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Dolanda kabinesi m·ühim .bir içtima 
yaptı ve Alm~nyanın protestosuria 

Zelzele mıntakaSınd~ Almanyada karar· Verdi 
Bir kadın · r1ıe-. 11 inci tiren 

bu s U 111 UZU rı Bom, 1~(~.~~814 !!kınclkft. 
fe d a k lf i r l ı g~ 1 :~~!a~.~~:r::~::::~~~a~·:!u: nm on birincisi Krnkova civarında 

• olmuştur. Blr yolcu trenlle blr yilk ilk kızılay k.b. . . treni arasında vukubulnn bu çar_ e 1 ıyle Erzincana giden pışma neticesinde 5 kişi ölmUş ve 

Dok tor Fatma M emik, yaralılar bl'ÇOk kimseler y.,.,.ruru,u,. 

_a.rasında günlerce nasıl oğraştı? Yunan milletinin 
Buyuk Millet M r . . d stl ... 

~t~ine başlaması ~~:1~ ~ış ettiğini söyledikleri isin kcnJisi• o ugu 
dır~e mebusu B se etile !e konuşmak fırsatını kaçırmak 
Mc~~ dün sabah ay~ Fatma ıstemedik. Bayan doktor bir mu· 
§chnınızc gelmiştir. nkaradan harririmizi kabul ederek Erzin • 

Bayan Fatma Memik E . can felaket r.ııntal:asında yapılan 
felaketi üzerine .zelzel rzıncan işler ı.akkmda şu şayan dikkat 
sına giden ilk Kızılaye rnıki?bt!11ta· sö"'leri söyledi: ~ 
bulunuyo d G 1 e ındc 
torun b" r. u. c en yolcular, dok· FEL.AKET MINTAKASINN 1 
ı.ı ır ınsan tahamın'T' DOCRU ~ oaha çok b" Ük • u undcn 
hastalar ara~~d bir .. fedakarlıkla 
§arak her h a gunlcrce dola· 
- ususta onlara yardım 

- Er.zincana zelzele felaketini 
hemen takip eden ilk günlerde, 

(Devamı 2 inci ayfamızda) 
Edfrnc Mebnsu Dr. Fatma 

Mcır.ik ' 

Bazı mıntakalarda 
Erzincan felaketzede
leri için yeniden yardım 

listeleri açıldı 
.ıttiııa, 19 ( A.A.) - Atina ajan

~ı bildiriyor: 
Atina \'İlayetine bağlı bele<.lirc 

ve nahiyelerin reis \'e müdürleri 
(Dc,·amı 2 inci ayfamızda) 

.S ov yet ·ı e r l.: ~~ligol~n~. 
lra~ hududu . civarı~da bir şimen-'u!~~.n~~y .. ~~,'?!1a~ d 1 f e r h att 1 1 n ş b 1 d 1 Danimarka menbalarmdan bil • 

L d . as 1 n a a Ş a 1 ar ~~~:~iii;~:ıi:;:;:;.;ı~~,~~ A~m~n: 
y t h~n ... ra, !9 (A.A) - Deylı Telgraf gazetesinin yazdığına o-öre Sov- varında bazı infilak duyulmuştur. 

e ukumetı İran hududu civarında Julf ·ı M. · d0 

7'0 ;ı Londradan bi~<lirildiğine göre lllunl ... d b. . d. a ı e ınJevan arasın a m. d.. 1. b" 1 .1. t . • . Ugun a ır şımen ıfer hattı inş b l y . h K 1 un gece 11ç ır ngı ız ayyarf'" 
llılden Hazar d . . .d . a.sına aş amıştır. enı at araGC· Ileligoland üzerinde uçmamı~tır 
--.... enızme gı en §ımendıfer hattına bağlanacaktır. Bu itibarla infilfıkm sebebi meç 
----------------....,.__:_===:_j=:::==i::~=;...:_..l_~..:._ı · ~mldür. · • 

İngiliz barut fabrikasındaki . . , .......................................... " 

lnfilfil{ ·hadisesin-
İ ·~l~ (&1 Da1'lk· l ~ 
f Okuyııcıılıırmın kurlııırı b:ı;ı ro : 1 
ı 1111111 kbrlk eder. G::ızrt .. mh: ru 
: nınrltı!iİ, Jl:l7Jtr '~ pnıır1eı;I ı.>iın 
i lcri Çıkniı;ıncıık, Nılı alcııamı n:ı.r j 
: tad saatinde en 11on h:ıbcrlcrlı- ! 

de suikast 
l rıc.,ır vazlrcNnc dc\am cdecı>lctlr i 

va f ! r Bayra.~. n~,~?z 1 
l \'a,.,nti 8 Ol ı 

,(Yaııı 2 inci aayfaınızda) ............................................. ... 

L~ndra, 19 (A.A.) - Deyli Ekspres gazetesi 
Holandanın pek yakında istilaya uğrayacağına 
dair Brüksel ve La Haye hükUmetlerine haberler 
geldiğini yazmakta ve dün Holandada yapılan 
kabine toplanbsının bu haberlerle alakadar ol
ması lazımgeldiğini ilave etmektedir. Bu gazete 
Londrada bu haberlere inanılmadığını kaydeyle
mektedir. 

• • • 
. La Haye, 19 (A.A.) - Holanda kabinesi dün 
hususi bir toplantı yapmıştır. Verilen malumata 
göre, kabine Arendskerk vapurunun torpillenme
si münasebetiyle Almanyaya gönderilecek pro
t~sto notası hakkında mutabık kalmışlardır. 

Amerikalı tayyareciler Fin hava 
kuvvetler inoe vazife alacaklar 

Loudra, 19 (A.A.) - E\cni•w 
Standard gazetesinin bildirdiğine 
göre, bir kaç Amerik:ılı ta~ yareci 
Helsinkiye müteveccihen yola çık. 
mı~tır. Tayareciler Fin ha\ a kuv· 
\'etlerine gönülü yazılacaklardır. 

Amerika hükümeti, ~öylediğine 

g~re, bu tayarecilerc Am!!rikan ta· 
biiyetinden iskat cdilmiyeceklcri· 
ne aair teminat \ıenniı;;tir. Çunkiı 
Finlandiya ile Sôvyetler Birliği a· 
rasında resmen harp ilan edilme • 
mi~tir. 

FHAN~A. Fl. ·ı.AND1YAYA 
ORDU GONDERMlŞ! 

ı;ondra, 19 t A.A) Röyte: 
bildiriyor: 

Pari ten Finlandiyaya l 00.000 
ki~ilik bir ordu gönderildiğine dair 
verilen haberler )arı resmi mah -
fc11erde teyit edilmemektedir. 

Japon .. Amerikan 
Münasebetleri gittikçe 

vahimleşiyor 

Tokyo, 19 ( A.A.) - Tokyo ga. 
zctcleri Japon - Amerikan rnüna

scb~tlerinin gittikçe vahimleştiği • 

ne dair aldıkları haberleri ehem • 
mivctle n~rctmcktc<lirlcr. 
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Meşhur Macar 
futbol şampiyonu 

Hungarya 
Bu sabah 

geldi 
Macarlstanm en kuvvetli takım-

1i 
li 

4lı larmdan geçen senenin §a.lllpiyonu 
ve bu seneki h~Uz bitmemiş likin V UçUncUsU bulunan Hungarya bu 
sabah konvansiyonel trenile aehrl-

ceph< mize gelml§tlr. 

im bir 

ranli 

pany 
içind 

Bar' 

18 kişilik kafile Bristol oteline 
inmişlerdir. 

Kafile relsi Doktor Fodor kendi. 
sile konunan bir muharrlrimize de
mL,tir ki : 

"- TUrkiyeye ilk defa geliyo
ruz. Sporcularınızı henüz tanımı
yoruz. Fakat bizden önce buraya 

gelen Frençvaroşun aldığı netice.. 
lerl gözöntlndc bulundurarak fut.. 
bol takmılamuz luı.kkında nz çok 

bir maICinuıta salıib bulunuyoruz. 
Bu malfunat kuvvetli takmılaıınız 
olduğunu ifade ederse de biz maç
larnnm kaza.nacnğımızt limit edi -
yonız. Fakat Biz de gayet iyi bi
llnı1ııiz ki futbol tahminden ziynde 

oyuna istinat eder. Onun için daha 
katı bir 5ey söyliyebilınek mUın

ktln değildir. 

Frençvaroşu Macariatanda 3.0 
yendik. Bttrays. gelmezden önce 
Yunanfst&nda Yunan mllıt takmıt
na karşı oynadık, ilkinde mlisaba
kayı kazandık, son maçta bcrnb&. 
re kaldık. 

latanbulda bayramın birinci gü
nil a.Iatasaray, ikinci gilnU Fener. 
balıçe, ilçUncU gilnU de Beşiktaş ta-

Ku'ak 
Ajansı 

Macnr hariciye num ile İtalyan 
hariciye nazın Vcnedikte Balkan
ları Rusyanm taarrunından konı
ınak için plan tnsnrlarkcn Stalin 
de Bulgnristanla. bir plii.n hazırla
mıştır ve bu plan, İtalya., Maca
ristan, Romanya arasında kat'i bir 
ruılaı,ıma yapıldığı gUn illin edile
cektir. 

* Alma.nya Brcnner hududundaki 
askerlerini takviye etmektedir. 
Buna sebcb olarak Almanya ile 1-
talya nrasında Soyyct Rusya ha.k
kmdn gittikçe bUyUyen fikir ayn.. 
Irğı gösterilmektedir. 

* Sovyet Rusynnm Bulgarlstanla 
yaptığı eon ticrui anlaşma Alman.. 

yanın aleyhine bir hldlse olarak 
knydcdilmckteclir. Zirn Bulgaris
tan, ihrncatrnm beşte birini Sovyet 
Rusyaya satacak, bu suretle Al
manya Balkanlarda bir menba d&
ha kaybedecektir. 

Fransada askerlik 
yapmak isteyen ecnebi

ler için hükümler 
değiştirildi 

Pıı.rls, 10 (A. A.) - Yeni bir 
knrnrnnme, bir Fransız veya yer. 
ll askeri heyete girmek istiyen ec
nebiler için Fnınsada 5 sene ika· 
met etmiş olmanm kAfi olduğu e
sa.smı vazetmektedir. Evvelce bu 
mUddet, 10 seneydi. Maamafih bu 
ecnebiler, aşağıdaki fiUllardan hiç 
olnw:s& birini yerine getlrmcldo 
mUkelleftirJer: 

1 - Asgari 18 ve azami 35 ya. 
umda olmak. 

2 - Bir Fransız kadını ile ev
lenmiş yeyn.hut bir Fransız çocu· 
ğu olan kadınla izdivaç etmiş ol
ı:ıa.k. 

3 - Franm ordusunda hizmet 
eden veya evvelce hizmet etmiş 
bulunan bir çocuğu olmak. 

4 - Bir Fransız orta veya yük. 
ıek mektebinden bir Fransu; dip
loması nlını:ş olmak. 

LoncJra, 19 (A. A.) - Dün a.kş:ım Londrada bir nutuk söyliyen 
hava nazın Sir Kingsley Wood, Kanada hava ku\-vetlerinin pek ya. 
kmda A vrupn hnrekütmdakl rollerini ifaya bıışlı:yacaklnrmı bildir· 
ml§tir. 

I.onclra, 19 (A. A.) - .A.-;terl& vapurundaki 24 kişiden 13 linün 
kaybolduğu ve seldzinln yaralandığı sabit olmu~tur. 

Uerlin, 19 (A. A.) - Resmi kaynaktan bildirlldiğine göre, ln. 
giltercnin Scnhorsc, Undlno ve Starflsh dcnizalWan milrettebatm~ 
dan şimdiye kadar 4 zabit ve 26 nefer kurtnnlabUmlttlr. 

SULH NASIL AVDET EDEBİLİP. ? 

l'aris. 19 (A. A.) - Muhtemel sulh teklifler! meselesiyle ye
niden meşgul olan Figaro gnzctesf milphem şerait altmdn sulhlln av
detine imkô.n tasavvur edilemiyeceğini yazmaktadır. Fransa ile lngil
tercnin silahlan terkctmck ic;in ileri sUrdUklcri b~Iıcn 5artlar her. 
kesçe rnalQmdur. nu şartlar tahakkuk ettiği takdirde Fransa ile ln
giltere lüzumundan blr gUn blle fazla muharebe etmiyece.kler, fakat 
bu şartlar yerine getlrUmcdlkçe de vaktinden btr g1ln evvel bile el. 

• 

mı? 
18.hlan ellerinden bıra.kmtyncnklardır. 

Halihazırda Londra ile Parisl meegul ~den ve etmesi llrnng<'l~n 
bir tek mesele me\'·cuttur: lhtllılfı müttefiklerin arzu ettikleri ee. 
klldekf neticeye isal otmek. 

ÜÇ lNG!LlZ DENiZALTISI ALMANLAR 

TARAFINDAN YAKALAl\"l.UŞ MI'! 

Bern, 19 (A. A.) _ Baslcr Nnehrichten gazetesinin &rlin mubıı 

biri yazıyor: 
Alınan deniz eksperlerinin kanaatine göre geçenlerde lngillı a. 

mirallık makamı tarafından kayboldukları bildirilen Uç İngfllz fAhtel· 
bahlri torplllennılş ve mayınlara ela. çarpmıımıştır. Bu gemiler Alman 
körfezi methnlindo ynkalnnmt!Slardır. 

Muhabir §Unları iliıvo eylemiştir: 

teın bu ııureUc cc>re.ran etmiş olması milrcttebattan bazllannm 
hua\l!Ü bir kurt.arma lletl vruııta.sl\c suyun sathına ne suretle çıkmıe 
olduklarını izah etmektedir. 

ingiliz barut fabrikalarındaki infilak 1 Tütün mübayaa 
'ı ıçın Londm, 19 (A.A.) - Dün sabah infilfilt vu

kubulan fnbrikanın, Londranm §imallnde bulunan 
Waltham Abbey barut fa.brilmm olduğu bildiril
mektedir. 
Dün~ in.filik yerine giden polis mUfet

tişleti ilk raporlamu ve~lerdir. 
Öğrenildiğine göre, hilkfunet makamları 

Wallham Abbey patlayıcı maddeler fabrikasında 
dün vukubula.n infilAkın bir suikast eseri olduğu. 
nu r.annetmektedirler. Bu fabrlkanm tahribi için 
evvelce iki defa te§ebblisto hulunulduE;'U nnlıışıJ. 

mJ6Ur. Hükfitnet, araştırmalara faaliyetle devam 
etmektedir. lııfili.k mahalline hiç kimso yakl!Uja

rnnınnktndır. • 

Bir kadın mebusumuzun f edak3rlığı 

8.r lngıliz heyeti yakmda 
şehrımıze gehyor 

l..ondra, 19 (ı\. A.) - Röyter 
nj:ınsı blldlrlyor: 

yapı 

rans. 
Wdb: 
zakl. 

kımlylo oynryaciğız. Sonra nere .. 
ye gideceğimiz belll değildir. O. 
yuncularmımn bir 'kısmı yalnıs 

A vrupada d~l, ôllnyaca tanınmış 
kimaelerdir •• , 

l5 _ BillınBsa ekmekçi, maran· 
goz, mnk1nl.st, kasab ve saire gibi -

0

(Baştarafı 1 inci cayfarnızda) -zın kurulması o kadar kolay ol • r!nc işleri de hemen kaydediniz. 
KurtulaJı . .hastalaı:ın . lnırta~· 
sına askerler ve mahbuslarm 
gösterdikleri yardım Türk Mille· 
tinin kalbinde saklı ıefkat hisleri· 
nin ne kadar büyUk bir his oldu· 
ğunu bize her dakika anlatıyor • 
du. Bu mahbuslar arasında hiç 
bir mahbus çıkmamıştır ki yolda 
bulduğu beş kuru!u bile getirip 
teslim etmemiş olsunlar .. 

Ticaret müsteş:ın a\'&Ill kaman.. 
8lllda yapt:ğı beyanatta bir lngi • 
ll% heyetinin Türk tUtUnü ınüba • 
yaa.sı hakkında mliznkcredo bulun
mak Uzcra pek yakmda Türldyeyc 
gideceğini bildiıınişt!r. 

ukı 

giliZ 

a 

ens 
nda 
. B· 
ler 
orla 

_iş_lerd __ e_ih_tisası_~b-u_ıun_m_a_k..,.. ---ı cumartesi günü, arkadaşlarurila 
hareket etmiştim. Kızılayın yola 
~dığı bu ilk yardım ekibinde 
Bursa mebusu operatör doktor 
Sadi Konuk, Erzincan Mebusu 
eczacı Salih, Hıfaısıhha enstitüsü 
profesörlerinden lUmiJ idil, iki 
asistan ve dört hCtn§ire ile diğer 
başka hastabakıcılar bulunmakta 
idi. 

Takım ilk maçmı yamı Gala.ta

sa.raya karşı Taksim stadında~ 
pacakbr. 

iranda umumi 
nüfus tahriri 

i'ahraıı, 19 (A. A.) - !nı.nda 
yapılmak üzere bulunan umum! 
nllfuıa tahrhinin hariçte muhtelif 
tetslrlere yol açması üzerine aall
hlyettar mahfiller bunun uzun 7.aoo 

mandanberi derpiş edilmekte olan 
normal bir iş olduğunu ve herba.n
gi bir tefsire meydan vermesi doğ
ru olmadığmı bildirmektedirler. 

ispanya, Amerika ile de 
ticaret anlaşması 

yapacak 
Madrid1 19 ( A.A.) - Fransız 

ticaret heyeti diln akşam Madrid· 
den ayrılmıştır. 

Diğer taraftan ~ka ile de 
~ya mübadelesi esasına milste -
nit bir yeni anlaşma imzası tetkik 
edilmektedir. Amerika büyük elçi
si son zamnlarda Sagonte ve Va -
lansiya demir mıntakalarını ziya
ret etmitşir. Verilen malfimata gö
re büyük bir Amerikan otomobil 
kumpanyası bütün Avrupa piya
sası için buralarda yeni fabrika • 
lar tesisi tasavvurunda.dır. 

. ·. '; . ' 

ö9ie yaı~ıeie;i1trle . ,~,t/ii.ltlel'IMit,. 
. • • t . ~ . ' . ~ .. 

Muhittin Birgen "Hergün" isimli sütununda ba§vekilin dün 
mecliste aöylemiş olduğu nutku tahlil eylemekte ve ıom ağızlı 
bazı fesatçıların iftiralarına katJt Dr. Relik Saydamın haklı tesiri· 
ni mevzuu bahs ederek şöyle demektedir: 

Hayır, müteessir olmağa Hl.zum yoktur. Şom ağızlı f ctaket 
müjdecileri ne derlerse desinler hUkntnet dU§DWU tahrikatçılar ne 
yaparlarsa yapsınlar millet biliyor ki Milli Şef, B~cltil, hükWnet 
ve onun biitün organlan. böyl bir felaket karşısında ne yapılmak 
linmsa ve ne yapmak mümkünse hepsini yapmxglardır. Milletin 
de bir taraftan bütün kuvvetile müzaheret ettiği bu.günkü yardım 
ve yarınki imar faaliyeti, hiçbir dapkayı ne fevtetmcmiıtir, ne de 
edecektir. Bunun için muhterem Baıvekilin mtlteeuir olmamasını 
çok isteriı:. 

f~I AKŞAM c::J 
----... -= . ., - ·-- ---·-.. ------

"Balkan sulhu ve Bulgaristan" baflıklı yaZ?Sln1da Necmettin 
Sadalt Avrupa harbinden ıonra Bulgarlstanm vaziyetini mutalaa 
ederek bu memleketin bir sergüzC§t pc§inde koşmadığını ve ka· 
nın1ık emellere merkezlik etmediğini ıöylemclctedir. 

Bulgaristanm her türlü maeera aiyaıetindcn uzak olan bu 
zihniyetine ip.ret eden muharrir daha sonra §Öyle demektedir: 

Hiç tUPhe yok ki Balkanlann marus kalacağı herhangi muh· 
temel bf r ıamntıda. Balkan Birliğine dahil bulunmayan Bulga· 
rlstanın bitaraf kalmnsr, ve hattfı bu bitaraftığmr bozmaya teıeb· 
büs edenlere 'kar§ı bunun "katt ıurıette muhafazasında müteyakkız" 
olması cOk mühhrı bir noktadır 

..------

300 yataklı bir hastahaneyi ha· 
mil olan trenimiz, yolda, diğer 
vilii}etlerin sok bilyük yardımla· 
rile karşılaşmıştır. Bu arada Si· 
vastan ve Divrikten mühim mile 
tarca trbbi malzeme aldığımız gi· 
bi Çctinkayadan da Malatyamn 
gönderldikleri giyeceklerin bilhas· 
sa faydalan dokunmuştur. 

.Frzincana bir müddet gecikme 
ile &alı günü saat onda vardık. 
Bizden evvel bir ana baba günü 
olan bu f etakct inmtakası.'la An· 
kara NUmune hastahanesinden, 
Kayseriden, Erzurumdan mUte · 
addit ekibler gelmiş: hatta epey 
iş görmUıılerdi. Bunlardan Erzu· 
rum ekibi trensiz ve bin mUşkU· 
latla Erzineana ilk varan yardım 
ekihimür.lir. 

ACIKLI BiR MANZARA; 
VE HE.ı\1EN Y ARD1M 

Zelzele yerin<le gördilğümü.i 
manzara cidden acıklı idi. Hemen 
faaliyete geçmek ve işe başlamak 
lizım geliyordu. Ziyan edilecek 
bir dakikamız bile yoktu. Derhal 
General Abdullah ve Orbayla te· 
masa geçerek kuracağımız basta· 
hanenin yerini tesbit etmek iste· 
dik. Her şeyden evvel milhim o· 
lan §CY bu hastahanenin yeriydi. 
Bilhassa su meselesi bizi i§gal e· 
diyor, temiz bir yer intihap etme· 
ğe çalışıyorduk. 

Nihayet bu yeri bulduk: Er · 
zincan askeri orta okulunun ö· 
oUndeki &<ıha en müsait yerdi. 

Burası tehrin şimatine tesa"düf 
eder. Önümüzdeki tren hattı 
hastalan kolayca nakledebilme· 
miz için iyi ve y-Jkm bir vasıta 
idi. Hemen çadırlan kurmaya 
başladık; ve Malatya bez fabrika· 
sının evvelce yetiştirdiği karyola, 
yatak, yorgan gibi şeyleri istas • 
yon binasından naklettik. Ayn· 
ca binadaki hastaları Kızılay va· 
gonlanna aldık. CünkU her daki" 
ka şehirde yeni bir zelzele lhti· 
mali ba1 gösteriyor; ve henüz 
yaralan iyı1c~memiş ağu hasta • 
1ar bile yataklarından fırlayarak 
kaçıp gitmek istiyorlardı. 

Bununla bcrabCf' ~adırlanmı ·• 

madı. KatıNe~futına işi gilçte$i· 
tiyorou. Nihayet geldiğimizin u· 
çüncü günü çadırları kurmaya 
muvaffak olabildik. 

ON BEŞ GÜNDE 355 HASTA 

Bütün bu sıralarda yaralıları 
bir taraftan tedavi ediyor; bir 
kısrnıın alıkoymakla beraber ca· 
zılannı muhtelif vilayetlere sevk 
ediyorduk. On beş gün zarfmda 
ya:lnız bizim elaôin elinden 355 
hasta geçmi§tir. 

Bizden evvel de gUnde 200 · 
300 hastayı tedavi ederek naklet· 
mişlerdi. Biz faaliyete geçtikten 
sonra serbest kalan diğer ekib • 
terin tedavi i~iride ç.ok büyük 
yardımları dokunrııu~tur. Bu ser" 
bcst elribler ancak bu dakikadan 
sonra köylere kadar klderek her 
tarafı dikkatle taramışlar, teda· 
vi edilecek vatandaşları bulup 
bunları hastahanelere r;evketmiş 
terdir. 

Bilhassa bu doktor arkadaşla· 
run arasında doktor Tacettin ve 
doktor Saim1n çalışmalarını mil· 
let daima şiikranlcı vad edecektir. 
Bu doktor arkadaşlara refakat c· 
den Kızılay müfettişlerinden 
Mazlum Rasim, Milnir, Turgud, 
ve diğer isimlerini hatırlayama 
dığım bir kaç kişi de tevziata 
memur olarak bilhassa cahşanlar 
arasında yer almı§lardır. 

YiYECEK VE G IYECEK 
Y ARDIMLAR1 ÇOK BOL 

Burada Kızılay teş!dllltınm 
büvük faaliyetini hemen tebarüz 
ettlrmeğc mecburum. Bi:r:, Erzin· 
cana daha ilk geldiğimiz günde 
istasyonun anbarı nazarı dikka· 

• timizi celbe~rr.:şti. Burada fasm· 
ycsinden bulguruna ve portakalı· 
na k....ıdar her şey vardı. Vatan· 
daşların felaket daha olur olmaz 
gönderdikleri yiyecek ve giye 
ccklerin miktarını kelime ile ta· 
rif edemeyeceğim. 
Bunlar o kadar bol ve o kadar 
çok temizdi. Aynca en şayanı 
memmınivet nokta ıu idi ki bil" 
tün bu yiyecek ve giyeceklerin 
hepsi birer birer felaketzede va· 
tandaşlara tevzi edilmekte bulun· 
mu§ tur. 

Ankaraya dönmek için emir aı· 
drğım gün Malatya bez fabrika· 
sının gönderdiği yiyeeek!er hala 
tükenmemişti. Halk Kınlav At 
evinin dağıttığı bu yiyeceklerden 
çok memnun oluyorl:lu. Bu arada 
Etibankın gönderdiği· 200 amete· 
run Erzincanda yapttğı fcdakfi· 

Bu itibarla BaşvekilimizinMcc· 
lis kürsüsün:le gösterdiği hassa· 
siyet çok yerinde ve haklı bit" 
hassao;iyettir. ÇUnkü gözlerimle 
gördiiın ki bar.an fcn'.l maksat!ı 
insanlar tarafından istinat edilen 
vakalar tamamile bir iftira ve uy· 
durmada:ı ibarettir. Halicın fcra· 
ğatini. <::lhskanlarm fednlc5rhğı · 
m, şdka!ini ve Alakasını ~örmüş 
olsavdınız bu nankö. i;ıranlar l 

bu uyclurmalarını igtikrahla kar· 
şılardmız. 

Jl1Ç nm ~ARt HASTALIK \'01{ 

Erzincanda ,,. ib!ınizin tedavi 
ettiği 355 hastadan teşkiHltımızm 
mü. bet çalışmalaıı sayesinde an · 
cak 7 t.ıne:;i kurtulmnamı-.ttr. Bun 

lardan dördü uıtüıTe, üçil teta • 
nostu. \"e hele Erıincanda a:man 
tedbirlf'r hiç bir sari hastalığa 
meydan vermeınitşir. 

Bu arada ana~ız, baba,ız kalan 
çocuklara halkın ihtimamı da dik
kate d<!ğer bir noktadır. Fe1tıkcti 

takip eden bu kıyamet gününde 
küçükler tanıdık ol~un, tanımadık 
olsun, bir in~an hüv!)·cti taşıyan 
herkesin a;kasına takılmışlar; ra· 
hud şefkatli vatandaşlar bu ço -
cuklan yan!arma almış1ardı. Biz 
şimdilik 12 çocuğu Ankarara ge • 
tirdik. Himayeietfal t~kilatı bu 
yavrulann ..ayılan ne olursa ol • 
sun alıp çatısı altında onları ye • 
tiştirecektir. r· bir vakıt bu 
yavruların birer evladlık olarak 
şurada burada kalmasına taraftar 
değiliz. 

Gerek bizim ekibimiz, gerekse 
biroe.n evvel vaka yerine alelacele 
yetişen ekipler ve bütün halk bu 
milli imtihandan ahnlanrun akile 
çıkmı~lar ve ellerinden her geleni 
yapmı'}lardır. 

Ankaradan hareket ettikten son 
ra yolda kar dolayısile kaldığmnz 
bir gün içimiz içimize ~ığmıyor: 
adeta kanadlanarak felaketzede 
vat:\ndac:tarnnızm yanlarına bir en 

,. . .. 
MUste5ıır bu vesile ile, İngiliz 

hU1'ümetinin TUrkiyedcn milhim 
mlktarda tntiln aatmalacağı bak· 
kında bqvekil tarafından e\"Vclcc 
yapılan beyanatı halrrlatmıştır. 

Yunan milletinin 
dostluğu 

( Baıtnnı!ı 1 inci say{amızda) 
bu hafta zarfında toplanarak hal
kın Anadolu zelrele ,.e tu~yamndı 
felakete uğrayanlara kütle halin • 
de yardunda bulunması mef.elesini 
tanzime karar vermişlerdir. 

Bu n:ıhiyeler ahalisinin bOyük 
bir kısmı TürkiyE'den ge!cn mu -
hacirlercli:. 

Bü~-ü.k caddelerle meydanl:mrı 

muhtelif nokta'armda bayanlar 
b~iyecek ,.e geçenler iki drah • 
miden a~ağı o!mamak üzere yapa
cakları yardımı hususi bir listf'yc 
kavdedec.eklerdir. Bu listeler '<ın· 

radan bir arara top,anaralc ciltle· 
necck ve bu ~uretle tesekkül c<le -
cCk b0}'Ü1< ciltler t~pl;ı.nan para 
He birlikte iki millet arasrndaki 
bu kardeşlik tezahürünün bir ha -
tiraH olarak Türkiyeye gönderile· 
cektir. 

More, Tsalra. Makedonya ve 
garbi Trakyanın muhtelif şehir ~ 
lerinde de yardım listeleri açıla· 
caktır. -
evvel gidip tedavilerine ko~mak 
ist.lrorduk. Millet elinden r,tleci 
yapmıştır. 

BAYAN DOKTOR TEK&\& 

ERZn:CA..'11 ~ DONECEK 

Bayan Fatma Memik herecanta 
söylediği sözlerini burada bitirdi· 
Sayın doktor bayramı ~miz.de 
geÇirdikten sonra tekrar Erzinca • 
na dönmek istiyor. Yukarda da 
söylediğimiz gibi bu fedaktr ka -
dın doktorumuzun kara, kıp ve 
soğub rağmen Erzincanda geceyf 
trllndüze ka~nk çalışmrn olma~ 
Titrk kadmhğınnt şerefini kat kat 
yükEelten ne güzel bir harn\c~t ,,. 
~e. ulvi bir kazançtır. 
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-~lli~l/]1!,~f 
Şimal .cephesi.nde· 

SON DAKiKA 19 tKtNCtKANUN 1940 CUMA - S 

Yuan: 

Orhan Rahmi Gökçe 

veni Fin r11uVaffa-· 
kiyetl~ri l Norveç Krall I 

Sovyet kıtaları mıllerce ! istikbalı dehşetle 1 

mesafeye püskürtüldü i doşü~~b~_ıeceğini ! 

ME.CHUL 
DON ÇIKAN KISMIN 

HUl.ASASI 
Edriy:ı. k denizinde, kaa 

kınnızı renginde gemiıile fi Son u.ıtı'Ullarda uehr:tmızcıe b1r 
iki UfUa 'akası görtıım~Ur. 

Bunun Uzertne Sıhhl\t MUdllrlllgü 
tnUcndelc ledblrlerltıı nrt'" ._ Af ... rml§~..-. 
k UdUr All Rıza, hlr mubıırrlrimlz~ 
ıııaco. dcmı,ur ki: 
•• t 

r.; - stn.obulda tltus ~k enderdir 
• on iki batt.4 içinde ya1Jı17. Yakacıkt.ıı 
bir vakn t'ul:ılt edllmıotır. Maamaflh 
haataı.ıgın ynyıln.ru;uıa. meyd!uı ver • 
rnc:ue.t için ~ebı ln her tarafında aı'k 
ledtJU-lc:-r alınm~tır . .remlt.'11< rnUca 
delt'81ne c.:ok ehemmiyet \'eriyoruz. 

Rus kumanda heyetı, çemberlenmek i o.ıo .• ~!'!~yo~ elqaml 
korkusu ve soğuk dolayısıle harekatl =~s::a~~np:~11m:;::et0:!: 

snıdn kral, harbin hakikaten baş. 

" dolaf&Dt Perioğlanlan ka· 
dar güzel.uzun boylu, ıiyah 
ıözlü, ince, hafif çatık haf 
la, kumral aaçlı, geni~ omuz· 
lıı. :riiit bir konan türe· 
mittir: Meçhul kcnan, 

V aıedikte bir ilkbahar 
aabahı... Venedik dükıuı. 

çalıpna odaımda dü~ünc:di 

ve asabi bekJi7or. Kapı n · 
nıluyor: Gelen bir topçu. 
Jizlapıadır. Meçhul kona· 
nın Vcn~i~ ıulannda gö· 
ründüiünü ye bir' fCYtaD 

gibi ellerinden kurtulduğu· 

na haber veri7or. 

1stıınbulcb ıı:ı.lgın hııllndc bl bl 
•lastaı k ç 1 

tehire karar verecek lamakta olduğu bir sırada lstlkbalf 
ancak dehşetle dllşUneblleceğtnl 

ı yo.ctı.·r. Şehrin sathlt vazı 
Yeti fl{ıflc ıerde.ııoorı görUlmcmı d 
cec:o iyidir." ş ca e 

* lıık ll:ll'nuı llm:ınmda :1 
te11x t yap: ~k 
U :ı bakkındıı tetkikler yapmak 
ıare de' let llınımıar ~letınc.'lı umuın 

'.;JdUrü Haufl Manyas bu sabahkt 
tO:'Qa ckatm .. .:Jle l •enılcruoa hıırel,eı 

el!!. nı,tlr. l..mum mllcı•ır lsltendcrıın • 
. bir b tta kadar kalacaktır. lııkcn 
llc:-un llmıuı t -lı mın cvau 1t1n projeler 
uırıannıaktadır. B!lhaua taJıınll 

'e talıllye ve:ı1ıtı c.ibclirdcn lake.o 
<lcrun il nıaııı pcl( bıı.luma::: ltıılmı 
tır. llk olnnık Umana mocı il • 
1·15 em romor. 
• r ve mavtll.llar temin odll~k 

t .. poı ı ~"'"' ' a.nt 'lr noa edilerek \'Ükl • 
'1llJ tm 1 l'.tne, bo 

§lı rt m&klnele.:Jtlrtl~kUr 
1akiındcrun Umanı kı .... -

C!a ı .... r za.ınnn.. eou < muıtııkaınrmın bl 
cı:ıcaı: trr. r mnhrcci 

.* Tlc:ırct Vektııcu tcokl!a. 
gonku lhliyaçtıırınn gw l.ırun bu 
eklldc orgaıılzo edilme ~·k YClll bir 

tır, Bunun lç!n VCkll.I nııırıa,rnıo 
ba~tan tanU et tcakillttı ~nı 

Dl olunacaktır 
rıcaret Vekllt .N • • 

rıun bu ak§lllll Ank:zmı Topguor;ıu 
'" 'o Yarın §'cbrtıı:ı1ze ra.dan harekeli 

rn"~tcdır. VckUln bc~elınest beklen • 
caret ılall"l!gt rcısı v berinde dl§ u. 
ıııa mucıur vekili ~ te§klllUancıır 
bulunacaktır. Vckfıl et Berkin de 
dUrU Heınzi S kA et. §J.rkcUer ınu • 

a dUn ııehriınhc 
rnl§tır. Iz:ınır le§kllAtı geJ. 
kontroıörU <le bu""'•- andırma baş 
~ 

1 
., .... gelcecktır. 

ngiltere ve Fransa ll 
SOn mall anıaernaınr e yapııaı:ı 
be· ın PIY&Bada mUa 

• tcslrlcrt görtUmcğ b:l§ • 
lng llt<?re ve ı-~ e lam~tır .. 

mı • ransaya tlırııcat art 
ço~t.ı~~ \ atnız dUn BkQuma kadar bir 
1 racat pnrtllert Uzcrlnde an 
~ınıı.ıar yapııın11 ve al • 
ınıg:.ır 0 ,._ p&rtıılcr ntuı 

• .... Yapılan Ilı 

lidıılıık1. 19 ( .A.) - FinlAndiya 
ha.-a ku\-v Uerl Salln _ Vııerrlot yolu 
Uzerinde t:nğukt&n dcnmuş olan blı 
ç~~ Sov)()t. aıık rlnln ~c:edlcrlnl gör· 
mllşle.rdir. 

Ftnıandlyw:ıın cenutıımdn f!'Jbunel 
&ıtırın ııltmda 40 dcrııccye. dU:mıllş • 
tur. 
Lnponyıı cephesinde aUn lermomet. 

re Slfınn nl tında 00 <lorcceydl. 

11 TYY ARE DOŞOROLDO 
·ıeıııırıkJ, - f;a · cephcmndc, ıu. 

t&lanr.-ıız dU~maıuıı Ladoga gö,ü;;.Un 
ııtınau §:lrkısindc yaptığı bUtün hU • 
CUınlan t.ardctm~Ur. 

1Iettokoki ve mıhma mmt..~aıann 
d.." devrtye kollarımız, bir çok ln~ 
dll§man müfr\'zclerlııl malıvet.ml§Ur. 

Lapoı:ıyııda Salla mwtakasmaa,, kı. 
tnlanınız, son 1;Un~rdc 45 kilometre 
llerleml§lerdi.r. Ruıılnr, Jönyts!ysyn • 
ervi;,"O kadar gert çcldlmfıilerdlr .• Çar. 
Pl§ma btı.111. Jontaiya.l"ervide \'Ukua 

ırehı:ıektcdir. 

DUıJnuı.n t.ıı.;-yarclc.rl, Abo, Han;o, 
L11ppenrantA ve Kolvistoyu yeniden 
bombardıman etmf§Ur. lltl ll!U ,,.e 
dört, yaraıı vıırdır. ıı cııı,man tnyyn. 
rcsı dUpUrülmU,tUr. 

FiNLERiN ŞiMAL CEP· 
HESINDEKl EAALl:YETLERi 

Helainki, 18 (A.A.) ~ Röytcr: 
Cepheden gelen telgraflar, Fin 

kıtaatınm şimal cephesinde ka· 
zandıkları muvaffakıyetin mühim 
olduğunu bildiriyorlar. 

Sovyetlerln Salla civannda vu· 
ku bulan kanlı mUharebclerden 
sonra, ric'at etmekte oldukları 
bil~irili yor. 

Sov ·et kıtalan, millerce mesa 
feye pilskUrtülmüştür. 

Tidningen gazetesinin Stok 
h olrndeki muhabirine göre. Rus 
başkumandanlığı kı§ın muharebe 
ye devam imkanı olmadığı kana 
atine varmıştır. 

Fin devriye1eri, Ru&1arın ilclnci 
bir Suomosı;almi hezimetine uğ 
raroamak için ağır topfarile bir · 
likte çckildik!erini bildiriyorl~r. 

Rus1arın doğu cephesinde Ki 
teladaki ricatleri münakale ve yi· 
yecek fikdanına atf cdilmektedir. 

Röyterin Helsinkideki muba· 
birinin bugün bildirdiğine göre, 
ş~detli rüzgarlar devam etmekte 
ve soğuk Ruı tayyarelerinin fna· 
liyetiM mani olır.aktadır. 

SOVYETLER ÇEMBERtEN· 
MEKTEN KORKUYOR 

Stokbolm, 18 ( A.A.) - Havu bil 

diriyor: 
Salla cephıısindcn gelen hııboı'len 

göre, SovyeUerin rlcat etuklcl1 ıe., 
cyyüt etmektedir. BugünltU \iazlyd, 
Sovyet kumanda heyetintn lıarekAtı 
tehire ıu iki ıı'bepten dcılnyı karaı 
verdiğini açık 81.Irettc göstermekte • 
dir. 

Evvcll'l çc.nberlcnmek korkusu, fil • 
bak.tita,' cephe gerWnln mOlılmı blSJ 
gcmnde mUnakrue hattını teltrar te. 
sise memur edilen iki Sovyct kttaaı 

imha cıdllml§Ur. 
lkinclsl de, Salla IXil;cslnde mu~ 

bir soğuk hUkUm sürmektedir. Ha • 
raret Vlborgdn dlln mırın altmda ın 
bugün '8 idi. 
Diğer t.a.ra!tan verilen DlAlQmata 

göro, dUn 18 Sovyct tayyarcal ortıı 
FinlAndlyada k l: ..:Uk bir §Chrt bom 
bardıman etmi§lcrdlr. 

rn eu 150 bin Ura racatın kıy 
re Ve Fra yı BŞınıetır. lngilte 8 at b t 1 F 
~uııunda ;:;:~: Cenlıı lıJ Ynr.muk hu. an ve a ırı an ransız 
rıuwcuttur. lngt~z b~:'1~ bir taaıı)'eı • 

ı 

teslihat ~ 
beyanatı ıerııe ıataubuı vcı ı Fransız eehtr- gemıler 

tıaaııı teıncsın Ztnir araamc:ıa lk 
r yııpıltnakta.cı L ~-

nazırının 
&lla tUcc:ı.rıarı plyo ır. ln . onura. 10 (A.A.) - Torpil· Londra. 18 _ Parlse d5nmektc• 
rnıryon liralık kunı ı.&nıu:d:ıo blr ı lenmiş olan Antcria adındaki Yu· olan Franm teoılfhat nazın B. 
~ fırrnnlarla tern :Ytııılş elınuk i<:ln nan "apurunun yirmi dört kiti Dautry'ııln hareketinden evvel, ln-

ffarp dolayıaııo ı:';ırr1ı1mi§lerdJr I' den ibaret olan mürettebatından gi1lz teslibat nazın B. Dautry'nln 
"•Purıan Ll<'Jb'\ll oıau~ ;e Fransız on UçU ölmüş ve sekiıi yaralan de huzuri!e gaıetecllerf kabul ede. 
llıcnı:ekete ihracat TU n an bu iki ınıştır. rek beyana~ta bulunmu§lur. 
J<Lpu • rk Ollepıerue 1 No.m tlP::ılştir la: 
ca~ıı~t.ır. ıo;ııız \'tı Fransız thrs. BtR BEt t:IKA VAPURU "Ham · ·nddeiertmlzf ,.e Mn"-1 
lleJtıı 1 mUbayaıı ettıkterı mallan BATTI is•ilısalatunızı mUştcrekcn ortıı-'8 
8 için TUrk ııtıeplertnı kiraı 1 B ·· 

a ~lıunıglardrr. ama- ı k rulueı, - Belçika scyriscfair lnvmakla kal~ l}'Orll!. Hcdefil'l"I~ 
it lzıgut.'lr umpanyası 3422 tonluk Josephi 1ki f'konorr'ih ., hi,.,.,,. • glirO.lcc<'k 

dt l))IJ- D~ cnln ~lıC.'.l maltlne ve 

1 
ne Charletl vapurunun b"ır may· hlr sukutu derhal diğerinin doldur . 

1ı -nal11 mühendWcrindcn u n 
1 
eııcuıı Şarr Pal"'UUl bu Unku nı • a çarptığını bildirmektedir. Ka• I masnu temin edecek şeklide 1. ı 
Otı k g samp tan ve mü t ha " ' ... • .... ' '' t o ııprcııııe •nhrtınlze ' 1 k re tc tı Londraya çı r: . k~ euue r. 
~reaı ..,.... gelml§Ur. 1 arılmıştır, ~ Dırntry de bevnnatta bo 

''brtko. n tek yolcusu olan lngtıa BAT AN O'" lı r.muııtur: 
" "e dl ' "'"'' O ı gıltere ıle Fransa arasındıı ıı· nıuınessııı Türkiy·-•- maki 1 1 "'ER VAPURLAR 1n . • 

ııııı ZllUb~er demir mamulAtı ihtiyacı- tonı~:· - Norveç bandıralı 1140 artık ne gizl: bir şey ne de hudut 
~~Yette ~ı bir kuımuu temin edecek açıkları~~~u~~ Shetl:ınd adalar: vardrr. Harbin devamı bizim için 
'llettınızıe duğu, bu husUBt.a hUku - Stokholm. trnıştır. bir gaiJe meselesidir. 
A.~l.araya lenıruı etmek Uzere yann 2342 tonluk - Alman bandıralı Zaferi kazanmak için birlikt<' 
"nn ~ld ı.:c~ını ııo lcnı'->Uı . va b U ~ngust Thyssen büyük zorlukları iktiham ettik 
.._ puru ug n Bıtbctt • k- f • 

nin cenup kısınınd nıe or ezı Hedefe birlikte varacağız. 

Askeri 
Kamus 
~erkese lazım olan 

mühim eser 

Yeni çıktı . 
ll 

mışttr. a mayna çarp Kuvvetli bir ~rlmde_n mUthem 
Bir İsveç ·ıarp • bulunuyoru%, büyfik bir sUratle 

Yerine g idcr;k tahl~~mısi hadise hareket edeceğiz. 
ısıye sandal 

larında bulunan mUrettebatı to . 
lamıştır. p 

Londra, - Neweastle limanın· 
da kayıtlı S494 tonluk tngiliz 
bandıralı Caimrosa vapuru lngil 
terenin batı sahili açıkların~ bu 
gece batmışur. 

Vapurun 47 kişiden mUreklccJ• 
mUrcttcbatı vak1n btr limana çı 
kanlmı$tır 

Irak maliye 
nazırına 

suikas yapıldı 
Bağdad. ıs - hak. mallve zu,zır 

B. Rüstem Hnvdıtr dtln bir ımfkm~ 
te manız 1uılm!!!tll'. Num rl'}rmr' 

BiR NORVE.Ç VAPURU iı;ln ısrar t-den bir t"11kl polla mO 
TORPiLLENDi fettl.$i revolverle nazın ~&lııma o 

Londra. 18 (A.A.> _ ta ~ d!U!lnda VUnDUftur. 
nUı meçhul bir Nonır rnS h Nazır derhal hastaneye kaldır' r le e\ orapuru ....... tl 
a oçyanm do~uşlma1 qh"li r. 

çr1cbırmda bir d•nbaltı tan~ • Va:r.ifc>stndE'n n:r.1edftm!ş bir mc 
dan battnlrntttır MOretteha "' mur olnn mUtreJtvfz. nA ... tt btr ı~ 
dan g kişi kendi 1-ftndalfa •1 nnhi ı tldıt reUrmlş ııve ınıtm' bu fstid:ı,
adaya çıkmı~, diğerleri bt; İ ir' ">kt~ı:l•ılttnn BOnrl.\ odmımıfo'l c;r'k • 
lli: balıkçı gemisi tarafından ng. mnga h:mrlıınn·omn. Mtltcr· · ·-.... _,_.,tır. lrur bu esnada reTolverlnt aılmııo vr 
.... ~ ~ nU?n lrammdan -.ıtnnQ!Jtur. 

'll>ylemlştir. 

Ki-al Finlandiya De Rusya ara
sındaki harbin yenf bir tehlike A.. 
mm olduğımu be,, an ve bu Ud 
memleketin yakında sulh haline 
avdet edecekleri fiınldini izhar et. 
mlırt.ir. 

MOşarilnileyh, l!l~ztlne en suretle 
1evam ı>bniştir: 

Bereket verl!lln ki Norve~. 1tırı. 
"!ive kıı.dar harb haricinde kalmış-- . 
tır. Fakat birçok mtıııkOllcr var • 
d~ • 

Kra:J, netice olarak, Norveçın 
hUr ve mll1.1takfl kalmak arzusun
~a· olduğunu eöylemlşt.lr. 

Storting reisi B. Hambro, Nor. 
veçlf er~ek. ve kadmlarm bir ara
da bulunduklan her yerde bunla
nn düşUnce ve temcnııllerlnln Fln
IA.ndlya Jehtnde olduğunu ve bu 
kahraman komşu millet ı~tn sert ve 
şerefli bir sulh temenni etmekte 
olduklarını söylemlBtJr. 

Hollandada şiddetli kış 
Amsterdao 18 (A.A.) - BU· 

tiln Hollanda da tiddetli kıt var· 
dit'. Kanallar nchlrler bu.ıı tut• 
maktadır. Ren ncıhrinden dahi 
dün akpmci:mberi yUrUyerc~ 

geçmek kabil olmaktadır. 

IDAHiLDEI . 

Duka. hakim bulunduğu 

bir devletin limanına bir 
korsanın sokuluıımB lu.t-ıı 
müthit bir öfke duymakta· 
dır. Duka, yiizbqıdan öire" 
niyor ki meçhul konanı Ve· 
nediie muaal.lat eden, bir 
aıktır. O, Sinorita Kiyoran 

·de Rivayı söylemektedir. 
.. ,, . ı,. 

Duka boğazına· bir hançer sap
lanmış gibi. • • ---ıı: 

- Ne dedin, ne dedin? Da.yı • 
mm Im.ını seviyor hı\? •• YUz~ 
sen çıldırdın mı? 

- Hayır efendimiz, çıldırma • 
dım, bu bir hakikattir. 

Dukan.m ytlzil sa~ olm~hı. 

Kalbi elddeUe çarpıyordu.. Zablt 
ona doğru eğildi: 

- Haşmetpenah - dedi • çqk 
mUteessirslnlz. Sonra arzederim. 

- Hayır, h~yır, derhal her §eyi 

13yle!. 

Manifatura tacirleri 
arasında ihtilaf 

Tanuunıt manifatıra tacirlerinden bir çoğu. bıt istida ile tiea· 
ret müdürlüğüne müracaat ederek. limited §irketi kurmak için bir 
kısım manifaturacllar tarafından yapılan teıebbüsün ıa~rlı bir 
emriva.'d ıeklini aldığmı, feshi lanmgeldiğini bildinnitler ve mü· 
dilrlük huzurunda bütün alikalılar bir toplantıya çağrılarak tlıket 
işinin yeniden göriltlllmeaini istemişlerdir. 

f.ırhan vapuru, ikinci kaptanın hatası 
yüzünden karaya düşmüş · 

AlaDya civarında kara.ya Öturao 
rırhAn vapurunun vazlyeU ve kaza • 
nm ae~plerlni tetkike giden feo he· 
yeU çatıımalarnı& devam etmekte . 
d1 • 

Hıtbcr aldığım.ı.Za iöre, Tırhaıı ııU 
\arlsl Mahir kaptım ile kaza aırum. 
da vardiya nöbetçJ8l olan lklncl kap 
tana işten el çekUrllmtşUr. 

Mahir kc.ptan yertno TırhAD vapu 
nı &Uvarillğine Hllsameddin kapt&rı 

tayin edllmişUr. HUsameddln, vazı 
fCllln ba,.~amak Uzere Alıuıyaya git. 
ın;şur. 

Şimdiki teUllklete g6re, vapuruıı 

ıkltıct kaptanın hntnaı ııe knraya dUf· 
tugu anlS§ılllll§tır. 

Fırtına ve Upl aıraamda blrka~ 

meL" önU görmek kabl.J değUkeo l • 
itine! kaptan vapuru llllhilc yakılı bir 
şekJlde ııcyrettlrml§Ur. Hall'ukl bu 
snhlller kayalık olduğW:ıdan bu VU1 

atlb vapurun aalılldoı. w;aklqtını 
rwkl"dlr 

Diğer taraftan bug{lnlerde llma.nı· 

ml30 getirilecek olan Tırhan vapuru. 
nun burada tamlrtne lmkln J'Öı1U• 
memektedlr. Çünkü vapunın teknf' 
ııac;lan Almanıarm son tatbik ettik • 

lerl bir uaule gôre çok uzun boyda • 
dır. Bu boyda u.ç bulma.il da mum _ 
k~ de&tJdir. Harp dolayıalle Alman :. 
yadLD da gellrn:ek lmka.ns.ızdır. Onun 
ıc;ın gemi bııup sonuna kadar muattal 
kalacaktır. 

Bundan bqka geçeıılrrdo Mudanya 
!varında karaya oturarak kurtnrılao 

Trak vapurunun da y3ıa.Jı tekne sa~. 
ıan yukar .,ıkl acbep " dun ll!ı.tl'l dıe 

ğl§Urilememl.§Ur. Vapurun Ani tıtı 

tchllkcye maruz kalmamaın ıı.10 ı.ı . 
man Reisliği fen heyeti tetkik yap 
,... ktadır. Vapurun seferden mene • 
dilmcFl muhtemeldir. Bu l.lıkt1ın1e 

Dentzyollan Almanyada hıfa edtıen 
ıkl yeni vapurunu muvakkat tılr aa. 
man için l~letmeden cıkarmaga mec. 
bur kalac&ktrr. 

Eaaaen az vapur yQztınden aıkınt.ı 

c;ekUdJtl ve lakelelerdekt ihracat mai· 
l&rmm ıa,m~.madıtı bugunıerde iki 

vap.ı.daıı mahrumiyet eahtllertm12 
araaındakt vapur Mferlertnl bayii alı · 

aat.-:caktır. Bu '"'·•··et:ere, Almanla ~ 
ın tekne vc;ıarmı mutattan be.fka 

bir tekOde lnf& et:meı.rt •bep ol 
maktadır. 

lst. Lv. Amirliğinden:. 
Eyüp deftcrdarmda l No.lu Dikim evlnfıı çornıı ıı t l'ılyele· 

rinde makineler için ihzar edilen bina dahilinde zati çorap 
maklnelerlle çal19mak lste1enlerla Derterdarda 1 NoJa Dt· 
kim en mDdOrlUIUne mtlracaatıarı. (10810 

No. -

KOf?SAN 
: önllııe geldikten sonra, gcml

dcn bir knyık lndirUd.i ve bu ka • 
yık, üç k1şl ile beraber, bUtllıı sn. 
rntile Vencdlğin deniz sokaklarm· 
dan dnymwn e.arnyınm önUne gitti. 

- Sonra. çabuk anlat, delirce&
ğim ! 

- Saray, bir kale kadar muh&· 
0

fru:ah olmakla beraber, kapınm i
çinden çıkan biri, Senoritanuı oda 
sına kadar gitti. 

Duka acı bir kahkaha attı: 
- Yok - dedi • yok, aen. aklını 

bozmuşsun yUzba§ı!. Bu kadan da 
bir vehim, bir kabus Te buhran 
eseridir. 

Yllzbql başını salladı: 
- Maalesef haşmetmcap, ~yle 

değil.. Kc§ki ben deli veya hasta 
olsaydon da söylediklerim blttr 
hakikat olmasaydı. Çünkll mc11Cle 

bu kadarla da kalmıyor. 
Duka kendlnJ topladı. Yllz'bap -

ya doğru yUrildU: 

- Demek kJ daha var? 

- Hem -de neler devletlim 1 Se .. 
norita sabahleyin yatağından kalk
tığı zaman, peneereslnln dışansm -
da bir demet çlçet ve çiçeğin tçln
de blr kUçUk mektup buldu. Ve on· 
da şu satırlar \'8.l'dı: 

qllayallmdo ta§ıdığım gtızeJ BI-
val 
· Bu gül dcmettnl, ll&DA, denldeJ', 
ölümler 8:1n.rak getirdim. Onu at • 
IDAI .. Ha7atmu Uç defa bunu ~r 
tehlikeye alton." 

lmza da malflm: 
&le(ihul lton;an? 
Duka, sendeler gibi olda: 
- Fakat bu söyledik!erhı doğ 

na değilse. eeaedinJ bir saat aon 
Vencdiğin köprüleri altından gc 
çerken gurecekler. 

- Tek sözde yanlJIDlı )'Okt.r 
haşmetmcap ! .. 

Duka ellerlnl arkasında kaTQI -

turmuutu. Yumuşak, odayı battan· 
bap kaplıyan gark halısının Ustlln· 
de ağır ağır dolaşıyordu. 

Di§lerlnin arasmdao: 

- Onu yakalamak, aeretımırı. 
aile namusumun borcu olmuştuı 

Mutlaka ve mutlaka ynknlıvncaı:v 
onu. Hem de. schpa.srnı, Kiyorantrı 

pcncereslnln dibinde kuracağım. 
Diye mrnldandı. Sonra yüzbqt • 

ya döndü: 
- Daha başka? 
- Evet, efendlmlz, daha mnhi· 

mı de var! 
- Bundan daha mtıh1m ne cm· 

bilir ki yU::başı ? 
Yllzbaşı, elini cebine soktu. bir 

mektup c;ıknrdt: 
- İşte efendimiz. bir mektar. 

ki, devletlime doğrudan doğruyn 

Meı;hul Korsand:ı.n gellyor-
Duka, elini uzatmakta tereddllt 

·eder gibi oldu: 
- Mektup ha!. Bana bfle hftar 

etmcğe knlkıvor serseri öyle mt? 

- Evet efendimiz! Oç meçbuı 
korsan, gemilerine dönerken, Ji · 
manın gece bekçilerinden birir 
ansı:ı:ın yakalayıp elini, kolum 
ağ:ı:ın1 bağlamışlar. kendisine L 
melcıubu vcrmı1lcr. O ad«ma b 
ticvap ctnm. Oç lcorNnan konu~ 

tuğu dil, türkçe imi~ Buaıa rı 

nanc:a da eörü9Uyorlarnu. 

- İt3!y•nc:a bilmiyorlat nı · 
imiş> 

- Bilmiyorlarmrf Bc1rçt ~lr 
rinden bırınin nazan dilrk•tirı 

c~lbcttıeinı aövlilyoı . Bu. ı•Yt 
cuıel. tımdıve tıadar Cf' c6rOI 

mcmıo bır dehkanlıvm•l AY' 
umanda ıeki n cüretktr c6d 
küy<•rmu1- DiCer Ud konaa. eG• 

çok hi1nntt f'diyor1arın-. 
Duka ı 
- Yeter • diye hatırda • bo.. 

belkı ~e Meçhul Koraaıun ta ketı 

disidir. Ve fU halde Vmf'di~ , 
ya.k.WıdırAD beril de bU TOrlrtı 

(0..- 'nıır' 
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Ta.yyare medeniyet için iki 
büyük tehlike hazırlıyor! Benim sevgililerim ! 
Tayyarecilik di.ınyanın muvqze· 

nesini bozdu. Esasen dünya, gayet 
nazik bir mu\'azenede bulunuyor. 
du ve garp medeniyetinin makine· 
,,i, madde hakimiyeti ve dinamik 
kuvvetleri bu muvazeneyi heran 
bozmak tehlikesini gösteriyordu. 

Ta} yare bu medeniyetin mah· 
sulüdür. Onu medeniyetin istila 
hamlesi tJoi;,rurdu, macera hevesi 
besledi. Tayyare, medeniyetin il· 
minden ve sanayiinden şeklini \'e 

mükemmeliyetini aldı. 
Tayyare medeniyetin hem kuv. 

\'etini, hem de aczini kendinde top 
lamış bir eseridir. Medeniyetin 
bo~lu6ru, kendi kendini mahvedi~i
ni de tayyarede temsil oluMlUŞ
tur: Efsanedeki tkarus gibi, vücu· 
duna kanat takarak semaya ha
kim olmak arzusile havalanan A· 
dem oğlu gene semadaki ilahların 
hakimiyeti altında bulunduğunu 
gorüyor. Tabiat kuvvetleri insan 
.. ekasının ve insan gayretinin vüs' 
atini ölçmek için, bir müddet için 
müsaade ediyorlar ve medeniyet, 
ilmin tekamül ismini verdil:ri saha
da kendini deniyor. 

Tayyare, artık toprağın tama· 
mile sahibi olmuş bulunan garp 
devletlerine ilfilılann, bir hediyesi 
olmuş ve onlar, hu sayede başta 

mevkilerini, diğerleri üzerindeki 
hakimiyetlerini kuvvetlendirmiş. 
!erdir. Tayyare, hassaten garphla· 
rın ellerine verilmek üzere hazır
lanmış bir oyuncak, sırf onlara 
mahsus bir sanattir; diğerleri bu· 
nu onlardan kopye ediyorlar ve pek 
'asat bir şekilde muvaffak olu. 
yorlar. 

Tayyare, bu suretle, Asyadaki 
nilyonlarla Avrupanın Yunan 
ncdeniyeti varisleri arasında yeni 
bir engel olmuş, beyaz ırkın san 

Bugünkü orduların kıymetini evvelden tahmin 
etmenin imkanı yoktur. Çünkü cesaret, iman ve 

kabiliyet ölçüye vurulu; şeyler değildir 
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ve siyah ırk üzerindeki ha.kimiye· Garp devletleri bugün gene bir 
tini temin eden şeylerden birini harbe girdiler. Bu öyle bir harp 
daha teşkil etmiştir. ki, medeniyeti vah~et devrine sü· 

Fakat tayyare, bize asıl iki bü· rüklemck tehlikesini göstermek"te. 
yük tehlike getirmiştir. Bunlardan dir. 
biri buglinkü medeniyete has bir Bu harpte tayyare, harbin mü· 
tehlikedir, diğeri ise tarihten daha sebbibi olduğu gibi, mühim bir a· 
eski bir tehlike. mili de olacaktır. Tayyare harbin 

Tayyarecilik, hayatla sanayiin müsebbibi olmuştur, zira milletler 
sıkı bir surette iş birliği etmesine arasındaki kuv\'ct muvazenesini 
daynndı'ı için, topraktan ve de. o bozmuştur; harpte mühim bira
nizden uzaklaşan bir insan nevi mil olacaktır, zira gerek karada, 
meydana getirmek tehlikesini gös. gerek denizde havadan ölüm ve 
teriyor. Bu, maddenin inhitatıdır tahribat yağdıracaktır. 
ve ekseriy.fl fikrin inki§afım mu· Hava km'\eti bütün memlcket
cip olur. Fakat ayni zamanda ma· lcr için yeni bir silahtır ve bunun 
nevi dünyanın inhitatı, sınai ha· için bazılarının üstünlüğünü, bazı
yatın inhitatı, ırk inhitatı da bun- !arının da zaafını teşkil etmekte· 
!arı takip eder. dir. Zira bu silahların kuvvetini, 

Büyük bir sınai millet bir hayat sulh zamanında iken, ölçecek bir 
müddetince dünyayı fethedebilir. mikyas yoktur. Ilim, bi.ıtün ra· 
Fakat bu milletin çocukları ne ya· kamlarına,uzunluk ve ağırlık öl· 
paca_ktır? insanlar tuğla dıvarlar çülcrine rağmen, insanların hakla· 
arasında, asfalt yollar üzerinde ne rını ölçecek bir mikyas bulama· 
kadar dolaşabilir, kömür ve ben· mıştır. Insanların haklan adctdle, 
zin kokusunu ne kadar teneffüs c- mesafe ile, ağırlıkla, zamanla ölçü· 
debilir? !emiyor. Başların içindekiler naza. 

işte, bizim devrimizin karşılaş- rı itibara alınmaksızın saymak da 
tığı tehlike. kabil değil. 

Fakat ikinci bir tehlike daha insanların karakterleri de bir öl· 
var ki, bu, tarihte birçok defa te· çülebilseydi ! Cesaret, iman, kabi· 
kerrür etmiş ve beşeriyetin bir 'liyet gibi kıymetler hiçbir olçüye 
çok devirleri bu tehlike ile karşı· sığmıyor, hiçbir kafese kapanını· 
!aşmıştır. Bu da, harbin gittikçe yor. Bunların mevcudiyeti ancak 
şiddetlenmesi, gittikçe daha ateşli, kabul edilebilir, fakat elle tutulup 
daha alevli bir şekil almasıdır. ulçülemez. Bunlar, iki adam ara. 

sındaki bir bakışa sığabilen şeyler 
dir. Fakat hi,bir riyaziye düsturu 
içine alınamaz. Bir ordunun görün 
mez kuvvetini, bir milletin dehası· 
m bunlar teşkil eder. 

Bunlar gibi, tayyarecilik ve 
onun bugünkü milletler üzerinde
ki tesiri ha~kında hüküm verir • 
ken muayyen kuvvet ölçüleri bu
lamayız. Tayyarenin bütün kuv
veti, coğrafyaya, muhit, arz ka . 
biliyetlere bağlıdır. 

Bugün bazı kimseler ve bazı 

milletler kanatlı mahlflklar haline 
geldi. Acaba bunların diğerlerine 
nisbetle ne gibi bir üstünlükleri 
olacak? Buna cevap verirken on
ların yalnız tayyareciliklerini de· 
ğil, aynı zaman~a onların kendi. 
!erini, memleketlerinin coğrafi 

vaziyetlerini, hayat şartlarını, ya
şayış adetlerini de gözönünde 
bulundurmak lazımdır. 

Dağlar, S«ıhiller, uzak mesafe · 
ler, kara tahkimatı, mazinin bü . 
tün bu müdafaa tedbirleri kanad
lı insanın karşısında kıymetini 

kaybetmiştir. Manşdenizi, karlı 

Alpler, vasi Rus arazisi bugün 
başka hacım ve şekil almış bu • 

lunuyor. Annibal'ın, Napolyonun 
orduları oralardan rüzgarın ka. 
nadları, atların dörtnalla koşu~ • 
ları ile geçmişlerdi. Bugün de 
tayyare insana zaman ve mekan 
hakkında yeni bir mefhum gcti-

riyor. 

Askeri kuvvet daha dinamik 
fakat daha az göze ~örünür bir 
kuvvet halini aldı. Yeni silahların 
kime ne kazandıracağı, kime ne 
kaybettireceğini evvelden tahmin 

etmenin imkanı yok. 

Anlatacaklarım birkaç gün ev· 
vel, yani Kanun evvelin 12 sinden 
sonra ba~ıma geldi. Bu rakam, 
başlangıç tarihidir. Akşam faat 
altıda yazıhanemden çıktığım sı· 

rada arkadan, iyi tanıdıgım tatlı 
bir sesin ismimi çagırdığını İ§it· 

tim: 
- Hakkı! 

Başımı çevirdim. Bu on ay ev· 
vel alakamı kestigim Naciye idi. 
Onun beni teshir eden güzelli · 
ğiyle karşıla::maktan febkaladc 
mütehassıs ve memnun olarak: 

- Vay, Naciye! Sen misin, 
yahu? Nasılsın, nerelerdesin ba · 
kalım? Beni mi bekliyordun bu· 
rada? 

- O! Hayır, diyt cevap verdi. 
Bir tesadüf eseri. Yolum bu ta· 
raftandı. Şimdi tabii, eskisi gibi 
biribirimize hfüa ~~ık degilL a· 
ma, konuş:nak Ltemcz miy<lin~ 

Lafa bak, istemez olur mu· 
yum, hiç? Hatta, sizin bu asil 
fikriniz benim için hoş, güzel bir 
sürpriz. Yoksa, acele işin mi 
var? 

- Yok: senin? 
- Benim de yok. Şu halde is· 

tediğiniz gibi konuşabiliriz. 
Biraz sonra bir bara girerek 

masaya oturduk .. Manalı, manasız 
bir sürü lfıftan sonra eski haya· 
tımızı hatırlamıya başlaıJık. l'fa· 
ciye bir aralık şu neticeye vardı: 

Biitün bu zaman zarfında iyi· 
ce düşünerek biribirimizclen ay" 
nlmamaklığımız icabettiğini anla 

dım. 

16 Kanunevvelde, beklemedi 
ğim bir telefonla karşılaştım. 

Gene bir kadın sesi: 
- Hakkı, sen misin? 
- Evet, ta kendisi. Lüt(en, 

isminiz? 
Elegeçerse kurtuluş yoktu de· Son Dakika'nın zabıta romanı 19 lKl .. ~c1KA!\'UN 1940 - No 24 .raruı.._bir JiCY bulacağınızı mı ümit -Telefonda bile sesimi derhal 

ediyorsunuz. Mesela portakal tanırdın. Bul bakalım, sana sı'k mek. 
Büyük bir gayretle, daha yük· 

sek bir binaya ait olan dama 
çıkU. 

Aşağıya baktı. Gölgelerin de 
çıkmağa uğraştıklarını görldü. 

ötekiler, avlarını kaçıracakl~r 

rından korkarak bütün gayretle· 
rile kovalıyorlardı. 

"-Haydi Kartopu, haydi. Ya· 
kalayamazsan patron bizi mah • 
veder, haydi" diye Zenciye bağr 
rıyorlardı. 

Con Trcuçam damdan dama 
atladı. Karşısına bir duvar çıktı, 
!duvarda bir pencere. 

Büyük bir sevinçle açık olan 
pencereden içeri atladı; pencere· 
yi derhal kapadı. 
Bulunduğu yer karanlık ve 

sessizdi .Burnuna yabancı olma· 
yan, bir koku g:lıyordu. Porta· 
kal kokusu. 

.Aklından bir düşünce geçti: 
acaba? diye düşündü. 

Düşüncesinde aldanmamışu. 
Bir kibrit yaktı; odayı derhal 
tanıdı. Burası Ellen Osmond'uıı 

apartmanı, yani on numaralı da· 
ire, Koveut bahçede işlenen ikin· 
ci cinayet yerinde idi. 

Con karanlıkta, ayakta duru· 

yordu. 
Kalbi, heyecandan kopacak· 

mış gibi çarpıyordu. 
Bir kaç dakika geçti. 
Pencerede bir gölge belirdi. 

Con kendini bir köşeye attı. 

Pencereyi sürmelcdiğine şükür 
etti. 

Fısıltılar duydu. Onu takip e· 
denler gelmişti ldemek. 

Anlaşıldığına göre Zenciyi 
• pencereyi zorlaması için teşvik 

ediyorlardı. Kartopu: 
"- Yok, yok, giremem. Ya 

hfilli içerde ise 1 Ya ölmemişse." 
diye yalvarıyordu. 

Con ürperdi. 
Marçmond'u öldüren demCıt 

7.enci idi. Acaba Yalpası da mı 
, 6ldUrdiı? 
Konuımalar devam ediyordu : 
"- Ne o Kartopu, yoksa kor· 

mı?" 

ınave 

Con son kelimeleri söylerken 
gülmüştü. Lakin Ellen cevap 
verdi: 

"- Evet. Portakal bulacağı.nı 
ümit ediyordum."' 

Conun ağzı açık knldı. 

Yazan: William Matin 

kuyor musun ?" 
"- Evet, evet, korkuyorum. 

Pencerede kapalı giremem." 
Adamlardan biri pencereyi 

zorlaldı. 

"- Hakkı var, kapalıymış. 

lçeriye kimse girmemiştir. O hal" 
de ... Bu herif uçmadıya !" 

Diğer bir ses: 
"- Eğer herifi bir elime geçi· 

rirser.ı kemiklerini teker teker 
kıracağım.'' 

.. _ Belki 

mıştır?" 

sokağa yuvarlan· 

"- Muhakkak öyle olacak. 
Haydi dönelim. Fakat bir şey 

yapamıyacağız." 

Con, Jzaklaşan ayak seslerini 
duydu. Sessizlik yin~ etrafı kap· 
ladı. Con bekledi. Beş dakika, 
beş daha. Takipçilerin uzaklaş · 
tıklarına kanaat getirdikten son· 
ra kibrit kutusundan bir kibrit 
çıkardı. 

Tam yakacaktı ,bir patırdı 

duydu. 
Kapıda biri vardı. Anahtarın 

kilitle temasından çıkan madeni 
bir ses duyuldu; kapı yavaş ve 
ihtiyatla açıldı. Biri girdi; ka 
pıyı yine aym ihtiyatla kapadı. 

Con, bir hareketle kapıya atıl· 
dı. Ve elektrik düğmesini çevir· 
di. Odada bir çığlık koptu. 
· Con, çığlığı atana hayretle 
baktı. Bu Ellen Osmond'du. 
''- Ne? Siz .... ?" Ellen başka 

bir şey söyliyemedi. 
Con kızı seJamladı. Gayet cid 

odi idi. Ellen'in şimdiye kadar oy 
nadığı rolü anlamak zamanı gel 
mişti. 

Onu "Mavi Portakal" binasın· 

Çeviren: Ha-Ke 
"- Aman allnhım. Bu ne es· 

rarlı şey! Nereye baksak, ner .ye 
gitsek, portakal, portakal, porta· 

da da görmüştü. kal!" 
Gayet sakin bir sesle sordu: Uzun adımlarla odaya gidip 
" Burada ne yapıyorsu· geliyordu. 

nuz?" Ellen oturmuş, mahzun malı· 

Ellen korkarak: zun düşünüyordu. 
"- Aynı suali ben de size Con ona dönerek sıcnk bir 

sorabilir miyim? üstelik üstünüz sesle: 
başınız ne halde!" "- Ellen, size yardım etmek 

Con elbisesine baktı. isterdim. lnanın bana. Size bil 
Ceketi yırtılmış \'e toz içinde tün mevcudiyetimle yardım et 

kalmıştı. Beyaz gömleğinde kan mek isterdim." 
lekeleri; elleri çizilmişti. Ellen güzel gözlerini onunkilc· 

"- Ehemmiyetsiz bir şey. Bir rine dikerek: 
kaç dostumla damlarda gezin· "- Ben de size samimi olar-ık 
dik tc ... Mavi Portakal klübün· ~öylüyorurn. Bana inanın . Cinn· 
den b ir kaç dost, Yanılmıyor· yette hiç bir alikam yok, b::nim 
s;am siz de bu gece orada idiniz!' hakkımda hiç bir fena fikre sa· 

"- Şüphesiz, ne olacak?" hip olmayın.'' 
Con mUstehzi bir sesle: " - Hayır Ellen. Hayır. Sizin 
"- Sizi orada görünce hayret masumiyetinizi isbat etmek icap 

ettim." etse, hayatımı bile feda ederim." 
"- Neden hayret ettiniz? O Ellen tcbesslim ederek: 

klübe bir çok insanlar dans et· "- Teşekkür ederim. Buna 
mcğe giderler. Mesela, siz." müsaade C'tmem. Liitfön fazla 
"- Evet, doğru. Hatta yal· bir şey sormayın artık." 

nız dans etmeğe olsa yine iyi. Con: 
Fakat cevap vetjniz Ellen. Sizin "- Size inanıyorum. Faka1 
hatlı hareketinizi bir türlü an bir sualime cevap vermenizi iste 
hyamıyorum. Şimdiye kadar oy· rim. Portn'lrnl yığını altında cc 
nanan bu oyunlarda sizin rolü' sedi bul.unmuş olan Rcjinald 
nüz ne?" Valpas'ı tanıyor mu idiniz? 

Ellen derin bir nefes alarak: Ellen sarardı. Susuyordu. Tanı 
''- Size her şeyi izah etmek ağzını açıp cevap vereceği vakıt . . 

isterdim" diye cevap verdi. telefon zili acı acı çaldı. İkisi de 
İkisi biı- an sustular. korktular. Ne yapacaklannı bil· 
Con sükutu bozarak: miycrek telefon makinasına ba· 
"- Bu daireye neden girdi kıyorlardı. Kendine ilk gelen Con 

niz ?" oldu. Elini uzatarak ahizPyi al· 
I~llen: mağa lıazu lanıyoı·du ki Ellen te· 
"- Birisine söz vermiştim. )efonla Conun arasına girdi. 

Ouuo ı;özUnii yerine gctirm"l: "- Benim i~in lrn" cliyer\.k a· 
için." hizcyi kaptı . ,,_ P eki. N eden? Niçin ? Bu · (Devamı var) 

sık ''bu akşam, sevgilim, gelemi· 
yeceğim, annem gene hasta" di" 
y~ telefon eden kimdi? 

- Ha! Şaziye .. Sen misin? 
- Çok şükür, bulabildin! 

- Kusura bakma; heseb et ... 
İkı buçuk yıldır görüşmüyoruz ... 

- Evet; bu arada da kirnbilir 
kaç kadın sesi seni telefona ça· 
ğırmış ta tefrik edemiyorsun! 

- ller neyse. Bu, ba§ka me • 
sele. Şimdi söyJesene beni nasıl 
oldu da hatırladın? 

- içimde eski hatırakr yeni· 
den canlandı 1 Yir;ni gündir Eeni 
düşünmekten başka bir şey yapa· 
mıyorum. Nihayet bugün hatırını 
sormak için seni telefona çağır· 

rraya l:an:.r \'erdim. !yi ettim Mi' 
- Çok iyi ettin, Şaziyeciğinı, 

çok iyi ettin. Ben de seni tekrar 
görmek arzusunu hissediyorum. 
Ne zaman istersin? 

- Bu akşam. 
- Annen hasta değil mi? 
- Hayır, şimdi, çok şükür, 

sıhhati yerinde. 
- Demek, bu akşam, altı bu· 

çukta. 
Onu tekrar gördüğüm vakıt 

hissetti~im heyecan ne k<!dar da 
derindi! Eskisi gibi güzel ve se· 
vimli görünüyordu. İki gün evvel 
"Naciye ile olduğu gibi" biribiri· 
mizden aşık olmuş bir halJ:!e ay· 

rıldık. 

19 Kanuncvvelde l.ıir mektup 
aldım. Ya- yı tanır gibi oldum. 
Derhal zarfı açarak okudum: 

"Sc·•gili Hakkıcığım, 
Ayrılışımızın altıncı nyından 

sonra, ruhi bir ihtiyaç, ayrılışı 

mızı: bütün mesuliyetinin bana 
ait olduğunu söylemiyc icbar e· 
diyor. Evet, Hakkı, mesuliyet 
bende. Seni, birçck hareketlerim· 
le üzdüğüınii, randevularıma, or· 
tada bir mazeret olma\:sızın gel" 
memekle, ve daha bazı yolsuz· 
luklar yapmekla ca".lını 'Stktı~ımı, 
şimdi kabııl ediyorum. Bana o 
kadar iyi kalbli olmana karşı be· 

Nakleden L. L. 
nim ne kdar kabahatli olduğıl' 
mu şifahen de anlatmak için Geııl 
tekrar görmek is~iyorum. Beni~ 
icin birazcık sevgi hisleri besle 
~ 1 d •. .. t 
mc.ı:te evam eaıyorsan, s .. 
7,:rn da o zaman bul~·ştuğul11 

yere gelebilirsin. Bekliyeceğitll· 

"SABAHA'f 1 

Böylece, zavallı Sabahatı te~ 
rar gördüm ve eski güzel ha}• 
tımızı devam ettirmek arzusııl1 
duyduk. 

Fakat taLil.lt ve Hi.-:u:r.suz t' 
ferruatla sizi yormak isteme~ 
Yalnız, Leyta, Perihan ve Neci' 
nın da aynı veyahut başka 1'811 

çarel'!re baş vurarak bana tekr' 
kavusmalarını söylcmrkle iktifil 
edeceğim. Bu şekilde evve c( 

hi~ bir dostum olmadığı }ıald' 
şimdi es!:i do ... n"rıtr1"'~ alt' 
birden elimde b,µlunuycrı.lu. C 
ki devirlerin p<!şası gibiydıı:ıı
Saadet ıdenizinde yüzüyorC:u111 
çünkü, beni şu veya bu bahaO: 
ile t $ 1."tmı=- olan h .. ıncrı bi.itll 
do:;tlarım, k~h'1hatkrini k:nöHC 
ke ,fderck şiın~i birer birer b01 

~ ' numa sarılıyorlardı. Altı:;ile be! 
ber nasıl başa çıkacağımı bel 
sorarsınız. Eh, tabii nasıl ols' 
onları idare etmek ç1relerini bıl 
!urdum. CJ.nkü altı kadını birdt 
sevmek v~ hepsi tarafından se, 
vilm~k gibi büyük bir saad' 
karşısında her çeşit {cdakarlıg' 
Geve seve katlanmak ayrı b 
zevktir. 

Yılbaşına bir kaç gün katr11ıf 
tı. Baylar, zatıfılilcrnize şuntı 11

' 

d . k' . . - '{ ~ ze erım ı, ıctımaı vazı c 
borçlar mesele;inde esck o:leğiliııt' 
Bugünlerin insana n~yi icabet; 
receğini pek ata biliyorum. ]3\l 

rağmen, yılbaşı yeniliklerini <ili 

hazırlıklarını görmek ma.!tsad1 

bana bir gezinti teklif ett:Id' 
zaman dcstlarım, tel:er teker ~ 
borcumu, nezaketle ve kibar1ı1' 
hatırlatmağa cesaret ettiler. V 
bu fırsatla arkadaşlı:ırım, ıı 

ayrı, muhteşem vitrinl~rin ör.U 
de duraklıyor ye, n:escl.l: 

- Bu Ça.1t:ı ve güzel 1 vet 
hut, bu şapkayı çok beğen Jı 
diyerek hasretle uzun zaman go 
Icrlni hedeflerine dikiyorlcrd•· 

Başka, hiçbir şey söylenıiY01 
lardı. Faraza: "Bana §Unu ıı 
ver" demezlerdi, hayır. y;ıi!I 
gözleri, o şeyi benimsemek arı 
ları::ı gayet aşil:ar olarak ifıt 
ederdi. 

Biraz evvel rıöylcıJiğim gi' 
yine tekrzr ediyorum. eşek olrı' 
dığım iı;in, ve, bana u ,klarııu 11 

a;ye eden bu nazik mahlU~ııı 
bir şey takdim etmek borcıl 
hissettiğim için. benim c1c nııtl 
bir adam olduğumu gfü:;tcr111; 
fırsatını veren mühim bir jst 

raz açtım. . 0 
Eöylecc yeni yıhn arifesıfl 

dostlarıma, arzu etmiş oldıı1'1~ 
şeyleı i gönderdim. Sabahat• 

. b' ı,t yah renkte zarıf ır çanta, ~ 

laya modaya uycun bir şaP 1 
Neclaya gayet pahalı bir şi§e t" 

vanta, Perihana güzel bir roıı11 , 
Şa::iyeye elmaslı bir yüzük, ~ıı, 
yeye de, tuvaleti için bir A1' 

1
, 

suar..... Gönderdiğim hcı::li}'e ( 
den, hepsi sen derece meırJl:.111 

mütehassis olmuşlardı. 

Yılbaşı gc~ti..... Jı' 
Dostlarımın beni neden ıet ıJ1' 

tiklerine bir türlü akıl erdire 1 
b. te1'1 

yordum! Altısı da bir ır g' 
uyuşmuş gibi benden kaçıl' ·ıı!I 
tiler. Gelmelerine beyhude 

1 
, 

zar ettim. Üç tanesi de tarnat111 
scbebsiz, benimle her türlU 

11 

kayı kestil:r. ô~ 
N eôen, acaba? Siz izah . e 'f° 

lirsiniz? Ben do~rusu uıl~ 
rum. içimi hir ş:y kı,şkLl1 ~., c 
yor: 7.annetliyorum. ki gelt ,~ 
sene yı1başınldan birkaç giifl ,.ı 
vel beni t~krar hatırlayacat<1J1° 


