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Almanya Kaf kasqaqa yarım 
milqon asker .gönderiyor 

AD m c§.1 lill y.©t 1 

Tahtelbahir harbini şiddetlen
dirmeğe karar verdi 

Parıs, l 7 <nn.d 
gazctc~n B yo, sant 17,30) - Brtik.sclde çıkan "20 inci asır,, 
nın Bcrlin~cıtfrlln .:11~ha~irinin ~ll~ğine göre "Altmark,. hiidiscsL 
nibbcntro n aksulamclı ı;ok §ıddetlı olmuştur. Hariciye nazırı Fon 
liğae J\.lınp anıına bugUn ecnebi gazete muhabirlerine vcıilcn bir teb_ 
!'iiddc>t v any~?ın, bu hadise iizcrine, tahtelbahir harbine büyiik bir n crcct'gı bildirilmektedir 

Vapur: bha~:ckcttin başlangıcı ola~, bugiin §imal denizinde iki 1sve,.. 
tnL. ı...'llış ır "A ' tnn • "' 
""

1telbahi · t · rmerus " ismındeki İran vapuru bir Alman 

Yazısı 3 üncü say/ ada 

vnııuı ıla 

Ruzvelt 
Panama kanalını teftiş 

edecek 
Londrn 18 (Radyo) - Vaşing

tondan bildirildiğine göre, Rqzvelt, 
yapmakta olduğu seyahat esnasın
da Panama kanalını da ziyaret 
edecek ve oradaki askeri tah-viyc 
tesisatını teftişten geçirecektir. _. Parak b::ıt~ı ~rafmdan torpille~mis, bir Holanda vapuru mayne ı;ar. 

--::--._ ş rr. Bu vnpurun butun tayfası kurtanlmıştır • 

Çin le Japon sulh _a_ı _o_· r---1 ( ................................ --~ 
~ l'nri<ı, lS <Rıul y p g • eu··yu··k fırsat' gına "Öre Çini J l o) - Nevyork Hernld TnbUn {r.lzetcsinin yazdı • 
Sif <'ck r k filh~ki' aııon sulh ynpmnlt Uzcrcdir • Gtı7de bu haberi tef. 
<la. Çind(' bir kısı "n Jnponynnm, diinyanın bugünkii vaziyet kaı..,ısın İ 2500 SAH1FEL1K 10 KİTAP. 

m ordusu b ı d " -?naktn.dır. nu u un urmayı mU\•afık bulmadığını yaz. 25 KURUŞA 
l>ı· .0r taraftan Tol 

ınandu.nlarından gene ~Y~d:ın bildirildiğine göre, Japon ordusu ku. 
ntn Çinlc sulh YPma:n amada bulunduğu bir bcyanattn Japonya. 
- . arzusunu teyit etmiştir • 

Şeref, Taksim ve Fener 
stadlarında yapılan 

Bugünkü lik maçları · 
ile lkta~. Be1·koz.u Ute 1 • 
tanın ·ı. ,· 1 m \az n hır oyundan soan il - 2 yendi Jfaf 

ı .uır t er<'<'('cl lihl • • 
'• ı _ l b lı 0 

m m karşrla.'mlasındıı Jstanbulsporla. \'e_ 
era l're kaldılıır l<'en bab l •• 

lletfc 11 . 8 . er çe llhı.J brıısmı.la farl.:b bir 
e ıı < ı . - O • Galata&ara.v da SWeymıuıl.re)1 5 - l kazandı 

(Tafsilat 2 inci sayfada.) 

''Vakıt,, ga7.eteslnin yarmdan 
itibaren nc&recleceği 15 kuponu 
toplıyanlar bu kitaplan elde ede. 
blleceklerdlr. 

'.Asri fiyatıan 160 kuruş olan 
bu kitaplar §Unlnr<lır: Kader, 
Kleramf Terra.oı Esran, Yugos. 
lal-yada seyahat · notlan, Şark 

Ekspresinclc (,'inayet, Jlcr Me.m. 
Jekette Birkaç Gün. Son Korsan, 
Kafka8 hlkiyelcri: Son Ehil. 
salip lUuharcb"leri, Adana ZL 
nat AmrlE-SI, T.ontlrıi l'il'yalıat 

Notları. 

................ , ......................... "'''' 

Helsinki 18 (A·A.)' - Helsinki vam etmiş ve Summa mıntakasın- miştir. Bir müddettenbcri Kuhnıo· 
yakınından geçmiş olan Sovyet da birçok noktalarda Finlandiya- da harekat icra etmekte olan ka
tayyar~leri, Kokalt adındaki ufak lılar geri çekilmek mecburiyetinde yaklarla mücehhez Siberyalı müte
kasabaya •birçok bombalar atmış· kalmışlardır ... Vaziyet, çok ciddidir. hassıs müfrezeler ~ gün müca
lar ve pek az irtifadan uç.arak si- Fakat Mannerhaym hattı insa e· deleden sonra tamamile imha edil 
vil ahaliyi mitralyöz ateşine tut- dildiği sırada:hüyük bjr taarruz miştir. Ruslar 1800 kişi kay~tınjş· 
muşlardır. Finlaooiyanın cenubun· karşısında çekilmek ihtimalinin terdir. Rus kuvvetlerinin bakiyye
da ve cenubu garbisinde cevelan· hesaba katılmış olduğunu unutma· . si de hududu aşarak dönmek mec-
lar yapmış olan Sovyet tayyarele-, mak l~ımdır. buriyetinde kalmışlardır . . 
rinin miktarı 300 tahmin edil- Sovyetlerin Finlandiya körfezi Suamossa1mi cephesinde Fin kı-
mektedir. Bu bombardıman. şim·ı :ile Mushsim arasındaki topçu a- taatı, mevzilerini muhafaza "etmiş· 
diye kadar yapılmış olan bom"t>ar- leşleri çok şiddetli olmuştur· O- )erdir. Petsamo mmtakasında bir 
dımanlann en şiddetlisidir. Fhkat büsler, binlerce F,inlandiyalıyı ya- takım müsademeler ve ke~if ko!la· 
mühim hasarat olmamıştır. q'ele- ralamıştı(. Buna .mukabil, tankla· rının faaliyetleri kaydcdilmi~tir. 
fat 10 kişiden ibarettir. nn yaproakta.olduğ_u taıyikin ı;id· 

8 MtiDAFAı\ HATJ'fNDAN AN. Kareli cephesinde Taipole mm· öetini kaybetmiş oldu~ru zqnnedil· . 
takag ile Kareli berzahının şark mektedir. CAK BlRL.'\'.E GtRBntuıışı,ER 
nuntakasındaki tazyik, hafiflemiş- Kareli berzahmdaki vaziyet, Parls, ıs (A.A.) - . Kızılordıı. 
tir. Buna mukabil her türlü teknik biraz karannakla beraber diğer nun insan dalgaları knr§ı.ı;ınd 
vesaite maille olan Sovyetlerin tar- cephelerde bilhassa Ladoga gölü· Finlandiyalılarm 'ğöst~Mği kalır~ 

'arruzu, Summa mıntakasında bir nün ~imalinde \aziyet salah kesbet manca mukavemeti Fransız gaze • 
• 1etice elde ctmeğe çahsmaktadır. mektedi ... Bu mmt:ıkada Sovyet· . teleri tcbarUz ettirmekte ve Fin. 

Müsademelcr, gece gündüz de- lerin bütün t:ıan uzıan tardedil- . , (De\-amı ı 1.ııcı aa.>1ad:ıJ 

•· Karelide ileri Jıaflanla bir Ftn ıdpcrf ... '-

Romanyada .DıUhim 
·bir . suiistimal ! 

Eski Romen Başvekilinin tevkifi bir silah 
' , . , 

fabrikası suiistiinalile mi alakadar? 
r • 

BugünJ...ii bir "sabah gazetesi Bükreşten aldığı 
bir haberi neşrctmektedir. Bu habere göre, eski 
Rumen başvekili Mariu tevkif edilmiştir ve divanı 
harbe verilecektir. Tevkifin sebebi meçhôldür. 

Bugün gelen bulgarca Utro gazetesi de Ro· 
many<_ida mü,him bir silah fabrikası ·suiistimalin· 
den bahsetmektedir. Bu habere göre, ''Romanra· 
nın en büyük silah fabrikaları ile Tamşvar civa· 
rındaki meşhur Resiça devlet fabrikac.mın müdüru 
olan Maks Ay~nit tevkif edilmiş ve mahkemeye 
verilmi~tir. l\faks Ayşnit on milyonlarcn ley rii~
vet al.maktan suçludur- Kendisinin müdür bulun· 
duğu fabrikalar, lokomotif in~~rntından ba~ka, dev 

. 
let namına silah ve cephane imali ile de ıneşguldü. 

"Bu muhakeme bükreşte büyük bir heyecanla 
takip edilmekte ve bu davanın sonunda bazı yük· 
sek siyasi zevatın da bu mesele ile alakadar okluk
larmın ortaya çıakca&11 bcklenmektl'dir . ., 

Romanyada bazı Macar gençleri 
tevkif edildi 

Roma 18 (Radyo) - Budapeşteden bildiril· 
diJ:rine göre, Roınanyada 60 Macar genci tevkif e· 
dilmiş 've bunlardan on ikisi tecrit kampına g~nde
rilmiştir. Bu haber Homanya tarafından tekzip e
dilmi~ de 11arar mahafili ısrarla teyit etmektedir 
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Şeref, Taksim, Fener statlarında yap ilan S t 
B ·· k .. ı·k 

1 
ovge - f in harbi 2100 franga satılan u g u n u 1 m aç a r 1 (Bat tarafı l inci sayfada) helm hattı Summa ile Vlborg ara.. f b 

Taksim stadında : 1 dır. Beykozlular ilk anlarda çok tandlyayı tecavnzc kal'51 mooı;nı. , sında ao kitometre kadar derinlik bir Ut Q 1 top U 
1 tad ı yetin bir kalesi olarak göstermek le muhtell! mevzilerden mUrc k_ 

Galatua.ray SWcymanlye: ıs--ı canı oynamak ır ar. Sağdan bir 
B - - . korner atışından istifade edantdi· tcdlr • kepUr. Başlıca Uç mevzi • vardır. --------" 

ugun Taksım ~tadında. son ıer. Diğer bır akında Şehap bir Diğer tara!tan Alman Altmark Her mevzi bir ileri hat ve bir de 
maç Galatasaray Süleymamye ta· golQ avta atmakla kaçrıdı· Beşikta vapuru hadisesi de Fransız gnze. mukavemet hattından mürekkep. 
kmılan arasında oynandı. Hakem !i3 &*11 hücum fırsatında Hakkı telerl tarafmdnn uzun uzadıya Ur. GörWUyor ld mUteamzlar Fin 
Refik Osman Topun idaresinde kale önilnde çok güzel bir çeviriş mevzuuba.hsedilmektedir. landlyan.uı kalbine girmek için 
oynanan bu müsabakaya Galata· yaptı. Fakat top dıreği sıyırarak '-'olu a"mak hususunda daha pek 

. . avta çıktı. Beşıktaşın ortadan yap Oeuvre gazet,e:ıinln başlığı vazi " ,..... 
saray takımı aşağıdaki kadro ıle tığı bir akında Hakkı güzel bir sü· yeti güzelce hfildsa etmektedir. çok şeyler yapmak mecburlyotln. 
pkmlştır: rü~le topu Hüsnüye, Hiısnü de da· Bu gazete diyor ki: de bulunuyorlar. ,, 

Osman - Adnan, F01uk - Ce- ha güzel bir §tkild~efe geçirdi. Mn.tin gnzetcsi a5ylc yazıyor: 
'~' E • c,. f" d rd d 1 • vt.a .. Almanlar bitaraf gemtleri be.. ""• nver, o1usa - Sera/im, Bo- ~re ın u urma an vo.esı a . "Finlandiya.War için asıl mUGkU. 
duri, Cemil Salim Sal4haddin g~tti. Beykozun aoldan yaptı~ hır Urıyorlar. Bcrlln bu bir harp ka. !At kuvvetlerini gerilerde veya L 

'. ' ' hucumda soldan ortalanan topu nunudur dlyor. İngilizler blr AI. 
Silleymanıye d_e mutad kadrosu· sağ içyerine ka)•nu, olan solaçık man gemisinde esir tutulan bahri. lcrl hatlarda teznerkUz ettirmekte 

nu muhafaza edıyordu. • Kazım güzel bir kafa vuruşile yelilerl kurtarıyorlar. Berllıı bu değildir. MaatteeaaU! kıt.ıuıt değiş. 
Galatasarayın bir hücumu ile o- ~iktaş kalesine soktu dakika 20 tlrmek tehlikeleri Finlandiyalılar 

21 incl .. _ ... .,·-d Be k iklncl !§itilmedik bir tecavUzdUr dlyor,,, 
yuna başlandı. Bu ilk akından ~ a Y oz lcin kendiliğinden asgari hadde in. 

G ı 1 1 h ""lUnU Cahldln nynğmdan '·---- Finlandiya harb i hakkında Pe. sonra a atasaray ı ar emen Sü· •- ~ mil) bulunuyor. 
leymaniye nısıf sahasına yerleşti- dı. Bu golden sonrn. vaziyetin tit Parislon ~öyle yazıyor: lııte milletler 'buna dfi~elL 
ler ve bütün birinci devre imtida tchllkeılni sezen BcelktnşW&r to - ".Manncrhelm hattı yıpranmış - dlr. Finland.Iya mukavemetinin kı. 
dınca bu hakimiyetlerini muhaıa· parlandılar ve Hasan • Hakkı va. tır. Fakat dellnmemL:itir. Muhare.. nlması milletleri birdenbire harp
za ettiler. Devrenin 15 inci dakika sıtaslle lk1 gol atarak devreyi 2-2 be devam ediyor. Son lkl gUn l~In.. le doğrudan doğruya temasa getL 
sı Serafimin bir ortas.ından istifa· bitirdiler. de olup bitenler mukadderdi. ÇiiD. rccektir. lsveç ve Norveçte bu 

de eden Cemil birind, 'Zl inci da· tklncl devre daha ilstUn bir o. kU Ruslar insanca ve harp mal. pek bi anln.:iılamıyor. Van Tbyssen 
kikada da Salahaddin frikikten 2 yun tutturan Bcıılktaşlılar, ne o - zemcslle kUUe halinde !asıluız ve general Denialn beynnatlnrlle 
inci Galatasaray golünü yaptı ve lursa olsun galibiyeti ele almak tnnmızlar yapm~lar vo Finland.i. de anlagıldığı üzere L:ıheye, Brllk.. 

dewe 2·1 Galatasaray lehine bitti. için çalıeWar ve bunda muvaff2.k ya mUda.tansmı delmeğc çnlşnı~- sel, Parl.s ve Londra meka.niz.ma. 
JK1NC1 DEVRE: da oldular, Huan ve Şeref vası. tardır. smm tahakkuk etmesi için epey 

Bu devre oyuna Süleymaniyell· tulle lld gol daha atan Be§iklall Summanın garbr ilo Vuosld ara.. zaman !Azını gelmiştir. Böyle bir 
ler başladılar. Galatasaray hal oyunu 4 - 2 galip blUrdl • smda Finlandlyalılarm yalııız bl - mekanizma Skıındlnavyada da her 
hattında kesilen bu akından sonra Fener -+adında: rlncl müdafaa hattını katl olarak halde vücut bulacaktır. Jlaka.t da.. 
San • Kırmızılılar gene Silleyma Fencrbahçe • llllAlı 8 - O kaybettikleri anJaaılıyor. Manner. kikalar sayılrdır.,, 
niye ru:ııf sahasına yerleştiler· H~· Fener stadında bugiln yapılan 
kim ve rahat bir oyun oynamağa yegAne birinci küme lik karştlaş· 
baş'adılar. Devrenin ortalarına ması Fenerbahçe ile Hilfil arasın· Yeni Bulgar l<ahi- ingilterede Alman 
Bodurl yirmi metreden çok sıkı daydı: 
bir şOtle takımının 3 üncü biraz Fenerliler kuvvetli bir §e.kilde, nesi ve Romenler casusları 
sonra da Cemil biltiln snteymani· şu kadro ile sahaya çıktılar: 
ye müdafilerini atlatarak 4 üncü Fenerbahçe: Ctlıat - Orhon, 
golünü çıkannağa muvaffak oldu· Bültnl, M. Re,at, Hayati, Fikret 
lar. Bu golden biraz sonra bir Sü· - K· Fikret, Ndnm, Mtlih, Bas
leymaniye hücumunda Ga!atasa· ri, Rtbii. 

Pr. Filofun beyanatı 
memnuniyetle 

, karşılandı 
Bükr~, 18 (A.A.) - Yeni BuL 

gar bnşveklllnln b<ıyanau BUkrcş.. 
tc mtlsait bir surette knruılanmış_ 

ray aleyhine verilen bir frikikten Hilal: Murat - Nuri, Akil -
Süleym:miye santrforu takımının Halk, Salim, Ko,o - Bekir, lb· 
yegane ıoı~ı.\i! ya\l~ rahim, Orhan, Rüsttm, Niyazi. tır. 

Devrenln sonlarına do~ Sfiley Birinci devre tamamen h!klm BUkrevte yc.nI bblnenin K6ecl. 

maniye sol hafı topu kendi kalesi· oynıyan ve Hilfil rusıf sahasına vanof kabinc.slnin çlun'6 oldui;'U 

ne sokmakla Galatasaraya beşinci yerleşen Fenerlilerin tek kale o- esaslar da.hlllnde haricl slyıısetine 
golü de kazandırdı ve maç bu ,e- yunu arasında cereyan etti. Bu devam etmek niyetinde olmaoı bfi
kilde S·l Galatasarayın galebesile devre Fenerbahçe, Nazun, K. Fil« yük bir memnuniyetle karşılan. 
sona erdi. ret Basri, Melih, Melih \-asıtasile maktadır. Bilhassa bu siyasetin 

Şeref Stadında: 5 gol yaparak devreyi çok üstün mllmeyyiı va.'Jfmı teşkil eden mm 

b• yunda 5-0 aı· ter takaVi te§rlkl mesai zihniyeti mcm 
Topkapı·Altmtrıl: 2-1 ır o n sonra g ıp · 

Paris 18 (Hususi) - Pöti Pa 
riziyen gazetesinin verdiği maltı 

mata göre. lngilterede halen mev· 

cua bin Alman kadını vardır ve 
ekserisinin casus olduğundan şüp· 

he edilmektedir. Şimdiye kadar 

bir'°k kadın tevkif edilmiş, bir 
'°ğu da nezaret altına alınrmstır. 

Mecidiyekoyü hastane
si 800 yataklı olacak 
Belediye kAfl tahshıat bulamndı:u>· 

dan MecldlyeköyUııde ln§B edllecelı 

tıastancnln pıtı.n.mda tadUU yaptır 

mağa mecbur kalm!flır. Yatak adedi 
ıooo den 800 o lnecekUr. Şeref stadında yapılan lik maç- kettiler. nuniyetle flcrl aUrUlmcktedlr. 

larının jlkj Topkapı ile Altıntuğ lKlNCI DEVRE: -------"'"---------------
anmnda cereyan etti. Takımlar ikinci devre HilA.lliler gol ade- Yüksek mektepler voley bol kaT§ılaımasında 
şu kadrolarla sahaya çıktılar. o f k 1 • · I Topkapı: Suleymon - Hiristo, dini arttınnamak için çok çalıştı- rman a u·· tesı şampı yon 
11üseyin - Sotiri, Fııat, Sezai, E !ar ve bu mesailerinde nisbeten ' ••• 
min, K4mil, Sabahatlin, llakh, muvaffak da oldular. Mütemadi· Beyoğlu Halltcvl jimnastik salo. 

Allıntul: Al4ettin - Riqtü, Ce- yen devam eden tehlikeli Fener nunda bugün yüksek mektepler a. 
mal - Sabri, Cafer, llüseyin - hücumları arasında ancak 3 gole rasmda voleybol mUsabaknln.nna 
Suphi, Ali Ihsan, Sabih • manı' olamadılar. Bu gollen· de 

Oyun Şazi Tezcanın idaresinde devam cdildl. 
başladı. Birinci devre Topkapı Qs· Melih, K. Fikret, B. Fikret )'llptı· Gllnlln en mUhbn knrşılnşmaaı, 
tün bir oyundan sonra, 2 gol ya· lar· Orman fakUltesi ile Yllksek MU. 
parak devreyi 2-0 galip bitirdi· B. Fikret golQnO ikinci devrede 

ikinci devre gene Topkapı M· N~a yer d~§tirdikten sonra 
kim. Nihayet Altıntu~· devre orta· 
lannda Topkapılılarm kendi ken· attı. 
dilerine yaptıkları bir golden şeref ikinci küme ma-'arı 
~yılannı kazandılar. !r 

Maç da 2· l Topkapınm lehine 
neticelendi. 

lstanbulspor • Vefa: 1•1 • Fenerbahçe stadında yapılan i· 
lkinci müsabaka. haftanın ikin· kinci küme karşıla~malannda 'Kur· 

el derecede mUhım karşılaşması 0 . tul~ EyilbQ 2· l yendi. 
lan Istanbulspor • Vefa maçıydı. Şerci stadında yapılan di~er i· 

Hakem Ahmet Ademin idare kinci küme mCisabakalannda Ga· 

Kullultq ·Eyüp: 2-1 

hendls takimJ arasında, pmpiyo. 

DU taylıı edecek karşılaşmaydı. 
Yüksek Mühendis ta.ktinı, blrln. 

el taknn oyuncularından iki kıy. 

mc~ elemanı noksan olarnk sa • 
hada yer aldı. MUhendls Melde. 
binin bu mllhlın karşılaşmada en 
boş yerinl bu suretle yakalayan 
Orman FnkUltcsi takımı, mlliınba.. 

kııyı; 15 - 11; 15 - {) kn.za.na 
ra.k yüksek mektepler vdlcybol 

gampiyonu oldu. 
Galip takım eu kadro ile oynn. 

dı: 

Mehmet, Maclt, Muvaffak, Mu. 
zaffcr, Muammer, Necatl 

MUhendis mektebi en kıymetll o. 
yunculan Abidin ve Ozerdcn mah 
nım h1r §ckilde &abada yer nlml3-
tl. 
ÇELİKKOL • GALATASARAY 

KABŞILAŞl\lASI 

Halkevl turnuvaeı mnçlarmdan 

ikinci oyun Galatasaray ile Çelik 
kol takımları nrasmda ynpıldı. 

Neticede Galata.saray 15 - 8, 
115 - 12 iki sette mlliıabaknyı ka.. 
zandı , 

ettiği müsabakaya takımlar şu lata Gençler, Feneryılmazı 2· 1 yen 
kadro1arla çıktılar: 1 d K ·· lslarıbulspor: Saim - obri, Ha- di. kinci karşıla~a a aragum· 
san - Bekır, Enver, Faruk - Sü- rilk, Galatasponı 2·1 kazandı. 
leyman, Fahri, 01/:arı, Cihat, Bas· Cezalanan futbolcular 
ri. Beden Terbiyesi lstanbal Bölge. 

Bu sabah yapılan 

is.anbul kros birinc:liği 
Vtfa: Safa - l'alıit, Süleyman !il B:ıfkanlığmdanı 

Sıikrü, Lütfi. Mulztt.şem - Nedp, T h · ·b ·ı B ·k 75 R Sulhi, llakkı, llilseyin, Mehmet. A§ağıda adlan, soy adlan. klUp- a ım ıtı ar .. e eşı tCl§, 00 metrede de ıza 
İstanbul por birinci devre üs- leri ve B5lgc sicil sayılan ynzılı Mahsut birinci liği kazandı 

tün bir oyun tutturdu \'e devre ba~ bulunan idmancılar iştirak ettikte- tstanbut kros blrlnclllt:i bu anbah 

1 

finde birinciliği Gaht-:ı, ikineili. 
lannda Fahri vasıtasile ilk golO rl müsabakalardaki hareketlerin • HeyboUada.d.."\ yapılnıı tu. lki kııtego ği Büyükada, üçilneillüğil He.y. 
kazandı. Bui3, devre sonlarına deÔ dolayı blzalannda yazılı mUd- ri Uzerlnden ynpılun ko,u'nr ayni za beli deniz lisesi, lörtlUncillüğü 
doğru Saim bir golle cevap verdi. detler lç!n 1~2·1940 tarihlndl'n manda naıımn kros birinciliğine ha 'Be§iktaş kazanmıştır. . 
ve devre 1·1 berabere bitti. zırıık ınııblyeUnde olduğundruı 850 vı ------------

lkincl d-"'e bu sefer Vefalılar ıtibaren Genci DirektörlUğUmUz ta-
"''. 760 metre u::crtndeltJ ıcoşulnr çok he So'<ak koşusu daha iyi oynamagra bac:l.,dı '.ar· Fa- nıf'ından muhtelif cezalar veril -,ı "' yecnnlı olmu,..tur. 

kat yerinde mildahale!erile çok iyı mlştlr. Bu tarihten itibaren klllp- 7500 metrelik koşuyu Rıza Mııksuı 
bir oyup çıkaran Istanbulspor mü lerinin ve hakemlerin bu futbolcu· 18,56 da b!Urerek b1rlnd olmu,..tur. 
dafaası galibiyet golüna meydan lan ceza rnUddeU içinde musaba. Eğitmen kursundan ııu.seytn ikin 
veticelrmeneddiL: Ve oyun l·l berabere ne- katara lfUrak ettirmemeleri lUzu· cı. Bc~lktaştan Artan ucııncu, oıııa 

taaaraydan Oaııuuı dlSrdUncU, Heybe! 
Beşikla§ Beykoz: 4,2 mu tebUg olunur. adadan Fuat beşinci, Be,,lkt~tan 

Topkapı klUbUnden 352 Sadettin Beşikla§: M. Ali, Naci, llnolıim, O Remzi altıncı, Tıı!At yedinci, Todori 
Hüseyin, Rıfat, Feyzi, aHyali, - ZBOysal 4 ay, Topkap klUbilnden ackiztnct getml~lerdlr. 
Hakkı, Uüsnü, Şeref, Eşref. 53 Hakkı Ozsızrak 1 ay, Topkap Takım itibarile Be!\!ktaş 26 

Beykot: Safa, llalit, Bahadır. klUbünden 33 Salahaddin Kapsal 1 puvanla birinci savxlmı=tır. $SOO 
Mwtafa, Kerr."l, 8 Mehmet, Tur- ay, Topkap klUbUndClJ 1243 AU metre üzerine yapılen ikinci ka. 
han, Cahil, Sehap, K4mran. K4- Zeren 1 ay, Topkap klUbllnden 183 I t:ıg~ri.de de H!ra.nt. bi~nci. Me . 
,ım. Hamdi Erbaydsr 1 ay geçtct mll rih ıhınd, Holıl ilcilncU, ·T " lrfur 

Hakem: Adnan Akın. • dördUncU. Lefter be,inei olmuş. 
O}-.ına Bevkozlular başladı. llk I sabaka boykotu cezuma çarptırıl· j ıardır. Kosulara 48 atlet girmi~. 

alanlarda .iki kale de pkıpakta· mıt1u'dır tir. 1kin.ci kata~ori takım tasni. 

Bu sabah Fener stadında ba.,· 

lama!< üzere mektep!er arasında 
tertip edilen bir sokak koşıısu ya· 
pıldı. 

Baştan başa canlı ge~ ,.e al5 
ka ile takip edilen bu ko:ıularda a... 
iman neticeler ~unlardır: 

1 - Yaşar, Yüce Ulkil, derece. 

6,47, 5, 
2 "7 Orhan. Pertevnb•al, dere

ce: 6,52, 
, 3 - Halil. Hardarp~. derece, 
6l>1. -

Fransa • lngiltere 
fut bol maçında oy 

narulan top ··aske
ri yardım işleri .. 
menfaatine müza · 
yedeye konulmuş 

ve iki bin yüz fran· 
ga satılmı~Ur. Res
mimiz topu satın 

alan genç kadını 

ve topu göster
mektedir 

~-' 
Allnıark nasıl 
evkif edilmiş? 

Vapurun kaptanından ahnan raporda 
hadise nasıl anlatıh ·or 1 

Lonclra, 18 (A. A.) - Amlrallık makamı, Kosaak deatroyerl ıU-
varisi Vian'a a.~ağldak.i tebrik mesajını göndermiştir: 

' 'Emriniz alunda bulunan geınllerin, bir günde ikJ kurtarma lşl

nl birden başardıkları, esir İngilizlerin bilrriyet.lnl iade ettikleri ve 
boğulma.k Uzcrc bulunan Almanları kurtardıklanııdao dolayı tebrik 

ederiz.,, 
lskoc;ya nazın Lnyth limanına giderek Almanların Altmark n.

purunda mevkuf bulunnn ve İngiliz dt!stroyerleri tarafından kurtan
lan İngiliz deniz Ucııretl mUrettel.ıatını kn.rvılam13tır. HUkfımel ma
kamları yaralıların karaya çıkarılması lçin UWmgelen tedbirleri &J· 

ml§lardır. 

Ilerlln, 18 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı Altmark vapuru kaptanın • 
dan alınan rapora lallnaden h!dl. 

se hakkında verdiği lza.hatta bil • 
ba.'3Sa diyor kl: 

Altmark vapuru Norveç sahille.. 
rinde bir buçuk mil kadar uzaktan 
giderken evvel! Uç İngiliz tayya. 

resi vapul'UD Uzerlnde uçmuo ve 

her halde vapurun mevldinl lngl. 
Us harp gemilerine bUdl~Ur. 

Bir mllddet eonra Aurora smı. 

fındnn bir İngiliz kruvazörU ya. 
nmdn 5 destroyer olduğu halde 
Altmark \'ııpururuı yaklaşmıştır. 

Fakat Altmark vapuruna refa. 
kıı.t eden Ud Norveç torpltosu 1n.. 
gil'zleri birkaç defa uzaklaştırmış 

ve Altmnrk vapuru koya girince 
de koyun methalinde mevzi ala. 
rnk bu methali lııglliz gemilerine 
kapamt§lardır. 

Bununla beraber Cossak destro 
yeri bu barajı zorlıyarak iki Nor. 
vcç torpitosunun arasından geç. 

miş ve bu destroyeri İngiliz kru • 

vaz6ril takip eylemiştir. 
lngillz gemileri Altmarka yana.. 

garak asker çıkarmıglar ve içinde 

hlçblr ıil&h bulunmıyan Altmark 
vapuru kaUyen mukavemet g&I. 
terem emiştir. 

lngiliz.ler Alman mUrettebatma 

ateş açmışlar, bunlıırdan bir takı. 
mını OldUrmUo veya yaralamışlar 
ve esirlerini alarak gôtUrmUVler. 
dlr. 

Muhaç harbinde batan 
gemileri çıkaramk 

istiyorlar 
Paris 18 - Havas ajansı bildi· 

rfyor: 
Bir holanda ~irketi Bratisla.va 

belediyesine mfiracaat ederek 1526 
daki Muhaı; muharebesinde Tuna· 
da batmış olan gemi enkazını çı· 
karmak teklifinde bulunmuştur. 

Bu enkaz on kadar Türk gemisine 
aittir ve gemilerle beraber gümüş 
\'e altın da batmıştır. Halen, bun· 
!arın bulunduğu yer keşfedilmiştir· 

H b , SON HAVADl&L•A 3 
•• ili ~ AKŞA~1 POSTASI. ... 

---?! 

Hasruı Kumçayı bugUnkU makaleslndo, :ı:olzeleden harap olan 'Er'z!ncaD 
şehrinin yeniden kurulması için ba§l&nan llİlar barekeUerinden bahııederok 
diyor ki: 

••- Erzincan tarihi ııehndet ediyor ld TClrk vatanmm bu güzel §«!hri a&· 

dece bu defa değil, bundan evvel birçok dc!alo.r zelzele fe'AkeU gcı;lrmlJ, ve 
her fel{ütettcn sonra yen.den blnn edltml~Ur. Geçmiş nesi).leriıı bu yolda gös• 
terdlltlcrl gnyreUcrt takdir etmemek mUmkUn değildir. 

Yalnız bu yolda s:ırfedllcn imnr himmetlorl arasında bir clbettcn hataya 
dUşUlmUştUr ki, bu da ErzLncanın her ze·zcıeden sonra yapılırken yeni bl
nn.ln n çllrUk toprak Uzerlnı\e bulunancsld harabelerin temelleri Uzerine o• 
turtmaktır; işte bu hatnd:ın dolayı bUyUk emeklerle vUcuda gelen Erzincan. 
yetmiş seksen yıl !nstlnylıı telterrUr eden zeızcıeıerle dalma harap olmuştur. 

Erzlncruıın temeli aWırlten csld ha rabc'erln altında istifade edilecek IA 
ğıınlar, yahut su yolları lıulunmnsı gibi mUE'ıhnzalarla geçmi;ı nesillerlA dU§• 
tUltlcri hat.anın tcırcrrllr etmesinden korkuyoruz.,. 

Ekrem U11aklıgU HergUn stUnunda yazdı~ makalede FlDllndl,apa .,.. 
pılmakta ola.n yardımdan b:ıhsedcrek diyor ki: 

"- Flntô.ndlyaya yapılmakta o'nn yardım elAıı para, esllha, mUhlmın&t 
cllnWlll sevld f)Cldlndedlr. Milletler Ceml)•eUnln atenı karan dııhlltııdcdlr. 
Doğru!!nn doğruya ordu göndermeı: ırureUle çarp devlct3erln1 Ruaya ile fllleO 
muhaseme haline geUrebllecelt bir hareket daha yapılmamıştır. E ' ft.n kUçU1' 
bir Umlt bulundu~ için mi T Hazırlık bitmediği için mi? Zaman gclDled!Ji 
için mt? Suale ikna edlct cevap vermek gUçtUr. 

Dlplonıutnln kullııleıinde çevffitn ınnnevrnlara uza.k~ zı.utua ıtmeDSa 
hemen heme lmkft.naq oıcıuıww kabul -4eUm.,. -

1 .... 

• 
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Almanya, Kafkasyaya 
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No.2J Y:ızan: Orhan Rahmi Gökçe 

yaı:-ım ·ıyon asker 
r:amtt?J g .. deriyor. 'f 1n.·.i·iız-·~r~Iiif .. 

- Hayır!., Bazdan Yunnnlı di
yorlar. Bazıları Türk, bazılan Cc· 
zayirli .. Şeytanın bbi olduğ'u mu 
hakkak.. Sonra, ona öir çok yer
erden gizlice yardımlar cdiyorln: 

galiba .•. Her şc;l biliyor, her şeyi 

- B:ışkn neler sllylOyorlar o.. 
muı için? 

- Bakıyorum çok meraklısm ... 
- lllzlm prense.!, inanmıyor da. 

Hep mnznl bunlar, diyor. 
lforsruı, ınlistcJızi bir tavırla 

Kiyanıya bcıl:tı: 

S?aılhloOlt!l<e: t 'M f r 
1. B1' ..... _ • .,. .......... bu. Bir lngiliz gazetesine göre lı uda aa \ azırı uzıaıı inhisarlar \•ek2u Raıt Kara.de- ı 

:ı, inhlııar:arda Yüptıt;'l tetklklertnJ vak l n Şarkta '=· ' ' Dü ~ m an 1 m 12 2 ltJrınl§Ur. VckJı, halkın fnzla alkoııu 1. • 't 
~Ucr Yerine az ıılkoılU içkileri ter-- 1. 1 L d 

etnıesını temin ıcın ıncmlckette f K a p a n ~ a d f 1 
:arap sartlyatuu artt.Jracak ve kolay. kopacak lı arp t e : 1 : 
.--· ı.dbhior ••m•e• •• ,,.. ! jess as fır." diyor~ tı~~tır. Yakında lnhla:ır prapıarı- • 

ı.ı ·ıçı Ue &atı mu.ama b:ı"lanacak G ı v d · d ı 1- O d I.ondnula lntiısar eden "Deyi! 
lrcat ıs kuruptnn Verilecek~. • enera eygan emr ın e.< r U Skco'' gazetesinin, bugUnkU rıostıı 
la~ a.lkoııu içklyt daha ziyade ucuz- ile gelen 14 Şub:ıt tarlhll nUslıa ı 
arttı }'l, lllemlekette parap 1aUh$n.11nJ l ur: iyen in yar d ( m 111 a koşa c a ~ m iŞ ~;~tn;!b~?~~:~~e:l~~uıto değer kut, :_ııyı bcdct tutan inhisarlar \'e-

~ı ~ içkiler kanunu projesi ha. Lonılra, l '7 - ı.ııııı mUdafııa na.:ın ya~ıyamaz dcn:ok dc~lldir. Aııcak ııo- Kllscslnl koyduğumuz bu ı:nz" llnıliJf.lr Lord "~ 1 cim kanaatim ,.udur ki, Alman mil. tedckl mo\"zub:ıhs hnbcr 6Uc1ur: 
• 'I'r-a • ~tflld buglliı ti~ eden &Onro .. ''Almaııyanın Jağlık bir mıntakn taka.ııır kyada aon günlerde bazı mm. K&rdUte söylediği nutukta demiı:ıtlı ıctı §lmıllkl idarecilertno itaat etti~ olan ve Tilrlt • Rus hududunu tc3-lııı!I a fazla miktarda Ynı:tmur yag. 1:.1: ve onun tcı:ıa prensiplerini tatbik et- . Knfk bU ilk blr 
• ve Beller huauıc gclıni§Ur. ·•- Eğer Almanya aUantlk yolla tiğt ınUddetçc buna 1mkAn yoktıır. kil eden ıwrnya, Y 
Meınn 1 k 'in nazilerln ııaksızlık ve zorbalık ku\'vet göndereceği nlô.kadıır bir ttlıık le u 

0lınaauıa rağmen kırık ve runıza C:.:ıat Şpc gibi gem lcr sev et devlet Entelliccna ıervlııi tnrafm. 
~- u Is dıı.\1al yapan 73 ynnında la ml!ye, ınsynL:ı.r koymaya veya bu yoı 11Sullcri yahut da l>lZlm bUrl'iyet ve dan orta...., rıkarılmı"tır. 
-a ..,,_d b -... la "- tıa ta ı "a b··•wını ·"~'et p. rensipl--' Avnıpada bAklm .r~ "" '" tı ._., e tr lbtl,}'a.r, Sllltanah.ırıet r.... va arruz ruınu u. 

11 ouuı .,.. Moskovada imzalanan Alınan ~cu 8"''" ""' ve v-- 11-... mı·•- ıımanı·~··L ·'lacaktır. Nasyonal ao:ıyaltsttlk reji-
...,. ceza ııh ,,_ 

0~ "' 1 

....,. <A> ... •w.o " Sovyet ticari pnktınm gizli mııddC· -~ bap m kcme3lnce bir gelmeaıne mıınl olma ..... muvo.Uıık o İ mı ile bizim reJlmlerhniz telif götUr-~ ~ \re 25 Ura para ,- lerlnden birirun bu oldu(;ru birçok 
• üm edilrnıour, cezaauıa ~~ o zman cidden t.cblllıeye dU§e mez. Belki dıı kUçtık ml!leter bıından devlet merkezlerinde söylenmek· 

.\nkara Kızıı ·~ tıaııı;talnin dlterlne galebe çataca. tedlr. ~ fnlA• - ay umuını merkezi. Fakat bu'"'" böyle bir tehtlke mc' gını endl§e Jıe aOru§tunıyorlar ve ~etzedcl ö'"" Bu habere g6re Fin - Sovyet ~ gt; d ere yardım olmak üze. cut değt'dJr Bununla bernber omarı dlinyanm bUyUk blr kwnı 1nglltecnıln barbln!n devamı müddetince Sov-l'lııı ı:, erilen iane )'ckCUıu dört mil- zaman hali; arızalara utradıı;tmız, olltUn mUleUerln hayrına çarpıı:ıt.Jtuı· 
• ,.L nya Ynklll§ml§tır. lnl:tr etmek de lıaklk.t.te muhalif o- anl8.DU§ur... yet petrol kuyularmm mUdnfnası 

ucnlzbankJ& Saty 2 k için gönderilecek Alınan ku'llVeUe. 8ttıda d e § r eU ara- lur • ., &..ord Çct..lld a&leriııe ~yle devam rlnin mlkdan 500 bin kJşldir. r 
1'an Sat edikodulu bir lhUIA.f çıka- Lord Çclfild. açık denizlerde et etmi~Ur: Almanlar. bu sııyode TUrl:fyeyJ 
~~zanndakj &tye blnnRı aayeUn Alm:ınıarın kendUerlne mn.h .. _ Tcc:n1ize karıµ mllcadelede "bitaraf" bir vuiyete, ve rınzi nU-fllııco te i dav~ tenıyh ınnhkcmo_ cua bir lcaı1J olduğ\lnu kaydclUkter. P.uııyanm muzaııenıUnl elde etmeye fuzu altma almak istedikleri Bnl· "anın n ~ edilmektedir. Bu da- 60nra lııgil.Lz balırlyostnln Almao ao· çalışllk, o Ru3ya k1 daha bundan altı kan devletleri arasına sokmak is· ~lYece :~cPsi beklenmeden bele _ nlzalt.J tuosunun yarısını imha ettiği· ay evveline ge!tnceye luı.dar efsanevi temektedirler. 
2lltna anın elehlrtk fdıırcsi na- nl 8Öyleml§ ve demtşUr ki: kaynakları " taburlarının sayuııztı· DeyU Skeç, Kopenhagda bulu. koınis ~thnUl.kl kararlıışmı§hr. Bir .. _ Aynı sunıUe mayn lru1nlar ;ıı De iştihar ctmJ11 bulunuyordu. Mu· nan muhabirlerinin Berllndelı:i rcs-

....l'cnid Son teşkil edilerek binnyn 1 ru ortadll.Jl kaldırmak sureU:e de de· vattak olamadık. 1'ükat bu muvatfa. mt Almıın mııkaml:ı.nnm Tilrklye
kornıse? kıynıet konulmuııtur. Bu nlzlert tcm1zllyeceğta. Ancak çok kur. lı.Jyetsl%l.iğ1m1z!ıı aebeblndcn utanmak ye şamtı olan "gizli" ma.ddelorden 
~ııılon evvelce Deniz Bank ta.- naz bir mutınsımıa çarpı ıyoruz.. Blı biZe dll§mez. Sonra bAd.lsııt lsbat et- t>Obürlenerek bahsettiklerini blldir tııı1an 8: 250 bin Ura kıymet ko- çok uıytata uğnyucağız. Yclae dU~· ml§Ur kl, muvattıık olamadııtımızdan diğinl de knydetUlttcn tonrn eun _ lı.ic bir ~naya ancak 159 bin lira- memellytz. Dcntzlerln MkimJyctln dolayı tceasüt etmeye de aı&haJ yok· lan fllwe etmektedir: 

~il ıynıet takdir etm~tir. elde wtmakda dovnm edece~tz... tur. Bundan başka, Flnltuıdlyaya ya- "'Sölendiğine göre bu pakt, iki 
~lire ilam nıuhakeıne neticesine Lord Çcttild mUtea.kibcıı tınva mu pılan kabul cdllmez tekUOerln bu hafta evvel, t.!carl paktın mwı. 
but Ya MUnakaıe VekAleUnc veya- daflUl.8ındnn batuedcrek lngUlz tay. kahraman memlekete vukubu:an te. ıından sonra imzalanmıştır. ~iııa Sa_tye alrkeUne VCrilecekUr yarecUerin.l methetmiş ve mütemadi· cavtizUD t'lz!m yanımızda yer almlf Yakın p.rkta kopacak herhangi 
tır. §lllldJdon hıtiın14k olunacak~ yen artmal(ta olnD mUthl9 bava kuv· blr memleket larafından yapılmamıt bir barb için general Veygand cm-
:. Sabıtaıı hıra 
"~ Zl!Udaet lZlllrdan K.oço bwıdo.ıı 
8tı)'lııll§ eVVel l<adıkö.YUndc bir ev 
11,,, • Ynkaıana.rak O kU 

'-'Uınuıııııı 11 dar mUd· 
lteıepçeıı ofalno götUrWUrken ette:~ 
Caacıoııe J uı;-u halde kalabalık bir 
~a ııı <Uı<ıcnna•anr elinden kaç. · 
ı>oıta •- uvarcak oım~tu. GllnJen:e 
ııı.ı -ruıuıaan 

ı;:ıu evveıı ı aranrp bulunamıyll.Jl 
1 rtıı ~llllıı t &"Un adliyede ınntıkr.me 
tııltat b de dolll§ırken görUJmn-

u.ıı u tıl "1i. 
rJorıllPız:ı SSCdcn Koço e.dU~e ko-

lieyCCanıı dan kaçınağ11. tıa,lnmı,tıı. 
Pol!aı Sa4e~lr taldptcn *>nra &dlly• 

• l!: Un auçıuyu yaıt .. ı....,,,tır 
Oltıı ::tnu ı:no~danıııcıa Y!lPılmakta 
~d kaldırım bu •Yın •"'·-• e 11unnı ......... 
nıcy<lanuı cıdilccck, bundan aonra 

l1lc Olıı.ru~ıycsıne ~!anacaktır. 
~eıuı meydanın orta kısmı 
t~ ecckur. Ameliye .. -··-da 
lıö vaylar gUaı - ...... 

iieatzıucki rUk &atrepuJarının 
~arcıır. ıneydaııda manevra yapa 

Orta kııı 
rllı :ru Otldnn sonra yan tamtJa. 
l!tı q.,Ulnıeıstne ""'·' PtUnUıı Bat """9'anncaıctır. 
2'e .Yana 4llll ıkbıuıe,ye dogru 00 met
IJru ın maaı flkrtnctan 200 btD 
.,_ &srıu oın ... ft .... 
-.r, Ateydan ~ı için vazgcçıım~-

veUcrlnln za.manı geldiği vakit baro. olmaamdan dolayı bahUyarıs. rfndcki orduyu TUrklerin yardımı· 
kete geUrfıeccttnt söyledikten sonra Flnllndfyanm kahraman mukaft· na koşturacaklardır. 
dernt;JUr kl: meU bUtUn dUnyanm takdirini kazan. Kopenhagda bulunan bitaraf bir 

•·- Scnclerdenbert harbe hazırla mıştır. Bazı memleketler Fınllndiya· ateşe, Sovyet Rusynnın ancak mU
nan blr dUgmanla ka~ı aomıo bulu· ya yardım etmtotır. E~er Ftnl!ndlya. dafna tertibatı almakta olduğunu 
nuyaruz, Bu dU,man rena ntyeUerlnı da Polonya gttıf mahvolur.sa. FinlAn· 6Öylemlştlr. 
later btomcz Alman rcıllletlne kabul riya mllleU esaretten daha teol b1r Alrnanyanm, TUrkfyeye ka~r da
etUrrnigtir. Bu dUDman dcssastır. Bl vaziyete dU§erso, bUtUD befeı1yet için ha ciddi bir battı harekat takip 
naennleyb kaplan zthnlycUnde olan \1Cdanı tttrtyecektır. <'lmcsl için Sovyet Rusyayı w;ik 
lılr dllşmana karşı mlltemaytz vastı Bizim Flnldndlyaya yardım için ettiği ve müttefiklerin nnzarlarmı 
mız ol&n ctvanmcrtll~e ısııplanıp ka elimizden gc'cnt tıer ne babasma olur- bu taraflara çekmek alyasctlnl 
lamıı.ya. Bu, lııgtiız, Fnıruıız ve Al· sa olsun ya'>acaıunw b1ld1nnekl~ gUttllğU anl~ılmaktadır. 
man ırktan A vrupada eulh lçfnd~ bahUyanm. Kopenhag muhabirinin dcdlğinP 

Finler ikinci müdafaa 
hattına çekildi 

f inlandi va va giden ecnebi gönUUU,erin 
kumandasını bır Fransız Generali 

deruhte edjyor 

gllre de Stalin, Fin harbinin, Ma. 
yıı avmda Sovyttler lehine neti~ 
lenmiş ve Flnl!ndlyanm Sovyet 
Mkimlyetl altına gf nnfş bulunaca
ğını Umit ettiğini aöY.lemlştlr. 

Bundan sonra aıra Norvc<: ve İs· 
veçe gelecek, Sovyettcr Almnnla· 
rın yardımı ile buralardan havıo ve 
denl.ı llslerf iıııtiyeceklcrdlr. 

Almanya Fin • Sovvet harblnd(' 
bitaı-aflığını "ihlal etmiş ve açıktan 
al)ığa Sovyetlere yard~a ba!}la.mıı; 
bulunmaktadır.,. 

• • • 

duyuyor, istediği yere istediği za· 
manda sokulıı.billyormuş. Bir Tilrk 
ten işittik ki, kcndl:JJni İstanbul • 
da bir paşanın yanında g6renler 
bile olmuş. Aradan çok geçmedi, 
bir Yunan adasında, hem de Yu -

nanlılıırın en asU erkel:leri ve ka· 
dınlan ile ifp eğlenirken gönnUe· 
ter .• MUthi3 bij' serveti de vnr -
mış., Hep masal gibi din11yoruz. 
Her halde. hakikat olnra.k blldl 

ğlmlz, onun bize hiç benzemediği· 
d:r Blzl kendi ayağımızla gemisine 
sokunca. ne yalan r;öyllyeyim, ben 

onun hepimizi kerteceğini san 
· m~tmı. Sonra, onun gUzelUğinc de 
inanmıyordum. Fakat gördüm ki, 
o, hiç te bizim gibi aş:ıgılık deniz 
ndn.mlanndan değildir. Ay gibi bir 
dellkıınlı. Gözlerine bakıının gözU 
kıımll§ıyor. Öyle mertçe iltifat etti 

ki ömrilmün sonuna ~adar unuta. 
mıyncai;'llll. Hattfı sana bir eey aöy 
liyeyim mi, ben ve ıırkadnşlnn -
mız, bir glln Meçhul Korsanı fena 
\'aziyette görsek imdadına koşa -
cağız. Kahramanlıi;'Inuı kaf'§ısmde 
adıımm aklı yerinden oynuyor. 

Uzun söze ne hacet: 
Bizlnı kaptan bile hayran kal -

mış. Malflm ya blzlm kaptan, aşn
ğı yukan canavar ayarında bir 
mahlCıktur. O sefere çıkarken, ana· 
ın ve çoluk çocuğu arkasından: 

- Gldişl olsun, gelişi olma • 
sın! 

Diye dua ederler. Çlln.kU sefer
den dlSnfip te şöyle beş on gUn Ve
nedik:tc kalinca, evin içindekiler 
sanki meydan muha.rebenlndcn nl"" 
takıılını§ gibi, kırık, dökU.k bir 

vaziyete dU}ilyoralr. Kuduz gibi 
bir eey._ 

Alnıan vapurunun. 
· tevkifi 

Norveç, İngiltere ve Al
manya arasında protes

tolara sebeb oldu 
Montevideo önlerinde kendi ken 

dini batıran Alman cep kruvnzön.i 
Graf Şpenin nakliye gemisi o'ar 
Altrnark vapurunun Norveç kara 
sularında lngıliz destroyerleri ta 
raf mdan "tevkif olunduğunu yaz· 
mıştık. · 

Alı.ınıı.rk vapuru hMlac:ıi dolayulh 
Almanya Norve<:i, Nön·eç de lnglltt' 
reyi protesto etmlglerdfr. 

Oslodakl Alman orta clçltlnln Noı 
vcç bUltt'ımcUne vcırdlğl proteato no 
ta.eı ııudur: 

"Alınan Altmark vapuruna tngUb 
Cossal< destroyeri tarafından Flonı 
Joeslngdc yani Norveç karasularındn 
yapılan tanrrwıu eidı!ctle protesto e· 
derim. 

Keza, Norveç knrasularmda entcr 
nıısyonat hukulta yap.lan l=IU\medtı 

ihlali ve Altmark vapurumuza Nor 
vcç bllkOmetlnln ki.fi derecede hlma 
yo oröstermtımcalnl elddeUe protesto 

Öptüdeıı lııtan lWtzı edildikten aonra 
tıı!calDUn ~a ge~ vaaıtaıar 

doı..llrnk ar~l"Jıaı laratmııan 
"aıtı Cdecekcrdlr YOilarına de . . 
•- l>ı.raaada makara buh 

Londra, 18 - Helsinkide neş. 1 ordusu, mllttefikler tarafından 
redilen son tebliğde Finlerin ba I gönderilen ağır toplan, tank dL 
zı noktalarda ikinci mildafaa fi bataryalan ve avcı tayyarele. 
hattına çekildikleri bildirilmekte ri kullanmağa baıladıktan aonrı 
dir. fevkalade müessir olmağa baıta. 

Diğer taraftan bugi]nkO .. Yeni 
Sabah" gazetesi "Hususi" kaydıy
la verdiği Londra mahreçli bir tcl
greftn ışunlan yazmaktadır: 

B 1 jan Alm ederim.,, •• u gar a sı, enyanm. 

"'l', Sakı ran.ı azatmıı 
t-ııcıı anan maııar piyasaya 
lJ.r ti gibi barfçte:ı de lllat çıka 

· ı~ k a:eıın~. 
~ltaraı uru§ll kadar YUkacıını§ oıaıı 
• 2a ar 6 kuru~n lnml;.ıUr. 

b11ta1ı bıta Ayı Ahmet laıninda tıır ..._ 
le C:\lr kaçakçıyı evinde arklldaaılU1. 
tı:ııı\> lllUıneQbut halinde yaluı.ıaınaga 

.;::ak o!muıtur. 
?ııııaauıraııa KAUpkıısım mııJıaııestnde 

e.,, a C8dc!catnde 66 num:ıriılı olan 
ltor.ıtro tabıta memurlnn tarafından 
'tıt b 1 edlımeBe moıanmıe Ye dUn 
~ tr ba.ııtun yapılarak kapı kırıl· 
' ~reuıe lçerı gtrilmJıUr. Bir o
llııtta1 Yt Ahmet ile a:ıbıkalılnrdan 
:ıen~ Ze.hra, Sabri ve Fatnuınm içip 

tlıttla klcrt görülerek ber>aJ )'akaJ&n. 
llJıı ~tr. Yapılan aramada Ahme. 
'ro1nnatığı altında m"lttın mlktarcıa 
'l'olJıı ~ earar bulunmuotur. Ahmet 
latıı ·lll"I BeYoğlunda bir eldiven tına. 
Q,~eaı eaıı .. ıt olan Albc?r Araf.odan 

' •öylemJ~, Alber de Yakalan-

Bu tebliğ Finlerin yeni ve §id nıştır. 
detli bir ~ukavemete hazır~an. Dolaşan rivayete göre, f svecli. 
dıklarını f!ostermektedir. tkınc· ter hariç olmak Uzere Finlendl • 
hatta çekilmek in!!~n. zayiat.ına vaya giden bUtün ecneb; gönül. 
~ydan vermemek ıçındir. Çiln. lültrin kumandası Fransız gene. 
kü burada ara.ıi müdafaaya da. rali Klement de trandcour'a tcv. 
ha müsait.tir. • . 1i edilei:ektir. 

Cephenın gcrıl:meaınden Vi. • . .. 
borg bir parça daha fazla milte. SovvetJerıo dünkfi te'Jlııı 
easir olacaktır. Fakat unutmama Moakova, 18 (A.A.) - Lenin. 
lıdır ki Finlandiya Viborg de !rad erkanı harbiye dairesinin 
mek değildir. Geride diğer mil ı 7 şubat tarihli tebliği: 
dafaa hatlnrı daha vardır. Kareli berzahında düşman Sov 

Karelide dlin Taipalede haq et kıtalarmın tazyiki altında 
hafiflemiş. fakat Summada bir ıOyUk zayiatla Viborg istikame..' 
k~t daha şiddetlenmiştir. Tank tinde sUratle ric'at etmi1; ve köy. 
h.ilcuınıan Ruslann ümit ettikte eri yakmıştır. 
n !1eticc>:i vermemi§tir. Piyade Sovyet kıtalan, Muotajaervi 
mütcmadıven taarruz etmektedir -röJUnUn şimal uhil'nde ~ain 
Burada 300 bin kM ta~rruz edi ':>jntla şehrini. Surumanın şar. 
yor: Esirler, Sovvetlerin aı:ker '•rnda Karhula :nüstahltem mev. 
!erinin dBrtte birini kaybettiği ., 'dini. Marie ve Murila ıehirlerinı 
aövlemişlerdir • wat etmiıılerdir, 

Finlandlvalılann Kareli btt.1:a Sovyet kıtalan, dilşmanı cep_ 
hında •ırhlı Sovyet (ırkalanna henin heyeti umumiye.inde takip 
karp mubvometı. bilhı•a RiA •tmcktedirler. Ceplııeıaba dilcı 

Sovyct Ruaya Ue mUştereken Alman notası şöyle nlhııyct bul· 
J{afkasyada asker tnhşld etmeğc maktadır: 
ve TUrkfye aleyhinde bir harekete .. Almııııya, Norveç'ln nazıın dik. 

~ katini cclbeder kJ, vaziyet çok 
geçmek için hazırlık yapmıı6a ciddidir ve en vahim neticeleri do
başladıklarını haber vermektedir. 

Bu hazırlık, mUtteflk devle~lerin ğurablli:J>l\'DRA YA GÖRE 
cenub:fa yaptıklarr askeri hazırlı- Lonorada deniz mütchnssısları.. 
ğa bir mukabele olarak telllkkf e . Norveç sulanndalci hareketi tıuna 
dilmektodlr. Bakil, Tinle, Batum mlle muhik görilyorlıır: "Bu mD· 
tahkim edilecek ve buraların mü-
dafaası için llı.ınngelen hazırlıklar da~lcnln istisnai mahiyetini Nor· 

veç mnkamntının kontrol işini ynp yapılacaktır. mamıR olmalarında aramak lfivm. 
Ayni ajana. Türk hilk<ımetfnln dır. Norveçln bu ihmali bizzat 

kendJslnc mlllcvecclh bir Alman • kendi bitaraflığını lhlôl etmiş ve si. 
Rus anlaşmasından haberi olma- !ahlı bir Alman gemlslnlıı İngiliz 
dığını söylemekte dir. harb esirlerini hll.mll olarak knrn-
Dl~er taraftan Almanynnın Sov. sulnnndan geçmesine m!lsııadc ot

yet Rusya De ftalya arMmda bir miştl 
yııkmhk temin etmek için mesai Bn;;·•Londra mnhafilinln zan 
sarfcttlği ve aradaki ımltefehhllm. nett'~ine göre İngiltere hllkfime. 
lerl izale ederek bir Alman • Rus - u Oslo ,8 bir protesto notası glJo. 
İtalyan blokunun faydnlannı tC'ba d<'rE"rek mnh .. """"'tr"' t-~~·- • • 
rtlz ettfrmeğe çalr§tı#ı anlnşılmnk l ri Norveç karasularmı Alman de-
tadır.,, . nh:altılarmm tlcıır('t f' r-rıilerinc ta 

ıırnız lçhı mUtcnddid dcfala:- ltul
mmtôalannda kayda dqer b11 lnnmı, olduklarım ehommlyeUe 
Ja&diM olme•ıur. . ka#'4edecekUr. 

- Sinyorlta, Meçhul Korsan bi
zim b.ldlaimlı: kaptan veya ş6 • 
vıılyclere bcnzemlyor. Hiç şaknaı 
yok. Venediğc girer, sW earayı
nızdnn nhp ı;ölürcbilir. Bunu h&. 
tınnızdnn çıkarmayın,, Allaba11. 
marludılı: ı 

Ifottıın, şapkasını çtknrıp onlan 
selfun lııdı ve küre klere sarıldı. Ki· 
yanı, ıztırabının yavaıı yavaş a:al
dığıoı duydu. Rozita ona yn.kla,.. 
tı: 

Görüyorsunuz Sinorinal. 
İ§te kuiakJannızla duydunua. 

Kiyara, kısaca: 
- Eveti 

Dedi. Şimdi onu dilşUnUyordu. 
Onun hrık~ında ve kendi kaJbi,nı. 
deki aşkı mahkCım eden ilk karart 

şimdi yavaş yavaı deği§iyordu. 
Meçhul Korsanın, hakikaten, DU. 
kanın dediği gibi, adi bir mace
raperest olduğunu an!asaydı, ı,z • 

tmıbı çok derin olacaktı. Çü.n1ri1 
sevdiği erkek, gözünün önünde 
düşecek, alçalacak, bütün hüvi
yetini kayb::decckti. Halbuki o, 
Meçhul Korsanın, dillerde dolaf
tıt;ı gibi bir kahraman olmasını 
istiyordu. Hatta, kendisinden e.. 
bediyen aynlsa bile._ • 

Gondolcuya: 

- Biraz açılalım, hava alınak 
ihtiyacındayım r 

Dedi ve sahilden kırk eJJi met. 

re açılınca peçesini açu, göklere 
baktı: 

Yıldızlar doğmu§tu. UfC.::ta, In. 
ce bir sarılık vardı. Biraz aonra 

ay da yüzünü gösterecekti ve '°' 
ce, görünü§e nazaran çok ıüzcl 
olacaktı .. 

- Acaba neredCt ne oldıa1 
Diye mırıldandı. 

Rozita bu 011rıldanıp duymuı-
tu: . 

- Merak ctmey;n Sinyorlnam. 
. dedi- onun başına bir feUiket gel 
mit olS3ydı, §İmdi Venedik kale
ai.nojen toplar atılır, bayramlar 
yapılırdı. Düka, onu ele geçirse, 
Venediği ayağa kaldırırdı.. l> .. 
ğilmi? 

Klyara, hakikaten bıı ciheti 
düşünmemişti Sevinçle ı 

- Evet ~edi. doğru söylüyor. 
sun Rozita 1 Fakat nereye aaklao
mıı olabilir? 

- Bilinmu kL. Bilinme.ı Jd 
Sine>rina ı .. 

Gondol ağır ağır ilerllyordu. 
Kc~iı:i için, b!r karar vermek 
zarureti vardı. Vaziyet, kalbinin 
aleyhinde idi. Yani buglin tam 
manuı ile DUkanın elinde ve em
rinde bulunuyordu. Bunun aksın. 
hareket etmek için, tek çare fU 
idi: 

Meçhul Korsanla beraber U. 
çıp gitmek! 

Böyle bir hareket, tehlikeli de 
olabilirdi. Çünkü Meçhul Korsa
nı henüz Jayıkile tanı:llJ1 değildi. 
Onunla savuşub gitmek Venedik
tc bomba gürillfüsü ile patlıyac:ak 
bir sl:arr-'..ala sebebiyet verdikten 
sonra, Meçhul Korsan da l~alet· 
tayin b:r haydut olarak çıkarsa, 

h~discyi sadece ölüm temlzliyc
bilccekti. Bu cihet onu korkutu
yordu. Rezil ve sefil olacütı. A,. 

dmın etrafında toplanan sevgi " 
hürmet dağılacak, blitün Venedik, 
biltiln hıristiyanlık alemi onu tel' 
in edecekti. Bir saniye için böyle 
bir vaziyeti tahayyül eder gibi 
oldu ve titredi .•. İşi mukaddera
ta bırakmaktan ba~k4l Ç4U'e )'oktu. 

içini çekti: 

- Dönelim 1 
Dedi... 



Hapisqnedeki sabıkalılar 

Şehri soyabilirler mi? 
Buna Amerikada "Evet!,, 

demek mümkündür 
Amerikadn böyle hir şey oldu

h"Unu okuduğumuz zaman güldük. 
Knn::ı.dada, Brunsvik şehirlileri 

t U'1n hiddc>tlcnmi~ler. 
Hnklnrı da yok değil. Hırsızlar

dan kurtulduklarını zannettikleri 
halde soyulup soğnna çevrilmişler, 
üstelik yeni yapılacak hapishane 
bina'lının masrafına iştirak etmek 
mC'<'lmri) etin le kalmıc;J:ırdır. 

Eu sanat:ı.·.r brsızlar, Co Bud. 
~o'nun relsli~i altında muntazam 
bu çeto halinde calışıyorlardı. 

Hii.dise, bundnn birkar ay c'ıı-vel, 
BrunsvıkJil rin bUtün S:!bıkalılann 
haplcıhancdC' bulunduklarını bildik
leri bir sırada vukun gC'lmiştir. 

Evler iıni ve hir metodla soyul
mağa başlandı. Elbiseler, gümüş 
takımları ve mUcevhernt, evlerden 
csrrırf"lngiz bir ~ckilde yok olmnğa 
başladı. 

Önce şehre yabancı bir çE>tenin 
gekrck faaliyete geçtiği zanno
Jundu. 

Polis, eehıin etrafını gayet sıkı 
bir taraı:sut altına aldığı halde, 
:vab<ıncı hiçbir l:imseye tesadüf o
lunmadı. Zab:ta mUtcaddid tu. 
:r..aklar kurdu; her sey boşunaydL 
Evlerin ve dUkkli.nlnrm eşyaları 
rks·lmekte devam ediyordu. 

Hrrsxzlık muhakkak şehrin için
de bulunan birisi tarafından ya
pılıyordu. Fakat kim? 

Birçok hE>mseriler şUphe altına 
~lrdilcr. JMcri nezarPt allına n
lrndr. taklh olundular. 
Zabıta komisPrleıi nazariye yil-

1 ütl"'r.:Yc b'.lc;lndıl:ır. 

Aralarından bir tanesi bu işi, 
hap'ste bulunnn sabıkalıların yap. 
malnrı ihtimalini ileri sürdü. La
kin hu çok gülünç bir faraziye idi. 

Nihayet, zab~ta, hnpishnnc)'i ta
rassut altında lıulundurmnğa ka -
rnr verdi. 
Karanlık bir gcredc- hapishane 

binası ccvrildi. 
Polisler gördlikleri sahne karşı

smdn hn)'TCt içinde knldılar. H;ır. 
Pızlann hapishanenin nrka tam • 
fmdan, sessizce savııı~tukları, geri 
döndilkl<'rl Z.'U?lnn da hepsinin yük 
ili oldukları görüldü. 

Hırsızlar tekrar tevkif oluna -
rak dnhn e:nin bir binaya naklo
ltındular. 

Şehir meclisi azalıırı, 1'mrrzfa -
rın bu şekilde hnrl'ket etmi.cı ol • 
duk'-ır'1ı ö;;r,.ndikleri vakit adli • 
yeye nleş pUskürdülcır. Haklan 
da ~ok değildi! 

Çete, geco cıkıyor, ''.~ ': •. ..,.,~., ... ı,. 

llııpishanc binası hırsızlara 

rii~·ordu ..• 
tam mmıa!..ilc "yalııl.lık rnzifcsinl gö. 

bitiroikten sonra, kimi sevgilisine, 
kimi mE>yhnnryc gidiyor, sonra. da 
hapishaneye dönüp bütün günleri
ni uyumakla ~<'ciriyorhrdı. 

Bu vaziyet knr§ısında şrhirlilt'r
den para toplanarak yeni bir ha
... ·.,"ane binasmın in .. asınn bas:ı~an. 
dı. 

F:ıli:at K"'ll~cl-ılıl'\r ı..·•4 ?"'"--"n 
değil vC' üzüntUlU mlnler ge(!ir
mekt<'dirkr. Sebebi do ccte reisi 
Budro'nun ortafüın ltavholm9s•dır. 

Budro, yakalanamı~·nnln.r ara -
sındndır. O gece. çete ile b"raber 
hapis: meye dfil"rrı""Y'li~li. P~-·1 ... -

cakl:ı.rından hah<'rdnr yn~ "-ltı,.,.,ııı
ti; yoksa onA. falii mi vnrdım etti? 
Bu nokta ha.la m"c-l:ıulc!iir. 

Brursvikli!E>r, Rnıır.dalı vntan • 
dn,.1nrınn tekrar r,;ülünç hlr \•nzi
vet<' dficı'Tl~"l'l"k İ"ln. ''"ni yıı ıı·''ln 
binın·ı fevkalade mükemmel bir 
şekilde in :ı C'di\•orlar. 

Budro ise. hfıla nranmnktarlır! 

.................................................... ,.. ....................................... .... 
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Yaıan: PlllI iP \Vl'T,rn 

tnı;lb:rc<lcn tC\ irt'n: il. Mt~:StR 

" 10 -----· 
O akşam, yine beraber çıktı

br. Ertesi gün hava, aynı hara
reti muhafara ediyordu. Ceri iki 
Jefa duş yaptı. Çalışmak istedi. 
Horn'ye telefon etti. Fakat Hol· 
lı'nin oda arkadaşı, onun plaja 

gittiğini haber veriyordu. Beti'ye 
telefon etmek istedi. Fakat sözü
nü de oozmak istemiyordu. Beti'· 
yi, bahçede görüştükleri günden 
bt-H hiç görmemişti. Acaba, Pot. 
un ölümüne rağmen, 
Nevyorktan ayrıl .. 
mak kararım yerine 

getirmiş miydi? .. KL 
tabı eline aldı. Gerçi 
bu kitap birçok ze. 
birlerden bahsedi.. 

yordu. Fakt ümit et. 
tiği kadar kendisini 
alakadar etmedi. ~ t 

AŞK VE 
çevirdi. Karşısına çıkan Haynes. 
den Betiyi istedi. Ve az sonra 
Betinin konuştuğunu işitince, 

Cerinin haleti ruhiyesi birdenbi _ 
re değişmişti. Beti heyecanla: 

- Ah sevgilim, sen misin dL 

yordu. Ben de şimdi sana tele. 
fon etmeği düşüntiyordum, nasıl 

olup da her ikimiz de ayni za.. 
manda akıl etmişiz. Yarın ak
şam, yemeğe bize gelir misin? 

Gerçi yemek, pek neşeli olmıya

cak. Fakat hepsi, senin de bu_ 

lunmanı istiyor. Hemen 
ailemizin bir ferdi gibi . 

- Mükemmel. .. gelirim. 
- Dün gece, seni 

telefonla aradım. 

hemen 

Ho111, ellnı!e "ZehlrJer ve Pan. 
zehirler'' lslmll bir kitapla gelmlıtl. 
Oerl kitabın Jsmlnl görünce uzanıp 
ona elinden aldı. 

Saat bir buçukta bir kahve pi• 
tirdi. içti. Saat ikide, "Kadınlar 
mecmuası,, adında bir aylık mec-

mua mensuplarından Mister Bek 
gelerek meJlıur bir müellif tara
f~dan yazılmış seri bir romanın 

resimleri hakkında görüşmek Ü· 

zere yazıhaneye uğramasını isw 
tedi. 

Şöyle bir teklif sair zamanlar
da yapılan' olsaydı, sevincinden 

deli olurdu. Fakat hayatının bu 

ltüyük fırsatı karşısında şimdi o 
adar heyecan duymuyordu. 

Saat ikiyi biraz geçiyordu ki 
Stantonlara bir telefon etmeğe 

Jguar" verdi, Telefon numarasını 

- Yok canım. Dışarı çıkmış -
tım. 

- Öyle anlaşılıyor. Her hal. 
de başka bir kızla. 

- Hayır. 
.. 

Ceri burada yalan söylediğini 
hissetti. Yalnız değil, Holli ile 
çıkmıştı. Fakat Holli onun o ka
dar eski sır arkadaşı idi ki, üze. 
rine her hangi bir şüphe bile 
kodundurulamazdı. 

Ceri, söylediği yanlışı düzelL 
meğe kalkışmadı. Sözüne devam
la: 

- Sana bügiin Lir siirprizim 
var Beti dedi. BugUn bana lıir 

uğrayabilseydin ne iyi olacaktı. 
- Çok isterdim. Fakat ~ 
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nı yok. Frankı benim dişçime 

götüreceğim. Saat üçte orada 
bulunacağız. Benim dişçiyi bili_ 
yorsun değil mi? Dr. Bardek. 

- Tuhaf şey. Frank dişçiye 

yalnız başına gidemiyor mu? 
~ - Vallahi bilmem. Son gün

lerde Molli Frankın sıhhati için 

o kadar titiz davranıyor ki, bi
careyi belki üç defa muayene et
tirdi. Doktorlar dişlerinin teda -
viye muhtaç olduğunu söyledi. 
ler. Ve her şeyin esası diş oldu. 
ğunu ""anlatmak istediler. Nolli
nin hassasiyeti karşısında, onu 
benim dişçiye &ötürmeği düşün. 

[ . 

dUm. Benim dlşçtntn n-e kadar 
mükemmel ve usta. bir adam oL 
duğunu bilirsin. Kendiıp götü.. 
receğim, bekliyeceğim; getirece. 
ğim. Frank da biraz. sinirli. SL 
nirlerini yatıştırmak için viski L 
çip duruyor. 

- Pekala öyleyse yarm bulu -
§Uruz. 

- Evet sevgilim, akşam yedi. 
de .. Allaha ısmarladık! 

fırtına, henüz kopmamıştı. 
Ceri, gelişigüzel yürüyordu. 

"İtalyan mahallesi., ni geçerek 
"Vaşington meydanı,, na geldi. 
Maamafip burası da evinden pek 
uzak değildi. Günlerdir vücudu. 
nu isletmemişti. Attığı her adım, 
kendisine daha canlı bir ferahlık 
veriyordu. Parka girdi, yarım 
saat kadar cigara içerek ve dil.. 
şünerek vakıt geçirdi. 

Tekrar eve dönmek için aya. 
ğa kalktığı zaman bulutlar par. 
çalanmıştı, rüzgar durmuştu. Sı. 
cakhk yine bütün kuvvetile ken. 
disini sezdiriyordu. Kalabalıklar 

arasından yolunu bulup ilerliye. 
rek ağır ağır evine geldi. MerdL 
venlere çıktı. Kapısını açıp oda. 
sına girdiği zaman bir tütün ko. 
kusu duydu. Bu tütün kokusu
nun Hollinin içtiği sigaralardan 
ileri geldiğine hükmetti: 

- Hallo, diye haykırdı .. Hal
lo. hallol... 

Fakat seslenişine cevap veren 
Holli olmadı. Onun yerine kar -
şısındaki şöminenin önünde dim 
dik ve ağzında bir yaprak ciga
rasile duran bir adam gördü. 
Kırk beş yaşlarında kadar görü. 
nen bu iri vücutlu adam: 

(Devamı var) 

Günlük bulmaca 

'~ı--1--+-+-+-+-+-+-+-t 

·~-+-' 
Soldan sıığa: 

- Allaha ısmarladık §ekerim 1 1 _ Mlthat pa§allm meşhedi • Mec. 
Bu telefon muhaveresi, Ceriye nun, 2 - Akdeniz. 3 - RUteka. 4 -

bir ferahlık vermi§ti. Demek ki, nAniar - Sopa. 5 - Kavalye ve ber&· 
Beti şehirden ayrılmamıştı. Hata ber dans eden. 6 - Ynymıı. 7 - çu. 
eski muhabbetini göstermekte valdız satan. 8 - Nll.ztll inmek. 9 -

Tersi köledir - Ekli. ıo - 'Fasıla yap 
devam ediyordu. Diğer taraftan katet. 

çok satan bir mecmua meşhur Yukardan aşağı: 
bir romanın resimlerini yaptır- ı - Uzak - Sokak sUpUrgeslnln 
mağı kentlisine teklif etmişti... maddel fpUdı:ılye1Ji. 2 - Bir cins av 

Mükemmel 1. Bütün bunlar ara. kuşu. 3 - Hakemler - HAdlse. 4ı -
Acemlstan - ÜzUm bahçesL 5 - A· 

sında Ceri acıkmış olduğunu da ğaç yavrusu • Tersi bayılmaktan kur-
hissetti. tul demektir. 6 - FUruht et - :Mefldl 

Köşedeki dükkanda bir limo. re. 7 - Delik ağaç .. $Urtünmekten 
yenme. 8 - Sonuna (K°l gelirse fe· 

nata içerek iki küçük sandoviç tekler demektir • Kudurmak. 9 -
yedi. Sonra yürlimeğe başladı, Tersi dilencldir _Çabuk. ıo - DU~ 

Hava bulutlu, hatta yağmur me _ T.ersl bol değil. 
lu görünüyordu. Nitekim birkaç 44 No. Jı buJmocamızm ham: 
damla da serpelemeğe başlamış_ Solılnn ııağ:ı: 

l - Meksika, .A§, 2 - lkalbarllc, 
tı. Esen garip bir rüzgarla, a. 3 - Uhzıı, Ateı, 4 - lbretamız, 5 -
ğaçlarm yapraklan ters dönüyor, Mlad, Tam, e _ Ermeni, Ams, 7 -
dönük tarafları gözüküyordu. Arlnadan, s - Niyabet, 9 - En, :Ma
.F~at yakınlaım.ıı gibi IÖI~ Jaı,a. 10 - Ekı Zık. E~. 

Kürek 
Yazan: Slyemenlskl 

f """"~~~i~~:~,.~~·::ınruf roman cılarmdan Siyemeni.ki'nin 
J olan vatanın matemi ile alakadar ha7.İn bir aık mac:eraıından i seden bu hikaye, bütün bir milli) tin bir kadm aizında top 

i mÜ§terek feryadı telakki edilme le değer ..• .................................. .. ...................... ~·----..... """. 
1789 snesi mayısın bir gecesi. 

Lehistanın Lemberg §ehrinde, 
-kasaba haricindeki (Sen Corc) 
tepesi üzerinde bir köşkün salo.. 
nunda genç bir kadın oturuyor
<lu. 

Yüzünde derin bir yeis alame
tigörülüyordu. Birdenbire kalk· 
tı, yazı masasının önüne oturdu. 
Humma ateşleri içinde yanan kü
çük ellerile şu mektubu yazmaya 
başladı: 

Soficiğim !... 
"Bu felaket zamanımda ıu sa· 

tırları yazıyorum. Ben, senin o 
kadar sevdiğin Marila, bilsen ne 
kadar bedbahtım! .. 

''Vaktile her şey bana mesut 
bir hayat vaadeder gibi gelirdi. 
Amcamın, oğlu Adolf ile beraber 
beni ziyaret ettiği zamanlar ge
tirdiği şekerleme ve bonbon ku
tuları hatırında mı? .. 

"İstiklal n:uharebesi başladığı 
vakit amcamın beni kendi mali.. 
kanesine götürdüğünü tabii bilir
sın .. 

''Orada, vatanseverler ordusu
na iltihak eden Adolf tan bütün 
bir sene haber alamamıştık. Ba
bası, pek yaslı ve ümitsizdi. Ben 
kendisini bir evlat şefkat ve mtı
habbetile teselli ediyor, elemleri
ni azaltmağa çalışıyordum. 

"Bir gün Adolf çıkageldi. Ne
reden getiyordu? .. Bize, uzun ve 
meşakkatli bir esaret hayatından 
bahsetti .. 

"Ve vatan mildafaur uğrunda 
yaralandığını söyleyerek alnında
ki yarayı gösterdi. Göğsünde bir 
de liyakat madalyası vardı. Onda 
bir kahraman hali görüyordum. 

''Amcam, kendisini gözyqla. 
rı içinde kucakladı, öptii, ve: 

- Benim asil oğlum. Bu hare
ketinle gençlikte yaptığın yol -
suzlukları, delilikleri affettirdin. 

''Dedi. Ve az sonra öldü. Kim· 
sesiz, istinatsız, tecrübcıiz bir 
kızdım. Adolfun evlenme teklifi.. 
ne muvafakat göstermek mecbu
riyetinde kaldım. 

"izdivacımızın ilk seneleri 
zevk ve saadetle geçti, Yazık ki 
bu çok devam etmedi. Ve şu, ilk 
günlere münhasır kalan aamimi
yct ve muhabbet az zamanda ni
hayete erdi. Halbuki evleneİi an
cak üç sene olmuştu!... 

"Bir ıztırap ruhumu 11rkıyordu. 
Adolf, vakit vakit, hiç lbir ciddi 

sebep göstermeden birkaç gün kay 
boluyor.Nereye gidiyor, ne yapı~ 
yor, bilmiyorum. Kendisine sor
duğum zaman nazarlarını öteye 
beriye kaçırarak bin dereden ıu 
getiriyor. 

"Bundan başka, Lemberg'in 
kibar alemi bizi pek soğuk kabul 
ediyor. Adeta bizden çekiniyor .• 
Hepsi hu kadar olsa iyi .. Bir kaç 
gündenberi Adolf, yabancı bir 
memlekete gidip yaıamak tekli • 
finde bulunuyor. Bense, bu za .. 
vallı memlekete, o kadar bağlı '" 
yun ki buradan ayrılmak fikri 
kalbimi paralıyor. Onun bu fik. 
rinden ne anlarsın? .. ,, 

Genç kadın yazıyı bıralcıt. Bu 
meyus yazıların arkadaıının ra -
batını ve saadetini bozacağını dü
şündü. Başkalarını da rztıraıbma 
iştirak ettirmekte, onlara da göz
yaşı döktürmekte ne fayda var • 
dı? .• 

Mektubu yırttı, ve balkona çı
karak pannaklığa dayandı. 

Bir ayak sesi ile uyandL 
lerini açtığı zaman, pcnc 
önünde bir erkek h°ayali gö 

Marila korku ile bağırdı. 
bancı, pencerenin ka,n,.·ı..1.1~• 
kapadı ve: 

- Sus! dedi. Hayatım teb' 
de ... 

Marila kalktı. Eli ile yokla 
rak kapıyı anyordu. Yaban 
temas edince az kaldı bayılıp 
ıecekti. Aynı acı tekrar etti: 

- Telaş etmeyiniz ..• Ba~t11111• 
yınız... Korkmayınız... Size 
lık edecek değilim ..• 

- Kimsin ve ne iıtiyonuo? 
- Beni saklayınız ... Ben, 

di hapisten kaçtım. En ufak 
ihtiyatsızlık beni mahv....,. .. .nuı.._ 
Merhamet ediniz .• 

Yalvarı§, genç kadını milt 
sir etti: 

- Size zarar verecek bir h 
kette bulunmam. Fakat bur 
niçin geldiniz? .• 

- Evi karanhk ıörünce 
bulıınmadığuu zannettim. 
lanmak istedim. Balkona 
için atladım, çıktım. 

- Demek sizi takip ediyor 
- Evet, bakınız;! •• 
Dışarıda bir gilrültil vardı. 

rariyi takip için çıkanJmıt 

müfreze süratle geçiyordu. 
kum, geniı bir nefet aldıktan 
ra, yavaş yavaı pencereye 
laıtı, kepengi itti, vemüfr 
ne tarafa doğru gittiğini ö 
mek için bapıı dıpn çıkardL 
anda hafif bir ay aydmlıtr, 
zünü kısmen aydınlattı, 

la: 
- Aman yarabbi 1 Bir 

mahkftmu 1.. diye bapdı.. 
- Evet, bir kürek mab)rjP'l• 

Fakat her halde fena bir 

ğım .. 

MahkUın, bu sözleri o 
metanet ve ciddiyetle IÖylU 
ki Marila miiteeıair o,-,.m.,. 
nefesini alamadı. Gayri ib~ 

- Böyle bir hareket cimı.C 
lur, dedi. Sizi takip edenlerİO 
line dii§eniııis yine ••• 

- Hayır! Bir daha beni 
diri ele geçiremiyeceokler ! .. 

Genç kadın, bu ume kart' 
ha ziyade mütcellir oluyordlı 

- Size bir yardımda bul 
maz Dll}'Ull? 

- Beni, aabalıa kadar 
bilirseniz, elbette bir ırare d 

Kötkün birinci katında yalnız _ 
bulunuyordu. Gök sakin ve gU ':' ., ŞElllB 'ltt~ 
zeldi. Biraz sonra, gecenin serin-ı Tepebqı Dram 
lifi baıiaymca Uşüdü. Salona &ir · CllD!~ ~·~~da. 
di, limbayı ıöndilrdU. Karanlık • • • 
bir köşede bulunan hmapeye u -ı Komedi Kwm: GllDdUs ıs.ao 

zandı ye u1ku>:• ıdal4' • ... ..,. iMi .... 


