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A f 
Paris, 26 (Hıuusi) -

a L h • d Bratislavadan bildiril-

~ s o ren cep es 1 n e :!t;:d!~re,!~:::k~~~~ 

rnühirn b ·ı r h a-· d ·ı s e r.:,ı:;~hn':ü1:İ:c~~dik:: 
naatı vardır. 
Diğer taraftan bir çok 

yerlerde süratle Çek za
bitlerinin yerine Alman
lann konulduğu bildiril
mektedir. 

Am hazıl-layan kalaba ık bir iman 
e,; -

askeri grubu, top ateşile dağıtıldı 
ıddetli bir 1 Bir lngiliz - 4lman ·8M~l11~ika __ dKr

1
all 

d .. J I h b b 1 ı ı mu a aa ÇU Ue OSU deniz a ~ f eK/eniyor nazırı ve Baş~ekili 
:;:r~, 26 ~A.A,) - Umumi karnrgU.lı bildiriyor: Romn, 26 (Radyo) - Rio de Janerio'dan Almanyaya gideceklerdir. kabul ettı 

ccphes~d e ~egor mUhim bir §ey olrnanıl§tır. Yalnız Alsncc _ Lorraine gelen haberlere göre, Cenubi Amerikanın şark Diğer taraftan İngiliz harp gemileri, müte· Brlikscl, 26 (A.A.) - Baevekll 
ınüşahidle:. o~gcs mıntaknsında bir hll.disc cereyan et.ıniştir. Fransız sahillcrinJ:le bulunan Alman ticaret ve harp ge· :nadiycn Brezilyaya ve Şimali Arjantin kara Pierlot ile milli müdafaa nazırı ge. 
tihkam i!il 

1 ~Uhinı blr Alman askeri grupunun Alman hatlarında is- milcrinin büyük bir faaliyeti göze çarpmaktadır. suları haricinde filolar halinde dolaşmakta, Al· n-eral Denis, Kral tarafından kabul 
noktaya. ;rılc ıneııgul olduğunu görmüelerdir. Fransız topçulnrı bu Bütün Alman nakliye gemileri, Cenubi Amerika man ticaret ve harp gemilerinin hareketini ta· edilmişlerdir. 
li bir t a C§ .~"':ırnk grupu dağıtmış ve bundan sonra oldukça §ljdct- limanlarından sürat'le mahrukat ve gıda madde· kip etmektedir. ------------

opçu d•ıellosu ba§lamıııtır. leri yükliyerek harekete hazırlanmaktadır. Bu Yeni bir İngiliz - Alman deniz harbi çok 

u 1Have.Jann iyi gitmesi keşif UÇU§lannı kolaylac:tırmnktadı B vapurlar Alman harp gemilerinin refakatinde yakın görülüyor. Eski Polonya 
devletinin serveti 

çu ar c n, ında fil 1 ~ r. u 
her iki tarafın tay" 

0 ~r ~rasında hafif mlisademelcr olmuş ise de 
.. nrc en de salimen U 1 rln " . 

:F'ransız ke if t s e e donmüşlcrdır. 
ayyurclC'ri Alnı t 

lar yapmışlardır Bu U"u 1 an oprakl:ırı Uzcrinde uzun uçı:ş-
• " B ar esnasmd bi . 

lerde 12 kadar Alman av ,_ a r tayyare pek çok yhk'3rk. 
cı ..,YYaresini la • 

E'ransız tayyareleri mahirane b' n arruzuna ugramııısa d:.ı 
Salimen Uslerine dönmcğc muv~:nncvra sayesinde kurtulmağa •ve 
Yaresı Frnnsanm prk mmt.ak.... .• ~lmu3Jardır, Bir kaç Alman tay-

...... ı UZCrındo bi k · 
l r eşıf uçu§'u yapmıştır. 

(Oevanıı 2 inci sayfada) 

Almanya, Balkanlardaki 
elçilerini ·Berline çağırdı 

Göringin emrile 
, musadere ediliyor 
Almanya hıuiıldu, 26 ( A.A.) -

Göring, eski Polonya devletinin 
bütün servetinin müc:aderesine 
dair bir kararname i~dar etmiştir. 

Finler, b07gtııın uğrattıldlln " tıncll Sovyet fakMmdAn. ytızJerce ele eelı' Rlmıelarctır. Bu eetrteTdca tıtr lnmmnı 
realmdo göruYo~uz.~,(Fln • ~llarblne dalr t.elgra.1 haberlcrlmlz a Unct1 ·sa.1fııdadu.) 
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__::_-..uN eler Oldu m ..... ,, .. , t'· t. ...... . ..:- .. . 

'açak takibinde kayaklı 
memurlar kullanılacak 

Doğu mıntakasında kıpn fazla kar yağıp yollar uıun müdde: 

.apalı kaldığı <:ihctle İnhisarlar ~ak takip tetkil&tı.nuı Jlyıldle 
.·azi!e göremediğini nazarı itibara alın idarenin Erzurum, Karı, 

Artvin gibi kışı şiddetli olan vilayetlcılde vazif c gören takip me· 

murlarının bundan böyle kayaklarla teçhizin~ karar verdiği öğre· 

nilmiştir. 

Yeni açllacak tütün piyasaları 
Bursa, Balikesir (Marmara men'ıei) Kocaeli ve Trakya 

tütün piyasalarının §Ubat ayında açılaca~ bildirilmektedir. 

inhisarlar memurin kursu 
İnhisarlar me:mudann meslek! bllgl ve ihtlsutınm uttırmalc 

maksadilc İnhisarlar U. Müdürlüğünce istanbulda ihdas edilmiı 

olan ;Memurin Kursunun 14 nen ldcvresl bu ay sonunda hitam bula 

cak ve 15 inci devre tedrisatma ftat ayı başında başlanacaktır. 
Evvelce altı ay ıUrcn devreler bu sene dört aya indirllmi~tir. 

Yeni programa göre, memurlara na.zart mal<lmattan çok, vazifet~· 
rinde daha ziya~~ muvaffak olabilcceJderlnl temin edecek amelt 
bilgiltt verilmektedir. & suretle her dewede idare teşkilatına 

mensup 30 - 40 kadar genç memur ders ve tatbikat görmektedir. 
Kursta tütün ve mi.iSkirata dair olan dcnılerdcn maada hesap, mu· 

hasebe, hukuk ve idare deraleri tedris edilmcktctd.ir. öi:leden aonra 
tatbikat dersleri ıkonmuıtur. 

Tuz satışları 
ı 939 acn~si haziranından klnunevvcl gayeene kadar olaA 

6i ay zarfında memlekette 114,293,000 kilo tuz aatr1mı§tır. 1938 
enesinin aynı müddeti zarfmda aatıılar 112,120,000 kilo oldu· 
una nazaran bu e;enc a&tı§lannda % 2 kadar bir tezayüt hual 
'1muştur. 

Tuz istihl!ki fıyatlarm temil edlldifl 1935 stttesindenberi 
mütemadi bir yükselme ar.ıetmdctedir. 

~~34 sCJ1.e$lqin aynı yedi ayı sarfmda eatıtlar 87 ,357 >000 kilo' 
dan ibarettir. 

Bu seneye nazaran teıayilt Dllbeti % 30 dan faıladaı, 

Malatya tutun fabrikasının bir 
kısmı hastahane oldu 

1nhis:ırlar İdaresinin Malatyadaki tütün fabrikuııun bir kıs· 
mı geçen ayın otuzundan ltlbarcn zelzele mıntalcasından gelen hu· 

ta ve yaralılara mahsus bir hastahane haline ürat edilmiştir. Fab· 

rika kısmm.daki bir salon kaldm hastalara, depo kıamınm bir salonu 

da erkeklere tahsis cd.llmi§tlrc 

15 kanunsani 1940 talihine kadar hastahaneden 62 kişi tabur
cu edilmiştir. Aynı tarihte hastatıanede 44 hasta~ yaralı bulunu· 
yordu. Elektrik, kalorifer gıöi vesait ve konforu cami bulunan fab· 
rikanın hastahane ittihazı çok faydalı olınu§tur. 

Hasta ve yaralılarm iqo ve ihtiyaç:lan mabaııt yardım komi" 
tem tarafından temin edilmiştir. Hastaların yemekk.rl. fabrikama 
i§çi mutfağında pi§irilmektcdir. 

~~·;'::.J .. l~ •:'~:...•' .. f. • .. 'f. 

.. ~9Je' · gfiiirl,ele,ı11tle 9fJl'tlii.ltle1/11tl'i.\ 
' . . 

. j~',, .,,. ... '. , ~ . • . .... . . .. ' ' 'l 

, Haber Af{ŞA'M'j:üSTAsı3 · 
E=ı .......... - ·----- ··•· =-•3 

Hasan Kuınçayı, Refik Saydam kabinealnln birfncl yıldönUmU 
mtlna8cbeWe, hUkQmetin bu yıl lçiDde bUtOn gtlç]Wet. .,. çetin hldi
selere ragmen muvaffakıyetle bqa.rdJiı leleri hatırlatmaktadır. Mu
h.ıı.rrir. bu muvaffakıyeUerln doğurduğu derlıı ltlmad •yealnde Refik 
Saydam kabinesinin gelecek gtiçlll.klerl ve m11fk11lleri daha lı:olayhk 
ve emniyetle ycnebUcceğfnf tebartls ettirmekted.lr. 

f=:::=:) AKŞAM r.- } 
----- ---·- -·-- ---~--- .. -... 

Necmctthı Sadak. Doktor Re!1E Saydam ka.blneeiıdn bir yıllık 
icraatmı tetkik etmektedir. Muharrir. bir yıl 1ç1nde bblDenJ:n bqar
dığı muva!fakıyeUeri hatırlattlktaıı aonn.. ilk Bqveldlllk nutkunda 
Refik Saydamın söylediği gibi vatandıflan U&rllden ve cel:ıiiden 
uzak bir emniyet havası 1ç1nde buhmdunnanm kabine proğrammm 
ba§pıda geldiğini tebarllz ettht,ot'. 

Siyaset Aleminde slltununda baharda harbin .ıacalı tekil tet
kik edilerek eöyle denlllyor: 

"Bu vaziyete göre, gayet İngiltere ve P'ranSa ta.ra!mdan Zlgfrld 
nattma bir tanrruz yapılmıyacak oluna Almanyanm bu mmtakada 
herhanm bir esaslı tna.m.ız yapması beklenemez. Şu halde, o mmta.ka, 
Harbi Umumide olduğu gibi sabit bir halde kalmıyıı ma.hk{ımdur, Buna 
mukabil ilkbaharla beraber diğer tAU harp ocphelerJnln teesslls ve 
teşek:klll ctmeshıi beklemek leap eyler." 

n~n.ı~ıunııı~rım1ram 
• - -

Alrııanva, Balkan-
lardaki el·çilerini 

Berline çaaırdı 
~o..ı;;\~ .. ~ 

Londra 26 (Radyo, saat 18)--Budapeşteden verilen 
bir habere göre, Almanyanın Romanya, Yugoslavya, 
Macaristan ve Yunanistan elçileri, hükumetleri tarafın
dan Berline çağırılmıştır. Bu elçilerin iştirakile Berlinde 
bir toplantı yapılacağı zannedilmektedir. 

Kulak 
Ajansı 

Almanlar yenı 
tevkif at için 

bahane çıkarmıya 
>J 

ugraşıyor 
Almıntar, Çekler arumda ile. 

· ri gelen hfm eahml&r1 daha tevkif 
etmek ' msksadile bir ihWAJ ha.re-
koil çıkarmaya çalışmaktadtr. Na. 
der bu ına.ll8aUa Jan Ryı llmbı
de b1r Çek ted.lıitçls1 ile Koropa.. 
sek adında bir beyaz Rusu emlr
le'Jinde kullanmaktadır. 

• • • 
Eüi Belçika bqvekili lL Van 

Zeeland, general Franko hWt<mıe· 

fbıe bil~ ~Jatlkr:az ~ U.. 
zero mUzakerelerdo buluıımü 

m•Jaıadile 1spanyaya hareket et -
mlftir. . . .. 

Belgradda. bir dflld<A.nm came
tinm& asılan ve İngiliz bahriyesi
nin kuvvetini gl5steren bir levha 
tlzerlne, Alman elçisi protestoda 
bulunmuş, Belgra.d hQkQmetl, pro· 
te.todan sonra. bu levhayı kaldırL 
m.ıım. 

• • • 
Almanya htı.k!ımetı Menıel lima

nında Lltvanyaya serbest bir mm· 
ta.ta vermeyi kabul etm.Jştlr. Ut. 
vanya hUkflmetı de bu mmtakayı 
Rusyanm emrine verecclrttr. 

Amerika-Japon 
münasebetinde 
yeni bir satha 

Japony~ Çinde tesis 
ettiği nizamı Amerika 

katiyen tanımıyor 
Vaşlııgton, 26 (A. A.) - Ja

ponya ile aktedllen ticaret mua.. 
hedesi mUddet!nln nllıayct bulma
aı ve bu muahedeıı.ln yerine mu· 
vakkat bir rejim ikamesi için Tok. 
yo hWdllııeti tarafmdan yaptlan 
teecbbllalerln muvaffakıyetaizllk • 
le netıceıenmeal keyfiyeUerJnin 
Ame~a - Japon mUnaaebetlerlne 
yml bir aa!ha &Çmlf oldu#u diplo
matik mahfellerde söylenmekte -
dlr. 

Ayni mahtellerde ortada blr mu
ahede mevcut olmamuı keyflyeti
nln mevcut vaziyette muha.kka.k 
bir değieDtllk vtikuunu !ılt.ilu.m et.. 
medlfl ve A.merilwım elmdl her 
sa.mu 1 apoaya Uzerinde mlleaelr 

blr tazyik yapabilecek m1llalt bir 
TUfyette bulundufu ıaaytenmek~ 
dir. 

Son aylar zarfmda. Amerika hll
t!ımetlnce ltt.lha.z edilen azhnkl • 
nuıe tarzı hareketin Amerlkanm 
"Japonyanm ÇlDde tWI etmek ld
dla.mıda. bulundufu yenJ nfz&m., ı 

ta.mm.a.rnağa umett!ğl ~de 

tetstr edilmektedir. 

''Eski dost düşman Motta 
gornüldü 

olmaz/,, · lsviçre federal mecli•İ 
reisine büyük bir 

Bir Bulgar gazetesinin cenaze merasimi yapıldı 
Bcrn, 26 (A. A.) - Federal 

hakkımızdaki yazısı 
Bulgaristanda çıkan Mir ga· ı Bir Türk gazetesi, yüksek olmı
zıtesinin 13. 1. 940 tarihli yan bir stille ve çok tabii bir tarz
nüslzasındo, "eski dost" türk· da bu hususta Türk milletinin bi
çe başlığı altında, Gospoditı ze ~ı beslediği samimi hislerin 
Hr. D. Bruitzo/ ,öyls dımtk· tercümanı olmuştur. 
tedir: ''Çalışkan ve loyal Bulgar mil· 

"Sofyayı ziyaret eden ınanıf 
Türk diplomatı Bay Menemenci -
oğlu Türk • Bulgar münasebetle -
tinden bahsederken şu meşhur 
Türk "lakırdısını" söylemek fır -
satım kaçınnamı~tır. 

"Eski dost düşman olmaz." 
Filhakika ilçiiıtj bir şahıs ara

ya girip de'Ciostıuklarmı öozmaya 
muvaffak · olamazsa, eski dostlar 
"düşman" olmazlar. 

Bununla beraber, Balkan mil -
!etlerinin artık şu veya buna ka -
pılm3ları zamanı geçmiştir. Bal -
kan milletleri bugün kendi arala -
nndaki münasebetlere halel gel -
meksizin Balkanlar aşın rnemle -
ketlerle de münasebet tesis edebi -
lirler. Bu, aralarında taksim ede-
cek "meydan" bulunmayan Tür -
kiye ve Bulgaristan için daha dot 
ru bir hususiyet arzcder. 

Son günlerde Türkiyede vuku
bulan felaketler hasebile Bulga -
ristanın i?.har etti~ derin teessür 
ve tahassüsler dolayısile Türk 
matbuatının memleketimiz hak -
kmdaki neşriyatmr burada ıikret· 
mek çok yerinde olur. 

le ti f elaketı.Edelere yardım olmak 
flzıere ve büyük bir cömertlikle iki 
milyon leva kıymetinde yiyecek 
ve tıbbi malzeme göndennek ali 
cenaplığrnda bulundu. 
Komşu BW.garistanm bu ~sti, 

her Türkiln kalbini derin bir ta· 
hassüsle titretmiştir ... Bulgarista· 
nm iktısadi buhranlar içinde bu· 
lunduğu maltlmdur ve böyle ol· 
duğU halde bize yardım eli uzat· 
mrı bulwunaktadır. tıte bunun 
iç.indir ki, koqu memleketin bu 
jesti bizi fevkalade mütehassıs 

etmiştir. Türk Milleti müteıek· 
kir ve minnettardır .. '' 

Felaketler kalpleri inceltir .. 
Onları ulüvvilcenap ve faziletle 
doldurur derler. Bu, tekzip odil· 
miyccek olan bir hakikattir. Bil· 
bassa tabiatın getirdiği felSketler 
insanları birbirlerine yakınlaştır· 

makta ve bir ittifak haline tok" 
maktadır. 

Öyle ise tekrarlayalrm. 
Tabii ftıl!ketlere karşı gücil 

yetmeyen biz insanlar, hiç oımaz· 

aa elimi:tde olan muatbctlerin ö 
nüne geçemez miyiz? ... 

meclisi reisi müteveffa .Mott.a'ya 
milli cenaze meraabni yapıhmftır. 
Memleketin her tarafından gelen 
halk, cenazenin geçeceği yolun tıd 
tarafına dWlıni§tir. Melı:tebler, da.
ireleı:" ve mağazalar muvakkaten 
kapat.Ilmı§tır. Bfil §ehrinln pl.ska

posu monsenylk von Strag'm ~ 
setinde blitfin İsviçre plakapoalan
nm fltirakile dlnt bir lyin yapı1 • 
mt§Ur, Kllisede yapılan merutml 
mlltea.kJp İsviçre konfederasyonu 
reisi, müteveffanın mezayumdan 
bııiısetm.iş, Motta'nm milletler ce
miyetini bir hakikat haline getir_ 
meğe çal?§tığznr ve İsviçre ile İ
talya arasmda

0 

daha 8amiml ml
aıurebetler teala obneğe muvaffak 
olduğunu~ el>ylemlştfr. 

Romanya, petrol 
istihsalAhnı 
çoğaltıyor 

Diikrej, 26 (A. A.) - SaWıi

yett&r bir menbadan blldfrildjğine 
gliro hUkümetin bir kararnameat
le birkaç giln evvel ihdaa edilm.lt 
olan petrol umum komleerllll 110n 

seneler zarfında gittikçe azalan 
petrol istihsalatuır çobltmak 
maksadile faaliyete geçmiatir, Bu 
komiaerllğf.n ihda.11 Jçin hariQt.en 
hi~b!r tazyik yapıJmemqtlr. 

Zelzele hakkında 
Alsas Loren cephesin· konferans 

de mühim bir h§dise ::!;r!~~= 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Alma.n hudadu, 26 (A.A..) - Alınan umumJ kararglhı bildiriyor: 
Garpte kayde değer bir ıey olmamıttır. Cephenin muhtelif nok

talarm.da han kuvvetleri keısll QCUOlan yapmışlardır. "Brfatolblen
helul" tipinde bir lngilla kealf tayyaresi Dulaburg clvannda d~rUl
mu,ttır. 

Bir Litvanya vapuru torpiİlendi 
Biga. tG (A.A.) - İngilterenin Bl.ytJı liznanmdan Llt:van,yaya mn. 

tevecdhen hareket eden Cverence lamlndekt Utvanya npuru torpll
lenm.letir. Gem1nJn mtlret.tebatı, yatnm bir kJai mll.atcmıa olmak Uııere 

c:Uğer bir Utvanya vapmu tarafmdan ~. • 

Bir Alman tahtelbahiri 
babnldı 

Londra, 26 (Radyo, saat 18) -
Franm bahriye kuvvetleri tara -
fmdan bir Alman tahtelbahiri ba· 
tmlımştır. 

ispanyaya kazazede 
götürdü 

Hadrld. ı8 (A. A.) - Dan.lmar
ka bandıralı Klna yO.k vapuru için. 
de 8 kazazede olduğu halde La&
palınasa gelmi3tlr. Bunlann ara
tmda elmal denizinde torplllenen 
:Enld iımıbıdeld Norveç vapurwıun 
kaptanı buhının.akt&dır. 

Aaamaru vapuru 
hadisesinde Japonyamn 

fikri 
Tolqo, 25 (A. A.) - Japon 

bahriye nezaretlnin l&lilµyettar 
b1r mUmellllll AamarO vapunmun 
arqtmlmasmm beynelmllel huku
ka mugayir olduğunu telnn et -
tikten aonra. tanunt cihetten 11-
yade Japon efkln umumlyeahıde 
'1llsıl olan intibam nınhlm oldufu
nu el5ylemlıJ ve İngiliz filosunun 
Japon kapılarına kadar IOkulmak 
suretile Japonyanm fnctinefıslne 
zarar vermee.lnln pek ıdyade esefe 
pya.n olduiunu ilive eyl~Ur. 

ordinaryua profeısör HA.mld Nafis 
Pamir tarafından r.elzele hattında 
bir konferans verilecektir. 

Litvanyada Alman 
ekalliyetleri teftit edildi 

alp. H (.LA.) - JCa•me il• .U. 
dlrildfllne ıare. u~ .,.__ 
~tıeri teıldl&b ,.a.t. AllMll 
komls)'oau De 1ılrUkte .AlmU ..... 
altmda buhm&n &rUS7l wtlt etmSt • 
terdir. Vıbftd, memleketlerblıl llldl 
edilecek e&adm lekAD .=m'jeft 
Jerlert hıtfbap etmektir. 

Bu mabaUa JCaUa ..... ta ID• 
tıh&p edllmlfUr. 

Amerikada harp semi· 
Jeri murafmdan 

tenzilat yapılch 

v...-..• <A.A.>----· 
aDler meclln lııalırVe komltell, iDi • 
~0Jıdek1 Od lime urtmcta ~ .... 
hrl IDpm için lı&lut19 mahm•b tr 
ratusdan taleb edf1m1§ olen kndllll'" 
hD '700 mDJon tenzDAt 19pmıftlr. 

Blnnetfce 15ıı0mllzdek1 98De bQtçe .. 
ri. 6"1 mil.yon dolardaa lba.ret ola • 
caktır. 

o .. 

fi 
l! .. 
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No. 6 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

t·ehdide başlamış! 
r!?.l:ttrım Londra hükOmeti siya-· e·ır Sovyet·-... ·1. 

!?aliıınuae.. . . . d v • • k .? . 
6:~S::.~"S";::~t setını _egıştıre_oe m~. ,ıznhlısı batmldıl 
~.sonra diğer mekteplere almmaıa.: Sovyetlerın us Gahçyasındakı s TALIN . i 

cap ed!Yordu. Maarif VckAleU , : 

bu hususta )'eni bir karar \'Crcrck petrol sahalarında Almanyaya En iyi orclalarile : :aa::~!:'a bt~dı:ur. Bu karara M annerheim hattını ! 
~':.~o~~.::::"!."': tavizlerde bulunduğu bildiriliyor sıkqtınyor 1 
bir hnUbana l!b! erı kdirde lı.lt Roma, 26 ( A.A.) - Giornale 
:ektcpJerc l'Uzıtabue:C~~~r. ~k~ Berlin, 25 (A.A.) - Yar:ı rcs· ı tehdittir. Bu tarzı hareket, İn · D'ltalia'nın Helsinki muhabiri 
CZYIUı ııaeaı talebeıcrt hakkmda d:ı mi bir tebliğde dc-niliyor ki: giltcrenln bi~ra!lara ~ı .. almı§ bildiriyor: 

dUnden lUbarcn bu yoıc:ıa ınuameıe Almanya ile Romanya arasın· oldu~u vazıyetin düfilı*iureuk Henüz teeyyild etmemiş olan 
Ytı.pılınata başlanmıştır daki iktJsadi münasebatın milsa mahiyetto. olduğunu bır kere da· 

• De!cdlyedc dün ·bir toplantı it inkişafını lngilterenin Roman· ha gö&terir. bir habere göre. Finl!ndiyanm 
~apıla~~k 1sta.n-b•.ıl şehir hudutla· yaya karşı tehditler ile karşılamış SALAHiYETLi BiR RC'.~tt:::'I Kiovisto limanını bombardıman 
·• ~ılındc tesis edilecek sana . olması Bcrlinin &iya.ai mahafili· MEMURU NE DiYOR? etmis olan 4 Sovyet zırhlısından 
ınilesseselerin yerlerinin tcsbith~ nin gözUnden bittabi kaçmamış" Katto\'a zırhlısının Finl~ndirah -
~ah§1:~mıştır. Hıfzıssıhha kanunu· tır. BW~ :.; - ı•etroi endUıtrlainiD !ar tarafından atılan topların isa-
~- gore, Uç kısma ayrılmıt olan Bu tehdit·kt, ancak tek bir ma· teoslkt tıı..kkmdaki kararname mUna. betile batmıs oldugu rivayet edil-

tnucssesclerden bi · • · nası olabilir- filvaki yaprlmJ§tır. aebetlle dUn beyanatta b'.ı!unan sa - • 
d rıncı&t en ziya ç · m"ktedı"r. e llbhate ve rah iınlı:U Londra. anlatmak istiyor· lAhiyettar blr memur demlşUr ki: " 
-·· ata zararlı olan ki A · · 1-Al .",_.,.,r muhabir, Satt-..r-·.- ın • d;UC1>Seaelcrdir.. Bunlann şehir , l:nan • Romen ticaretinın '"Romanya bu tedbir... manya ve M._. •• dUCS ... :ıo• 
Jlmlflda kurutmaıarı lilzumlu gö· inki§afı Romanyanın milttcfikler )'Blıut diler herbangt bir devlet hale. maldeki diğer mmtakalarda lsve;
~ . Uıtür. İkinci aınıf müessese· le olan milnasebetlerile telif ~ö· kmda daha mu.bet davranmak niye- li gönüllülerin Finlandiya kıtaatı· 
~r.ın ~~- l~aliç yalcınlannda tek· tUrmez ve İngiltere Romanya tınde değtıdlr. Petrol aanayilnln rns. nın ~·erine geçmi~ olduJdannı bit ; 
&üı dlitunlilmektcdı'r Uçu··n .. hakkındaki siyasetini değiştirmek yonallze edDmesine, fsUbaalln azal • 
"·f · · cu sı· ~- dı"rmektedı·r. Bu gönüllUlerden bir .. 

4 unal~thaneı,...;- 1 mecburiyetinde kalacaktır. ması ve bu kı;, Roır.anyamn u=1 

t t'..:'-1 - "" yer eri bazı n.•..:kab tabur, Sallanın c.!!lrktnda bı·r Sov· e ~ erden 80l•ra tcsbit ı Bu meselede kendisinden şUp· mmtak&larma petrol ve Dıwgo.c ~ 
<:aktır. 

0 
un. . he edilmiyecek olan Havas ajan· verilme-'1ııden zorluk c-ekilnım 3'11 • yet otomobil sahasınd3. tahribat 

• Son bir ,, __ ...n l il Zünden ıu...·.ım hull olmU§tur. fi . ......,; •wn fı;lnde aıtm sına göre, Romanya yalnız ng • yapm~tır. 
b:rattan bırdc.nbirc Yillcselm• . tere ve Fransa tcıra!mdan garan· Bu tedbir tamamen dahlll mahlyet-
oır milddettcnbe · ı ır ıştır. ti dil · b' tek olma ted1r \'o ancak bıılkm JhUyaçlarını SOVYETLER ON NOKTA· Üzerinde dola n u,70 • 16,80 e mııı ır mern et yıp, 
vclki .. ~ al~n fiyatı ev· İngiliz • Fransız tmparatorlulda· karpamak içindir. DAN HÜCUMA GEÇTiLER 
ijün dcgu

1
n bi:dcnbırc 17 ,<JO ve rından ve mU.temlckelerlndcn Ylne aynı ııebepledir ki, hük1lmet 

• A. 7 ,80 lıraya ytikselrnişti ibtidai maddeler tedarik etmek df#V otıaıerln ibda.ama da teveaııW 
k<>za \1;Jl~dakt ha:rp dolayudle 1~ hususunda kolaylıklardan istifa· etmlşUr. Bu tedbirler bUkQınete hat. 

Y.ı~~~lel1lkaeınııııur. de eden bir devlettir. km hububat ve kcrcsto ihUyacuu 
,.,.' <hğı bıı;;11 rde, t&yyareııtn oyna • Bu hususta Berlinii\ aiyast ma· muntazam bir surette teminine fm • 

lbtJyacm roı dolayıaııe P&raşUt hafili kaydeQiyor ki, Alman • Ro kan verecektir. 
bunıı. ~:P ~derece artınro olmaaı tnen ekonomi mlibadcleleri iki Bllk1lmet1n b1r iafe nczan,U lh4aa 

Çl1nktı "'"'uıtur. devletin tabii ihtiyaçluma cevap etmesi de mllmktın bulunmaktadır. 
ten ,1~Uer &ncak hanı lpelt. vennektedir ve iki memleket ara· SOVYET RUSYA, ALMANYA-ba:~· ~un teaırııe bU . •mda uzun müddetli ve kartılıklı 
tır. ··~ ... panıııu ço~ahn11. ekonomi mfibadclelcri tesisinde YA TVlZLERDE BULUNMUŞ! 

:a 1 örnek olabilir. Londrs, :ti (A.A.) - DeyH Teleg -
&m ı>ek llıraca•·-· .. da t-..ı t rat •--'-ID v-............. _ m'·'"-'blrt llı!Uıtm bir .......... <>v•Ç!'ede ngiltere, mukabilinde Roman· gue......... ·-r..._ ...... 

• lhUkAr ı>azar halini alınr§br. yaya hiç bir şey temin edeme· Bovyetıer B:rllğinln Sovyet Gallçya • 
de '1'lcare la mUcadeıe ltomtayonu dUn melde beraber bu müsait inkişafı amdakl petrol sahalarında. .Almanya • 
thtlk&r t lılUdUrlllğünde t.opla.nıma boztnak için demek oluyor ki iki ya mWılm tavlilcrde bulunduğunu 
tpllk bo Y•Ptııı sabit o!ıın kUD18§ v~ usul takip ediyor: Biri, Almanya· teyit ediyor. 
:ınueaa Yaın 1dhal edcu ve satan bir Ya, Romanva aleyhinde askeri e• Almaıılann buna yapncağı muka. • 
verrni§~ln kapatılınaaına karar meUer atfeden valan haberler çı belenin FlnllUliSfya harblno t&allt\k e. 
vaztyeu:;.. D:r boya ınUesseaeJerinin kararak iirkUtmek, diğeri de açık deceği tahmin edilmektedir. 

P~tnaktad~ l1nde de tetkikler ya. ~---------~..-.--------------~~~--------------~ topta.rıaraıc • çlv~o:ı.yon bug11n de 
fhUktrı ~tklk Y&tlanııda göı11len 
ilerıenıı, bul edeceıtur. Tetk1kaı 
tinrıaıan hakı:dtıguncıan bazı çivi 
rneoeıı llnı.... da cezaı kara.rıar ve 

• --.uın&kladır. 

fia .,.zıraa.t ~kAıeU TUrkiY'IUin 811 ne.. 
'11Jıı en cok nıiktarcıa ~rdeksiz u. 
bir ı.t1baaı uJıuı olan ~da 
le lstuyon leata o;ylenıeğe 
ttı~ vermlştir, Batcılarınunn 
h~ı taç oldtlkları k6klU asma çu. 
ıı.ı n~rnı yeUşUr:lp dağıtmak, ye 
~uın cinsleri llzerinde ç~ . 
~ en ucuz ,.e en kolay surett\ 
~ kurutma usullerini çiftçiye 
ııı. olarak g&termek Uzere te. 
<le ~ecek olan bu istasyon !çir. 
~~ çifUfk satmaımaca.Jı:tır. 
~l veklleU bu işe yanyacak 
~ butunara.Jc tesisat.mm gön. 
ııııa btrE'al için lstlmüık muamelesi· 
' an evvel ifAsmı Manisa vflll.. 

' e tebu, •Y1emı,Ur. 
'il~ı:hat Vekaletl, altı c:ocuklu 
~t verilmek üzere vilayetlere 
ı.. ~ 'l't llladalyalan göndermiştir. 
~t'tı caret odası snnayt çubesl 
s~nun genlı}letllmeslne karar 
t~ d•'- Ur. Bu şubeye iki rapor 

• ~~ iltve olunacakbr. 
~ --u.ııanllndeld meacltlc diğer 
~l~ Yikılmasınn bugllnlcrde 
'll~t:r. 

~rbaros türbesinin etrafının 
% h için &şlktq kaymakam. 
lı~~nı dilnden :tıbarcn yr-

\ ~a başl~..:ştır. 
~ kapılarında porttttif dilk
"- Ctu talıtanlardan mürekkep 
"(!Jectı P dün vaU~i ziyaret ederek 

SAAT: 13.40 
isveçteki Amerikalılar 

memleketlerine döOüyorlar 
Lo:ıdra, %6 (A. ,\,) - Dally Exprım 'e DaUy !fail gazetel~'ı;-hıin 

Stokholın mnhablrlezlno göre b\·ec;tdd Amedb eeflıt, lsveçte mu
kim bUtUn Amerikalılara bir tamim göndeJ'erek keadllerlol h'"ctl &er· 
ketmeğe davet etmiştir. 

Bu kararın Baltıkta Alruan kıtaatıam taha.,,Udlllle dair olan b
berlc u 

r ıertne ittihaz odllmls olduğa söylenmektedir. 
,.Tanıhnde bllh338a &~yle denllmektedJr: • 

İ!l\ct1n \"&Zlycu, )'1Llmı birtıılmn tehlfkel~r anetmmıektedlr, f•
lu\t lııHkbıın k~fetmek 6 tU g C r .• , 

ingilterede sahil baraiları 
ınşasına hız verildı 

• 
Londra, 26 (A. A.) - Preııa uııocla.llon, millt balonlar barajının 

tev&U tııine bUyUk bir BUraUe devam edilmekte olduğunu haber verL 
yor. Ilu baraj, vlmdlden kara ve deniz mıntakalanndan 700 milyon· 
dan razıa bir Bahayı kaplaınaJtta ve ~k eabil barajları lnea edil. 
melı.tedtr. 

Havaların fena gitm~ne rağınen baraJ1arm fnoa,smda Çalt§an gl\· 
ııllllWertn gittikçe artlığı görülmektedir. 

Jyi bir haaad, aakeri bir zafere muadildir 

Helsinlci, 25 - Finler Ladoga 
gölünün timalinde çetin bir ıu· 
rette muharebe etmektedirler. 
Ruslar burada muhtelif on nok • 
tada hücumlar yapmıflardır. Rus· 
Jar Fin kıtalannı yandan sarma· 
ğa ve Mannerheim hattına geri· 
den hücuma çalışmaktadırlar. 

Taarruzlar Kolanjoki ve Aitto· 
joki mıntakalımnda hassatan çe· 
tin olmuştur. Bununla beraber 
Sovyet hücumbın fimdlye kadar 
hiç bir netice vermemiştir. Rus· 
lar büyilk zayiata uğramı§lardır. 
Fin kıtalan mevzilerini muhafaza 
edebilmi§Icrdir. Stalin'in bu ta· 
arruza en iyi ordularinı saldığı 
söylenmektedir. 

Bir Fin zabiti bir gazeteciye 
yaptığı beyanatta Sovyetlerln 
Fin ileri mevzilerine kadar yürll• 
dilklerini söylemiştir ki, fimdiye 
kadar buna hiç bir zaman mu· 
vaffak olamamışlardı. 

Diğer cephelerde Rus piyadesi 
tanklann himayesinde ilerlemelr 
teıdir. Sovyetlcr bu bölgede aey
yar hizmetler için kadmlan kuJ· 
tanıyorlar. Cepheden dönen bir 
Fin cerrahı Röyter ajansınm Hel· 
iıinkideki muhabirine yaptığı be
yanatta mülhım Oniformaıını 
taş1yan bazı Rus kızlannrn nir· 
ler arasında bulunduğunu ve 
bunlan hat gerisinde kendisinin 
tedavi ettiğini bildirmiıtir. 

SOVYET TAARRUZU ROTON 
BiR GECE DEVAM ETTi 

Helainki, 25 - Kareli berza· 
hında nislıi bir sükfuıet hüküm 
sürmektedir. 

Ladoga gölünün ıtmaJ şarln"" 
ainde dü§man bütün gUn taar
ruzlarına devam ctmit ve her ta· 
rafta agır zayiatla tardcdilmiı· 
tir. Dü.1 ı:cu· Kallaj:.kide Ruslar 
taarruza h slamışlar ve bu ta 
arruzlar sa!Jah şafağa kadar de 
vam etmi§tir. Bu taarruzlar da 
kati bir muvaffakıyetsizliğe ut· 
ramıştır. Di:.F. an harp saha.. Ja 
yüzlerce olü bırakmı§tır. 

Pets:ım:> m!ı.takasında Rus kr 
taatt aklm kc;lan iki taarruz vap 
mıştır. 

Kar yağdığından, Sovyet haV"il 
kuvvetleri az ehemmiY.etli horr. 
bardıman uçı.ıları yapnuştır. :RiJ· 
hassa Aland adalanna turnız et 
miştlr. Hiç ölil yoktur. 

Bilhassa, Dilk Françesko ile J 
nişanlar~masında gösterdiği ıs. 

rardan sonra ondan büsbUtiin 
nefret etmişti.. Nişanhsı ile da.. 
yısı, bazı cihetlerden biribirinc 
benziyorlardı. Ve her ikisi, dil. 
bcr \'enedik kızının kalbinde 
soğuk tesirler yaratmışlardı .. 
Françeskoyu zaman zaman, ne
zaket çcrçevcsl içinde bozmuş. 
kendisine karın en kUçük bir 
yakınlık ve sevgi değil, . bilakis 
bir soğukluk ta.~ıd!ğını ihsas et· 
mişti. Fakat Françesko, hiç n.l. 
dı!'IJU!.mı~. Bu IA.kaydı, bu gu. 
rursuıluk ve zillet, yavaş yavaş 
genç kızı asabileştirmcğe başla. 
mlştL 

Nişanlısının, son zamanlarda 
mUtema.di sefahat ve eğlence

lerle servetinin mttbim bir kıs
ımın eı·.ttığfnl de duymuştu. 

Kulağına çarpan bir iki akanda. 
la da aldırmamıştı. BilA.kis nef
reti artmıştı. 

Hizmetçl kıza bakarken da. 
yısını görUr gibi oldu: 

- Doğru söyle, yalnız yUz 
başı Ventoriyoyu mu tanıyor
sun?. 

- Evet, yemin ederim •• 
- Demek ki benim sarayım· 

da ne· olup bittiğini anlamağn 
meınur edildin?. 

- Evet!. 
-Şu haJde, git, mUdir~)i 

glSr, sana bir aylık maaş ver. 
sin ve selametle git lazım .. 
Hayatta başkalannı tecessna 
etm.ek gibi hareketlerin dalma 
fena, çirkin ve ayıp olduğunu 

hatırla!. 

Hizme~ı kız, eendellyerek 
çıktı.. Kiyara içinl ~= 

- Hayatta kahramanlar ve 
şerefliler, mutlaka 1181'81 altın. 
da yeti5mlyor. Denblerde ars. 
tanlar dolqıyor, 11&ray korleor
larmda casus köpekler ..• 

Dive mmldanc!ı. 

Belçika 
Seferberlik hazırlığı 
için dahili istikraz 

yapıyor 

Drilkaet, 26 (A. A.) - Valiye 
nazın B. Gut, gazetecilerln bir 
topl:ı.ntmmda Belçika htlkQmetlnln 
akdine karar vermiş olduğu da • 
hIU lııtJtrum 10 milyar Belçika 
frangına baliğ o1acağmı ve bunun 
takriben 7 m.Dyonunun eelerberlik 
ihtiyaçlarını tatmin için ebem ol
dufunu ııöyleınf3Ur. 

Başvekil de knıa bir nutuk trad 
ederek Bel~lkanm su~U ve lıOrrl
yeU anç&k hudadl4rmda. .kuvvetli 
bfr ordu buluudurmak sayesinde 
muhafaza edebileceğini ıoylcml§ -
tir. Bu aebebden dolayı Belçib 
milleti, seferberlik için zarurl o • 
lan parayı vermelidir. 

1talyada melezler 
hakkında bir karar 

..._, M ( A.A.) - Geçen nasırlar 
mecUabıde taadik edilen blr kanw:ı 

lAylhasmda mclczlcrin tekrar yerlller 
muhlU fçlno alınması lUmıgeldiğt 

kaydedilmektedir. 
Jı(eleabı && 1Wyu ebeveyDden biri 

tarafından tanmmuı memnudur. 
-o---

Almanya Romenlere 
makine ve tohumluk 

gönderiyor 
Londra, 25 _ Bir Alman zlraa, 

heyeU, Alm1uıyaya gidecek ·1ye -
cek maddeleri mUbayaasmı arttır
mak maksadUe gizlice Bilkreşo gll 
mlştlr. Almanyanm, zirantln an -
ratle lnldşatmı temin için mUte
h8.S5Jslar, makineler ve t.obumlu 
göndereceği bildirilmektedir. ~ece han kapılannm kira 

~ detış 1 halctmda alınan kara 
'ttıl' ~ tirUıne!!fnl IBtemlşlerdir. 
lı~.. ~ lnburlyct halk partlsJ umu 
~"'1 llplf~ memlck"tfml:ı:dekl 

l.ondra. 2G <A. A.) - Hü~et namma beyanatta bulunan r:fra· 
at nurn Sir Reginald Dorman • Smitb, son zamanluda Mu.eo'!inı ta. 
rafmdan &öylenen IU ~alert hatırlatmıştır· 

''İyi bir hasad, aakert bir zafere muadu olahlllr ... 
Naıır. demteUr kf: 

lngilterenin eaki Berlin sefiri bir nutuk söyledi 

ı.~ ~ortnın hımstntn lı:cndllerl • 
tU~r 8tıs bir tOrkillerl olmasına 
~ ,:_l'rnıjş ve seçilecek fördor 
lia~~~ll bDdirflmesinl lstemlşUr. 
-~~ btr!nl her halkevi için 

~'ACcıu~ 

"Ben de aynt fikirdeyim. Gelecek eene fazla olarak elde eı\ec-e
ğimlzi Umid ettiğimiz iki milyon atr g~UğiJıdekl araalnin mııbeulft 
tı lıarbin deva.mı için pek ıntlhtmdlr • Ba neticenin lııgiliz ticaret filo
suna bUyUk bır Y&rdmıı ol&C&k ve naltllye gemllerlne refüat mu.. 

sunda harb filosunun illerini aaltmağa y~ edecektir.,, 

Lolldra. 28 (A. A.) - lnsDterenln ea.ki Berlin sefiri Nevlllf' Ilcıı
denon, bir nutuk trad ederek İngilte.renin son derecede kuvveW, beı 
tllrlll dill\lDcedeo mahrum ve teekilAtı mllkeımnel bir millete "'arı• 
kıyam.ya bir mUcadeleye glrlfUtlni alSylcml§tlr. 

Hatib, bu mücadelede iktmadf A.m.1lln ehemmiyetini teb&rflz ettir. 
nüt Te İngilterenla galebe ~ lauauamdald metanet ve aebatuıdan 
em.tıı bulunduğunu ilbe eyltmt.lft1r. 

Günle?" geçiyordu ve her ge.. 
çcn gUnlln her saati, Kiyarada 
meçhul bir kuvvetin, tcsirlerinlıı 
derinleştiğini gösteriyordu. 

Kalbinde sanki bir yaprak ve 
çiçek nçılması başlamı§tı. Geco.. 

!eri, Vencdiğin sü..tcQna kavuştu -
ğu dakikalarda, o da odasının 
karaltılan içinde, Meçhul Ko!'
sanı düşünüyordu. 

Acaba, o, tahayyül ettiği gibi 
mi idi?_ 

Bazan kendi kendine sonıyor .. 
du: 

- Onunla niçin fazla al&ka.. 
dar oluyorum böyle? Yoksa. •• 

Fa.kat itiraf edemiyor, gariP, 
bir ~de Urpeıiyordu ... 

- Hayır, hayır; yüzUnU gör. 
mediğim bir insanı sevmek o
lamaz. Bu, olsa olsa, onun ce. 
saret ve kahramanlığına karp 
dt!yduğum hayranlıktan ibaret.. 
tir. 

Diyordu.. Bir sabah nipnJ111 
ziyarete gelmiş, fakat rahataıa. 
lığını ileri sürerek kabul etmea 
mi§tl. Bir saat sonra ise, dayım 
çıka.gclmi§tl. Onunla gayet kısa 
konuşmu§tu. Dayısı, mevzuu 
derhal düğün merasimine hıt1. 
kal ettirmiş, fakat o: 

- Rica ederim muhterem da. 
yı, bu bahsi uzunca bir mUddet 
keselim! • 

Dcmi§ti.. Dayısı da, Kiyan. .. 
nın hareketlerinl ve ruhi kuVft
tinl bildiği için ses çıkarmam11-
tı.. O giln, bugün derin bir atı.. 
kftn ve lnziva içinde yaşıyo~u. 
Fakat hiçte farkına varmadılı 
halde bu sUkfin, içinde bir lleml, 

gittikçe büyüyordu. 
Kendisini, d(Şnanlartao fena 

lnaanlarla ÇC\Tilmlş olarak g6.. 
rllyordu. Ve ba.zaıı, bUttın bu 
yalnızlığı içinde, kendlaine m 
yakın olan inanın, o oldufunu 
sanıyor ve kalbi, mesut, tatlı " 
heyec8.nlı. Urperl§Ierle ~ 
yordu. 
Akşam Uzeri ldl Hlzmetcf 

geldi. Yemeğin hazır oldufunu 
söyliyecektl. Fakat Ro.zlta bpL 
yı kapayınca: 

- Senorinam - dedi bir bir· 
tup daha!. 

'Genç kız, heyecanla yerlııden. 
fırladı: 

- Gene ondan mı f. 
- Evet, bu:;un.ın !. 
- Sana kim verdi bunu T. 
- Bahçede, parmaklık dibi&. 

den geçen biri.. YtlzUntı iyice 
göremedim, fakat bir gemıc17e 
ben~yordu. 

Kiyara mektubu aldı, eDert 
titriyor, gözleri karanyor gibi 
idl. 

- Rozita, bunu baeka Jdmee 
gönnedi değil mi? 

- Hayır Senorinam, görme • 
di.. MUsterlh olun.. 

Genç kız mektubu açtı.. Gene 
geçenki gıöl, gil.zel ve lthıalı 
yazılmıştı. 

"Güzel Kiyara!. 

''Ç.Ok uzaktan değil, Venedik 

açıklanndnn sana temiı. ve ile. 

ven kalbimin selam!annı gönde.. 
riyorum. Aşk, mukaddes bir 
bayrak gibi içimde dalgalandık. 
ça, hayatı.mı verdiğim aadece 
seni görüyorum. 

Güneş seni hatırlatıyor. Ay, 
sensin. Yıldız yağmurlarında sen 

varsın.. Deniz, ufuk, her eeJ, 
senden bir parçadır .• Biı.e vaade· 

dilen cennetin çiçeklerin!, a.. 
yaklannın albna sermelr iste.. 
rlm I<iyara! .. Çelik bileklerimde. 
ki kan kuruyuncıya kadar, q.. 
kını içimde taşıyacağım. 

Klyara!_ 
Ben, yalnız Venedik denilen 

bUY\lk ~rin değil, ~ztınnn 
en asil, en yüksek, en hayaiyetU 
kızını sevmekle bahUya.nm.. ~ 

( Devamt var). 
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acınız mesut bir Zenciler dünyanın en 
büyük yalancılarıdır 

·vaç mıdır? Yazan: Ricliard Paueltt Greyke 
.Tercüme eden: Suat DertJİI 

hakkak zenci onları korku~ 
için suyun altından ~ü}'()rd111 

birazdan umulmadık: bir nok~ 
çıkıverecekti. 

Bunu elbet siz bilirsiniz? Fakat 
kirnb"lir belki de içinizde bunu bil
m yen yahud da bu hususta ufak 
bir tereddüt sahibi olanlar vardır. 
Eğer bu huc::uc::ta bir parça te • 

reddüdünuz ve şüpheniz varsa a
ıdaki uallere büyük bir sami -

mi} etle evet \ eya hayır cevabını 

'Wcriniz. 
lfor evet dediğiniz sualin yam -

na 10 nı'rnmım koyunuz müte • 
reddit olduğunuz ve yüzde yüz e
,·ct diy"Cmediğiniz suallerin karşı -
ına 5 ve hayır dcdıklerinizin kar

o.,t:•na da ~Hır koyunuz. 
Sonra bütün bu rakamları ce -

m~dink YckQn "215" ise çok me-
ut ve ideal bir izdivaç yapmışsı -

mz demektir. Eğer yekfln 120 ise 
yine iyi bir izdivaç yapmış telakki 
edilebilirsiniz. Ve yekOn 120 den 
yukarıya çıktı!ı, 215 e yaklaştığı 
ni bette izdivacmızın lehindedir. 
Fakat 120 den a~ğı ise fenadır. 
Bunu tailiihe çalışmanız 18.zımd\r. 
Çünkü böy'e bir izdivacın bütün 
bir hayat devam edecek bir bağ 
oldu&runa inanmak biraz müşkül -
dür. 

Işte suallerimizi soruyoruz: 
1 - Ç.ocuklanruz var mı? 
''Evet ise 10 puvan" -çocuklan-

nıırn olmasını istiyor musunuz? 
"Evet, ise 5 puvan." 2 - lzdi
vacmızm yıldönümünü daima 
bir bayram gıbi kutlar mısınız? 

"10 puvan". Hiç olmazsa kocanız
la karşılıklı bugünü hatırla},P bi
ribirinize ufak hediyeler verir mi· 
siniz? ''6 puvnn". 

Son Dakika'nm zabıta romanı 

Yazan: William Matin 

"- Azizlnı, hiç olmazsa şimdi 
biltün bildiklerinizi anlatınız." 

"-Bir şey ibildi{:rim yok ki an· 
lataymı.. Sizden fazla bir şey bil· 
miyonun ki." 
''- Hayır, biliyorsunuz I" 
"- Yanılıyorsunuz; sonra bu 

iş yalnız sizi alakadar eder; mes· 
leğiniz değil mi?" 

•'- Fakat siz bu işle alakadar
smız." 

"-Evet, tabii.. ... " 
" -'Ustelik bir de Marçmond'· 

un katledildiği daireye tasmmak 
istiyorsunuz!" 

"- Evet, ldoğru. Esrarengiz 
§cylerden hoşlanırım da ondan.'' 

Benim zaten bir nazariyem 
var." 

••-Ya?" 
•'- Nazariyemin tecrübesini 

amak o dairede yapabileceğim." 
"- Nazariyenizin ne olduğunu 

öğrenebilir miyim?" 

"- Hayır bay Evans, henüz 
hayır. Belki bir hafta sonra ken· 
dim gelir, size kesfettiğim şeyl:ri 
an'latınm." 

Evans, Cona acı ~cı bakarnk : 
''- Elinizi bu esrarlı işlere 

slirmeseniz daha hayırlı olufdu. 
Unutmayın ki zavallı Marçmond' 
da ibir nazariye uğruna gitti. Na 
zariyesi de onunla beraber gö 
müldü ... " 

Con ciddiyetle: 
''- Hayır, unutmuş değilim.' 
Fazla bir şey konuşulmadı. E· 

vans istc4:ligini yine öğreneme· 
mişti. Cenubi Afrikalıyı bu sefer 
konuşturaca ını z:ınnetmi..-ti. An 
lıyamadığı bir sebepten dol:ıyı, 

Con su uyordu. t in içinde Ellen 
var diye mi?. 
D\i~1Ce!m yanda kaldı. Con 

ona: 
•'- Az daha unutuyordum. 

3 - Nişanlılığıruzda veya evli
li6rinizin başlangıcında olduğu gi
bi biribirinize karşı nezaket ve ih
thnam gösteriyor .nusunuz? ''10 
puvan". 

4 - Ufak kavgalardan sonra 
daima çabuk barışır mısınız? "E· 
vctsc, üç puvan". Hiç olmazsa ba
rışmadan evvel yatıp uyumaz mı
sınız? "Beş puvan". 

Yeb ile Everett karppın Zenci 
aşçısı Anderson'nun diğer genç· 
ler uyulduktan sonra gidip gölde 
yüzdüğünden emin-diler. Ona bu 
söylenildiği vakıt Anderson hem 
inkar hem de şikayet eder: 

- Ben yüzmek bilmem siyah· 
lara gölde yüzmek yasak ... 

Derdi. Ona inanmazlardı. Yeb 
kurnazlığını isbat etmek için 
mütemadiyen Zenci Anderson'u 
suç ( !) üzerinde yakalamağa ve 
doyasıya alay etıneğe çabalayoı·· 
du. 

5 - Bir geceyi başba§a sıkılma
dan geçirebilir misiniz? "Beş pu
van." Yoksa geceleri başba~ ge
çinneği bütün eğlencelere tercih 
mi edersiniz? "On puvan". 

6 - Biribirinize kendinizi ala
kadar eden her §CYİ bila tereddüt 
anlatır mısmz? "On puvan." Ya -

hut eşiniz sorunca mı cevap ve • arada sırada böyle jestler yapar ğını evvelden bilmi~ olsaydınız bi-

Günün birinde Yeb, Everett'e 
~ on üç yaşında bir erkek çocuğun 

"benimle beraber gelirsen iyi 
eğleniriz:" !diyen tavrile: "An· 
de..Son'a oyun edeceğini" söyledi. 
Fakat planını tafsilatiyle anlat -

Doktor kuleden in.mi§ kızıllı'' 
sandalında yerini almıştı. Yaııııı 
da biraz evvel tarasada otur~ 
insanlardan biri vardı. Yeb a"a' 
avaz bağırıyordu. Everett de J<e 
di sandalının ipini çözerek yebi' 
bulunduğu yere kadar küreklcı1 
çekmeğe ba.,ş1adı. Suyun aıundl 
hiç bir kimse bu kaıdar uzun ıl' 
man kalamazdı. Hem de giyiıııJI 
olarak. Sonra <ia Anderson ııet 
zaman yüzmesini bilmediğini ıô1 
lcrdi. Fakat buna da yüzde yii' 
inamlmazdı. Çünkü zenciler dUll' 
yanın en büyük yalancılandırtıı 

Yeb bağınyordu: 

rirsiniz? "Beş puvan". mısınız? "Beş puvan". Hl tereddüt ve hemencecik ve se· 
7 - Kocanız izdivaçtan sonra ıı _ Dışan çıkacağınız zaman ve seve bu izdivaca razı olur muy

da sizin için e5kisi gibi o sevgili ve 0 bunu istemezse bu fikirden se- dunuz? "10 puvan". Yoksa sade
iyi adam kalmış mıdır? ''dört l'U· ve seve vazgeçer misiniz? "On pu- ce bu izdivaca razı olur muydu -
van" yoksa yine onu "erkeklerin van". Yahut buna canınız sıkıldı- nuz? "Beş puvan". 
en fenası değildir". diye mi telakki ğı halde bu sıkıntıyı ona göster - 15 - Kocanızın bütün bu su
eder5iniz? "Be~ puv:ın". memeğe muvaffak olur musunuz? allere evet cevabını vereceğinden 

8 - Onu hiç kıskanmıyor mu - ''Beş puvan", emin misiniz? ;Evet cevabını vcre-
sunuz? ''10 puvan" Yahut da kıs- 12 - Biribirinize hizmet eder bilirseniz, bu sualin karşısına 75 
kanırsanız bile bu kıskançlığı ba- misiniz "10 puvan" Yahut da bi- rakamını koyunuz. Yok eğer ba
şınızdan kolaylıkla defedebiliyor riniz diğerinden böyle bir §CY rica zılarına evet, bazılarına hayır cc
musunuz? ''Beş puvan". Cderse onun için zahmete katla - vabı veriyorsanız her hayır için 

9 - Biribirinize karşı itimat ve nır mısınz? "Beş puvan". bu 75 sayısından 5 sayı indiriniz. 
iyi adam kalmış lllıdır? ''On pu- 13 - Onun itiyadlanna hiç bir Ve ne kalırsa onları sizin kendiniz 
van". Yoksa ufak şüphe ve emni- şekilde itiraz etmez, ona bunları için koyduğunuz rakamların altı
yetsizliğiniz geçici neviden midir? bağışlar mısmz? ''10 puvan" Ya- na ilave ediniz. Ve hepsini cernc
"Beş puvan''. but da ''ben kan~am" diyerek dip yekQnun eriştiği sayıya baka -

10 - Birdenbire gayriihtiyari susar mısınız? "Beş puvan". rak izdivacınızın çok mesut, me-
olarak biribirinizi öper veya okşar 14 - Bu izdivacın ne olduğunu sut, az mesut veya bedbaht olup 
mısınız? "On puvan" Yahut da' biliyorsunuz. Onun böyle olaca - olmadığını meydana çıkarınız. 

26 tKİNClKANUN 1940 • No. 28 

Çeviren: Ha-Ke 

Bayanı Operada yalnız bırak· 

tım." 

''- Ellen Osmond mu?" 
"-Evet." 
"- Ona bu cinayetten bahsC't· 

meyiniz.'' 
"- Olur. Bu akşam bilme· 

sin. Yarın nasıl olsa gazetelerden 
öğrenecek." 

Evans lderin bir nefes ala· 
rak: 
"- Evet, maalesef" dedi. 
Con Trençam, Operada, sessiz· 

cc yerine geçti. Temsil bitmek 
üzere idi. Ellen, mütecessis na· 
zarlarla Com~ tetkik ediyordu; 
Con, kapalı ve muammalı bir ki· 
taptı onun için ..... 

IX 

"- ..... Bir elmas yüzük isti· 
yorum." 
"- Başüstüne efendim. Çeşit 

lerimizi şimdi önünüze koyarım.'' 
Muhavere bir mücevherat dük· 

kfinını:la geçiyordu. Müşteri sol 
elini uzatmış, ufak parmağına 

yüzükleri takıp çıkarıyordu. sa· 
tıcı sonlu: 
"- Bir bayan için mi olacak 

efendim?" 
"-Hayır ..... Evet .... Yani ben· 

de bilmiyorum." 
Satıcı, müşterinin sıkılgan ot· 

cluğunu görünce ısrar etmedi. Ni· 
hayet, yüzük almak istiyen Cem 
Trcnçam, bir tane, tek taşlı el· 
mas beğendi. 

Satıcı mütebessimane: 
''- Bu yüzük için size gayet 

mk bir m:ı.hfnza da vereyim.'' 
' '- Hayır, istemez. Parma~ım· 

da kalsın ... " 
"- Nasıl arzu ederseniz efen· 

dim .... .'' 
Con, bir dakika sonra sokakta 

idi. Bir gazete satıcısı "Portakal 

sandığında bulunan ceset" diye 
bağırarak ikinci tabı gazeteleri 
satıyordu. 

Con ,bir gazete aldr. Hadise 
olduğu gibi yazılmı§tı. 

Katil meçhuldü. 
Con yavaş adnnlarla oteline 

gitti. Bavullar odasında hazır du· 
ruyordu. 

Pencereye gitti, ve aşağıya 

baktı. 

Sokağa fırlattığı opera davetiye· 
sini ldüşün<lü. 

Bütün bu sergilzeşt bu pence· 
reden başlamamış mıydı!. 

Odasında telefon zili acı acı 

çaldr. Con hemen koştu. 
"- Efendim." 
''- Kalın ve tehdidkar bir 

ses: 
"- Siz Cem Trençam 

nız?" 

''- Evet, ta kendisi.'' 
"- Dikkat ediniz." 

mr.ıı" 

Telefon derhal kapandı. Mu· 
havereye devam etmek kabil de· 
ğildi. Onu acaba kim tehdrd et· 
tirmişti? 

Odanın ortasına doğru gider· 
ken masaya bakınca Conu!l rengi 
sapsarı kesilmişti. 

Masanın üzeriiıde portakala 
saplanmış bir kama vardı, 

Demek ölümle tehdit ediliyor· 
du ..... 

Con derhal telefona gitti ve 
merkez memuresini aradı. 

Bulunca: 
"- Bayan, biraz evvel ba'l1a 

nereden telefon edildiğini öğre· 

nebilir misiniz?" Sesi heyecan<lan 
titriyordu. Bir dakika sonra mat' 
mazel buntın Koveut bahçede 
bulunan sokak telefonlarından 

edilcliğini söy;edi. 
Con telefonu tekrar yerine koy

du. Kamayı masadan aldı ve tet· 
kike koyuldu. 

'' ~Hazır mısınız efendim." 
Sol, elinde kama ile, ani ola· 
rak geriye döndü." 

Bu, 9tel hader:ıelerinden biri 
idi. Conun emri üzerine bavulla· 
rı aldı ve Ellen Osmond'un otur· 
duğu apartmana götürdü. 

Con, elinde. Hma, portakalın 
ıslattığı kama ile duruyordu. 

Biraz sonra soğukkanlılığı av· 
det edince, portakalı kama ile 
soyarak yemeye koyuldu. 

.y. * * 
Hanriyet eokağındaki Ellen 

Osmond'un apartmanını gözliyen 
taharri memurlarından biri, o 
günü öğleden sonra, müfettiş 

Evans'a on numaralı daireye ye· 
ni bir kiracmm taşındığını ihbar 
etti. 

Bavullar geldikten sonra, uzun 
boylu, güneşten bakırlaş.mış, çok 
§ık giyinmiş kiracı da gelmiş. 

GeJ:liğindenberi <lııiresinde ka· 
· palı kalmış. 

(Devamı var) 
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Soldan saJ'tB: • 
ı - FevkalAue güzel bir kadın için 

sCiylenllen. 2 - İz - Iztırap nidası. 
3 - Rikkatli - 1nsnn. 4 - BUyUk de. 
relerden ayrılan kUçUk dereler • Ga.. 
zetcde çıkan bir !iltı1 muhtevi yazı. 
5 - Tıışları, mndenl<ıı1 parlatan bir 
nevl toprak • IAhza. 6 - BUtUn -
tnce olmıyıın. 7 - l!lvc. 8 - Asnbl 
- Sonunda bir "N" o'ııa tahmin. 9 -
Devam ettirmek • Dem. 10 - Bir ka· 
dm· ismi • GCiğfüı. 

Yukardan a:}nğı: 
1 - Ucuzlayan bir içki • Bir 

eserin bıraktıtr. 2 - Dlldlrmel< - Bir 
nevi şekerleme. 3 - Sayı • Edn. 4 -
BUyük cUsscll • YUz. 5 - Cer - Av
rupndıı bir nc~ir. 6 - Köpclc • Yalidc 
7 ~ En qzı. 8 - Çamaşırda ltulla
nılan - Rabıt edatı. O - KUçU!en • 
Tahmin. 10 - Mllnl olmak • .Adcd. 

Geçen hulmac.-.mızııı 

~rldl: 

SOl.l.HN ~:H":A: 

hnll<'dilml 

ı - :Metanet - Kc. 2 - Rnı:ınet • 
Ser. S - Tnınanı - B •• I.l. 4 - Ana 
• Ektıblr. :; - Neme 10.zrm. G - Et -
Kadı • 'Er. 7 - T. - B l7.ı • F. 8 -

Bıçağın üzerinde kanı görece· s. _ Bx • E'cna. 9 - Kclıme _ Nem. 
ği ihtimalini düşünerek titredi. 1 10 - Erir • H. An,ı\, 

madı. 

ikisi öğleden sonra saat üçte 
Antlersonla bir1ikte gölün iske -
lesine gittiler. İskele tatil ayları
nı geçirmek için ldaha !başka se
kiz erkek çocuğile kiraladıkları 

kulübenin yanındaydı. Y cb deniz 
kostümü giyiyordu. Yarı çıplak • 
tı. Anderson kızıl kahverengi 
pazarlık elbiselerini giymişti. 

Boynuna yine çiy mavi renkte 
bir de kravat takmıştı. İskeleye 
gelince Andcrson Yebdcn I·endi. 
5ini birlikte sandala almasını rica 
etti. Yeb kahkahalarla gülmemek 
için kendisini güç zapted.erek 
bunu yapamıyacağını söylddi. 

Fakat Anderson ısrar etti. İyi 
kürek çeken Y eb pekfila omı gö
lün öte tarafına bırakabilirdi. 

Everett kıyıda kalmıştı. Biraz 
sonra Yeble Andersonu taşıyan 

küçük sandal gölün pek de temiz 
ve mavi olmıyan suları üstünde 
uzaklaştı. 

S:lndalın içinde ·uslu, uslu otu· 
ran Andersonun, Yeb süratli kil
rek çektikçe dudaktan titriyor • 
du. Gölün ortasına geldikleri za
man Yeb kürekleri ağır ağır çek
meğe başladı. Nihayet durdu ve 
kürekleri sudan çıkardı. Everett 
anlamıştı. Alay başlıyordu. Şim. 
di güleceklerdi. V ~ bunu düşü -
n-erek peşinden gülmeğe ve gü -
lerken etrafa bakmağa başladı. 

Gölde dört beş kişi yüzüyor, fa· 
kat kimse sandalla meşgul olmu. 
yordu. Yalnız banyo binasının 

en üstündeki mevkiinde, kızıl ha
çın memuru olan doktor Hilton 
onları dikkatle gözetliyorou. Fa
kat o çok iyi bir adamdı. Onun 
kimseye bir şey söylemiyeceği 

muhakkaktı. 

Kürekleri sli:lan çeken Y eb 
parmağile Ander:ıona deniz ban· 
yosunun localarını gösterir gilıi 
bir şey yaptı. Anderson arkaya 
döndü. Bu sırada Yeb ayağa 

kalktı ve dar sandalı ilti tarafa 
doğru sallamağa başladr. An<ler -
son yerinden fırladı. Yebi tu. 
tup yeri.ne oturtmak ve sandalın 
devrilmesine mani olmak isti -
):Ordu. 

Fakat kurnaz ve atik olan Yeb 
onun mani olmasına vakıt bırak· 
ma:lan sandalı altüst etti. Kendi. 
si sola doğru düştü, Andcrson da 
pazarhk clbiselerile arkası üstü 1 
denize yuvarlandı. Everett kah -
kahalarla gülüyor<lu. Yüzmesini 
bildiğini her zaman inkar ede • 
rek onlara yalan söyliyen zenci • 
nin şimdi p;ızarlık elbiselcrilc 
yüzmesi ne hoş olacaktı! 

Yelı, :ıuyun altında idi. Andcr. 
sonun başı suyun üstünde bir ı 

- Doktor çabuk geliniz ı .. 
Everett sandalla ona yakl• • 

şmca: 

- E!.. Anderson ne oldu? 
Diye sordu. 
Yeb: 
- Bilmiyorum, diye e~P 

verdi. Görünmüyor. 
- Niçin denizdet1' çıkm8d11 

Ona ne yaptın? 
- Sade sandalı devirdiı11 1 

kadar ... Ev yoksa Anderson .. • 
Sustu, devam edemedi. O~ 

endişesini söylemekten korl<IJ 
yordu. Fakat arkadaşı onun rJ 
düşündüğünü anlamıştı. 

* 
Uzun araştırmalaı:idan, çalJt' 

malardan sonra Doktorla F-ofı, 
Andcrsonun hareketsiz vücu~~
nu denizden çıkarıp ku~ 

sandalının içine yatmiıkları ~ 
kıt bu manzaray,ı görmek "'{tlJ 
baygınlık vermişti. 

Doktor, onunla Everete or~ 
uzaklaşmamalarını tenbih et11"" 
ti. Onun için ikisi de oradaydl 
tar. .. 

Sandalm içinde ıslanmış # 
duna yapışmış pazarlık elb~ 
ri içi."lıde yatan Anuersonun ;. 
yah yüzünde, akları lr;lışanya il~ 
ramış gözleri, yeşil ve pis _ti 

çamura bulanmış saçları ne ~ 
hişti. Uzun müddet gölün d~ 
deki bataklığa yapışmış kaı1 
olan Andersona Roy sun'i tet' 
füs hareketleri yaptırıyordu 

Doktor çocuklara: 
- Beni takip e-dinizl 
Demişti. 

Kendi kürek çekiyordu. ~ 
ya !:•ktıkları zaman kampta1'1 
teki arkadaşlarını orada top~ 
mış gördüler. Her halde k~ 
rinden vakayı sormak istiYo~ 
dr. Fakat ldoktor onları dıı .,, 
Plaj binasma soktu. Plaj ınn<l 
Mösyö Cleyton: ~ 

- Siz buraya giriniz çocıı~ 
dedi. Ben kampa adam gön 
esvaplarınızı getirtirim. 'fi' 

(Devamı 

Askeri 
·Kamus 
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