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Bir deniz 

il 

azıs 
-

a a 
Romadan verilen bir haber 

muhare- Bulgaristan Balkan antantına 
besi daha . • w d t ) k 
lngi~ii~e Alınanhar gırmege ave o un·aca 
gbi:ılerı ~rasında büyüe 

Lo dh:.k,;:ı:~;ına •• ı ST ALiN Balkanları harpten uzak tutmak 
~=E~:;!";;~~:.!bi BazışartlarlaFinlandi- - için vaziyet tetkik. edilecek 
Alman harb atıkıannda bir ya harbinden vazgeçme-
luk lngtllz lü g:imıe 14 bin ton- ğe hazır olduğunu y / . · ı ' 
~=~ :::~: ::·~~~: Lond,., :n1:~'.ı - Daily u g o . s a v v a 
llluharebesı daha olın bir deniz Express gazetesinin Amsterdam ı 
başında Rio U§tur. Hatta • 

~~afotazavapuaıru~M:: ~ar~~:~iro:: ~:a::: :~1~r=~e~~0 ~~ Belgratta toplanacak Balkan konseyıne 
t luıunag·a teavik ettlg"ine ve tavsa- ı aq on evldeo'ya dil " J 

rn~~g·eur~:~tanicab ederken ge~ ~~~:~=:av!::u00~C:~~ bu" yük ehemmiyet veriyor 
~a.nu k ne bildirdiğine dair Amstcrda.ma 

ne cenubi A:ıncrik ııe Yaknıda Yi- bazı haberler gelmektedir. Zanne. 
larında İngiliz a Sahilleri açık- dildlğine göre, verdi~! cevabda Londra, 12 ( A.A.) - Romadan 
..... ve Alman h b b buraya gelen bir telgrafa göre Bal-
-ueri arasnıd ar ge. Rusya Baltıkta kendlaine denı·z 
h a Yeni bir d ,_ .., kan Antantı konseyi, Belgrat top-

8.rebesinin VUk en~ nıu- Uslen· ve Pe••n-o'dan istifade et- l d 1 · B lk A uu p k ..._." antısm a, Bu garıstanı a an n 
dir. ÇUnkU bitaraf e . :rnuhtenıeı_ nıek hakkı verildiği ve şarkta tantantma ginncğc davet eyliye-
.Alzrı..... ticaret lunanlardaki ""'- kt" ..... vap la ... .ıuıandiya ile olnn hududunda ce · ır. 
:reket CDUin1 ur rnıdan ha.. tashihat yapıldığı takdirde sulh . Belg~a/~ !2 ( A.A.) - Avala a· 
~·e b alınış olan 13 gemi- rnilzak . . ıansı bıldınyor: 
rneğe~ harb &eıniie[i refakat et- erclennc girlşmeğe ve Fin - Bu sabahki bütün gazeteler Bal-

azırlannıaktadır. lAndiya harbinden vazgeçmeğe ha- ' kan Antantı daimi konseyinin 2, 3 
zır olduğunu bil~tir. ve 4 şubat tarihlerinde Belgratta 

!lsırga, hır trenı 

Clevrllcın !Ska treını de fırtına yüzünden 
"'e ü d 

A V z en fazua insan yaralandı 
vrupada ··ıh· b. .... 

S.. k mu ış ır soguk dalgası hüküm urer en A · 
3 0 

. 
' k rıantınde senedenberı görülmeyen 

ııuenos-Aira, !ıc(~.A.J ~al~ası insanları öldürüyor 
f.enedenberi görülmedik bir Slcak .A.rıantini 30 
~lı ~lır. 15 ki ı sıcaktan ölmüc ve b~algası bastır· 
a t~• " 'ili ır ı;ok k" · d 

'
'<llanmıctır. Tarlalar kavrulm ışı e ,. uştur ck"nl . 

İyle kavrulmasından korkuluyor. 1 enn 

.. * * 
~· ftd -1.nısterdam, 12 ( A.A.) - Soğuk dalga ~ 
~ (f:1 Holandada Ren nehri üzerinde 5e}·~ı~fa: 
1 iltt~uştur. ı 'ehir hemen hemen kfünilen buz
t~ Sl'rı.ıludur. Gemilerin büyük bir kısmı lımanla.. 

&tııınıştır 

FIRTINA, BlR TREN! KOPRUDEN 
UÇURDU! 

Milôno, 12 (A.A.) - Uç gündcnbcri Adri
yatik sahillerinde soğukla beraber hüküm sür
mekte olan fırtınalar perşembe günü çok şiddet. 
leruniştir. 

.. Triestede hararet sıfırın altında 10 a düş
muş ve sahillerde Seyrüsefain tamamile dunnu'· 
tur. 

Tricsteye giden vapurlar fe, kalade müşkü. 
(Dc\"amı 2 ine! aayfada) 

toplanacağı haberi büyük başlık· 
l~rla neşretmektedirler. 

Yreme gazetesi diyor ki: 
''Balkan milletleri için, dört 

hariciye tıazırının bu toplan
sı büyük bir clıcmmiyet al· 
maktadır. 

l/arp Avmpajoı tahrip t. 
derken Balkan devletleri Bal 
kanları harp fırtınasından u· 
zak tutmak ar,zusile t•azi}'cti 

tetkik etmek üzere toplam.. 
yarlar. 

il erlıalde Balkan Antçn/ı 
konseyi, Balkarı deı:letlcri ha· 
riciye nazırlarına Avrupa har
binin ihdas ctti~i vaziyeti tel. 
kik ı:~ btlgünkü şartlar altın· 
da Avmpanın bu kısmında 
wlhü mf'haf aza (/mck imkan· 
larını derpiş cylem"k Jır~atım 
verecektir.,, 

lngiltere 
Fin ordusuna havada ve 
karada yardım edecek 

• 
Londra. 12 (A. A.) - İyi malfımat alan mahafilden öğrenil~ 

ğine göre 1ngilterenln Finllndlyaya yardımı daha ziyade geni§letiJ&
cek ve FinlAndlya ordusunun gayretlerine bem karada hem de hava.. 
da müzaheret olunacaktır. 

Cenubi Afrika htlktlmetine gidecek olan tayyareleri, bu hUldi
metin Finllndiyaya vermlf olması Londrada büyük bir memnuniyet
le karşılanmıatır. 

Bu tayyareler Finllndiyaya sevkedilmiş bulun.maktadır ve Sov
yetlere karşı hareklta l§tirak edeceklerdir. 

H1TLER TAVASSUT EDECEK Ml? 
Londra, 12 (A. A.) - Daily ExpreSA gazeteslnln Amsterda.m 

muhabirine göre HiUer'in Rus - Finllndiya ihtilflfmda tavassutta 
bulunması için Uç sebeb vardır: 

1 - Ancak bu suretledir ki hem Sta1in'in hem de Musolini'nin 
dostluğunu muhafaza edebilir. 

2 - H1tlcr J<'inlflndiya harbi behancsile İngiltere ve Fransa
nm Skandinavyaya adam ve harb levaznnı göndereceklerini zannedi
yor. 

3 - FinlAndiya harbini ileri 11Urerek Rusyanm Almanyaya gön
dermediği iptidai maddeleri Hitlcr her ne olursa olsun elde etmek 
istemektedir. 

Dally Telegrapb'm da Am.lterdam muhablrl. H1Uer ile Alman 
tktmat heyeti refsl Rltter arasmda son ıamanlarda yapılan itkt konuş. 
m:ılarda Rus madenlerinin lıılcUimesi \c naklini t mılk etmek Uzcrc 
Rusyaya Alnıa.n fencilerinin gönderilme:ıi mesele:ıi tctlik olunm~tur. 

Moakova, 12 (A.A.) 
-Reuter bildiriyor: 

Soleaklara yapıştın
lan ilanlarla 1921 ve 
1922 sınıfları silah al
tına çağınlmaktadır. 
Her sene daha sonra 
yapılan bu davet buse 
ne §İmdiden yapılım§· 
tır. 

1919 sınıfile 1918 in 
yarısı geçen sonbahar
da silah altına alın-

Harp 
uzarsa.~. 

ltalyada zaruri madde
ler tayin usulüne tabi 

tutulacak 

Fransa da et istihlaki 
tahdidatını şiddetlen

dirdi 
Roma, 12 (A. A.) - Hava.s bil .. 

dlriyor: 
İtalya, Avrupa harbi .uzaıdıiı 

takdirde bunun kendi iktwı.df bU.n.. 
yesl Uzcrlnde yapacağı fena tesir. 
lcrle. m~guldllr. . 

2'erurl maddelerde tayın uaultı
nün ihdtıBt için daha ılmdiden ı. 
cab. eden tedbirler a.lııimist.Ir. 

Diğer taraftan, fia.tıa.rm bilhu
aa giyecek mallannda mnt.cmadl. 
yen yükselmesine mfilıi olmak JÇhı 
snl!hiyettar maknmat muhtelif 
cinslerden, fakat yekllasak elblıie, 
çamaşır ve potin yapılfuasmı · der- · 
ptş ~leniektedir. BlltUn bunlü 
b~mcn hemen ve mllnhasıraıi yer
li mallarilan yapılıica.ktır. ' 

*** 
Pam, ı2 (A. A.) - Ordu in.

fleslnin icab ettirdiği fevl:alAde 
ihtiyaçlar üzerine Fransız hükQ
metl et satı§ ve i.3tihlfı.ld t.alıdidıı. 
tını §iddetkndirmeğe karar vcr
ınıştir. 

15 kanunsan.iden itibaren pa
zartesi v salı günleri C:ann, inek, 
ve koyun etleri, cuma gtlnU de da
na., inek, l:oyun, keçi, domuz: ve 
at etlerinin satl§ı yasaktır. 

Ayvahkta şiddetli 

zelzeleler 
Ayt•alık, 12 ( A.A.) - Ru cah:ıı 

.h!.te 6 ı;aniye d~\~1 " 

detlice bir zelzele olmu~tur. Ha.. 
sarat yoktur. Dün gece de .bir bu
çukta iki defa tekerrür eden ha
fif wsmtılar olmuştur. 

• 



.. 
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Askerlik ha his/eti 

-1 
o d u 
Hazerde 35 bin olan mevcut 

S3ferde 300 b:nı bulur 
6,200,000 nufusJu is~açta 800 bin 

insan si:~i'ı ku!lanmasını bihr 
Vaktlle Pomeranya•nm bir kıs

mına.. Baltık memleketlerine ve 
FıııJ.1DdJyaya se.hib olan IBveç, ya. 
Vq yavq Baltık deniz:lnln cenu. 
bunHa ve prkmda olruı tcp.rakla
ruu kaybederek, lakandlnavya 
yarımadasına sıkışmıştır. Norveç. 
ton muslihane bir oekildc ayni· 
dıktan eonra hveç b tün toprak 
!hti.raal&ruıdan uLf!k yaşamıe ve 
bUtlln faaUyeUnl IBveçlllcre daha 
mllreffeh b1r hayat t..emln etmek 
için aar'fetmişUr. Cihan Harbi CS· 

ııasmda A vrupanm iktmadi ve iç. 
timat oizıunıru bozan bütün t>D.r
amtrln.rdıı.n üzak kalmış olduğtin. 

dan memleket dUnynnın adNieri 
çok az olan mes•ut dJyarlarından 
hırt tıallnJ almıştır. 1914 - 1918 
harbinden eonra laveçle çQk eski 
düpnanı Rusya nmeında ve lsve
çln eski t.opraklan üzerinde Fin. 
l!ıidiya devleti kurulmuş oldu
fu~dan lsveç lcendinJ tamamlyle 
enuılyette blasederek. her çeşit fb. 
tlllflarm dışında kn!mnk eııasnı.a 

dayanan bir al,}-·ıuset tn.kJp etmcğe 
ba.ıjlamıştır. 

Bu temaytll, laveçt Milletler 
CemJyet.uıe en çok bağlanan dev· 
lellerden blri ballne getirmiş~. 

MUşterek emniyet elstemine gtı. 

venerek, 9un~90!J. ~ört ~.e ev. 
ve!, yani 1926 da kuvvetterüıl 

hissolunur der"eceile' ... ualtınışur. 
laveç bitaraflığını kendi kuvvet.
lerlle temin etmek lüzumunu an. 
cak 1936 da bl.ssetml§tlr. Artık 

Mİiietler Cenılyetlne güvenJlemJ
yeceğt bu tarihte lsveç halkı ta
rafından anla.şrlmı.ştır. HAdisat o 
kndar aUratle cereyan etmiştir ki, 
hUkCUnet 1936 da ~r!Aınentonun 
tasvibine lktlran eden askerlik 
programını tacil mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Altı milyon Dd yQz b!n nllfusu 
otin lsvcç, aulb ınmanında yazın 
3~ bin, kışın 18 bin kişUik bir or. 
du besler. lsveçte muvar.zaf u. 
kerU.k mllddeU sınıflara göre 165 
etınte 260 - gQn anısında değişir. 

Bu kuvvetler eulh zamanında 
dlSrt fırkayla Norland ve GOUand 
çuplan lsm.I verilen Dd m.ahalll 

gnıptan ibarettir. Norland gnıpu 
hafif mevcutlu bir fırka mahiye. 
tindedJr: GoUa.nd gnıpuysa biri 
topçu. diğeri piyade olmak llzere 

iki alaydan ibarettir. lsveç'in, 

bundan birkaç ııy evvel, yeni t'lf· 
lAhlıuuna progranırnm ilk aeml 0-

Jarak yaptırdığı 78 tnyyarest var. 
dı. Silihlanma prognımma göre 
bu tayyarelerin adedi Uç yüze çı
karıl&cak tır. 

hveçte aIIAh kullanmaya kudre. 

ti olan 800.000 lnsan vardır. Fa
kat bunlardan yalnız :>oo.ooo l 

talim ve terbiye görmUftllr. bveQ
e muvacaflılr zamanı çolı az ol 
tuğu lçln talim görmllş efradın. 

"D8nevra ve harb tek.nJilı:ıo vuku. 
tu azdır. 

.lsveçln bugünkü sllAhlandırma 

Kabiliyet va kuvvetine göre bu 
500.000 talim gönnOt askerden 
ancak 300.000 inl aoferber edebi
lir. 

1avcç ordusunun 1efer1 kadrosu 
şu suretle teec.kklll eder: 10 fır

ita, bir hafif Uva ve huauat mak
satlarln kurulan aakerl teeekkUl. 
lor. Norland ve Gotland grupları 

.Yerlriae lcalacak ve mahaut mllda.. 
fanya yanyacakUr. 

Rus • Fin harbinden evvel hO

ktlınet bazı ihtiyat tedbirleri al
ınıştı. Dnha o vakit 6ilAh nltmda 
bulunan erlerin sayıSJ 40.000 e 
çıkıınlmıştı. Barb ba§lndıktan 

ııonra lsveç ordusıl tz.inleri de kaL 
dırmı~ muvazzatlardao tecil odl
lenlerl de sllA.b altına çağırruş

tır. Son zamanlarda laveç fırka}&. 
n seferi mevcuUarmı lkmaJ ede
rek bazırlanmıeUrlar. Norland vo 
Gotland gruplnn, sahil muhafaza 
kıtalan seferber haline konan ye. 
iıl efradla takviye edilmiştir. 

IBveçU lyt blr ıı.skerdir. cesur. 
dur, sakindir, lty,tlidir, fij?Orcu-, 
dur, meşekkate dayanıklıdır. ls
veçl!ler blltün meziyetlerinJ on· 
ycdloct uırdaki barblerde g&ıter
mlşlerdlr. Eğer memleketleri tatL 
IA tehlikesine mnruz kalır5a bil. 
llln laveçlilerin ıülAhn eanlııca

ğmda şüphe yo1ı:tur. 

!aveç a.razlsl. FlolAn~m el
mallndcn gelen bir mlltecavl.ze 

karşı tabiat tarafından müdafaa e
dilmiştir. Burası 500 kilometre u. 
ıunluğunda, 300-400 kilometre 
genf3llğtnde cenubu şarkide Botnl 
körfezi ve eimalde yüksek Klolen 
sıra dnğlan arasında dnr bir ge
çittir. Mlltecaviz ordu, dağlan a. 
şamıyacağı lçlo muhakkak bu ge
çitten geçmeğe mecburdur. Hal. 
baki ba gec;lt de birQOk manlaJnn 
ihtiva eder, bir t.aia!tan ~bür ta
rafa devam eden bir stırU çnylar, 
ınnaklar, nehirler blriblrl arkası
na aıralanır. Hemen her nehir bt. 
ribirlne muvazı ufıık dağ zincirle· 
rinlo eteklerinden geçer. TBbiat 

burada IBveç besabma hiç masraf. 
&ız yapılDlll bJr mania hattJ haz.ır. 
lam ıştır. 

lkl!m1n aoğUk olueu ve nntln
dlya Ue llt18al yollarmm azlığı 

dUşllnUIUrae, FlnlAndlyayı gUnUn 

birinde işgal etUği farzedilcn Rus 
tcuvvetlerinln ta.rşnıma tıkması 

muhtemel otan 1aveç ordusuna 
taamız lc;fn kolay kotsy bu m~ 
lekete gtremlyeceği arıtaşıtır. 

; •'.: • • • . ·' • • ., ı• •• • ; ' 

u;ıe §4i~le/e,ı11.de· 96l'dii.l/e_l'{~f i~ 
. ' . • • •. • • • · r ._ • '\ ~.tol 

''Her gUn" sütunun:ia, İtalyan siyasetinin yeril tnıdp.fJan 
tetkı"lı: edilmekte ve şöyle denilmektedir: 

•"Tarihe dikkat edelim: Sovyet düşmanlığnu din haline getire::ı 
AJmanyanın can düşmanlığından can doatlufuna geçi§ini aıran 
müddet ancak altı aydan ibarettir. Almanyayı bir uçtan (;tekine 
atan saiki araştınnayı tarihe bırakalım, bugUn muhakkak olan 
nokta ıudur: Alman İtalyan dostluğunun mUıterek Sovyet dil§ 
manhğında kuvvet alan temeli sarsılmııtır. Saramtı devam ediyor 
ve her geçen gün aralanna biraz daha menfaat aynlığı aokuyor." 

f~) AKŞAM 1 ·J 
~·----...... --·-- ._._. __________ _ 

.. Dikbtler" aOtununda, fehircilik milteııa..ıaı Pro.t'ua mer 
daa açmaft çok &evclifi yazılmakta. fakat meydanın behc.me4al ve 
ber yerde ılheJ, makG1 mUnalip diltecefJ bt't bir .h.lldl-.at olmadr 
tı. bti işte de dOZ"u aqt~amal• dalma 26.& &unda bulundurmak 
..._, tl'lba • Ntin1'""1rtMI• 

~) _____ ____ 
Yardım faaliyeti Müttefikler havalara 
~~a.~~~,di~~m. h8kim ·olacaklar 

komi~ vali Fahri Özen'in riya. 
setinde bir t.oplantJ yaparak mu. 
rettep mahallere gitmek llzeh: 
Enlne&ndan Malatya istasyonuna 
gelen felAketudelere elbise ,,.e 
c;amqır verilmesini kararla§tı..rmıv
tır. 

Şlmdlye kadar hastanelerde te
dsvUerl yapılarak çıkanlanlardan 

kendi arzularlle başka yere git. 

mek lsUyenlere, elbiseleri. iaşele
ri. tren hfletlerl emniyet müdür 

IUğU tara.tından temin edilmekte
dir. 

Dün, Matatyıı fııtal!lyonundan 

Ratay vilayetine 590, Mersine 196, 
Adanayn 114. Ant.ebe 107, Kny
serlye 7, Eıhığa ıs. Ma.rnş'a 21. 
Dlyarb&kını 13, Madene 4 feliıkct
ıede gec;mtşUr. 

Bu yurdda.şlara lsta8yonumuzda 
emnl.yet mUdUril ve diğer memur
larla komıta tarafından çorba. 
çay vo yiyecek tevzi edilmiş ve 
aralarında bulunan blr yaralı da 
hastaneye kaJdınlDUftır. 

Şehrimizde bugUne kadar lsklr 
e<illenlcr 250 nüfustur. Sıhbnı 
mildUrU ve Kızılay reisi evleri ge
zerek iaşe ve iskan vaziyetlerini 
murakabe ve yenJ lbtfrıçlarm• 

tetkik ctmfelerdir. lskAn ve ~ 
islerinde çalışan ynrdnncı komite
ler bUyilk faaliyet göstermekte w 
fel~ketzcdclcrln bOtUn ihtlynçlıın. 

m tenıln etmek için devamlı blr 
ırurette c:atrşmnktadırlar. 

TUtUn at6ly!!Slndo eksper ve 
şeflerin .vnrdrmile vilcude getirilen 
hastanede 32 yarah tedavi edil. 
mektedir. 

MISIR HAHAMBAC:JSI 
TEESSORONU BiLDiRDi 

Ankara, 12 (A.A.) - Mısır 
Hahambaşısı Haim Nııom Reisi 
cumhur tnönilne gönderdiği bir 
t . l.,rafla ·hareketi arz fe!Jketi 
dolayısile en derin teessür ve ta 
ziyelerini bildirmi§tür. 

lAHOR tSLAM CEMIYET1N 
DEN GELEN YARDIM 

Anlura, 12 (A.A.) - r..ahord2 
l:Jam Ceır.lyeti RelsJlğinden 
Cumhurrcisl İsmet lnönüne ge 
len bir telgrafta hareketiarz fe · 
laketi yilzU d . n dolayı teessUı 

ve taziyeterle. bu felaketzedelert 
yardım olarak l 100 lngiliz lira':iı 
nın gönderildiği bidirilmektediı 

Fi LISTIN Y AHUDl 
CEMAA Ti SIHHI 

MALZEME YOLLADI 
Buraya gelen malCUnata ,ıaza 

ran Filintin Yahudi Cemaati ta 
rafından felaketzedeler için 601 

İngiliz lirası kıymetinde uhh 
malzeme tebcrril edimit ve bu 
malzeme memleketimize gönde 
rllmiştir. 

Aldıtnnız malCUnata 1f:Öre, ha 
reketl arz felaketzedeleri için Ku 
düa ve Hayfa belediyeleri tara 
fı.ndan yUzer ve Nabltıa belediye 
&i ile Mecli · lat!m tarafından 
verilen 50 ıer İngiliz lirası .,c 
diğer bazı zevat.n teberruat ye 
'kn.nu olan 400 İngiliz lirası Kızı 
lay kurumuna gönderilmiştir. 
Ywıanistamn Garbi Trakyeı 

valisi namına Siyasi Büro Şer· 
ve Gömülcene gehr. namına d~ 

bel!diy.e reisi ve G8mlllccne baş 
konsolosumuzu ziyaret ederek 
hareketi af.ı: dolayısile teessUr ve 
taziyetlerinin Reisicumhur İsmet 
tnönilnc arzcdilmesini rica tt 
mi§lerdir. 

Norveç kralının nutku 
Osfo, 12 ( A .. -t.) - Norveç kralı 

bugün parlfunentonun }'eni içtima 
devresini açmııitır. Kral, açılış nut 
kunda bilhassa şöyle demiştir: 

Harp dolay1sile Norveç ticaret• 
ve vapurları büyük mil kü1~ta ve 
tehlikelere maruz ka!mışlardır. Bu 
sene içinde dünyada ve bilhaSS3 
komşumuz Finlandiyada sulhOrı 
teessüs etmesini temenni ediyonu 
Norveç, dilier bitaraf de\•letlerle 
''e bilhas..~ Dan;marka '~ lsvcçle 
birlikte sulbO idame etmek a.mı-

Amerikadan ·alınacak 12 bin 
tayyarenin muamelesi bitirildi 

Londra, 12 ( A.A.) - Dün lngilterenin şi
mal açıklarında bir Alman bombardıman tayya· 
resinin hücumuna uğ:ayan üç l ngiliz t.icaret ge
misinin imdadına yetişen üç lngiliz harp Lay
yaresJ Alman tayyaresini şark ıstıkarnetinde kaı;
mağa mecbur etmiştir. Alman tayyaresi kaybo. 
lurkeo kanatlanndan birinden dwnan çıkmakta 
olduğu müşahede edi'miştir . 

hamil ka)•ığı bir balıkçı gemisi yedeğiM alarak 
Çekmiştir. Vapurun batUğı yerden bır mil ka.. 
dar uzakta bir Alman tayayresı balıkçı gemisini 
bombardıman et~ıştir. Gemıye isabet o.mamış ve 
kayığı sahile çekmıştir. 

MUTTEFlKLER AMERlKADA.~ 12 BlN 
TAYYARE AL.\CAKLAR 

Alman tayaresinin attığı lxımbalar vapur
lara isabet etmemiştir. 

BIR lT AL YAN VAPURU MA YNE 
ÇARPARAK BATTI 

Nevyork, 12 ( A.A.J - iyi bir kaynaktan 
bildirildiğine göre. Fransa ve lngiltere onünniz
deki iki sene içinde Arnerikadan 12.000 tayyare 
Eatın almak için icap eden muameleleri yapmış· 
lardır. • 

Londro. 12 ( A.A.) - Bir ltalyan vapuru, 
lngilterenin şark sahillerinde mayne çarparak bat· 
mıtşır. Gemi mürettebatından kurtulan 30 kişiyi 

Şu dhet te il!ve ediliyor ki. müttefikler önü. 
rnüzdeki yazın ortalarında Almanyarun )'apmak

ta olduğu tayyare mıktarıru aşacaklardır. 

Avrupa'da şidd8tli sağuk ve ıutmaltr 
(~ 1 bıd .. yf•da) 

tatla mücadele ey!cmcktedirler. Bu vapurların 

bir Çllğu ba~ limanlara sığınmıştır. 

zaya uğrayan yüzden fazla insana yardım et.. 
miştir. 

Villa de Novosti civannda bir eşya treni tam 
köprü üzerinden geçerken ı-~·ırga}ıt tutulmuş ve 
lokomotife bir şey o!.mamışsa da 7 \'agon demir 
bir kaç metre aşağıda bulunan şoseye yuvarlan
mıştır. Keza, Aurisima civannda da bir trenin 
bir kaç vagonu devrilmiştir. Trieste Kmlhaçı ka· 

Fırtınalar Venedikte de hilküm sünnekte
dir. Venedik kanalları kısmen donmuştur. 

Yugoslav hududunda Orovona'da bir Yu
goslav hudut muhafızı soğuktan donm:.ıştur. 
Gö~'de de bir çok kişi soğuklardan ö!..-nüştür. 

F!oransada sid:letli kar hrtinalan esmekte.. 
dir. 

tN SON DAKiKA 

Romany~ kralı .ile 
Yugoslav naibi dün 
hudutta. görüştüler 
Londra, 12 (Radyo, saat 18) - Bülqeşten bildiriliyor: Roman· 

}1l kralı Karol ile Yugoslav kral naibi Prens Pavle dün iki memleket 
hududundaki bir mevkide buluşa:-a.1i bir m:lji:::t g5.-ü},'ll:i~lerdir. lkı 
devlet reisi arasındaki bu gö:iişmıde Balkan Antantı mımıleketleri· 
nin vaziyeti ve Venedikt~ki ltalyan - Macar müzakerelerinin mev. 
ıuu bahsolduğu anlaşılmaktadır. 

1',ilhakika, Venooik mQ akatından Macaristanla ltalya arasında 
bilhassa Romanyn.nm vaziyeti üıetinde görüşülmü~tür. Gerek hal· 
yan, gerek Macar membala:-mdan \'erilen haberlerde b:.ı cihet işartt 
edilmekte:lir. Romanyanm şarktan Sovyet istila tehlikesine, garp
tan da Macaristaıun arazi talebine maruz bulunması nazik bir me. 
tele teşkil etmektedir. 

Bulgar murahhas hayati 
Mos~ovadan döndü 

Macariatana lcarşı Rus 
tehdidi 

PCl"i•, 12 (A.A.) - Bu sabah· 
ki Fra:ısız ır..atbuatı bilhass3 

· V .. ne..ik konuşmalarının netic~· 

!erine ve Fin.andiyaya r.ard:m 
. -•~1-- ,. •l m::selesuıe 411.&4,.... göstermektedir. 

Or~r~ gazetesi aiyor ki: 
.. Öyle gözilküyor ki, İt:clya 

Almanyanın kıınıldamıyacağı ka· 
na.atindc:dir. Almanyarun Balkan· 
lan iktisaden istls:r.ar etme-inin 
bizzat kendi menfaati iktlı:aaın • 
dan olduğunu Berline anlatın:~ 

ve cebir yerine tatWığın ve ttaı· 
yan yanmadasında sükunetin Al. 
manyaya kıymet biçilmez bir is" 
tifade temin eylediğini göster • 
ıni§tir.'. 

Figaro gazetesi Balkanlar 
hakkında şöyle yazıyor: 

''Macaristana k:ar§ı Sovyet teh' 
didi siyasl bir hakikat değil blr 
faraziyedir. İtalyan • Macar :ıat· 

tı ha;:ek::tinde • ıı:fişahedesl mil • 
hirn olan cihet mil§terek a~ed 
bir mUdıf~ z:iyade Tuna ,.e 
B1lkan Avrupasında Sovyet nii" 
fuz ve mütlahalcısine karşı dur • 
mak azmidir. Realist olan ltal • 

Sofya, 12 (A.A.) - Sovyetler birliği ile bir ticaret ve seyrlse· ı . i ti k d' f • • 
fafn m.ıahedesi akdt:tmiş olan Bulgar murahhas heyeti dün Bulga· Yan 6 ya:e en 1 men aatı:ı~ 
riatan'a dönmüştür • Sovyetlerin ve komünist ihtUAtı• 

Heyete riyaset eden maliye nazırı Bojibince bu hususta mem· I nin tevessUüne karıı mukaverr..ct 
nuııiyetini lzhnr etmiş ve muahede mucib:nce Sovyetlerin Bulgar hareketini idare etmekte bulmuş& 
tfcarct mfiTes:t1t~ri !le doğruda~ doğruya te~as edeb~mek . ~:zo:ere b:nziyor. Bu, çok ktyasetli bit 
Sofya da daiau bir ticaret heyetı bu!Ul'l'foraca .:larını ııovlcmıştir. harekettir ve bwt~ ar.cak La -

Eşya Rus ve Bulgar vapurlariye nak1edilece!ttir. Muahedcnln kab'l' ,, · 
müddeti 3·scnedir. ytr Çl ı ır. 

iz mirde görülmemiş SDDuklar 
İzmir, 12 (A. A.) - Dün akşama doğru suluk.ar halinde dü§" 

meğe başlayan vağmur ve esen şiddetli §İmal rüzgan biltiin gece 
hı.ı:ını artt1rara.k devam etmi tir. Menemen, Manisa ve Bergama 
havalisinde ~iddetli kar yağdığı gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 
!rmir için nadiren laydedi'ebiJen bir soğuk hilkfim aürüyor. 

Y anm saat süren bombardıman! 
Londra, 12 ( A.A.) - ı\berdeen limanına bağlı "Burnbanks" w 

''DondO:o" isimlerinde iki balıkçı gemisi, lngilterenin şimali şarki 
sahili açığında iki Alman tayyaresi tarafından yanın saat bombardı. 
man cdi:miştir. Kaçmağa muvaffak olan bu gemilerin mürettebatına 
ôa bir şey olmamıştır. 

Diğer cihetten şark sahilinde bir şehrin sakinleri denizde infilak. 
lar vukubulduğunu i~itmişler ve ufukta, sfüihh bir balıkçı gemisi ol· 
du~ zannilc bir gemiye bir tayyarenin bomba attığım gönnüşlerdir. 
Gemi tayyare dafii t.oplarile mukabele etmiş ve attığı mermilerden 
bazılannı tayyareye isabet ettirmiştir. Düsman tayyaresi uzak!~ 
mıştır. 

Diğer cihetten şark sahili aç.ı6'111da bulunan bir vapur, bir düş
man tayyaresinin bombardımanına ve mitralyöz ateşine maruz bu· 
lunduğunu telsizle bildirmiştir. 

Burnbanks'ın mürettebatı sandalı denize indirme~e çalışrrken 

mitralyöz ateşi~ marııı kalmıştır. Geminin kaptanı ilk ~mızdan 
sonııı düşman tayyaf6inin yedi &ekiz defa daha hilcum ett.itrini be-

Oeuvre de ltalyaı:ı aiyaıetinoeri 
takdirle bahaedlyoı ve diyor ki: 

"Belki bazı Macar mabafili &· 
tede .beri besle. iklcri emellerdetı 
vazgeçm:k mecburiyeti kar;ısın· 
~ memnun olmamışlaroır. Fakat 
c!iğer Macar mahafilinde Venedik 
mül&katı büyük bir tesir yapmış· 
tır. Maearhr anlamağa başlamıf 
tardır ki. harbe aUrUklcnmemeniıl 
en emin çareai ltalyan aiyasetine 
dayanmaktır. Csaky'nın Macaris~ 

tana avdeti~denberi Macar maha· 
filin!.n yalnız bugiin için değil 
istikbal ikin de İtalyan aiyascti· 
nin veehcsi hakkında yeni &örü( 
teri vardır." 

Finlandiyaya yardım hususun· 
da Matin gazetesi müşahede edi.
yor ki, Polonyaya karşı yapılaJl 
taarruzun uyandıramadığını Fir.· 
landiya suikasti uyandırmıştır: 
Biltnn dünyaya oamil bir blok 
vücude gelmiştir. DQnyanm hd 
tarafından Finlnndiyaya :rardırı> 
~elmekt~jr. Finlandiya rne9Clesin .. 
de Ruslarla Almanlan ayu~ 
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~~--------------------1 
Muhtelif noktardan bir 

~uuu . bUKl KUl!K.t.aun 

Rus .taarruzu muhtemel ~Okenln bu teklifi kabul et 1 Tam fic gt1n bu vulyette r~ 
a:esme imk&n yoktu. Bunun ta BiLeıı su, artık az az veriliyor, 
bulu ölüm demekti. Bunlula bo· boğular .:._buk çabuk kuru,yordu. 
~manm en oofru hareket ol· Susuzluk fpeneesi içinde Jtavnılan 
Juğu meydanda idi. Ateş · tekrar Almanlar, etraflarında hurmalık • 
..)a§ladı. SUrekH ateee bu adeı 13.rla çevrilmlş güzel bir g~I sera· 
Araplar başlamI§lard.L Almanlar bma kapılıyorlardı. Soıı kal~ sa 
~. zaman mukabele ed!Yor · tulumu, son kalan fifek)er t.aklim 
.ar. Cephanelerinin bota gitmeme ·edildi. 

* Haber aldığnnıaz göre, lT inci 
~sırda yaşamış ve TUrk dilnvaı"nın 
ilim ve edebiyat sahalannda kıy
nıeuı eserlertle ·bu:vUk bir şöhrPt 
btrakmış olan Klitib Celebinin f s
tanbul'da Vefa cfvarmda ve Evli. 
Ya Çelebi'nln KllSm1"at1ada bu""fln 
nıetrllk bir halde bulnnan ve yer
leri ac-ılacak yeni caddeler Ustfüıe 
t~sadUf eden mczarlannrn h .. "'11,,. 
kil durumlannm teııbltlne r>ııarif 
'\'ekllll~f t11rıorm"an Tol'),:&9'T s,...,._ 
YJ n:UdUrü Tah&n Oz memur edil. 
J:niştir. 

VekillikÇe bu mezarlann mtna
Sfb Yerlere nakli ile ıııahlbleri adı f ~ birer anrd olarak rnuhafuaıı; 
ıç n icab eden teeebbOslerde bu
unuır,.aktır. . 

* SUmerbank Umum mlldUrü 
~urullah Stimer vazifesinden lııtl-
a ederek banka murak be h 

Yeti iizAhğma ve 8Um a __ e -
nıum mUdü ıu.ıwı erUIUlk u
kAI r öune de Ticaret V&-

etl Dış Ticaret Reisi B h 
Zihninin tayf.n olundUklan b~~ril~n 
tnektedlr. • 
'* D' d eVUıe ~~yede ~ırısızhlc manadile 

e:. .... uiM ı>ohı Haıan Basri 
ÖlıiUren. "OliFlert vi 
%im h kl Yarahyan NA-

n ctnda blrf'1cl m 
. l1'1:1hkernet1lnin verdi~ 28 a. te"Za 

pis cP2am kararm t sene ha. 
nıesi mahkftm 1 emvtz mRhke
bozrnuııtur "E::: 

1 
alevhlne olarak 

Nft.vr--~ fılınn e ce mUddehımuınt 
za nekza g6re'"~ lstemıı,tt, AP.n-ce. 
:r"'k .r.eniden lı: OS)•avt tetkik ede. 
tir. " "' &rannı blldir~ek.. 

*Demir fth IA 
llnılted alrket~ d~ dtaC'frlerf birli~ 
nlfvete gec;mlRtir n en itibaren fa
b••lacak olnn bu. 1 Mikdan otuzu 
ir,lrı Gıı'at•"la o irnted tJirketıer 
i: h mpr Abı~ lı ~ :ı lsarlardan ~a!an 

3 
P•nn a 

?"•lıınmrRtır. Ticaret V : oda ki. 
tl!~ limt~ ıılrket!Prtn ıı~!~~~i tbtl
kılı için emir vennı ti ev-

ş r. 
OUn bakır ve kalav Umte 

hevf'tı umuınıveıert ticaret :11 
~tlrı~a baş kontrol15r Hakkı N~ 

n ., rlvns,.tfnde tO'llt>nrnnıbırdtr 
*Ek k · f' d bme fabrtlrası ku1n1ak tPkli 
ın e ulunan tn ili r . -

nıllmePııilJ p it I? 2 lnnPstnrn 
e man Ank d rı-•hrimL~e dönmn~ Rra an 

l·'\""ata rör tflr. Verf1"n ma-
e mumAllevh 8 tt 

35 hin PltMek Ya'lahu~~k ku~a e 
te bir fnbrfka tP!l!f b ~t
.A nı u11ut1uncfa 

tP ra belcdJyesile bir anl••nıa 
Ya"m•strr. ....,,, 

Peltman bugQnterde Lond 
Ya gl~ecek ve lata b ı ra
istedtğf ek k n u da kurmak 
n . rae fabrtl:aaının tart-
cl~e!ıtri oradan beledlyeye gön -
~N>cekUr 

,.,.. * Alany~ civannda karaya oturan 
.ı. ırh:tn \'a h rn puru enU:a kurtarılama-

lştır. Alemdar tahli!tyest ~ı.- • 
knalanna d ~ UiJ 
hl evam ettl'?Inl nl')urun 

r anb • · tıkana anndan delik çimento ile 
nıusaıtl'ak ıuların boşaltıldığnıı, 

. nln hava devam ederse gernJ-
tı~~UzdlirUlmeaı Umltıertnln arL 
F.:rıurı:lal&ıe bfldlmılşttr. Dllıı de 
ınanunızdavapuru kaza yerine Ji • 
ve vesaıu: birçok malzeme, llet 
lar götlinnUtt~lrUkte mütehassıs-

ı r. 
• BlanbuJ ~ 

C;ığı 3~ otobUsn- Y&,J ldareaıntıı aıa.. 
·~ .... lbaı 
'<lJ Oçtlnde bfteoeıcu e mUddeU mar_ 
Oıtrenmek uzere .. '" idareye eeralU 

•llldl,_ ...... ~ ı 
t'll!z, Amerika.o, A.lıııaaı r- n 
tırnıaıan müracaat ede~k ve ltaıyan 
lcrı tetkik etmıo:erdlr. tactname-

t!arnçtta : -~ ... 

~ ~nıtıerıayu Uo birlikte rr.._ _ 
~ lngııız umumi karargOJunı atla 
et •tllkt.eıı ııonra General G~ 
~kattnde Majiııo ba.t.wıı ıezmtı o. 
'lııguıer. erkt.ıııb&rblye reisi su 
~ıı. . ll1ld lrooside ~tereye döıı.. 
~ttır 

't>~ka, hveç ve Ncneçıı 
~C.,. rlerdQ mlltekkep bir kOlnll.Y\lll 
ltıı--:" Ok.Yanuawıda Amerika ile ı. . 
~vya &runıJa bh bava battı 
ı-. N lıııktıııa.nnı tetkik etmek O. ·• 

, •"Yorka hareket etmı:Ur. 
'ıt.ııcı-lloıandaıım Tunda vapuru Ho • 
~ cı ~llerı açıklarmda NoordhlD. 
"«ılı-~ •al'l!ıda bir mayna çarpmıttır. 
QI~' ~ muva!t&k 

Havanın fenalığı 
tayyare Jaaliyetine 
m·ani oluyor 

Sovyetlerin 1e~i .taarruz· hedefi 
Vılpuri'dır; Fin. mütlafta~ haUar~nı 

çevu ece~(Jarinı um:ıyorlar 
Moakova; 12 (A. A.) - Leningrad asken mıntakaıı erkanı• 

harbiyesinin ı ı 1kincikam·n tarihli tebliği: . 
Ukta ve Repola işt!kametinde keşif kollatı faah>:etl olmu§tur. 

Portozavodsk istikametinde Kitela mınta!tuında pıyadc kıtaları 
araıında kcıif ve müsademe faaliyetleri kaydeoilrr.i§tir. 

Carelie berzahında topçu ve keşif kollan faaliyeti olmuştur. 
Havaların fena gitmesi, bava faaliyetine ır.ani olmaktadır. 

BU'ilAB l.'ENJ B1R TAARRUZA 
UAZlllLA.N 1 \: OR 

HNıılolo, lJ tA.A.) - r"1n1Atıdiyao 

ceplıeaiııcJe bUJunan Havaa aı4babl 
rtıun bUCUrdigUle gbre, nıuhtelU ııuk 
taıanıa gortlle.o at.atel aalAhlyettaı 

makamtan endi§eye aevketmekte 
dlr. Flnleı Sovyet kttalarmtn IOJ 

stın'erde Kareli berzahmdakt meni 
lerine yakı~ telörgtllerle kendl· 
terini muhafaza •tmete ç&l~makta 
olduklarmı eöylemektedlrler. 

Salıuıtyettar mahtellerde lılklm o. 
lan kanaate göre, Sovyet'er Ladogıı 
ıölllDUn flmallDde mUbteW ookta· 
lardAo taarruz edeceklerdir. Sovyet 
ler bu ookt&lardan reçerek Fin mu 
dataa hatıannı çevtreceklerlnl Omlc 
etmektedirler. SovyeUerin ba§lıce 
taarruz bedentrt ... Vtlpuıi.. olan,ıtu~u 
bakkaktrr. ÇllnkO coğnlft tıazı ee 
bep'er dolayıaf le KareU berzahı Fln 
IAndiyaya lflrmek için takip edUecel 
en IY1 voldur. 

ingi:iz konlrölünden 
kaçarken ..• 

P.!r Alman vapuru but. 
kütlesine çarparak battı 

Reykjavik, 11 - ·lztandanm 
timaJ·batı sabili açıklarında bir 
buz kütlesine çarparak bzun 
Al ran banc!ıralı 8558 tonluk 
Bahia Blanca vapurunun mUrct 
teba:tndan 62 kiti bugU ı blan 
da::ıın Hafstein adındaki balikçı 
&etniai tarafından kurtanlmışttr 

Alman vapuru Noelden evvel 
Rio da Janeyro:lan Kakao; Kah 
ve maden yti~ıu olarak hareke• 
etmiş ve bu dolaıık yolu ihtiyaı 
•uretile t~mı ko..,trolünden kur 
tutmaya m~vafEak olacağını fi 
mit eylemiıti. 

lkı Noıvrç vapuru 
Londra, l1 <A. A.) - 1400 

ton hacınındaki ve Manx adında 
ki Norveç bayrağını hamil vapur 
timaJ derUzinde batmıştır. 

1343 tonluk Manks Norve• 
npuru da Ouragana şarkında 
bir mayna çarparak batmıştır. 

Yedi kişilik mürettebatı bir 
sala binerek kurtulT.uştur. 

Menemene: oylu 
Sof va' da 

Bulgar Ba§vekili 
tarafından ıerefine bir 

ziyafc:t verilecek 
Sof ya, 1 t - Fraı.sadzn Anka 

raya dönmekte olan Tilrkiye Ha 
riciye Vekfileti umumi kfi.tibi bU· 
yük elçi B. Numan Menemenci. 
oğlu ya:unda maliye müdürlerin 
den Celal Said ve diğer şahsiyet" 
ler okluğu halde, bu akşam saat 
22.25' de Sofvaya gelmiştir. 

Sofyada iki giln kalacak olan 
B Menemeneioğlu garda Kral 
namına baş mabeyinci B. Gruef. 
Başvekil ve Hariciye nazın B. 
({öseivanof, Hariciye umumi kl· 
tibi vekili V. /\ltinof, protc-kol 
müjürü B. Belinof, başvekalet 
hususi kal:m mUdüril B. Şişrra 
n~r ve polis müdürü B. Tanef 
tarafından karşıla-m·ştır. 

Keza, Yugoslavya, Fransa, 
İngiltere ve Romanya elç:lerlle 
Yunanistıtn mas1ahatP0tarı lstas· 
vom'a h:ı.zır bulunmuşlardır. 

Türkiye elçisi B. Berker bütün 
sefaret memurlarile birlikte ~tır3 
,el~ti. 

Bu akşam Türkiye elçili~nde 
mic:afirler şerefine bir akşam .zi 
vafeti verilmiş garda hazır bulu 
.,an· şahsiyetler yemekte ha.zır 
'ıulurm"•tur. 

Yarın Başvekil B. Köseivanof 
B. Men:me-doğlu ile maiyeti 
·erefine bir öğle ziyafeti verecelc
tir. 

Bir kömUr 
madenııd3 intı'a~< 
132 ameleden 47 ki§İ 

ku'rtulabildi 
Ba:rtle\·. (Garb; \'11"f"1n'a l 12 t ,\, 

\.) _ Her yanm saıı.tte bir n6-
'>et değiştiren tahliıılve mün>tte; 
'>atı, ver altmda 200 metre derln
l~nde vukua gelen bir .lnfilAk ne

ticesinde ~nnı:anhrı Rk .. ,.m .. •'l<>n'h0 • 

ıi en!taz altm'IR kaim~ n1•n 87 
maden amt'l~stnl lrurtarrn11i'!q c;a -
hşmalrtoıdır F.nk•P tıft"'""" ~Jm~I 
ve kflr1ar 4 cPf!et c-ı~ın·•lnı• .. tır. 
Karbon ~RZTTI'11 T'l'IP\•r1•..tı .. ,.u. tah-
1f:ııl"f' ft1•nt ~"'"'""""'-"'•+ .. Arr 

SAAT: 13.40 
7000 tonruk bir ingiliz 

petrol nemf si batıl 
. Londra. 12 (AıA.) - .. Eloso" isminde 7 ,000 tonluk sarnıçlı · r 

lngiliz vapurunun lngilterenin şark sahilleri clv:ırında bir mayna 
çarparak battığı bildirilmektedir. 

"Eloeo" iımindeki bu sarnıçlı vapura harp ıemileri refaket' 
etmekte idi Altı hafta ıllren bir seferden sonra Cenubi Ame;ikadarı 
petrol yilklil .olarak d&ıilyordu. Vapurdaki petrol ittial ve infitılk 
ederek denize yayılmı1tır. Gemicilerdea dördü .dcDi.ae &tla.mıt iae de 
aDc&k bil &ueai kurtuJabllmiadr 

-... ·--·-----· -··-··-··-··-----
Balkan 
antantı 

ıine çahoıyorlardı. 

Gece baafı, ateşler bir hayli 
~eyrekleşti. Bir ara derin bir ses· 
slzlik çöktü. B~ &easlzliği yalna 
yaşayaolarm siperlerini derinleş· 
tlretı. ~lUletM mezartamu k8ıaıı 

Ya çenberi yarmak veya 610mtl 
iÖze almak 16.zm:ıdı. Çenber yant
sa bile, 'buradan kurtulacaklar kır 
gın gflnoş altında sekiz aaat kot -
mak ve yilrUmek mecburiyetinde 
kalacaklardı 

ua;ya, Macaris~an 
V3 Bulyar is lan 
birer müşahit 
gonuerec ~ll ~r 

;ı:Urek sesleri bozuyordu. Bir an, ortalıkta bir fevk&llde -
i .Ay, yanan ytızunU lk1 kum tepe· l!k gllrUldU. Almanİar siperden 
!: si arasindan g5stertll. Harekete ateşe devam edip etmly~cekleriıı! 
i geçmek tçfn bunun çekilmealnJ öğrenmek lçln yaptıklan tecı11be • 

beklemek lbım geliyordu. Ç<ik stır- lere mukabele edilmcdfğtnJ g6rdl

medl. Sağ tepe . arkasına çe1tildi.1'ler ;bunu ateşle yap~lar, aa· 
MUJı:e bu karanlıktan lsUfade ede cak lıaııket göstererek tecrtıbe Londra, 12 -- Bilkreşten bil 

dirildiğim: göre, Balkan antanb rek yanlatmdııJti yerUJerden bfrf· et.mlşlcrdl Bundan cesaret alanlar. 
konseyi mesaisini takip etmek slnJ ancak sekiz saat uuktakJ başlanm da çıkardılar, gene aur 
üzere bir İtalyanfa bir Macaı ...:iddeye göndermek istiyordu. Yer kabele edilmcdlğinl ı;örduter. 
müşahidi Belgrada gidecektir. liytl bunu anlatmak .gflç oldu, ·so Bli' ara, uzaklara balt&Dl&rdan 
Ağlebi ihtimal Bulgaristan da biı nunda hareket etti. biri seslendi: . 
müşahid gönderecektir. Ciddeye tam varılacağı zaman _ Kum tepelerine bir beyu 
Gaten:co:ıııo beyanatı bu kötU vUlyet cidden feci idi. bayrak dikllmi§ .. 

liuıı~arıar• mernoun eth Hepsi burada mı kalacaklar, bu u· Doğru idi. 400 • 500 met.re uak-
Sofya, 12 - BUkreşteki Bul 1 dar ınilşklillittan sonra mezarları ta1ti bir kum tepesi llatünde b!r 

gar sefirinin hareketi milnasebe '>Urai!a mı kalacaktı. beyaz bayrak duruyordu. 
tile Rumen .. Ha~ciye Nazırı Ga Kum tepelerinde taha.mnını edl. As sonra iki tepe anamdan bir 
fenkonun soyledığı nutuk burad , tin idi~ .. rUJdh 
çok lyi karşı12n-nıştır. Yarı' res emiyen hararet; sJperlerde bilııbO· beye ge & gu "-
mi Viçero Dnes bu hususta diyoı tUn tahammül edllemlyecek . bir Bunlar, yetmif kadar deveden 
ki: "Gafen~i:Onun Bulgar • Ru nale geliyordu. Kurtunlann kal • ibaret bir kafileydi. tık •devede 
men milna~ebatının istikb3Ji hak dırdığı ince kumlar, her nefea a - kırmızı bir. aancak va.ldı. Beyq 
k.~:la izhar. e!:1ği inana biz de lı§ta ciğerlere doluyor, uıctk açık bL· digi deveye bl.n.mlş. uzun boylu 

_lştırak edenz. kalan dudak aralarından ağızlara ·ince ve aslı ytızlil siyah sakallı. 
Hor Bal ş~nın ıs itası 

telK•I( eaıae~ek 
lııgiltz l3fı muhale..el partisi re 

lal AUee'ntı:ı Çem~rlaynla ya.ptığ. 

aıWAkat e.."Jlasınc'la, Hore Bellııbanır 

lsUtasını tetkik etmek tızere p&rlA 

mentonun en •kısa bir müddet t<;tıır'ı' 

toplanmasını lııt.Mlğl zaıınedllmlyör. 

kum bulutu doluyordu. Bu . kum; uçlan l'irgUIU genç bir adam ba 
kanayan glSz kapaklarını yalıyor, bayrağı tqıyan deveyi takip edt 
makb.eli tüfeklerin ma.klbelerin~ yordu. 
1oıara'k ateş yapmasına mlnJ olu· 
nrdu. S!perler, li&Şaratla, böcekle, 
ilanlarla ~otuydu. A2ıcık gOzUJı:en 

kafa gizli bk atıcmm lcureunlle 
bllkOIDyordu. 

IDAHiLDEI· 

Flnl3ndiyanın Ankara elç:si 
memleketimize döndü 

Bir müddettenberi Budapeşte'de bulWlan Finlandiyanın.Anka· 
ra elçisi Onni Tallas memleketimize dönmilştür. Elçimiz sözlerinde: 
bilhassa demiştir J<i: 

"- tstkbalimiz için ça1111yoruz. Ya zafere gtdcceğiz; ya atu 
me ... Bolşevik bir Finlandiya yapyamaz. Bunu bütün Firrllndiyalı 
tar biliyor. 

Bundan yirmi sene evvel ietikla.Je kavuşmuı olduğumuı ilk 
günlerdenbcri hükumetimiz köylü ile işçinin istikbll ve refahın• 

• düşünmekle meşguldiir. Nitekim bedetleri bilahara elde edilecek 
lcir'lardan ödenmek üzere köylüye toprak vermiştir. İşçiler ikin de 
günlilk çah§ma temin edilmiş ve her İ§~i ailesine, mutfağı banycı 
dairesi ve kiicük bahc;csile iki veya llc o·'alı tr ur,tuam evler veril 
miştir. Fintandiyaı;3a kövrn ve i~ci fevkalade bir şekilde tatmin 
edilmiş vaziyette yaşamakta ve biltiln kalple~ile ,yatanlanna bağlı 
bulunmaktadır. 

Sovyct Ruııyanın gavcsi isveç ve Nonreçe yaklaşarak tima kı 
sımlarını iş~al etmektir. bu vaziyete ıöre, Bol~c'\i:<lik tehlikes. 
yal:lız Finlandiya için varld değildir. Avrupanın bu kısmına Bol 
şevikliğin yayılmaması için yardım bekliyoru~" 

HükOmet, memleketteki inşa tarzı 
üzerinde ehemmiyetlR ~uracak 

B. M. meclisinin dünkil toplantmrl'aa Dahiliye Vekili Fı.ik 
öztrak, memleketin jeoloHk bir tetkike tahi tutulmaıımın hUkQmet 
çc d~ arzu edildiğini a8yliverek demiştir ki: 

.._ Bundan evvelki zebele m•ntakaaırıda Dilciliıde bu tetkik 
yapılmış ve yeniden yapılan evler. daha mu!<avemetli olmuştur. 
Bundan sonra da bu harabeler ilzerinde yeniden inşaat yapacağı 
mız vakıt. fennfo bütün nimet ve vasıtaların4an istifade etmeie 
kuvvetimiz yettiği kadar çalı~aca{!ız. 

Şarkikarabisann yeniden te,.kili hakk1n<"a arkadatlarımın 6Ö}' 
le-diklerini dinledim. Zannederim ki dP.ha evvrl de ban9 1'Öylenilmi!ti 
Bunu tetkik ettireceğim. Fakat turasını da söyliyeyim ki, bugür 
Şarkikarahisar vilayeti mevcut olsaydı neti~ yine deppıiye'c.ek~ 
Zaten oradaki kazalar arasındaki muvıısata bızım en zıyade milşku 
ıata uğradığımız kısımdır. Vilayet teşkilatının mevcudiyeti gilçlU 
ğil bertaraf edemezdi. 

Arkacia~amnı.z insı tarzınm ıslahından bahBettller .. Bu zelze 
le'nin vukuun-c1a!" evvel inşa tarzının rılahı aramu:da . mevruu~ 
::>ldu Hatta Milli Şel'in ı:yahatlerlnıde gördükleri ve bıze, geldıkt~n 
sonra tt'U:in ettikleri işlerden hitis; de bu olmuıtur .Bunun flzenn 
de bundan sonra dah~ çok rlurae11ğız. 

Çok haklı olarııl( haı-1 ı:or1<~dıış1ar Killdt oradi"!lde muntazan
yolumuzun bulunm:t,....r!: r'm •nı- lw ' dal«-ti tesClid eden aebebler 
den birisi oldu2un<lan b.W..\;ttiltr. Bj.s ele bu ita• arWaı1arb 
lacmfikiri&. 

Giydiği .bu.rnus bembeyudı, tt
aerlndekt hırkanın kcnarlan altmlr 
yelfl ipekle lelenmloU. Altm ip
liklerle örlllmOg sanft, ıUrmeli 
siyah gözlerine ~ başka bir efe· 
rlnllk vermek lçi.D eğri konulmut • 
tu. Safran ve mavimtrak tnı renıt 
bunıualarlle bir hayli dvan arka
ımdan dimdik ıeliyorlardı. 

Bu ~nde gelen pnç adam, Kek' 
ke Emirinlıı ikinci oğlu Emir A1r 
dullahtı. Milfmeye tunamlle )'alr 
laş•nca ha.şile aelAmJadJ. 

Foo MUke siperden fırla1ara1ıt 

ilerledi. Emir, kUçUlı bir barekett· 
le diz çöke~ deveden atladı ve Mtt
keye yaklaeb. Arapça e<sylUror
du: 

- Kumandana sel!mlanmı ft 

lt.izarlanmı kabul etm~lnJ rica • 
diyorum, dedl 

Fon MUken!n ceva.bmı Arap ter 
cilman Em.lr .Abdullaha tekrar ~ 
ladı: 

- Haksız bir taarnıza uframır 
tık. Zahmctlııb:e teşekkilr ederim

- Evet, bakını ... Bir ınıltefeh· 

lıilm neticesi... Kumandan kendi& 
için getirdiğim suyu kabul etsin~

( Oevarİıt var) 
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( A vrupada müthiş bir 
soğ~k hüküm. sürüyor 

Kar, Trakyanın muhtelif yerlerinde tipi halindedir; Çorluya 
hareket eden yolcu otobüsleri kara saplandı 

~ıddetll soğuklar ve kar yilzUn
dcn Avrupa ile tren mtinakaltıtı 
diln kısmen inkıtaa uğramışbr. 

dalgalnrınm 1stanbula dn gelme -
sinden korkulmaktadır. 

Buz denizindeki sıcak için 
rasathane müdürü Fatın 

ne dıyor? 
Buz denizinde esen sıcak dalga_ 

sı tesiriyle hararet derecesinin 

yükseldiği. buzların erlmcğe başla
dığı, buna mukabil Ukrayna ve o_ 
desa sahillerinin donduğu yazıl
mıştı. Kandilli rasathanesi mUdU
rU profesör Fatin bu hususta de. 
ıniştir ki: 

"- Bu, herhalde normal bir hfı
ılisc değildir. Scbeblerinl blrdcnlıl-

Dlin akşam buradan hareket e- • 
den konvansiyonel ve ekspres 
trenleri Bulgaristanda hattın kar
larla kapanması dolayısile mUş. 

killatla yollarına devam edebilmiş
ler ve Yugoslavya hududunda 
karlara saplanarak kalmışlardır. 
Ancıik kuvvetli nmele taburlarlle 
yedi saat kadar uğraşıldıktan son
ra. hat açılabilmiştir. Maamafih 
trenler Belgradda yeniden durdu
ru1nıugtur. ÇUnkU merkezi A vru -
pada karlar mtinakalfltı sekteye 
uğrntmaktndır. 

.. . ..... ....... . ..... 111 •• 1 . ................. ,111 . ......... ..... .............. . . ............ . .. . .. .. 

Diğer taraftan A vrupadan gel
mesi beklenen trenlerden bu sa
bahki konvansiyonel Yugoslavya -
dan vaktinde çıkamadığından ya
rınki trenle birleştirilmek üzere 
Bclgrndda bırakılmıştır. 

Bunun yerine Sofyadan bir tren 
gönderilmiştir. Konvansiyonel va. 
gonlarile bu sabah sekiz buçukta 
gelen bu trenln A \TUpa vagonları 
bomboştu. 

Gelen tren kondüktörlerinin an
lattıklarına göre, yalnız Bulgaris
tan ve Yunnnistanda değil, Trnk. 
yada da kar pek fazladır. _ 

Bilhassa Çorlu ve Çerkesköyiln
de karın yilksekJiği otuz santinll 
geçmiştir. Kar, Trakyanm muhte
lif yerlerinde tipi halinde devam 
ediyor. 

1.stanbulla Trakya arasındaki o
tobUs servisleri Çorludan itibaren 
kesilmiştir. 

Evvelki gün buradan hareket e
den yolcu otobUsleri Çorluda kara 
saplanmı~ ve yollard:ıkf arızalar 
dolayısile daha ileriye gidememiş. 
tir. Bunun fizerlne yolcular Çatal
caya dönerek trenle yollnrma de
vama mecbur olmuşlardır. Balkan
larda hUkUm suren şiddetli soğuk 

Tekirdağ ve Çankırı
da da şiddetl i zelzele ı 

1 ................ _ .. _ ............................... .1 
Tcldrdnğ, 11 - Bu sabah. aaat f,10 

da şehrlmlzde şiddetli bir zelzele ol . 
uştur. 

Çanlnn, 1 l - DUn gece burada ol. 
dukça şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Hasnr yoktur. 

Yaralı vatandaşların 
nakli devam edıyor 
Zelzele mmtakaaında !elA.ket göl'er. 

vatanda;sların muhtelit ı:iltıyeUerc 

naklllerlne devam edilmektedir. Ez_ 
cUmlc Erzlncandan Elllzığa l4ı kişi 

gelmiş, ve Merıılne <t84 kişi yerle;stl _ 
rllmlştlr. Bu vatandaşlar için ayn 
ayrı evler hP.zırlanmıştır. Kayserlye 
varan 25 yaralı da 80 yataklı bir 
hastaneye naklolunmuştur. 

Diğer taraftan Şiran kazaaından 

gelen haberlere göre bu kazada 182 
evin tamamen, 500 evin de kısmen 
yıkıldığı te.sblt edilmiştir. 

Yıkılmııya mUhryyıı daha dlSrt yU:> 
ev vardrr. 

Ahırdağınaa kalanlar 
Ahrrdıığında kalan Uç kişinin )<ur_ 

tarılması için de bir jandarma nıUt
re.zesl çıkarılmıştır. Bununla beraber 
bu mıntakada soğuklurın tı:ızla oldu 
ğu ve bazı yolcuların dağlarda kal 

dığı haber verllmelttedlr. 

Yabancı dost devletlcrın 
yeni yardımları 
Fcllketzcdelcr için halkın ve ya 

bancı dost devletlerin teberruu oaya. 
nı dikkat bir samimiyet şeklinde de· 
vam etmektedir. 
Fransız elçlllgl memurıan ısoo U 

ra, teberru ettikleri gibi Havaa A _ 

jansı bUrosu 100 lira vermiştir. A
mcrlkadakl Rum baş piskoposu da 

200 dolar göndermiştir. 

Ayrıca Vaşington bUyUk elçiliği 
mlz mcmurla.n 565 dolıırıı varan bir 
nakld yardımında bulunmuşlar, V<' 

Berlln bUyUk elçiliğimizde 6000 marl< 
toplanmıştır. Diyarbakır inşaat uııta. 

lan dıı paraları olm.lldı~ tçln zelzelr 
mmtakasında çşlışmak için mUraca· 
at elml§lcrdlr. Hind hUkO.mrtı dr 

1000 ~ş.dır g!Snderm\ştır. 

Son Dakika'nın zabıta romanı 12 tKt~ctKANUN - 1940 No. 17 doğrudan doğruya Evans'ın yazı

hanesine çıktılar. 
Merdivenleri omuz omuza çı· 

karlarken Evan1l istintağa başla
mıştı bile: 

"-Bayan Osmond'u ne vakıt· 
ten beri tanıyorsunuz?" 

''- Yirmi dört saattenbcri." 
Evans kaşlarını hayretle kal · 

dırarak: 

iY azan: William Matin Çevirer: : Ha-Ke "- Allah, allah ı Nerede tanış-

Amelya Hiks sözil yine ele a- 1 
larak: 

''- Hakkınız var, lakin, Bay 
Valpas, portakal satın alıyordu. 

Hem de yüzlerce portakal. Ha· 
mala taşıtmazdı onlan. Çuvah 
sırtına yükler, getirirdi. 

Müfettiş düşünceli bir tarzda 
çenesini kaşıdı ve kadına baktı. 

"- Bütün bu portakalları yer 
miydi?" 

"...-- İşin tuhaflığı da burada. 
Portnka11arı yaln1d satın alırt3ı. 

Odasında çürüyünceye kadar 
kalırlardı. Ben de onları toplar· 
dım. Paraya yazık değil mi? Çok 
miisrif adamdı doğrusu." 

Evans ve Con hayret içinde 
idiler. Bu adam da ama portakal 
meraklısı imiş 1 E1arabasını iten, 
sonra hamulesinin altında can 
veren, evine yüzlerce portakal 
getiren, onları yemeden, atan! 
Portakal, her taraf portakal 1 

Pencereden yine caz müziği 
geliyordu. Evans hiddetlenerek: 

•'- Yerine batsın bu zenci 
müziği'' diyerek pencereye gitti 
ve gürültü ile kapadı. 

Amelya Hiks: 
''- Ah sormayın. Bütün kira· 

cılar sinirleniyor. Şu alttaki gece 

klübünden geliyor... Hani şu 
''Mavi Portakal" dedikleri klüp. 
Bunları söyliyerek çıktı gitti. 

Con Trençam ile Evans, kadı 
nın arkasın-dan hayı;etlc baktılar. 

$ • • 

Evans sordu: 
.. _ Şimdi, Bayan Ellen Os· 

mond nerede " 
Kapıdaki polis, ıdaha gelmedi· 

ğini llıÖyledi. 

Müfettiş: 

''-Acaba bu ııaatlerde, bu 
genç kız n-erede olabilir!" 

Con: 

''- Onu bc.n de merak cdiyo· 
rum." 

Fakat memnundu. Ellen, bu 
ikinci cinayeti görmemişti. 

Ellen'le, öldürül~nler arasında 

bir rabıta vardı. Con, bu muam· 
mayı kendi halletmek istiyordu. 
Onu alakadar etmezdi. Fakat 
kızdan hoşlanıyordu; onun bu 
cinayetlerle alakası muhakkak ki 
merakını mucip oluyordu. İşin kı
sası Ellen'e aşık olmu~tu. Her a
şık gibi, içinde, sevgilisini mUda· 
faa etmek arzusu, uyanıyordu. 

Con yorgundu. Müfettişe eve 
gitmek istediğini söyledi: 

Evans: 
"- Pek güzel, ben de si~nlc 

beraber geleceğim." 
"-Nereye?" 
··- Bov Strite. Polis merke· 

zine.'' 
"-Sebep?'' 
"- Sizinle biraz hasbihal et· 

mek için. Beraber birer cıgara 

tellendiririz. Sonra raporumu 
tanzim edeceğim; siz de ... " 
"- Eve, ben de?" 
"- Siz de eve gider, uyursu •· 

nuz. İstirahate muhtaçsmrz !'' 
' '- Bayan· Ellen Osmorld ne 

olacak?" 
"- Merak etmeyin. Onu u· 

nutmadım. Evine gelir gelın:z 

bana ma1Gmat verecekler.'' 
Con uzun bir ' 'Yaaa?" dedi. 
Merkez binasına geldiler ve 

tınız?" 

"- Operada." 
''- Taktim mi, ettiler?'' 
Con sert olarak: 
"- Hayır'' dedi. 
Evans hiç aldırmadan devam 

etti: 
"- Tanışmanız öyleyse nasıl 

oldu?" 
''- Tesadüfen; Operada yanım 

da oturuyordu." 
"- Hımm!'' 

Müfettiş Evans'ın ''hımm'' 

demesi, meseleye alalia gösterdi· 
ğine alametti. Con Trençam'm, 
kızı açıktan açığa müdafaa etti· 
ğinin farkına varmıştı. Hatta 
fazlasına bile Con'un ona tutul • 
mu olduğunu anlamıştı. 

·Yazıhan-eye girene kadar sü· 
kut etmeği tercih etti. Çekmece
den cıgaralan çıkardı; Conu ken
di haline bırakarak bir şeyler 

yazdı. 

Skotland Yard, cinayetten ha 
bcrdar cıdilmişti. Gazetelere kafi 
mıktarda havadis vardı yine. 

Evans, Conta üç c;eyrek saat -
ten fazla görüştükten sonra öğ· 

renmck istediklerini öğrenmişti. 
Ellen'ih ismi geçince, Con 

derhal susuyordu veya kaçamak· 
lı cevaplar veriyordu. Evans'ta, 
mümkün olduğu kadar bu ismi 
kullanmamağa dikkat ediyordu. 

Evans raporu tanzim etmişti. 

Gözleri, .tekrar, yazdığı satırlar 

lizcrinde dolaştı. 
Cenubi Afrika maden mühen

disi; mezunen Londraya gelmiş. 
Bunların böyle olduğunu pasa ' 
port ile seyahat biletleri isbat c 
diyor. 

re tnyln etmek lmkiin1117dır. Ma.a... 
mafih bü) Uk bir depresyonun ye
rini alı:ak depresyona \·ercllği far. 
ıedllchlllr.,, 
Diğer taraftan Yalova ve Or

hangazi havalisinde yağan karın 

kesafeti 55 santimi bulmuştur. 
Bursaya hareket eden posta ve 

yolcu otomobillerinin bu yüzden 
ı::eri döndüğü bildirilmektedir. 

Muhtelif memleketlerde 

Diğer taraftan muhtelif mem
leketlerdeki soğuk dalgasına dair 
:ıldığımız ajans haberleri şunlar -
dır: 

Selanik ve Atinada kar . 
Atina, 11 - Memleketin her ta

rafında fena havalar htlkUm sür
mektedir. Şlmal mıntakasmda ha
raret sıfırın altına diişmUş, kar 
yağmnğa başlamıg ve mUnakalat 
inkıtaa uğramıştır. Selfi.nik karlar 
altındadır. lyonyen denizinde fırtı. 
na gemileri, mahfuz limanlara ilti
ca etmek mecburiyetinde bırak

mıştır. 

Bir rahiye '!lüdürünü 
kurtla r yedı 

Pruis, 12 - Bulgaristanda çok 
şiddetli bir soğuk hUkUm sürmek
tedir. Vahşi hayvanlar, bilhassa 
kurtlar ka.!:abalarn kadar inmekte
dir. Burgaz civarında bir nahiye _ 
nin mUdilrU Bokakta giderken 
kurtların hilcumuna maruz kalmııs 
ve kurtlar nahiye müdilrUnU par
çalamışlar ve vUcudunun muhtelif 
yerlerini yemişlerdir. 

Para cihetinden sıkıntısı yok. 
Kredi mektubu olarak merkez 
bankası gösteriliyor. 

Bayan Ellen Osmond'a faz:la 
alaka gösteriyor. Operada, tesa· 
düfen tanışmışlar. Birinci cina -
yetin keşfini, ikisi de aynı şekil· 
de anlatıyorlar. 

Maktulün evine telefon ediyor. 
Sebebi? Kendi söylediğine bakı -
lırsa, sırf tecessüs diye. Yalan 
söyliyen birine benzemiyor. 

Sempatik bir adam ... 
Evans, notlarının burasını ta· 

mamlamamıştı. Ayağa kalktı, e· 
lini uzatarak: 

"- Allah rahatlık versin, gü· 
zelce istirahat edin." 

Con gülerek: 
''- Teşekkür ederim. Madem 

ki ahbap ottluk, yann öğle ye· 
mcğini beraber yememizi teklif 
ediyorum.'' 
"- Hay hay, memnuniyetle 

kabul ediyorum." 
"- O halde oturduğum otelde 

tam yarımda buluşalım" 
Evans tasdik ederek: "Peki" 

dedi. 
Con uzatılan eli tekrar sıkarak 

çıktı. 

Evans onu gözleri ile takip et
ti. Yazı masasında bir dakika 
daha ayakta durdu. Alnını kırış' 
tırdı, Con hakkında yazdığı .. a· 
pora tekrar göz gezdirdi; eline 
yazı kalemini alarak bitmemiş o· 
lan son cümleyi tamamladı: 

" Sempatik bir adam... Fakat 
pek okadar itimat edilecek 
değili" 

• • • 
Müfettiş Evans, Con Trençam 

ayrıldıktan sonra, onu takip et -
miş olaydı, şüphelerinin arttığı

nı görecekti; Con Trençam'ın 

hareketleri, hakikaten okadar iti· 
mat telkin etmiyordu. Zira Con, 
oteline döneceğin-e, sessizlik ve 
karanlık içine gömiilmtiı olan 
I Iovcut bahçesi sokaklarına <lal • 

dı. 

(Devamı var) 

Nişan 

Yolda, Basri Erola rastladım: 
- Bonjur ... Bugün hava gü -

zel... dedim. 
O: 
- Bonjur, diye mırıldandı. 
Sabah sabah konuşmağa keyfi 

olmadığı belliydi; yoluma ıdevam 
ettim. Biraz ileride, Basrinin sa· 
mimi arkadaşı Hüsnü Gülerlc 
karşılaştım. Basriden bahsedince: 

- Kendisini teb,rik etmo:iin 
mi? diye sordu. 

- Neden? 
Hüsnü, esrarengiz bir tebes

sümle: 
- Süheylayı tanırsın, değil 

mi? Şu canım, Osmanın müesse
sesinde çalışan kız ... E, nişanlan
dılar. 

Hayretle haykırdım : 

- Deme yahu! 
Acele ile kendisinden ayrıldım . 

koşarak geri dönerken tekrar 
Basri Erolu karşıladım. Yine evin 
dış kapısının demir parmaklıkla
rına -dayanmıştı. Çehresi hiddet 
ifade ediyordu. 

- Biraz evvel sizi tebrik et
mediğimden dolayı affınızı dile
rim. Daha şimdi duydum; onun 

için ... 
- O, Hüsnü yok mu, bir eli -

me düşerse, kafasını kırmazsam 

bana Basri demesinler. 
Demek, nişanlandığınız 

doğru? 

- Beni dinle, Süheyla evvelki 
gün mağazama gelip iki tane ör
ıdek aldı, evine o ak~m kendim 
götürdüm. Ertesi gün tekrar be· 
ni görüp, bir ördeğin rahatsız ol. 
duğunu söyledi. Gidip muayene 
ettim. 'Hllkkı vardı. Değiştirmek 
istedim, fakat razı olmad!: 

- Ben bu ördeği çok sevdim, 
dedi, bırakın, yarın belki iyileşir. 

- Yalnız bu kadar mı? 

- Hitınü Gülerin, bu mesele· 
de parmağı olduğunu pckall bi
liyorum. Ken::l.i ağzından duyan· 
lar söyledi. Utanmaz herifin biri 1 
Karım öleli on sene oldu; ondan 
sonra artık başıma bela almak 
hevesinde değilim. Evlenmiye ka
rar verdiğimi farzetsek bile gidip 
bu kızı seçecek değilim. Onun pa· 
rası var, benim işim de çok şükür 

yolunda. 

Ben de aynı fikirde olduğumu 
söyliyerek kendisinden ayrı?dım. 
Postanenin önünde Sabahati gör· 
düm; ne de uzun bir dili var 1 

- Haberiniz var mı Erol, 
Süheyla ile ni§Clnlandı. Bana Ba
yan Eren söyledi. Masasının Üs
tünde bir m"ktup bulmuş, her 
halde Süheylanm mektubu. İm -
zasızdı. Ağabeyisine yazıyordu; 

Basri ile nişanlandığını haber 
vermekle kendisine bir sürpriz 
yaptığını söylüyorou. Ha 1.. İşte, 
Basrinin nişanlısı ~eliyor. Siz de 
sorun, inanmazsanız. 

Döndüm, baktım; Süheyla idi. 
Selamladıktan sonra tebrik et -
tim. Kız sinirlcn<li: 

- Bütün bunlar, 5tekinin be
rikinin uydurduğu dedikodular! 
Her şeyden evvel, benim ağabe -
yim yok! 

Buna rağmen ağabeyisi bu 
birleşmeye aleyhtar olduğundan 
iki gencin gizlice nişanlanmış ol
duklarında bütün köy halkı hala 
ısrar etmekteydi. Fakat Süheylfi
nm kardeşi bir iki sene evvel öl
müştü. Zavallı Süheyla, kaybına 

hala ağlıyordu . . 

. 
Nakleden · L. L. 
Dün akşam Basri bize gelmift{: 
- Sabahleyin, dedi, Sühcyllya 

hakkımızda duyulan sözlerden 
bahsettim: 

- Karakterlerimizin biribirinc 
uymadığını kainata ispat etmeli
yiz, diye ilave ettim. 

O, bir ıükQn devresinden son
ra: 

- Galiba, hoşunuza gidiyo • 
rum, dedi. 

- Almak istediğiniz erkeiin 
faziletlerine sahip değilim diye 
korkuyorum . 

Sonra biribirimizin gözlerine 
bakarak bir an sustuk. Söze ben 
başladım: 

- Bu sözler, zannedersem, a· 
zıcık olsun hoşunuza gidiyor. 

- Evet, öyle olacak ... 
- Ne diyeyim, düşündük ta .. 

şındık, nihayet sahiden nişanlan" 
mıya karar verdik. Gitmeğc ha· 
zırlandığım sırada nişanlım: 

- Bana öyle geliyor ki, ldedi, 
size benimle evlenmek fikri, her
kesin ağzında dolaşıp duran ve 
bayan Erenin okumuş olduğu 

mektuptan gelmiştir. 

Ben: 
- Yoo, dedim. 
- Bu mektubu, dedi, hakika , 

ten ben yazdım; Bayan Eren 
okusun diye masamın üstüne bı" 
raktım. Bu suretle belki bir §e}' 

olur diye düşündüm. 

- Ne yazık ki. bunu bana da· 
ha evvel söylemedin; Hüsnü Gü• 
lere, nişanlanı:lığınızı elaleme söy .. 
!emesi için verdiğim yarım lira • 
dan ku~tulmuş olurdum. Bu usul· 
le, belki teklifimi kabul edersiıt 

dedim ... Her ne ise, şhndi. •. 

Basri Erol, bunları söyledikten 
sonra bana yapacak bir gey kalı 
yordu: Kendisini tekrar tebri1' 
etmek. Nitekim öyle yaptım ... 
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lst. Lv. Amirliğinden: 
2 N'o. lu Diklme\1 terzi ve c;ndır kısımlarına gece ekibi tçin l§çl al~' 

cnktır. Du eklb on beş günde bir gllndllz cklblle tebdllen çalı:acal<W' 
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