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Bitlerin Musoliniye bildirişine •• gore 

sara 
1111 111• 

avaza • 
li 

Belçika · .. 
Yeniden bazı Alman Devlet Reısı 

Udafaa tedbirleri Niçin Rusları Orta Şarkta müttefikler · 

s 

aldı aleyhine harekete getirmek istemiyor 1 
Brüksel, ~4 (A.A.) - Haber a- Londra, 14 (A.A.) - "Sunday Diabatch ga-

~ind ~~~re, Belçika milli mü- zetesinin diplomatik muhabirine göre, Kremlin, faa ış1en ıçin bir tak . 
erbcr edecekti nn ameleyı İngiliz matbuatının, Finlandiya muvaffakiyeti 
Brüksel siyasi r ~filleri karşısındaki memnuniyetini izhar tarzından ho§-
~ matbuatının bitaraf ' Al- nut değildir. , 
eketler ale}•hindeki so 1?em- Bu muhabir diyor ki: - Bildirdig"" imize göre, e Alm n neşnyatı 

' . . an. tayyarelerinin Bel~ka Londradaki Sovyet elçisi Maiski, İngiliz gazete-
1o:~i~~;ny~::ın uçuşlar leri tarafından bu §ekilde " ne§reclilip 1 Sovyetler 

·n Lrnek ' an flsabını birliği için muzir telakki edilen· ha~leri Lord 
rı: aldı~,~~<lktaıOmetin bazı Halifax nezdinde protesto et~e'K üzere talimat 

eaSUldadır- l · a mışbr.,, ı .. ~ 

Gözden düşen 
bir nazi ! 

Londra. U ( a ... ) H 
llL+Ao - ava.s 

•Jarım bildiriyor: 
"Obscrve.r t . 

'' gazc esinin husust 
lrıuhabirine ·· lizmin gore, ııasyonaı sosya.. 

l'Cı!nıt nıurebbuu Al!reo Ro-

~:~· .H.itlerin Sovyetıer Birliği 
d . aki siyasetine nıubalefetin 

en dolayı .. d 
goz en dUamUııtür. 
--<>---

~Imanyanın masrafı 
gun~e 200 milyon mark 
Sofrarıs 14 [Radyo) _ Paris .. 

gazetesı Alrnanyanın harp 
~asraf ı hakkındaki bir Yaztsında 
~ ınasrafı günde 200 milyo~ 
'\? rk olarak tahmin etmektedir 
l~~ b . 
n a u hesaba göre Almanya. 

b~ln bugün bile iflas ctmis saıııa-
ı ece~·· J 

t>1 ışaret olunuyor. . 

Ayni muhabir, diğer taraftan şunu ilave edi
yor: 

Hitler, Sovyetleri, Besarabyayı ele geçinnek 
(Devamı 2 ine! Sayfada) 

Sovyet ajansmm bildirdiğine göre . ·~.~nesinde mUtbls f~alarn l'n{;'111Cn, mUttdik nntulann 1 • • • 

rF ü N L IE>R Rus -Alrrian aSkeri 
Ruslara esir bırakmamak jçin • . • f k b k. · · ı . ~ . 
yaralllanm öldUrüyorıarmış I ttı a l e ~nıyor 

Finlandiya üzerind~ dün :400 Moskovada nazi askeri heyelile Sovyet e~kam-
Sovyet f ayyar.esı dolaşh , h b·. · · · . . d. · ''h' · · ·· k 1 · 

• Londn1, 14 (A. A.) -"Sur:day, ı rini .yazmaktadır. Bunlar:ıan ~~i;, ar ıyesı .arasın a mu ım muza ere er 
Grafhic" gazetesi, Finlandiyadaı • kapalı araba ile Alll'1fln elçiliğine ' · · · · · 
sulh yapmak ihtimallerini araır gitmİ§tir. HltDeırln Scvyet - rFln harbindeki 
t~rm~ğ~ memur Alman mümes· Bı;mümcssillerdenhcrüçünün suDh tavassutuna sebep neymiş? 
sıllerının, cumartesi günü hususi de, yük1ek Nazi memurları olup · • 

••yYue ile K~penhag'f geldikte: (D•nnu 
2 

.... ·s;;~~) . . . "Almanya, . Sovyet kuvvetlerini, Alman ordusu-

,'L'!' ... ~ ..... - --uıT 6vnmıq - - -- - -. 

nun Kızllordu ile elbifoliği yapabileceği başka 
harekat sahasına çekmek emelindedir .• ,, 

l'a.ris, U (A.A.) - . Hltlerin 
1'1nlandiyadaki Sovyet muvarfa -
kıyetsl~liğini azaltmak üzere Sov. 
yet, - Finlandiya. harbinde muta
v11ssıt rolü oynamak istediğine da. 
ir ısrarlı rivayetler dolaşıyor. 

Matin gazetesinde Jan Farby 
hali hazırdakl vaziyetin Berlinde 
ve :Moskovada kuvvetle hissedilen 
bir muvaffakıyetsizlik telakki e-

dildiğine muhakkak nazarlle bakı iğneli fıçıdan kurtulmağa ~bala.. 
labileceğini söylüyor ve diyor ki: maktadırlar. Bu oyun eeucn ma-.. . 

"Hitlerin ve Stallnin Finlandi- Hundur. Polonya vakasmda.n aon· 
yada açtıkları harbe nihayet ve.. ra Stalin Hltlerin sulh taarruzunn 
recek, kadar insant bir h}s b~şlc- namı mUznheret ettiyse Hltler de 
mclerin~ ,inanmak için çok fazla bugfuı ortağını mlişkillden kurta.. 
saf olmak l!zmıdır. Eğer bu ri· racak bir sulh taarruzu yapmağa 
vayet tahakkuk ederse bundan amadedir. 
sadece §U hUkrnU çıkarabiliriz ki, Almanya mUttefUdnlıı, doğru· 

Stalin ve Hitler içine atıldıkları (Devamı 2 inci Sayfada) 

Menemencioğl bugü~ 
geldi veAnkarayag· • T 

.l 

• 
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rz:,~L2> d'il'JJ~" 

Galatasaray Beykozla 
. O -O berabere 

Galatasaray: O 
n~vko7• o 

GGnün en mQhim mil..ı:al.dkll~ı 

Galatasa:ay ıle Beykoz ara:;ında 

oldu. Hakem Ahmet Adenun ıdaıf' 
ettiği mü:sabakaya talrnnlaı m .. tad 
kadrolarile çıkmışlardı: 

Oyunun ilk devresi Beykozur. 
cahlı oyunu tle geçlyordu Ga.ata 
saray müdaatası Beykoz muhacım 
terinin gol yapma5ına mani oluyt> 
du. Buna mukabil < ;aıatasara\' 
muhacımleri Salfihaddın müstesn. 
ümit e<lilmiyecek derecede tena o 
.nuyor.ardı. ilk devre bu şek:lclı 
yani 0-0 beraberlikle neticeler h 

lkincı devre çok hakım bu C'" 

yun oymyan San·Kırmızılr':ı, 

bütün gayretlerine rağmen sıkı~ık 
Beykoz müdafaasını yararak bir 
gol atmak imkftnını buJamadılaı 

ve müsabaka ()-0 beraberlikle ~na 
erdi. 
Vefa: 7 
Hilal: O 

Tak81m stadmda g11n0n Uk bl· 
rlncl kUme mnçı Vefa Ue Hillıl 

k1Upler1 .. rasmda oynandı. 
Hakem Refik Osınanrn idare· 

lllnde oynanan bu mllsabnkaya ta. 

lumlar mutat kadrolarile çıkmı3 · 
lardtr. 

Oyun baştan sona kadar Vefn· 
• nm hlklmlyetl altında cereyan et. 

tt. hk devre Yeşil beyaz muha 
clmlerin sayısız ~ol flJ'158llan ka· 

cmnuma rağmen ' - o lehlerl 
ne netJcelend1. 

tldnct devre daha iyi oynryan 
H1W takımı bUtnn gayretine rağ 
men Sulhlnln yaptığı Oc: gole mıınl 
olamryaralı: oyundan 7 - O gfbl 
açık blr farkla malClp olarak ay· 
nldt. 

Cünet: 1 
Kurtul uf: 1 

:ı 'lah ~m stadınd;ı 

Gf'-.., • T<urtuluş takımları husu 
sf bir milsa'-aka yapmı~ar ve 1 • l 
bera~re "'lm''"'ardır. 

Karagümrük: 3 
F eneryılmaz: 1 

ikinci •c takrm1anndan I\ .. 
·ı;:üMrilkle .. ,_ .1eryılmaz takımlc 

n arasında'·i mar; 3·1 Karagürn 
r0r-ın ~libiycti ile tıitmi~tir. 

Beşiktaş: 6 
Albntuğ: 2 

Bugün lik maçlanna Kadıköv 
stadında devam edildi. Günün •ı:c 
maçı Beşiktaşla Altmtuğ arasrr 
daydı. Bu maça her iki takım de. 
§Öyle çıktılar: 

Beşikta§: M. Ali, Taci;, ram( 
Hüseyin, Bedi, Feyzi, llayatı 
Hakkı, Sabri, lbrahim, Eşref. 
Altmtuğ: Al4cddin, Selim. Rü~ 

tü. CaJn, Hımıyin, Mümtaı Hay 
ri, Aü, Cemal, Bilal. 

Birinci devrede Beşıktaşlılar ikı 
aoı yaptılar. 18 inci dakikada ka 
leci ile çarpışan Sabnnin baC?.~ 
kırıldı. Oyuna on kışiyle devam e 
den Beşiktaşlılar ilk devre)i 2-0 
p.lip bitirdiler. 

lkıncl devrede Altml.uğ truam 
pek canlı bir oyun çıknnnağa ~
ladı ve QstOste iki gol ~'aparak 2 2 
berabere vaziyete girdı. 

Oyunun son dakikalarında Be
efktaşhlar 4 gol daha yaparak ma 
çı &2 bitirdiler .. 

Süleymaniye: O 
F enerbahçe: 4 

Son maç Fenerbahç-e • Süleyma· 
niye arasındaydı. Takımlar şu ~ 
kilde . te-;ekkfil etmişti: 

Fenerbahçe: Cihat, Fazıl, T.cbib 
Omwr. Hayati, Fikret, Yaşm, Me
lih, Orhan, Basri. 

SQleymaniye: Adil, Ruhi, Bur 
lan. Hikmtt, Mehmet, Naim, Sü 
t.yman, /brahi.m, Dt1tıiş, lbrakinı. 

Siirıyya. 

Birind devreyt 2-0 ga1ip bitireıı 

'P'enerb:lh~ fkfnd d~ 2 gol 
daha yaptı Ye :mact.an 4-0 ıralip 

~ 

Şeref stadında ya~ılan 
ikinci kiline 

müaabakalanncla 
Saat 11 de :;,ere! stadında ıkin 

d kiline müsabakalarına başlandı 

llk oyun Ortaköy • Yenıyılaız 

arasında yapıldı. Maçın netı~ 

3-0 Ortakô> ıehine bitti. 
lkıncı müsah ka Beyler~i · 

I 
'\lcmdar arasında yapıldL Bu 
müsabakayı da Ostiln hir oyundaı; 
ı:onra Alerndaı 4·0 kazandı. 

Bırino maçın hakemi Necde. 
;ezen, ik•nr. ıin de Basri Bütün 
di. 
lstanbulspor: 4 
fopkapı: 3 
Şeror etadmdn yapıtıın yeg{ıne 

f':ıt maçı lstanbulsporla Topknpı a. 
ra5ında cereyan cttL 

Oyun çok sert oldu Uk devre 
lıAldm oynıyan mn slyahlılar lk1 
gol atarak devnı>i blUrdller. 

lktncl baftaym başlar başlnmnz 
lstanbulsporlular iki gol daha at. 
mak euretlJe gallbfyctJ ga.nıntile§• 
tirdiler. 

Fakat Topkapt kendini biç boz. 
madan oyunun tıonlanna d~ğru 

Uç gol atarak vaziyeti ' - 3 
yaptı. Maç da bu netice Ue blttL 

Beyoğlu Halkevinde 
Voleybol müaabakalan 

2 inci kategori grup şampıronlu 
~için karşılaşan Yüksek Mühı:n 
dıs • Yıldırım takımlarının maı;ı 

çok heyecanlı oldu. Neticede Mü· 
heııdis 3 ~tte müsabakayı kazan 
dı. 

2 ind maç Çengelköy • Sakary~ 
arasındaki ikinci müsabakayı 

Çengelköy kazanmısur. 
OçüncQ karşılaşma)'l Senben.,. 

va 15-8, 15-4 Çen&elköy kazan 
mıştır. 

4 QncO maç: Kırının• Beyaz 
Senjozet 
Kınnm • Beyaz takım bu mü· 

s.ıbakayı 15 8. 15·2 kazarvnıştır 

,ius . Alman as~<erJ 
ittifakı bekleniyor 

(&ştarafı 1 inci sayfada) 
:lıın doğruya Almanya Uzerinde a· 
tdsler yapan muvaffaluyetslzliğinl 
tahvUe çalışırken mllkemmel au. 
rette harp oyunu oynamaktadır. 

Müttefikler de bu muvaffakıyetsiz 
1fği nrttırmağı Amir bulunan harp 
o}'tıounu akıllıca oynamalıdırlar.,, 

PopUler gazetesınde Leon Blum 
Almanyıını:n tavassut t.eşebbllsUnll 

HiUerhı bir yilzgcrl hareketine 
alamet saymanın ağır bir hata o
lacafrıu eöylUj'Or ve diyor ki: 
"Eğor 1'1lhrer, Fhı • Sovyct bar 

bine uzlaştıncı sıfatlJo mUdahale 
edecek olurs:ı bunu Stallnle an.. 
lcıştıkta.n sonrn )"npaeaktır.,. 

Leon Blum, tavnssut rivayetle
ri dolnşmağn ti:ı.şlndığl Btmda Hft· 
!erin Fhılandlyn tarnfmdan ltal • 
YBY8 Sovyet taarruzundan evvel 
ısmarlanan tayyareleri Almanya 
arazlıılnden transit geçirmemek 
suretlle İskandinav memleketleri 
ü:z:erlndeld tazyikJ arttırdığını, on
lan ıııkı blr bitaraflığa mecbur et· 
me~e ve binaenaleyh Finlandiyayı 
vnlruz brraknrak Sovyet tecaviL 
~nnnn kucağına atmağa çalıştığı. 

nı knydetUkten sonra uöylc dc
·.ram ediyor: 

• "Hitlerin, Stalini bırakması 
ve $talinin tnağlQbiyetini itiraf 
etmesi çok güçtür. Ceza. her ikl· 
sinin de mes'ul olduktan Finı.t,· 
diyaya Sovyet tccavU.zil hareke · 
tile ba;lamı§tır." 

J our gazetesinin eski Bertin 
muhabiri Georgea Agous'ye göre 
Hltlerlo yaptığı manevra. Sovyet 
kuvvet1erin!, Alman ordusunun 
ktruordu De faydalı bir ~elrildc 
elbirliği yapabileceği daha başka 
harcklt aahalarma dofnı tıenct'" 
meğe matuftur. 

Journal gazctetduin hua.uıt mu· 
1ıabi.ri Geor~• Blum d.t ~ h•· 

Finler es'.r bırakmamak iç:n yaraJılarmı öldürüyormuş 
(Dnştara.rı 1 inci sayfada) 

Göring'in emriJe hareket ettiklccı 
söylenmektedir. Yine söylendiği 
ne göre, vazifeleri, İsveç. Dam 
marka ve Norvcç'ten hiç bir milt 
tefik asker kıtaatının Finlandiya 
ya gitmek il.zere kendi toprakla 
nndan geçmiycceğin~ dair temi · 
nat almaktır. Buna mukabil, Al" 
manyanın, İskandinav arazisıni 

işgal etmiyeccğine &ir teminat 
verecekler ve 

0

Fin • Sovyet mil ;a· 

zaasmı hall tmek vaadi:ıc!c bulur.a 
caklardır. 

••• 
Helsinki, 14 (A. A.) - Öğle · 

yin ncıredilcn 13 kinun.anl ta· 
rihli Finl!ndiya tebliğinde czcUm· 
le deniliyor ki: 

Karada Kareli bcrnhmda. if 
ara değer bir hadise kaydedilme· 
m!ştir. Şark c..cphesinde, Finlandi· 
ya kıtalan, dilımanın Aittojokiye 
yaptığı bir taarruzu püskürtmüş 
lerdir. 

Diln Finlandiya lutalan 12 
tank, ve llç zırhlı otcmobil imha 
etmi~er:iir. 

Denizdeki barek&t meyanında, 
Ladoga gölilndeki Finlandiya aa· 
bil batarynaı, sahildeki muht~Jif 
hedefleri ve ef rad nakleden Sov
yet gemilerini bombardıman et• 
miştir. 

DünkU hava barekltı aıra11nda, 
havanın güzelliğinden dolayı 

Sovyet tayyareleri tekrar taarru· 
za geçmi§lcrdir. Finlandiya ara· 
zisJ lizcrinde 400 den fazla dUJ • 

man tayyaresi görUlmüttür• 

••• 
Roma, 14 ( A.A.J - Jornalia 

d'ltalıa gazetesinin Helsinkiye !U· 

reu mahsusada gönderdiği mul141· 
birine göre havaların iyi gitme
·ın..r .. ., istffo1e eden Su et tay 
yareJcri Turkon, Pori, Passa ve 
Baasti ~birlerini bombardıman et· 
mişlcrdir. Bilhassa Turkonda '4ivil 
ahaliden bif'\'Ok kimse ölmQş. yara 
lanmış ve mühim tahribat bu$Ule 
gelmıştir. 

Turkon postanesinden gazetesi· 
ne telefon etmekte olan muhabir 
bile binanın bir kısmına isa~t 
eden Sovyet bombasının inff A1<ı 
üzerine muhavereyi kesmek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Laastınin merkezinde Sovvf't 
tayrarelerinin bombalan gara w 
Finll.ndiyanın en kuvwtJi radyo 
istasyonuna isabet ederek mühim 
hasarata sebebiyet vermiştir. RaJ· 
yo istasyonu ancak birkaç gün 
sonra mşiyata devam edebilecek-

tir. ••• 
lHoskova. 14 (1'as aJa~ bildi • 

rfyor) - Lenlngrad werl mm • 

berlcrin Naz:i, Sovyet münaseba • 
bnın gf tgiae daha &a:nimileşeee· 
ği hissini verdiklerlnl ve her •ki 
devlet arasında uıulil dalr.!sinde 
bir askeri ittifakın imzasına in' 
tizar etmeeinin muvafık olacağını 
yazıyor. Halen, Moekovada, bu 
hususta müzakereler yııprlmakta 
ve orada bir Nul askeri heyeti, 
Finlandiya harbile hiç bir alfilca· 
sı bulunmayan faaliyetler aarfet" 
mektedfr. Diğer taraftan Naziler, 
S:>vyetlerle yeni bir iktı&Mt an · 
Jaımamn lmu.nı yakınlaşmış ol • · 
masına propagandıt sebeblerile 
büyük bir ehemmiyet atfetmek· 
tedirler. 

ALMANYA tSKANDINAV 
CE.RCINLICt ZAiL OLDU 
Roma, 14 (A. A.) - Stelani 

ajansının diplomatik muhabiri ;a· 
zıyort 

"Londra ve Paris pzeteleri 
Rus • Fin ihtiWının muslihane 
bir suret~ halli için Almanyanm 
tavassut tcftli!inde bulunduğuna 
dair ıon günlerde ba.ır haberler 
neşretml~crdi. Doğrudan doğru • 
ya al!kadar olan memleketlerde 
teyid edilmeyc:ı bu haberlerin 
hiç bir eaaaa istinat etmediği zan 
edilmektedir. Buna mukabil Le· 
nigrad'tn muhafazası için Uzı:m o 
lan Kareli mmtakasmın Ruıyava 
w1d aure.tile Rusya •• Finl.1nıdl· 

takaaı erkAnr harblyeal, FinlandJ
ya kıtnlarının Sovyet hududuna 
Jirdiği yolundaki ecnebi ajansı hb 
oerlcrlnl ulddeUe tekzip etmekte 
ve Finlerin huduttan kilometreleı 
ce geride bulunduğunu bildirmek. 
tedlr. 

Suoml.s:tlml clvannda cereyan 
eden muharebelerde bir Sovyct 
tırkaamın 14 blıı nefer zayiat ver. 
dJği de yalanlanmakta ve &öyle 
denilmektedir: 

Bu lddıa, onu tasnJ eden bcce
riluüzJerln vııhlmelerlnden ibaret • 
Ur. 4f üncü rırkanm cephede bu
lundurduğu kuvvet ancnk 10 bin 
kişiden ibarettir. 14 bin nefer za • 
ytııt ouıl vormij olııblllr 1 

HakUrotte Sovyct kıtaJannm bu 
cephedeki zayiatı 900 neferden L 
baret olup bu da, Fin krtalnrınm 
barekA.Undan r.lyade ağır soğukla
rm tcslrlndcndlr. Fnkn~ ecnebi 
dedikoducular, Finlerin ayni yerde 
2') bin ölü vo yaralı bıraktıklarmı 
fazla olarak, Fin Sehut.z toşkiliU· 
nm, Sovyet kıtalan elinde esir bı. 
ra.kmamalı maksadile kcndJ ~ra
lı aakerlerinJ nasıJ vahıılyane blr 
surette CjldllrdUltlerlnl 11Ukfıtla ge· 
çlştlrmektedlr. 

F.cııebl ajana~r. Fin kuvvetle. 
rlnln Murmanık demir yolunu kes 
tJklerlnJ ve bu batım şimdi tama
men muattal bulunduğunu yine 
ayni memba.lam izafe ile iddia et• 
mektedlrler. 

Bu -da, evvelkiler gibi tamamen 
yalazıdır. Ve yalan olduğu da, Fh'ı 

kıtaJarınm, yukarda da söylendiği 
gibl, Sovyet hududuna hiçbir ook.. 
tada ula§mamıı olması. Sovyet 
hudutlarmdarı onlarca kilometre 
ve M.urmaruık demir yolundan 
yila)erce kilometre uzakta bulwı • 
maa.Ue 1abltUr. liakikı&tle. Mur 
ıuuıak demlryolu mUııakaleaJ .bir 
daJdka bile dunrwruotır. 

Ayni ecnebi aJanalar hep a)'.DJ 
nıeçhw ve muhayyel tayoaklar. 
dan haber alarak (Rusların Pal • 
aamoyu lıaybettikJerini) •'Ruala· 
nıı Almanlan yardıma çağırdık. 
laruu" • (20 yahut 40 Alman as
keri mllrebblalnlD daha, Sovyet 
kıtalannı tensik etmek Uzere, 
Sovyetlcr sırugıne ;eldiğlnl) id • 
dia etmişlerdir. 

Bu meaclc "örU1Ulmemi1 yalan 
dedikodunun, bu yabancı ajana 
mümeaaiUeri tarafınd..n yapılan 

bütilıı öteki dedikoduları ceride 
bıraktıtrru IÖylemeti lüzumlu 
buluyoruz. Petaamo bir kılnu· 
nevveJdenberi Sovyet kıtalarınm 
elindedir. Sovyet kıtaları, ahiren 
Petsamoya celeo Finlir..diya halk 
hükiımctinin ilk kuvvctlerilc 
milıtereken, Petaamoyu sadece 
i§gal etmekle kalmamış, Petsamo 
cenubunda 130 kilometre ileri bile 
gitmiglerdlr. •'Sovyct kıtalarr ten· 
aik için'' sözde Sovyetler birliği· 
ne gelen .. Alman askeri mUreb~· 
tere" gelince bu manası: tasnUe· 
rl tekzip etmcği bile yersiz bulu· 
ruz. Bize kalın:a, Almanya ile 
Sovyetler birliği arasında ask:d 
blok yapılması ihtimali karşrsın· 
da duyulan korku, Fransız ajanfiı 
mümessillerine, bu emsalslı 'IC 

beeerik.U yalanı söyletmlgtir. 
Ecnebi ajanalarm, patronlann· 
dan, Sovyet kıtaatı aleyhinde 
propaganda yapmak emri almıt 

olmalanru akla yakın btiıuyoruz. 
Bu itibarla onlar keneli mevcudi· 
yetlerini iabat için yı~ınlarla ya· 
!anlar uydurmak ıuretile bu pro· 
pagandaya devam eclirorlar. Fa· 
ka~ va'"alar değil va1anlara lı 

ya arasında derhal ıulh aktedil· 
mosi lehinde baılıca Norveç ga· 
zete~rinde bazı yuılar çıkmak • 
tadır. 

Diğer taraftan yarı reamt Ber
lln matbuatının Almanyanm Şi • 
mil memleketleri ilzcrinde bir 
tazyık yapmak tasavvurunda bu
lunrnadıfım temin etmeli Ozeri.~ 
Almanya l!e talrandinaT memle • 
ketleri arasında mevcut olan 

gcrginlilin ·~ QJ.dufu kaydedil' 
~. 

tin.ad eden propagandanın ne 
kıy~ti olur. Medemyet müdafi 
erinin propagandası efk5n umu 
'Tllyeyi s.ist.ematik ıekilde aldat 

maktan ibaret değil mi? Ecnebi 
matbuat rr.ümessillcrinin bu kadı:r 
Jüıünebileceklerini tahmin et' 
mezdik. ·-- _________ __. ____ _ 

Meneınenc:oğlunun beyanaiı 
33,5 rr ılyon s'erlınlik krediyi 
20 senede ihracat mal lanmızla ödeyeceğiz 

Ve 25 milyonluğuna yüzde 4, diğerlerine 
yüzde 3 faiz. ödeyeceğiz. 

Türkiye • İngiltere • Fransa a lar göstermesi emniyetle beklt. 
rasında mali \l'e iktısa:li muhtelit nebil!r. 
an'.aşmalar imza ejen ve dönilşte Bulgaristanda gördUğUm h~'\. 
Bulgaristan hükCunet ricalile te· nükabulü bilhassa tebarüz ettir
rnaslar yapan Hariciye Umumi mek isterim. KraJ hazretlerinin 
Katibi Numan Rıfat Menem~n· Reisicumhurumuz ve Milli Şc. 
cioğlu bugün saat 14 de ekspresle fimlz hakkında besledikleri 
şehrimize gelmiş, istasyonda vali dostluk hislerinin bana kendi 
emniyet müdürü ve tanıdıkları ta· taraflarından vaki olan lfadesl 
rafından karşılanmıştır. cidden çok derin ve çok samlınt 

Numan Rıf:ıtla beraber Parise olmuştur. Komeumuz ve dostu. 
giden heyet azalanndan baztlan muz Bulgaristanm kıymetli Baş.. 
ve eski dış ticaret reisi ve yeni vekili Mösyö Köacfvanofla go. 
Sümerbank umum mil:lürü Bur rilşmeler dün neşret.mi~ o!duğu. 
han Zihni Sanus Bulgaristantfu mu:a tebliğde de anlaşılacağı 
ka'mış!ardır. veçhlle Ud memleket mlln.:ıaebn. 

Numan Menemencloğlu, gnze. tı için hususi bir ehemmiyeti 
temizin makineye verildiği saat· haizdir. 
te Ankaraya hareket ediyor Sir.e katiyetle söyleyebilirlın 
Kendis!n.in Haydarpaşaya gider. ki konuştuğumuz bUtUn mesele. 
ken vapurda gar.etecllcrle bir ko- ler üzerinde tam bir gört13 b!r., 
nuşma yapması muhtemeldir. üği kaydetn.ek.le memnuniyet 
Bu takdirde, makinemiz döner- duyuyoruz. Bu görtlşmelerin 
ken, MenemencloğJunun beyana. Balkanlarda sulhlln istikrarına 
tını yetiştireceğimiz tabiidir. ve bütün Balkan a:ileslnin yarını 
EN ~ON OA <.lK.\ daha ehemmiyetle görmesine 

Menemene ağ.unun 
be yanıtı 

Numan Mencmencloğlu bugtln 
Ankaraya giderken Haydarpaşa 
vapurunda kabul ettiği gueteci· 
lere aynen ıu beyl.Mtta bulun • 
muştur: 

"-Seyahatimden çok memnu 
oum. Gerek lngllı,ere ve f"n4ı.Şa.. 
eada gerek Bulgaristan.da mem. 
leketim için phidi olduğtim 
doıstluk tezahUratı cidden bUyUk 
ve samimidir. Londra ve Parla 
milzakerelcri ve imza edilen iti. 
11.flar üzerinde Ankarada daha 
esaslı malumat verilecektir. 

Şimdilik kısaca söyllyebilirlm 
ki anlaşmalarımız: 

1 - 25 milyon sterlin liralık 
teslihat kredisi; 

2 - 15 milyon sterlin liralık 
istikraz mukabili altınm hükQ.. 
metlmize tevdii: 

3 - 3,5 mll)'On sterlin liralık 

hizmet edeceğini fanetmek faz. 
la blr nikbinlik teşkil etmez. 
Sofyada İngiltere. Fransa ve 
Balkan Antanu aefirlerlle te.. 
ma.slarda bulundum. Böylece zL. 
yaret ettiğim memleketlerde oı.. 

duğu gibi Balkanlı müttefikle. 
rimiz muhitinde de memleketi. 
m!ı.e ve dUrüat ılyasetlmiı.e 
karşı tam bir itimat ve derin 
bir sempati mevcut olduğunu 

görmekle bahtiyar oldum . ., 

Merkez Bankası mUf ettlşle.. 
rinden Cabirle eski dıo ticaret 
umum mUdürll ve yeni SUmer 
Bank umum mlldllrU Burhan 
Zihni ticaret milzakerelerin.i 

tamamlamak için Londra • 
da kalmışlardır. Dönüşte 

Fransada da müzakereler yapa. 
rak bilhassa Fransa hilkümetl 
tarafmd&n ihracatmm:a kolay. 
lıklar gösterilmesi bakımmdaA 
anlaşmalar yapacaklardır. 

ticari mahiyetteki istikraz mu. lngUterenin ticaretimiz için 
kaveleleri ve bunJarm mütenez. açtığı kredilerden ~ milyonlu.. 
zllatıdır. ğun faizi % i ten. ı~ ve 3.~ mll-

lstikra.z servisleri mal ile ve yonluklarm da % 3 tUr. İtfa. 
mUhlm miktarda tUtllnle ödene. müddetleri de yirmi senedir. 
cekir. Bundan maada lngHtere Numan Menemencloğlu ken
ve Fransa htikQmetleri biz.den disine seyahati hakkmda IQru

senevt on milyon lirayı mUteca. lan muhtelif suallere cevaplar 
vız b!r meblağa tekablll eden vererek sual sahiplerini tatm.m 
miktarda üzilni, incir ve fındık nezaketinde bulunmuştur. 
almayı taahhilt etmişlerdir. Bulgaristanm Balkan Ant.an.. 

BUtUn mal mübayaalan lçfn. tma dahil olup olmıyacağmı 
de bulunduğumuz ibra~ mevai. tahmin etmenin t,üçlUğUndea. 
minden başlayacaktır. bahsetmiş ve yine Bulgart.ta ... 

İngiliz ve Fransızların bizde. nm ltalyaya murahhas göndere. 
ki kliring bakiyelerini tamamen ceği hak.km.daki haberler hak.. 
tasfiye edileceği için bu memle. kında da burada bulunmadığı 
ketlerle olan ticaretimizin bu için adeinl malOm&t beyan et.. 
yUmen de aynca mesut inkişaf. mlştir. 

Besarabya Rus tecavuzuna uğrama tehhkes.naa 
(lla§tarafı 1 lncl sayfada) 

üzere bir teşebbüse geçmekten menetmek İçİJI 
hiçbir şey yapamıyacağuu, Musoliniye bildinnit
tir. Almanyayı bir Balkan bloku teşkiline razı et
mek üzere, ltalya, Macariatana. Burgenlanduı 
bir lasmını eski A vusturyaya iade etmeai tavaiy&I 
sinde bulunmuştur. 

Gene ayni muhabire göre, Hitler, Sovyetler 
birliğini, orta şarkta müttefikler aleyhine hare
kete geçirmek istiyen bazı nazi şeflerinin proje
lerine muanzdır. Filhakika, Hitlerin erkiruhar
biyesi. Sovye•l•rin bövle bir taarruzda muvaffa
kiyet kazanabilmesi için önceden Alman askeri 
mütehassıslarının, Kızılorduyu. 6 ay aıla bir tali
me tabi tutmalan icabettiğini Hitlere bildinnir 
tir. Halbuki Hitlerin asıl istemediği şey de, ıark 
hududunda bir tehdit t~tkil edebilecek olan bi'-, 
Kızılo"rdunun mevcudiyetidir .. 

• 
d 
d 

• 
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Türk - Bulgar dostluğu BUAlm~d--,.,.d.Emd~·ru~~.d .. ~~··~ı 
etrafında A. t hı· V JaponzırbbsıdaEtndenlcbar 

mıı~nmıı 
Daınnuae: 

• ~ lelle GaJatuara1 ile 

De~irspor maçında çıkan kavga 
hfi.:iıscsınln muhakemesine dün 
devam edilmiştir. 

DünkU celsede avukat Sami 
Nazım gnhit olarak dinlenilmi 
•c demi~tlr ki: 

1 

··- Maç günO sıcaklık ~ok 
fazla idi. Hakem Tarık Galata 
sarayı. galip çıkarmak için mu: 
tcmadıycn Dcminıporun aleyhin.. 
de kararlar veriyordu, ı3ir Gala
tasaraylı oyuncunun bir penaltı 
da topu aldıktan aonra kal . 
Nccdete küfür ettiğini arkada~ı 
la~ıı?d:':" duydum. Necdetin b~ 
kUfur u~e~ine. yaptığı hafCket o
rn hancı o:iılmesir.c ıcbep ol -

u. Hakem Tank Necdcti o
~1uzlarından itti. ikisi kavga et. 
ti er. Tarık Nccdcte vurdu 
ki ~~hakeme bazı evrakın ·;~tkl-

• trın subata kalmıştır. 
u Zelzele mınlakalarında teli.kete 

bttnyaıı vat.ancıavıanmlZdan 80 kl§lllk 
r katııe de bu •bab tebrhnlae 

tlrtımlı,ıUr, IO-

TatU gUııQ olınuına ragm 
ınuavtnt HalQk Nihat bu ııa~ Yali 

ket.zedelerin derhal )'erl~Urtlme!:!!" 
!çın tedbir aldırm11 Ye v 
)'akından &Jlkarla llZlyeUertıe 

r olarak etırau ıa. 
llraba tlertnı lf'mln ettnl .. _ e 

• Ank ,l.IT, 
&rada bir ftrket Yun 

olan ve ıLndi Kız edan 
cvındc bulunan M h 'ıltopraktaki 
birinin 2300 liralıku b~ n isminde 
çığı görUlmUş ve dün r ~sap a. 
ara"na yapılmıştır evırv:ıe bir 

Muhsin, evrakU 
gönde'rilmiştir e Ankara11 

• ... c~ı ııa.naÜar ak 
nn~ ltl~ &dcmıatnde ya. 
laııacaktır. eömeıu,, taww. tıa.,. 

• Birkaç &'U!ı •\f\191 
laaı civarında bı k DaYUtpqa klf. 
ada r amyuıı lhUyar bir 

ını çlğnlyeru öldU 
ıru tı B rınuı ve ~ 

§ • U kan13 UQU{\ :l676 
Oldugu anla:ııLn~tu. Şoto,. ouınaraıı 
inak tadır. &caa· 

• Ticaret mUdtırlllğü lhUktr 
tığı blldlrllen bir kundura U Yap. 
Zlc:ı bakkı.ıcı. tahkikat )'ıtpma.ca:~ı:;
lclcr:ee~Cillye •k,Uaat nıUdUrlUğü llıke
llll§tır. t..am&! koltııl§ılaruu kal<Ur. 

• Esnat 
C..:mly. tıeı1 )"llrdrm be ti 

nnıuını r eıQ Ö"lU U ye 
llacaktır. ' Zdek1 batta topla-

• Bazı cam tUccarıan •-t 
'Yu114nbtand&n - Oftya Ye 

&nla,şmato.r ynpır.~~eUrmek lçtn 
• S .,. • u.ır. 

Uıncrbank idare mecıı.s 
dan skJ P<Jata ve telgrat UUID
~ın lat'..a etmııur. ouın lla

Gellbolu Clvar;ııcıa kara 
dUmeıu ..._ Y* oturaraır 
dan uu-4Ulaıı ve kıç bodoatanıa.aın-

Yaralanan Ta)')'ar vapuru df1n 
rece Çanakkale vapurunuıı 
olarak Gellboludan il yedetınde 
ru mıuıunıaa ıreu. 

mlştır, vapur havuza aluı.araıc ta 
Zl'ılr edilecektir. • 

le • Catatacıa Mel!bat tamtnde btr 

•~•dına taş atarak sağ g8z:UnU .._ 
"'atlaya H li n asanın muhakeme-
la ne dUn ikinci ağır c:e.ıaıda bat· 

nını•tır H., • 
«ısıt:san ve Melahat vaka gUnU 
tuşrn~ç1lık yUz:ündcn kavgaya tu. 
dının ş .~r ve Hasan bir taşla ka· 

DUngozuraU sakatlamııtır • . 
ıı 1 affı kil celsede Melahat Haaa.. 

etmiştir. Amme ... ı.;tlcri 
Çağıp•hcaktır ,_..... 

• H • 
~ arp ~l&Y18fıe Akdentzt c;s 

nuyarak Karadcn'ı l li • 
Ilı d z e manı • 

ız arasrn a •derler ya Al 
~an vapurlarının bu ~nf 1 : 
Qey 1 ·ı 1 d • . -.. er en 
4 ne nu e enız tıcaret ka 

rırla aykm görülmektedir nun-
\a ÇUnkü bu vapurlar ti~diye 

dar Hamburg ile lstanbul ._ 
"asında iılemekte idi. Bu ıncseıe 
tllkadarlarca tetkik oluiuna.ırıa. 
dır. 

• : l>eııızyonan tdf,rufııhı Ok lftOtlh13 
ı:ltectden Topbaney. giden Mehmet 

11 Ptaıı tdaresfndekl lbaaıılye mot.6rQ. 
~ Çarpmıı. ikiye bölerek batırmlfbr. 
~ Ot.!)tdekl Kwlaya alt 104. a&lldıJr 
~ batmıştır. 

~~rnct~: 
• ~ 4\.ınerikada Bartleyde t&ntlr 

ll~ enlerinde vuku bulıın gas ı.nn· 
~ neucesinde topraklar altında 
~a\ 71 ~lyt aağ' olarak kurtar 

• llrnıdlari kalmam11tır. 
\& Alr\ry:lkyupdH it11u'9 

re s mı e ıg ~k~::=.=~~::;~~· 
------------1 nun için harp aaneağını bile çek· 

sofu:kkanlılığını muhaf ua ede • 
rek kollamı.ın yanmasına rağmen 
alevli parçayı yana atıp söndüre· 

bilmişti. Eğer bu gemicinin bQ • 
yük fedakarlığı olmasaydı, Sid • 
ney muhakkak berhava olurdu. .: Menemenc~oğlu - Köseivanol 

mülakatında neler görüşüldü ? 
Balkan antanh dairr..i konseyinin 

\. 

şubat toplantısına büyük 
ehemmıyet · verıliyor. 

SÖf ya. 13 ( A.A.) - Resmi teb
liğ: 

··Bulgaristan ba~vekili ve bari 
ciye nazın ile Tür"iye hariciye u 
mumt k!tibi arasında ~·apılan mü. 
ltikat. 18 teşrinievvel 1925 tarihi• 
Türk • Bulgaı muahe:iesinın seme
resi olan samimi dostluğun inkişa 

evvel matbuat mUmesalllerlne qa· 
ğıdaki beyanatta bulwımu§tur: 
"- Sofyadakl lkamettm bana, 

iki memleket arasmdakJ mllnas~r 
beUerin en sıkı dostluk c;erçeveaJ 
içinde inkişaf etmekte olduğu ln· 
tlbamı vermlştir. Hakkunda göste· 
rilen kabul, ik.I memleket mUnase· 

hnı tekrar kayt ve işaret ve ikı beUerinde mutad olduğu vechlle 
mt mleketi Balkan'arda barışın çok samimi idi. Sofyadakl ikame· 
muhafazası ve Bulgar hükQrnetı 
tarafından U:in edilen bitarafiığıt" 
korunması hakkındaki noktai na 
zarlanmn tam mutabakatını teyi· 
de vesile olmuştur. 

Bu mQ'dkat. bundan başka, 
Türk ve Bulgar hükümetleri tara 

Umdcn çok memnunum ve TUrkJye 
lle Bulgaristan araatnda lk1 milleti 

aliıkadar eden bUtlln meseleler 
hakkında tam blr anlayıe mevcut 
olduğuna kanl bulunuyorum. Unu· 
tulmaz hatrrasmı ta§ıdığmı Ekse • 
laruı KöseJvnnof tarumdan burada 

fından müşterek hududdan kıtaa bana gösterilen bllsnllkabulden do· 
layı bilha.eaa minnettarım." 

BUtü.n gazeteler, Ekse!Ans Me • 
ncmencioğlunun dyareU bakkmda 
uzun makaleleı- yazmakta ve geniş 
tafsilat vcrmektclirler. 

tın geri alınması hakkında ittiha 
edi1en tedbirle;n iki memleket a. 
rasında mevcut itimataver dostluk 
siyasetir · yc.ni bir tezahürünü tef 
kil e)•lemiş olduğunu da müşahe
de ve tesbite imknn vermiştir. 

Nihayet. Türk hükfunetinin • Balka ı konı~yj içtimaı 
Butgapistarun bitaraflığına ria)'et Belgrad. U (A.A.) - Ava 
hakkındaki karannın ve Bulgaı ta ajansı salahiyettar mahafilden 
hQkfunet.nin bu bitaraflığın kati haber alıyor· kt, 2: 3 ve 4 l}Ubat 

surette muhafazası hususundak tarihlerinde Belgradda Balkan· 
karanmn, iki memleket taraf mdar an tan~ daimi konseyinfo yapa· 
takip edilen siyasetin ve aralann· cağı toplantı esnasında, Roman. 
daki iyi komşuluk milnasebetleri ya, Türkiye, Yugoslavya ve Yu· 
nin icaplarına tama..'11en uygun ol. nanistan hariciye nazırları umu· 
duğu mllşahede ve tesbit edilmiş· miyetle enternasyonal vaziyet 
tir... hakkında ve bilhassa kendi mcm 

Sofva-fan hate'cet leketlerini alAk!ldar eden işler U. 
Sorya. 13 (A.A.) - Bulgar ajan· zerinde noktai naur teatilerinde 

aı bildiriyor: bulu~acaklardır. 
Tnrldye Har:lclye Umumt Kltfbl Bu toplantı. Balkan memleket 

bUyük elçJ Numan Menemcncloğlu lerinin timdiki müsellah Avrupa 
bu a&bah Başvekil ve Hariciye Na· ihtilafının dışında kalmak arzu· 
ırn Kösefvanofu ziyaret ederek lannı bir kere daha teyit etmek 
mlllA.katta bulurunu§tur. ve Avrupanın bu kısmında ıul 

Bu görU3meden sonra resmt teb- hun idameaine yeni bir yardım 
Uf verilın!şUr. da bulunmak fırsatını verecek· 

Saat 13,80 dn Belçlkanm Sof~'B tir. 
elçia.1 ve Bayan Motte e!clllk Aa • 

lonlarmda Menemencloğlu eereflne 
bir ıiyaf et vermiştir • 

Ziyafette Başvekil Köseivanona 
Menemencloğluna refakat eden 
eahalyetıer, Kordlplomntfk lzasın · 
dan ba.zılan ve diğer eahalyetler 
haEJr bulunmuşlardır 

Bu akşam saat 21~ de Mene· 
nıencıo~lu Ue Yanındaki zevat 
Exrıreaıe Ankaraya hareket et.mif· 
lerdlr. 

Menemenctoğıu garda Kralm bir 
mUmeeaıı~ Batvekil ve Hariciye 
Nazın K&lelvıuıot, İngiltere Fran· 
aa. Yugoslavya, Roınanya ;e Bel· 
çtka elçtıert ve Yuna.. mnslahatg{l· 

zan tarahndan selAmlanmrttır. 
Türkiye eltl!l Berker ve bUtOn 

Türk elçll!ğt memurlnn lııtaayonda 
bulunmakta tdl 

Menemencıoğlunun 
b~yan3b 
Menem.encioğlu haıüetinden 

~~ DUntakasnıda ant fiyatlarma 
caktırbaema 20 sanUm zam yapıla· 

· Bir kilo •Ut bu auretle iki 
fra!k SO aant.ınıe aatrlacakt:rr. 
P'ra.n ~a Krallyettf .. Action 
beri c:alae gazeıeaı blrkao gQndeı:ı· 

çıkıı:ıamaktadll', S&Mtlrce bu 
gueteBJn Cıkmuma neden ninsa • 
ad~ edllmecIW · maHun d~ldh'. 

Konseyr1e Metaksas 
Bu unı:cak 
Atina, 13 (A.A.) - D. N. B 

ajansı bildiriyor: 
Resmi mahfiller Bclgraddcı 

toplanacak olan Balkan antantı 

kcnf eransın:ı büyük bir ehemmi. 
yet atfediyorlar. 

Konferansa Mctaksasm İ§ti 

rak edeceği haber alınmqtır. 

ltalya ve BalkanJar 

Roma, 13 ( A.A.) - Reuter: 
Yarı resmi RelazionJ entcrnas 

yonal mecmuasında. intipr eder 
bir makalede ezcümle töyle de 
nilme,tedir: 

''Romamn Sovyetler Birliğinr 

karşt ne mutearrız maksatlan nr 
de planlan vardır. Fakat Roma 
nasıl İspanyada illcenabane ve 
menfaat hissinden iri olarak ni 
zamın muhafazasına hizmet et 
mitse timdi de gerek Tuna hav 
z:asmda gerekse Balkan yanma 
dasında nizamın muhafazasına 
azmetmiştir. 

Bu siyaset. benib mualllkta 
olan ihtilafların valdnde ve hak. 
kaniyet ve anla)'Jf hiasl dairesin 
de hallliıl iatiham etmektedir. 

!ıte İtalyanın muhtelif Balkar. 
menıleketlerl araaında ya1daı· 

I
• mişti. Fakat İngilizler kendisinin 

1 O O kafileden ayrılı:l..masıru tesbit 
etmiılcrdL Siıdney Emdene nisbetle çok 

1 Emden kruvu8rilnün nlhayet mükemmel bir gemi idi. 15,5 lut 

S t ele geçtiği haberi Avrupada bil· o vy e yük bir heyecan tevlit etmişti. 
toplan en son •İstemdi. Böylo 
bir gemiye karşı mukavemet e• 

1 

lngiltcrede büyük ı;c°zahllrler ya· 

tayyaresi 1 ~~:~ir~~~ si;:~ı;.· ui:;;,leriA~~ı 
zamanda İngiliz gazet:Jerl Em ~ 

F·n şehı·r,er·ı 1 d~n kahramanlan hakkında uk· 

dcmiycccği gayet tabil idi. Bu 

Müllerin kahramanlığım bir kat 
daha meydana koyan bir keyfi .. 
yetti. 

& ' dırkirane fıkralar yazıyorlardı. 

üzerıne yeni bir i Muharebede sıdney büyUk 

Sidney. Emden kahramanlannı 
aldıktan sonra Direk&iyon adaaın.• 

~. t 1 hasara uğramıştı. Gemiye on altı 
aJ,ın yap 1 ' mermi isabet etmiş dört kiti oı· 

da kalanlan elde etmek btemiıtL 
Bunun için bir bcy'eti ıeferiyo 

tcıkiI olunarak adaya gönderildi. 
Hey'eti ıcf eriye Almanlarla çar
pıfm&ya hazırlanıyordu. Bunan 

Salla cephesinde 
mühım munarebeler 

cereyan ec.uyor 
/itı.;,ı....,,• H ( ~.n..J - .ıJiln ak· 
~ eşredilen Fin harp t.eblığuı· 

Jc: OUJh ııoıguıt: gou:, .ı.\.ilfelı uc:ı. 

.ı.alunda m1.1ı.at keşıt ıaa1ıyetı ıl~ 

ıhla! cdılen ıusbı bu sUkuutt hu· 
.~um surıui ·tür. 

~ark cephesinde Sovyet taarruz· 
ı ağır zayı..ıua geri pü:ikı.irtul 

müş ve Scwyctlerden 12 tank i.e ~ 
ıırhlı otomobıl ığtuıam edılmiştir. 

Ladoga göH!nde Fin sahil batar. 
)'alan tahaşşüt eden Sovyet kıta· 
arını ve sevkulcey§ noktalarım 

muvaffakiyetle bombardunan et· 
m:5\erdır. 

Takriben 100 Sovyet tayyaresi 
Hango, Turku, Aboo. Saller. Vaa 
•3 ve Tammisaari üzerine akınlar 
yapmıştır. Birkaç ölü ve 14 ya ..!.. 

ı ''ardır. 
HEl.SINKtYE DöNENLER 
H elsinki, 14 ( A.A.) - Helsi 

kiden tahliye edilen 50 000 kişı 
~klann şidd .. ti fevkalMe art· 
•nış olduJtt,ından tekrar bu şehrt' 

"lönmü~Jerdir. 

Londra. 14 - FinJ!ndiradan 
geicn haberlere göre Salla cephe. 
~inde üç ~undenberi çok mühım 
muharebe.er olmaktadır. 

Bazı şa) ı:i:ara göre. Fin kıtala 
rı bır Sovyet hrka:.>ıru hemen he· 
men çevinneye muvaffak olmu~ 

ıardır. Fakat Sovretlerin her nr 
bahasına olursa olsun Suomisalmı 
.elaketinin tekrarına mani o!ma. 
)'a azmetmiş oldukları görülüyor 

lsveç ınuhabirlerine .;.)re, ::iall<ı 

cephesıne 400CC kişilik mümt:~ 

SoV}·et kıtaları )'ani iki fırka sev. 
l<etlilmışlerdır. Üçüncü bır Urka· 
nın hesaba katılmıyacak dere<:edt
hırpalandığı anlaşılmaktadır. 

\ enlen ma.ümata gore Sa" " 
ı<ı F.ın tabiyesi de Suomısalmid. 
Jlduğu gibi Rus kıtaJannın laŞt 
uslerile olan i:"tibatlarmı kesmeyl' 
matuftur. Hava yolu ile de Sov)·et 
.ıtaiarı gP.lm•ştir. Sovyet başku. 
mandanlığı Sal!lda bir hezimett' 
ıer ne ba>~sr.13 olursa olswı nıanı 
olmak istiyor. 

ALMANLARLA TEHDiT 
Diğer taraftan, lsveç gazeteleri 

Finlerin Lahti radyo istasyonu 
hava bomba:~nnanlan üzerine sü· 
:,üta mecbur olduğu bir zamandan 
~ri Sovye. radyosunun büyilk bir 
ıaaliyet gösterJiğini kaydetmekte· 
jirler. Sovyet mesajlan arasında 
Finlere ha1·~ı bir illtimatom da 
\'ardı. Bu filtimatom:ia Finler 48 
saatte silahlarını teslim etmeye 
davet edi!mel<te. aksi takdirde Al· 
manlann Finleri ezmek il=c ~rar. 

duna geleceği bildirilmekteydi. 
TESLiM OLANLAR 

Leningrad kumandanlığının 

bir emri yevmisUıde bazı kml • 
ordu unsurl.artnm tesllnı olmaya 
muharebeye tercih ettikleri kay· 
dedilmekte ve bu hallerden ku. 

mU_J, on yedi kip yaral&nml§U. 
Emdcn'in ikinci defa yaptığı bor· 
da ateıinde bir mermi endaht 
idare mevkii telemetresine dil§· 
müı fakat patlamamııtı. Burada· 
ki zabit ve efrat yaralanmııtı. 

Sidney"ın önce luğru ateı etme· 
miı olma11 bundan:h. Bir mermi, 
ikinci sancak topu yanında pat· 
!ayarak topu harap etmiıti. Di · 

için adaya ihtiyatla ya.klaftılar. 
Hiç bir mukavemet görmeyince 
hayrette kaldılar.Sahile çı1cttklan 
zaman ada ahalisi tarafından te• 

vinçle karşılandılar. Almanlar111 
nerede olduktan hakkındaki au• 
ale karşı ıu kısa cevabi aldıları 

ğer b~ mermi de birinci sancak • -Almanlar Ayte :gemiailo 
topunun hizasında patlanuı fa çıkıp gittiler. 
kat bilylik bir zarar vermemişti. 

Muço1arın kamarası üzerinde bir 
mermi yatlamıı ve zırhkemere 
Uç isabet vaki olmuıtu. 

Emdcn'in uzak bir mesafeden 
bu kadar muvaffakıyet göstere · 
bilmit olması §Ayanı hayretti. 

Zırhkemerlcre isabet eden 
mermiler de alır bir çelikle vu 
rulmuı gibi bir yer bırakmııu. 

Diğer mermiler ön tarafta aancalc 
sanı:Jallanndan birile ikinci aüva· 
rinln odawu tahrip etmiılerdl 

Buz: makineıL,ln buhar boruau 
parçalanmııtı. ~ir ohils hava 
pompasını parçalamıı diğerleri 

de öa direğin kenarında ııckıniş. 
fakat ziyan vermemiıtt 

Bir tek menni iyi bir isab:tle 
bir mühimmat deposunun yanın 
da patlamıı. fakat bir gemici 

Heyeti aeferlyeyi idare edftl 
ikinci aüvari bu cevabı alınca 

köpUrmUıtU. Fakat ne yapabilir'" 

di. Tekrar Sidncy'e döndU. tngt· 
liz kruvazörü bir müddet o el • 

varda dolaıtıktan sonra yoluna 
devam etti. 

10 Teşrinisani akşamı ıabit 

vekili Şal birkaç ki~ ile ŞimaU 

Gelling adasına gö~derildi. Em • 

den kazazcdelerinden dalgalara 
ve aığlara rağmen kurtu'ıarak aa· 
hile çıkabilmi§ olanlar toplanıldı. 

Kahraman kruvazörün zabit wı 
ır.ür:tteoob kırk sekiz saatlik bir 
h!dise silsilesinin tesiri altında 
kuvvetten tamamen dUşmUştll. 

Ak-:am yataklanna uzanınca hep· 
si baygın kaldılar. 

Sabahleyin uyku"an kalkıldıfl 

1alll~<ta bir A!man ZJma~ vUcutıar biraz dint:nmit. 
aynı zamanda Al-:nanla.rın mane-

nem 1s1 bat t 1 viya b da biraz aaıaıı bulmuıtu. 
!t. , Sal ac'nda -toolavab!lmiş olduğu 

Tallin, 14 ı A.A.) - K~tı A'manlan erkenden getirdi. Bun· 
yilkJü, olarak Talllnden Bremayiı hnn çoğu delirmlı bir haldey'" 
gitmekte o'an "Dietrich Hasse! dt Açlık, ausuzluk, denizle mit 
dich .. adındaki motörlil Alman \'a· e"d le beyl,lerini ve uaparmı 
purunda bir infilAk o!mus ve va· harap etmiıti. 
pur 'Eston}'3 sah:lleri civannda 
:ıüratle b3t.rr.ıstır. lnffl!ka bir lngilizler adaya giden sandala 

t ·ı· . bcb' t fıçılarla ııu koydukları ve fell• 
mayr:ı veya orpı ın mı se ıye · 
verdi~ !lr .. -n de~ildir . Vap:.ı ·un ketzedelerc · dağıttıklan halde 
mnretteb?tmı ~·,: · e:icn yedi ki bunlar bir tUrJU ausuzluklarım 
~;den beşi kurtularak Paldisskiyt 1 teskin edemiyorlardL 
çıkmıtt.t mıtvaffat. o'mı~tur. · (Ona 1"I ""r) 

SAAT: 13.40 

Bir Yunan vapuru 
taarruza uğradı 

Loodra, U (A. A.) - "Huclda" lsmlndckJ İngiliz balıkli! cemi' 
sinin bir mayna çarparak battığı bildirilmektedir. Geminin mllrelur 
batından 12 k~i ölmU§tUr. . 

Diğer tar&ftan 3161 tonluk .. Tonla Chendria'' lsmlndekl Yunan , 
vapurunun bir tabtelbahfrln takibinden kıırtulmağa muvaffak olduktan 
ııoora t.veç aa.Wllnlo elmallnde bir kn.yaya çarptığı btldlritmektedlr. 
Vapurun kurt.arılm88.lndan UmJl keallmletlr. Mürettebatı turtaiıl· 
DlJlllr • 

Bir Eıtonya vapunı batb 
Tath. H (A. ,,,) - '"Koster" !Aminde ~200 tonluk blT !'.etan,a 

vapuru bir mayna çarparak l.aveçln Moelle civannda batmıatır. 
Vapunm mUrettebatı iki aMdala binerek vapuru terketmlılerdlr. 

Sandallardan biri aahlle gelmlpe de itinde vapurun kaptanı bulunan 
Udncf sandal kaybolmuıtur. . 

Amerika nıebu~ mecll31 
mllU mUdafaa lçln 264,61l,2!i2 do' 
larhk m•ınum _ tabalısatı kabul et"' 
mJıadr· - --

mayı ar.zu " teabil 
Mıbebl budur .. 

mandan1ann meaul tutulacak••n 
" bUdid.Lmeıkt..Ur.. 

400 tonluk •'Vega" lamlnde ilrincl blı- Eatonya yt1k vapuru t1 k1a!· 
den ibaret otan mUrettebatt ne aefer etmekte oldu~ BaltTk dentzbıc!e 
bir Sovyet harp gemf91 tarafmdan durdunıımua ve içbide yapılao bir 
araştırmadan BODra ~vyetlerta Estonyada bqlıca drum l1.alert olat 
Paldtsklye eevk edflm!ştlr. 

OCVep .. da ~&idea JCatoQa ı&ılllUUart ~.-. ..... " .......... . 
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Zelzele kurbanlarının sayısı 
•• • otuz sekiz bine yu kseld ı 

B©ı~u ~ehürrDeır©l<e ~©lrr= 
~nlfi1tn devc§lliifil e<dlöy©rr 
Genelkurmay başkanı, felaket 

yardım mıntakasındaki 
faaliyetini' 

askeri 
tetkik etti 

Ankara, 14 - Dün akşam ge. 
len son malumata göre, zelzele 
kurbanlanrun sayısı gittikçe art
maktadır. 

Felaketin ilk günlerinde yol· 
!arın kapalı olmasmdan dolayı 

gidilemiyen birçok köy ve kasa. 
balarda birçok ölü bulunmak
tadır. Daha hiç gi.ıdilmemiş ve 
haber almmamış yerler de var
dır. 

DUn akşamki son hesaplara 
göre maalesef kurban yckO.nu 
38 bini bulmuştur. 

Şimdilik, Srvas vilayetinde!ci 
ölü adedi 11 bin, Erzin candaki 
ise 15.657 dir. 

Şimdiye kadar Tokat vilayeti 
dahilinde 6332 ölü, 337 yaralı, 

Giresunda 1323 ölü, 63 yaralı, 

Amasyada 644 ölü, 136 yaralı, 

Gümüşanede 243 ölü, 82 yaralı, 

Samsunda 45 ölü, 139 yaralı, 

Trabzonıda 6 ölü, 3 yaralı, Yoz. 
gatta 3 ölü, 8 yaralı, Malatyada 
6 ölü tesbit edilmiştir. 

Yine son istatistiklere göre, 
şimdiye kadar tesbit edilen yı
kılmış ev adetleri de şöyledir: 

Erzincanda 3125 ev yıkılmış, 
267 ev hasar görmüş, Sıvasta 

5593 ev yıkılmış, 515 ev basar 
görmU~. Tokatta 4743 ev yıkıl· 

mış, 1008 ev hasar görmüş, A. 
masyada 949 ev yıkılmış, 1013 
ev hasar görmüş, Gümüşanede 

1611 ev yıkılmış, 2110 ev hasar 
iÖrmüş, Samsunda 770 ev yıkıl· 
mı.ş, 1112 ev hasar görmüş, Trab 
zonıda 101 ev yıkılmış, 931 ev 
hasar görmüş, Yozgatta 488 ev 
yıkılmış, 199 ev hasar görmüş· 
tür. 

Mareşal Çakmak 
Erzincan da 
Ankara, 14 - Erzincandan 

gelen haberlere göre, Genel Kur. , 
may başltanı mareşal Fevzi Çak· ' 
mak felaket mmtakasınr dolaş· 

mıştır. 

Mareşal bilhassa askeri yar. 
dım faaliyetini tetkik etmiş ve 
Erzuruma hareket etmiştir. 

Son Dakika'nın zabıta romanı 

Umumi müfettiş Abdullah Alp 
doğan da Ankaraya hareket et
miştir. Erzincanda felaketten 
kurtulan 1500 kişi yurtlarından 

ayrılmak istemiyerek başka yer 
lere n-akli kabul etmemektedir
ler. 

Erzurum mebusu Nakiye Jün 

trenle Ankaraya dönmü~ ve ya -
nında Erzincanlr beş felaketzede 
yavru getirmiştir. 

IDAHİLDEI 

Bunlardan enkaz altından çı -
kanlan bir çocuğun anası baba
sı belli değildir. 

Yeni zelzeleler 
Ankara, 14 - Muhtelif yer

lerıden gelen haberlere göre, dün 
yeniden zelzeleler olmuştur. 

Samsunda saat onu yedi geçe 
beş saniyelik bir zelzele olmuş

tur. Mesudiyede zelzele sık sık 

devam etmektedir. 

Trakyada havalar 
nisbeten sakinleşti · 

Don yüzünden, Çorlu~· Edirne arasın
daki asfaltla nakliyat vasak edıldi 

Merkezi Avrupa ve Balkanlarda çok şiddetli bir soğuk dalgası 
hüküm sürmekte devam ediyor. 

Konvansiyonel trenile Avrupadan gelen yolculardan, Yugoslav
ya ve Bulgaristan köylerinde soğuktan ölen ve şehirlere kadar yak
laşan kurtlar tarafından parçalanan insanlar hakkında mütemadiyen 
yeni haberler alınmaktadır. 

Yolcular, hat civarında müteaddit yerlerde kurt sürüleri görmüş
lerdir. Balkanlarda bu kadar deQ.şet verici soğuklar devam ederken 
Trakyada havalar nisbeten sakinleşmiş, hararette dört derece birden 
yükselme kaydedilmiştir .. 

Lüleburgazda birkaç gün evvel sıfınn altında 8 dereceye hdar 
düşen soğukluk bu sabah alman telgraflara göre, nakıs dört dereceye 
çıkmış, kar durmuştur. 

Edirne ve Trakyanın diğer bir çok yerlerinde de kar kesilmekle 
beraber, don yüzünden otobüs ve araba nakliyatı tamamile durmuştur. 

İstanbul· Edirne ~se yolunun Çorludan sonraki kısmı kapalıdır. 
Şimdilik b4 kısımda nakliyat yasak edilmiştir. 

Edimenin civarile bütün nakliyat ihtiyacı kızak arabalarile te
min ediliyor. Soğuklardan en çok istifade edenler avcılar olmuştur. 

Gelen haberlere göre Ege, Akdeniz ve Karadenizde fırtına şidde
tini arttırmış bir haldedir. 

HükOn1et, 2 5 milyonluk fevkalade 
tahsisat istiyor 

Geçenlerde verilen 58 milyon liralık fevkalade tahsisata il!veter. 
hükQmet Meclisten 23 milyonluk yeni tahsisat istemiştir. 

Amasyada dün saat 14 de, Va· 
ray nahiyesile Akdağ nahiyesin. 
ıde 2,45 de oldukça şiddetli bir 
yer sarsıntısı duyulmuştur. 

Şehrimize getirilen feiaketze • 
delerin bir kısmı daha belediye 

tarafından muhtelif yerlerde tu· 

tulan 14 binaya yerleştirilmişl~r~ 
dir. 

Belediye reis muavini Lütfi 
Aksoy belediye sıhhat müdürü 

Osman Saitle beraber kiralanan 
binaları gezmiştir. 

Srvastan 83 kişilik bir kafile -

nin tstanbula hareket ettiği ha· 
her alınmıştır. 

Finlandiyanın yard1mı 

Paris, 14 - Ankaradan bildL 
riliyor: Anadoludaki zelzele fe -
Iaketi Finlandiyada büyük tees -
sür uyandırmıştır. Fin hükume ~ 
ti Türk hükumetine teessürleri
ni bildirmiş ve sembolik bir te · 

bernıda bulunmuştur. 

Bu teberru memleket harp ha 
linde bulunduğu ve bizzat Fin -

ler de yardıma muhtaç bulunduk 
!arından, az olmakh beraber Fin-

lerin dost hissiyatını gösterdiğin· 
den Ankarada büyük tesir yap. 
mıştır. 

Belçika Kralı Mftjeste üçüncü 
Loopoldün ve valde kraliçenin, 
Brükselde zelzele felaketzedelerine 
yardım için kurulan komiteyi hi. 
mayelerine almaları memleketi· 
mi".de büyük memnuniyet uyan-

dırmıştır. Dost hükümdarların, 
felakete uğrıyan karde5lerimize 
karşI i.tösterdikleri bu yüksek in· 

sanlık hisleri, onların ıstırablanna 
bütün dünyanın ortak oldu~runu 
göstermektedir. Bu hakikat ve bil-

hassa dost hükümdarların yakın 

alakalan, felaketzedelere, karşılaş
tıkları eşsiz facianın acı neticesine 
katlanmakta daha fazla kuvvet ve
recektir. 

14 tKlNClKANUN" 1940 No. 19 nuşama.dr. Yüzünde korku albeti dmı. Son günlerin va.Ic'alan lsabr
bellrmişti; gözleri ile hep Conun mı fena halde bozdu. Dün bütün 
omuzlarınm üzerinden bakıyordu. geceyi kii.bus ~inde geçirdim." 

Con geriye döndü. Biraz uzakta., "- Bir kaç hafta. için, çalıştr 

ınave, 
ufak bir masa.da, ağzında bir cıga· ğmız yerden izin alrp, krrla.ra git· 
ra ile, müfettiş Eva.n.s oturmuştu. seniz fena olmazdı. Nereye isters~
Ellen ve Con, ona bakarlarken, niz oraya. Koveut bahçeden uzak 
gözlerini okuduğu gazeteden kal · bir yere." 
dırdı ve onları .saminıt bir şekilde "- 1m.kanı yok. Ben hayatımı 
selamladı. günü gününe çalışmakla temin e<fr 

iY azan: William Matin 

Con başını eğldi, eli hala El
lenin eli üzerinde duruyordu. 
Kız, elini geri çekmek hareke
tiı;ıde bulunmadı, ve devam et
ti: 
''- Az sonra, o müfettiş geldi. 

Şahsıma ait sualler sordu, seninle 
beraber bulduğumuz ölüye de te· 
mas etti, ve gayet tabii olarakta 
sizden bahsetti." 

"- Benden mi?" 
"- Evet. sizden." 

''-Ne söylediniz?" 

•- Operada nasd ta.nıştığnnız1 
anlattım ... Gece gezintisi... 

Coa: 
"- Bu güzel. Zira müfettiş aynı 

Çevirer. : Ha-Ke 

sualleri de bana sordu" Ellen kor 
karak elini çekti; demek sizden be· 
nim hakkımda malfımat mı istedi? 

Ellen: "Söyliyeceğim birşey kal· 
madr." dedi. 

Ellen, söylemek istediğini söy
lemişti. Con, Evans'a içerledi: 
"- Bu müfettiş tc can sıkmağa 

başladı!" diye mmldandı. 
"- Burada ne arıyor?" 
Con başını salladı. 

"- Evet. Ben de aynen, sizin 
söylemiş olduklarınızı söyledim. 
Hatta sizden zerre kadar şüphe 
etmemesini iJAve ettim. Resmen, "- Bilmiyorum. Onu yemeğe da 
mesleğim haricinde avukatlığmm vet etmiş'tim. Daha bir saat vakit 
yaptım." var. Davete vaktinden evvel geli· 

Eli t b 
.. lt· L" k ., 

1 
ııini dctcktiv oluşuna bakarak hoş en e essum e ı. a n ı;oy c-

kt t dd .. t t" ~. b" görmeli. me e ere u et ıgı ır şey var 1 " .. 1 
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1 
b' ·· 1 - Con şuphc al.mda kalmak 

ı. - an:ı az a ır ıjey soy e· 
beni üıiinliiuı>n öldürüvor." Göz • 

ml'k istPıniyor musunuz?" leıi yaşlanmıştı. Con, ellnl alarak: 
" Ne s1Svl'•-' 'l·im?" - • ı_, e,, · "- Üziilnrnyin canını, tlzUlme · 
"- Her ~eyi." 

İkisi bir an sustular. Ellen du • 

daklarmı ayırdı. Konuşacaktı, ko • 

yin. Her ~ey voluna girer." 
Ellen kendisini topladı: 
''- Affedersiniz, heyecanlan·· 

yorum." 
"- O halde, ben, sizin yanınız

daki, on numaralı daireye yerleııı -
mek için çalışacağım." 

Ellen'in gözleri korkudan açıldı: 
"-Hayır, bunu yapmamalısı -

ruz. 
Con gözlerini ondan ayırmaya -

rak: 
"- Sebep? Daire boş ve apart· 

man sahibi bir kiracı bu:duğuna 

sevinecektir. Tabiidir ki, polise, 
n.iyetimcen bahsedcceğinı. 

Müfettiş Ev:ı.ns'l:ı. bu hususta 
yPmekte göriiSf'Cflğim. 
"- Ah, liltfen yapmayın, Çok rica 

ederim." 
Con ricalarına kulak asar gibi 

oldu, fakat ~imkA.rdı. Aklına 

koyduğu şeyi yapardıo 

Kızın 
Acaba kızı kandırabilmiş miy

di? Bunu henüz iyi bilmiyordu. 
Fakat ümidi oldukça kuvvetliydi, 
kendisine pek güveniyordu. Genç. 
ti, yakışıklıydı, şıktı. Omuzlan 
zaviyeikaime şeklinde ceketi, en
sesinden Tarzanvari baltalama ke-
silmiş ve briyantin ile pırıl pırıl 
maşa ile kıvır kıvır saçlarile dai
ma sinema perdesinden hayata 
fırlamış bir hali vardı. 

Ah, malfunatı da yerindeydi. 
llk tanıştıkları gün Semahati ma.. 
lümatile kendisine hayran bırak
mıştı. Kızcağız, o, Jannet Makdo
naldin sabah kahvaltısında tere
yağ yememesinin sebebini, Marlen 
Ditrihin giydiği. iskarpinlerin to. 
puğunun kaç santimetre yüksek ol
duğunu, Pola Negrinin saçlarında 
kaç tane beyaz tel bulunduğunu 

anlatırken ağzı açık dinlemişti. 

Bu vaziyette Semahat çantada 
keklik demekti. Gerçi mektupları
na cevap vermiyordu ama, bu, her· 
halde, alakasızlıktan değil ya· ihtL 
ratkarlıktan veya çekingenlikten
di. Bunun ba~ka sebebi olamazdı. 
Çünkü aksi takdirde mektuplarını 
geri yollaması yahut kendisine bir 
daha mektup yazmaması için ha
ber göndererek cesaretini kırması 
lazımdı. Böyle yapmadığına gö
re ... 

"İşler yolunda!,, diye düşündü. 
"Hemen bugünden tezi yok bir 
mektup yazar ve randevu isterim,, 

Ve yazmağa koyuldu: 

''Şer Semahat, 
Sana karşı olan hislerimi ifade 

için kelime bulamıyO'Tum. $eni 
gördüğümdenberi hayatta tek dii-
şüncem yalnız ve yalmz serısin. 

Gündüzleri yemek yiyemiyorum, 
geceleri uyku uyı4yamıyorum. Ba
na karşı bu alakasızlığı göster· 
mekte devam ederseniz bir feldke
te sebeb olmanızdan korkarım. 

Yalvarırım size, bana aşkımı si. 
ze anlatmak için bir imkan veri
niz. Gelecek haf ta cumartesi günü 
saat tam ikide Taksimde saatin 
altında bttlu,şalım. Bir sinemaya 
veya bir przçtaneye gider, konuşu
rttz. Grlmezseniz korkarım ki ha
yata veda etmek zorunda kalaca. 
ğım. 

Çabuk cevap be~terfm.,, 

Doroti Larnurun son fil~ 

"-Benim oraya. yerleşmemem 
iç.in ı;iddt bir sebep var mı?" 
''- Hayır, yalnız .. " 
"-Yalnız ne?" 
''- O,raın meş'umdur?" 

"- Ben şeamcte inanmam son· 
ra oraya. yerleşmemi icap ettiren 
başka sebepler de var!" 

"- Sizi oraya. ne gibi sebeble -
rin sürüklediğini anlayamıyorum." 

Con güldü ve şöyle bir cevap 
verdi: 
"- Londr~da iki ay kalmak niye

tindeyim. Hususi bir daire bana o· 
telden daha ucuz gelir de ondan." 

"- Fakat ya sizi.. ... " 
".....:.. Beni öldürürlerse mi? Beni 

öldürmeleri için hiç bir .sebep gö· 
remiyorum. Beni neden öldürsün -
ler?" 
"- ötekileri yirmi dört saat 

içinde neden öldürdüler?'' 
"- Size inşallah yakmda ccva: 

bmı veririm. Ve şunu bilin ki, be· 
nim, yanınıul~i daireye yerleş· 
mek istemem, çok mUhim sebebler 
den ileri gelmektedir. Böyl~e si • 
zin yanınızda da 
rum.'' 

babası 
şarkılardan birini ıslıkla çalarkeıt 
mektubu bir defa daha okudu ve 
mükenunel buldu. Semahatin bu· 
na cevap vermemesi imkans1zdı. 

Ümidi boşa çıkmadı,' üç güıı 
sonra bir mektup aldı. Heyecanla 
zarfı yırttı ve mektubu okumağa 
başladı: 

"Küçük bey, 
Randevuda tam saatinde hazır 

bulunacağım. Bir yanlışlık olma· 
ması için şahsımı ve o günkü kıya· 
fetimi size tarif edeyim: 

Boyum, 1,89, kilom 110 dur. 
Bıyıklarımın maalesef hangi sine.
ma artistine benzediğini size söyJi· 
yemiyecegim, çünkü Şarlodan baş· 
ka sinema artisti tanımıyoruJTl
Maamafih başka bir örnek bul• 
mak kabil: Askeri müzeye gid~nit. 
içeri girip karşınıza gelen merdi· 
venden çıktıktan sonra soldan ~
çüncü mankenin temsil ettiği Ye
niçeri ağasının bıyıkları benim bı· 
yıklarıma çok benzer. 

O gün ba";ım açık, kollarnn st.

valı olacaktır. Elimde üç santi· 
metre kalınlığında ve bir ll1Ctre 
boyunda ucu, demirli bir • baston 
bulunacaktır. Ayakkablarnnın nıı· 

maragı 44 tür ve altlan kalın de· 
mir çivilidir. 

O sırada gayet hiddetli bir hal• 
de bulunacağımı ''e mütemadiyefl 
dişlerimi gıcırdatacağımı da söY' 
!ersem beni tanımamanıza imkafl 
kalmaz sanırım. 

Cumartesi günü sizi muhakk~ 
bekl. ••IJ"'l·ı··"" · ıyorum. 

Semahatin babe.!'ı., 
Nakleden: F. KARDEŞ 

Günlük bulmaca 
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Soldan u.p: 
ı - Çay pişirmek için yapııı:ı:ı.ıft 

ocalc!ı gilğilm . Sonunda (L) olas •' 
rmm yaptığı. 2 - Birine muvakkıı.teıJ 
bıralıılmı~ bir - §ey - rüzgA.r, 8 _,, 
Arkitekt - Okuyucu. 4. - Hatırın<&" 
cak - Ağızda bulunan, ıs - Kibarııi'-
6 - Bir Ermeni ismi, 1 ~ BUtWl ' 
Kudret, 8 - Limanda tellllm prtil' 
satq • YUzUn iki yanr, 9 - 1Mantsı11' 
yaptıkları boğa.ztar • Sonund& (tıl 
olsa annm yaptığı.° 10 - Köpel< ' 
Kolu çevrilerek çalınan bir mu5iııl 
a.ıetl. 

Yukardan aşağı: 
1 - Gökler • Rabıt edatı, 2 - ]!:!11' 

ntyetıt - Gözlemek. 3 - Bebek yertJ" 
~i - Dualarda tekrarlanan keUJ11" 
4 - HatITlıyacak - İstikbali keŞ!t• 
~ - Miras işleri - Bir nota, 6 - 9; 
sabm sattığı - Bakırlara 1!1Urllle11• 
- Nazik olmayın, 8 - Şeerst•; 
Hatırlar, 9 - Soğuk - Uzağı: t~ff 
için kullaıulan nida. 10 - !mal edeli' 

18 No. h bulmllClUJlttln h8111: 
SoldR.D sağa: 

ı - Semizllk - S. 2 - Ezen - ~ 
nu. 3 - ]l.Iedar - N - D. 4. - .M•; 
A!iy<?t, 5 - Zira - E - Ev. 8 -

/ 
• Fela.ket. 7 - ts - 1 - At _ La- S o 
Konyak - Yel. 9 - N • Evlenme·" 
- Suad - Talep. 
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