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~lYıır@ltUe hc§lrr<ekete 
Amerika 
~i~ harbini takip 
ıçın 2 ataşeınilit~r 

gönderdi 
Fin tay l · k ll Yare erı, Ruı 
o . arını ve ınerke l . 
nı bo b z erı-

rn ardırnan etti 
Vaşington, 18 (AA) . 

ik A · · · - Bırle-f mcrika devleti biri R' 
ve diğeri Vaşingtoncİan ol akı~a~an 
re Ata T m uze· 
. . şemı ıter sıfatilc Helsinki . 
ıkı subay göndermiştir B )e 
F'nlı: d' . · unlar ı _ an ıyadakı kara ve hava ha· 
rekatı hakkında Amcrikaya 
lflmat vereceklerdir. nıa. 

FlNLA?\'DlYANIN ANCAK 
150 TAYYARESl \'AR 

• Lon<f~a, 18 ( A.A.) - FinHindi
) a clçılık erkanından b' . b d • t ... ırı ura a 
) ap ıgı beyanatta Rus··anm 
Z"'-~-1 d ' son ...... uuar a hcrgün Finlandiyaya 
~00, 400 .... tanarc ile taarruzlarda 
l ulundugunu ve muhasamat baş
adıktan sonra gelenler de dahil ol· 

.(Devllllll 2 inci ayfarnrzda) -
Amerikanın alakası 

ve Belçikahlar 
Y~ni Amerika elçisinin 
B .~e. bir zaman içinde 

ruksele geli§i ehemmi. 
Yelle kar§ılanıyor 

lll B.rukscı._ı,s J A.A.) - Yeni A· 
sa~a SCfınnın Brüksclc muva· 

atı \'e rnk k b' . . d . . :.~ ·ısa ır zaman ıçın· 
he ~tıınatnamesini krala takdimi 
b akkında mütalcalarda bulunan 
.oclg · ,, a aJansı, tebliğ ediyor: 

Amerika sefirinin çok kısa bir 
1.anıan içinde Brükscıc muvasalat 
'~esi bcklenilrnemekteydi. Sefi. 
rı.n ani olarak Brüksele gelmesi 
~:snıı mahafilde ve payitahtın 
1 

1 Plonıasi rnahafilinde ehemmiyet 

1~ kctI"§ılanrnıştır. Tayyare ile Dub 
ındcn aYnlmış olan Sefir Cudahy 
sa~ı günü saat 23 de Brükscle gel
~ı~tir. Çarşamba gfinü, teşrifat 
rcabı Yapılması muktazi ilk ziya-
<:tierini, yapmış ve krala itimat· 
llaı:nesini takdim etmiştir. Birl~ik 
~Crikanın, bu gerginlik anında 
lc·~t~aya olan alakasını alenen 
~ttn~ruz ettinnek arzusunu izhar 

ış olduğu söylenmektedir. .. 
J 

~c§l lrlbJI rret 
<dl lUI Y lUIY © 1F 
Alman kumanda heyetinden 

çıkan şayialar 
Hitler ezici ve seri bir darbe 

indirmek istiyormuş 
Nevyork, 18 (A.A.) -Nevyork Timea gaze

tesinin Berlindeki başmuhabiri F oliıchus, gaze
tesine ıu yazıyı göndermİ§tİr: 

Bir taraftan Alman mahfillerinde büyük bir 
taarruza girişmenin faydası hakkında kararsız
lık hüküm sürmekte, diğer taraftan iae dahili ae
bebler dolayısile harekete geçmek hemen hemen 
bir zarurt halinde bulunmaktadır. 

Gerek tehdidlerin mütemadiyen tekerrürü, 
gerekse intizar devresi dolayısile orduda kuvvei 

(Devamı 2 inci ayfnmzda); 

SAAT: 18.80 

Voroşilof 
Finlandiyadaki harekatın 

idaresini eline aldı 
ZÖ·~rih, 18 (Hw.usi) - Moskovadan bildlıiliyor: 
grendiğiıruz 

1 f F' 1• eli e göre, Rus orduları bqlrumandaru Ma.reeal Voroof-
o • d ın an Yadaki askerl harck&trn idareslnl eline almJlbr. Baıfku
ın~. anın Cnuile Fınlandiya cephesine 1800 tayyare da.ha eevkedil
~1§,tır •. M~rc?al, §ubat sonuna kadar Fi!I. hareki.tmm bitirileceğtn!, a:tm
clikı Finlandiya. hUkümetlnln teslim olacağmt söylenll3tlr. 

~©IF~@llfi11 
Oka111ctı1a.rma en h Dh •. 
Prensi • eyecıa '\'e guıı:el romanlan Termeğl kendine 
mil: t:l~pa.n "'SON' DAKİKA'' bu fevb.Jide maceralarla örfü. 
:ı il~ctı hı dcnb; romanını bugünden itibaren tefrikaya b~hyor. 

sayfaınml:ı takip f'ıdlniz. 

. 

Başvekilin bugün 
kü mühim nıi.tkiı 

B. M. Meclisi 
bugUı ı kış tatili 
kararı ·verdi 
Refik Saydam 

bllhassa dedlkl: 

Tam bir serbesti içinde 
çahşan matbuatımızın 

neşriyatından faydalan
mağa dikkat adıyoruz. 

rr Ba.şvcldl Rcf ik Saydam 

Hedefimiz, mesuiiyet 
mevkiinde sualsiz, cevap
sız hükümran olmak değil, 
memleketi en emin yoldan refah ve 1arakkiye ulaştırınaktır 

J\nbra, 18 (A.A.) - B. M. 
Me<:liainin bu.günkü toplantısın· 
~ Bqvekil Dr. Refik Saydam 
tarafından .öylcnen nutuk aşağı. 
aadır: 

Aziz arkadaşlarım, Meclisin altıncı içtima devresi. 
nin başlangıcındanbcri hükume. 
tinizc verdiğiniz vazifeleri bura. 
ü• tafsilen tekrar edecek değilim. 

Büyük Meclis kış tatiline ka
rar vermiş bulunuyor. Sayın ar· 
kadaşlarıma ne§cli ve sıhhatli bir 
istirahat devresi dilerim, Büyük ı Devamı 2 inci ayfanuzda) 

Niksar' da her gün 

Erbaa, 18 (A.A.) - Dün saat 11-
15 geçe merkezde biri 8 saniye sü
ren şiddetli diğer ikisi hafif olmak 
üzere üç yer sarsıntısı olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Niksar, 18 (A.A.) Niksarda her
gün fasılalı olmak üzere 4-5 defa 
yer sarsıntıları olmaktadır. Sağ 
kalan felaketzedeler barakalara 
yerle§tirilmit bulunuyor. Soğuk 

şiddetle devam etmektedir. Hara
ret sıfırın altında 15 derecedir. 

Amasya, 18 (A.A.) - Dün saat 
bir.· 53 de arka arkaya üç hafif sar
sıntı hissedilmiştir. Hasarat yok
tur. 

(Diğer mrntakalardaki zelzele 
ve heyelan haberleri 4 üncü sayfa .. 
mızdadıı·.) · 
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Tn bugünkü mühim nutku' • • t k A . F ısveç e orku takip ~nlltalliltaşe-
ere 

~a.,tanfı l ind .ayfamıula) 
Gilnllu lta'b-ettirdi blıçok ın. 
nimlu kanunlar ytiksck tasdikini
'° mazhar oltt Hllkilmetlnize 
~en V'B.dfe de ôn1an fyf, mılle. 
dmizüı nef'lnc 1zyar ~ekı1dc tat. 
o!k etmektir. 

Am ark&dailarıııı, 

gibi sal halkı i(:fale,, çok defa b~ 
Yiyetlerini ebleyer& memleket 
havasıru ilaada çalışırlar. LAkin 
der J arlldeyim ki, bu gUrub 
iç.iri mu 't o1art it TOr. 
kiyedit. Hiç yer bulamıyacaklan 
da w Türk kalbidir. Bunlar her 
vakit tilı1il türlü rivayetler ve if. 
tiralar çıkarırlar, fakat Türklük 
muhiti içinde istedikleri neticeti 
öulamazlar. Şimdi de yeni scrma.. 
yeler buldular, diyorlar ki: 

b a ş 1 a 1 ! ~~ı~~n~~) 
fi 

• 
lı .. 
v 

sanın 

çuşlar . 

0 kPşi 
Ueri h 
Bitcb( 

!erin E 

n yapı 
Frans. 

t takib 
uzak}r 

muk: 

lngili.z 
sinin 
er Alt 
bom~ 
netict 

lursa, 
be lede 
planlı 

e Çe 

ya 
l'le ) 
ecek 
Söyle; 

ı Kar 
prens 
~md2 

tır. B 
filler 
iyorla 

ğlence 

er cün' 

m za\ 

u ediy 

leri r: 

u herl 
p knl' 
. Con 
.vnns' 
d~hn 

dl art; 
e cör 

Mcm!eket içınde emniyet ve 
asiyi§ cncmnuillyet veııecek bir 
haldedır. Yapm.-u:ta olduğumuz 
~.._.eler blı:e şu kanaati ver. 

tir: BütUD vatandapar ve u· 
y 'ile T k yurfduııda yaşa

yaniar hürriyetlerinden. şe~f ve 
hayaiyetlerinden ve bilcümle hak 
!arından emin ve milsterih yaşa. 
maktadırlar. 

"HUkumet fe1iiketzcde1etin yaf 
dımına vaktinde yetişemedi. mil
letin verdiği yarım1at ıfüfhtaç1ara 
yetiştirilmedi, zelzele mıntaka. 
sında asayiş temin edilemedi.'' 

StokboJ , ıa (ILA.) -!av'"eç ha,.. I tır. Vapur lmd&C ipretlni verme- J ziyü ıncveut olmadrğını, fakat 
r1ciye fiaıtn GMthcr mcb ğ6 bile '' ıt bul4tnam tff'. J.luret- buglin bunan bütün t andina.v 
meclliUnde yaptığı beyanntta ıiya· tebattnn 14 lclıılntn bo lduğu uı - dev1et1eri için Iilzumlu ve müm· 
'i yet.iti fovkalüdc ge · 6ldu- nP.dlliyor. kUn olduftmu ilave etmi§tir. 

mak üzere Fınl!ncliyamn bu.~ 
ruzlara km'şı koymak için eliDde. 
ancak 150 tayyare bufunduğuou 
ı;öylemiş1ir • 

ğunu ve cephedeki harekeuizliğe HtÇ uır~ DE\'1,J;T t\"<rtLTY.RE-
Düşürülen Rus tayya
resindeki haritalar 

1.'US FIRKASI k7JJ'fA."'ID.·~Nl 

DONM.UllŞ binaen muhnsamatm bltarafla.ra DEN GARA!\"Tl iSTEMimt 
Arkadaşlarım, sirayet ettirilmesinden çok korku- L nı, 18 ( \.A.) - 30 rylül-

Moskova, 18 ( A.A./ - Tas a... 
İdaremizi tamamen asli hukuk 

prensiplerıne tevfik etmiş bulu
nuyoruz; hUrriyetfere hürmet ve 
nayct cdi~ruz v bu şart alUn. 
c "' memleket içinde nizamı mah
fuz tutuyoruz. 

Bunların nasıl çirkin bir iftira 
olduğunu iz bilirsinit. Fef ket 
habctleriyle betaber al kadar1ara 
verdiğim emirle kendilerini mtin'i
kün olan her yardımı ifa edecek 
dereccıde bütün tnlahtyetlerle teç. 
hiç ttim ve derhal lüzumu kadar 
para gönderdim. İki vekil arka
daşım felaketin ertesi günü zcl. 
zele mıntakasma hareket ettiler. 
On gün mütemadiyen dolaştılar. 
Bütün snliihiyetlerini kul anarak 
mümkün olan her şeyi yaptılar. 
Merkez de kendilerinin lilzuın 
gösterdiği her eyi yaptı. Hiçbir 
yere para ve talisigat sıkıntısı 
çeldirillfledi. HükCifuef ve Kml
ay bütün vcsaitiyle çalıştı. Teda. 
rik edilebilen çadır, erzak, eşya, 
itaç e inşaat nmlzemesi ve sıhhi 
ckipfer gönü n dl. Mlll fin. hü· 
klımctin ve Kıtılayın yardımları 
en seri surette felfıketzedel!r. 
yeti.§tirilmeğe çalışıldı ve çalı. 
şılıyor. Muhtelif yerlerde sey. 
yar ve bi nastaliaMler kurut 
dlı. ıınlarm tafsil tınr alakalı 
vekil arkadaıtarrm size rzettiler. 
Biz, felaket _gören kardeşlefimi· 
ze gönlümüziin istediği kadar ge. 
niş ve seri yardım yapA>madığı
nuzdan müteesslrizı Bu hizmd
ti daha seri ve daHa gen:ş mi1'· 
yasta yapmak, ~ani fel !terin a • 
nmda her yere ve herkese etig.. 
~k istcıı3ik. Buna muvaffak o
lamadıksa sebep bizim kuauru. 
muz değil, imkanın darlığı, tabi· 
atin zorluklatıi:lır. içi de bul 
duğumuz rtlarm, ve eliffilzde.. 
ki vasıtaliırın verdi imkan için• 
de azami hizmet ettiğimize ve et. 
mekte olduğumuza kaniiz. Zaten 
bUyilk heyetiniz gibi yUksek bir 
mili'il<abe kuvveti ka~ısında calt-

labileeeğini Röylcmiş ve demiştir denl5 ı't herhangi bir devletin t<.'en· 
i.i: vüzd k 111 tnğillo't<"d n ganıntl Is • 

II elsinki, 18 (:LA.} - Sk3 ndi- jansı, Lcninı;rad askeri mmtaka~ı 
n:wya matouat müm illeri, 1-Hn. gtııel kurmaymm aşağıdaki tekfr 
landh a m~murlanmn , \bo yakı· bil'l.i !Wfrıtınektcdir.: 

Büyük meclisin kiYJnetli irşad· 
!arından ve feyizll mürakabesin. 
den daima istifade ettiğimiz gibi, 
(am bir serbesti içinde çal ?il 
mafbuatımızın n riyatından da 
f ydalanmağa klikkat ediyoruz. 
Zamanımızda dilnyarnn Birçok 
memleketlerinde, dahili nizam 
ne kabili telif görülmiyen mat
buat hürfiyetini, biz o nizamın 
yardımcısı sayıyoruz. Ve öyle ol. 
masını temenni ediyoruz. Her· 
kesi, tenkitsiz ve mürakabesiz i· 
dareye imkan veren herhangi. bir 

temi bütlifi zahid solayhkl rı.. 
rfa rağmen biz, iltifata layık gör. 
riifiyonız. Çünkii, ıteôefimiz me. 
uliyet mevkiinde sualsiz, cevap
ız hükümran oimak değil, mem

leketi en tmifi yoldan refah ve 
tera · !YC ulaştıfmaklır. Bu yol, 
kanaatimiı~. mürakabeli ve ıfi@. 
suliyetli demo"kratik yoldur. 

Bugüne kadar takip ettiğimiz 
bu hattı hareketten müşteki de
ğiliz; !bilakis p 'itikamızm temin 
ettiği iyi neticelerden m~u. 
nm. Mafuiıahn haklı tenkitlerine 
a kinız. Hakh ve cffiiksız tenkit
lerin temyizini ve bunlar hak· 
kmda layık olduktan hükümleri 
vermeyi de milletin daima iyiyi, 

ğrilyu blılan selim hissine ter. 
lCediyoruz. Umumt ve hususi 
~emaatlerin ihlali ihtimaline kar. 
şı ıtanunlanmızm ve mahkemele. 
rimizin kafi teminat olduğuna 
kimstnin şUphesi yoktur. 

''- Bu aeraft altmda, lavcQ hü· te~ip ı tcmedi' lrrlne dPJr Sô?'Uhm 
kumetl meml~kcti harbe st1ttikli - bir sua' ce-.-abt1\ Ç berl. yn. hiç 
yebflee k ıedlfülerc mürıı.caııttan bir do\ Jetin ~mınl! iııtcnrcmf ol· 
lçthinp etmek rrlcc'öuri; lliıcl dir. du unu bildiı · fr. 

runda dü~üru:mü~ o'an nus ta} ı _ tngiHı OeyH Heraid gaı 
ynrclcrindc iki yiiz harita bulmuş te ·• Hclsinkinfn Dir amele ma11aT· 
olı1ukt· nnı i tihhar ctmiş!erdir. ıc~foiP. So\1•ct teyyare!eri tarafın· 

Binaenaleyh lsvcçin Fiııi:.ı ı ciiyı:ıya JSKAND1NJ\ V DEVLETLERi 
ynpmak istediği yardımı ynpmnsı - ARA5JNDA ASKE!"?t tTTIFAI~ 
na imkiın ok:ı• r. ı:ı 1 , ıs (Radyo, sant JS) 

Bu hari tala:-da L<'nin;;radc!ar ' dnn cid<li .. ur.ette bru r:ı uiıatı!r:ı . 
s•ol,holma \ 'C Hapa:-anda~ ·a J!İrfrn ğını yazınaktadrr. Bu haber haki· 
'yol2 ihtimam'a i şaret c<lilın: ~tir. knte le\ afuk et..-ııemekt.edir. l'ızu· 

Blskayn kt !C>iinlle bir .Atm 
ııizaltısı ttıı·ruııı l:!l1 totruıı n 
!ürcltel1:ı :ın si\ kata: .tar Yu::ı n 

1rls vnpuru tarafından kurtnnlmıa 

vl" Vigoya çıkımlınışlanlır. 

l<'agcrsbcin lngiltcreye gidi~·or -
dl.l. tnffiA.k olunca v pur 1Jc1y a~. 
nlmr3 .,, iki 6 kikıı içind batıtt • 

pare bir vücut gibi mütesanit 
bir halde <',ah.,m Jt'. ıuzumuna. 
i(anidir. l.tmct.., kendi bUyUk 
meclisind göı'dUflU at.im \'O te. 
sanütlc mii!tehitdir. HükOme -
tin, ınıln cıc tıı~ibinirıc muhar 
oltın politikasmdaki iı;abete inn.. 
nıyor ve onu kendine mal edi .. 
y6r. Bf.rn.u'fila ift1har ~~iliriz. 

HARlCl S1Y A~E11MfZ 

Aziz arkad~l r, . 
Harici siyasetimiz muhtchf 
si lcrl yüksek huzunuıu.ıa. 

arı.etini ılduıhtm e8a lar ve 
lb iz iktiran den direk. 

tifler dıilffirtnde ta ft ıııe,,.ıni 
takip etmekteair. 

- ESk! t., e~ Hariciye n zırı 
:M. Sandl~r bugtirt. •eni sene bilt' 
~esintn mü keresi rlolayısHe. 

1svo~ r!'ebtısan meclisinde ücya· 
n •uı bulı.mmu ve Is~ ı-d'n v 
devl~tlc-ri arac:mda hir aııkcri it' 
tifak yapılması lüzumu oldu~unu 
oo •1emiştir. 

Bu haritalar, her tü:lii ihtimal· ordu h3\'a km"\etler:!, fkf:.mkr ~tİ't 
lere intizar e<lil.me i \·e hunl3rdan rini v.t an1<>le maa!'rl!c!erini bom· 
a}<ığıdaki ameli ııetayicin i tihraç barclrman ctmemr,.tir \'e t: m~k· 
olunma ı muvafık ol•ır: tediı:. 

M. 'Sandler K rtdisi har{dye na· 
!m ikon buna imkan verte~k va· 

Bfüün t -.veçlc m ı• tad<li t t~ı· 
naı.•ar, ir. c;'1c: ı lfızrmtiır. 

Bu mütale:ıyı dermeyan rdcn. 
zat, .ı\bomın bomb:ud•mam " n~. 

sında orada bulunmuş olan Go~ 
bori ha\'a :n :ıdafa:ht ~fıdir. 

Alman ordusunda kuv~ 
vei maneviye bozuk 

( Baıtarafı 1 ind aayfamızdaJ 

maneviyenin ve inzıbatın azalması Almanlara 
askeri bir aayrette bulunmak mecburiyetini tah .. 
mile başlama tadır. Şwıa emin olmak mümkün-
dür ki,Almanfar ilkbabardan evvel bir ta rruza 
geçmedikleri takdirde, ondan sonra böyle bir ta
arru2! yapamıyııcaklartbr,zira ordusuntm bidayet 
teki tefe-tttıku heYgün biraı daha zail olmaktadır 
Bu takdirde harp İngilterenin hazırladığı ekono
mik mukavdnet lıarbi hal•ne ıelecektit. 

2 - Alman Tı an~-ocean aja.ı·ı 
fin kıtalarrmn uomisalmi mm. 
taka:.mda H üncü Sovyet hrka~ı 
kumandam \'ir.ogrndonm don· 
muş c.c",,_~ nf lın duk1 nnı ramııe 

tır. Bu habe:- <le do~'TI.l değıldir. 
Ftrka kumandam VınogradO\', 44 
üncü fırkanın başında bulunma.t:· 
tadır. 

JcJNl.A.NDtYA TF~IGt 

llelsinl;l, 18 (A.A.) - Finlıindi· 

ya rcıımf tebliği : 

K rııda: 

~reli bCt7...ı.lımda. blitüu gUn her 
füi ta.rafın yıpratma hnrckctlt'ri 
oimuetur. 

Ladoga gölünün §imali u.rki~m -
dt:, kr~if lmiift n fneJiy tJe.ı i olıu • 
t r. \'ukol'Jtıfmt bir m~med() 
bir n.us böJljğti J1cz1mete uğramı~ 
ve iki tank tahrip edilaı14tir. Dü.~
man müsademe yerinde 70 ölil ,.c 
100 tilfek bıtakmıştır. 

ZELZELE VE SEYLAP 
FELAKETLERİ 

Afkidaşlarım, 
Son umanlarda iıepimizi, bü

tüii • ctimiii mütee ir eden 
zeliele ve seyltlp fel!ketlerinin 
onul acısmm, yani can :ıayia
tını unutamayız. Fakat ne ça.. 
ieki olmuştur. Felaketten kurtu. 

an ir idare bundan başkasun 
yapamudı. Onun için kalpleri. 
mız felaket yüzünden ne ka\1ar 
muztarip ise. vicdanü.rtmız da 
mümkün olanı yapmış olmak ka. 
naatiyle ınü tefihtir. 

Felaket mıntö.kasmda asayi • 
§in mıihiüaz..ı. edilemedigi, bir 
bilezik veya. kUpe için kollar, 
kulaklar kesildiği, umumi "fitU .. 
fettişin çaputu men için kondi 
elile yüz adam öldUrdiiğii yö • 
!undaki amiyane rivayetler bu 
memlekete zarar verin k i te. 
yenlerin ne k dar acli vasılah.. 
ra tenezıül edebildiklerini gös ,. 

İngiltere ve FtAnsa hüldlmet
Jonle mali\tnunuı <>la.h kredi ve 
isUktailü- mü keresiı'ı me .. 
rnur etmiş oldu~umuz heyet gc. 
:rek Londta gerek Pa.riste dos. 
tane lbtr hava i~nde m nlBini 
i.knial ederek bu!\ ti alr 
mukaveleleri hükumet 'hamına 
akt ve imza eyledi. 

Bundan haşka, Alm:ın kumanda heyetinden 
çıkan §ayialar, fikirlerin muhtelif olduğunu ve 
hen\12 hiçbir kanırın verilmediğini bildirmeld:e
dir. Eğer haberler doiru ise, Hitler hsı.rbi bir za
ferle bitirecek olan ezici ve seri bir darbe indir
mek taraftaı-ıdır. Fakat marep.I Göring de dahil 
olduiu hald4 evvelce Hitlerin fikrine ittirak e· 
den generaller buna muhaliftirler. Esasen zafer
i hetic:eleneceği muhakkalc olmadı .. ı halde mil
yorılaı-ca hayata mal olacak olan bir hareketin 
mesuliyetini kimse kabul etmen-ıelctedir. Evvelce 
e>lduğu gibi h aefer de ordunun itaat edeceği 
muhakkak olmakla beraber, henüz hiçbir emir 
verilmemi tir. 

Laponyada. kuvvetkrimlı 831 
istikametinde muvaffaktyt.tle hs: .. 
betmektedir. 
Dığer e~pbelcrde cle\Tfye faali • 

yetlerl \"e rrpra tıcı t.o~tt a tcşl ri 
kAydedilmi.şlir. 

n karde lerimi%in y.ırdımına ve 
l eilwne bütün vasıtc:ılanmwa 

uyoruz, mümkün olan her §C. 
yi yapıyoruz ve yapacağız. lBu 

laket r &ınd milletin ve h--
k\ınıetin gayret ve ha aSiy ti 
rnüvazi ve lbiribirin1 tamam ar ir 

lde tecelli etti ve böyle devam 
·y r. Hülrume k ndisine d" 
ifeyi t kôirHeki dikkatini, mil· 

rumiz de tramızdaki mim te
üdun samimiyet ve zarnelliii 

" terdi ve gösteriyor. Büyük 
"sunizin, çok astı bit kara

tiyle tejikk\i1 eden milli yaraım 
"minin davetine, bütün va. 
evlatları seve seve iştirak e. 

'yor. l>Urı de ibir vesile ile ar. 
z ğim gı"bi, tek vatan yilksek 
mefhumunun 'Cn heyecan ~rici 
manıarasma şahidiz. İlk işe baş. 
ladığt .giin<ten dün akşama kadar 
ıiıllli yRi'dtıiı !ronntesine gelen~ 
ra teberruu ye'ıdmu 2.156.956 Ji. 
raya varmış, aynı teberruat da 
tamamen tasnif edilememek!~ be
raber yanm milyon parçaya çok. 
tan açmış ve halen devam etmek. 
te t>lan ia e mev ddı yel<fuıu da 
yW: binle.rce 3'iloya varmıştır. 
Bu, mü.§t re1t vatan hissinin en 
bariz delili olduğu gibi felketli 
vatanclaıa yardım hissinin de en 

kSek gahiatdir. 

MEMLEKET H:AV ASINI 
1FSADA ÇALIŞAJ.fLAR VAR· 

Fakat erkadaşlarım, lelerin lbir 
eessür içinde lbize teselli ve hat. 
tt ütüıar veren q,u manzaradan 
~nlar <'la maalesef yok 
değildir. Bunu size arz mecburi
yetinde.Jin?.. 

Hiikiliııttiı\ t~klruz ve hassa. 
&iyetinl inillet 'fertleri amsmdaki 
eamimt tesanüdü, kendi emelleri. 
tttı\ "ta ak1fu' una m:üii görenler 
ve 'bunclaıı memnun olmayanlar 
da vardır. Bilfrsini.E iki, her mem.. 
le1Celte, tı: r ıl!Mtde millet :zararı· 
na intifa ve memleket menabiini 
istismar etmek isteyen, ibunda 
bazan kendi menfaatlerine mağ. 
Jup, hazan lda memlekel: dışı küv. 

tleıte ltft o1anl r 'bulunur. Bu 
yadigarlardan bizde de yok de. 
fildir. Buan vatan 6CV'Ct' bir fert 

ı....\IUM ---

tetaı delillerdir. 

BAŞTA! ~A YALAN VE 
!FTIRA 

Arkadaşlarım, 
Bunların h~psi yalandır Ve if. 

tiritdir. Böyle _ yler vaki olma. 
fillştır ,.c olamaz. Zaten :tıellele 
haberi fileline ilk aldığımn: tEiı6. 
birrerden biri de o nuntakanm 
iıttib t kuvvetini artitmi k ol 
muştur. Onun i ın oralara der. 
hal asker \'e jandarma g1>nder • 
dik 

Arkadaşlar, 
Fena fjl'dpagatıCI bu lkfüfar • 

ıa ktı.hnıyor, ai}'bttar k'i ıaıcet 
bundan ibaret deeildir. TekrAr 
zelzele olacak, seYf!p olacak. 
başka 'felifketlı?r gelecek; lıatt!l 
bunlara tarih te gösteriyoriar. 
Fakat onlarrn ~öSreroiK1eri tiı.. 
rihl(!r çokU.n geçmiş öulunuyor; 
Takat onlar utanmn'lc niyetinde 
değildirler. 
Arkad~larım, yirminci asır. 

da. zelzele gibi, seylaD gibi tabit 
!hfıdiselerlc t~'üm ct.ıtıek ruı • 
cak gayrimeşru emellerini is _ 
tihsal i~in her volun kapandığı. 
nr gören bedb htlann. şünhe .. 
siz ki k<!ndileri de inanmıYarak, 
ya.pabil~cekleri harekettir, Her 
kes bilir ki tabii hadiseler tabii 
kanunlara tabidir. Onları dur •. 
durmak kimsenin elinde değil • 
dir. Olgun milletleriıı ~ftrı bun..· 
!ara karşı tcşe'üm degil mu'ka.. 
erneti artirmaktır. '.Bizim 8c tu.. 
tuğumuz yol bu yoldur. Bu pro
pa~e.naalann hedefi evvela mil 
let;n hükfunete itimadmr sars. 
rnak, sonra felaketler \•ahimesi. 
Je milleti tela.sa ve vesvese~·e 
dilı:ıUrmektir. 

İftiharla arzedeyim ld millet 
muhitinde bedbaht :propaga.n _ 
dalar tesir yapamıyor. lierkes, 
tarihi dol<Juran ve susr~vlm bü. 
yiik hlr:mt-,tdcri daimn ~lannla 
anılan 'MIUi ~fin etra'.t'ında yek. 

H yet rel6in.in Sdf~ a te -
va'kkUf ede~It ~ıılğlr1~ 
muhterem Başvekili Bay .!Kö.~ 
i n6f i lı:i oltı l'U eteri 
iki l:omşu mleket anı.Mndak.i 
iUfrlAt'kar d~tı~ t!tfı.1\flt\Hie 
vo Balkanlarda sulh \'e emniye. 
Un istktantı!r md'tdf mdSMılz. 
de savanı memnuniyet bir gô -
rti ~11İt1i i kayde ilrn ine v-OSi. 
i t>l!tı Uf', 

j\ı'kadaşlar: 
lttsani~t. ftd bir 1&!\btA U. 

brarlan devam e<!et'k tf, ~
~t?n:lzin matu.i kalmış olduiu 

'vük felaket ka maa. çt>k 
ruhu okşayıcı bir tesa.rtöt man. 

f~ • 
n~t vo m~ t ~~~rt bire 

vaptlnıış olan ve elin da. yapıl. 
m!i.k\a bıi tthAiı ytrdrM A't ım • 
leketirr:lze karşı umumi bir !feft'I. 
path•in ve be ıher tarafttı \Teri. 
ı Jtı rnethı bir U l otınak 
itibarile bu insani tesanüt bir 
de tiıtsuSi al~1uı m tii~nt m 
btntfttı.1 (ft. 

Bu dost dev)ctıere. bu \•üksek 
tuhb insanltı:'MI.. :rtrusanBenlf'le, 
bu kfitsttfle-n 'l'Gtkl~mn .a rıtı 
teşekkilrlenn1 ffntle 'eh im. 

MİLLi KORUNMA KANUNU 

Arkadaııtarım, 

Haf'talardanbeıi Uısctin~ el birli ı! 
ı:a ııı m 12 ~ b\ı .ın a l blflôli'&.ı. 
ğıiııut flll iKtırudıa ·ıınwıuna te. 
m un · iSU!rlm. 

Kanunun gayesi yalnı7~ 1 tır:, va· 
tandaı;mın sıkmt.ı ..çclımcmcs!ııc ı:e 
mUdafna lmvvctlctının fcvkalD.de hal
ıert:ıe \'e sefcrbcrUkte en iyi uekllde 
taDzlinlne 'lie ldnr ine m tui'tur. ıu. 

~cUnite vcrdilfıılz bu vazif'tU!r 
yapılırken, t>wılann yine en iyi veıdı: 
de S"İ>rUşUlme!l için, vcrülğlnlz saırı.. 

hiyetlerliı '!J ren dlkkatıt l)ir trurtıtte 
ullııhıfmaJfinm ıazumuua kani bulu

nuyoruz. 'HUkumetinlz bu '\'ati?e \'İ? 
llhlyet er 1'Chditirıe v rlllrkm, ll· 

ytlk Meolle 'larıı!mdwı • nlan uı. 
timamdaıı ne ltadal' memt:un ise, l<oıı. 
dislne giuıterllcn ıtfmııtra trttı~'k
klt61r; v.e o lt:ınfn IAym '"Dtmaga ı:a· 
lq::ı.cnkttr. D~ın lll'lelUğ! bubra· 
nm, meınlcketlmlze vaki lktr ıuIJ w 
ti~tt l<ls\erlıll rınm<la ka!'liJa.. 
-nınk birum tçlıı ~ar hayatı ibl1' 
meee!e ise, bu buhnuılardan l&tltade 
etmek tstıyceek tianT ttn t na ?!lcir 

· 1ngi1iz hava ordusunun takvivesi 
~ J-' .(.tl.A.) - Burada rin Yerilmektc olduğunu te">li~ ey· 

beyan olunduğuna göre, :ha\·a !emiştir. 

ordu unun takviyesi 120 ıırnİlyOıl raris 18 - Oeuvrc g ıctcsi, 
Jngiliz lira;;ına mal olacak, 30 Alm2nyanın 1 lolanda ,.e Be'!çikaya 
bin tayyareci, 268 subar, 5000 ·• o n tehdidinden. bazılannm şim· 

il ve 1000 tane de me5lek tayya· dilık a t·t; ' dışc etmeme:-iııe rağ· 

t · · ~·etic:. • icap ..OOooektir. men, oldukça teia ..ı;östermektc 
8u r ıntl r Kant da 1 ~b IX!il ve Be. !inden gcleıı b:m lraberJerc 
ıni~tir. İngıfü: ha\'a -or{!usunu 'te· Ltmtden Almanyamn yalnız Ho-
is için 70 ten fazla mektep aç· landaya karş1 kısr.ıi bir hareket 

mak lazı~lettktir. ı !derpiş eyl~tc olmasıı:n muhte· 
GERGlJUK Z. L':\!J.~... ... mcl ö ennektedir. 

J,ondra, 18 (.1.A.) - Hörter a· JltTU:R G,\~P ('El'HESi:\'C 

jnrı:m1111 F ran·adnld l iliz or·lu· atDı~·EK 
gı.ı nezclindeki hu Si muhab 'nin lJertia, 18 (ile ~> _ Öğrenil-

Denizde: 
Rı:ıydooilecck bir ~e.y olm&rıı~tır. 
Ha\'ada: 
R:ıreli be.rza.hr ve Rnjaan mın • 

takası hnriı: olmak üıere dü5!J1an 
faali:,; eti myıf oll!luştur. 

P.him tayyareleriıniz mUtlnddit 

düsmım kollarını ve mı-rkezlerin! 
bonıbarıİ11'1'1an etmlt}tir. Bir So\'yl:t 
tn~ .. :are~l dib:iirülmtiştur. 

T\'lliessif bir irtihal 
FQUıUcatör Ba;· ı.tcbmet Raif tr.l:p 

t~lA olduğ'J h:ı.stnlı'ktruı lrurtuııımıya, 

rık vetnt ctınl!llr. Ccınarcııl CUIJ'IB 

gUaU liAat ll "" Ku:ıltoprakta PolLıı 
kara1coln c.ıvnnn<lak1 (i) :ı>um talı 

kti~kUndcn .knJJmıarak ZUhtCpa,a c~ 
m i1nde rıarı ;::ı ;cıbnrp Ka~:ır.;ctıe 

Şehitılk m•ıııtr~"ttıd:ı. ene kal:ırinf' 
c;cfııo'h.ınaca.l. ur. 

Bay l!clıınct, Ral! Fen \'C larltet 
erba~ dup t.tlgıu fl rlka UO 
A1uraptda.kl l<r t~ ~'llwmını t~ 

otır.iştir. F..n bO)"'U'k rUtl:e O~anll 

nlşanısr:r.m hılfıı: ol!ftt#tı gflıi ıı.ııbık mı. 
kCancU O mauiyeyi A vrupııda bır~ok 
serbilcrde 'l.e>:rır;ll cttljindcn '8rbm en 
bUyUk hfflt!nntt~mn ~ da 
ha~lr. 

bildirdiğine göre, geçen pazar gü· diğinc göre, Hitler bugürılerdc as· 
nü mm·akkatc:ı ilga dilmi ~an *7(lrl '\"Uiyeti g57.dElll ~~çirraelt ve 

n ,, Zr:;ıu. 
ftleruTTİyNIM' uUrı ClhŞ.'tt'tıfüı:ı ifilis.· ntı:r.rr1ıklım y:ıkthl'lnn tnldp etmek J' ". 

re 

t<'D ycnia~ tC=-İS ooilmi~ir. Umu· nı:ıltsıı.Clıle g!l.'J'll tcphc!rlnc ~de-rek 
: ': "' ~ .. ·' '.}'"'.''-'\ . .. ~· :. ' ' nı.i .k rar ~ b mahdut rtU>zun'tyet1e- blrkııc gUn kalacı:ıktır. ,,,.,,.._ .... , ... ~-) ı .... •..t ·~". ,; ·i",. "" -oıc " ~ • 

ve hıı.rckellerino kRr§ı koynınk ela o ~ 

kadar lllzumıu bir tıarcl:ctUr. Biz, ba. 
yatta bu halll'rl g-tlrmtiş ve acıltuını 
(ICltıni~ bit neSiUz. Tabiatlarımız Ca 
dna tekr~ rd atd ed ôtk k 1tifltyot. 
~ değihllr. Jtıaurı.ınwı4 bu uı.nutıtın 
tnt.blkl ~dil~rıne te,·ru edlleccl• ôlıuı 
hi?r vataı:ırlaşa. aynl znmıı.nda, lılç 

ı:cvı;emly n bir .azim ve dikkatle, \'.il.• 

~Mcrlnl }'R!1!'n1ilaınıı ·ve Jıhklırrmı 
aranıalımııı hhlırl llrıın. Aııe!lk ~{J 
luı.rnıırklı m!lrakabe \e d.!likat ııayc
Afndcdlr Rl, 'lrtt't!mttrti W'bı ~#1 '1yt 
liettcre ''htl ôlablllrlz:. 

lArk.O ıJlıırım, 

ntfhap dairc1-rln~lll Uıt1Yt\Ç n 
dUrtımlarmr ~hhatle ve ne§·e ile ge • 
t! ulmle dih.. 
ftbı. 

Saat 19430 

Rus~ar Sa~lada 

40,00·0 
K~şj kaybederek ged çekildiler 

11c?ain1ii, 1S 1( A.JL:) - Rus kita.a:tmm Yük 'bir heiitneta 
:$a.dıkta.n v~ 40 bln 'Jdşt ve ınillüm 'mlkt&rlla. ım:tlAme ~t. 
t1kten sonra Salla'dan geri çekilm~ oldlOO:a.n ::tayit :ilm&~lt· 

re, 
it 
tn 

>.ı 

ıı. 

c 

1 



Yazan: 
OrhQCl Rahmi Gökçe 

-4o· derece soğukta 
şiddetli muharebeler ! MErCHUL 

P!IV!!ma Rustar Ladogo şi ma- !" .............................................. . 
roahnrae· ı· d . d. l ı Romanya 

Adriyıı.tlk denizinde, kankmnw, 
r.engipde gemisine, gene kıplurmı

ıl ycllrel\ler ~~~~q ~ k~"l tU -
rcmişti. Bazan lstanbuldnn. bnıı: n 

J.tlr\a~ .. ~ızan bil' Y~ap tıda. ' 
sınd:ı.n, baz:ın Venedikten ı.abcrlc -

ri ~~ydU-O\'<h!. Fukst l!iç bir kinı· 
~ ~un h~da esaeh l}ir gey 
söyUyemlyo.rdu. 6 1 bil' .rivayet, bir 
d ... dtkodu dalga:.'!ı l~lnde ~Uzdilkçe 

yUzüyor, herkes ondan behecdi -

.'11 ..... -.: .... _.. rn e rrcat e ıyor ar ı Büyük bir 
:,=: !~";: S Finler, hu mıntakada birçok tep, harp müstahkem hat 
ltr:'~alanin. üzerinde 130 yar- malzemesi ve 21 hUcum arabası alddar vücude getırdi 
da. razrt~ !ıaide 16 meU. lp)lk çık. 
nı~ Topılattıns- bil makaraıa- Dcl&Jııkı, ıs (A.A.) - &alin mmtn. Sovyct kıtaları a~clc ricat ctt.ikle· Şarktan veya garptan 
rr ~ gıkaı;aa na~dw:ı ı.u.. 8mdaki muharebe, fiddctie devam et. rindco. bir ~ok mal~(.(Uc. ezcürn.· l k b · t yordu. • 

h&t !ate~ 'r. :r.uıe 0 ihtlkAr ko- ~r. RuslD.r, §hu ·· ·c kadıu' Sal· le top ve 29 hücum arabası ter· ge ece ır aarruza ! 
ıni8yonuna verUmlgUr. lanın cenubunda m<'\'ÜI bitbir muvaı. kctmi~lerdir. nasJ karşı konacak? f 

- ~ k ~iş - Q!yor1ıı.rdı • 
Qlr !')" pillÇası hd~ ~el! ! .. Ta
rihin efwanelerindeki peri ollanlan 
k...<lar &Uzel!!,. u~ \>oylu, 11\yolı 

g~lil. lD.ee. haf'U' çatR kaalı, )(um
raJ şaçlı, geni.~ omuzlu bir yiğit.. 

Diğer t.arattarı blnalann bnrtet va lakiyet elde etmcmitılenUr. Bu mm- Bu acele ricatrn başlıca sebebi 
<hbuı l:ıaıtnla.xırufa. kUUanııan boyalar takada J:o"'tnttndJyah!u. Vitavarada baıka tarafl.atda da olduğu gibi, 
~de de yUzdc Ytlz nisbetlnde ih- YUcuda geUrllln~ ol&D J'CDl me~ Sovy~t1erin istifade ettikleri yoJ 
ll.a.r YllPlldığı glSrtllrn~. vo bu mtı re muntazam ııurette ~l§le.rdlr. üzerinden irb'bat ve iaşe fıkda" 
eııaemer de !ıııklam-1!t tutU)an za~ Sovyet kıtaa.trum di&'ar bUtüıı tAQ.t. nıdır. Filhakika mevcudunun tek 
::;,, 1htlll:lr laı~wıa Teri!~ :zınn tardedilm13Ur. Hatt.A FtnlaD· iyi yolu Salmi ile lmpilahti ara· 
• Yıılılıır, Sallanın cenubu garblsfndo- smda göl boyunca tf den yoldur 
her Ticaret \>eldll ·ıu:mı TopçUOğlwıun ki Cursuyu latlrWıi. ct.ml§lcrdir. Jd l>U yol da hemen bütün imri' 
Se abertncıe dıo Ucarc:t daJresı rclsl Louılra, 18 (A.A.) - DQn meçbQJ dadınca Firi ateşi altındadır. 
~t Berkin buJunıtugu halde --ft bir §&hıs Finı•-diva -t·-th•ft·-•-e ... ·~ = ı.:ı di 1 §elırfmt ,,_.., cuı ,,, ., .. -... _,.,..... Salla cepnesırrcıe .1•10 an ya ı-

~· :zıt gctececı baber ~rDmetı.. ıeıerek aetırıc gö~mck fıstedlğtrıf tar bir Rus taarruzunu tardettik• 
d.•r. VekUin bunıda ye.rıl teıekkUl c. aöylernlştir. Setlrlrı yannıa çıkarılan 
etı ttha.ıc.t llnılted !Jirltctlcıi ve yenı bu lahur, mumaJMyhe Etıı!Andba :mü. ten sonra muk.a.bil taarnua reç· 

ant.§ma.ıar dolayıaiıe hıgUtere ft dataaar için ~biıı lııpllz Urnaı ~r-- mi§lCt ve Kut:&U. ıehcini ı:c:ri aı· 
'P'ranaa ne ~~k • Ol&n t1 ~ ve FirııtUıdiya mUlotJnlıı kahra.- mı!lardu-. Ma;naf Uı F~d~ya 
lllUıı~~ bertnd& nıc• ..... ~ lntaatı tekrar mevzı1«ınc dQll' 
laeaıı ta.hıntn ecmmekt .... '- _... .... mazıane hllrekl.tmdan dolayı keodbf. ınr. .. tür. 
• K .......-. nJ tebrik etmı,Ur. Bundao soara meç. ~ 

b ıı.raden1zde.n tırtnıa dolaYl811e kur Mı §alua. Jam1nı aöyteuıek8U.in ...ıt,. YARDIMLAR 
aab.k ko~'UJllanrı """'•"'-•- .,..,ft "' Paria. ta - Fiıllindiyada •ilib ....... ı.....,. .... ...ıu ~- -tır. . 1 . 

·-... dolayıaue koyun nyauan ytlkael. RUSLAR altına alınan mütchass• ame orun 
lllekteYdl. Dlln Karadentzcıen Gllne RtcA T EDiYOR yerine 1svcı; ve Norveç mUtcbas· 
sıı 't'llpurtJe bir mtktar ko3'1Dl ~ Y Londra, 18 - Finlindiyadan sıs amele ıöndn~ği deq>i! ey· 
flyaUann dala& Jlfyadc tat alınan son haberlere gBre, Sov- Jeıne~tedir. 
ÖtUanıl§Ur. ~ Yllbelaı.eatiıl yctlcr Ladoga gölüniln timal kr Amerika hükfımeti timdiye ıra· 
PUr!arda nıtllılm ınfk~lecek va- )'lalnd.a ricat ediyorlar. dar Finli.ndiyaya verilen 10 mil· 
blliundutu ctbt oebır cı kayuıı Laponyada hedefi Salla olan yon dolara iJaveten 25 milyon 1
aklarda ve Trakyadazı varmdald ot. tnubard>elcr devam etmektedir. dolar da1la verecektir. 

Londra, 13 (A.A.) - Buradaki 
Romaıu-"1ı.Jar mal!afOlndc Roınaıı • 
yayı şarktan veyn garptan gele • 
cek taarruzlara ka~ ınasuıı bir 
hale koymak için Roırumyada mil
kcmmcl bir çukur, tank tu.ınkl~ . ı 
ve btbya ıar ıı•"'4':!..-j lnPa "",. '• 
olduğu benn e~dttOOir. llu 
ınüdafaa hattı, lıcmen hemen ta • 
ınamiy1e ikmal edilmf' olup •·carot 
Çulıunı'~ ismiyle yadedllnıelttedtr .. 
Bu müdafaa hattı, ?cfacar hudu • 
dunda Rulrovme'e kadar uu.n • 

, malrtft ve Rusya11 Ba.!l&mbvadan 
aYJl'QD hudOOu ta~p e.tınelrtedir, . 
~l Karolun ~ıı.hst emri nı.erl • 

ae kQylülerle ask~rler, in~sma 
:UUnib itilifmm {~rdtı.:ıuıd{I. başla
nılıımı o?an l;u hattm vUcuda ıeti· 
rilmesi için ytJ~1~rcQ kilometre u • 
~an rııe.safcde çalIŞtl}!§lardJr. 

_.dmı ~ b~rdu. Nere -
llydi, neyin nesiydit gene mccl-ut:. 

Ve onun adı, ~te böylece .. .t'Meç 
h\11 lonan" olarak dolaiJY<)rdu. 

YeAedik bir ilkba.P.ar gijI\\mUn 
ltUtUn ~elli~leri \le U)~ .. 
Yl\Ya!I )'&V9ıt hf.l"ekete gelen con
&>Uarda (bir nevi eandal) Vene -
dikli kayıkçılar, bu gUzel kasaba • 
Din a~k ve şür dolu prkılarmı şöy
lül'Orl~ 
ruc~er ~r, ı.-QğUııleri ve 

-olları Del'al bir yum~ht için .. 
4Şe sen~ kızlar, bir bahar gUneat 
ıflı.t gUlilyorla.rdt ..• 

nıış mtıhlrn )'ola çıkanı. So t k b cJıuı Partiler Jne\fc:Ut olduğ'un. vye ıtalan Fin mü!ruc1cri· Ru.nelt matbuata eyanatta 
rtıı~~. d!lfectt :tntdıaltkak S6- nin çcnberini yarmağa çahııyor bulunarak bitaraflık kanununun Bu 8istemi'1 -ilhlm olan milme)'-

lar. Muharebeler ıufırırı altında Sovyet • Fin ihtilafına tatbik e· Y,iz vasfı şndu!': ÇuJı:urlar, Kaııınt
rı~~bUk devlet denılr ve çelik fab 40 derece so~ ecre~ et:' dilmi..r.ec:e~f silnkll ,timdlki hal· lantan inen bQ~ nehir ee'hUele • 

KnıJ I<tu'Ql. Ki :ıefdo fÖl lr~fl 
qlcluğu nutukta "RomanJ-.. bQ!' tQr.. 
ıu taamnıa QMlt bU- duyv 8i'W 
mulı:a~et ~ceektir." demPk ~ 
retllo bıı listwıo ~lmib etn.WUr. 

Venedik D~llm (OQ_ğq) ~ 
Andop JuşUnyoni denize bakan bU· 

yilk k8şklinlln ~~~a oqasmcla 
ııltm tahtına arkasmı da~1 
JJÖil(linJ hafi(çc kGpam~. kuca_tm
da~ kU~nk~ beya; köpe;,?i o~ -
yordu. 

urnuın rnUdUr111ıw...._ lllcktcdir. • 
1 1 

' de lJd taraf arasmda harp ilin •• 
1 

rine bağlıdır ff bhınetlce dCl'bal nıan ,muııuaza uı:nu -.....a eakt or- La 
neraı ~1ti taYbı e:ı kuı:nandıuu ge- _ doga gölünüıt '!imalinde ldilmfdi~i tıö)oletnS.tlr. 6U altnida bıralrrltıbllcocJıflı.. 

Çok dUStlnceli uabt ve mlltehfJ)'! 
yiç gibi g{Jl"llniJ~"<>rdu. ~. oy -
mnlt, cevtz muapm fuıt~de b1r 
yığın evm vardı. 

nu.uıı mildllr dUn aq.~lt ve Yeni u. ZA Y! - Bornova Ziraat mek· 
haiüet et.ıııt,Ur. i"abrtk&ıun \"Qtfeıılııe tebinden aldı~ 1936·37 ders yılııtauyette bulunan blrtrıct lu baleıa 

• 1 .ı lkınci kısnırnın da ~ur:dan na ait mezuniyet tasdiknamemi 
lı:;-eıe geçlrUnıeat Sçtn btr taa- zayi ettim. Yenisini ala~an 
h&:1rlanml§tu, Dtın 'ehrimı.ıe ~ eskisinin hfikmü yoktur. 
fl~b<>r vcrdi4ı~Iz 1u ı ız BraucJ 72 Nazif Kullu 

rn mUdUrll Taylorun Ankaııı. ~-~:::::::::::::::::======== 11
eYtlhatt de bu nokta ne aIAkadard ~t konağına yıldımn lıs&bet 
• Ankarad.an rr. 41lnıia, bl.ııanm dınrları ~lm.1§, na. 

te Al verilen bir b&bere gö- hlye lllUdn ... ı bir jan""-" bir kX"lU it• man ııcflrt Fon Papen, mUteka.. -u... .._ .. _ "'.l 

~llerat nubu.,lan bu ı.. Yllralıınnuuıu. 
l'ne,..e d ans>arn Ye>- • l(e-ı 
''e ı; avet etml§Ur. ı.mıı m'Udataa ~11 Pil§& mahaD~lnde ~rvanl-

tıafla vekllleriıırn d da zacıa 801tatrnda 17 numaralı eve ye,... 
ra.aın"'- bul e veUUer a.- leşUrDe 

• 
0
'- unduklan bJldlrtııyor n Erztııcao fellketzedelerfn. 
Un Yı.nıan lıaııckr • den Bekir o~ıu Mehmet. Mehmet. Ali §thnnı•- atı bir vapurla oıı-ıu Yuauı 

tir. ..e caın Ye tıbbi ecza gelml•. ~ ve Haaan. Mehmet ve ka-
" naı Behice ile Sabit oğlu Recep dlln 

ıı~:~Tram\'~1&rd& tenzutuı tarif akp.m cvtn . lr Odasında toplanarak 
-..rlıuırnl§t 0 manpı )'akmlJ}ar ve otunıp lranQf-leceıtttr. iT. Şehir nıeclfstne \·ert- lllafa "DiamışJ.&ı:dır. :Fakat bir ua 

ka:.~ı.ııJ"e ~P kamycnlanmn u. btpatntn 11.zerhırtne !eııalık ~eımı,. 
r,b;~ ta.kı'latıne00c uekilde ...ap •• kiSmUrden zehirlenerek yerlerinden 
li ~ l'aptrnn&ğa - bile kalkacak hallert kalmaml§m. 
~ k~ karar Wrtlli§tlr. Be~ket tı:tertndcıı biri gtlç!Dklo oda 

c-.ı: •e batlarmda bul&&DdurWa. kapJ81nr açarak bııtırmata bcıılamıl 
l"a~ ~ııtu~1::ı:-m.ronıara takıla,. ve ye~cnler hepsini tedaTl altma 

h·§~ ~ ihracat.çılan blrlltt de e.tnu,,ıar11ır. Vıı.zlyeU ağır olan Bclılce 
l -~ .. ~ ,.._,_., • Haaekt hnatanesine knldı ... ~mıatrr, 
op~11~1.4r. ıdar'9 h~U butttn ·" ~· 

- l tır. Ha ırncte : nın ;ı.;~ ~eel JDhlearı&r idarem. 
Pen~1 0&§1rıdakı a.a, tubc8lnJn 
Aa lcatıı ll.I ~ lEuurm qırma
?.te~tt I§~ kaJJ& hrrım.lıırmdan Piç 

•-'11 hıvıu: ~ ltrtradqtan ~ '" Kel 
• "" tdJlınJ 1 dJr l •ıca.ret ı er • 
~ blı~ Odaane t1aı.ret bonıwntD 
"•~ ha:arlantmftır. Ticaret 
• '~ gö~eıtSec:.kUr. 

"lııı lf~l~t umum mllı:Hlr mu
t~'· Rttn. VallU&me tayin 

ltft~--,,. 
b 1~r 09\ nıeyve h&Unde yapıları 
lt ~ ~'.&1* ıetmektedW. Belediye 

"•; ~ıaı qb idare ~ tıış-
e eı- a ~e ~ı UllJIUl'l&tia tak. 

il'}"° "'ICk k 
lı\ı:_ C\ıt ~ lll'arındııdır. Bunun ıı:ın 
... .._l•ı.·-. lkUAtrn yerine, mUstahsn 
"'tnz ~'I: ve .. _ • 
kıı ' ""ledıycnlo müetAerelt 
~:1 :karu:racak bir tdıırc 

tt ~1-t. . 
t ~ tıltl..~ llrilddet.te:ntıert takip 
t~~ lllllDhur ve ub&kab 
ırı~..:~ lJ lla#Ir SCzımm ~o.kız 
<ıl ' ~r &PllrtrınlUUJlm bir nu· ~t'1t .. :-''l:lltni 
C~~ ~ bir T1mdt:'U Jmlh!.JH 

* Lodz .rnahkenıesi bir Atmanı 
öldUrmolctc itham cdilan iki Po -
Jon~·alUUn tdn-

~ -..ıl\lı karar ı.·ermlş -
tir. Bunlıınn iki °'ürUm c;crikl bir 

=~~?kilrekcezumam~küın 
..,..~ır. 

• K~da bankası harp istikra
zı yekunu tabm.inatı tecavUz t 
~~tir. Bu yekun 248 milyon ~-!Ö 
bın 550 dolardan ibarettir 

* lki gün içinde ltaıyad~ Paler
modıı. ikinci defa şiddetli bir zel _ 
r.elo olmuştur. :MUhlm ha.sar var _ 
dır. Tnrlht Monrenlc kilisesi de 
kısmen harap olmuştur. 

• lru ne Suudi Anıbistnn ara • 
eında, hudutların kaU olo.rak tes.. 
biU hueusundn bir anla§ma hnsıl 
olmuştur. Bir milddet evvel 'bu 
mesele 11nkkmda bir ihtilat çık • 
ınıetı. 

d * Muhaceret dola\.'lSile Jo1llatin· 
eki Yahudi nilfUEu 

0

4.950 artını~ -
tn-. Bu sur tle Yahudi nJlfus mec
nnru nllfuBun :VUZdc 30 un:ı baliğ 
olıxıu~ur. 

* Mısır Jıarbjyu nuın Eimu· 
kattaın gıızetesinP. yaptığı be n • 
ııatta demiştir ki: Y 

Hola n da l{~pı T\JJ'U}clg ve n.ç. ~.l'U bf. 
yıkh bir topçu yllspqm i~ye 
gir<U, aeJlm verip durdu. 

Cenup hududunda örf ı 
idare ilan etti 

Duta, ona dikkatle ve hiddetle 
bnktr. 

__,Ne oldu? 

Ynzbaşmm alnında ince bir ter 
t&bausı ~zükü)'Qrdq. Yilzil earar-

• mıştı: 

Pariı, 18 - Hollanda ve Bel·-~ ...... --------~-~~----....... -------
çikayı tehdid hus111unda. Alınan• 
yanın hattl hareketindeki dcği· 
ıikliğl mevzuubahis e,den Fran· 
sız matbuatı bu iki memleketin 
vaziyetini bilerek ihtiyati tedbir" 
lere müracaat ettiklerini ve buna 
sebeb de Almanya tarafından 
Hollanda ve Belçika hududlı • 
rında ihdas olunan askeri vaziyet 
olduğunu kaydetmektedir. 

Petit Parisien gazetesi diyor 
ki: 

"Geçen cumartesi günü, Al· 
manlann Hollanda ve Bel~ikaya 
karşr dikk;;tle hazırlanmıt bir 
taarruz hareketine giriştikleri şa· 
yi olmuştur. Bu şayia pek de e· 
sassız değildir. Çünkü, Alman er"' 
klnı harbiyesi bir takım tedbirler 
almt!tl. Bu tedbirler, ne Belçika· 
lıların. ne Hollıındalıların ne de 
müttefiklerin gözünden kaçma· 
mıştrr. Filhakika Atmanlar aşağı 
Rendeki ordularınr bir .çe>k fırka· 
lar1a takviye etmi1ler. Achcn 
merkezindeki tayyare mevcutlan· 
nı arttmnı1lar. Bi~k motörlü 
kıtalarr harekata hazır bir hale 
getirmişler ve nihayet bfiyilk ka· 
rarg!ht ~lçlka ve Hollanda hu· 
dut1annm yakınlınna ~ctirmI~· 
]erdir. Bütün bu tedbirler Atman· 
yanın harekete geçmek Uzerc ol· 
duğunu farzcttirccek mahiyette· 
dır." 

Diğer taraftan haber verildi· 
ğine göre, Hollandanın cenubun· 
da yani Almanya ve :Belçika hu· 
dutlannda ödü idare ilin edil· 
miştir. 

SAAT: 13.40 
Bir Belçika ·vapuru 

maynla battı 
Brükaf'l, 18 (A.A.) - S405 ton hacmın4aki ve Josephine 

Charlotte admdaki '.Belçika bayrağını hamil vapur, 1ngilterenin 
cenubi §Ukr ıah1J1crinde bir mayna çarparak batmıştır. Tayfasm· 

dan ~rdü tetef otmuıtur. Biro lnıiliz vap\lnJ, diğer mürc:ttcbatı 
kurtarmıştır • 

Müttefiklerin müsadere ettikleri efya 
Londl'1', 18 (A.A.) - lktııadi harp nezareti, kaçakç.ıbfl aid 

kontrol ırrviıinin U k4nunuaanide hitama eren haf~a esnasındı 
161 ıemiyi kontrol etmiı oldufun11 bildirmektedir. Bu ara§tırma· 
!arın 114 ünde hamule serbest bırakıl1m1tır. !364 tem emtia müsa 
dere edilmiftir. 

Bir Fransız aktörü mahkUm oldu 
Liyon, 18 (A.A.) - Mahkeme, bir yayayı ezmit ve miltca· 

kiben kaçmağa teşcbbils ctmiı olan maruf Fransız aktijrü Raimu• 

yu iki ay hapse ve mühim mıktarda zarar ve ziyan tediyeşine 
nuıhktım etmiştir. Ceza, tecil edilmittir. 

Fransız radyosunda nıaça ne§rİyat 
Paril, 18 (A....ı\.) - Fnnau: rady0tıunun bugilndcn itibaren 

kısa dalgaları R\lt Ji.şınlylo haber bill~leri nqrine ba§hyaeatı 
qabcr verilmektedir. 

Stokholmda mUthiı aoiukla r 
Stokholm, 18 (A.A.) - Evvelki gece Stpkholmde sıfırın at· 

tında 22 derece kaydcdilmi~tir, :Bu hararet derecesi, 37 tıenesin 

dt>nberi kaydedilmiş olaQ cp dü~ük hararet derecesidir. 

Pnlıalıhğ'n bu derecesi gö.rülmüı müdür? 

- Evet, hakikattir) hn mctme -
ap, M<'çhul Korsan, su1arumzda 

~öıilk\Q ~anµ\t}~Zdap Ü" Ce.ıai 
takibe memur edlldi, fakat Meçhul 
Korsq,l\ qçı)t~da l\ir ucytan. gibi 
kayboldu. 

- Demek ki kaçtr<Iılıµ-! 
Vcnedi.lt Dı,ıl;aşı lµdClellt' yerin· 

den kalktı şcrt afiln\1arla ~a,bite 

doğru yUrildU. YlisU kıpkırmaı ol· 
ınu~tu. Sivri beyaz sakalı, tel tel 
dikllm}Dtl 

~ Söf le, ~n\ı~ söyle! 
- Hayır h™1nctmcnp !. X~:ı ~ 

nm gemi31 '.lPk seri ve çok sa~lan" 
Tayfaları. bu l .'·••'e•·i adım, ndmı 
blliyorlıır .. Cer::.!, el.erinde bir kuı 
gibi uçuyor. 

- Bu ml\lflmatı lç1m verdi 118.Da ! 
- ~at yaptım h~e~ 

üç ~ evvel, Yunan <l~I\iJleıiı\" 
favq~muştu, PUn gece işQ ... 
Yüzbaşı, cesaret edip söylly..a. 

yordu. Duka clln1, yüzbqmın o " 
ınuzuna dayadı, yerinden, fırl-..e 

şöz\crle act acı ~ğırdı: 
- Gen~ w çıkageldi! 
- ~vet hqm~eşp? D~ p ... 

ee, gene Umanrmmn önilııde g& • 
~ndU. 

Duka yilzbaşıyı bJddetle ~ 
kapıya doğru itti: 

_ Buraya, benim h!kim <'Jdu • 
luın bif devletin Umanınm ~nlln• 
1'aclıır hıı.l .. Yok, artık, b1.Wl ta • 
1Jat11P1Ul ~Qilemez. Bu adıw, ~ 
ler hA.kimi Venedikle eğle.ıılyor lly
lcı Jse.. Fakat1 naaıl oluyor da, l)a 
denizler boyıınca uzan~ salılld~ 
1'alclerinılz_ aakerte~ to,p,1an " 
qıız ®a bir eey np~yor, onq ı:ö. 
rcmlyorlar!. Uyuyor mu bu herif• 
ll!r? Devletimin hayajyetını, · 11.f -
~da mı be.kllyorJar! 

- Bllha.s& ·geceler; ~ 
1'aratılık Qldu4\1 ~wım t.t.ı • 
fJ.de '4if~ devletlim ... &n 4f(a 
§lddeUi bir fırtıaada ~tu. Oy. 
le ki haşmetlim,• kuvvetli goemt
mlzin bile denize açılıp onu takip 
etmeelne imkln yoktu. 

Duka mr ~ gerl,.\·e dlSndU ~ 
bir koltuğa, düşer, yıkılır gibi o -
turdu: 

- Y ~tlar ol9Ull • diye inledi -
8g -.ydıuıberl, Venedik. blr kOI' .. 
san~ tehdidi b~da buluna .. 
yor da hiç bir tQY ya~ 
Kollaıımw bağı~ gibi otuna,., 
l"W!. Bir kQf'RD, bir devlete ;ae7 -
dan okuy<>r ... Şöyle ~ Vento
riya, yaklaş!_ 

YUzbaeı kendini topladı ve Dıı • 
ka yııltl~arıık ihtiııwıkAr bir n. -
ıiyetıe durclu: 

- ~mredin efen~! 

D\llı.a çok nıUteçss.Ir g15.rQııQyor
du: 

- No dersin, bu M~c;hu1 Kor -
•n.n, bu deniz haydudu, bizdeıı ııe 
~tıyor, bu hareketlerfndekl mnk -
eat nedir? Bu, bç.ı:ılm r.lhtılmi 

kurcalıımağa başladı. 

Zabit, mUtcrcddit bir vaaiyet 

talmunı§tı. 

- Söyle, slıyle ! .. 
- Evet devletlim, bunun tır,e -

rlude durmakla isabet buyuruyor
ıunuz.,. Çil.nkU ı\Şıl ııokq,, burada -
dtr. 

Duka, yllzba.,mnı sözUnU rııe.nW 
butmu~tu. Oözlerinl kalı;lırıp Qlla 

baktı; 

- Dilinin ııltmda bir eey )'llTtr· 
b.ıııyor.. Çabuk s'öylc ! 

- CesareUmi mnzur göıilrae • 
nUı emlrleriıüzl yeti,Qe JeUreceflııı 
eCendlmtı ••• 

- Söyle, çünkU aabmn taşıyıır. 
- ?.Jeı:lıul Korsanı Vcnedi!e mu. 

sallat eden §ey, ısadect qktu-••• 
Puka hayretle yeziııden. dHrul· 

du: 

)'\ ~ ili 1esb1t etm1§ ve dün 
d~'' !ıaeı:ıtl}trr, El'de Ettal. 
lar ıı.~ ~ hıtın.'erinde :iki gene ka.
hıı :"ltltında. etr l'ablaJuluttll'. Kadın· 

• ~ 1Azrrngelen muıımclcnlıı 
)a~~t' ,.._lıqı'"mııtır. 

''Mısır ordusu t'ntl'mnsvonıı.l va
ziyetin fcaplarma uyaca:ıı: Buretfo 
kuYVCU::?ndfrflmbıur. Avrupa hami 
Ç!kar çılanu M111rr ordutıı:ıun 
mevcudu 16 bin klel. arttırıJnuotır. 

Honandanın şimali garbisinde 
kliin asker[ bir 1iman olan Hel· 
der'in bele:iivc reisi, Komun da 
bilinde gece ).anımdan aonr,a bil 
tün uııklanıı aöndilrülmuiııe ıka· 
rar vermiştir. Mü~teriler, kahve· 
lcri ve eğlcnec yerlerini nihavct 
\23,45 te terkedeceklerdir. Ko· 
ınun dahiJinde sefer c4e.n bilttln 
otomobil1er, «ee. yansından son· 

Pııı-\s 18, CA.A.) - Gazeteler, Bolıevikler taıPfmdan iKal 
qiilmi~ olan Pplonya ~razisinde bilhassa Aleopl'de bugün bir kilo 
tereyağının 280 .Fr:ınsır. frruıı:ma, bir metre kuma;ın 5000 fran~a 
ve bir çift fotin1o 2000 franga "'tı1ına1ct~ olduğunu yaunaktadır 
l•r. 

- A§k mı? Aşk ını? l'akat ki
mi seviyor? 

~~t' laav.&llatrıde pğan aon 
t1naarııda Foça nahiyesi 

ra ıpklarıru örteceklerdir. 

- Klistah korsanın eevdlğl ım 
da. Slnonta ıworan do RJvııdu'. 

(Devamı var) 
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Bir dağ 
tehlikesi 

Bazı vilayetlerimizde yeniden · şiddetli sarsınhlar 
kazasının bir köyü famamiyle harap oldu, 

Ankara.. 18 (Ilususi) - Evvelki 
gece Niğde vilayetinin Bor kaza -
sında, birincisi hafif, ikincisi çok 
.şir:detli iki '>:Clzele olmuştur. Kaza 
:nerkczinde zayiat yoktur. Fakat 
!.::alcı köyünde hasar çok fazladır. 
Köy tarnamiyle harap olmuştur. 

Köyün şimdiye kadar tesbit edi
l en nüfus zayiatı 5 ölü, 16 yaralr
dır. Kü;de 186 ev yıkllmıştrr. 14 
e,· de oturulamryac· !t dere:. • 1 ha
rap olmuştur. 

İlk hafif zelzelede köy halkı so
kaklara dökülmüş olduğu için nU -
fus zayiatı nisbeten az olrr.·ıştur. 
Şiddetti ZC'l .. l:'!e saat 21,20 de ve 

köy halkı açıkta iken vukubulmuş, 
evler halkın gt'zleri önünde yıkıl -
mıştır. 

Bor kazasmda Yf' Niğde vilaye -
Llnden imdad heyetleri gönderil -
mifli.fr. Sıhhi imdad heyetleri faa -
liyete geçmiş, yaralılar Bora nak
ledilmiştir. Açıkta kalanların ba • 
nrunalarmı temin için çalışılryor. 
!.ukaz;n kaldm)masma başlanmış -
ttr. 

Yeni malumat 
Ankara, 18 (Sa.at 12 tetefonl&)

Niğde zelzelesinin tahribatı katt 
olarak belli olmuştur. 190 evlik 
Balcı köyünün bütün evleri ta.rna
mc·n yıkılm:ıştrr. Zelzelenin saat 
20,30 da bUyUk giirliltii1er1e baş -
l;ımast henüz yataklarma rirme • 
mlş halkm evlerinden Jraçmasıı:a. 
yardım etmf~t.lr. tkıL~ild ya· 
rnlt vnr<lrr. 16 yaı:&\ı,. olduju ha -
bctlr>ri d~4Ü111..gp*r;-

N"iğda..U&lke"d...btn~ da du • 
\'nrJ:ı.rx çatıam~· 

lzmi~de zelzele 
İzmir, 17 (A.A.) -. Evvelki ge

ce 22,30 da. Menemende gürültü 
ile karışık ve üç saniye devam e -
den bir zelzele olmuştur. Saat 17,30 
da da Bcrgamada gene üç saniye 
süren bir bareketiarz hissedilmiş· 
tir. 

Son Dakika'nın zabıta romanı 

Yazan: l-Villiam Matin 

Merdivenin nihayetinl:le bir ko· 
ridor vardı. Con, en üst basamak· 
ta durdu ve başını uzattı. ttç kişi 
orada bekliyorlardı. Asansör bi· 
raz sonra, adamların durduğu 

yere çıktı. Bir portakal sandığı. 
Üç kişi sandığı yan tarafta, bir 
odaya götürdüler. 

Bu sırada birisi Conu görerek 
yanına yakla§tı. Con sarhoş tak· 
lidi yapma~a ve viski istcmeğe 

başlamıştı. Adam kendisini yu· 

karı çıkardı. 

Bir kapı açtı ve Cona nazikçe 
içeriye girmesi için işarette bulun
du. Con, 5''lrhoş rolünü bırakmadan 
gizlice arkasına baktı. Sıvışmak ka· 
bil değildi. Kendisini selamete gö· 
türecck yegane yolu, Zenci kapat: 
mıştı. Etrafında iri yarı dört kişi 
duruyordu... Üzerine atı1rnağa ha· 
zırdılar. 

Van Bloud ortadan kaybolmuştu. 
Con, gangsterlerin kendisinden 

ayrılmıynn gözleri altında odaya 
girdi. ld:ırc mlidürü olduğunu söy
liyen adam arkadnkllcre bir şeyler 
fısıldadr. Kcndl~i de odnya girerek 
kapıyı arkasından kapadı. Sonra 
Con::ı: 

"- Bay Treoçam. lütfen otur· 
em ıı:mnm,.. 

KnrtJI k:ırşıyn oturdular. Arala· 
l md:ı dili bir ynzımasası Y:UdI. O· 

Gümiişhane, 17 (A.A.) - Dün 
gece ııaat 22 de oldukça şiddetli 
ve müteakiben diğeri de hafif ol -
mak üzere iki yer sarsıntısı ol -
m_uştur. Hasar yoktur. 

GUmUşhanede şimdiye kadar 
emsali görillmemiş soğuklar hUkU~ 
sürmektedir. Kapanmııı olan Kop 
ve Zigana dağlarının bir an evvel 
açılmasI için Gilmiişhancyo ait o· 

ID.AHiLDEI 

Felaketzedelere yardım 
layihası kabul edildi 

Layihanın Mecliste müzakeresi sırasında bazı 
mebuslar söz aldılar; Başvekil izahat verdi 

BUyil.k Millet Meclisinin dü.n- ' oraya glltUrtUüp yerleştirilmesi için 
kü toplantısında, Erzincan ve bllümum tedbirleri almak üzereyiz. 

Erzincan zelzele.sinden müteessir üzerinde çalışıyoruz. Erzincan 
ole,n mmtakalara yapılan yardıma geııe yerinde mi kurulacak veya baş 
alt kanun Jt\ylhası müzakere edilmiş. ka bir yere mı nakledilecek? Bunu 
tir, Ne.tia vekAletimiz lAzımgelen müte-

LAyibanm müzakeresl esnM!llda, bas.sıslarmı oraya göndererek şimdi-
Re!Uc !nce, bu IAyiha ile yapılacak den tetkikata başlıyor. Erzincanın 
yardrmm bir derman olmakla beraber Atıyen alacağı şekil, bu eski kaııaba.. 
k!tl olmadığını, yıkılan yerlerin ye- nm yeni kasabaya intikali için lhım· 
nlden yapılması için dahilden ve ha-- gelen kanunt mevzuu tertip etmek 
riçten yapılan yardımların dışında için talimat verilmiştir. 
hükümetin esa.slI tahsisat Lstemesi Yalnız §ununla müteeselllyiz ki, 
11!.zmıgeleceğini söylemiştir. ho.dlsenln vukuundan itibaren bütün 

"(!evlet teşkilatı olduğu gibi, bütün 
Bunun Uz.erine Başvekil Re!llt Say Türk vatandaşları da kendllerine yar 

dam §U izahatı vermiştir: drm için ellerinden geleni yapmışlar. 

''- Arka.da,ıar, zelzele mmtaka.. 
.ıımda alınacak esaslı tedbirler ve bu· 
re.Tarda yapılacak şehirlerin Atlyen 
ne tarzda. olacağınx ve bu şehirlerden, 
bilhassa Erzlncandan bugün çıkarıl
rmş olan halkın hangi vlll\yetlerde i.s. 
kA.n edildikleri ve bill\hare bu sahada 
nUtus noksanx vücuda getirmemek i-
çin doğrudan doğruya. Başvek~et 

müsteşarının riyasetinde &lAkadar 
vekAletıer müste11arlarından mürek
kep bir komisyon te~ekkUl etmiştir. 

Erzincandan çıkmış olanların bi!Aha
re tekrar Erzincana gönderilme.sinin 
imltA.n dahiline alınması ve bunların 
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Çeviren: Ha-Ke 

danın 'ı.:ıir köşesinde bir yazı maki· 
nesi duruyordu. Bu· yanılmıyorsa -
idare müdürü denen herifin odası 
idi. 

Con: 
- Odanrz pek hoş .. dedi. Ve göz 

!erini etrafta gezdirdi. İdare müdü· 
rü, gözlerini, Conunkilere dike -
rek: 
"- Evet, evet. Hem kimse de 

rahatsız edemez." 
"- İçkim nerede kaldı?" 
"- Haydi haydi, numarayı 

bırakın da açık konuşalım. Benim 
sizi bu odaya getirmekten mak· 
sadım soracağım bazı suaUere 
doğru cevap vermeniz içindir. 

Con gülerek: 
"-Ya öylemi? O halde ilk ön· 

ce · siz benim bir sualime cevap 
verin: Bütün bu portakalların 

manası ne?" 
Herif dişlerini gıcırdatarak: 
"- Sizin burada bulunmanız. 

suallerime cevap vermeniz ı~ın 

dir. Fazla bir şey için değil!" 
Con yerinden kalkarak: 
"- Bu da neclemek?" 
Burası bir klüp mü yoksa ... 

Son kelimeyi söyleyemedi. · !le 
rifin elinde bir tabanca vardı. · 
"- Oturunuz. diye emretti." 

Con omuzlarını silkerek otur
du. 

dxr. Bunu burada kısaca arzedece
ğim. Bu feH'ıketc karşı duyulan his 
Türk camiasının blribirlne ne kadar 
yakın, blriblrtne ne kadar bağlı ol. 
duğunıı gösteren blr misaldir.,, 

Müteakiben tc!Aketzede çocukların 
evl!l.tlık verilmemesi, bunların bir i
dare aıtmda. toplanarak terbiye ve 
tahsilleri temin olunması mevzuubahs 
olmuş ve Maarif vekili felAketzedele
rin lskAnlarını müteakip bu hususta 
icap eden şeylerin yapılacağım söyle. 
miştlr. 

Bundan sonra 11\yiha kabul edil-

müıtir. 

"- Demek vaziyet böyle, 
ha?" 

Herif buna cevap vermedi. 
Odayı derin bir sükut kapladı. 

A§ağıdan gülüp oynayanların se· 
si geliyordu. Yukarıda ise bir a· 
dam ölümle karşı karşıya duru· 
yordu. 

Herif: 
"- Ha şöyle. Uslu uslu otu· 

rurt. Sakın bir ç()(ukluk yapayım 
demeyin. En ufak bir işareti:ule 
Zenci Kartopu ile dört arkadaşı 
hesabınızı görürler ... Ona göre." 

Odaya yine bir sessizlik çöktü. 
Herif dirseğini masanın üzerine 
ldayadı: tabancasının namlusu 
Conun göğsüne çevi"ilmişti. Ufak 
bir parmak tcmasiyle hesap ta· 
mamlanabilirdi. 

Sessizliği Con bozdu: 
"- E, ne olacak şimdi?" 
"- Buralarda ne arıyorsu· 

nuz?" 
"- Nasıl? Buralarda o kadar 

esrarlı şeyler mi var ki? Belki 
portakallar?" 
"- Portakallarla içki yapıyo· 

ruz!" 
"- Öyle ise bu heyecanınız 

neden?" 
"- Çünkü siz §Üpheli bir a· 

damsınız bay 1 Simanız bize ya· 
bancı değil. Resminl'zi dün, gaze· 
tede g~rclük. 

Koveutbahçedeki mesele yü· 
zünden. Polislerle ahbaplık eden· 
)er işimize gelmiyor, anladın1z 

mır' 

"- Olabilir. Fakat Koveut 
bahçedeki cinayet sızı alaka•:lar 1 
etmez ki. M e-ıguliyetiniz bu barı 
işletmek .... Portakal ve yanılmı· 
yorsam cazdır... Üstelik beni 5-

liimlc tehdit ediyorsunuz. Unut" ' 

kaydedildi, Bor 
ölenler var 
lan kısmında 250 amele çalışmak· 
tadır. 

lneboluda 
İnebolu, 17 (A.A.) - Bu sabah 

saat biri otuz beş geçe oldukça 
şiddetli ve Uç saniye devam eden 
bir zelzele olmuştur. Haaar yok -
tur. 

İz mitte 
İzmit. 17 (A.A.) _ Dtin saat 

15,52 de 1zmitte bir saniye süren 
hafif bir zelzele kaydedilmhıtir. 
Hasar yoktur. 
1,30 da, 5.15 de. 7,55 de ve 10,4 de 
olmak üzere dört defa yer sarsın
tısı hissedilmiştir. Bunlardan bi -
rincisi oldukça şiddetli hissedilmiş 
ve beş saniye kadar devam etmiş
tir. Hiç bir ha<Jar yoktur. 

Tuncelinde heyeJAn 
Anlrn.ra, 18 (Saat 12 telefon

la) - Tunceli vilayetinin Çemi!l
kezek kazası civarındaki büyük 
bir dağda heyelan tehlikesi görUl -
nıüştür. Bunun üzerine buradaki 
köyler tamamen bo~altılmrş ve hal
kın civardaki tehlikesiz mıntakala
ra iskanına başlanmı~tır. 
Dağın büyük bir heyelan ile ci

varındaki bUtün köyleri harap et -
mesinden korkulmaktadır. 

Kandırada iki heyelan 
Kandlranm Babatepe mevklinde 

ve Kandıra Ketken §Oseslnln 17 inci 
kilometresine tesadUt eden krsımd& 

bir heyelAn olmuş ve Babatepenln 
etel?Ini teşkil eden bir kısım arazi 300 
metre kadar kaymıı;ıtır. Bu heyelAnda 
şosenln 20 metrelik bir kısmı ile ü. 
zerinde bulunan bir köprü tamamen 
toprağa karışarak ortadan kaybol· 
muştur. 

Bundan başka gene Kandıra civa.. 
rında ve İzmit şosesinin 61 inci kilo
metresine tesadU! eden kısmında ı. 

kinci bir heyelAn olmuş ve şosenin 
bir kı.smı ile üzerinde bulunan köprü 
lkl metre kadar aşağıya kaymıştrr. 

mayın ki sokakta iki polis nöbet 
bekliyor." 

Con eliyle, herifin arkasinda 
bulunan pencereyi gösterdi. He· 
rif, boş bulunarak arkasındaki 

pencereye baktı. 
Bakması ile de başına bir iskem· 

le yemesi bir oldu. 
Con elektrik ampulünü kırdı. 

Oda karanlıkta kaldı. Kapıya atı· 
lar<i: kilitledi. Tam zamanı idi; 
dışarıdakiler gürültüyü işitmiş 

girmeğe uğraşıyorlardı. Kapıyı 

yumrukluyorlardı. İçerden aldık· 
lan yegane cevap Conun kahka· 
hası oldu. 

''- Kapıyı kır Kartopu, kır 
kapıyı." 

Con, bir tahta çıtırtısı duydu. 
Bir kaç darbeden sonra Kartopu 
bir koç gibi _odaya girdi. Arkasın· 
dan ötekiler. Karanlıkta, yerele 
yatan herifin vücuduna takılarak 
sendelediler. Aralarından bir ta· 
nesi açık pencereyi göstererek: 

"- Dama çıktı, dama. Haydi 
Kartopu, atla, yakala." Birbiri 
arkasrndan, dört kişi dama çıktı· 
lar. Kartopu, mavi üniformasını 
çıkardı. Şimdi, hareketlerinde da· 
ha serbestti; bir görile gibi ileri 
atıldı. 

Vll 

Co~ Trençam, pencereden dı· 
şarı çıktıktan sonra bir an etra· 
fına bakındı. Vaziyet nazikti. 
Çabuk karar vermek liizımdı. 
Damların üzerinde koşmağa 

başladı. Ayakları kayıyordu. 

Ayakkabılarını çıkardı. 

Bu sefer arkasından gelen göl
geleri gördü. Zencinin· elinde bir 
~er parlıyordu. 

(Devamı var) 

---------

Adnan eve, her akşam olduğu 
gibi, o gün de kansından evvel 
döndü. İşinden saat beşte çıkıyor 
ve saat altıya kadar çalıştığı için 
karısının daha dönemiyeceğini 

bildiği halde hızlı hızlı yürüyor· 
du. iki sene önce, evlendikleri 
zaman, Leylaya işini bıraktırma· 
ğı düşünmüştü. Karısını hariçte 
çalışır görmeğe tahammül ede· 
miyeceğini söylüyordu. Karısına 

söylediği işin hakikati ise Leylaı 
kıskanması idi. 

Daktilo olarak çalıştığı mües· 
sesede karısına bir çok kimsele· 
rin göz koyması ihtimali onu pek 
üzmüştü. Leylanın güzelliği et· 
rafındakilerin muhakkak alakası
nı çekecekti. 

Leyla ise işini bırakmağa ta· 
raftar değildi. Yaptığı iş hoşuna 
gitmekte idi. Evde yalnız başına 
nasıl vakıt geçirecekti? Hem ka· 
zandığı paranın, borçlarla sarsıl· 
mış aile bütçesine az mı yarıdımı 
oluyordu? 

Adnan yavaş yavaş bu vaziye
te alışmış, hatta mükemmel ~ile 
bulmağa başlamıştı. Fakat buna 
mukabil Leyla son günlerde mü· 
essesedeki vaziyetten şikayet et· 
meği itiyat edinmişti. 

O akşam da eve döndüğü za· 
man hiddetle söylendi: 

- Bunak, artık tahammül 
edilemez bir bale geldi! 

Adnan "bunak" ın kim oldu· 
ğunu biliyordu: Leylanın çalıştı· 
ğı müessesenin patronu! 

- Gene ne yaptı şekerim? Si· 
nirlenmişsin. 

- Sinirlendim tabii ı Benim 
yerimde olsan sen de sinirlenir· 
sin. Durup dururken in~anı pay· 
lıyor, hem de haksız yere, ogün 
keyfi yerin-de değil diye... Para 
veriyorsa herkes onun esiri mi? 
Verdiği parayı ben kat kat faz· 
lasiyle hak ediyorum. Vaktile 
karısının niçin onu bırakıp kaç· 
tığını §İmdi anlıyorum. Zavallı 

kadın 1 Kimbilim onun elinden 
neler çekmiştir. 

Adnan, karısını yatıştırmağa 

çalıştı: 

- Canım, belkide adamın bir 
derdi, bir ıdüşüncesi vardır da o 
yüzden böyle asabi davranıyor. 

Eskiden böyle değildi galiba, ba· 
na hiç bahsetmemiştin. 

- Evet eskiden böyle yapmaz· 
dı. Oğlu yüzünden çok üzüldü· 
ğünü biliyorum. Oğlu tahsilini 
tamamladığı dört senedenberi 
Avrupada gezip tozuyor. Guya 
"İthal ikmal tahsil" ediyormuş. 

İşin farkına vardığındanberi ba· 
basının neşesi kaçtı. "Güzel Faık'' 
şimdi N cvyorkta imiş. 

Adnan irkildi: 
- "Güzel Faık" 

ona güzel diyorsun, 
kışıklr buldun? 

Leyi?. omuz silkti: 

mı? Niçin 
çok mu ya· 

- l"-:1 mi? Kendisini hiç gör· 
medimki ! Babasının o kadar ıs· 

rarına rağmen gel' çalışmak is· 
temiyor. Halbuki patron artık 
ihtiyarladığı için işi oğluna dev· 
retmck niyetinde; bu yüzden 
üzülüyor. önüne gelene çatması 
da hep bundan!...'' Mecbur olma· 
sam ben bilirim yapacağımı 

Ama ... 
Adnan boynunu bükerek tek· 

lif etti: 
- Vaziyet bu kadar fenaise 

istifa et bari... 
Genç kadın yerinden fırladı: 

- Delimisin sen? Senin maa 
şınla nasıl geçin-ebiliriz? Ne ben 
elbise yaptırabilirim. ne de hatta, 
sık sık sinemaya gidebiliriz. Baş
ka bir yerde iş aramağa teşebbüs 
et~m bile buradaki dört se.nelik 
kıdemimi kayıp mı edeyim? 

* * * 
İki ay müddetle Leyla ihtiyar 

patronundan şikayette devam et· 
ettikten sonra şikayetlerin arka· 

sı yavaş yavaş azaldı ve nihayet 
büsbütün kesiDdi. Adnan evveli 
bunun farkında olmadı. LSkin •' 
radan on beş gün kadar geçince 
artık alıştığı bir şeyin hayatııı' 
dan eksildiğini farketti ve o a1'' 
şam Leyla ya sordu: 

- Artık patronundan şikayet 
etmiyorsun, iş düzeldi mi? 

- Evet. 

Başını çevirdi. Kızardığını ıco' 
casma belli etmemeğe çaJıştf
Çünkü yalan söylemişti. içindell 
gelen garip bir his, artık ticaret' 
haneyi eski patronun değil, orıLI~ 
oğlu "Güzel Faık" ın iclare ettı 

ğini kocasına söylemekten ot\~ 
mcnetmişti. Faık, nihayet baba.·. 
sının ısrarları ve para yollartl•. 
mak tehdidi karşısında dayaıı• 
mamış, onun yerine ticarethane 
işlerini devralmıştı. 

Leylaya karşı çok nazik d•"° 
ranıyordu. Acaba Leylayı sık sı~ 
görmek için mi nihayet ticaret 
hane işlerini kabul etmi~ti. Lef 
la buna biraz ihtimal veriyordd 
ve işte bu "benzer" le kocasıt\111 

çok k1skan5 olduğunu bilmesi o' 
nu yalan söylemeğe sevketmi§t~ 

Şimdi artık geri dönemeıdı 
Her türlü izahat kocasına ~01' 
şüpheli görünecekti. Onun içit! 
ara sıra Adnan ihtiyar patrondaıı 
bahsetmek lüzumunu duydu. 

Lakin bir akşam evine dörıdn· 
ğü zaman kocasını sapsarı kesil 
miş bir haLde kendisini beklet 
buldu. Adnan haykırdı: . 

- Bana yalan söyledin. P•1 

ronun artık o ihtiyar değilrtlİ~ 
Yerine oğlu, hani senin "Giiıe 
Faık" dediğin herif gelmiş. Şitll: 
di artık her şeyi anlıyorum, te .... 
vekkeli değil şikayetlerinin ar1'1 

sı kesildi. Ne rezalet! 
- Rezaleti kıskançlık bullrı' 

nıla sen çıkarıyorsun. Deınt~. 
bunak patron tarafından hır.P' 
}anmamı tercih ediyordun? eg0 

yist sen de! 

Birbirlerini nefretle süzd iiJef· 
İkisi de anlamışlardı. ki herıU1 

işlenmemiş olan "suç" yakırıd~ 
sırf bu yalan ve bu kavga yüıi.il' 
den işlenecektir. 
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Nakleden: F. KARDf:Ş 
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Soldan AAİf.\ ve yukardan apA''~· 
1 - Kasabada oturan. 2 - S ll

hati olan. 4o - Mübtezel, 5 - Se~. 
6 - Beyaz - Ne miktar. 7 - tti ,. 
!erden mfat ~·aparkcn isimlerin so~ 
rına getirilen _ Atlı nakil vası , 
8 - Sonunda "İlt,, olsa az .ıııc•ıcell 
Vadetmek. 9 - Bir nota • Eııldıl / 
sarık yaptıkları bir nevi kuma::ı. 10 
İsltfham lıllıikası - Gemiler. 
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Soldan 111ağa: • 
1 - Tesisat - ÇI. 2 - E§ll< .. ~ 

him. 3 - Kilim • K. - R. ( - İk~ '/ 
mel<. 5 - R - H - S - E. A. ~ f 
Y - Mey - Ta. 7 - Ha.mil - .A.bfll: 
- Ak - R - Soda. 9 - La - .A. .. S ' 
Yek. 10 - Arsa • Hun. / ________ __., 

!ôıEHİR TİYATR0~11 • ı" 
Tepch'l.lll Dram l{rııtı' ' 
Akşıım 20.30 df.: 
Hayat bir RUyıı.dd' 
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Kont<'di lmnm: Akşam 20.30 ctıı.: 
ntı~ K.\ Ylfli l>EVUU,Dl .. 


