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Bir lise 
esı taleb • 

~ 
Meydana çıkM"ılan eroin imııılilthanesi ve suçlular ~ ~ 

. Kaçakçılık teşkilatı İstanbul bürosu, son derece dikkate ,ayan 
b.ir kaçakçılık hadisesini meydana çıkarını~ bulut1'llyor: Basılan ve 
ll1cydana cıkarılan, bir eroin !abrika!ııdır. Fakat, suçlulardan biri 
~linc sık s.ık rastladığımız bu kabil hadiselerin basit suçluların~ 
tnzerniyor: Bu bir genç lise talebesidir ... 

liadise şöyle o~taya çıkarılıyor: 
Kasakçılık bürosu, uzun bir müddcttenberi, Kabataş lisesin:Ic 

~alcbc bulunan 18 • 20 yaşlarında Şadinin peşindedir... Çocuğun 
arckatı ve temas ettiği muhit ve insanlar, onun eroin kaçakçılığı 
~aPhğı şüphelerini uyandmyor. 

Takip şiddetlendiriliyor. Bundan bir hafta evvel, alakadar me
~llrlar, Şadiyi a~ır bir bavulla Ortaköy tramvayında 2örliyirlar ... 
~ne. takipten bihaber, Ortaköyde tramvaydan iniyor ve g~Jeceğj 
cvı ziyaret ediyor .. ! .<De\'amı Z inci sayfada) .. . 

l!nsların bu seferki ricatlerin. 
de de büyük bir telefat vcrdildc
ri lıiltlir:l"llektedir. Rusların ri -
cat etmediği yalnız bir cephe kal. 
:nıştır l:i. lıu da Kareli berzahın -
rı ~ n Manncrheim hattına yaptık -
lan taarruzdur. 

Ruslar bu hatta tekrar bir ta. 
arruzda bulunmuşlnr, fakat bu 
taarruz Finler tarafından geri 
püskürtülmüştür. 

*** 
Moskova, 27 (A.A.) - Lcning. 

rad askeri mıntakası erkanı 

Londra, 27 (A. A.) - İngiltere 
na\·a nezareti, 25 ilkkanun günü 
Noel yortusu olmasına rağmen 

1 lmparatorluk hava kuvvetleri 
~yyarelcrinin tarassut vazifeleri 
ıc devam ve birçok Alman 
~milerinin ~imal denizinin şark 
'Smında keşif faaliyetinde bu. 
mmakta olduklannı müşahede 

"ttiklcrini bildirmektedir. Gemi. 
'er, ateş açmışlar, tayyareler de 
1ukabclede bulunmuşlardır. 

Londra, 27 (A. A.) - Hava 
I•'iıı generRll<'rimlen Valfonius 1 !CZareti t:ırafından tebliğ edildi

so,·yet C.SİJ'lcıini sorguya l :'İne gÖr" 1n.,;1i"'. }v•lılcı-ı ...... ..,,İll'-

<,;Cklyor (Denmı 2 int'I sayfada) 

, ................ ( 
iAlman-Rus paktıni 
~hazırlayan Sovyet 
, diplomatı 

Halk komiserleri 
kararile Londra 

elçiliğindeki 
vazifesınden azledıldi 
lJondra, 27 (A. A.) - R6y

ter ajansı bildiriyor: 
Sovyet elçiliği mUşavirl As· 

takhoff, halk komiserleri kn. 
rarllo vazifesinden o.zlcdllmlş
tlr. Karar 28 teşrinievvel 1930 
tarihli olmasına rağmen bu· 
gUn neşredilmiştir. Memleke • 
tinin en iyi diplomatlarından 

olan Astakhoff'un ) erine ki
min geleceği henUz malQm de· 
ğildir. AstakhoffJ Alman • Rus 

ademitecavüz pakbnın imza -
sından evvel Bcrlinde aylarca 
maslahatgüzarlık etmiş olnp, 
mezkftr paktı tahakkuk ettir· 
mek hususunda başlıca ~mil 

olanlardan birinin kendlrıl ol. 
duğu söylenmektedir. 

" Atatürk " Mektepliler koşusu 
Bugün Takılın ·Harbiye 

arasında yapıldı 

Mektepliler ~rasında tertip 
olunan "Atatürk" koşusu bugün 
s:ı.at 14 de yapılmıştır. l{o§uya 
her mektep 5 sporcu ile ~tirak 
etmiş, koşuya giren atletlerin 
sayısı 255 i bulmuştur. 

Cumhuriyet abidesinde topla· 
nan koşucular Harbiy<'ye gıdip 

gelmişlerdir. 

Beden T erbiyesi Genel direk. 
törlüğü umumi katibi Cemal 
Gökdağ ve İstanbul b eden terbi· 
yesi direktörü Feridunun haz 
bulunduğu koşu, ba"'..an sonuna 
kadar bllyük bir intizam içinde 
geç:niştir. 

harbiye tebliği: -:-------------------------------------

26 kanunen•elde, keşif kolla
rı arasında ufak müfreze muhn • 
rcbesi olmuş ve bazı noktalarda 
topçu ateı;i teati edilmiştir. Tay
yarelerimiz ke~if uçuşlan yap. 
mışlardır. 

PARIS BELEDiYESiNiN 
YARDIMI 

Paris, 27 (A.A.) - Paris be
lediyesi istiklali için mücadele 
eden Finlandiyaya bir tesanüd 
eseri olmak Uzere iki milyon 
frank hediye etmiştir. 

HüT 
E_n ço~. 3 ş~- ~ ~ 
yıne guvenır 3. 

R 
Dehas na 
Sevkitabiisine 
Şans~na 

- Bu §ay_anı dikkat yazı 2 nci sayf amızdadır -. . 



ı 

--hirde 
Neler Oldu.• 

Eroin tabrikasmı işleten talebe 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Kısa bir tahkikat, Ortaköydeki bu evin bir gizli eroin imalat
haneei olmadığmı memurlara gösteriyor ... 

Yeniden takip ba§lıyor ... Ve işte nihayet bugün, genç talebe 
Şadi, suç ortağile birlikte, "fabrika" larında yakayı ele veriyor .. 
IUdiscnin ikinci suçlusu, Beşiktaşta Ostro . Türk tütün şirketinde 
ustaba~ı olan İbrahimdir ... İmalathaneyi kurdukları yer, lbrahimin 
evidir. Bu ev, Besiktaşta, Tuzbaba caddesinde Kabakçı Hayrettin 
sokaiınl:ladır. Teşkilat mcrr.urları burada 15 kilo afyondan batkn 
pek çok alit ve edevat buluyorlar ... Tahkikat, genç Sadinin mahir 
bir eroin imalciei olduğunu, müteaddit defa mahkCım edilmi§ usta 
eroin kaçakçı~ından ders aldığını anlatıyor ... 

Şimdi kaçakçılık bürosu mc:nurlarile Kabataş lisesi idaresinin 
clele verdiği nokta şu: Şadi, imal ettiği eroini, okuduğu mektep ta
lebesi ırasında satmış mdır? Arkada§larını da bu zehirli maddeye 
ahshrmIJ mıdır? 

Alakadarların ifadesine göre, bazı deliller bu şüphelere kuv. 
vet veriyor. 
ilkokul öğretmenlerine beş muhtelif yerde bu 

gün kon f e:-an s verildi 
İlkokul oğretmcnlcrlnin mesleki bilgilerini ~oğaltmak 

maksa<lile tertib edilen lrnnferanslarm UçUnC'Usü hur,lin şeh
rin beş muhtelif yerinde Ycrllmiştir. 

HEKORA'l IF Yı\Zl KOXl"J~U.\N:SI 
K..ndıl{ôy, Cslı:lidar YC K:ırtal kazalarıncl:ı çalışan ilk okul 

öğretmenlC'rlne ıınat 14,:::0 da Kadıl{öy 12 inci okul salonun. 
ela isı>ckter Mustafa Giineri tarnfrndan (Dekoratif ~azı) 

mevzuu etrafında verilmiştir. Mustafa GUnerl konfer.ansında 
hayatta ve okuldn bu yazınm elıemmlycll, ilk olrnl progra
mındaki mevkii, bu yazı.la lrnllanılacak yazı malzeme Ye me
todunu anlatmıştır. 

HA SA'l' J ŞIJEUİ 
1''ındıklı on UçUncii okulda Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş il. 

çeleri öğrctmeı1lcrino ispckter Muzaffer Ergun, rasat işleri 
mevzuu etrafında hir konferans verml tir. Bu konferansta 
rasat işlerinin ehem mlyNi 'e yapılacak rasat çah maları izah 
edilmiştir. 

Ol{ t;L .HtlZJ.~Sl 

lstaııbul kız lisesi salonunda Emhıönil, E~ ilh, Dal.ırköy 
kazaları ilk okul öğretmenlerine ispckter Muslihiddin Ok
yay (Okul müzesi) etrafında çok enteresan bir lrnııferans 

vermiştir. Bny :Muslihiddin konferansında, mUze ve müzeni°' 
sayesi, ilk okul mtize kıtclrosu, okul mllzesl nasıl meydana 
gelir, oltul müzesi hal<\uncla yazılan eserlerden bnhsetmişlir. 

Bu konferanslardan başka. İstanbul erkek llsesl salo
ııunda J.'atlh kazası öğretmenlerine Alfnbc tekniği, Galatnsa. 
ray lisesinde Beyoğlu kaıası öğretmenlerine de passif korun
ma meuuu etrafında birer konferans verilmiştir. 

tlkokul öğretmenleri için mesleki kurslar 
llk okul öğretmenleri için nçılmasına karar verilen mes-

leki kurslar bir l{t\nunsanl pazartesiden itibaren açılacakt1r. 
Bu yıl açılacak kurslar (Basit vasıtalarla denemeler), (De. 
koratif yazı) kurslarıdır. 

Şimdiye kadar her iki kursa da girmek Uzerc SOO c ya
kın öğretmen maarif mtidUrlUğUne haşvurmtı ·tur. Kurslaı·d:ı 
ders verecek üğretmenler ilk teclı·isat uıüfettişlcridir. 

Profesörler memlekette konferans vermeğe 

1staubul Unh·ersitesi ~:~!s~ı~eriniu Uni\ ersite haftasın· 
da verecekleri konferansların yerleri ,.e ınevzulnrı reklürlUl{ 
tarafından tesbit edilmiştir. Üniversite haftası kanunusanide 
b~lıyacaktır. Konferansları yabancı ııroresörlerln vermesi 
için kendilerine tebligat yapılmıştır. Kon tc-ranslıır ilk oln rak 
lımir, Adana, Ankara, ,Bursa, I<onyn vilAyctlerlnde vcrllecek. 
tir. Vakit kaldığı takdirde dlfer vllflyctl<'rdo ele verilccel{tir. 

: .. • :. " .. ' • " ' • '-" ' ... ·~ ..._ t ~ 

d91e !Jt1?:e_te/e,ı1ır/e girdlü/f;tiftn~ 
. ,, "" • I ,:., •• t ~ ". . • f ' ~ ' • "f ~ • .ı. • ~ . A • • • 

Ha.san KumC"ayı, Türkiye ile Almanya arasında kiicUk mikyasta 
bir ticaret anlqnuuıı imzalanmış olduğu şayialarmdan bahsederek 
bunun tahmin edildiği kadar b3sit olm:ıdığını kaydediyor ve F.öyle 
diyor: 

"Alman}a ile Türkiye arasında Tunn - Karndeniz yolu bitnraf ve 
emin bir nakliye vasıtası hizmetini görebilir, bu yoldan iki memleket 
a?Mmda ikmadi milbadele im'kı\nlan bulunabilir. Ancak bu lmkflnlar, 
alacağı mallan dövizle ödiyebilecek vaziyette olmıj an Almanyanın 
fillt ve hakiki surette tediye kabiliyetile mahdut bulunduğunu unutma-
mak lizmıgelir. • 

t~) .AKŞAM r .. J """·-- -. ...... -~ ... -...... -.. _ ... • 
"Dikkatler" slitununda, lokantalarda ve eğlence ycrlerindP. görü_ 

lea müthi§ pahalılıktan bahsedilerek Bcıyoğlunun alc!B.de cazlı, fakat 
varyeteaiz bir lokantasında, iki arkadaşın birer kürUk kedeh rnkı, 
birer çorba, birer kap yemek ve birer kumpoı:ıto yeyip içmek muka
bilinde altı buçuk liro verdikleri ya:r:ılmakta, kontrol istenilmektedir. 

CF•ı..tt• ~eore~ ! 
.. .:.~::.." Oll t s.&D sc-4! s ı i.l 
• 

"Her giln" sütununda, tstanbulun nakil vasıta ı ihtiyacı tetkik 
edilerek bunun her şeyden evvel genle sokak meself'si oldu;;u neticesine 
van1m&kta ve 1ö:> le denilmektediı : 

"700 bin nüfuslu lstanbul şehri 7 mıl:> on rıilfuslu Londra şehrinden 
daha genle; bir sahayı i ·gal etmeğe dernm ettikçe ehr!n Rokaklarını 
apmak, yapılanlarını temiz tutmak mümkün o'amaz. Şehrin bir tarnfı 

1 iğerlne mUrecah kaldıkra, her gün snb!lhlı ak.,:ınılı halk akınını tek 
. adde ttıcrinclc ııı'.ctnlmz 'c ç .. buk taıfü'ıwilecck kedar nakil va:ııt~ı dıı 
buı.tama.a." 

mı~flll~ID1111~'7~ 
Amerikadaki 

propagandasını 
Vaşington, 27 (A. A.) - Havas ajansı bildiriyor: 

• 
nazı. 

ıslah! 
Salahiyettar Almanmahfillerinden alınan haberlere göre, Avusturyadaki Nazi mıntakaaı 

nın anılustan evvelki reisi olan Theo Habitch, Alman hariciye müsteşarlığına tayin edilmittir. 
Baılıca vazifesi, Birleşik Amerikadaki Nazi propagandasını battan bap. yeniden tanzim et· 

l=!t!!~~....... ...... .................... - ,..._ . .,. ................ s ...... ..... : ••• ••• ., 
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Kız mektebleri arasında bugün 
yapılan voleybol müsabakaları 

Istanbul mektepleri spor bölge- tahminler hilafına ilk seti 15 - 2 
si tarafından kızlar arasında ter- kazanıyor. 
tip edilen voleybol mücabakala . İkinci sette Şişli Terakkiden 
rma bugün Çapa Kız muallim AyJC güzel servislerle ıayı ade • 
mektebi salonunda devam edildi. dini çoğaltıyor. Fakat bir netice 

Müsabakaların üsüncü haftası vermiyor ve Boğaziçi ikinci seti 
olduğu halde bütiin müsabakala:- de 15.6 alarak günün ve hafta
tam bir intiznm içinde çereyan nın ilk sürprizini yapıyor. 
etmekteytti. Şiıli Terakki: Müjgin, Aytc, 

Bu münasebetle müaabakala - lclil, Perihan, Nurten, Sdma. 
nn ta.rft bir ciddiyetle devam et- Boğaziçi: Nilüfer, Handan. 
mesinde büyük yardımları görü. Zübeyde, Selma, Jale, Melahat. 

len İstanbul Murif Müdür mu • CUMHURiYET _ KANDiLLi 
avini Bay Vahiyi ve ıporcu hoca. 
ları tebrik ederiz. 
Şimdi maçların tafsilatına ge -

çiyoruz: 

ŞiŞLi TERAKKi _ BOCAZIÇt 

Günün ikinci müaabakasını 

Kandilli ile Cumhuriyet takımla
" yaptılar. 

Bir hafta evveline nazaran 
Cumhuriyet lisesi daha güzel bir 
oyun çıkardı. 1 S • 5 kazandı. 

Günün ilk müsaookasım Şi,ıi 
Terakki ile Çamlıca liseleri yap - KIZ MUALLiM MEKTEBi -
tdar. ÇAMLIÇA 

Bir hafta evvel likin en kuvvet- Son müsabaka Kız Muallim 
li rakibi olan Kız Muallim mek. mektebi ile Çamlıca takımları a. 
te-bine çok ~etin bir mücadele - raaın.da yapıldı. Kız Muallim 
den sonra mağlCıp olan Şiıli Te- mektebi. Feyziyc, Melihat, Hay -
rakki bugün yapılan maçın en riye, Muzaffer, Fatma, Meliha -
ıkuvvetli oyuncularından mahrum dan; Çamlıca takımı SUheyli, 
bir §ekilde srktılar. Nunınniaa, Fatma, Piraye, Gü • 

Boğaziçi takımı bir hafta ev • 
velki müsabaka ile kıyas edilmi -
yecek bir oyun çıkardılar. Boğa. 
ziçi ilk dakikalarl:la sekiz sayı 

ibirden aldılar. 

Şi§li Terakki takımrnda Ay;:e 
ve Müjganın bütlin çahırnaları 

boşa gidiyor ve Boğazisi bütün 

ner. LQtfiyeden müteıckkildi. 
Oyun çok heyecanlı bir şekilde 

başladı. ilk partiyi Çamlıca 15-7 
.kaza:ıdı. 1kinci sette Muallim 
me'<'cbi çok güzel bir oyunla 
4-15 aldı. 

Nihayet Çamlıca takımı üçün. 
cü seti de 8-15 bitirerek müsa· 
bakayı kazandı. 

. 

İtalya krah 
Yeni yıl münasebetile 

Ruzvelte bir mesaj 
gönderdi 

Vaşington, 27 (A. ,\.) -

Hariciye nezareti, ltnlya kra. 
l 1ınm 21 ilkkanunda Ruzvclte 
gönderdiği aş:ı,,.ıdaki ınc-c;:ıjı 

ııeşretmektcdirler. 

''Scneba.5ınm nrifeslnde Bir
leşik Amerika halkı ve Şahsı· 
nız hakkrnda izhar ettiğim en 
samimi ve kalbi tem!'!nnileri
min kabulilnil rka ederim ... 

Ruzvclt şu cevabı vermiştir· 
"Majestelerinin ı;anıimi te· 

mcnnilcrlni derin bir memnu
niyetle aldım. Amerika halkı 
namına biluıulrnbcle en iyi te· 
mennilerimi arzederim. Yeni 
senenin İtalyan milletine he
pimizin o kadar hararetle iste
diğimiz sulh ve saadeti getir
mesini temenni ellerim.,, 

---o---
lngiliz tayyarelerin~ 

taı-.rruz 

(B:ı.o;; tarafr 1 inci sayfada) 

•ını himaye eden bir tayyare 
mfilesi, şimal denizinde Alman 
ııyynrcl.r:,~in tanı-=uzuna uğra-
mışlardır. İngiliz tayyareleri hiç 
bir hasara maruz kalmamı!'llardır. 

BiR ISPANYOC VAPURU 
BATTI 

Londra, 27 (A. A.) - Alman 
radyosu, İspanyol bandıralı Pe. 
rez vapurunun, Portekiz sahili 
açığında battığını haber veriyor. 
58 ki~ilik miirettf'batından 48 
inin öldü~~ü haber vC'rilmcktedir. 

Rus Bulgar 
Ticaret görüşmeleri bu 

gece başlıyor 
],ondrrı, (ltadyo, saat 18) -

Butgaristanla Rusya arasında
ki ticaret görüşmelerinin bu 
gece baslaması beklenmekte· 
dir. Maliye nazırı Bokilof'uu 
riyaseti altındaki 6 kişilik Bul. 
gar ticaret heyeti bugUn Mos
kovaya vaı·mıştır. 

--o-

Graf Spee mürettebatı 
1\JontcYldco, 27 (A. A.) -

Grar Spec zırhlısında esir bu
lunup, geminin 1\Iontevideo li
manıııa ıuuvasalatında serbest 
bırakılan 5 subay vo 55 bahri· 
ye neferi Iligland Cllaftain 
gemisine bindlrilmişlerdi r. 

---0--

Sovyet. Mogol hu· 
dut komisyonu 
Nihai anlaşmanın 
esaslarını hazırladı 
Moıkova, 27 (A.A.) - Havas: 
Mogol hududunu tahdid et -

mek üzere 7 ilkkinunda Çitada 
toplanmış ilan muhtelit Sovyet • 
Mogol ve Japon - Mançu komis -
yonunun ilk mesaisini bitiTidiği 
zannedilmektedir. 

Komisyon müzakerenin deva · 
mmı temin edecek olan pli tcs
bit vt nihai itilifm esaslarını 

vazetmiştir. 

Hudut hatU harita üzerinde teı 
bit edilecek ve ilkbaharda komis· 
~·on arazi üzerinde ameli tahdid 
işlerine ba§lıyacakbr. Uzak Şark· 
ta hüküm süren soğuklar bu a • 
meliyenin şimdi yapılmasına inı· 
kin vermemektedir. 

Bitler 3 
çok 

şeyıne .. . 
guvenır 

• • Dehasına, şansına, sevkitabiisine 
Fransızlar, Avrupa buhranı 

nm batlansıç tarihi 1938 
eylülünden harp ilinı ıünü. 
ne kadar olan dewe hakkm. 
claki siyasi vesikalan ihtiva 
ebnek üzere bir IU"I kitap heJ' 
rettiler. Franaız muh..-rirle
rinden Gabriel Reupel't bu 
kitaptaki vesika ve halır:ıl.ı. 
ra dayanarak Hitlerin §&h11 
hakkmcle dikkate de~r l>ir 
makale yazdı. K11men lnıal. 
turak çeviı-iyoruz: 

"Bavyera Alplerinde Obersalz
berg civarında 1900 metre yük -
sekliğinfde aarp bir tepe üzerinde 
bir kartal yuvasını andıran bir bi
na vardır. Bu bina bir raH~.hane. 
ye de benzer, bir manastıra da. 
Hitler güzel havalı günlerde bu
rada oturmal:ta:ı hoşlanır. 

"Buraya, yontulmuş taşlardan 

yapılmış 15 ki lometrelik bir yo -
ku~ ~ıkarak erişiHr. Çift kanatlt 
bronz kapıdan girilir ve buradan 
toprak içersine doğru inilir. Bu 
yeraltı koridorunun nihayetinde. 
kenarları bakırdan bir asansör 
vardır. Bu asansöre girinıee kaya. 
lu arasında kazılmış 11 O ~tre
lik amudi bir yoldan Fiihrerin i . 
kametgahının hizaqr.a cıkılır. Bu 
raya kadar gelen ziyaretçi alçak 
bir bina ile karşrlasrr. Kenarlan 
mermer sütunlu bir dehlizden ge. 
çikrek geniş camlı bir ıalona gi· 
rilir. Bu ~a!onda içersinde koca.. 
n:an l::üti:l:kr yanan lıir ~ö::1inc 

etrafında otuz kadar iskemle di. 

zilmiş bir masa vardır. Salonun 
kenarlarından, bir kori:lora ben
zeyen ufak salonlara geçilir. Bu 
salor.lar gayet rahat koltuklarla 
dö!telidir. Geniş pem:crelcrden 
bakılınca görünen manzara cok 
muhteşeml:iir. Etraftaki tepeler 
tıpkı bir tayyareden bakrhyormuş 
gibi görünür. Ufuk: ovalar. karlı 
dağlar, ormanlar ve güzel köy -
lerle dolu olarak emsalsiz bir de. 
kor halinde uzanıp gider. Bu bi
na, büyük ağaçlarile güzel vah. 
şi bir yer tesiri veren yamaçla 
çevrilmiştir. Buraya giren insan 
uykuda veya uyanık olduğunu 

kolay kolay farkedemez." 
Yukardaki tasvir Fransanın es

ki Berlin sefiri François - Poncet 
nin kaleminden çıkmrstır. Eski 
sefirin anlattıklarına göre, bir -
çı>klarınm. hareketlerinde çok a
Mbi olarak tanıdıkları ve öyle 
tanrttıkları Hitler, Ekseriya ve 
icap ettiği zaman cok sakin bir 
adamdır. Eski Fransız sdirini AL 
manyanın en buhranlı günlerin _ 
denb!ri olan 19 birincitesrin 1939 
günü çok sakin bir halde kabul 
etmiş, çok tatlı ve çok .kibar bir 
li.!'ar.la l~onuşrnuştur. İngiltereden 
bahsederken bile Führer mutedil 
ve ihtiyatlı bir li&an kullanmış -
tır. Hitler çok söz söyliyen bir 
adamdır. Fakat hu sözlt'ri hi~ bi:: 
vakıt fazla hummalı ve lür.umsuz 
heyecanlarla dolu değildir. Söı 

ara51::d3. eahsi mimarhğa intikal 
ettirmekten ho§lanır. Harpten 

nefret ettiğini, ıulhü çok sevdi
ğini daima tekrar eder durur. Bn 
dakikalarında Führer hisli bir ~
dam gibi konuşur. Musikiden, ta-
1\iatte;l bahseder. Karıısındakinin 
bu salondan eörün-cn güzel man
zaradan mütehassis olduğunu 

görünce çocuk gibi sevinir. 
Buna mukabil Bitlerin asabi • 

leştiği anlar da yok değildir. Böy 
le anlarında daima yalnız kalma
ğı tercih eder, yanına kadar çı .. 
kanlara acı acı şikayetlerde bulu. 
nur. Fikirlerine itiraz edilmesini 
hiç ist:mez. Dehasına, sevkita ~ 
bfücrine, şan:ına çok güvenir. 

5 ikincikinun 1939 günü Mös
yö Beck bu pto:\a Hitleri ziyare. 
te ıittiii vakıt kendiıini Avrupa 
haritasını tashih eder bir halde 
bulmuştur. Führer bu haritada 
Daıuici ve koridoru Almanyaya 
ilhak etmis, Lehistana da Litvan-

• yayı ve M~mcH bağışlamıştır. 
Etrafındakilerin anlattıklarına 

göre, Hitlcr asabi anlarında da 
düşünmcde!l karar veren bir a -
dam değildir. Dahili ve harici 
politikaya dair bütün kararlan 
uzun ve sabırlı bir düşünmeden 

sonra vermiştir. 

939 yılı başında Hitler Lehis
tanın Alman arzulanna mukave
met ettiğini, Fransa ve lngilterc
nin de Lehistana müzaheret hu
smıunda birleştiğini görUnce ar
tık eski planında ı~ur etmem{!, 
hareket tal'2ını deği~tirerek Rmı· 

ya ile anlaşmıştır. Zaten Cou· 
londre 939 nisanında bu anla.'?· 
manın yapılacağını kenfetmişti. 
Hitlerin Rusya ile anlaşması ye
tiıPDek istediği gayeye muhakkak 
varmak hususundaki &iddetli az· 
mini gösterir. 

Hitler vaziyetlere göre cephe 
değiştirebilir, fakat yetişmek is
tediği gaye daima aynıdır. Bu· 
nun böyle olduğunu Führerin 
Fransız sefiri Coulondre ile 
yaptığı iki mülakat pek iyi gös· 
teriyor. Bilhassa ikinci mütüat 
çok heyecanlı olmuş ve Fransız 
sefiri kırk dakika Hitleri kaP 
dökülmemesi için iknaa çalıf
mı§tır. Sefır bu mülakatı anla· 
tırken şöyle diyor. "Sözlel'İdl 
Hitleri çok müteessir etti, fakat 
ikna edemedi. Çünkü kararın• 
evvelden vermişti." 

Eski Fransız sefiri Führeri a.P"' 
latırken: "Hislerini gizler, bunun 
için mütehavvil. kararsız görUıı· 
mekten, tenakuza dü§mekten çe· 
kintr, diyor. Sizinle cay masasın· 
da konuşur, tatlı tatlı tabiatın 
gUzelltklerindeıı bahseder, Avrtl· 
pa politikasına dair gayet :Plfl· 

kttl fikirler serdeder, fakat bir· 
denbire lisanını değiştirerek ihti· 
raslarını anlatmağa ba~larsa bU· 
ııu hayr('t etmelidir. 

Hitlerle konmıan diplomatlar 
çok müteyakkız bulunmağa ve 
daima. sözlerini ihtiyatla kar!'Jılfl• 
mağa mecburdur." 

1 ...... 
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lsveç ve Norveç'e 
c esaret geldi! 

(Bır Alman denızclslnin 1914 de Eı:ııdeo knıvazörUnde geçen gtlnlerl) 

Bir an içinde benizler soldu. 
Put gibi dim dik duran göğüsle. 
rin üstünde sarkan dürbinleri a. 
aabi parmaklar kavradı. Herkes ne 
fes almaktan çekiniyordu. 

beyaz ve kırmrzı renkleri topla. 
mış sancaklar dalgalanıyor ve ıe. 
minin arka tarafında Alman tm· 
paratorluğunun harp bayrağı u. 
çuyordu. P!mM!i Finlandiyaya fiili yar- , ................ ,~, Cumhurie:si Bu gelen gemi Buresk olmayın 

ca ne olabilirdi? 
Suları ikiye bölerek bir yıldı. 

rım süratile her an kendilerine 
yakl~şan dü~man gemisi de Mül· 
lerin üç aydanberi tahkir ve takip 
ettiği İngiliz bayraf:rını çekmiş 
güneşin ısıkları Sen J orj sahiline 
vurmuştu. 

~a~auace; dımda bulunacaklar 
Kayseride tay
yare fabrikasını 

gezdi 

Müller bunu anlamakta gecik. 
medi. Dürbini elinden göğsüne 
düştü. Yava~ yavaş dolup zabit. 
lerin ve güvertedeki neferlerin 
yüzlerine baktı. Hi~ bir şey söy. 
lememesine rağmen bu manidar 
bakışta çok derin ve hazin bir ifa. 
de varilı • 

* Belediye l;ooperatlfi tarafından 
lırin mubU:llf ycr!C'rlndc açılan kö
r depolannd:ı fiynUarın yu <selt ol. 

:l'u yolundaki nC'J'rlyat Uzcrine, al • 
"c!arınrca tetkikat yapılmııı " !lyc.t. 
tın indirilmesine karar \ C'rllmlstır. 
~Unden itıbnren §chrln her tara

:ıırıa evvelce 28,i5 ulnn Karabük 
lllUrünUn tonu 2i,5 liraya sntılacak. 

ıı-. nu tıyata, ltömUrll, alıcının nakil 
'-'>ıtlll!ına yllklemek te dalıt11lr. Sö

iokun tonu 23,5 hm o'nC':ıktır. 
• Korgeneral Halis Bıyık • 

hn eenav·~ı lmF:lın ım:ıt ı ı d Gtll
!l h st:ı.hMc indC'n askeri rnC'r sim. 
ld:rılmıl'!tır. Ccn"-<'Ye ba ta Cwn-

• ı lı;tnin, mll"t rnct'I 1nın '\ <' b:! "e. 
:ı c clrn klerl o imek tııqC', C'llldcn 
la ÇC'lcnk y ııo.nı!mı tır. 
l"rnsimd emeldi gC'n rnl mcb·ıs 

'-:un ı. mbeklr. bir C le g neraı, 
'il ı·o ı. ı diye reisi Lutn I~ırdar ha

buıunmu§la: dır. 
~e:ıaı Edirne cııpı Ş hltii ne ha. 
1
llrun c' c ıı rn"kbcrcsln de!nedll

ı lir. 

U zı fırıncılar satıkları ckm klc. 
•tft ~ıdıı rnın itki rınd • bel lıye 

l'nu• ı·ırı t'lr ! m;.ı:ı J;enu.ı rıne Cc· 

ke rm 1 itiraz (',!erek su•t.a::ı
. 't bir.ne! sulh ceza mnhl.emc· 

~e ntUrac:ıat ctml,lcrdl. Mahkeme 
~eıJarm ltağıt buhrnnı me\'cut oı

J yolundaki lddlalıırını bel diye 
•fs:ıt ve mınt:ıl:a tıcnret mlıdürlUk
ı:·:ıcn sor nrak yerl!ldc' t:ulmu • ay
ıııın nd:ı. 0 ,·1·c•cc cltmrk narhı tcs
ecı.ıırk,.n kll •ıt b cielinln de ith::ıJ 

ltlJgi halde bir mUd<lettenberi bu-
ı: l'atıı'mamasını da nazarı dlkkn
a'ıırn~ c znlı:ırın rcf ine lmrnr ver
ltir. 

l>crnpalas otc-'lndc aylıre:ı. bcda
' Qlurnn ve mahk,.m<'yc \erilen 
•llıenıı onıtp :ıo;rgnrının !ıTulltt 11Uvt. 

lirıın lC'sbitlne çaıı,ıım:Llttadır. l<en-
bu sabah emniyet mUdUrlJğüııe 

lhccıııerclt sc-ı;uy:ı t k!lmlşUr. 
Sınopta b:ıtnn Kınlırmak 'apunı 
~ınn dair almdlyc kad:ır bıı.şka 

• tarsı.ı:ıt gclmcmlsUr. Vapurun p:ır _ 
'dıl;'t kaynlıl<lardn bulunnn dôrt 
tıtııcının cen:ı.zc 1 s nopt :ı mcrnsımle 
~ılannuştır. 
~Zihrmak r.lleblnln 4 mil sUrnttc 
lig~ ~eltllndcki hab ılcr yanlı tır. 

~ . 
llur 8 mil vıınmnlttndır. 
~ " . 

liıı.ı idarC'sinde b3zı yol uzluklnr 
11tu hal,Jundakl ihbarlar üzerine 

'\lıkıkatın sonun:ı icatlar hal ınUdür 
~"ini Ahmcdc muve.klmt n i ten el 
~ltrııınışur. 
\ Şair Mehmet .Aki!ln \c!atının 
~cu yıldönUmU ml.nns betile yıı.
~bah saıı.t ond:ı. Edlrn kapıdaki 

tlıt1ndc Unlversltc gençleri tarafın
\ Yapılı1cak merasimde "c ak.am 

l ~~c Unlvcrsitc snlo:ıuııdal-1 ıh· 
~111~ bulunmak ilzerc Ankara yilk
'>'t tlraat cnstltUsU talebesi namma 
tı )(ı§llik bir heyet ehrimlzc seı-
Ur. 

~ lletedıyo Ticaret \'C Dnh!llye ve
~lcırtnc bir rapor göndererek o
~ ckınekllk buğdııy flyatıarmı ln
~~nı ıstemi§tir. Dahiliye ''ekfl.· 

de Ticaret vekileUzıe müracaat 
'llıııur. Sert ve yumuşak buğd:ıylar 

11ııcıe muhteliı n!Bbetıerdc ı .. tcncn 
~tnzııa.t kabul edilirse elemek nar

Yirmı para indirmek imkl\nı ha
tıl:ın-ı • \ ..,,.... t~ır. 

~•lnnbuldnn Konyoyn ı;ıderek 
~ n maı:a.rn. astarlık mz, limon 

lotııamnğe. ke.lkı§ıı.n iki mU!!C\ 1 
bir Errneni tacirin bu hnrckeUerl· 

~İlınana.at cdilmi' ve Konya ih-
ltomısyonu taı ııfından hnldnrın· 

t, l8hklkata ve tnl;lbnta bnı;lanmış· 

~rıc;te : 
' ~..\lın::ın Cep zırhlısı Graf Spce'nın 
~ tlnı, Sovyctlcr, bir lnı;illz muvnf
~'l'ttı olarak ım~ılıırnı l'.ırdır. Rus. 
~I ll'ISrc Mdloo. blltıkls lnı;lliz de

ilı: tarthlndc lnı;IHz donanmBSI. 
~ bır aciz tezahUrUclUr. Çünkü. ln
Ctı ltru\•az<Mcrl Grar !-lpce'yt t sa. 
~ tı:ı.'kaııyabilmiı:lerdır. 
Otıtanya I<m!ı, Noeli, &arp budu. 
~ nakerler nrasınd:ı geclrmiş. 

-;;ı,YQ. hıtaben söyl dif,ı nutukta bil· 
", !löyıc demi tir: 

b lfucıutta bckllycn ordunun he. 
'1ıJi~c alt olmıyan ş ye r.öz dikmek 

r. iıornanva ordusı.mu sevkeden, 
• \'(! • 
() Ttomanyın"3. alt o:nn her §eyin 

ra 111 emelidir. 

Finlanaiya kuvvetleri taarruzlarına 
111uvatf ak iyeUe devam edi yarlar 

hir hale getirılmi5tir. Dü5m:ın Su· 

* * * 
M üllcr blokhavza girdi. 

Roma, 27 (A.A.) - Rusların 

gerek Petsamo cephesinde, gerek 
Ladoga gölii simalindr ve gerek 
Kareli berzahın:ia Finlandiyalı -
ların mukavemetlerini kırmak i • 
çin yapmıs ol:iul:l:ırı tc"'cub·:sle -
rin akamete u • amış olduğu te. 
eyyüt ctmel.teciir. 

C mh rr .. ı'sı· İsmet inönıi, vanto gölünün buzları üzerinde u · u ' Az sonra, Müller bir çelik dar. 
besini hatırlatan sesle: 

Bu çelik zırhlı küçük odada 
torpil zabiti Vithofet, topçu za
biti Gayda ve muavini Zimmer -
man kendisini bekliyorlardı. 

700 ölü bırakmı~tır... memleket sey:ıhatlerine devam 

S bl. · I ediyorlar. Sivastan, halkın .• teza. ovyet te ığı 

Le . hürleri arasında geren Mıllı Şef, 
- Fon Mükeyi derhal çağın. 

nız, dedi. Harbe hazır olun. Her. MosJ.:oı;a 27 ( A.A.) nın- :ı • 
<lürı sabah saat 9,7 de Kayserıye kes vazifesinin başına. 

Dümcn-ci ile birkaç tayfa 

grad askc.; mınta ,a ı crkfını har. · ku .:ı b" 
varmı~tır. Müllerın manuasile gemi ır biyesinin 25 il ,1. anun tarıhli tcb· · · k K G' 

yine buradaydılar. Kalın ~lik 

zırhın göz hizasınd~i boydan 
boya kesik aralığından çapraz 
vari giren güneş ziyası oradaki -
lerin göğüslerini aydınlatmı!tı. 

Rus tazyiki. in en kuvvetlı ol • 
duğu Ladog:ı gclu imafnJ:: Fin. 
liindiyalıların hatları k:ıtiyen bo. 
zulmamıs ve vaı:iyet•e i tikr-tr 
h:ısıl olmu~tur. 

C mh · - · t nda vali an ıçınde arıştı. oşmalar. ı· !iği: . u urrcısı ı asyo ' r . b' b' . . k d 
l 1 d k manıdanı parti müfet. np sıkmalar ır ınnı ovala ı . "Ke$il müfrezeleri ara::ıında a· to or u u • E d . d"d" ~.. 

1 
·· 

• · · b ı d' • ı ·1 sivil m enın u ugu semayı a tust: ''"' teati c:lilmiş ve bazı yerlerde tışı ve e e ıye reıs erı e . . . . • 
~ k • k" ·· .. .,,.ler ettı. Bu hareket emn ıdı. Artn: topçu faaliyette bulunmuştur. Ha· ve as erı er an, muess...... , 

banl·.alar mu"du"rlerı·, mı·ııı· tev-k - karada kalan ikinci kaptan Fon 
Müller bJokhavzm ortasında 

<luran harp dümencisinin yanına 
kadar ilerledi. Keskin ve kısa bir 
bakışla elektrik aletlerini gözden 

yapmı;-tır ... 
va kuvvctıcrimiz kc~il uçuşları :s- k 

küller mümessilleri, mektepliler Mü ede:l ümit kesilıniştii. Jl.!ül
lerin onları bekleme.den hareket ve kesif bir halk tabakası tara • Kareli berzahında Finlandiya 

kuv.vetleri. muvaffakıyetle taar -
ruzlarına devam etmektedir. 

Petsamo mıntakasındn Filandi. 
yalılar ş:hrin garbindc kuvvetle 
tahassun etmekte kalmıyarak çc. 
te muharebeleri yap'1lal: suretile 
düşmanı ağır zayiata uğratmış • 
lardır. 

Finlandiyalılar, bilhassa mer -
kezi Finlandiyad:ı h&yranlığa §a
yan bir kahramanlık göstermiş • 
}erdir. Zira gerek adet gerek si -
lah itibarile kcrt~il .. rinin beş ve. 
ya altı misli kuvvetli olan bir 
düşmanı evve11 piisktirtmUşl:ı

ve müteakiben mağlüp etmi~ler . 
C:ir. 

Bu mmtal~ada Rus kıtaatı hu
duda doğru çekilrpi~lerdir. 

Fin tebliği 

He/ ;, ki, .. 7 ( A.A.J -- Fınlan· 

diya ~ ükı;ek kum:ında;tlığı tara. 
fmdan dün ak«am ne~rcdilcn bir 
tebliğde söyle denılmektedir: 

"Kareli berzahında düş.rnan 

tanklann, tan•arelerir. 'c topçu
nun himaye inde olarak lıirkaç 

kere taarruz etmiştir. 
Başlıca taarnız Suvanto gölü 

mmtaka~mda yapılmıştır. 

Düşman Haitermaas, Sakkola. 
Keija 'e Yolu ::ı.ula Cİ\•arından bu 
gölü geçmeğc te<;ebbib ctmi~tir. 
Bütün bu taarnızlar tardedilmi~ 
ve dü~man ağır zayiata uğrnm15· 
tır. Du .. mandan 3 top. GO mitral. 
yöz, 5 seri atesli top. 50 esir alın· 
mıştır. lki tank ic;timnlden ~akit 

İsveç gönüllüleri 
Stokholm. 27 (A.A.J - Binler. 

ce lsveçli gönüllünün Fin\andiya
lılarla birlikte harp etmek üzere 
şimdiden •:inlfındiyaya gelmiş ol
dukları beyan edilmektedir. Bir· 
kaç is\'eç ~eyyar ha"-tane inin Fin. 
Hindiya cephesinde bulunmakta ol 
duğu söylcı.mektedir. 

Bcm 27 - :'\a!;yonal Çartung 
gazete5ine göre FinHindiranın 

kahramanca müdafaası küçük dev 
]etlere ümit ve cesaret \'enni5tir. 
ls\•eç ile Norveç Finlandiyaya ar
tık fiili yardımda hulumıcaklar· 

dır. 

Haraıet sıfırın altında 25 ! 
Londra, 27 - 1''inlanciyadan 

gelen haberlere göre, Helsinki 
mıntaltasında sıfırın altmda 25 

derece ve orta ve ~imal Finlandi
yasındil ise daha şiddetli olan so. 
ğ\ık yüzilnden cephe harekatı a
ğırlaşmıştır. 

Son Finlar.-diya resmi tcbliğin
lde şöyle denmektedir: 

''Finliindiya kıtaları, halen Pru 
ni civarında Sovyet arazisinde 
harbctmektedir. Bu nokta, Larlo. 
ga göliinün 110 mil uz~ğında Li. 
ycska civarında ve Sovyet hudu
dunun ötesindedir." 

Finlerin Sovyet hu:ludun•ın ö
tesinde ileri hareketleri, n:uhare. 
beye yeni biı veche ven!:i; bu -
lunmakta:!ır. Finler ileri hareket· 
te devam ederlerse şimaldcki Rus 
kuvvetlerinin iaşe ve muvasala 
yollarını kesmeleri pek mümkün. 
dür. 

SAAT: 13.40 
İtalyanın ispanya f eıa
ketzedelerine yardımı 

llndrid. 27 (.\. \.) - ltalyan büyük clc,;i:;I Gamncr:ı, İtalya hii
kumeti tarafından l\ladridin dahiii l1arbdcn en ziyade ı::lütccssir olmu~ 
olan r.ı. hallclcri alı.ılisin~ tc\'Zı edilmek üzere gönderilmiıı bulunan 
ia§c me\· dJını dün öJl • \. ıı soııt\ı "içfmni yurdım'' teşekl:!ilünc tcs. 
Um e• rnı-ı~lr. 

Bu ın r sim, hnlyan • İspanyol dostluğuııun 
teııkil etml tır. 

tc:r.nhiiriine \'esile 

Fransız müntcmlc!tclerinden amele getirilecek 
Parb. 27 (.\ .. \.) - Zır::ınt naım Kcnıl. amele fıkda111 dolnyısi· 

le istihselat• u • ı anıl..n mtiı:killata miltcallik olarak iı.ynn meclisinde 
yapılan tcnkidleıc c vnb \'ererek hükUnıetin milıstcrnleke imparntor
luğundan muhim mikt rda nınele cclbetmek tasav\'urunda olduğunu 
söylemı tir, 

Almanyadaki tren kaT.asmda ölenler 
Bcrlln, 27 (.\. :\.) - Bu aym 22 sinde Rudolfszell • I<'ricdrich. 

shafen d mir) olu ür:erindc vukua gelmiş olaıı kaza neticesinde OU ki
Ri ölmüştür. Ölenler araaında bir ıeftrenle bir lllakiniat vardır. S~ 
le yaralı \'ardır. Sevldyatr idarP.dt"tt !l'lee'ul olanlard~n iki k!~i tc,•kit' 
olunmuı;tur. 

emri vermiş olması Emden icin · d' ı·şa et ampulleri .-ı:ıbuk fınclan istikbal o!unmuttur. gcçır ı. r :s-

büyük 'bir noksandı. Üzerlerine çabuk yanıp sönüyor, muhtelif 
Buradan tayyare fabrik~ doğru dalgalan yanp gelen ge. elektrik zilleri çalıyordu. Bu işa-

ve sonra parti binasını şereflen miye karşı elli kişi eksiğine rn•J" retleri alan tayfalar haber ver -
diren Cumhurreisimiz halk mü · harebeye tutuşmak mecburiyetin. idiler: 

messillerini kabul ederek dilek - de kalması bir eksiklikti. _ Baş taraf bataryaları hazır 1 
lerini uzun uzadıya dinlediler. Kazan dairesin-de ve ma1tbe _ Kıç üstü bataryalan hazır! 
Halıcılar, pastırm:ıcrlar tuhafiye. odasına hummalı emirler birbirini _ Nişan dairesi hazır! 
ciler, çiftçiler, tabaklar, ayakka· t<lkip ediyordu. Geminin baş ta. _Makine dairesi hazır! 
bmlar, is'afını istedikleri ricala. rafında harekete geçen bucurgat· _ Emniyet tertibatı hazır 1 
rmı arzettiler. Milli Şefimiı:, lar dönüyor. Demirin zinciri, _ Kazanlar hazır! 
Kayseri kdı:1larının iş hayahna ağır ağır bir yılan gibi silrünerek _ Torpil dairesi hazır! 
ve umumi hayata girmekte ge - çıkıyor ve odasına girerek çörek. Bütün bu 

6
esler, ahenksiz, ke. 

cikmcmeleri ve kız çocuklannın leniyordu. Demir çıktı: yerine md d" 
- sik ve ağır çıkıyordu. E en o-ilkır.ektepten sonra tahsile de • takıldı. Suları burgula.v an us. G • · h 

vüşmiye !1azırdr. emının er tavam etmeleri lüzumu üzerinde c. kurların kuvvetilc Emdcn boiY,a· 
" rafına dağılan hayat damarlaı ı 

hemmiyetle durdular. zın ağzına doğru döndü ve kay. blokhavzın i~indeki kaptan Mül-

Son ziyaret Kays~ri dokuma maya baıtla<lı. Jcrin elindeydi, Tamamiyle ger . 
kombinasına oldu. Kombina mü. * • * gin bir haldeydi. Ses vermek, 
düründen gerek burıının ve ge • Simdi herkes harp mevkiini al. gükremek, ortalığı karmakan§ık 
rek tdiğer mensucat fabrikaları - mı§tı. Gerard odasına çekilmiş, etmek, Okyanus üstünde bir ce
mmn umumi vaziyetleri hakkın. Gayda ve muavini Zimmcrman hennem yaratmak i_çin Müllcrin 
da izahat aldılar. F~brikada ye • Blokhaoza Girmişlerdi. Bu hazır- bir işareti bekleniyorldu. 
tişmiş olan genç ustalar İnönü • lant!lt, herkeste garip bir his u. 

:r Müller blokhavzın aralığına nün huzuruna gelip ellerini ö - yandırmıştr. Bu vaziyet onları 
perek arkadaşlarınm tazimlerini adeta sıkıyor gibiydi. Neticeye yaklaştı. Göğsünü çeliğe dayıya-
arzettl.ler. Saat 12,30 da komb"ı- b' 1 k , ~ rak aşağıda, son süratle, kudur -

ıran evve avuş:naK, ya şcre .. 
muşcasına işleyen makinelerin nadan ayrıldılar. teriyle ölmek, ya şerefleriyle ka· 
ı;arsmtısından titreyen çeliğin Hususi tr~n saat 13 de Malat - zanmak isin içten yanıyorlardı. 
ürpermeleri etine geçti. Bu tit -yaya doğru hareket etti. Her biri direğin üstünde siyah 

---------------------------- reyi§ler, geminin kalp çarpıntısı 

IDAHiLDEI 

Zelzele 
Saat 14 e kadar tesbit edilen 

hasar ve insan zayiatı 
Dün gece sabahet karşı saat ikide Ankara, Tokat, Sivas, Y<-z

gat, Sa:nsun ve Amasya vilayetlerimizde şid:letli zelzele olmuştur. 
Zelzele bilhassa Tokat, Sivas ve Samsunda hasar y<?pmışt:r. 

Bugün saat on ikiye kadar Dahiliye Vekaletine gönderilen mal(ı. 
mata gö:~. To?..:attöl Halkevi, Ziraat Bankası, sinema binaları yr. 
kılmıştır. Şimdiye kadar bu şchrin1izdc iki ölii ve dört yaralı tesbit 
edilmiştir. Yine bur.ıda bir c.a.miin minaresi yıkılmıştır. 

Amasya, ikisi çok şiddeli olmak üzere yedi defa sarsıl:nıstır. 
bazı evler, duvarlar ve minareler yıkılmıştır. 

Zelzele Ankaraıda hasar yapmar:lışt•r. Ankilrada sarsıntdarı•ı 
birincisi ea2t ikiye beş kala olmuş ve c:ok sürmfü:;tür. Yarım sa:lt 
sonra bir sım:ıntı, saat üçte ve beşte birer sarsıntı daha duyulmw.jtur. 

Samsunda bes altı tW yıkılmış, dört insan yıarafanmıştır. 
Zelzele etrafında Kandilli rasathanesi şu malüm~.·ı vermekte

dir: 
"- Zelzele dün gece saat 1 i elli yedi buçuk dakika ge~e ol

mu::ıtur. İzmir, Krrsehir zclıelelerinden cok şiddetlidir. Zelzelenin 
mc;k~zi lıir şehre tesadüf ettiği talcdiıtie buranın tama:niyle harap 
olmuı:; bulunmasını tahmin ediyoruz. Mesafe aletimiz zelzele mer. 
kezinin 450 - 500 kilometre uzakta olduğunu göstcrrr.iştir,'' 

Zelzelenin tahribatı etrafında saat 14 den sonra mi.itcmmi,n 
tafsilat gelciiiii takdirde okuyucularımız bunu birinci veya ikin:i 
s"yfalarımızda okuvacakludır. 

~~~----oı----~--------

lktısadi korunma kanunu 
C. H. P. Me<:lis Grupunun dünkü toplanusı:nda, Ba~ Re. 

fit Saydam, hükfımetçe esasları hazırlanmı' ole.n ikttsadt korunma 
kanun layihası iizerinde grup umu:ni heyetince müzakere cereyanı. 
r.ı faydalı mülahaza ettiğini ve bu layiha üzerinde l~nngei~ tet
kikatt yapmak ve alakadar dairelerle tema~ ctme_k • uzere ~>ır ko.. 
misyon te~kil olunmasmı umumt heyete tekhf etmıştir. TckM müt . 
tefikan kabul oltlllmtı§tur, 

demekti. Yapılacak dövü§mClÜn 
heyecanile gitgide artıyor, kuv -
vetleniyordu. 

*** 
Düşman sancak istikametinde 

ilerliyordu. l 2000 metreye kadar 
yaklaşını§. bütün heybctile or -
taya çıkmıştı. Müllcr, bu ejderin 
Nev Castle olduğunu anladr. Yir. 
mi altı mil süratindeki bu kuvvet. 
li gemi 4800 tonilato hacminde, 
iki 15 lik, on 10,5 luk topla mü • 
cehh ez::li. 

15 likler Nev Ca~tle Err.l:iene 
kargı faikiyctini te~~l ediyordu. 
Karştla~ma müthiJ ve bclld de 
mühiik olacaktı. Çünkü her atım· 
da yüz kilodan fazla çelik fırla • 
tacaktr. 

İngiliz to~ulannm hedefi ta
yin kaybedecekleri zaman göz 
önüne '&hn:rsa, o~a vakıt bırak • 
mada 1 Emclenin i§c ba§lam'"sı 

belki faikiyetini temin etmeye 
, sebep olal.ıilirdi. 

ı Emden dalgaların ortasına -.l· 
dırdr. Daha kazanlannm hepsi 
tam i"tim tutmamıştı. Bir ç;eft'elr 
ıınate kadar 24 milini bulabilecek 
ti. 

Herkes ayru şeyi dü~nftyor 

du: Va:kıt ka~ettr.eden taarruza 
geçmek Bu surette dUJllWUll ~ 
kuvvetli toplan büknnıeüz k&Ja • 
caktt. Hele çok ıüratH makinHI 
de durduriılabillne meeelt bi · 

f mamış clacüt:L 

1 Ernden bu akıllara hayret •e. 
J recek baslo."\c yap4.\:,Uec;ıek b.tıftı. • 
1 yctt«rdl 



u 

nirka( ~n ""'el Fransa~·a grçrn tnı,:lllı Ilnı;;,·rlıill Çrnıbtrl:ırnııı 

garb ceplır .. ini zi~ ııreline dair iki l'l' im. Ba',i\ cldlin ş"mslye .. ıı olılu· 
ğu elbet dilduıtlnlzl ı;el.iyor, 

Son Dakika'nın zabita romanı 27 Birincikanun 1939 - No. 3 

Yazan: William Matin Çeviren: Ha-Ke 

Bir kaç dakikalık istirahattan "- Herhalde burası kadar de. 
sonra ışıklar yine söndü ve perde ğil. Hergün çalışmak mecburiye· 
açıldı. ti varken? 

Bütün ikinci perdeyi Con bü. "- Mecbur musunuz? 
yük bir yeis içinde geçirdi. "- Tabiri bugün çalışmağd 

Bohemyalı artist, Maryuza mecbur olmayan kim var? Her. 
Lindovanın altın sesi etrafa ya - kes çalışmak mecburiyetinde. 
yılıyordu ve şarkısının bitirince Sizde öyle, değil mi?" 
yine en başta Van Blond olmak "- Şüphesiz." 

üzere seyircilerin alkışlarını top. Ve böyle konuşa konuşa kata. 
lıyordu. balık arasında süzülüp yürüyor • 

Perde inince Con gayri ihti • lardı. Con bir an, karşıda, smo -
yari yanındakine "- Fevkalade kinli ve sol elinin küçük parma -
öyle" ğında bir tek elmas yüzük bulu. 
b~r se!, değil mi? "-Dedi. Ye. nan adamın yanındaki kadına 
şil gözler yine onunkilerine doğ· dikkatli dikkatli baktığını gör • 
nıldu ve: ''- Hakikaten öyle'' dü. Fakat genx kadın ehemmiyet 

Con Trençam sevincini saklı. bile vermedi. ' 
r~madı muhavereyi takip eden Yerlerine oturdukları vakıt 

slıküt esnasın-da konuşmaya ıde· lıiribirine ait olan bir çok şeyleri 
'~m edebilmek için bir mevzu öğrenmişlerdi; fakat pencereden 
:-rıyordu. Mcvzuun gelmesi uza. atılan kart meselesine temas o -
madı: lunmamıştı. 

"- Miss ..... Galiba müziği çok Bir saat sonra ikisi yanyana 
::cviyorsunuz? opera binasının önündeydiler. 

Genç kadın bir tebessümle ce· Klakson sesleri, bağırmalar, ga • 
vap verdi: zete müvezzilerinin çığrışarak 

"Babii.... Eğer sevmesey.dim, satmağa u~raştıkları son nusha • 
buraya gelmezdim." Iar tuhaf bir müzik meydana ge. 

''- Şüphesiz, şüphesiz, diye tiriyordu. 
cevap verdi. "- Fakat bir!iokları Silindir şapkalar ve kürk man. 
sırf kendilerini göstermek ve tolar arasından geçtiler. 
başkalarını görmek için geliyor. - Eğer sizi akşam yemeğine 

lar. Öyle değil mi?" davet edersem darılır mısınz? 

''- Olabilir, dedi .. Sesi derin· diye slrdu. 
den geD:ii melodik bir sedaya ma. Kadın tatlı bir tebessümle: 
Hkti .... V.c bu, Conu teshir etti. - Açık konuşmak lazımgelir-

Kadın konuşmasına devam ede • se, bunu doğru bulurum. Biribi • 
rek. " .... Ben ise sırf müzik için rimizi o kadar az tanıyoruz ki! .. 
geldim." - Sizi bu kaf:iar tanımam ye • 

Con: ter. 
"- Tabii, ben de sırf müzik - İsmimi bile bilmiyorsunuz! 

için geldim. dedi. Mükaleme bu. - Fakat bu, benimle beraber 
nun üzerine uzamağa başladı. yemek yemeniz için bir sebep 
Sonra Conun daveti üzerine, teşkil etmez zannedersem. 
Holde iıgara içmek için yerlerin· Kadın yine gülerek: 

den kalktılar. - Güzel cevap verdiniz. Aç ol-
Con Trençam, maceranın te. duğum için teklifinizi kabul edi

kamül ettiğini gördükçe, için İ!iin yorum. Nereye gidelim? 
seviniyordu. Kalabalığa karıştık· - Nasıl olsa bir yer buluruz. 
Iarı vakıt, gen1i kadın herkesin Diyerek Con ve sevimli arkadaşı 
nazarı !dikkatini cclbediyordu. kalabalıkla beraber sebze çarşı _ 
Con, yabancı 'bakışların altında sına doğru ilerlediler. 
sıkıldığını belli ediyordu. Onun Kovent bahçesi diye anxlan bu 
bu vaziyeti biletsiz girmiş bir sebze ve meyva mahallesinde ge. 
adam zehabını veriyordu. cenin sükutunu operadan çıkan 

Con sordu: ahalinin sesleri bozıdu. Yerler 
"- Operaya çok gider misi. sararmış yapraklarla dilmu~tu ve 

niz? kaymamak için dikkatli yürümek 
Genç kadın samimi bir ş~kilde lazımdı. 

cevap verdi: Con kolunu verdi ve kadın ko. 
''- Ancak fazla param olduğu tuna girdi. 

vakıt, ya siz? Otomobiller arasında elle iti -
"- Ben de yalnız Londrada len bir portakal arabası belirdi, 

bulunduğum vakitler. Berıim Ha. fakat bu Kweut bahçede görü. 
yatım Afrikada geçiyor ve yerli· len §eylerdendi. Asıl kalabalığın 
lerin tam tam seslerile kifayet aHikasım celbeden ve şaşırtan i -
etm~ğc mecburdum. Tatilimi ge. , +kisiydi. Önlüklü bir sebzeci de. 
çirdiğim zaman da ruhumu m!.i· ı ğildi; çok ırk giyinmiş, silindir 
zik içirl:le boğmak isterim. ~r1rAİı ~enç ~ir adamdı. Ahalinin· 

Kadın: mQat,.h::d Mkışları arasında por • 
"- FcvkalAde bir fC\' o~ı"' ! '•1ra.J v!.iklü el arabasını, karan -. ' 
•- W.?'9 ~ hk'ı.11r:ı. rloğrn sürdü. 'fam karan -
.. -- Y.~ıt-.!ınl~elerde ~ı&k. j 14-te İıc'\fbolaca-ı zaman Con 
"~- 4~0k ge~et1 u•ıt:a\rtrak ! ~·ç.em ~\\!en eline baktı. 

ca.ıınız ..kılmata '-'1\ar. { !Jıumnı t•ar ). 

- .. -· -- . 

\ ' ... 
' 

Hitll'rin l<n•lınlarl:ı. bcralıer ııe!: nnc:ır ;:liı :ilrn restm!rılndrn biri. 

(Hu resim llcrdıfes~ndcndc llltl.-ri hl.- ~rnc: lazl:ı bc•r:ıb~r ;:ö..,termC'I< 

tl'ıllr. llrr ne li.adar hirl<n<: srırn t'\ \'c•linı• :ıitse de Hitlrrin C\ len· 

eliği ve Ucrdıte<igadrn'r. çrldlcllği h:ıl.l.ındaJ;i lıahr.rlt'r 

;yeniden ehemmi~·et alını~ lıulun· mal\tadır.) 

dolayısilc 

"- Necla, Minnoştan nyrıldıı";'l 
zaman fena halde sıkılıyor." 

Leyla: 

... 'fti:f,~ııdY.:.ıııı&?nı~e-._ , R 

"- Ah! }.1innoş la öyle ... " 
Sizin nnlıyacağınız, onunla kö· 

peklerimizi birbirinden ayırmamak 
için C\'lcnmiyc karar \"erdik \'e ev
lendik. Neclô. ile Minnoş 

I\:öpekleri olanlar çoktur; fakat 
temiz bir hava aldırmak için ge
zintilerde onlan yanlarına alacak 
derecede sevenler pek nadirdir. Bu 
nadir kimselerden biri de benim. 
Çok gür.el ve açıkgör. küçük bir 
köpeğim var. Ona iyi terbiye ver
mek için hıtyatımdan bir çok kıy· 
metli anlar kaybettim. HUiasa, 
yak13ıklı, doğru dürüst yürümesini, 
bir yiyecek bulmak için çöplükleri 
kanştırmamasmı. ''efendine selüm 
ver!'' dediğim vakit ön .sağ ayağını 
kaldırmasını öğrettim. Bilhassa, 
kendisinden aşağı tabaka ve cins
ten olan köpeklerle arkadaJ? olma
sını menf'tmek için çok uğr~tınl. 
Uzun liifm kısası, iyi terbiye gör
müş bir köpeğim var. Hiç unuta -
mıyacağımı vadettiğim ilk a!jkımın 
hatırası olarak adını "Necla" koy. 
dum. Kolayca anhyacağmız gibi kö
peğim dişidir. Ona öyle bir heves 
\'e dikkatle bakıyorum ki, akşam
ları onu gezdirmek için iki. hntta 
üç saatimi bile feda ediyordum. 
Ekseriya Gülhane ve Sultannhmet 
parklarında dolaşmayı tercih eder
dim. Böylece, bundan tam on ay 
evvel bir akşam üstü onu alıp Te· 
peba~ına gittim. Fevkalade gtizel, 
hoş ve tatlı bir sonbahar akşamı 
idi, 

"Necla" yürürken kuyruğunu 
sallarken sonbaharın bUtün şiirini 

hisseder gibi görünüyordu. Bahçe. 
ye girdim. Her zaman yemeğe a -
lışmış olduğu tatlısİnı - krem ka
rameleyi terdh eder - vererek ha. 
yatın neşesini tatmak ve istediği 
kadar zevkti sefa sürmek için onu 
çözerek serbest bıraktım. 

Bana gelince, bir gazete açarak 
okumaya koyuldum. Arada sırada 
"Necla" yı kaybetmemek için. o
kumamı kesiyordum. Derken, aynı 
kibar sınıftan küçUk bir köpekle 
şakalaştığını gördUm. Yanlarına 
giderek bağırdım : 

"-Necla!... Uıılu durma:r.sın 
hemen eimdi eve götürür ııcni hap
ııederim ... Gel, bakayım ... " 

Onu çekmek i"ltedim, çiinkli o
yunlarile epey uzaklaşmıc;tı. Fnkat 
o anda tatlı bir ses işitildi: 
''- Bıraksanıza ... Oynasın, bi • 

çareler!" Döndüm. 22 yaşlarında 
çok güzel, cazip, ve şık bir kadın. 

"-Hayhay, efendim" dedim ve 
ilave ettim: 
"- Bu sevimli köpeğin sir.in 

olduğunu bilmiyordum. lemi ne?" 
''- Minnoş." 
Ve, hemen, köpeğine dönerek: 
"-Minnoş! Haydi göreyim se-

ni. .. \·er elini beyefendiyP" 
Minnoşun, <in ııağ ayağım kaldı

rarak bana selam verdii:'ini hevf'
canl& görılüm. Aklıma lıir fikir 

Nakleden : L. L. 
geldi. Ben de köpeğime emrettim: 
"- • 'cclfı ! Sen de elini B::ıyana 

uzat." 
"Necla" da aynı hareketi yap

lı. Her iki köpeğin garip bir tesa. 
düf eseri olarak aynı terbi)cyi 
görmesi bir.i çok giildürdü. Du a· 
rada "Xecl5.'' ve "Minnoş" snmimi 
oyunlarına tekrar b:ışlnmışlar ve 
her halde, esrarengiz llsanlarile, 
birbirlerine karııı hissettikleri mu· 
habbeti ifade ediyorlardı. O nnda 
aklıma başka bir fikir geldi. De
dim ki: 
"- Köpeklerimizi takdim ettik

ten sonra kendimizi de takıJim et. 
memiz lazım geldiğini zannetmiyor 
musunuz?" 

Kıbar bir hnldr: 
"-Fakat, tabii!" 
İsimlerimizi söyledik: Onun is

mi Leyla - Soyadı sizi alakadar 
etmez. - Benim adım da Jsmet - So. 
yadım. yine, sizi alakadar etmez -
Ayırttığım bir masada benimle be· 
raber oturmasını teklif ettim. Kn
bul etti. Köpcklcrdf'n sonra kendi
mizden bahsetmiye ba&ladık. nu 
asil mnhlükun, efendi bir crl:cğc 
\'e kibar bir kadın z:ıruri bir ar· 
kadnş olduğu noktasında fikirlt>rL 
miz birlc!]lyordu. Bir aralık ona 
sordum: 
"- Minnosu hcrgiin munlnza • 

man gezdiriyor musunuz?'' 
"- Pazardan maada her aksam. 

Pazar, kabul günümüzdür. Yn 
!;İZ?" 

"- Ben de haftada 4 - 5 gün. 
Şu halde görUşmcliyiz, değil mi? 
"Necla" nın samimi ve iyi bir nr
kndıı..<i özlediğini col<tandır st>zmiıı
tim. Şimdi bu ıırkadas bulmuşken 
ondan ayınnamız hiç bir surette 
doğru olmar.. 
''- Ben de tamamen sizin fik_ 

rinizdcyim'' 
Sizin anlıyacağınız bu bulu!jma· 

lar böylece devam edip gitti. Ve, 
lii.ftıın lıifa, cilvl'dcn cilveye, ba -
kışlan bakışa dudaklarım Leylit
nın dudaklarilc tema."!a gl'lmesin 
mi? 

Bir meftuniyet \'e heyecan anın. 
da Leyla bann: 
"- Seni seviyorum. dedi, cün· 

kü Sf'n hayvanları S<'Yiyorsun!" 
11Utec-ssir olmuştum: 
"- Biribirimiz.i s3viyoruz, zira 

i'dmiz de hayvanları !;Ok scviyo -
ruz.." 

Köpekler lm sahneye sabit ol
muşlardı. Scvinde ku)'ruklal'ınl 
sallamaları. ":?.adetimize kendileri
nin dr istirnk <'ttikl!'rinc delalet 
ediyordu. Bir miiddct dah:ı. gc<' • 
mlşll ki bi!mf'm nasıl, bu elerden 
\'e ~nrılmnlar<lnn sonr:ı. Le) lüya 
dcdım ki: 

'*"' * 
Xecla ve Minnoşun düğün mc -

rasimini nC' sevinçle takip ettik
lerini görseydiniz mutl:ıka gözleri. 

1 
niz ya~ırncnktı; n4sıl ki 9,lr.im c;le 
gözlerimiz o esnada dolmuştu. 

İzdi\·ac. Topcbaşmdn görfüıtüğü· 
müz günden tam Uç ay sonra ol -
mu1tu. 

İlk haftalar sakin ve saadl't i
çinde geçti. Dördümüz de bulut -
suz bir hayal yıısıyordıık. Aksam. 
ları eskisi gibi hepimiz birlikte 
gC'zmeğe cıkardık. Ben ve Leyla, 
"Necla" ve "Minnoş" hayatımızı bi· 
ribirimi-:c vakfctmlştik. Leyla ile 
beni nşk. Ncclfı ile ~.llnnoşu ise 
arkadaşlık bağları sıkıca bağla
mıştı. 

I•'aknt bir gün ansızın, köpeklerin 
odasından korkunc havlamalar du. 
yuldu. lkimiz birden koştu:ı:. Bir 
de ne görelim? Xeclıi. ile Minnoş 

dchıi<'tli bir harbe tutuşmuş vah -
şiyane ısırmalarla biribirine gir_ 
miı;lcr! Aralarında acaba hangi 
ihtilfı.f, hangi gcı:imsiziik sakin 
hn\'atlnrıııı altüst etmişti? FA>rar. 
Onları avırmnıh cesaret edemedik. 
Bir miiddct sonı a. Leyla: 
"- ~tutıaka Necla<la kabahat!" 
Ben öfkelendim: 
"- A, b~na bak, iftira etme! 

Bu knvgnnın bütün mesuliyeti, 
eminol. Minnoştaclır. Zira benim 
köpeğim senin bildiğin köpeklerden 
drğiJjir; iyi tf'.'rlıiye görmUş bir 
lıaynın böylr, kavgalara katiycn 
sebebiyet \'Cnncz." 

Bu tarzdn, lfıftan lafa, küfürden 
küfüre, bir tabak J..cylfı, bir tabak 
da ben kaparak birbirimizin kafa· 
sına fırlattık. 1'öpckler de, kızışan 
kavgamı~a i5tlrnk edince iki cep -
heye ayrıldık. Dir tarafta ben, 
Necla: mukabil tarnftn Leyli ile 
:\Jinı1oıı ... Muh:ıscmat aldı yiiriidü. 
Netice de §tı oldu: een !\eclfıyı 
alıp evimP gittim ... O ,günün Ustlin
dcn bir ay ~eçti. fhtilafımızı hal -
letmPk için avukatlara baş \'Urmuş 
talak kararını bekliyorduk. Yavaş 
yavaş yalnızlığa alLsmıştık. Fakat 
geçen gün sabah karanlığında so. 
kak kapısında neşeli havlamalar 
beni tatlı uykumdan uyandırdı. 
Aynı dakikada Necla karyolama 
kostu; aı1zı ile çarşafları cekiyor 
mütemadiyen havlıyordu. Şüphe · 
!emdim. Koşup kapıyı açınca içe
riye sür:ıtle Minnoş hücum etti. 
Gene biribirlcrlııi yiyecekler, diye 
düşündüm. T·'akat bilakis, onlar 
C'Ski kavgalarını tamamen unut
muşlar sc,·fnçlerindcn deli gibi zıp. 
lıyar.nk yeniden o masum oyunla. 
nna başlnm•s!ardı. Biraz sonra 
l\'pcJii birdenbire nantalonuma va· 
pıştı: Onu görüne~. Minnoş ta öbür 
ayağımdan pnntalonıımu <'ekti; be
ni kapıva do"'ru cUrUklcnıek 1 te. 
dikl"rini rnl:ırlırn. ~ap1mmı :ıldım; 
onları takip ede C'dC' kendimi Ley, 
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Günlü~ bulmaca 
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SoıJaıı ... ıgu: 
ı . Alman harblnc scbcb gösteril~ 

8,.rlıcs şehir - Nazar kıl, 2 - Yapılstl 
~ Kıyam eder • ı:;pordıı. mnç scrislı 
" - Çnnakkale boğazında bir kıı.ı' 
merkezi • Nota, 5 - Nefi edatı • ;.• 
clz, 6 - Çeşit • Yuva, i - Hastaıı!t' 
Kırmızı, 8 - BUkUlUp kıvrıınıııJ. 
9 - Dikme • Bir erkek ismi, ıo ,,,. 
Ters! lılr cins bezin bayağısıdır. 

\'ul.urdaıı aşağı: 

ı - Dolmnma eline batar - Çlft D' 

ıarak doğanlar. 2 - Ele avuc:ı sıJ' 
mazlık. 3 - l<'eryat - Renkler. 4 ,,,. 
!almın kırkta birini da~ıtma. 5 / 

Tersi scbc!:ı - Ver, G - Sakil, 7 / 
IBırmalc, 8 - Bahçıvan AlctlndCll • 
S.:-r!Ulharckcllk, !l - Bir cins b0)'14 • 

Ters! ikame et demckllr. 10 - ,;.ıı• 
.urka musikinin bir kısmı - Nota . 
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ıı·t hı ııucum •T\lrkç~ı 
\ıt,ı.t.ı.: TRllt naraı 
s\U\\: Tuzak 
"' \I ı. ~: Oç k"'~r bll• UdU Ar, 
r '""''I: ıı lfk z rakı ha dut CTUrkttl• 
ı ,.ı,ı.ı Gece )&rııı k •ntuı. (' 
'i\KAtt\ ': t • ualltaı Y• C1 

m.,.kterı' ıer 

\l,liA:t. \R : K•ı 1 C " 
111 1111 • Rlfd• mPm ,111 
~ııt: lllh!l:m•nıl tir. ~ 
'\:ııırıH1 Naanıı.n elıl. • •• Kaptan 8);nrP 

• Rumra ı rıft 
~ \llK: şıı.ııııo )nnıynr "" O:ını:ıtcrın il~ 
1'\": hır ki nl "" \C Sllv•n (eda.ileri 
\hl''': lılldlrmmrlttlr. 

tSTANUUI. 
1 t:ıt \il: Kad"'I ar h~pl!hıı.nr~I 
çı '1111 nı.•T \":: Y:uamak ırık•lr vo ~o 

kadın 
\:/: ~K: 1 d nar h,ı ohan••ı 
\fll I t: llll!lrmrrol•tlr. . ... 
Tl RA '\: Luız. n•ln nl nlanıror ,., ')·:ır 

lanm" n hıydut. 
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ıı \t,r.: To.•unpa•~ ITUrkçeı ıı1 
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ŞEHİR TiYATROSU 
I\:omcdi kısmı: Bus-OJlt

;:-UndUz 14 tc Çocuk tJY11 

rosu: Gece: 20.30 da: 
1K1ZLER fj 

Tepcbaşı Dram Kısmı: YELP..ı\Z 

Turhan Tan'ın 

çocuklarının teşekkiit~ 
IU· Aziz babamız Turhan Tan'ın Ö 

mü dolayısiyle gerek bizzat ceıı11; 
ze merasiminôc bulunmak, gert ,·e 
çelenk göndermek, telgrafla 
mektupla taziyet ederek büyülC e, 
lcmimizi tcsliye etmek lütufkfır~ 
ğında bulunan dostlarnnıza s) 
ayrı teşekküre teessür ve ıstıtıı' 
bımız imkan bırakmıyor. 

Başta, cenazeyi yürUyerck uııciP 
ıs· etmek lütfunda bulunan sayın 

tanbul valisi olduğu halde ail~' 
zin bu sayılı elemine iştirak e<JC: 
zevata teşekkürlerimizin ibliığı!l· 
lütufkar tavassutunuzu rica edi)'c' 

ruz. 

·ıo !'tlerhumun Refikası Of; • 

Zalıidc TA2'- Turban 'tft.?' 

===========~ lj 
Janın evi önünde buldum. L~)-c, 
bu sahneyi görür görmez, cidd1J0c 
tini kaybederek gülümsedi; ben et' 
aynı hareketle ou. mukabele 
tim. ~ 

Artık barışmıştık. Şimdi, ~~~r' 
Lcyladan tekrnr ayrıldığımı .~u~Jt' 
sanız hiç şüphe etmeyin: l{ope "i'f 
rimiz kaYg:ı ctmiııtir. Yahut, e~,., 
kararsız caddesi 389 numnralt ,-c 
den köpeklerin bavladıklarıfl\nıı 
kavga ettiklerini isitirseniz ı:ııı'' 
emin olun ki LPvl:idnn tekrar 11 
rılacağım, Yine, Minnoşun. ~ ıı 
Necınnın, ~·::ıhut tn lkis!n!.n b -ııt' 
Se\•imli 2 · :1 köpc>'t \''\\'Mı5U dô..> 

cluklarını öğrenirseniz .... 
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