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PERŞE BE 

Bitler 
Norveç meselesini 

tetkik e~iyor 
Stokholın ıı ( \ A 

Bl • l · .) - Afton 
adet g"'"'t · · . '"""' esının Bcrlin muhabı· -

rıne g·· H" . ore, ıtler, lsveç meselesi 
hakl.mda nazi .... - 1 .. 
1 " ct T1 ı e muzakere 
er ~~apmaktadır. Bu bapta bi; 
tcblıg neşredilmesi muhtemeld' 

Stokholm , 11 (A.A) _ 1
1r: 

mcbus:ın v : S\ eç 
nenin ilk . e ~Yan meclısleri bu se-
ba!;laın 1 1çtıma devresine bugün 
rei;leri ı~:rdı . Her iki meclisin 
oldnın.' b unyanm geçirmekte ol· 

_.. u clım ve ~aı.;.,... d -
rede b .. t•• uun ev u un I sveı- m1·11 t• . 

f • :.- e mm vatan 
men aaUcrıni müd f a aa etmok ü.,e 
ıe mhttehit kalacağı ü ·a· ~. . ~ -
etmi§lcrdir. mı ını ızhar 

ı\'OR~EÇ BiTARAFLIK J(A· 
/\UNLARINA RiAYET 

EDECEK 
Os!o 11 ( \ A )' 

' / · · - Alman mat· 
buat.ı~ın milletler cemiyeti kararı 
mucıbıncc muhtelif , 'eti . ı·· la d' erın • ın 

.:.;,.,____ """' __ '! .... 

itaıya - M~?ar· Y~go- Zelzele kesilme l 
slavya musellesıne Zile,ll(A.-)-Dünakıam 22. 1.~0da~_.edtwamed dl-

yu nan. ·ısta n ve Bu 1 g a- 30 da, şeh~imizde ~ki.z saniye SÜ• dukff fidCletli.~ _,_. MI ... 
ren orta pddette bır zelzele ol- tür. Saramtı ~ıs.ut u:a-

• • . m!-l§tur. Ha~r yoktur. sında bütük &ir -eean ha:Nle 
rıstan da g 1 rebtleoek Gerede'_l/ (A.A;-\u sabcıh g_elmi§, fa-itat, hal&l" -=ııt-'· 

Alucra ve Ş. Berne, 11 (A.A.) - Basler Nachrichten ga
zetesinin Berlin muhabirine göre, italyamn Bal
kanlarda komünistliğe karşı bir set çekmek yo
lundaki gayretleri Almanyada tasvip olunmak
tadır. 

•• * 
Budapeıte, 11 (A.A.) -Yan resmi Pester 

Looyd gazetesinin Belgrad muhabiri, Macaris-
tan ile Yugoslavya ara

Dişi Kazanova 

Karahisarda s 
vaziyet 

ikinci ıdıhi imdat iıeyetıi 
Karahiauda işe ba§ladı 

n ıyay~ gönderdikleri silah ve 
ccphancn:n transit olarak N . 1,. 

ve 1sve~ten geçmesinin Sk~~~~ 
navya bıUırallığiyle telif ecn 

sındaki münasebetlerin 
mesut inkİ§afını kaydet
tikten sonra Roma -
Peşte - Belgrad müsel
lesinin cenubu şarki Av
rupasında her an ehem
miyeti artan bir unsur 
haline gelmekte olduğu
nu yazmaktadır. 

Gire9un, 11 J,A.A.) - A1wn 
ve Karahisarda son va:iyet hak. 
kında Giresun valisi Muhtar Ak
man §U ~ bul~c 
"FelAbt mmtatalamıda gOn &ev 
tikçe ve=yet iyilepektedir. B'1 
mıntakela.rda hüktlmet \'e halt 
tarafından 40 kadar paviyon yap
tırılarak açıkta kalmı§ olan yurt.., 
daşlardan bir kısmı yerleştirildt
ği gibi diğer bir 1asrmmn da ça
dırlarda b&rmmalan temin oluıı
muştur. !kinci sdıht imdat heyeti 
de Karahi!aıa ftm1JJ w ile bat
lamıştrr. 

ceğinde ısrar gösterdig~ı·nı· ı emı~c-
b mevzuu 
ahs eden Norveç gazeteleri 'N 

veçin bitaraflık kanunlarına' . ~r. 
edeceğini bir kere daha tcl·r~aa~ı'et 

'" r a-
maktadır. Bu kanunlara göre ~or-
vcç ve İsveç, FinHindiyaya kar 
d.üşmanca bir vaziyet almadan b~ 
sılahlann geçmesine mani ola· 
rnazlar. 

Bir Çin 
zaferi 

Japonlar 200 z1rhi 
otomobil bırakaratı . 

kaçtılar 
Şunking 11 ( A.A.) - Yuhtı:ı 

derniryolu mıntakasmda §imale 
doğru ilerliycn Japon ordusu Çin 
kumanda heveti tarafından, Çinli
ler için çok ·rrı 'io:ait bir vaziyette 
olan Nyub,: ::re çekilmiş v~ fil· 
hakika ora~a düşman hczımete 
uğratılmıştır. Düşman 16. m:ı ~ 
lllıbu şarkıde bulun?., Lı:ı .. 
~açarken harp sahasında ihi bın 
<>lu ve 200 .,rrhlı otomobil bırak. 
l1'•~tır. 

.Bu büyük ıaferi mevıuub!lh ı:· 
cl'n Çı'n " .. • ... , ., '""e:ıi erh .... r ın· ( • .ı1.1. ı;,J 

~!J '\ uıııı 2 lııcl saytud:ı) 

Giiz('J Ot.ero umanın • en açık 
c.lblıtcallo ısalincde 

GüuJ Otcronun bu Clll3alıılz hayat 
'C nşk nıacenıın.n bugtlnden IUbaren 
tf \nt;n C'll:r:t:teslndo tdrlkn;)a 00,. 
landı. 

Bir çingene kı:ı:ı olan Otcronun ma. 
c ra!:ın ... bl ~ ı 
L° ba "' r 1.q, bir yerde \'C 

r şkn zamıuı bt-lkt de ruUıya 
mıyacaksnıız. 

Bu tefrikayı HABER gazetesinde 
1"' ,., etmek l tlycn okuyucularmın: 
nk kmnrnı 

B:1c-ün ikinci sayfamız· ! 
ela bulacaklard1.r. 

Bu muhabire göre, bu 
müsellese diğer Balkan 
devletleri de ve bilha&-
sa Bulgaristan ve Yuna
nistan da iştirak edebi
lecektir. Rus tayyareleri Turku'yu l>l)rnb:mlrman ettnd.en sonra ehfrcle ~·Karı 

yangınları söıu1ümıcğc çalısan Fin itfaiyesi 

sun da 

Üçüncü ~yetin de yann "fM'm8" 

sı bekleniyor. Bu heyetlerle y{is 

çadır ve birçok eşya gönderilmlftir 
f ela.kctzedeler için Trabzondan 

gönderilen l18 parça yiyecek, gi· 
yecek eşyası felaket sahalarına sev 
kedilıni,tir. S.Karahisardan Su· 
~hrine sıhhi malzeme yardımı ya. 
pılması için kaymakama tebligat 
yapılmrştrr. Tarama faaliyeti de
vam etmektedir. Fin or 

gönüllü pre 
·(Diltr zelzele haberlerini vt Dr 

Jıiüye, Sıhhat vekillerinin M ec'N
teki izahatını 4 üncil sayfamt::da 
okuyunuz.) 

s~~~-~. 
Japon kabinesi 

Graf Spee ile muharebede 
Fin şaınpiyonları 

yaralanan Bir gece :çinde ıoo kilo

"Exseler,, 
k •• uv · zo •• 

Bucnos·Aircs, 11 (A.A.) - D. N. B. 
Pampcro gazetesinin iyi malumat alan bir menbadan öğren-di 

ğine göre, Cenubi Atlantikte Graf Spee zırhlısile yaptığı çarpıı;ma· 
da muharebe harici kalmış olan İngiliz E::eter kruvazörü Malmo 
runese giderken Bahin Blancanrn 80 mil açığında batmıştır. Eu 
kruvazör mürettcbatmdnn yaralılarla ölüler ve diğer tayfa Frans•2 
Dunkcrque zırhlıı.ı tarafından Malonincse getirilmiştir. 

metre mesafe alarıık şa .. 
yanı hayret baskınlar 

yapıyor 

Stokholm, 11 (A.A.) - Hcniiz 
t"'eyyüd etmeyen hnberlere göre, 
Danimarka prensi Age Finlandi· 
ya ordusuna gönüllü kaydedil -
miştir. 

Hcl~inl:i, 11 (A.A.) - Uch· 
t"nstein prensi Ferdinad, "Belsin· 
kiye gelmiş, ve Finl"ndiya ordu· 
euna gön'illHi kaydedilmiştir. Ya 
rın kıta rna il-il ı.k eckcektir. 

(lkHUlll !! luci 11<1~ • .ıı.tı) 

istifa ediyor 
Tokyo, 11 ( A.A.) - Japon bal

\ekili Abe, kabinesinin istif asma 
karar vermiş ve bu kararı nazırla
ra ayn ayn bildirmiştir. 

Kabinenin istifası, ancak yeni 
kabine fiilen teşekkül ettikten son
ra re~men mın olunacaktır. 

Bugünkü çckilİ§te koz.ana 
nı.:rr.::ırnları, sıralnnmı~ bir halı' 
4 üncü s:>· ·, ,fa b ıJ,.,,..,1._ 

Şansın::::n yaver ıd~~ olmas•ıı 
temenni ederiz. 



Yu :os~av1ada 
Ya.zan: OTERO. (1) Tercüme eden: V. G. fSCrlİ kalTIPI 1 
''O, l<endisinde daima para edece1< ?lir cevher, ? 2 fi · da. b. • 1 

erkeklorde de istediğini yerine getirmiye ı- tı 0
1 

rba kmı vel lrço ; 
k ıd .., b·ı· , a e e amp ara 

yarıyaca par.2. o ueunu ı ıyore&u,, sevkedildi 
-1- Karmen bu üç kelimeden ya!nız Belgrad 11 ( A.A.) - MWrit 

KAnMEN~ AŞlD birini işitmi~: 
Cemiyetin en yüksek tabakala· unsurların aon nQmayişleri üzerine 

Parat G Yugoslavyada komünistler için te-
nna ı;ıkmı~ bir tabiat çocuğuyum. Bu söz çingene kızının kul ı~la- cemmü kampları tesis edilmic:tir 
Annem bir lspanyol çingenesiydi d · · · · k lb" ı b ~ nn an ıçen gırmış, a ıne ı IA ır Bilecht kampına komünistliğ~ te 
ve ben kendimi bilme)'e başladı.. su gibi akmış ve içinde biraz te. veccühü olduklanntlan şüphe edi 
Rım zaman gözümü sokağa açtım. reddüt varsa ~nu da eritmişti: ı len 22 fikir adamı ve bir çok tale 
Bu sokak krzı açhk gördü, sefalet Karmen, içmden, bu paralı a· be se\'kedi'.miştir. 
tekti. Beş parasız kaldınmlan damla beraber giumye rau o.· Diğer bir kampta başkaca 6: 
aürttü. Fakat bütan bu sc!alet i· t 
rinde bir büyük tesellisi vardı: muş u. mevkuf bulunmaktadır. Bir ü;;ün. 
,.... :Fakat gene dışı değişmedi: cü kamp da açılmak C.'!C.-edir. 

Erkekler ona gülümsiyerek, işa· - Olmaz, dedi ve gene fırladı 
ret ederek bakıyorlardı ,.e o ser kaçtı. A · , d 
kak kızı kendisinde daima para e.. Bu sefer adam arkasından ko- m3rl.{a onanma 
decek bir cevher, adamlarda da valıyamadı. Zira, i ~erde giden ara ti 
tnsanın her istediğini yenne getir- banın tekerleği kıntmış. yo1 orta· ' SUll ar lf ff sa ... 
meye yarayacak para olduğwıu bi- sında dunnu~. onlar da farknrda Japonlar da c!eniz kuv· 
Jiyordu. olmadan oraya yüz adını kadar bu tl · · tb caltl 

Anam da para i!e muvaffak ol· mesafe)re gelmişlerdi. ve · e~~ ar ra .. ar 
manu11. mıydı? Hatta beni bile pa Karın • k badak"l Tok1o. 11 (A.A.) - Amen. " en ıcoşa aşa ara ı e-
ra rilzünden kazanmam111. mıydı? . . . h•rt• .ı..:1·k ka donanmasının Japon donanma· 

" nn yanına gıtmı~. şe ı ı uc ı an. ka •-'· 3 - · b u· · el 
Bır gün g;v...be r inrrenelerden 1 d nl . da 1 sma rşı u:;Arar -~ ms e nı 

~.. • ·~ ı a, o ann arasın uza!Ctan d t ek n--- k L d' ·ı 
bir kafile, artık sepet uapacak sa. d - . e em ~c ·uvve en ırı mes. 

~ gör uğil çıngene c.keklennden 1. dair A---ika bal 
m. toplanacak karayemi.H kalını· k rkarak yakl ,,_.,.,. · · · uzuıııuna ~ ayanı • "" o , aii".&<U>. t1>temem1şti. .. · d · al Sta k 
)'an bir yerden kalkmış, Sevillara Korkak mıydı? Hayır. Fakat pan rıye encumenın e amır r ırı 
doğru yola çıkmı c:tJ. Bu kaCilede tal ka b"nd . Aı. yaptığı beyanatı mevzuubahs e-

' onunun ar · ce ı e sı .au ta· den N. . N ' · · d" k . 
birkaç trkek, birkar '-'a"'I kadın --•· A,l ti. d -·ıd· -nkü cek t• 1~ • ışı gazetcsı ıyor 1· 

• /1 ii" fluı..&A a.ıe egı ı.çu e ı · .. J d . mah t·ı· " ta 
birkaç da kız bulunuyordu. Fakat · · -'-·-.a- ku tli sil'"-· apon eruz a ı ı §U mu · 

nın ı, LQ.lluuc: vve cuu var '-~-d ki Am-..:ı.- J b • · 
içlerinde bir Karmen vardı ki aşi· dı· M;4U4 ır :ıl.Aö, apon aı:uı· 

' retin incisi, bütün erkeklerin 4. Para! yesini kontrol etmek için iki do 
Jetiydi. 0 ta 'hl rd 1 •...trt amı nanma arasındaJcj haksız müsa 

} 
n e e para ı c:ı~"' ar . zl "dam 1 ::l 

Araba önden giderken 1az biraz t dıkl kad nl ka dan vatsı ığı ı e etm~~ arzusun a· 
a an ı ann ar sm d J Pas'f=1 hi bl h ~ot<la e

0
• enmi•, geride kalıru..t•. k b·ı ırı-·- ~ ıercı · ır. aponya ı ı.:te ç r a 

rr ,, i/"4 aşmaya ı e ""'"ı.a" gormez ı. ek d . mek .a: Fal 
:k'erlerde tıl;..unlı otlar, iörülmedik 1,. lduktan . r et erpıs etme " tc'"r. rn ı 

arası o sonra ınsanm em b • ...,x.....,... A __ 'ka t 
l'içekler arıyordu belki. Fakat bir . de çal 1 Ced · ı d u temmata '"6 .. "'"'' nıııı.::n e-.,. nn ıpn öy e aı er var ır I vvuk d . __ ,_ • .-.1: F 
denbirc karşısına onun için daha k" • kral',_..ı · b.l k e ·u erpı' etm;;.u&e:Au:aır. a 

1 istersen '"'"'en l e acır- ka bu • -~ A --..:1. -
ınühim olan bir -y rıktı. n---'l • 1 1 rd a· . t teminata l"'&llen .nwglAQ 

it" • mayı ~ erme a ıra ı. ır çın· I ..... ı. 'dame ek •sterse 
~ Bir erkekl cene kwnı ka;umak is mi? te ChuoUDU l ctm ı .. 

1 Hem de beV'lll,. blr erkek, -.ıınf tk· - Ka . kafi Japonya donanmasını Amenlm 
~ - p• ı gun sonra. rmerun ı· d.d. ı........ fi:1af • • ku 

tehirli erkek. Şehirli erkek demek lesi Sevilll dvannda çadır kur. teh 1 ı~e IMU~ı m . aa. ıçın v. 
de bir çingene km için vurgun de- m~ kız da o gün ipini kopanp vetlendırmek mecburıyetlnde kala 
ınektir. Çünkü onlarda san san kaçan bir keçiyi tutmak için dağ· _cak_tı_r __________ _ 

altınlar vardır. lara tırmanmı§tl. 

Kaıitien kırıttı. gtlltlinsedi. Fa- Birdenbire üzerine ayn ayn üç B j r ç in z a 1 e r i 
kat erkek çoktan ona vurulmu~tu. noktadan çıkan üç kişi atıldı. Biri 
iYaruna )'aklaşarak: kızın ağzına klorfonnlu bir men· 

- Ne gÜ%C1 ~>'Sin sen kız! de- dil tıkarken dil~ ikisi ko'.lann· 
.öl. dan ve bacaklanndan tutarak sırt 

Karmen. (SıkılmtJ ft utammı ladılar ve tepenin öbür yamacın. 
&ibi, e1ındeki çiçekleri adamın su. dan a'"".ğı kaçırma)-a baslacWar. 
tatma atarak ba~ıru ôbClr tarafa Biraz sonra kızı o Qç adam. 
çevirdi ve hoplaya zıplaya yürü· baygın bir halde orada beklemek 
ıneye ba~ladı. te olan bir arabanın içine koydu· 
\ 1-·akat onun bu kaçı~ adamı ar- lar. Arabada bir genç bekliyordu. 
1-asından koştunnak içindi. Deli· Karmen klorCormla bayılmamı, 
kanlı iki adımda onu kolundan ra olsaydı bu adamın, iki giln evvel 
kalıyarak: dağda peşine düşen şehirli d~· 

) - Kız kaçma! dedi. Dinle be. kanlı olduğunu derhal tanırdı. 
rıI. Benimle beraber gelir misin? \'e &ene Karmen baygın olduğu 

\ Karmen kolunu herifin kuvvet• için arabad kendisini kollarının 
Jj parmaklarından kurtarmaya ça anısına alır almaz öp-...n adamın 
1ı,ır gibi yaparken göı1erini 60.ıdU dudaklanndaki harareti duyma. 

(Bap 1 lad MJ'f.ada) 

dan biri, Japonların bu taarruzu 
beklenildiğini ve bir~enaleyh bil· 
yük bir itina ile müdafaa pl:lnı. 

nm haurlanmı~ olduğunu söyle-
miştir. 

Oığer taraftan Nanningde bulu· 
nan Japon kuvvetleri de fiilen ne 
ileri ne de geri gidemiyecek surette 
sıkıştınlmr, ve tecrit edi'miştir. 

Bu kuvvetler mahvolmağa mah 
kQm::lur. 

Ku,,ak 
Ajansı 

.n baygın baygın bakarak: dı. Bu esnada araba son aüratle Atmanyaıım Danimarka ne b1r 
- Gelemem, dedi. SevillAya doğru gidiyordu. .. ademi tecavla" mlaakı imzalamak 
- Neye? 
- Sözüm var. 
Sehirli delikanlı, her şeye kadlr 

bir adam tavrı takuunı~tı. Hru<lm 
bit sesle: 
~ - Kim !l:)zlQn? diye sordu. 

- Bir çingene delikanlısı •• 
Ve adamın gevşemeye başll\1ln 

ı>armaklanndan kolunu kurtara· 
rak tekrar kaçmağa te~ebbüs e ' ti. 
Falrnt !(annenin ~ıkı ona tekrar 

Annemi kaÇtran adam Karson 
isminde, i spanyada yerleşmiş bir 
Rwn delikanhSiych. Onu da~ ta 
görüp kaçırmaya karar verdiğı 

gün, şehre gelmiş, dış mahall~! er· 

den birinde bir ev tutmuş, döşe· 
miş, dayamış. sonra o üç ada.mı 
bulup kaçırma plAnını tertip et. 
mişti. l\armen, klorformun tesiri 
geçip gözlerini açınca kendisini 
Karsonun yanında buldu. ' yakalıyarak: 

\ - Sana para verece~im dedi. <De,-amı yamı haber pzetalnc1e) 
·--~~~~~~~~~~~~~~-

' - ? ... ' ., 

bile. §ıil. ~t~leitlli:i/e'~;_;i,,fl/Jt(e1l111lt 
. . • ·;:ı;, . . •. ' " );.. • . • . . . . •. ~ .\ • • 

~ .. 

J=::._=7J AKŞAM ( 
..... -- ---·- ...... __ --- --- --

"Dikkatler .. sütununda. zelzelede anne ve ba::xılannı kaybeden 
küçük relaketzede!erin evlere ev!Atlık verilmesi teklifleri tenkid edile
rek aileler nezdine bu suretle yerleşenlerin ancak onda birinin rahat 
edip insan muamelesi görmekte, diğe:lerinin ise hizmetçi"ikten a~. 
halayıkhğa yakın bir dereceye düşmuş o~duklan yazılmaktadır. 

on Post ... ___ _ 
• 

··Hergün., sütunwıda Muhiddin Bırgen .mcmleketin koop~ratif 

lhtl>·acnu tetkik etme~te, bu hareketın kuçtik bir tarıhcesini yaptık. 
ta.o soara şoyle demektedir: 

arzuaunda olduğu haber verilmek· 
tcdlr. Bu habere g6re, misak ha
zırlanmaktadır ve yakında mllza. 
kerelere başlanacaktır. Almnnya 
bununla, Danlınarkanm İngiltere 

ve Frnnsn ile birleameslne mAn1 
olmak istemektedir. 

••• 
ffitlerln BerUnde askerl erklnı 

ve parti ileri gelenleri ile sık sık 
toplantılar yaptığı bildirilmektedir. 
Bu toplantılarda Ruslara Finlô.n -
dJya harbinde yardnn edip etme -
mek !JlCSeleal de mevzubahs ol
maktadır. 

• • • 
BrUksclden verilen bir habere 

g~re. Majino hattına 2 milyonluk 
bir ordu ile bUcumu dUştınmekte • 
dlr. Alınan devlet rclsl böyle bir 
ta.ı.rnızda vercccs l telefatı dilşU • 
nerck bu kndnr bilyilk bir bir kuv
vete lilzum oldu~ knnaaUndccllr. 

• • • 
tsv~ hUkOrntU memlekette ko. 

mllnistleri karşe sıkı bir mllcade· 
le açm11 ve bu gibi kJmse ve te -
şekkUllerl kontrolll altına almit • 
tır. Bir çok taharriyat yapılmq • 
ur. 

••• 
Almanyada ağır eanayt teşek

kQllerlnln naşiri efkfi.n bir gazete 
Almanyanm İngiltere ile barbet • 
mesJnln dofnı ohnadıfmı, ıutl düş 
manm Bolşeviklik oldufunu yuan 

ing·liz ve Alman tayyareleri aras:nda 
rn saat sü

n hava harbi 
E>arlCn, Sarbrük cenubunda bDr 

tar©'lecdloU©'l . ~ona b Udlrıyor ta.av ru~u n 
Bcrlin, l 1 (A.A.) - Alman LLmumi karar • 

g1hı bildiriyor: 
110 modelin~ bir Mcsseschmldt dcnlze 

dll§Urlilmlif diğer bir tayyare de Daniına.tkada 
yere lnmeğe mecbur olmu§tur. Sarbrükün cenubunda hudud mmtakasında 

dilımanm yapmı§ olduğu bir taarrıız, derhal icra 
edilen mukabil taarruzla tard~ilmiştlr. 

Biz bir tayyare kaybettik. Di!;-1' tayyare· 
terimiz, dUıman dUşilrülmüı olduğundan, ke • 
ıiflerinıc devam etmişler ve dönmüşlerdir. Garp cephesinde istik§af ve tarassud uçuıta· 

n esnasında bir çok hava milsademeleri olmuı· 
tur. İki düşman tayyaresi, d.üşürülmü~tür. 

BiR INClLIZ VAPURU BATIRILDI 
Londra. 11 (A.A.) - Sah akpmı tngiltc"' 

renin şark sahillerinde Umpinster vapuru iki 
Alman tayyaresinin hücumuna uğranug ~ bat" 
mı§tır. Vapur kaptanı ile iki tayfa ölmüştil• 10 

tayfa bir aa.ndalla kurtulmağa muvaffak olmuş • 
tur. Alman tayyarcferi bu sandalı da mitralyöı: 
ateıine tutmuşlarsa da mermiler isabet etme • 
miştir. 

Keşif yapmakta olan bir Alman tayyaresi, 
Colmar yakınında yere inerken harap olmuştur. 

İngilizlerin Eritol Blenheim sistemindeki 9 
tayyare. Alman tayyare Hmanlan üzerinde ceve· 
tan yapmakta oldukları sırada dört Alman avcı 
tayyaresinin taarruzunn uğramışlardır. Dü§rr.a· 
nın adcden faik olan bu kuvvetleri karşısında 
yapılan mücadele esnasında Alman tayyareleri, 
üç İngiliz tayyaresini dil~ürmüşlerdir. Bir dör • 
düncü İngiliz tayyaresi de has3ra uğramıştır. Bu 
tayy.uenin hareket üssüne dönmcdifi zannolun· 
maktadır. Alman tayyareleri, hareket üslerine 
hiçbir hasara uğramad;ın dönmü .. Jerdir. 

ClR INClUZ TA YY ARESI SYLT ADASINI 
BOMBALADI 

Londra. 11 (A.A.) - Bir İngiliz tayyaresi 
Atman deniz tayyareleri Usterl üzerinde bir kc· 
tif uçuşu yaptıktan sonra Sylt adasuu bombar 
dıınan etmiştir. BiR HA VA HARBi 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz hava nezareti 
, bildirivor: 

Alman • Danimuka hududunda ada eiva· 
nn:!aki Danimarka mülklerin.in bombardıman • 
dan zarara uğradığı hab:rlerine gelince. bava 
nezareti, bildiriyor ki, eğer bu zararlardan İn • 
gilizler mesul ise Danimarkaya icabedcn blltiln 
tazminat verilecektir • 

Bir İngiliz tayyare filosu, yaptığı bir kc· 
ıif uçuıu esnasında uzak uçuşlu Alman harp 
tayyarelerile karşılaşmıştır. Yarım saııt süren bir 
harp olmuştur. 

Rus 
(BDp ı IDd aayf&d:t.) 

RöYTERIN ASKERi 
MUHARRt.::u NE DiYOR 
Londra, 11 (A.A. ) - Röyter 

njansının askeri muharriri Fin 
landiyaya İngiliz harp levazımı · 
nın gönderil:rJş olduğunu hnbcr 
veriyor. Ve diyor ki: 

.. Bunlar, Fi.&lindiyalılara Rus 
lardan iğtinam ettikleri techizat 
~an fayeah ol:ıc:ıktır. ÇilnkU Rus 
malzemetinin bUyük bir kısmı 

crada hül:üm sUren ıidc?ctli ıo • 
,luklar dolayısilc esasen kullanıl 
maz bir hale gelmişti. 

Finlandiynda bugün vaziyet 
şudur: Bütiln mıntaknlarda Fin 
ıandi:;ahlar mUstevlilerde:ı çok 
daha dirayetli, daha ~:vkli ve 
daha silratli harbcdiyorlar. 

Finlindiyalılann laveçle olan 
mUn:ıkalaU eskisi gibi işlemek • 
tedir. 

Vaziyette belki de en mlfüim 
ıJDsur Rus ordusuinun maneviya 
tını kaybetmiş olmasıdır. İhtimal 
ki Suomisatmide Finlan-diyalıla 

rın kazandığı zafer kati bir mahi· 
yet arzetmektedir. Hususiyle ki 
12 bin Rus askerinin ihata edil · 
miı olduğu Sal'ada bunu ikinci 
bir zafer daha taklbed:ceğe ben 
ziyor. 
ŞAMPiYON AKINCILAR 
Hclsinki, Jl (A.A.) - Biı 

harp m:.ıhabiri Finlan<liyanın ak· 
l'ayı şiaulinde Finllindiyah ka 
yakçılar arasında bir gün geçir 
mck fırsatını bulmuıtur. Bunlann 
arasında en tanmmış kayak ve a· 
Uf şampiyonu vardır. 

Bu adamlar akıllara hayret ve 
recck faaliyet gösteriyorlar. Bir 
gc::e içinde 100 kilO'll'tctteden faz 
la mesafe afarak düpıan müfre · 
zclerinc b:ıskın yapmakta ve ağır 
zayiat verdimckte:!ir. 

BiR BELÇII~LI GENERALE 
CöRE l\1ANrlERl·!E: M HA TTJ 

Brülıael, 10 (A.A.) - Uzun 
milddettenberi Finlandiy:lda ka 
lan ve 1939 nisanında Manncr · 
bcim hattının tensikile uğra§:ntş 
bulunan Bel~ikah Gen-erat Ba • 
doux BeJ~ikaya dönmüştür. 

Soir gazetesine yaptığı bcya • 
natta en modern .ığınaklardan 

mürekkep olan mezkQr hatta 

Finllndiya askerlerinin diltman 

- Fin harbi 
müdafaada bulunnbileceklerinl 
6Öylcmiştir. 

BiR RUS TEBLtCI 
Moslıova, 11 (A.A.) -Ta:s: 
Lcningrad askeri mmtakası er 

ldi:ııharbiyesinin tebliği: 

J O K.anun~smidc milhlm biç 
bir hadise olmamı§tır. Keıif raa· 

Hol anda 
l=tilaya uğrarDa 

l'vliic!:cr.ıle!·elcrindcn bir 
lusm!nı Amer~..anın 

:1~n~ayen!r.e terkeclecel; 
N&u-york, 11 (A. A.) -Ameri 

::alı kaşif Willlam Lnoarr~'ın be 
yan ettiğine göre Holliında hlil~u. 
mcti, bir Alman istll!sı takdirin 
de Antllles'deld Hollanda toıı 
raklanm Birleşik Amerlk:ınu 
·ı1mnyesine tevdi etmeği dUştln 
:nektedir. 

Amerikn.n deniz makamatı bt 
:nescleyi tetkik· eylemektedir. 

Janon - Rus 
Uct.r et anlaşması 

Tokyo, 11 (A. A. - lyi malö. 
.nat n1malrta olnn mahafil, Japo: 
ya ile Sovyet Rusya arasmdnlı 
jcaret itilafı proj281 metnlniı 
lün B. •rago tarafından Mosko. , 
vada 8. Mikyan'8 tevdi edilmiı 
Jlduğunu ve bugU.nlerde bu proj 
·13kkında yeni görU.şmeler yapıl 
-n::ı.sının mutasavver bulunduğu 

m bildirmektedir. 
GazetC'lcr, Tsurvua Ue Vladi 

liyetleri ve bazı noktalar~ da 
•op.çu ate~leri yapılmıştır. 

Havaların fenalığı dolayısile 

Scvyet hava kuvvetleri yatruz 
keşif uçuşlarında bulunmu~tur. 

(Rus ·Fin harbine dair ilk 
teJ::nL1ar 3 Gncü sayfadadır.) 

Soğukl 
Estonyada aıfınn albn

da 41 d~rece 
Riga, 11 (A.A.) - Estonyada 

şimdiye kadar hiç görülmedik bir 
so~uk dalgası hüküm sürmekte" 
dir. Termometre aı!ınn altında 

41 dereceye dUşmil§tür. Rigada 
d a aıfınn altınca 31 dir. Fevka • 
lacle soğuklardan bir çok qi 
ölmüştür. 

Bü!Aret. 11 (A.A.) - Gitgi· 
de gicldetinl arttırmakta olan so· 
ğuk yilzlindcıı dün 18 kiti ölmilJ· 
tür. 

ıtalya gönüllüleri 
Helsinkide 

Londra. l l (Radyo. saat 18)
Helsinkiden bildirildiğine göre, 
ilk ttatyan g<Snüllil kafilesi bugün 
ş:hre vasıl olmu~tur. Bu gönül • 
lüler ''Garibaldi Lejyonu" lamini 
ta~ımaktadır • 

Diğer taraftan. Almanya Fin • 
tAndiyaya gönderilirken musa~c· 
re ettiği İtalyan tayyareleri:ıi l· 
tatyaya iaı:!eye karar vermiştir. 

ısvsç Kra:ının 
buqünkü nutku 

vostok arasında yolcu ve emti• Londra. (Radvo. aaat 18) -
laltliyabmn yeniden bllşlıyacağı tsveç Krah Gilataf bugUn mebuJo· 
:u yazmakta ve bunun Rusya il< tar mecfü!ni açarken bir nutuk 
!nponya arasında bir mukarenet söylemit ve bu nutukta lakandi" 
vUcuda geleceğine alAmet oldu. nav devletlerinin Fint!ndiyaya 

}unu ilave etmektedir. ı ~ardımı esasını tcbaril.z ettirmit • 
tır. 

isfanbuJ levazım Amir:ığinden: 
mytıp Oetterdarmda 1 eumaralt Dikim mnJrı ~rap at61yeleı1nde ma.. 

ktneıer t~tn lllz&r edllen bina dahilinde satı QOrap maldnelertıe eaıı,mall ı.U... 

JaJaıia ~ l aumara1& Dtklmevt 14t14UrlOIUM aUracaatıan. 

'"Ancak ıuurlu ve sailam pllnlı yeni bir kooperatif hareketi saye
llndedir ki halk kiltlelerimis iktisadi mOskülAta karşı muvaffakiyetle 
mücadele edebilirler ve devlette bütün iktisadi aiy~ ilk dda 
olarak tmiA yardımalarm milıaba'et.W &Oırür .. ..... atqf odea JDıUUA olarak IEıcıı1qca ... . . .... ... --..... ~ 
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Alman tayvareleri

P - nı ele geçti nin 
------~~~~~--

Blı Alman denhciainlD 1914 de Emden llnıvuörOnd• ı~en ıtınlerl) 

Tilrlı: zabitlle jandarmalar, her 1 ver teşkil ediyordu. Nişa.n almada.n. 
aııntaluıda, etrafı sarıyorlar ve a.teg eden Araplara mukabele et.o 
bunları öte.ki mıntakaya gidinceye mek lazım geliyordu. Şiddetli bir 
kadar esir bir halde bulunduru • yaylun ateşi açıldı. Kumların kır 

yorl&rdı. gınlığı içinde bunalıp kalan kab~ mrzmvn 
Daın n Utaıe: 

lhUkAr komiayonu dlln topıana.. 
rak ltAgıt ve lnşaa.t matzemeas Uze. 
rl!ıı:lakJ lhUkAr liklyeUerinJ tetkik 
etml§Ur. 

e Her glln saat 6,45 te kapanan 
Xaraköy köıırUsU bu sabah 7 15 
de kapanabilmletır. ' 

Bu yüzden letanbuldan Beyoğ • 
lunıa. ve Beyoğlundnn lstanbula 
i§lt..nne gidecek binlerce amele 
ve memur yerlerine vaktinde gi • 
dememişler ve birçok kimseler de 
motdr ve kayıklarla karvıdan k 
cııya geçmeğe mecbur o!muşlnr:ı~: 
Boğa.ziçine ve Adalara kalkan ilk 
vaf ~lara da yolcu bincmemiştir 

mmet ve lbUJAslan Zuhur ea~ 
1nenıurıara ait em\•al 
d vo emlAkıu 
ıı::bal mal aandıklıınııa bUdJrtlerek 

ta &Jt.aıa aıuuuaa, &1Akaaıırıanı 
tebııg edlımıııur. 

• Zıraat bankaaı taratmdan Rt.vo• 
:ıı IJparı, eı:lllcn kahvt:ler yola çık

lftır. Birkaç gün aoıııa limanımıza 
ıelmlf bulunacaktır. 

• Ankarada mUteahhıt Nurt Denıır
aı •lrkeUntıı veznedarı Muh.-rt 
duı 2300 il n Ay. 

ra kadar açııı vererek la 
tanbula kaçtığı l<ıdlaıııe dün • 
lanmıı ve blrtncı ıutb ceza .Yaka-
Dıulnd Dıahke-

e aorguya çeklt~rek mevkute 
Aııkaraya gt\nıl~ıllroealne k"• n 
rtımtour. -ar ve. 

• Ağır ceza Dıahkem 
delumumı •--aı eainde mQd-....,.. ını:ıaıı idamı 
&hçı çıragı Emin k latenen 

• anatıe kaynana 
auıı GldUrrnek ve ust . 
auçundan 30 asını Yaralamak 

eene &gır bapae 
kom edllıntştır. mııb. 

• Yeni kurutan lttuı"t 
flrkellertnı" lnlkta llnılted 
muştur Bu ' rı ona baııc oı. 

· n arın lldetll t 
eagı enıaeılrnıştrr. u uzu ouıa.. 

• Batırrıak ve elma lh 
kontto)u ltln racatının 
lQğU iki niza ınıntaka tıcareı mUdUr-

• rnname hazırtaınakt.acıır 
Yalovadan evvelki . 

n.purun yolcuıanndan c:::- gelen 
tnet &dlannda iki erkekle ;;k Meb. 
Hurtye latmıertnde iki k d rlye ve 
b a ından ,up. e edtımı, ve Ül'tlert 

arandıı:tı zam 
\1lcutıannrn muhtelit 'n 
._ .Yerlertnde v 
.. ucaklanndakı cocu"'"· k e ,.un undatı ara 
amda Ui torba e.8rar bulunmu-+ • 

• 9~~ 
Ju Haata olup da izin talebinde tıu. 

b 
nacak rnualllmlerden bir hevetl •ıh 
iye raporu lııt • 

1 '"nmest Mıuı.rit vekt 
elince allkada 1 • 

Ur. r ara tamım edllmif. 

• Clhıın.-...... "'il 
"'8 " ne,ıı sokakta bf 

arsaya iki kat bina Y&Pmak I~ u' 
8aade &ldııtı ha'ı1e Uc: k t n m • 
bir mUh,.ndlııe bir le il yaptıı'tı lrlr. 

ne mfldd,.tl~ 
rubSAtname Verilmemeat karar 
nlDUftır. ıqu. 

• Evvelki akşam Romınvantn 
her tarafında veni bir soğuk daJ· 
gaııı hUkUm sUnnüştür. 

HararPt dereceııl BU1·~"t"" ... _ alt · · ., .. 
BUl~da 27 dP-~eye dllşmllı.tflr. 
kad ovtnada lııe bu dı>rrce. 28 e 
nııtear lnml11t1. Tıına nP'ırl, tama
rlnd donmuştur. T~ntPrin seferle. 

• 
8 t~hhurlar olmuştur. 

berlere <>&kovadan verilen ha· 
diye kad"CSre, havada tim· 
hararet tıı.~r gör\ilmedik bir 
tedir. Buz ~""UIU kavdedilmek · 
bisinde bir .~~l~inln şimali ~ar • 
tedir. Hanı ret• dat .. ası esmek · 

••ftrı il • 
mıştır ve Yilk~ı " ustUne çık" 

l'Tıe\cted" 
Buna mukabil uıc ır. 

radeniz Odesa &ahi1~1Y;'Ya ve"{&· 
..nıuştur. era de don • 

M erkeıf Asya da ı 
ıiml::rde hararet ııFırınae .';'ev • 
35·40 dereceye inerke., d .. tında 

· " d 20 kayd d"l un ııfa rın Ustun e e ı tni•t' " ır. 
Moskova~a ise hararet ıır 

• ""'- ınn altında 32 dercceyı mWU4lf&.za ey 
!emektedir. 

8 u, Almrn tab·yesi üzerinde 
tesir yapacak üç noktayı 

meydana çıkardı 
Müttefıkler Ş·mali Amerika
dan onbin tayyare alacaklar 

Londra, 11 (A.A.) - Tayyare 
hücumhrını def'e memur tayya 
relerle birtakım düş:r.an tayyare 
l:ri arasında şimal denHnde ln 
gılterc sahillerinden 300 mil me 
safede vukua gel:niş olduğu hav 
nezareti ta.rafından haber veril 
miş olan muharebe ha!:kın -'a alı 
n&n son malO-nata r,öre üc Alma 
avcı tayyaresi hasara uğramıştır 

Deyli Ekspres r,azetesi, yen· 
M essersehmidt'lerin nlan·tarı., r 
artık kimsen:n mcc:"ıulü olma•:iı 
ğım yaz-:raktadır. Bu tayyarele 
rin son derece süratli oldukları 
mnlCimdur. • 

"Bu planlar, Londraya Bav 
yerada kain Au~sberf:? yak1nındtı 
bulunan Messers:hmidt fabril:a 
tarının Desen atölyelerinden gel 
miştir." 

Bu gazete illive ediyor: 
•· Almanyada yalnız bazı eks 

perlerin ma!U:n olan Messersch 
midtlerin esran, şimdi ifşa edile 
bilir. Planlar, Alman tabiyesi ü 
zerinde tesir icra edebilecek olan 
3 noktayı meydana çıkarmakta 
dır: 

1 - Bu tayyareler, saatte 365 
mil ıüratle tngilterenin herhangi 
bir noktasırıa yapacakları taarruz 
da Alman bombaı:dıman .t~yare 
terine refakat edebileceklerdir, 

2 - Bu taryarelerdc 2 ikiz top 
vardır. Bu sayede mitralvözlerin 
endaht menzili haricinde kalmak 
auretile bombardıman tayyarele 
rine taarruz edebilirler. Fakat 
manevra kabiliyetlerinin fazla ol 
maması ve topların•n ağırlığı 
bunların splitfire ve hurricane ta 
rafından kolı.yca avlanmalarını 
intaç edecektir. 

Messcrschmit t 10 un mUrette 
batı iki kişiden ibarettir. Pilot 
öndeki iki topu ve mitralvöziı 
k"llrınabilir. İki mitralyöze ku • 
manda eden topçu, pilotun t.nm 

arkasındadır. Tayvare-ie t 2 sil=n 
dtrli iki Bcnz motörü vardır. Her 
biri 1t50 beygir kuvvetindedir. 

400 Galon ben-zin alan depoları 
kurşun işlemivecek surette yapıl 
mıştır. Messerschmidt tayyarele · 
ri, azami süratleri olan 365 mille 
•ntl\k 820 mil mesafe katedebilir 

Bu Mecıscrschmidt. bllvük me 
aafclerde kd:Je rl'fal·ati vapmak 
mak•adile in!;a enilmic;ti Bu tay 
yarcl•r ağır oMukl~nnr'a., ne ic · 
leriDde ne de kanathrın<la homba 
nakletm:~e imkfin yoktur." 

GAltl' CJ:a>UESl.~DE FAALll'E'I 

l'arb, U - Garp cephesinde fırtı. 
.mu ııavaıa.r tayan: taııJıcuerıw asga· 
.1,ye lP • ke · karada iki gwıdt!UOO. 
.ı mütezayit bir faallJet mllşahecıe 

.: lilmekte..!lr. a.ttalıt bcp dcvrıye ke-

fa'\ııyeu llill\ "'" uw..ır •• " 
bu kUçük müfrezeler. Fransu: olsun 
Alman olsun, geçen baftadakindeı. 

f 'll • • r. 
Geı;:en 1kt gtı içinde Fransız dev 

rlyelcrı· Alman devrtyelerl Uzertndt' 
bazı mevzll .ııuva!!aklyeUer ıtazıuı 

ruşlıırd.tr. 

Pusu, düşman P.erllerfıı" knd:ır kı 
ştt, kUçük mlltı"CZeler arumda mO· 
sa.deme. bomba ve tutek ateşleri 

'"1!erlt karakollara bücuu 
.;tbl bu ne•·I ... -ekfltın blltll4ı vekllll 
inde cereyan e ~n bu faaliyetler dQı 
·ıozeı ile Sar a-aam-'a. nl "l'm Uzçı 
\''" gece de • • • ·derin garbmda' 
""ntanl•k arnz!de cereyan 1.tmlşUr. 

Bu iki M·-•ıı•m~" da Alman mQf 
·ezeler1 ·• · '•'lçnk F'mruıı:z. k' nıkolı 
:ıa bUcum et ·-1~ zayiatla mevzl 
'erinden ta ·dolunmuıılardır. 

Havalarda. ~f,.,f~r·t 'I. 'M•n tnyyıı 
-•teri bili-- n Fransll?lm ofmall oaı 
• .. ınrte dl'rl• ' • · •.ırıı-''"''I yapmır 

!ar ve bu mıntakad& tchllke l§&retle· 
rı verilmiştir. 

10 BlN TAVYARl'l 
l..ondra. ı ı - va,tngtonda mlıtte 

tik bUkQmetıer\n memurlan A.merİ· 
kan sanayi fabrikalanna 18 ay itin<!" 
1lmdlye kadar ıamarlanmlf olanlanl"' 

!cinde tav) ı • Jıa 18 

tamak ıatedlk1erlnl blldlrmlolerdlr. 
BATAN GEMiLER 
e k!nunuaanlde biten haft11 ltfndf' 

1Uşman tara •mja.r bet vapur batınl· 
cnrştır. :Muhafaza altında aevkedllen 
vapurlardan ise. v!mdlye kadar ancak 
12 vapur bahnlmıştır kl, bunlann 
nls~U y{}zd~ lkldtr. 
Şimal denizinde bir Alman ta'"Vfl 

"'\r<'si tarnf•nı'ıın hntınlmı' o1nn 70(1 
•nn hıırmlndckl ve Govre adındaki 

lngtllz bayrnftmı hıımll vapurun mll· 
-ettebtıtr bir Danlm&rka vnpunJ tara· 
f'Jldan tahlil! f!dl1ml,Ur. Bundan baş 
ı<a dlln b!T' mayna çarparak batm:f 
nlan 10 000 ton baemlm11'kl Ounbar 
r"atıle transa .. 11ntlı'tfnln 48 kl~den 1· 
ha.ret olan btıtnn volculıın mıı~tteba 
tı ~ratmdan kurtanlm1c:trr. ırnret· 

• .. b.,t• .. ., ıı 1< 1•f 1ılr ln!lltı.k neUceıdn 

le t<>l"t (\tmıı•hır. 

·176 tonluk Hol11ndıı. bant1""11 Tnı· 
''1a M"'tl\'11 hu ""hııh p ... 1anı11Hfa,ı 
!nl!tıtereye ş:1'1Prlt~n me\'nll "1!.mA 

"ilk batmı•trr. f<:lndf'kl 4 kl<ıl bir Ro· 
'<ıoıda gcml8' tarafından kuıtanlmış 
tır. 

SAAT • 
• 13.40 

240 bin genç lngilte
rede askere çağırıldı 

l..ondra, 11 (A. A.) - 22 yaşmdakf tngUlzlerln allAb altma ça. 
ğınlmalarına b~lanılm!§Ur. Bunların miktarı takriben 240,000 e va
racaktır. 

Almanyada İaşe ve nakliyat güçlüğü 

Al Berlln, 11 (A. A.) - Alman devlet demlryo11an ldareal. bUy{}lı 
ınan oehirlerlnln Acil iaşe lhtJyaçlannı temin maksadile daha fazhı 

miktarda 1 k. Uf r1n o omo ve mUstabdemin tabslıı etmek için yolcu trenle. 
den bir tııikt.arınm seferini ılga etmla olduğunu blldlrmlştlr. 

re Deıniryollan idaresi, tıalkı hakikaten zarw1 olınJyan .ayahatle
çıJunaınağa davet etmektedir. 

Menemencioğlu 
geliyor 

ri 
. umumi ki" Uç lngiliz tayyaresi düşürülmüt 

Pariı 11- Ha cıye &rnn, 
tibi N~man Menemencloğlunun man ta 

8 

11 <A. A. ) - Alman !stlhbanıt bOroau, yenJ model 4 Al 

r'ı t' d ki heyet evvelki akpm 1 _, yY ?'eJsinln Hellgoland körlerinde 9 lngills bombardıman tay. 
yaııe ın e • • yarewne teaadnf d rek • 

Paristen hareket etmiştır. Mene. .aiaia icba.f e e Uç tanetılni dUııurmııı ve mlltcba.kl.tlnl kaç-
~&lwıwı Sofyaya da u&ra ltmJt olduiu.D.1l haber vemu•Ja:tedlr.. 

: .............. -................................ . 
. . . . . . . Fin toprakları 
·Rus hududuna 

kadar 1 . 

Bu azablJ yllrllyUe 31 marta ka. lenin böl Js ansuın taarruu uğra• 
dar sUrdll. O gün Ciddeye artık ması berkesin Umldlnl lurmıetı.. 

yaklaşmışlardı. Blr konak mesafe- Kolkola, kısun kwm geriye ric'at 
de bile değlllerdi. Yolun son kuyu- edildi Her kum tepe&l blr pusu 
sunda kervanı bir Tllrk zabltlle 17 yeriydi. Artık cephane de bltmff 
a.sker ) 1dlyordu. Almanlar mtma. gibi bir veydi Burası katnemıı. 

dan berbat bir hale gelmişler. fç. milfrezeslnln mezarı mı ola.caktı? 

temizlendi i 
i 

Delslnkl, 11 <A. A.) - 10-1. 
940 1'~inlfındiya resmi tcbUği: . 

GUndUz Kareli bcrza.hıııda ols
oeten slJkuneUe geçmiştir. Ruslar 
"endi hatl&ruu tahkime de\'am e-
di;•orlar. 

Lado;.rn gölllnUn şimalinde bir 
.tus taburu dağıtilmışUr. Ruslar 
.!00 ö!U ve 40 yaralı esir bırakmış. 
ardır • 

Raate mmtakasm"'n Finlfuıdlya 
·opraklnn Rus hududuna kadar te. 
nlzlenmiştlr. 

Diğer mmtakalnrda mllhlm bl• 
·ey olmamıştır. Fhılfı.ndiya keşU 

ollnr: muvaffnkıvetle raaliyetle • 
ine rlevam etmişlerdir. 
Dilşman ta vyarcleıi aı taa!lvı" 

'Ö5termlşlerdir. Finlfuıdiya tayya. 
·eler! birçok ke!!if t'"UElnn yap • 
nıştır. 

~ovvet te':>l·~i .. e göre 
Suo nısnıcnı bar Jı 
Moskova, 10 ( A.A.J 

.,-ad askeri mmtakası 
mayının tebliği: 

- unin 
genelkur 

9 Kanunu anide, Ukta jştika 

metinde. piyade cüzütamlarmın 

.,.arpışmalan vukua gelmış, ve bı.. 

;arpışmalar netıcesinde Sovyt" 
'•ıtaları SuomLalminin şarkınd~ 
ı,irkaç kilom..:-tre geri çekilmiştir. 

hepo'a ve Petro1avsk istikam~. 

tinde. keşit kollan faaliyeti kayde 
dilmiştir. 

Kar'!li herzahında, topçu faa· 
liyeti olmuştur. 

r .na hava • ..ayya;f' hareldtın 
tahdit e\·lemic:tir. 

izmirde 
heyelan ! 

Arazitleki kaymayı 
önlemek için 

tejair ahnıyar 
tmıır. 10 (A.A.) - Kemer ve 

Kwlı:ullu istasyonlan araaındakl 
arazide blr heyelan baııgöatermtı • 
Ur. Heyeltıno mAnl olmak lc:ln fb. 
Lfyat tedbirleri alınmıştır. Banliyö 
treni tek hat üzerinde (elemeğe 
haşlamıştır. Diğer bat iptal edil • 
mlştlr. 

.I DAHiLDEI 

terinde tllttmiyen hemen hemen 
yok gibiydi. 

Sıcak günlerde. aabahm saat 
dokuzundan akşamm 4 Une kadar 
mola zarureti vardı. Blribirine 
bağlı 90 devenin nğır adımlnrlle 

aşılan bu çl51 Almanlan da 5abır • 
sa:lıktan çatlatı~ ordu. 

Bu A vrupalılarm tahammtll ede
bilecekleri blr ytlrUyUı;ten ziyade, 
Şarklılara yakışan bir yllrUyllşlll. 

Sıcak ha va ve yakıcı rfizg!ra 
lahammnt etmek, hele fınn gibi 
kaynayan kumlar da gtlno,,in akis 
ıerl:ıe bakmaya tahammül etmek 
çok' gUç oluyordu. Birdenbire ha 
reketten duruvermif blr denize 
benzeyen bu kum çöllerinde ancak 
dört yUı metre ıızaklnrım görmek 
kablldl. Bu kum çölUnUn ufku 
dört bir taraf;.an kum dağla.rlle, 

kum tepclerile örtülmUııtll. 

Buralan, her adımda puau ku· 
rulmU§ blr hiyanet memleketine 
beıı:dyordu. Kumlarla mücadele 
yet.miyormug gibi eşkıyalu..rla da 
uğraşmak lcab ediyordu. Kafile 
ıtarşılaştıklıı.n her hayalle döğüıı· 

meye hazır olmaktan bıkmıgla.rdı. 
Kızmııı toprakla koyunkoyuna ya· 
şayan durgun ve kaynak havanın 
teı:ılrile her dakika değişen kum 
tepeleri ve bu tepelerde vücuda 
gelen kum hortumları. kafileye 
şiddetli bir .Uvari hücumu hiaaini 
venyordu. 

t.1Uke nlaanm btrlncl gtlnll ıa· 

fakla beraber mUfreıeslnJ ikiye 
ayırdı: Kum tepeleri kervanı boğ 
mak arzusunda imişler gibi biribi· 
rine yUz metre aralıkla aıralanı· 

yorlar ve yaklaşıyorlardı. Güne, 
çekildi ve gUoeşln çekilmeaile be· 
rabcr. kum tepeleri Uatlinden bir 
yaylım ateşi havanm ağırlığmı 

yırttı. yer yer ufak kum aUtunla· 
n havalandı. Kurşunlann rastladı· 

ğı vlict•tlar dellndl. Bir adam aea 
çıkarmadan yuvarlandL 

Milfrcze Bedev11erle sarılm1'tı. 

Bunlar tahminen beş ytb kişiden 

fazla idL Almanlann .lki makineli 
tUfeği derhal faaliyete geçtl Te· 
pelerl sllpllrerek sahayı temlzledJ; 
te~kt!Ata başlanC:ı. 

?.~lldafllayı 4 maldnatı. 13 Alman 
10 eııkl Tilrk tUfeği ile 24 roveı· 

Şiddetli soğuk ve 
denizlerde fırtına 

Şehrimizde de olddeUI soğuklar bOkDm a1lr11yor. OOn gece afırm a!tmda 
blrbuçuk aantlgrada dUşen bararet, bu sabab aıtıra yUkaelmlşUr. Raaath&De 
ye ıönı 10ğuklar devam edecek ve zaman saman kar 7&gacaktır. 

Denizlerdeki flddeUI fırtınalar da kestlrui§ değildir. Ereğli ve ZOııguJ· 
daktaki vapurlar, ıahlle düşmek tehlikesi k&r§ıamda açılmı§Jardır. 

.Bog&zda, fırtına yUZUnı:len Karade.nize çıkamıyan 20 deD f&Z1a Türk ve 
ecnebi vapuru vardır. 

Dün akşam limanda bir kua olmuı ve Be1lkt89 &ıterlnde Sebat ıllebl 
ile ZUbaJ •llebt ça11>ışmışlardır. Kaza, Selıat tlleblnln, demir alırken ZU.lıallD 
Jzeruıe dUşmeat neUceal vukua gelmlşUr. ZUbalde kıamen buar vardır. 

Arkova ı.Jmll 6000 tonluk bir 1.nglllz ıaz &em.iai CS. <;aoakkaJ.a. br&· 
ya oturm111tur. 

Tırlıaıı vapunı hakkmda tıu abah yeni haber plmltUr. Alemdar tahll. 
siye g'emlsl vapunı kurtarmak lçtn bUtUı:ı kuvveUle Ç&l1fUkla.ruu bildirmek. 
tedlr. GemlDtn auıarıı dolan ambarlarının bopllılmuı lçlD ~ ka
paUlmaama ba§lanmı§tır. 

Ge.m1ıı1n birçok )'&r&lan oldutu glSr11lmO,tQr. Han.ıım feaalılm& NI· 
men Alemdar tabllstyeainde buluııa.n mUtehauıalar ve dalsıçlar den1a str· 
mekte ve bUttln lmkA.n.aız.lıklara rötlll gererek memlekete bir milyon llraya 
m&1 olan bu gemiyi kurtarmağa Çallfm&ktadır. Geminln vaz.lyeU fena olma 
sına ratmen ambarlar bopltıldıktaıı 80I1ra teknenin yuk&n kalkacatı " 
böylelikle Tırtı.aıım llnırtanlabll-lt Clmi4l ...-dır. Bu llmlt •yd olmUmA 
rağmen mUnakale vıklletlıtln katı dlrektltlert Usertııe llODUD& kadar M J&. 
pılmuı IAz.ımgellrae yapılacaktır. Bunun tçtn ICrzunım vapuru birçok maJM. 
me ve kurtarma lflne yanyan Aletler ve mOlehaaına daJ&ıg •• 4'ulıcDerle 
lılıa &llp.m Umenımıl'dNıı Yaka )'adM banal edecekUJt, 

MUke, taarnız eden Araplarla 
konu§mak ve anlaşmanın mUfre • 
zesJ için faydalı olacağı kanaatlıı• 

de idL Yanındaki Türk jaadarm&• 
sına işaretle: 

- Bir beyaz bayrak ,&tere· 
Um. kon U§alım. 

Demek istiyordu. Jandarma ne
feri, Milkenin istedlğl.ııf anlamakta 
mU:ıkUlat çekmedi. Silahın ucuna 
Milkenlıi bağladığı bir beyaz men• 
Jll havalandınldı. Atet kesildi. Bu 
ateşin kesilmesinden Almanla.r ıs-

• Ufade etmek için sUr'aUe yerlerini 
tahkim etmeğe başladılar. Biraa 
içinde erzak aandıklarile deve ae
ıne~lerl bir biri Uzerlne yığıldı. Si
per kazıldı. Yenecekten daha mtı-

ı 
hlm olan au, aiperlere yerle;U- • 
rildL 

Herkea siperlere girdi. Develer 
ıhtınldı. Çevrilen' murabbam dört 
köşesine dört. maklnah 
rildl. 

Milke sordurdu: 

- Atee etmekle ne yapmu tr 
Uyorsunuz l Niyetini&, Çarptfmaksa 
bundan siz zararlı çıka .... teınm, 
Bırakınız. yolumuza gidelim. .. 

Araplardan beklendiği ıtbt mu
vafakat cevabı gelmedi; nereden 
geldiği belli olmayan yilkaek bir 
ses. vunıa.n söylüyordu: 

- Yolunuza devam edebfllral • 
nlz; fakat erzakınw, develerinld 
ve ıUAhlarmw bırakmak tartile... 
Aynı zamanda on bin lira da ver 
me11sinlz ! ... 

· (Oeva:on1 •u) 
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oaınnoıye Veknoı 0 Mecuıste, şayıanaırı şftddetfte teB<zftı? ettn: 

Zez e · mıntakasında 
soygunculuk yoktur 
Son bita çoya göre 2 3 1. 3 1 

ölü ve 7 9 9 4 yaralı var 
Felaket gören yerlerdeki memurlar, acı hatıraları dolayısile 

huzurla çahşamayacaklan düşünülerek başka yerlere naklolunacak 
l!UyUk Millet Mccllslnln dUnkU 

toplantısında Dahiliye ve Sıhhat ve
ktlleri t&ratmdan zelzele fcHUtetl et· 
ra.tmda izahat verilml§tlr. 

Gene dllnkn celsede. felAkete uğra. 
ZXllf yerlerdeki mahkftm ve mevkuf. 
larm cezalarının tehlrl hakkındaki 

k&nwı lAyihası da kabul olunmuştur. 

Dahiliye Vekilinin sözleri 
Dahlllye vet"Jll Meclisteki beyano.

b:na :Meclis azasını ve onlar va.'1ta· 
sııe Türk milletini taziye etmekle 
baıla.mıa, deml~tlr ki: 
"- Arkad&§lanm, uğTadığımız fe

llket ctdden ?rtlyUk ve çok acıdır. 

Blru aonra aıbbat ve içtlmat• vekili 
arkadll§Imdan aahlh rakamlarını din· 
llyeceğtnl.z veçhi!~ yirmi b(' J bine ya. 
km mıımı'Jl vatandaş kaybettik. Se
kiz bln kadar yaralımız var. Kısmen 
n tamamen yıkılan blnalarm sayısı 
otuz bine yakındı . Ancak bu rakam
lar da kısmen tahmine mUstenlttır. 

Biraz daha az veya dııho. çok olması 
mümkUndUr. 

FelAketzedeler, kimsesizler mille-
tin ııtneslndc en sıcak §eflmtl bulu
yorlar n bvlacaklardır. Himmetiniz
le en lnaa zamanda !eJAkP.t harabele
ri UatUnde mamureler doğaca.ktır ... 

Faik ôztrak, bundan sonra, fe1Aket 
gören yerlerdeki memur ve jandar· 
nuı.larm oralo.rdakl acı hatıraları hu· 
zur ile ı;atışmalarmı sekteye uğrata. 
b11ıcegt dU~UnUlerek tebdlllerlnln ka. 
rarlaııtırıldığmı söylemi§, s!lzU zelze. 
le mmtakasmdakl bazı soygunculuk 
vakalan olduğıı ııelcllndekl rivayetle
re getirerek deml1'llr ki: 

v Soygunculuk olmamıştır 
''- Arkadaşlarım sizleri temin 

ederim ki vazifeli veyn vazifesiz 
herkes namuski'ı.rane çalışmış ve 
çalışıyor. Burada yapıldığı muhta
saran anettiğim mesai o kadar 
kolny yapılmış değildir. Çok sıkın
tılı ve meşekkatli olarak yapılmış
tır. Bu kadar hüsnü niyetle çah
ean insanlara şöyle böyle 13aibeler 
:l.ıınat etmek hiçbir zaman bu hüs_ 
nUniyeUe kabili telif değildir. 
Arka~lar, hepinizden rica ede

rim, sizler vasıtasile bütün millet
ten rica ederim. Memlekette otu
ran erbabı namustan rica ederim. 
Öyle rivayet halindeki sözler va
ki olduğu zaman lütfen sorswılar. 
Böyle bir §ey olmuıısa gören vnr 
veya herhangi bir şeklide maruz 
kalan kimseler alllknlI kimselere 
ıpllracaat ctnıış midir? Kim tara. 
!mdan nerede nasıl ve ne suret
le olmuştur. Bu sorulduğu vakit 
görülecek ki, bunların hepsinin al
tı boş ve hepsinin altında kirli bir 
mak.sa.dm gizli olduğu göriilecek
tir.,, 

Son Dakika'nın zabıta romanı 

fi' azan: William Mat.in 

Yatafını, od.alarmıp temizliği isin 
de bana.~ veriNli. 

Evans: 
- Seuiz ibir kiracı mıydı? 
- Eh oldukça. Gramofon çal • 

maz~ı. Toplantı yapmazdı. Zaten 
Bayan Ellen Osmond ve benden 
bqka, odasına kimse girmezdi. 

- Demek ~an Ellen Os -
mond onu ziyaret ederdi? 

- Komşuluk icabı evet. Ara. · 
larmda. fazla bir şey yoktu. 

- Bayan Osmondun son defa 
olarak bu odaya ne vakit giı'di· 

lfni s!yllyebılir misinb:? 
Şimdiye kadar susmuş olan 

Con ~re karıştı: 

..:-. l!aY.an Osmondun avdetini 

Sel felakati 
Faik Oztrak bundan sonra zelzele 

mıntakalannda yaptığı tetkik seyn. 
batini etrnflle antattıltt..:ı sonra sözU 
sel felAketlne getirerek demiştir ki: 

"- Zelzelenin sebeb olduğu feUl._ 
ketlerin Uımlrl ile uğraşıldığı sırada 

bir de su tebllkesi başgllsterdl. Kırk
·- - ·· Sinop · .. · • crkez kazalari
lc Manisa o··'\Blnı ve Kocaell kllylc. 
rlnl, Bursanın :Mustafakemalpll§a.lz 
mirin Reterlhlsar ve Bergama, Antaı_ 
yanın Semlk, Çanakkalcnln Ll\psckl 
Bnlıkeslrln Susığırlık, Edlmcnln Ke· 
şan knzalanm su basmıştır. Bu sel 

Metlr.1en · • ··-~ ıpnşa kazMmda. 19 
insan llldU, 300 ev yıkıldı. Ödemiş, 

Serplk, .LApsekl köylerinde de birer 
insan boğuldu. 

- ' t • • ıt·ndan açıkta kalanlar 
tamamllc kapalı yerlere yerleştiril· 

mlştır. Istıraplarının tahviline çnlı. 

şılıyor.,, 

Sıhhat Vekilinin izahatı 
Dahiliye vekilinden sonra sıh

hat ve içtimai muavenet vekili 
HuHisl Alataş kürsüye gelerek i
zahat vermiştir. Uulfısi Alataş ez
cümlo deml~tir ki: 

·-E"R"Z'i"NCINOAŞiDD-ETii-·ncı--ı 
ZELZELE DAHA OLDU 

onğer moli'iltakaDaraa da 
'1'enn zeB(!;!eıener duyuldu 

Düzcede ve ödemişte vukua gelen 
sarsintıda binaların dıvarları çatladı 
Ankara, l 1 - Alınan haberlere 

gllre, evvelki gece Erzl.ıcanda saat 
21 ve 1,09 da lkl §lddeUI zelzele ol
mu1'tur. Hararet derecesi sifırm al
tlnda. yirmi olan ııchlrde §lductıl bir 
!tar tipisi hUkUm sürmektedir. 

Sıvastan alınan haberlere güre, bu 
mmtakada ölU miktarı 6500 kadardır. 
su,ehrlnln birçok it." lcl"i başt::ıbaşn 

yılcılmıştır. 

Knr<lan lmpanıın Suşehri - Koyul· 
hisar yolu a~ı ıı.•. tır. lındat postnlıın 
gelmcğe başlı.nu~tır. 

Son )1rml d!lr~ mıat içinde Şlblnka· 
rnhbnrd:ı hafit. mUtenddi• ~ clzelcl ı 

kaydeclılml_ştır. 

Evvelki gcc yarısından sonra snat 
yo.rrmd ı Boluda şiddetli ve sabah 
R,21 de ha!i! dnıak Uzcre iki harekc
tınu: olmuştur. Has:ır yoktur. 

DUzeede de bu iki zelzele hl!.!edll· 
rnlş ve tsmetpa~a llkokul.ınun dıçar
Jarı çatlamı~, tedrisat tatil edilmiş· 

tir. 
Evvelki g1ln saat 14 te Bergamnda 

ve 20 de Dikilide S er saniye sUren 
iki zelzele olmu~tur. 

Ödemişte de iki zelzele olmuştur. 

Adliye blnnsının dıvıırlarr çatlamış 

ve bina boşaltılmıştır. Tirede de biri 
hafi! diğeri şiddetli iki zelzele kayde· 
dilmiştir. Hnsarat ve zayiat yol:tur. 
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Çeviren : Ha-Ke 

beklesek daha iyi olmaz mıydı? 
Evans sözünü keserek: 
- Ben resmi bir görüşme ya· 

pıyorum. Hususi değil, lQtfen 

karışmayınız. 

Con sustu. Gözlerini hizmetçi 
kadına dikti. Kadının gevezeli -
ği.nden korkuyordu. Ellcni işin 

içine karıştırabilirdi. 
Müfettiş sor':lu: 
- Öyleyse Bayan Hiks, söyle

yiniz bakalım. Bayan Osmond 
son defa olarak bu daireye ne va· 
kıt girdi? 

- Ben ne bileyiln? Söyliyebi· 
leceğim bir şey varsa onu dün, 
Bay Valpasla beraber sokağa çı
karken gördüğümdür, 

Zelzele fasılalarla devam ettiği için 
halk korku içindedir. 

Ankara, 11 - Erzincan ve bavıı.11· 
sindeki feHtketzedelcrin diğer vlll· 
yetlece nakil ve ~kAntan devam .et
mektedir. 

Gelen haberlere göre, dUn Kayrıerl
ye 290 !elllltetzede gelmiş, 94 dll ora
da bırakılarak geri kalan 196 BI İs· 

tanbul, l{onya ve Aydına bir kısmı da 
şehrimize gönderilmiştir. İstasyonlar 
da yaralıların tedavllerl ve nakledll· 
cllklcrl yerlerde lskAnlarr stıratle ya
pılmaktadır. 

Talebe ve .subaylar hattç olmak n. 
zere Sıvnıı ye Erzlncandan Konyaya 
gelen 08 nUfu.:ı kAmllcn yerleşmiş ve 
Kızılay tarafmdan ihtiyaçları gideril
miştir. 

Amaııyada felO.ket mmtakasmda 
dolaşmnltta olan sıhht heyet tarafın
dan 45 hnsta::a bakılmış ve bazı köy- , 
lerucn bir kısım yaralı Turhal ı:ıcker 

fabrikası hıı.stancslle Amnsyn has
tanesine yatırılmıştrr. 

Diyarbakır çocuk esirgeme kuru
mu 100 kız ve l'iO erkek fel~ketzede 
çocuğun ycrleşmP..9lnl temin etmiştir. 

Adnnaya lskA.n edllecck dördUncU 
kafile de oraya varmıştır. Adanaya 
gelenlerin -necmuu 940 0 1!I'4tur. 

- Bu enteresan bir şey. Saat 
kaçta çıktılar? 

- Saat yediye doğru 1 •• 
- O zamandanberi Bay Val • 

pası görmediniz mi? 
Kadın başını salladı: 

- Hayır. Bu sabah sekizde 
kapısını çaldım cevap yoktu. 
Saat onda tekrar tecrübe ettim. 
Yine cevap gelmeldi. Bu akşam 

kapıyı adamakıllı vurduğum hal· 
de içerden hiç bir ses gelmedi. 
Şimdi sedyede; dışarı çıkan adam 
neden cevap vermedi, onu da bil· 
miy,oruml · 

Evans ona bu noktadan izahat 
vermeğc lüzum görmedi. 

- Demek bana Bay Valpas 
ha~kınıda fa~Ja bir şey söylemi • 
yeceksiniz? 

- Hayır. Bildiklerim bu ka -
dar. 

- Apartmanda oturduğu gün· 
denberi ne ile me:ıgul olduğunu 

biliyor musunuz? 
- Y oo, yalnız, Koveut Bahçe • 

de gezerdi, sonra döner kfiğ1da 

bir ııeyler yazardı. 
- Aha? Demek yazıyordu 

- Eh i§te. ~öY.le ufacı'k kağıt· 'fi.; :1.. • 

"- Zelzele felaketine uğrıyan 
Erzincan, Sivas, Amasya, Tokat, 
Samsun, Ordu, Giresun, Gümüş -
hane, Yozgat ve Tunceli vilayetle
rinde tesblt ettiğimiz ölil miktarı 
23131 ve yaralı miktarı 7,994 ve 
tamamen yıkılmrş olan ev rnikta
ı 16.385, irine girilemiyecck ha
le gE'lmil) olanlar 9.157 olmak üze
re 29.390 hane harab olmuııtur. 
Bu rakamlar her gün değişmekte
dir. Yeni aldığnnız haberlerle de
ğişiklikleri günil gününe tashih e
diyoruz. Takip ediyoruz.,, 

Vekil bundan sonra alman ted
birleri anlatmış ve §Unları söyle
miştir: 

"- 11 inci gün kaldırılan en
kaz altında canlı insan bulduğu -
muz olmuştur ki, bunu bu nokta
ya verdiğimiz ehemmiyeti teba -
rüz ettirmek için söylüyorum. Bi
rinci kademede öltilerin defni, ya
ralılıı.rın tcdnvi altına alınmasr, 
hayvan lılşelerinin toplattırrlarak 
gömtilmr,si ve bu suretle taaffün. 
den ve hastalık zuhur ve siraye _ 
tinden kurtarma işi nazarı dikkate 
alındı. Yaralılardan ağır olanları, 
nakli mümkiln olanları tertip etti
ğimiz hastanelere gönderdik, bun
ların yolda giderlerken pansman
Iarı ve lnzımgelen tedbirler için 
tertibat aldık. Sıhhiye sitasyon _ 
ları açmayı unutmadık. Hafif ya
ralılar mahallinde tedaviye terke
dildi. Felaket gören yerlere sü
ratle yeti~ebilmPk için yolların 
açılmasına da. büyük ehemmiyet 
verildi. 

Vekil, mUteaklben, 1~e yardımını 
anudmı§, bunun köylere kadar teşmil 
edllditinl, herkese gtd!\ temin olun_ 
du[,unu blldirml:ştlr. 

HuJQsi .Alataşın izahatından ötren
dlğlmlze göre, yaralılar için hastane-

r' •' : ' · · .. lhtl~·atıarı da tah.cıls e. 
dilmiş, diı.ıpamıerler gcnl1'1etllmlştlr. 
sarı hıııılalıklara. kar~ı tcılblrler alın_ 

mıştır. 

Mebusların sözleri 
Dahiliye \'L Sı!ıh. t veklllerlnln ver

dikleri izahattan sonra sllz alan ha
tipler felllket ak-binde h!lkQmetçe a
lınan tedbl!'lrrl ve bUtUn milletin is
tisnasız olarak bUtun mevcudlyetlle 
CelAl.et gören kardeşlere yardım hu
suımnun ~östermı, olduf{u bllytik 
ltalbllllğl, tedakArlıtı sitayl~le yade· 
derck geçirile._ bu bUyU:c felO.ket kar
c:ıııındn mad~eten ')lan zlyanlo.rı TUrk 
milletinin bUtUn lmkO.nlarn ba§vura
rnk tcJU; edl'ce~nl PÖVlPmfşler ve 
bUvUk facia lı;erisinıle kurban gitmek 
~nıretlle blzdım 11ynlmış olan kardeş
lerimiz için bUtun milletçe duyulan 
gnyrlkalılll trseııı ncıya tercüman 'J 
o1n••ş!11rdır. 

]ar üzerine. Kapsmr da daima 
kilitlerdi. 

- Başka hiç bir şeyi nazarı 
!dikkatinizi celbetmedi mi? 

- Yooo. 

İstintak bitmiıti. Amelya Hiks 
işini poliıılerle arızasız olarak bi. 
tirdiği için memnundu. Hatta on· 
lara karşı bir sempatisi uyanını, 
olacak: ki, kapıdan, çrkarken geri
ye döndü ve Eva.naa: 

- Bir dakika, komiser. Aklıma 
geldi. Bay Valpasm garip bir iti
yadı vardı. 

- Öyle mi? Neydi? 
- Belki siz de farkına varmış. 

sınızdır. 

- Neyin? 

Kadın burnunu havaya kaldır· 
dı ve koku almağa başladı. Evans 
bir kal:lma bir de Cona baktı. Con 
da kadının bu hareketine §Atmıştı. 

Amclya Hiks: 
- Kokuyu almıyor musunuz? 

diye sordu. 
Evans yine Cana dönerek: 
- Hiç bir koku alıyor musu· 

nuz? 
Conun bumuna bir koku geli

T 

Milli 
Piyango 
Bugünkü çekilişi de k zanan 

• 
numaralan sı aya ş 

olarak ver'yoruz 
150.000 lira kazanan 

24782 
82 ile biten numaralar yirmişer 

lira amorti alacaklardır. 

50.000 lira kaaznan 
4369 

69 la biten numaralar 20 şer 
lira amorti alacaklardır. 

25000 lira kazanan 
27256 

15.000 lira kazanan 
14562 

12.000 lira kazanan 
6025 

5000 lira kazananlar 
15645 1925 20681 28664 29513 
4000 lira kazananlar 
1504 16517 23251 23991 

2000 lira.kazananlar 
'1433 9827 10874 14277 17794 

18463 18520 38281 39800 

1000 lira kazananlar 
334 1422 3007 4030 6446 

7769 8906 10394 13246 160S6 
17628 18586 19486 19528 20181 
20468 21001 21490 22120 22224 
22960 26947 27889 29846 32326 
32569 33313 38895 38899 3987·1 

200 lira kazananlar 
80 450 630 773 1137 

1397 1528 1628 1711 1743 
2400 2541 3472 4033 ...:-095 
4489 5292 5501 610S 6331 
7112 7451 7601 7747 8016 
8966 9995 10194 10389 10673 

10904 11084 11693 11788 12146 
12148 12368 12562 13187 13470 
13720 13844 13975 14058 14105 
14441 14744 149?.2 14948 15025 
15090 15871 16124 16126 1619?. 
16427 16538 16702 17227 17799 
17894 18296 18395 18789 18800 
18980 19019 19443 19578 19638 
19978 20369 20587 21618 21850 
21921 21987 22196 22443 22601 
22638 23062 23065 23334 23916 
24365 24691 25493 25567 25759 
26212 26376 26437 26575 26683 
27319 27486 27571 27816 28193 
23917 28970 28998 29453 29825 
29951 29989 30121 30411 30524 
30605 30657 30828 31173 31203 
31207 31542 31767 31771 31917 
32158 32295 32310 32551 33382 
33978 33989 35242 35407 35615 
35714 36178 36505 36721 37385 
37643°37704 38297 38780 38874 
38985 39230 39241 39395 33~89 

50 lira kazananlar 
104 134 141 317 449 
45'.) 481 487 591 6ô(} 
664 687 702 724 728 
746 747 755 839 845 
862 864 948 1010 1043 

1065 1082 1273 1305 1443 
1447 1496 1644 1680 1693 

yordu. KO'Veut Bal)çede bu koku
dan bol bol vardı. Evans: 

- Evet alıyorum. Her tarafta 
olan bir koku bu ! 

- Yanılmıyorsam ... 

Kadın miifettişe: 

- Hala nu anlryamadınız bu 
koku ... 

Evans: 
- Eeee, bu koku ..• 

Kadın: 

- Port<tkal kokusu, portakal! 1 
Evans ve Con biribirlerine bak· 

tılar. Evet, portakal, yine porta • 
kal. Valpas bir· portakal yığını 
altında ölü olarak bulunmuştu. 

Bu meyvanm bu cinayetle bir a -
lakası mı vardı? Con, portakal 
yüklü el arabasını iten adamı, ya
ni Yalpası, gözünün önüne getir
di. Az sonra lda omı ölü olarak 
bulmuş~. 

Evans yüksek sesle: 
"- Bütün mahalle portakal 

kokusu içinlde. Burasının da öyle 
kokmasında hiç bir fevkaladelik 
görmtiyorum. Manav dükkanları· 

nın üzerindeyiz!'' 

.(Devamı var), 

1766 1876 1970 2030 2046 
2077 2133 2302 2480 253.1 
2533 2644 2693 2745 2751 
2897 2967 2973 3068 3178 
3292 3~29 3441 3626 366g 
3822 3827 3857 3881 3905 
4099 4163 4352 4368 4402 
4445 4493 4565 4G95 4705 
4723 4729 47Sfi 4795 4817 
4907 4933 4978 5055 5194 
5210 5387 53S5 5402 5412 
5448 5481 5727 5779 5836 
5842 5965 5973 5988 6{)21 
6113 6132 6145 6162 6254 
6310 6323 6457 6633 6G48 
6651 7142 7198 7273 7293 
7298 7371 7457 7558 76SS 
7773 7788 7854 8163 833S 
S412 8508 8570 8572 S637 
8725 872ô ô8~7 8852 899G 
9108 9lôl 9193 9234 924f. 
9301 9302 9353 9380 9454 
9487 9554 ~573 9670 9780 
9863 9987 10075 lOlGG 10202 

10246 10263 10375 IC.113 10537 
10565 10746 10774 109J8 11039 
11283 11304 11309 11403 11420 
1144~ 11508 11560 11593 11636 
11728 11733 11741 11733 11794 
11800 11900 11963 119G7 12050 
12062 12070 12122 12183 12185 
12319 1:403 12417 12416 12491 
12731 12734 12937 12~33 13~19 
13025 13027 13049 13057 13?07 
14?48 13176 13182 13217 13284 
13318 13480 13582 12600 13859 
13877 14002 14012 14341 1440$ 
14432 14484 14542 14619 14625 
14691 14727 1~920 14:>25 15256 
15346 15415 15502 15~?3 1559S 
15538 16659 1G773 15815 15821 
15844 15897 1G04S 16112 15199 
16261 16381 16390 16395 16425 
1G457 16167 lGS2:1 16577 1G77t> 
16814 16873 16924 15954 16987 
170SO 17091 17109 17148 171~7 
17216 173G5 17359 17459 17468 
17409 17576 19585 17605 17~52 
17789 173~9 178i3 18008 13C€G 
1SlS9 te~G7 132S5 1863';! 1385".i 
18727 18774 16818 19018 19024 
1~025 lS-041 19J5G 19118 19139 
19185 19201 19324 19Z72 1!>453 
19ıı;ı 1ss3.1 1~a :s ısss~ w102 
19750 19791 197S7 198~7 1S871 
19954 20268 20307 20334 20ô94 
20337 21175 21215 21314 21387 
21512 21555 21SSO 21751 21839 
21870 21!>00 21913 2201a 22139 
22245 22276 22278 22323 22325 
22351 22387 22388 22483 22597 
22i31 22786 228DO 22314 230ô9 
23110 2314~ 32253 23278 23321 
23335 23354 23356 23458 23505 
23508 2354~ 23597 23€27 23GG4 
23518 23921 2~349 24440 24460 
24493 24571 24583 24717 24730 
247S9 24791 24806 24973 24899 
24959 21991 ~5036 25116 2~118 
25331 2~~~~ 25~05 2~508 2558G 
25587 25600 25636 25726 2595~ 
2~:01 :C:S'.>:-53 26:171 26i0'? 2614'1 
25153 26239 26310 2~91 2GG58 
26662 2G724 26826 25910 27158 
27182 27272 27284 27312 27378 
27522 27553 27J~O 277!}4 27813 
27816 27843 27896 27934 28136 
28215 28285 28298 28321 28385 
23451 213455 2SGS1 28703 28761 
23861 28876 28990 28097 29139 
23200 29215 29436 29455 29489 
2f569 29589 29555 29672 29737 
29848 2a~43 30097 30156 30168 
30174 30317 30362 30382 30435 
30559 30532 30045 30 681 30701 
30i23 30755 30802 30314 30S23 
3DS35 30863 3D942 30944 3096~ 
303$2 31043 31080 31097 31155 
311G9 31172 31~10 312~4 31270 
31343 31431 31441 31543 31560 
31586 31597 31771 31963 32110 
32207 32295 3~343 323!>7 32412 ' 
32420 32171 32543 32648 33078 
33134 33147 33223 33263 33353 
33381 33520 33568 3:681 33520 
33668 33681 33771 33797 33869 
33395 34030 34043 34077 3403~ 
34168 34189 3~268 34278 34323 
34348 34529 3'1623 34686 34740 
34770 34969 34981 35a4S 35114 
35128 35247 35356 35351 35378 
35388 35620 35659 35747 35913 
36163 35381 36420 36459 36797 
36879 36920 36924 37003 :;1ooso 
37ISS 37224 37296 37~94 37407 
374fi9 37477 37S6fı 3i6'i1 377.ı,;5 
37~63 37CS5 28159 ~Bl80 38113 
38277 28~77 38314 3S~-04 3C481 
38537 3SGSO 3SS77 33583 38679 
387~-0 38904 36916 3~s~2 38927 
~9028 39052 390S7 39113 ~D174 
3S337 393SS 3~39{) 39AqS 3~~61 
39571 39646 39658 39775 39794 
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