ ımlarmda öküz ve 

J ineklerin · ayaklL 
rmda tıpkı bizimki· 
eri andıran ballı r 
yakkabılar gOrül • 
mektedir. Bilhassa 

\ Kardif mıntaka.. 

o ::fükl~~= 
~ anlan korumak .. 

çindir. Zira bar 
tarlar tesbit etmişlerdir ki. 
• ıştalık mikroplan evvel~ hayvan 

Almanlara Londnnm ala1I ha· lann ayak trrnaklanndan giriyor, 
vasmda kendilerine lbım oJabi· orada bir müddet kaldıktan ION'a 

lecok, vücutlannı ısıtacak §eyleri vücuduna yerlqiyor. büUin u.ıvt-
Portu.ltte aldllar. yeti sanyor. c 

Hamıoyr'm silvarisi, okuyabil" Bu scbeble hayvanlann ayaklr 
meleri için muhtelif lngilizce ve nna lastik ı::-akkaplar ıiYdiril
Almanca kitaplar, m«mualar mektedir. Bu ayak'-rnbılar, mikrop 
satın alarak kendilerine dağıttı. lan derhal ôldilren antiseptik bir 

Hamptoyr hareket ettL Ku· ı madde. ile kanştınimış bulunmak.. 
mandan telsizle alınan haberleri· tadır. 

SAAT: 13.40 

italyada bir Holanda 
askeri heyet[ 
Amstardam, 11 ( A.A} - GeneraJ Hassilmann'm riya!eti~ bir 

Holanda asken heyeti ltalyada bulunmaktadır. İtalyan harp sanayii 
hakkında tetkikatta bulunan bu heyet Holanda ordusu ıçin ltalyan 
harp malzemesi mübayaa etmek üzere müzakereye başlamı~tır. 

Amerikadan Japonyaya ailah gönderilmemesi ... 
Ntvyorlt. 17 ( A.A.) - Japon tecavQı{]ne ademi i~tirak komitesi· 

nin ikinci reisliğine tayin edilen Amerikanın eskı Asya filosu kuman. 
danı amiral Yamel bir beyanname neşrederek Amerika halkını Japon
yaya harp malzemesi göndermeme~e davet etmiştir. 

Kral Karol · Prena Pol mülakatı 
Bükteı. 11 ( A.A.J - Kral Karotnn yakında büyük bir ihtımane 

Yugoslav • Rumen hududu civannda naip prens Pol ile bulU§aealr 
emin bir membadan teyit edilmektedir .Bu millfut 2 §Ubatta BelaracJ· 
da abedileaık o1aa Blılbn komerwmdan evvel yapalecakbr. 
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Çer11berıavn•a göre' 
Har p harekatındaki sü k llnet· 

olabilir bir dakika içinde zail 
İngiliz Başvekili Avamkamarasındaki nutkunda, Türk - İngiliz - Fransız 

Mali anlaşması dolayısıyla n1emnunıyetinı bildirdi 
l..ondra. 1'7 - Avam kamarıuımm• 

dUnkU toplantıııında ba~vekll Çeın._ 

bCrlayn, T U r k 1 y e d e !&

lakctli bir zelzelenin ve İzmir 
mmtaknsmda da tuğyanların bir -
çok bölgeleri tahrfb ederek hircok 
in!anlarm ölUmUncı sebcb o'duğu
nu hatırlattıktan sonra ln;;ihıı; mil
letinin derin scmpatl~lnln Türki _ 
yeye ibllğ ve felAketzedelere yar
dım eaerlne if tirak Pdltdlitinl ve 
Fransız hUkumctinin de avnl !U -

rette harekt't f'ttir.inl bilcli'""'ıi" ve 
iki hUkumctin daha mlicıısir ynr
dnnda buiunmnk nrzulımnı TürkL 
yeye bildirmi.., olduklarını fH\ve 
eylemiflir. 

Ba.şvekll, "fcl~kPte uf.n,·v1 böl
gelere, yiyecek, örtecek ve ilaç ve 
diğer mnddelcr gönderdik. Yardı
nıa devam edeceğiz,, demi~lir. 

MALI A1''1,AŞMAJ,ARIHIZ 

~ü.11 mUteak.iben. Ttlrklye 
hariciye umumt kAtlbl Numan Me-

SPn Dakika'nın ıabıta romanı 

nemencioilunun bir mUddettenbe. 
ri Londrada ve Parlste yaptığı ti
caret mUzakerelerinin Uç millP.t a
namda ticarl ve mnli bir muahede 
a.kdl ile neticelenmiş olmasrndan 
mUtenllit derin nıemnuniyC'tini 
bildirmlş ve bu muahedcnin .<\ kiı.
nunusanidf' Pnriste lmzalarclığını 
söylemiştir. 

Bqvekil, muahede hakkında eu 
:malümatı vermliıtir: 

"- Bu muahede hfikUmlerine 
'?Öre. hı"'illz ve Franııtz hUkfımeL 
3eri "riir!rn·eve. Fransa ve fngil -
tereden h:ırb levazunı mUbaya. 
ası için 25 milyon ingiliz lirası ik
raz f'trne ktedlrl er. 

Bıındıın bn'lkn İngiltere ve 
Frıınrn Türkive\'P! 

Altın olarak 15 mll~·on ingiliz 
lirası. 

İngiliz lehindeki klC'rlnır hC'ı:ab • 
lan bakiyeııinln tu'"h-f'sl ic;in de 
iki mtlvon lngiliz lira~ı. 

Ve Franıııa ]Phlntl,,ki klnring 
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hesablan bakiyesinin tasfiyesi ıÇın 
bir mllyon ingiliz lirnsı ikrA :r·1$J 

bulunmaya muvafakat ctro"'ttcdir
Jer. 

25 milyon lngiliz liralık istikraz 
\"Üzde 4 ve diğer iııtil:razlar yUzde 
~~ r t"li oJ .. raktır. 

n.ı boı ar ·ı i ifl l", r 
ccl:tir. 

Faizler ve sermayeden itfa edi
lecek kısımlnr tUrk malı ve bilh""
sa tUrk tUtUnU mübayııası sıırctile 
türk lirnsı oln"nk öd nc>c"ldlr. 

lnı:iiiz \•e Fransız hUl:iıır"'ıJC'ri 
h:ırbin devamı müddetince Türki -
yeden 2 milyon lngiliz liralık kuru 
yemiş satınalmnvı taahhUt dmis
Jerdir. AkiUC'r 1943 vılına kadar 
harb bitmcdit:i lrk ··r~" ın~:-: 

martında bu hükmü dc>nonse ede. 
bile<'eklerdir. 

Muahede. İnjtiliz ve Frnnsız hU. 
kumetlerinln, Ankarada 1939 teş
rinicvvrlinde Uç dcvlf"t arasında 
knrnılıkh yardrrn paktının imza -
ı;ındı:ın bPrl Tiirkive hilki•""IC'tlle 

nl'r sahada tesl~ etmi~ oldukları 
sıkı t!'Rrlki mC'~alnln sışlk;r bir 
klilidir.,, 

l·'E\'K .\ L \Jn; Ilı\ Dl!'\l~LER 
BEKU;:\·ırntı.tR 

tngiliz baııvckili harb vaziyetin. 
den hııhscttlktrn sonra sözlerin! 
·öyle hitirmişt ir: 
"- Halen harlı harekatında bir 

!lükimr.t vardır. Fakat bu silkfuıet 
her dakika zail olabilir ur birlı:a'Ç 
D-ıaftad:> hattı> birkııc cıııı-+tr> di'"· 
vn • ııo·llıi;ıin S"''-"Tİ' 1 '1 ... j!jc:-'ire<'ek 
hadiseler zµhur f"debilir. Aradığı. 
mız haklı ve dcvamlr barışı bul
makta gecikmlyecr:'ğimlzi Umid edi
yoruz. 

Di;;."r trırnftnn. harbln dalı$1 hııd 
hir cJ"VTC\'f'> t."lrt'""';j do mUmkUn
tlür. E~l'r bövle olıır~a biz hazırız 
(alkıc:Jar). Mü tefikl"rlnılıle bir -
likte. kazanmaya ıızmettli7imh: 111.. 

feri temin için lazım olan hiı:;bir 
f~dakarlrğı e'lirgPmlyPcPfıı .. fSil
rrkli ı:> 'kı~lı:ır). 

u n an 
un 

d 
d an 

Ruhiya t doktoru 
Ya.zan: William Matin l Çeviren: Ha-Ke olmanın faydası 

Bir an gen raze celdiler .• Et· bundan (llielinl 19nemiıtim." 
' RUIIIYAT doktoru olma. 

nın faydası, yalnız ruh has· 
.ırına tavsiyelerde bulunaıak 

len'in gözlerinde korku ifadesi diyerek, bardafın biltün muhte· 
belirmi§ti. Yanında bulunan a· viyatını afzına dC>ktU. Sonra is" 
dam hiç bir !ey his•etmemifti. kemleıine yaılanarak, Ellen Oı· 

Con, bardağını masanm üzeri- mond'u ;radr. Lakin, ye~il elbi-
oıılan iyi etmekten ibaret kalmı· 
yor. Amerikanın meşhur ruhiyat
çılarından J. L. Thomwn ruht bil: 
gi sayesinde bir gece karanlığında 
kendini muhtemel bir tehlikeden 
kurtarmıştır. 

ne bıraktı. seli, aan aaçlı gUz:ei kız: ortadan 
üst~ yrğrlmıı portakal sandıklan kaybOlmuıtu. · 
gördU. 

Con Koveut bahçede, portakal 
arabasını iten adamı hatırladı. 

Onun da sol e-linde, bu adamların 
elinde olduğu gibi, bir elmas yü· 
.aük vardı. 

Asansör indi çıktı, indi çıktı. 

Con aaydı. Odaya tam on iki ean· 
dık götürüldU. Son ıandıkla be -
raber, bir in.san umanı olan 
Zenci de celmitti. 

Con dütüıldU: 
"-Ya bu ldübe gelenler çok 

portakal yiyorlar, veya. •..• " 
1 

Atafıdan ıelen bir petırdı 
Conu dilfiinmeıinde yarım bnar 
tı. iki kiıi, merdivenlerden çıkı· 
yorlardı; merdivenlerin dibinden 
Van Blond ona pi• pis bekı· 
yordu. 

Heriflerden biri Cona kaheca: 
''- Ne yapıyorsunuz: orada?" 
Con sarhoş gibi gülerek: 
"- İçecek bir ıey arıyorwn." 
"- Ne?" Bunu eöylerken he-

rif bir kaç baaamak çıkmııtt. 
Corı devam etti: 
"- •.•.• Portakallardan batka 

bir ıey de bulamıyorum... Hem 
de yüzlerce portakal..." 

"- Sersem.'' Herif bunu aöy· 
terken yumruğunu kaldırmıı. 

Cona vurmak için hazırlanmı§tı. 
Yanındaki arkadaıı: 

"- Dur, acele etme.'1 dedi. 
Cona dönerek: 

''- Bay Trençam. Biraz fazla 
mütecessis görünüyorsunuz." 

Con: 
"- Sizinle tanııtığımızı hatır· 

l~yorum.'' dedi. 
"- Öyle ise kendimi takdim 

edeyim. Ben bu klübün idare 
müdürüyüm.,' 

"- öyle iıe enfes. Hiç olmaz· 
ıa bana içrce)ı:: bir şey verebilir · 
.W:ı, dc~i mi?" 

.. _ TabiJ, tabil. p&nya buyu· ..... .. ...,.,.. 

.. _ Ne o, ~arab hcıunuz.a git· 
ınedi nıl?" Bunu söyliyen Van 
Blond'du. Sesi müıtehri idi. 

Con hiç boanadan: 

.ı '.Knnmım 

Van Blond, ı<Sılerini Candan 
ayırmıyordu. Con bunun farkına 
vardı ve aarh<;>t rolü oynamağa 

bagladı. Hiç olmazsa, bu sayede 
daha kolaylıkla hareket edebi • 
''- BilSkiı; 

lirdi. 
!İmdiye kadar 

Bardafını tekrar doldurttu. 

Cuband tekrar çalmağa ba§la· 
dı.. Beti, yqlı bir adamla ldansa 
ltalktr. Van Blond, Maryuzasma 
arıtarak salonda dönmeğe ba~ta· 
dı. Gözleri arada •ırada, sarhoı 
olan Con Trençam'a çevriliyor· 
du. 

Con, kapalı gözlerle, dikkat 
lc:csilmiıti. 

Sol elleriride elmaı yüzük ta· 
ııya.n altı kiıi ıaymııtı. Bunların 
hep.i ıüçlil kuvvetli idiler. 

Con, yerinden ağır ağır kalk' 
tı; aallana saJlana girdiği kapıya 
&itti. Koridora çıkınca yukarıya 
doğru çıkan dar merdivenlere ya· 
naıtı. 

Sert ve kaba bir ıea bağırdı: 
"- Heyyyl" 
Con yavaş yavaı arkasına bak· 

tı. Karıısın<la, iri yan, hayduda 
benzetmiı olduğu adamlnrdan 

Pr. Thomson bir gece geç vakit 
Sanfransisko şehrinin tenha wka~
kalarından birinde gidiyordu. Kar· 
5ısına, iri yan bir adam çıktı. Ru
hiyatçı profesör, ba5ına ne gelece. 
~ini derhal anladığı cihetle, muha
tabından daha çabuk davranarak: 

- Bana bak delikanlı, dedi. Bir 
bardak c:ıcak çay içmeğe ihtiyacım 
var. Paran varsa verir misin? 

\re' bu talebin ardından nemen 
yürekler acısı bir hik~yeye başla· 
dı. Profesör, çektiği sıkıntılardan, 
dü5tü~rü müşkül vaziyetten öyle 
hazin bir lisanla bahsediyor, tali 
ve hayattan öyle şikayet ediyordu 
ki, karşısındaki haydut kılıklı a
dam ~u itirafta bulundu: 

- t n:ın ki ihtiyar, ~ana acıdım. 
Fakat ben paralı bir acam dcği. 

lim. Yol keser, insan wrar, öyle 
geçinirim. üzerimde. yalnız on 
"cent,, var. (on kuruş .kadar bir 
pcıra) onu sana rcrcyim. Ne halin 
varsa gör! 

Ruhiyat profesörü Thomson, 

biri duruyordu. diniz. Zaten artık canım oraya 
A'dam tekrarladı. çıkmak istemiyor." 
"- Efendi bir ıey mi arzu e· Salonun kapısına geldiği vakıt, 

diyorlar?" caz hala devam ediyordu. Bütün 
"- Ben ... Ben içecek bir şey bu patırdınm arasında Con bir 

istiyorum." ıampanya §işesinin patlayışını 
''- Burada içecek bir ıey bu · duydu. 

lam.azsınız. Saat on ikiyi geçti. Patlayışla beraber, sol ellerinin 
Ve poliı nizamnamesi mucibince ufak parmağın:ia elmas yüzü~ü 

alkollii içkiler verilmez artık." bulunan ve danseden altı kişi, 
masanıza dönUn, belki bir çaresi· damlarının müsaadesini alarak, 
ne bakanı." salonu terkettiler. 

Con kekeliyerek: Demek bu şampanya şişesinin 
··- Pe... Peki... Neden bu pat!ayı§ı bir parola idi. 

merdivenlerden yukarı çıkmıya· Altı kişiyi. takip etti. Bunlar · 
cak mı,ım?" dan üçii o dar merdivenleri çıktı· 

"....;.. Olamaz ~a ondan. Ola· tar, diğer UçU asansörle aşağıya 

ına.z." indiler. 
Srt tehdid doluydu. Con aaı· Con, bir kedi. gilıi, adamların 

!anarak geriye doğru dönerken" } peşinden, merdh:enlerden yukarı 
'•- PekUS, pek111. Daha ter· çıktı. 

biyeli bir ımlde de lronupbilir· (Devamı var) · 

on centi aldı ve ccbındekı ıkı yüı 

doları da. ihtiyaten bir kere da· 
ha yoklıyarak teşekkür edip yolu· 
na devam etti. 

En a z &Ören, en İyi 
duyan hayvan 

K OKU hissi. hayvanlaı ara· 
smda en zi~·adc köpeklerde 

tekemmül etmiştir. Herkesin zan. 
nettiği gibi, köpekler, en iyi gören 
hayvanlar değildir Görmek, onlar
da nakıs kalmıs bir hassadır. f\fe· 
sela, bir köpek, aynada, fotoğ

raf ta, yahut film<le kendin! tanıya. 
maz. Ren1deri farkedemez. Yalnız 
sahibini tanır. Onu da göz kuvvet
tile değil, kokusundan farkeder. 

Günlük bulmaca 
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Soldan aata: 

• 1 

1 - Bir mUesaeııenln binalan fabri
kaları - bir nota. 2 - Kapılann ön
lerinde bulunan tahta._ tenekelerin 
deliklerini kapamak için kullanılan. 3 
- TUysUz halı . 4 - Bir kimseye tar 
kında olmadığ't gcyi öğretmek. 5 -
Kamer. 6 - Rakı - uzağı lgaret lı,:ln 

kullanılan nida, 7 - Ta§ıyan - garib. 
8 - Beyaz - rakının yarısı - çamaşır· 

da kullanılan. 9 - Bir nota . tarlslde 
bir. 10 - Taharri et-kan. 

l!uknrdan aıağı: 
ı - Grlll beyazlı kedi . babanm 

kızkar<ıeşl. 2 - I~apılann öıılerinde 

bulunan tahta • elinden ISteberl dUgU· 
rüp mUtemndlyen kıran. 3 - Harp 
le\·nzlml. 4 - Dlr batında iki çocuk· 
babadan kalan. 5 - Bir mi.sal getiri· 
Ieceğl zaman .söylenilen kelime. 6 -
Almak mastarından emrlhazır. 7 -
Tokadın ayııkla vunılanı . lııkambllde 
birli. 8 - Uzunluğu. 9 - Hırım:lık e· 
den. 10 - İşaret - memnu. 

2ı ~o. lı bulııUM.-auıııun halll: 
Soldıuı Mi•: 
ı - Maydıı'no9, 2 - .Aıtll • taı·aı. 

3 - YJmıl • avuc 4 ......, T>-mey-l:aha, 
:5 - Afiyet . L - it. 8 - Nl4 - toyluk 
7 - Orak - Y - l. 8 - Zavallılık, 9 -
Şuh • V - l - E. 10 - Çark • kel. 

Lüks hayat! 
.5evım gözlerini açar açmaz ko- J !atmasını artık biliyordu. H21t~ 

ca .• ını uyandırıp ~rdu: ayın ortasında on parasız kaldık 
- Ayol bu akşam rıe yapaca· Jarı zamanlarda şundan bund311 

ğıı:' Çay zıyafetine ben yayan yol para-;ı istemenın bıle usulürıO 
gıdemem ya? öğreruni~ti. 

Sermet gözlcrıni oğuşturarak ce· 
vap \Crdi: 

-· Çay ziyafeti mi? Ha sahi! 
otomobile binsens. .. 

- Paramız yok ki... Para ,·er 
öyle ıse ... Dün akşam paran ol· 
madığmı söylüyordum da ... 

Sevimin bu wn sözü Sermd'in 
uyku ser~emliğini giderdi: 

- Karıcığım vallahi lx'nde 
yet.iniş beş kuruş kadar bir şey var 
dedi. 

_ Çıldırdııı mı ayol. yeti; 
mez ... 

- E başka param yok. Bul. 
manın da artık imka.nı yok. ~ta· 
mafih bulmağa çalışırım \'C bul 
duğum takdirde hademe ile yol 
larun. 

* 
İnsanların içyüzleri bilinmez. 

Me~ıa. ~kakta gayet şık giyin· 
miş bir kadın görür, ya zengin bir 
aileye mensup yahut ta zengin 
bir kocası olduğunu sanırsınız. 

Halbuki içlerinde fakir olanları 
da vardır: Arkalarını takip ettiği· 
niı zaman ekseriya büyük bir su· 
kutu hayalle karşılaşırsınız. Ltan· 
bulun kenar mahallelerinden bi -
rinde bır kulübeye girenlerini 
bile görürsünüz. Sokakta kadın ta 
kip cd~n erkeklerın bu gibı hadise 
tere pek çok şahit oldukları mu · 
hakkak Ur. 

Böyle erkekler de yok değildir: 
Arka"Sma taksitle yetmı~ 'Seksen 
liray~ palt0 ,.~ el~se ~ )'·~ptırıp 
kendılerine sahte zengın !.USU vere 
rek Bey~ğlu kaldırımlarında bir 
a~ağı bir yukarı dola~ıp kadın a\I"' 
lamağa çalışan züppelere çok tesa· 
düf edilir. Halbuki bunlar ya bir 
fabrıkada çalışan ameledir veya · 
hut ta otuz kırk lira alan küçük 
bir memurdur. 
Şık giyinmek,biribirinden üstün 

olmak için 'ıerkes elinden gelen 
her şeyi yapıyor ve bu yüzden bir 
çok yuvalar yıkılıyor, nice masum 
tar felakete rürükleniyor. 

Kürk manto yapamadığı için 
vah kocasından aynlmağa ve 

mesut y'..lvasını yıkmağa kalkan 
budala ~tbahtlar, bir manto sa· 
hibi olabilmek için vücutlarını sa· 
tan biçare genç kızlar az mı? 

Kocasının aldı~ı maaşı sırf sü· 
süne harcararak adamcağızı bak. 
kala ve ev sahibine borçlu bıra· 
kıp, icralarda. mahkeme kapıların 
da süründüren kadınlar ise o ka
dar çok ki! 

lşte Sevim de böyle idi. Kocası 
Scrmet Ankarad.ı büyük bir ecnc· 
bi şirketinde dolgunca bir maaşla 
çalışıyordu. Etrafa karşı kendileri 
ni daima yüksek göstermek istiyen 
bu karı koca Yenişehirde seksen 
liralık ~vdc otururlardı. 

Sevim Ankaranın en şık giyinen 
kadınlan r"asında sayılırdı. Sene 
de üç dört defa lstanbuldan gelip 
yeni modellerini teşhir eden bü · 
yük terzilerin en pahalı elbiseleri· 
ni alır ve onları verilen ziyafetler 
de, balolarda giyer, gösteri' yapar 
dr. Kansının böyle şık giyinmesi, 
balolarda, ziyafetlerde, ~kakta. 

* 
Sermet Ankarapalasın amreSllf 

de bir a)<lğı bir yukarı dolaşı)~ 
hcv"canla karıc:ını beklıyordu. '~ 
kıt buluşacakları saati bir çerrel' 
kadar geçtiği halde Se\im rne~ 
danda yoktu. Acaba ni>ın geç kal 
mı-.tı. Yoksa ı.aıa kocac:ıııın par' 
bulaca;rmı umarak e,·de bckliY01 

mu idi? llalhuki ~ermet bugilfl 
dolandırılacak kimse bularnamı~tl· 

Şimdi ne yapacaktı. Yoksa ~ir 
haftadanbcri büyük bir itina ılt 
hazırlandığı bu ziyafette se\1~111 
kamı bu!unamıyacak mı idi? 

Mamafih Sermet. ~vımin ~ 
kadar becerikli olduğunu pek h1 

bilirdi: Yazın Büyüka:iaya say!i · 
veve gittiklerı vakıt htanbtıl~ . . ~ 

inecek vapur paralan olmadı 
zaman karısının gişeden oorc' 
bilet ald:ğım da unutmu~ dc,;iJdl· 

Sermet sinirli sinirli bunları dtl' 
~iinürk"n birisinin kolunu hafifte 
sıktığını his..~tti, dönüp baktı. J<9' 

mile göz göze gelince şa~ırdı: 

- Ben ek seni bckliyorduf11· 
Nasıl geldin? 

- Bayağı geldim; 
c.:.akl 

nasıl ol• 

- 1'.lerak ediyorum. Allaha.$ 
na söyle ... 

Sevim gül •rek ıtnlatmağa baş!~ 
cJı: 

_ Giyındıın. Senin göndereel 
ğin lıadem~ri pencere önünde ~ 
lc:m~e başladım. Saatler. .ilerlediJI 
lıa!de ne gelen vardı, ~e,,c~i,ğ:ı 
Böyle dalgın dalgın ne yapa~· 
mı düşüntirken wkakta gözüfll' 
bizim ~akallı ihtiyar dilençi ili~tı. 
İşte o zaman kafamın içinde def. 
hal şimşek gibi bir fikir belirdi' 
K~arak ~kak kapısını açtım '" 
dilcnçiye seslendım: 

- Fıkara elendi, Fıkara eren& 
gel! 

İhtiyar sevinçle kapıya yalda 
şınca: ...;! 

- Gel, içeri gir. dedim. t~· 
aldım ve derdimi hemen ona a< 
tım: 

- Kocam giderken para bırV° 
mayı unutmuş. Şehre ineceği.tılo 
yol param yok, bir liranız va~ 
bana ö 'ün; veri,. Size • yann fıv 
!asiyle iade ederim. 

Zavallı şa;ırmış .bir halde cebifı: 
den r.ıcndil içinde bir çok boıul' 
luklar çıkartarak avucumun jçl~ 
yüz kuruşu saydı ve çıkıp gittı
Ben de bu bozuklukları evin katf 
sındaki bak:~alda kağıt lira yaptı!' ... 
dım ve k()Şeden bir lüks taksi) 
atladım geldim. 

Sennet bir kallkaha attı: 
• 1 

- Yamansın vallahi Se\.jJIJ, 
Nereden aklına geldi? Dedi ve }CJ 

nsmın koluna girerek onu ~ 
se~inin geldiği salona doğru »v 
türdü. 

M. K ı:rrtitl 

Not: Sizi temin ederim ki ~ 
hikaye hakiki bir vakayı tml4' 
maktadır! M. J<, 

hasılı her yerde kadın erkek her· şı.:utn TtY A TRost1 ll" 
kesin nazarlarını üzerine çekmesi ij repeba,ı Dram Kı.sı:nı 
ve ona hasetle bakması Sermete Akoam 20.30 da: 
adeta büvük bir gurur verirdi. Hayat bir RD,...W 

J • •• 

Bakkala, kasaba, ev sahibine Komf!dt kısmı: GUndUz 14 te: çat"" 
birikmi5 bir süni tiorç vardı. Ser oyunu. Akşam 20.30 da: 
met bunları aydan aya kolayca at· SöZUN KlSASl 

-------------------------------------~--------------~-_./ 
istanbul levazım amirliğinden : 

ıoyup Ddterdıı.rın<Ja 1 oumaralı Dikim evinin çorap auııyelerlnde ,,, .. 
Klneler için ihzar edilen bina dahlllnlle zatı çorap maklneterile çaııomak tı;t1-
yenlertn Detterdarda l numaralı Dlklmevi MUdür!Uğüne mUracutıarı. . 


