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2 .4 sa atta 
4 muhtelif vilayette 
yeni zelZeleler oldu 

Bir jeoloğ zelzelelerin· hafif olarak aaha bir · 
müddet devam edeceğini söylüyor. 

Son yirmi dört saa.t içinde mem. 
leketin Nilmar, Erbaa., GU.m\lvhane 
ve Amasya. mmtakala.rmda yeni .. 
den bazı zelzeleler kayaedllmiştit, 

Bir ilci ev: yıkılmış, insanca myiat 
~ktur. 

ERBAADA ZELZELE BEŞ SANİ
YE stnmo 

Lehistanda 
18 bin kişi 
öldürüldü! 

KURUi 

r · Mareşal Balbo 
General ili Bono 
ile beraber. askeri 

mevkileri · teftiş etti 

:Malam.atma mllracaat etUğimJz 

bir jeolog bu "zelzelelerin da.ha bir 
müddet devam. etmesinin tabii ol
duğunu, fakat hepsinin de hafif 
ve zararsxz. geçeceğini söylemiştir. 

Bu hususta aldığımız telgrafla-
rt srrasile neşrediyoruz: 

• • • 
Nlks&r, 29 (A.A.) - Evvelki 

giln saat 11,~ da Nik8a.rda ftç sa
niye suren hafif, dün sabah da i
kiye beş kala 10 saniye suren 
§iddetli bir zelzele kaydedilmiştir. 

Erbaa, 29 (A.A.) - DUn u.ba.h 
Erbaada 5 saniye süren çok eld • 
detll bir zelzele olmuştur. Fakat, 
zayiat yoktur. 

DİGER ZEJ,ZELELER 
Gti.mU,ano1 29 (A.A.) - DUıı 

gece GU.milşanede hafif bir zelzele 
olmuştur. Ha.sar yoktur. 

_. Londra. (Radyo, Sl}at 18) -

Pariııte Leh hükilmeti tarafından 
bugün nearecllleıı blr (Beyaz. ki
tap) da..nazilerln gnrôi Lehistnnt 
aım:anıaetmnak için büyük kıı.tlitım • 
Iara gir:iştilderi, bu arada 18 bin 
ki§inin öldllrilldüğü bildirilmekte -

• • .AmMya., 29 (A.A.) --: Son .. 24 
saat zarfında Amasyada muhtelif 
saatlerde 4 defa yer sarsmtm hi8 
se~tir • . Ha.sar yoktur. 

dir. 

Japonya da feci· bir tren 
kazası 

~QO ölü, 100 
General Did bu akşam yarah var 
Ankaraya hareket etti ~~~=kiı ~sı~~j~~r-ın-

1 g ·ıt ed~ en ı·lmı"' da çok feci bir tren ka-n l e T zaaı olmu§tur. Alınan ille 

b h l 
haberlere göre, 200 ö-

İT eqe~-- <(e iq(!r · .,ö!:!~o<:::ıı_v::~:· 
Zelı:ele felaket.zedelerine ya.rdmı J• dan bir çok trbbi eşya ve giyecek. dan haber verlldlğlno göre,. Osa.- , 

için Londrada. kurulan Türk • !n- maddeleri de gönderilmiştir: ka §ehrl civarında bo sabah Ytı -
~liz yardım komitesinin mU.mcsslli Gelecek hafta içinde İngiltere· kua gelen tren k1'7.ası cksprceln 
general Did bugün valiyi ve fır den Türkiyeye Profesör Gaslenk raydan çı:kmaslle nıkua. gelıniıl n 

Jfai'C§al Baibo • 

- Belgrad 29 (Radyo)' 
·- . Alman istihbarat bü
rosunun Rodoatan bil
dirdiğine göre general 
Bono Mareşal · Balbo 
ve Rodos valisi De Beki 
,ile Adadaki askeri ter· 
tibatı ve istihkamlan 
teftiş etmiştir. 

Almanya 
Ballıkta yeni askeri 

üsler kuruyor 
tanbul kumıı.ndan vekilini ziyaret gelecektir. Pro(c!:Ör zelzele mm· lokomotif nçunmıa yu,·arlanmı~tır.. Londra, (Radyo, saat 18) -
etmiıstir. takalannda ilmi tetkikler yapa • Kus. esnasında ngonlarda bo'- A~manynnm ııim,nlin.de ve Hellgo-

lnet lif nhlttfn çok sc diği k 
• '" nr n.ch.5la1'1llm elleri ür.crinde 

Aynca '.Abaraydaki Kızılay, caktrr." Iunan benzin tenel•clcrl inflliık land civarmdıı.ki adaları, harp mUd 
hasta.bakıcı mekteblnl de ziyare~ ' General bu akşamki trenle An" ederek trenin ya.mm.sına · sebep: dettnce askeri Us olarak ilan edil· 

izzet Muhittin 
eden general tetkiklerinden çok .:k=ar:.:a~y:.a~g:::it::mı::· ş~t=ir:_. ----,.--..!.:..o_ı_m_u~:..· _r_._

1 
_____ __ __:._·nrlvtJ.r __ • _____ ==:::::::: 

memnun olmuetur • 

Bugün arkadaşlarının sıcak 
gözyaşlarile 

Karatoprağa bırakıldı 

KendiBlne ııhhat veklleti tara.
fmdan doktor Remzi mihmandar 
tayin edihni§tir. General bir mu
harririmize beyanatta. bulunarak 
demif tir ki: 

"- TUrkiyedeki zelzele dolayı
sile fellket.zedelere yardmı. için 
Tllrk dostu olan İngiliz hilkfuneti 
tarafmdan memleketinize gönde -

Se\•gUt kard~lmlz İzzet Muhlt
UQ Apağı bugtıo gömdük. Onn se

~a.kındn.n Ye uzaktan bütün 
lfıba ar, saba.hm saat 10 undan 
Jrac. ren oonazentn merasimle kal . 
anı iı OaiaJoğlunclald Esnaf Cc -
ı..!~tlerl lıastancslne gelmeğe ha.,. 
~laraL 

laat 11 ele merulm4e balo.ocak 
btıyUk bJr kalabalık llUtlcst hasta
ne 1>ahr;eslni , .e hastanenin ba· 
.ltuıdu,ltı ıokaklan tloldu,r_muı. l>q ' 

Junuyordu. Cenaze saat tnm 11 de rildim. Derhal zelzele mmtakala • 
hastane bahçesinde yapıb.n dua . rmı görmek üzere bu akşam An -
<lan sonra ener üzerinde taşınarak karaya hareket ediyorum. 

namazı kılınmak üzere Dl\'anyolu· Büyük Britanyada Türklere 
nu takiben Beyant camlinc doğru yardım edilmek üzere Lord Loyd 
gotUrUlmeğe ba~la.ndı. ve Türkiye sefiri Tevfik R~tü 

Alaym en önünde muhtelli ııpor Aras'ın i§tirakile bir Türk • lngi
te3ckktlllcrin1n, gazetelerln, clost - tiz yardım komitesi te§kil etmiJ• 
larmm ~lenklerl 111 nrayla yer al- tir. 
mı larl'lı: İngiltCTe hnKQmett tarafından 

Deden Terbiyesi İ!lf.a.nbul bıı§kan 25 bin İngiliz lirası teberru delil· 
.(Devamı 2 inci sayfacttf ... .ciJtir. A~ıca hükOmet tar&fa1' , 

1 • 

Maarif Vekili şehrimizde 
·Bugün üniversite . ve Maarif 
müdü~lüğünde ·meşgul ı oldu 

Edebiyat kitaplarını . l . Bil~are _üniversi.~e.~·e giden v: 
tetkik eden komisyonun kil ?nıv~rs.ı:~ rekto~nden Um-

.. d versıte bırlıgı, profesor ve talebe 
çalışmaları~ı ?0 z en vaziyeti etrafında izahat almıştır. 

geçırdı Vekil, Galatasaray lisesini de 

Maarif vekili Hasan Ali Yücel gezmiştir. Lisede yeni tednsat şek· 
§ehrimizin ktiltür i ~lerile meşgul li etrafında tetkiklerde bulunmuş, 
olmak üzere bu sabah Ankaradan öğretmen ve direktörden izahat al. 

~rimiıe gelmiştir. mı~r. 
Hasan Ali Oğlede.ı:ı evvel Maa· Akşacrı da Istanbul kız lisesine 

rif müdürlüğüne gelerek lstanbu· ıelerek edebiyat kitaplarım ve 
tun okul i§leri etrafında izahat programlanın tamfnı etme işile 
almış ve bu arada umum milfet meşgul komisyonun çah~alannı 

erle görüşmüstür. gözden geçirmiştir. 

Bu sabah şt'hrimizc grlen Maarif 
vekili Hasan Ali Yücel 

Hasan Ali Yücel şehrimizde biı 
hafta kadar k!ılarak muhtelif o
kulların çalı~~ duru.ınunu teftit 
edecektir. 
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-hirde 
Neler O ldu.m 

·Bugünkü kaza 
jir tramvayla bir otomobil çarpıştı 

BqO.n .saat H de Tepehlpnda bir otomoMI Jle 1*' trallrfty 
.ırpllDlJl}ardır. HAdlse göyle olmuetur: 

Harbiyeden selen 236 numaralı vatman AliııJn iduemDdeJd 
tramvay arabası Perapalaa önUndeld yirajı dönerken birdenbire Jw-· 
p taraftan çıkan ~oför LAzarlnln idaresindeki huaull Apor otonıo

!ıllbıe teaadllf et.mitUr. Vatman ve eoför derhal frenlere basmı§lar, 
fakat mesafe ulı~dan mUsademenln önüne ıeçememiolerdlr. §id -
detU çarpıpnada otomobllln ÖD tarafı parçetenm•, toBr Lbarin1n 
yanında oturan Kosti oğla Dlmitrl admda bir pnç bepadu atırczı 

,aralanarak Be101lu hastane.ine kaldınlmJlbr. HAdJae t•hldlmtma 

Zelzele mmtakasmdaki öğret
menlere avans verilecek 

Zelzele mıntakuından gelen 
llntmenler hakkında Maarif Ve
kiilltl yeni bazı kararlar vermiı· 
tir. Bu kararlara göre öğretmen· 
lere anns ınaat verileceil ıibi, 
ana ettikleri villyetlere de 
açık bulundup takdirde tayin 
edllec.klerdir. 

Son verilen bir karara gare 
iltetmenıer pmdlllk muayyen 
Mr milddet için mezun addedile· 

aılr. bndilerine iatlrabat etme 

Jaailtere Ye Framada 
eoiuk dalpaı 

Birçok kazalar 
oldu 

......_ TA.A.> - Kir yalmaa 
w ,erlerla ıılomnaa Jlailnden bu 
... Pulate Wrp 1ol kualart 

~- •f•· Bir P, 1d1melerl bas· 
tahındere kaldırmak mecburiye· 
tl ... olımittur. 

••• 
..... 29 (AA.) - lnaUte

,.... Mı tarafmda fena havalar 
1allslla llkmektedir. MUnakalat, 
"*adan fcvkallde milteeuir oı· 
.-ktadır. TrmJer, bOyU.k teah· 
hürler le hareket etmektedir. 

imktnı temin oluaacaktır. 
Mmmiyet bittikten soma. ba 

gibi 6ğretmen1er tayin edilecek" 
leri okullarda vuife •caklar" 
dır. 

Tahsil çağında bulunan ve tah· 
&illeri yanm kalan kimseaia ÇO"' 

cuklar da evlithk olara'k verUmi· 
yecek, VekAlet bu &ibi. yavruJan 
leyli okullara ta.kaim ederek talı· 
&illerine denm imkin1anm wre· 
cektir. 

Japonya lnaütereyi 
tekrar protesto ediyor 

Londra. (IWJo,-* 18) -
Japon hariclyeel namma söz ıöy -
Uym ealihlyettu bir ut buglla 
Tokyoda beyanatta bulwaarak 
Japon htlkGmetbaba (Aalıia ilanı) 
hldiaelllnden dola11 İqlltenyi I· 
kind bir defa protesto edeceğini 

blldi.rmfftlr • 
Bu at, Japon ftpurmlUD fngt. 

llzler tarat:mdaJi dDrdunlmumı 

ve içindeki Almanların tevkif edi
liofnJ lı:eııdf m.llJI ltlbarlarma blr 
tecavtls 1&ydtt1annı 13ylemlftlr. 

Nazi yıldönümü bu 
sene kutlanmıyacak 
Load19, (a..t,o. iMi U) -

Berltnden blld1rildJtln• ,ere. .... 
partialnlıı iktldar mevkllne gcçtp. 
rıln )'lldCSollmU olan 31 klnunusa
lll bu eene bnyU.k bir mera8fmle 
kutlanmıyacaktır. 

Gazeteler ba ~Omanden 

Galiçyada Alman 
kuvvetleri 

Çin kıfalan 
Bir şehri geri 

aldılar 
J.aponlar Çin köylülerini 

zorla İnfl\att& 
çalLfbnyorlaJ'IDlf 

Çana • Kine', 29 (A.A.) -
• Central Newa ajanaı bildiriyor: 

1 as ajansı bu haberi tekrar 
tekrar tekzip ediyor 

Ccn~t Çin cephesinden &eleıı 

kıtaatınm bulunduğunu bildirmek dan birine ait kıtaatm diğer ~ ıon haberlere göre, Çin kıtaatı Moskovo, !9 ( A.A.) - Tas a 
jansı bildiriyor: 

Sovyetler birliği aleyhinde ifti· 
ralı neıı\vatı kendine §iar edinen 

Havas ajansı son günlerde yeni 

bir iftirada bulunınu§tur. 

Meıkür ajans, doğu Galiçyasın 

da yani Sovyet bau Ukraynasmda 

demiryolwlU kontrol eden Alman 

B ulgarıstan da 
mebus seçimi bittı 

· 160 mebustan 140 ı 
hiıkünıet taraflısı 
Sofp, 29 (A.A.) - Bulgar 

ajanşı bildiriyor ı 
Biltiln memlekette dün soaa e· 

ren sesim tam bir sükitn ve in· 
tizam içinde cereyan etmi1t hiç 
bir tarafta en küçük bir bAdise 
dahi vuku bulmamııtır. 

Meclisi tcıkil edecek olan 160 
mebaatan 140 ı bükitmctin ılya · 
setini tasvip etmlttir. Ve bu l\l · 
retle hükOmetin siyaseti bu yem 
aeçlmle memleketin tam tasvibine 
mubar b&dumnaktıdır. 

Cenu 31 A fr ikada 
lngiltereye müıkülat mı 
çıkarılmak iateniyor 
Lotıdra, "29 (A.A.) - Matbuat 

cenubi Afn"ka vaziyetini emniyet· 
le derpi§ eylemektedir. Gazeteler 
Hertzoıun sulh takririnin cenubi 
Afrika parlAmentosunca reddedil· 
mesi keyfiyetini milttefiklerin da. 
vası için mühim bir muvaffakiyet 
addetmektedirler. Bununla bent· 
ber gmeteler nazi propagandast· 
nın cenubi Afrikada tnglltereye 
mQ~QJlt çıkarmak maksadiyt~ 
teksif edildilini ve vaılyttin h~ 
nOı aydmlanmaktan uıak olduğu. 
nu saklamamaktadırlar. 

lekette ikameti imkanı mü tebad 1 Yamçcu . N~ninc yolu üzerinde 
tedir. bulunmaktadır. beş me...tdi istirdat etmiftir. 

Bu haberin yalan oklulu aeildlr Gali ..J_ I..! A •-- ..... Şimali Çinde •e bl!hatsa Şansi 
olmakla beraber Tas ajansı ıneı- • çya~ "'1llUUI vilayetinde de bir çok muvaffakr 
kdr mahflllerden aldığı saWıiyete ekal~yetlen nakl,o,luııdll yc:tler kaydedilmektedir. ÇinUler 
tevfikan Havas ajansının bu De§ri· IJ_nlin ~ ( A...t.J - ~o,h~ ~ burada Pa)'içeu ıehrinl geri al' 
yatını tekzip etmek lüzumunu his· Galıçyadakı Alman ekalhyet!ennın 11111ıardır. Mabtelif bölgeltf1~ 
setmiştir. Sovyetlcr birliiti ile Al. Almanyaya nak!i işi hitmck Ozere- ricat etmekte oWı- Japoo kıtalaı-ı 
manya arasındaki iyi komşuluk dir. Nakledileulerin yekunu 2.000 Çin köylüsünü zorla sevke· 
münasebetlerine binaen, taraflar· 1 160.000 dir. derek Hangçeu sıchri iberiade 

Japon dip~omatiarının 
toplantısı bitti 

Diplomatlar aefir bulunduklan mem
leketlere hemen dönmiyecekler 

Budapcşte, 29 (A.A.) - Het· 
[ol Heggel gazetesi, Japon diplo. 
mat.lan arasında Budape.5tede ak· 
tedilmiş olan konferansın OOM er
miı olduinuu beyan ve bu konfe· 
ra.nsta müzakere e(filmi~ olan hu. 

susat hakkında hiçbir feY ~ 
etmemiı okiulunu kaydettikten 
sonra Japon diplomatlannm der
hal aefır bulunduktan memleket· 
!ere avdet etmiyerek B~ si· 
decclderini illw etmektedir. 

Harbin beş. ayında 

Norveç deniz filosu 
Mecmu tonajının yüzde 20 

sini kaybetti 
& ~ 29 (A.A.) - Harbin ilk ~Jçlam tkamt JiJıDlu. 

tonajı meanuunun yjizde yirmisini :ayi etmiştir. 

1500 tonluk bir Norveç vapuru batb 
Londra. 29 (A.A.) - 1500 ton hannfndeld w: Norveç bandırası. 

nı hamil Cylvia vapuru, 3imal denizinde batmıştır. Bu vapur, 9 U
ı1unusanide Gottenborga müteveccihen Hull'den hareket etmiJti. 

Fakat henfiz gidcceıti yere varmamq olduıwxtaD bu pmiye Jl)'İ 
olmuş nazari!e bakılmaktadır. 

Askeri mahkemeler casus~ara 

bUyük bir köprilntln inpssııda 

z~la çalıftırmaktadırlaı'. 

T elavivde göro:
memiş yağmurlar 
Sokaklar au albnda ! 
Münakalat durdu 

Kaclüa. 29 (A.A..) - Oa bet 
senedenberl g3r0Jmemiı pddette 
yaiJnurlar Telavivde ehemmiyet" 
U bu.arlara lebeb olmuıtur. So· 

bk1aı tamamen 8U a1tmda " 
mDnaHlk durmyttur. 

Jir tren kazasında 
Yugoalav maliye nazırı 

hafif yaralandı 
Belgrad, 29 (A.A.) - Avala 

ajansı bllclirlyor: 
Bq vekil ile buı nuırlan Bel· 

ırada gCStllrmcktc oları tren Ru· 
ma felırl civannda kaza geçirmit 
n maliye nuın çok hafif yara · 
lanmıftır. 

----~--------~------
Bir Fin muharriri 

propaganda turneaine 
çıktı 

Çörçil Avam Kamara
ıına bir proje verdi 
Loodra. 29 (A.A.) - Bahriye 

namı prşaıaba günü Avam kama· 
rasma bir proje tevdi edece.ktir. 
Bu proje mucibincıe ticaret gemi
Jert Amirallik daireainin kontrolO 
lltma girecektir. 

ancak bllvurta mllnMebetlerle ------------ karşı faaliyete geçti 
izzet karatoprağa Bir kişi 

Helsinki, zg ( A.A.) - Bilhas.. 
sa Skandinavya tarihine ait eser
le tanmımı olan bir Fin muharrir 
Erik Hornborg balen Finllndiya· 
hükWllet azasile birlikte JsveçtA! 
bir turne yapara1: konferanslar ver 
mektcdir. 

balıaetmekted1r. 

Diğer taraftan .....-. Alınan. 
yaıım 1918 de bJbeWi1 barbJ 
bu aefer bzanenp yavnekıa
drrlar. 

ö~le !faiete/1,ı11<1e fiil'tliil<leJ1f11ıiı 
. . 

flaber AKŞAM·PôST~3 
•e ::: .. __ ·==:-- .... ?P'W 

Hasan Kumçayı, lnet Muhiddlnin altımüne hlll bOtOD ub· 
dqlannm inanamadıklarını kaydederek diyor ki: 

"Her meslekte yalnız vazifenin delil. aJclldt bayatın öyle 
kaplan olur ki: bu ~ da bir inaaıım cephede atq altında açık" 
tan dilfman aıperlenne hilcum edea bir askerden farkı :yoktur. 
İfte izzet Muhiddin böyle hem ftZUenin, hem de hayatın aı;a bir 
._.JUaine kurban gidiyor." 

"Sabahtan •baha" ıUtunundr, Bw-haıı Calalt harptea e"9l 
99 tannkt .W,eti tahlU ederek 9öyle diyor: 

.. Dart ay nrklbidiaelcrin içindeyis Ye dtınya tltill tatQftır 
raJmut, fakat ıtql benQz dinamit'? varmamıı bir kaya cibi parça· 
llllapiJ korkunç am bekli1or. Temenni edilir ld, haıt>I yaratan 
llbetiler kendi kendine on.elan kalbm. Pek •fır ıcyir Ue dJu· 
mht yaklıpn fitil kendi kendine ~nsiln ve patlamak anuu bekli· 
18 mn.nit te kendi kaıdine çUrUyUp lnhilll etsin. Sinirleri bo" 
n1r. hayitı bozuk, ruhu boıuk dünyaya arhhatlnl " ıWdmetini 
iade edecek kudret ancak b8yle bir mucbe olabilir!" 

f=:.=::J AKŞAM f 1 ---·-----... ---- -------------- --
-.ro 11..- .-...unda, iskelelerdeki •pur tarilelerlnla wô 

.. ~ anbya1ıiJeceklerl kadar kanpk. remi.dl .. lpretll 
oJdaltl bydedDerek bunların hlru \!aha fula ktlrt aarfi1e ba&lrm 
da1'a llolayhkla .anlıyabiJec•ll ..-ldld• 18-P'lmMı .,. ... ...... 

bıraklldı sene 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

idama, 
.. .. 

gurege 
hp, ....... vay ldübll, Oala&ua -
ra1 ...... l'emerlıabçe klibi., Be-

Paris. 29 (A.A.) - MilU mli· 
dafaa nezaretinin bildirdiğine gö· 
re, 9 k~nununide on befinci 
mmtalca ukıeri ma.'ıkmıe.i casus· 
luk cilrmUndm dolayı üç lriJtyi 
be' ile on b~ sene arasında te· 
halUf eden kürek cenlanna ve 
dlıer bir pbsı da yirmi sene hap· 

alt. kişi yırmişer 

mahküm oldu 
ıe mahkfun otml§tir. 

Diğer cihette\\ Cbalena • Sur • 
Mame askert mabkcmeal 16 ki· 
mmsanide Artbur Alola lamlnde 
l:irinl gıyaben idama mahıkam n 
Uç kiflyl de caaualuk cUnnUnden 
dolayı yirmiter aen• kUrele mah· 
kQm etmiftlr. 

tlktaı jlmııaattk ldllbü, İstanbul· 

ıpor klübll. latuabal llakenı koml
&esl ,.. bakemlerl, maU>aal &akı

mı. beden terbr,.tı81 futbol foderıu 
,_.. btanbal futbol ajanlıiJ. lr 
&anbal mmtakuı lıMra blrllğl, v .. 
lat ~ UaheJ' gueteü, Son 
Dakika guete.l, Taa ıuete.ı, 

......... Be)'U paetal arkadat 
lan. Vakd w Haber arkadatlan. 
btikW gazetesi, Pakar kH~ atöl· 
,..., pı.ete baylJcrl. Notu GaUp 
BlagiH, ~p Olu ve CllL IUla&· 
Ur Zati Sanpr. 

CmazeJI bı.ıı 1'lbt* sevat. 
puteelter, spor t.efekkWlerl aza 
ları, phsl dostlan göa y&1lan l· 
çlnde talılp fıllyorlardL 

lngiltere sahillerinde 
Alman tayyareleri 

Yeni inşa edilmiş bir sed 
berhava edildi 

Ölle1' müteakip CftlU8 aa· 
mazı b\lyWI bir cemaat tarafından 
lntauhktan llOIU'a otomobillerle E· 
yUbe gldlld1. Eytıpınıltan Wrbcs.I ö . 
nünde ie daa edUdlld.en 80llra ta • 
.. , ,..., eUer l&erlnde :laetla • 
bedi medlmlne ılttldldL 

DefJn merÜlmınl müteakip, Re
fik Osman Top ve gazeteci arka · 
dqmlız Nlzameti:ln Naıılf tan.im· 
du laetta paef.ttlUJı:. apomalak 
bayatı haldnnda llf'.rkt'ffl g& ya§ls
n içinde bırakan gUzel birer Jdta· 

Loiıdra, %9 (ı\.A.) - Hava ne
zareU tebliğ ediyor: 

Bu aaba.h Jimall p.rkJ ll&hllbıde 
bir dll§man tayyaresl görUlmUı 
tllr. Bf.rook mmtakalarda tehlike 
ipret1 verlJmltt:lr. Aft! tayyarele
rl hemen havalanm11 1'8 tayyare 
daftl toplar, Tyne mmtataamda 
ate§ açmlllardır. mçblr ecn~ 

ta)'Yal'Gl1 eahlll gecmemJittr. 

YE?\1 iNŞA EDIUltŞ BfR RED 
BEBRA \'A ED1t.Dt 

be kad edllmlftlr. EJUp idman ~ it (A.A.) - Motör 
y.._ •• Eytlp Genelfllt kormna gtlrültUlerl işitilmiş olan Yorkshire 
1WVUI ~ t.ratmdaa ela bir 1 ııabfünhı dört tehrlndt :ve dahfl. 

l ldtabe lnd 4dllerek cmaae mera.- deki blııPk ıehirlente WıUJre l· 
almbae •Duıwel f&C aHlır. ~~tir. . .. 

Du tehlike işaretlerinden evvel 
~'Jftllm.lş olan LnflUık ..ıert p&k 
yakuıda iı:ışa cdl1mle bir aeddln 
berhava olmaaından ileri gelmif
'tlr. Sahil yakmmda seree.rı bir tor 
ıPll de gl:lrUimlljttlr • 

Y unanistana hava yoluy

la aerm batladı 
Paria, 29 (A.A.) - 29kinwı· 

saniden itibaren Yu~tana ve 
Roc:ıo.'a hava yolu U. posta mli· 
ruelltı kabul edı1ecelıtir. Alına 
cak fazla Ucret her nevi mUrase· 
tat için beher 20 ıram<lan bir 
~fık ıs untimclir. 

Belçika.da ne san.ör ne 
diktaWrlük 

Brübl, 29 f A.A.) - Libercl 
pzteciler cemiyetinin 30 QncU 
yıldönümü milnasebetile mazkQ.r 
cemiyet tarafından yapı'.an bir iç 
timada Adliye nazın Janson söı a.. 
!arak eylOl ay1ndanberi hiçbir za· 
man namlar meclisi sal!hiyetinbt 
tevsii baklanda herbanci bir teeeb" 
büse earut olmadılım temin etm;~ 
"'abe teminat veriyorum. ne ean
silr, ne de diktatorl~.. dmıittfr · 

Alman körfezinde batan 
tngiliz denizalblan 
Londre, 29 (A.A.) - AJmaJS 

körfezinde batan İngiliz denlzalt"' 
larma. menaup olarak evvelce 
''kayıp., g6eterilmif olan bir ne" 
fu, bir zabit ye bir kazancı. Al · 
manyacla 9IÜ' olduklarını ve ııa· 
yatta bulWKluklannı bildirmitleı· 
&. 

~! 
Beden T eaUiyeai lataabul Böl' 

CeU Bafkanlıimdan: 
Beden Tcrblyesl Eğitmen Ku( 

ıundan me~ ve muhtelif bölgı5° 
tere tayin olunan eğitmenlerbt 
harclrah ve ıyhklan gelmlftlr. 

Biran evvel Balge tnf'tkez!Jıf 
milracaatlan JIUumu teıblil oıu· 
nur. 

., 

• 



E!IMfliJ 
Dauıınuae: 

• Eak1 ıark demlryollan 1nmıPQ1a 
• lfletme lmUyaaııwa bUkWııeUııı.t& 
t&ratınd&D eaun aıuımuı laertne de· 
-seyoııan memurlan kı.ııııpanya &ley 
llo.e mWılm bSr ıaanınat davam aç
ııu,tardı. 

Allkııdar memurlar, evveıce Jnrm. 
l*Q7&7a karwı 7apılan cm ~· 
da kWDp&ıı7& lda.reaının. &mele ve 
aemurlara her aene ıo.ooo liralık 
lkramlye tevzunt resmen ta&hhut et· 
t1ttnl Uerl •Urerek 230.000 llralık W.. 
mlD&tm hUkUm altua& almmeımı ı. 
lemektedir. 

Hllkaaıettıı aataı &1m.a llluk&Telul 
lnampanyaıun mUtebakl 23 aenellk 
lmUyaz mUddeUne göre tumloat ver 
lllett kabul et.meal bu davaya .... 
tutwmuttur. 

Bundan baoka TllFk memurlar. 
Jrumpanyaıun ıaaıJyeUne nlhayet ve
nrken. ecnebi memurlanna tevzi et• 
ttıl lkraın.tyeler DlabeUnde keııdUert· 
- de tıu..mı,. &)'rllnaumı lalemlt-
1-dll'. 

Böylece kumpanyadaıa talep edilen 
p&ra yarım nıll)'OD lirayı bulmuttur. 
lılueleye Uç aene evvel el koyan lklıı· 
cS Ue&ret mahkemeaı tahkikat blJd. 
1n1. bu .... d&tr lnceıen..ıer1n1 lllbayet 
lıitlr'mlf " dava "1'akuu mehkeme 
hey.Una tevdi etrn.ıoUr. 
Yakında lkı taratm lllQdataalan 

dinlenerek mueıe blr karara ~ 
eakur. 

• 8 . 
apanca e1maııklarmm 111aıu " 

lnkı,aıı lçln Zlraat •ek&lettııce &Jm. 
JllJf bulunu tedblrter cUmleahıden 
Olar&Jc 8ap&Qca elmalı.kla.rmda genlt 
'bir feıuıı lemlzleme harekeU tıqıa. 
llUfllr. Bu lfler Ziraat mUdUrtyeun. 
ce hazırlanan blr Pro&T&JD da1reaıııdf' 
Arlflye el111a lataayonundald kurala 
1•ll§Urllaıit bulunan ao uat.a &mele 
t&raıuıd&D ve teknik Dlemurıa.nouı 
:llea&reUerl altında yapılmak•• .. ·r 

• Ballk ........ 
t:ll1r : .ebuau llaz.b&r Akpı:na 

:nn batkaıılıfında toplanan Türkiye 
lhracatçııar c:emıyeu kongrem nmıa. 
:.ı~de bulunu meaetelerLD mllzake. 
ki ve karara batlaıımuını mULea. 

P meaataıne nihayet nrtrken bqta 
CUmburretas bmet lnOntı olduğu haJ. 
de bUY11k1ertmız. kartı 
rtı11r11ıı tilr 4eta •;ygı ve ••· 

• Uaklldarda daha te)'lt e)'lemlfUr. 
157 Pata Uıııaıu C&deal.ııde 

num&rada oturan buıau 
oğlu Batu. lhaan Tevfik 
l111ıD&raQa p&§& 90katında 1 l 

oturan Sabn ıu. Adalet 
ve Hamdi kızı Kener C..;ylaQ ıar.,,. 
~dan bıçakla vtlcudwıwı mıuıte. 
haıs )'9rlerinden >'aral&nıruııtır. Yaraıı 

ıwy. kaldıntm11. aucı11 lwtmıu 
~k•••nm11ı· .... - .,_,,__ -w.-. -..... ""'•lo 
llebebtııl t&bktk •tllaekledk 

• Bir mUddet&.eotıen ...:.._ bııJ. 
rrackla bulunu B~Ukdendek& Or· 
l:Dan f&kWteal PRl-.örleı1Dden A. 
~ Buıünktt kOGv~ &rem. 
le tehrlınlae ıeımıııır. 

Ttırkçeyl gok mükemmel ~ 
Protaeör bar mub&rtirlm1ae Balkaala. 
l'lıı alYUI v&ZiyeUndeD baMecleıek 
~ deallıtlr lıJ : • 

"- Balkanla.r tam•mUe ll&k1D btı 
~<le<Ur. Belgradda toptuacak Bal· 
""""'1l konaeylnJn Balkanlarda auJhu 
lu&vvıucııııırcceıt muh&kkak ıarwıı. 
l'ot. '1md.lllk b1r harp tehllke.t ol 
~ kaııaaUnde)'lm. 
t l'ucoaıav)'&cıa a<ıtukl&r " kar pek 
~r. SoQ-uk aıtınıı altuıd& 20 do-
~ ... 

't\lioalavyalJ TUrklerdeD mtırekkeJ.ı 
11 kııUik blr mubaclr kallleııt de bu· 
::::ıku koııva.ıı.alyonelln yoıcuıan ara 

dadır. 

1 • liallçte denls ameleet ı~ Dev. 

1~1ıiianıan ıııetmeııt umwn mudur 
d t&ratınd&D yaptırılacak lfçt )'\lr· 
ı.~ alt plan ve kqttnameler hazır. 
;;:nııtır. Yalmıda 1n§aata baflana. 

tır. 

• Mauye Teklletl TeZDe. pul .. 

~W evrak ve mutıaaebe muam• 

ingilterenin Balkanlardaki 
nüfuzu kırılıp 

Türkiye ingiliz doslluğundan 
ayrılmağa icbar edilecekmiş 
Loııdra. 29 - Röyter ajıanırnm Ber 

Unden Amaterdama gelen bStara!lar· 
dan öil'rendlg1ne gOre Alman devtet 
reLııa Hltler pek muhtemel olarak 0-
ııUmtlzdeki hatta içinde, bl1yUk bir 
dlpJoın&Uk mukabil taarruzda bulu· 
ıı&eaktır. BerilDdo yapılmı§ olan ııon 
tıuauaı toplantıda Almanyanm. Sotya. 
Belgrad, AUna ve BUkreı elçllerlne 
bu mukabil taarrua için 111.zumlu bil· 
tUQ tallmat nrilmlft1r. 
~ylendlg1ne a0re. Balkan utaıı\J 

kODaey1ıı!n öııUmUzdekJ Be~rad top
ıanu.sı mllııwıebeWe, HiUer, aııağıda 
kJ dort hedefe va.rılmaaı için bUtUn 
aııtuzun11 tauınaıo karar verml§Ur. 

Bu bedeller f\ID!&rctır: 
ı - .Rrkl,yeyl lngU1a doırtlujundaı. 

Y&Zgeçinnei• icbar eylemek. 
J - J.oıU lereıılD li&Uwı1ard&kı 

aııtuaunu kırmak. 

1 - Salku memlekeUertntn ferdi 
bll.aratııklann.ı muhafaza ve Almaaya 
Ue Ucart mÜDaMWUwi&U lclame 11t.me· 
lertn1 temin eylemek. 

t - Balkan aııuuıtı konseyinde Al 
man tan.:tan bir unaunın mllzalıenı· 
Uıu elde •unell uae... Bulpriltıuu 

Balkan püUD& SUme&e blfYi& eyle 
mek. 

&ONS&YlN BIJZNAMICSl 
8ükıet. U (AA.) - l:lavu bildi· 

rtyor: 
\.."uma (1lııU Belgt'adda TUrkf~. 

Yuunıııan, ruıoaıavya .. Romaıışıs 
barldye ıw:u1aruım lfUraldle lOpı&· 
nacak olaıı Balkan .antantı koue)'i 
ııUı ııenellk ttçiuuuna Roma.oya barlcl 
y. nazırı Gatenko rtyuet eôCCekUr. 

Bulgartataıı ve Macarlataa. pek 
mub&emel oıaraıs BeJgrada au.Wll mu 
§Ahit göııdenı:ılyeceklerdlr. Fakat bu 
lki memleket. BelpadGakt elçilon ya 
11\.a.ıdle temaaı muba<au eylıyeceJUeı 
dlr. 

Konferamm ruznunal, Markoft( • 
O&liAko mW&lcab C!!!!HQ\cj& "\mbU 

olwuzal.lftur. Bu ruzname. &lali tutu· 
maktadır- Fa.kat iyi haber al&.D IDA• 

tıaıu, B&lkan antantı aıaeının cenu· 
buşarkt Avnıpaaıııda aultıun ve atatU· 
konun ldamesl, btttb komıu memıe
keUerle aullıpeıvc ft yapsa blı1tll 
anuau ve ııstaranıım ld&meaS babıı1ıı 

ckk1 mU,tenk J&yr9Uerlld teba.rUZ 
Ct.Urmektedlr. 
~ aeneler zarfında ea.ab me1e 

lelert. Maca.rVtan .,. Bulprlat&D ile 
•nt.aaım tıuı aaa.a arumdak! UıUW· 

lar teıfkll ed170rd\L BugUn bu meeel•· 
ıere <:enubu prkS Avrupuı memle· 
keUerlnJ yem Berlln • :Moakova mlb 
vertntıı faatlyeU ile tehdit eden teb · 
ilkeler lı.atfUmda., fldnd pllna gec: 
mtour. Ronıanyanm gayreUert, kom
tulan Ue gerglnlltın umum1 bir lza. 
leatnı latıbclal ey1emlftlr. 

Ta kı Tuna Ue Karadııııtz aramda 
ki bUtUn ınenı.tckeUertn Ut.lklaJ lW 
bUrrtyeUertnl lem1ıı edebilecek yegA· 

ae nmta olan btr anı.arma .,. lf lıtıtiet 
bavaaı Y11cuda relebllalD. 

Jt.&.lyaruD battı hareketi, bllbama 
mUhlmdlr. Italyaıwı bu mmt&kada 
aulhll idame l~n elinden ge.tenJ yapa· 
cağı burada t.emln edilmektedir. Bal 
kan ant&nb u.ası. bunu memnunlyet· 
le karşılaınrotır. 

BULGARİSTAL''IN V AZlYE'l1 

Sofya, 28 (A.A.) - Bavaa bl1 
diriyor: 

Balkan antantı tonıe)1nln ya 
kmda yapacağı Belgrııd toplantDı 
Sofyada bUytlk bir allka uyandır 
maktadır. SofyadakJ umum1 dil • 
şünce Belgradda glSrllııUtecek bazı 
meselelerin Bulgar:lataıu yakından 
aJAkadar eden meaeleler olac:aiı 
merkezindedir • 

Balkan antantmm halen Bulga 
ristanda bam surette daha u en· 
dişe uyandırdığı bir nluadır. Bul 
garistanda • Balkan antantı gru 
punun, bugtln haricJ tehlikeleriıı 
:tehdidi aJtmda bulunan Balkan 
sulhtln8 mllda.faa vulfeel bulun 
duğu memnwılyetle kabul edil· 
mektP.dir. 

Reamt blr mOşahlt gönderme 
melde beraber, Bulgarlatan. Bel· 
graddakf elçisi vaaıtaslle mllzalte 
ı-elerden muntazam aurelle h&ber-
daı- tutulacalı:trr. · 

BuJgarisfanm komşulan De ınev 
cut mllna.aebetJerf. pek u ııaınarı 
bugllııtU kadar lyt olmuttur. 

CIANO • llARKOVIÇ MOIAXATI 
IAYLU.ARI 

Belgrac), 28 CA.A.) - Yabancı 
membalardan çıkan bazı şayialll 
la alakadar olarak BeJgrad aal! 
hlyettar mahfillerinde söylendiği 
ce göre, eiındillk Yugoslav bari 
ciye nazın Maı-kovtç lle ltalyarı 
hariciye naı.ın Kont Clano arum. 
da bir Klhilpıe mevsuuba.h1a "-" 
ğildlr. 

BA.RlOIYE VEKILDIU . 

An~ 29 - İki ,ubatta BeJ· 
gratta toplanacak Balkan konıe 
yinde bulunmak Dere Hariciye 
Vekili Şlikrü Saraçoğlu yarın a• 
~anı Ankaradan hareket edecek 
tir. 

Harlciye Vekili çarpmba gUnU 
sabahı tstanbula ~elecek ve aynı 
günün akşamı Betırada hareket 
ec!eccktlr. 

Belgradda TUrklye matbuatını 
temsi edecek olan hey'et konety 
toplantılarını müteakip MajinC\ 
hattını görmek ilzcre Fransaya 
gidecektir. Alınan malQmata ıtö 
re. emekli orgeneral İzzettin Ça· 
h; lar da fllbabn dördünde btL"1' 
bwdan hareket ederek matbuat 
hey'ctine iltihak ve majino hat 
tını zivaı-C't eo~ecektir. 

SAAT: 13.40 
Rus -

müsbet 
Alman işbirliği 
netice vermezse 

ROMA - BERLiN - TOKYO 
M i HV E R i i H YA E O i L E C E K 

Loadra. • (A..A.) - ~ Dl8patQ ......... ..,._,ut mn"tNrt 
1'17UIJ'U~Of .... 

rt Usertnde TUkua ıre1meal mubte· 
~ atıllatlm&ılerl önlemek tızere ab· 
~k tedblrlcrt etratmda aıtkadar-
1-ra Yeni dlrektıtıer göndennlftll'. 
ı. • lıııtıtere teqlhlarmda yapılmak· ı 

otan denta&JU cemtıerlmlsl• torııl· 
~ 1.no&atı Derlemektedir. 

lltJhbuatmma usana BltJerin mO,.mlerlndeD budan. Ru. • Alma 
itblt11&1 bekleDeQ •ticeleri •wmedltı takdirde Roma • Berlln • TokJo m1b 

ftdD1D ~-- iglA 7eal bar ıra~ a&rf•tm.la l'Wuvl tep\k e\mekt.edl.ı1er. 

lellklertm b&bv ftl'd1ıtmb AlmaD 

~dtaJert Baucto techtatı ta
~laıımalrta o1&Q -...&a ....... 
·~ "'elMllC.- • - -

Kanada lngiltereye üç fırka aönderecek 
Otta?&. n. (A.A.) - Balfbeprda JetftUrtımeltte olu Ddncıl Kanada 

tuba Anupaya hareket .cı. •'- ..._ •• 1ıı1r ~ .... - laka -. ..,.,... .......... - - -· - -
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Fatşada 
Büyük zelzeleden 

bir ay sonra 

Bir saniye suren 
şiddetli bir zelzele 

aaha oldu 
A.Dkan, n - 21-ı-HO gecesi. bO· 

)'t1Jl tel.Akel gecealnden bir ay .oana 
ayn.ı aaatto yani lk1,ye bef kalarü 
li'atlada aynı f!ddette bir aaıılye atı 

ren bar, aau t.:.JdbllD de orta pıdette 
rv seızcıe olmU1lW'. H.ıı.Ar JOktur. 

Halk sece1ı tiıfU'd& seçlrmlfUr 
811 aoı..ı yer AMU'lllDtw büyük &elle!• 
lleııber1 blasedl.leııuı en lilici•tU.Wlr. 

Zelzele a.yn1 a.atte Tduı.tta da hl .. 
1edUınlO ve be§ aanlye devam etnııı 
ur. Ş&tkl Karablaar<J& 20.fO ft 22.68 

, Glreınmda ::.. de, Trataunda ıa.ıo 
da ,,. Tlteboluda da c1Qa ft evvdJ&I 

~er lkifer MAl,ye .orea •Aaelılle.r 
l!mU§tur. 

Evvelld ırece lzml~ de aut 22 de 

4 uıı.l)'• allren ba.ftf b1r zeızele o'muo 
ı. · da bU&r&t vukua getmeml§tlr. 

Bundan bqka dU.D aat ıa,-to ek 
blrl f1ddeW ve diğerleri b&tlt olmak 
tızere Buraada da arıca. arkaya ~ 
utzele olan,lftur. Huaraı yoktur. 

Y.UWDıl FAAUYJ:Tl 
A.akaıa. Z8 - Zo1Zele leı&ket.&e· 

delen ıçtn yunıun ııer taratl.Dd& 1•· 
püw&llta olan teberr&l etra.tında dlUı 
vilrtleD b&tııerlete gön Teklrdaf&Dda 
vll~l IUb&rlle l'&PılaUf olu para 
yardı.mJ 22.1~ Hrayı bulmwttu. Bun 
du bafka Ut8 parça (lyecek etY• 
aile H.898 kilo da muhtelit )'1)'9Cek 
maddeıd toplanm· · ~ Kwla)' &aerM· 

ZlAe SÖDdel'UIDlfÜr· 
c,..'\ne K.wl&yı bugtlııe kadar 17'24 

•ıruı merkez na.hlyealnde 860 Uruı 
Ak~ ue nra. da KupwıJuda 
olmak ben ~ Ura para &etıunıu 
kabul .ımı, ve bu paralar Kwla;y "" 
mum! merkezine sönderttmııur. Bun 
lardan tıqka ÇIDeUler .00 parça rt· 
ylDı eeyuı topladıkları rıbi eo bat 
koyun Ue 11 teneke kavurma Yel'mit
lerdlr. 

Trabzcmda teWrebledeler için kur· 
ban eUndeD fCbı1mlaJe 200 teaelM 
kavurma tauırıaııauotır. 

Bundan tıqk& TrabsoD lpol' •·· 

Mecidiye 
köyünde 

Roma imparator
larının hazineleri 

aranıyor 
il &ara:mdaıı dört kJUp araamda ter- Keddt19JdS)'O d9&11Dd& llknr tab-
Up edilen maçlar 80D& ermlf. maç rtk&aı yaıımdakl anada uzun mUd 
baaılab otan a20 Ura Kwlay kurumu dett.enbert bazı ~haa tarafından bat· 
na verllmtetlr. Aynca sene fdlket nyat yapılmaktadır. Hatrlyat yapan· 
zedeler menf&aUne balkevt tarafıD• ıar, burada prld Roma imparatorlu· 
dan ftrila ıemau buıl&U olan IOO ıwıwa .bazlDelerlnl aramakt.adn1ar. 
Ura da k..ızı1aya yatırıım,.tır. Hafriyat yapu dlSrl f&hıa ~ ayrı 

OUn Amaayada.n Ezine na.hlyeehıe ve blrlblrinl mUt.eaklp villye\o mllra· 
~ çadır c6nderil.mifUr. BundaD baf· caaue mllaaade almı§lar, ve blı1 1§1· 
le.& bu D&hiyenio ge~n bU)'Uk zelzele· ııS blUrdlkt.cn sonra dl~rl ayn! )'eri 
de kAmlleıı yıkılmtt olo.n Grap köyUn kudırmaıa devam etmt,Ur. Bu ııe· 

de 00 uata ve 1150 amele De yaptuıl· vatı batrtyata ıevkeden •beb malflm 
mıı olan zemlnllkler ile aalr lntute deglldlr. Ancak eelddeıı bir Yunanlı 
nezaret etmek Uzere, dUn Amaaya tarafmdan yapılmlf bir harttanın 

merkea bOlllk komutam ,anında mevcudiyetinden bnhsedllmclıt.cdir. 

ıo jandarma oldu'JU halde Orap köyU Hafriyat yapanlar benUz UmlUerlnl 
aıe sıtmıttfr. keııml§ değillerdir. 

Dük, bir kahkaha attı: 

- Şa halde ruptnlım, mo.tat
bel liadetinizi tahayyW etmclr 
için yalnıa kalma& istiyor deıner 
tir. Onu rahat bırakmak iatcrlm. 
Kendialne hürmetlerimi 8Öylct" 
ıriDU. 

- Emredersiniz ~!endimiz ı 

O gider ıitmez. Rozita ıcu 
geldi: 

- Sinorinam, Dük te C~ 
gitti. 

- Ne dedi?. 
- Milstakbel saa.dctlnbi ta 

bayyill etmek için .. 

Kiyara derhal ~WıU b'""t • 
turdu: 

- Yeter Rozita. sua lmamt. 
- Peki Sinorina l .. 

Sevmemek, fçte bir tttırap uk
desi gibi ınütemadi bir nefret ta• 
şımak ve buna muka!>i1, merul" 
min ve sureti zahirenin icapları
na uymak, ne zor feydi? Hizmet
çi kız çıkmııtı.. KütUphancılne 

yaklaıtı. Bir litin pirinin esıd 
ve gilzcl bir eserini bdirdl. Bu 
manzum eser, aadece apı anı..· 

tJyordu .. 

Bu ıUrükliyen, insanm bJblal, 
varlığım uyuıturan •ık fiirlcrt. 
şimdi içnc ~damla dll§ilyor· 
du. Aosızm yerinden dofruldu 
ve ortadaki büyük tnauımnf 

Ustllndeki genit. billur çiçeklik· 
ten, kıpkıul bir cUJ aeçd. Elleri 
titriyordu. Bir bardala da • 
doldurdu w pencereye dotna 
yak!Aıtı. Rıhtıma bir gaz attı. 
Bir yolcu ccçiycw •e ikidt bir 
ba1ım pencereye dotna ~p 
bakıyordu. 

MeçbuJ yolcu, Kiyaranın pcr 
ccreyc lumuzı bir gül koyduiu· 
nu görilnce, adımlarını aıklıl§tu• 
mıı ve kaybolup gitmifti .. 

Kiyara da farkına varmıı •tı 

- Onun adımı.- Mutlaka o• 
llun adımlarından biri l. 

Kiyara o geceyi, belki aabaha 
kadar buhranla gcçirmiıti. Yar 
mıı, uyuyamamı1o odasuu der 
!aşmış, pencereden Vcncdiiln de· 
niı sokaldanna, ufuklara bakmıJ. 
ve uatleri böylece öldilrme&c 
çatıımııtı. 

ŞUphe " tere&!Ot g~tftnMı 
bir hakikat halinde onu sevdiğini 
anlıyordu. Fakat bunun eonunu 
dü1ünUyor, bir netice çıkara.mı· 

yordu. 
(Devımt nr) 

TEBEKBUAT YaltJNU --------~--------~~----~-----------------
BOUlD memlekette yapı.lan teberru· 

atm ayuı 26 ıncı gtlnU akpmma ka· 
dar Aııkarada Kwla7 umumi merke
line )'&tınım11 oı.ao müt&an :n291az 
llt911 lıulmuftar. 

L'IGl.Ltl. GENEJLALI 
Ztbıele felt.ketzedelertne )'ardTm I· 

çtn Londrada tefekkUl eden TOrk • 
tngtlb yardnn heyeti nıClmcastll gene
ral Bll' DeedslD dOD ,ebrtml&e •eldl
ğlnJ yumlflık. General bugtln &Wca· 

ltalya ile ticaret anlaş
ması yapılmak üzere 
Romaya giden tüccarlar kafilesi bu ıabah ~ 

inbbalarla döndü 

_::_:. __ ıa _tem_ .. _
1
çlD_Ank&ra __ .)'a_ıı_de· Tüccarfarımız ita~yan fabrl-

Macar artıstleri kalarite temasa geçtiler 
akını tekrar başladı 

Bugün üç artist geldi 
8lr mUddelleDbert lnlutaa Uln)'&D 

U.acar kadm aa1.LılUerS akma 7eaidell 
b&flamııtır. 

Uç b.dm balet lrtlaUnden mtırek· 
kep bir laLftle bucttn koııvaulyonelle 
f9brtlUıle ırelmiftll'· DUa bafk• kaft. 
leler de plJDete bıulrl&Dm&ktadlr. 

JIM&rta\uda)d lkUaadl aıkmtı ar
U.Uen mtlfkUI ...ıyeto ~ 
tir. llmnm .......... lıutcW .. ......... -

,, 
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Almanyanın teşvikiyle 

Sovyetlerin Iran veya 
Türkiyey-e taarruz et
meleri mümkün müdür? 
~alida olmyacağınıı yazıyı 

fransızca "La Tribunı des Na
tion.s,, ıazetesinin son gelen nıisha· 
wıdan naklediyoruz. Makaleyi ya
zan tamnmış siyasi nıuharrirler

den Pitrre Dominique'dir. Dostu
muz Sovytl Rusyamn yaltııı dost· 
luk rabıtalarını delil ayni zaman
da mantık ve 'aklıselimi de terker
nıeden makalede mevzuubahs ha· 
rcklllerı girişeceği11i kabul etmek 
fltilırıkün olmamakla beraber, ara
da ı • r a d a ecnebi ga· 
ztleladı akisleri törülen şayiala
rın Jalıakkuku ne kadar güç ve 
luıttl imk4ns1Z hayallerden ibaret 
oldulvnu ıöstermesi 'bakımından 
ytmyı 'jayam dikkat bulduk. 

da) arasında bir kama gibidir. 
Hintli ve İngilizlerle Rusların doğ 
rudan doğruya karşı karşıya bu· 
lunduklan arazi ancak, 50 kilomet
re genişliğinde bile olmıyan, bir 
arazi parçasından ibarettir. 

Ruslar, kuvvetle yerleşmiş olduk 
ları Sin • Kiangdan şüphesiz isti
fade edebilirler ama bu dağlık ve 
yolsuz memlekette ne yapabilecek
leri pek anlasılamaz. 

Binaenaleyh eninde sonunda 
tarihi ve kH'isik yollara dönmek 
ıazımgeleccktir. Yani Barogil geçi· 
dinden geçip kus uçuşile 150 kilo· 
metre tutan dağlık bir araziyi aş· 
mak, veya Hayber geçidinden geç
mek ... 

Bu takdirde ise Efganistanın da 
ha evvelden istila edilmiş ve Ka~ 
bilin zaptedilmiş olması lazımdır. 
Halbuki lngilizlcr için Hindistan· 
dan Efganistana yardıma gitmek, 
Rusların şimalden Efganistana 
gelmesinden çok daha kolaydır. 

Şu halde Hindistanm isyan edip 
Sipay harplerinde (1857 de) oldu· 
i;'U gibi Hindistanm anarşi içinde 
bulunması hali müstesna, Rusya· 

ferleri ve Kafkasyanın ortasından 
geçen büYük yolla Rusyaya iyice 
bağlı mühim bir ordunun tahşidi 
için k§fi derecede geniş arazi var· 
dır. 

lcabmda bir cenahtan diğerine 
manevrada çok işe yarıyabilecek 

başka bir demiryolu da Batwndan 
BakQya gider.Nihayet diğer bir hat 
Tifüsten cenuba doğru iner; Kars 
ve Tibrize doğru iki şubeye ayrı
lır. Türkiyeye ve Irana giriş yol
lan işte bu iki yoldur. 

Harita üzerinde bütün bunlar 

twna çıkmağa ve Tiflis üzerine 
bir kolordu sevketmeğc mU\'3ffak 
olmuştu. Bu kolordu Bakfiya yü
rürken mütareke ile durduruldu. 

ALMAN MALZEMESi ve 

TEKNiSYENLER! 

Fon Ribbentrop, Staline, doğru· 
dan doğruya Hindistana veya Tür
kiye ve lran üzerinden cenuba 

ilerlemesini tavsiye ederken yalnız, 
lngiliz ve bir kısım Fransız kuv· 

vetlerini Rusya üzerine çekmek 
suretile Almanyayı kurtannağı de-

pek vazihtir ve Berlinli müşevvi
kin Rus1an bu taraftan kandırma· ğil, ayni zamanda petrol da düşü· 
ğa ~alışını§ olması kabul edilebilir. nüyor. 

TORKlYE re !RANDA .... 

Bununla beraber istil~ kuvvetle
ri, Türkiye tarafından, kendisini 
fena yollu, müdafaası kolay, müt· 
hiş bir dağlık mmtakaya atılmış 

görecektir. Rusların tiiıradan de
nize ulaşmasına gelince; lskende
run körfezi kuş uçuı;u mesafe ile 
700 kilometre ötededir. 

Almanya, kendisini kurtarmak 
~e. pu sırada yangını etrafa 
~~~ttirmek gibi korkunç ve 
tAilliceli bir oyun O}'Iluyor. Bu si
ı;ayf!tt onun lsveç. Holanda, Belçi· 
O. ~~~t .Romanya gibi 
~t:~ere hücum etmesile 
mllmkan olabilir. Fakat Almanya· 
ma kanaatince lngiltere ile Fran
sQ"I korkutmağa ve serfuru etme
le 'lifi gel~ daha basit bir çare 
~ Sovyet Rusyayı Kaf
~1Hindistan yolu üzerine, 
~·de doğrudan doğruya 

nm Hindistan hudutlarında cid- Iran tarafında ise t~büs 

Yakın sarka bir Rus ilerleyişi 
Alman malzemesi ,.e teknisyenleri
le kolayca takviye edilebilir veya 

Romanyaya bir Alman ilerleyişi 

ile ayni zamanda yapılabilir. (Ro

manyada da gene petrol hedefi)~ 
Umumi harp esnasında Alman 
malzemesi ve teknisyenleri Süveyş 

kanalına, hemen hemen Bağdat ö· 
telerine kadar gönderilmişti. Onla· 
nn Ermenistan harp sahalarında 
da bulunacağı muhakkaktır. eli bir muvaffakiyet elde etmesi Ru.slar için daha güçtür. 

muhtemel görülemez. 

ıMstana saldırtmaktır. 
Bu fikrin' en. başlıca taraftan· 

nm Alman hariciye nazın fon Rib
RtQtro.P oldui\ı~aşılıyor. Fon 
Ribhentrop görünüse nazaran şu • 
ıd:ta1ara ·dikkati ~ekmiştir: RUS' 

Ja'iki asırdan fazla bir zamandan
beii Kafkasyadan serbest denize 
,(Akdenize veya Basra körfezine)] 
~efe veya doğrudan doğruya 
Hindistana uzanmağa teşebbüs I!!" 

dip durmuştur. Kafkasyadan son 
teşebbüsleri 1877·78 de 1914-18 de 
oJm\ljtur. Rus hqrbiye nezaretinin 
~vttrfride en aşağı yetmiş sene
lik ve"' Türkistanın zaptından so~
raya ait olan istila planlan mev· 
dittur. 

CBNGIZ HANI/{ YOLTJNDAN: 

FOG Ribbe.ntrop işaret etmiştlıt, 
ki on üçüncü asırda Cengi:ı Han,' 
on be§inci asırda Timurlenk gibi 
~er Almanyanın şimdi Rus 
lamı teşebbüs etmelerini istediği. 
ip muvaffak olmuşlardır. Bilha's
sa Timurlenk, Mo~ova tarafın· 
dan idare edilmekte olan geniş a· 
rapye dahil şehirlerden biri olan 
Ssıerkantten hareket etmi)ti. 

Bu bflyük teşebbüs müşkülatla 
karşıla,acak mıdır? Bu muhakkak; 
hatta yenilmesi imldmsız müşkü· 
ltt.. Fakat Alman teknisyenleri 
bu suale hayır cevabını veriyorlar. 

Burada meseleyi iki ayrı cephe
ainden mfitalea etmek lazımdır: 
Kzfkasya cephesi, Hindistan cep
hesi.- Rusya ilk zamanlarda bil· 
tün kuvvetini yalnız Iran veya 
yalnrz Ef ganistan üzerine teksif 
edebileceği gibi Iran ve Efganista· 
na ayni zamanda ve ikisine birden 
hücum da edebilir. 

FAKAT SAADABAT PAKTI 
VAR 

HiNTLiLER iSTERLER Ml? 

Kaldı ki camilerinin kapanma
sını hoş karşılamayan Rusyadaki 
Müslüman ahali, Türkmenler, Oz. 
bekler, Kırgızlar ve Tacikler (Tür
kistandaki dört Sovyet cumhuriye
ti ahalisi) bir harp vukuunda Sov
yetlere büyük müşkülat çıkarabi
lirler. Efganistan bu neviden aslle
rin sığındıkları yerdir ve diğer ta· 
raftan Efganistan (tekrar edelim). 
:rürkiyeye, Irana ve lr:ika, Irak i· 

. se lngiltereye bağlıdır. Türk - ln-
,giliz anlaşması da Londra ile An· 
karayı çok yaklaştmnıştır. 
Şu halde büyük Britanya impa· 

ratorluğunun Hindistan tarafın· 

dan büyük bir korkusu olmamak 
gerektir. Esasen lngiliz - Hint 
ordusu kalabalıktır, iyi talim ve 
terbiye gönnilştür. Ne müslüman· 
lar, ne de Brahmaya foananlar, 
ne Hint prensleri, ne Hint milli· 
yetperverleri Sovyet istirnsının do· 
ğuraca~rı anarşiyi istemezler. Bu 
sebeble Hindistana karşı bir tehli· 
ke halinde iki milyonluk bir milis 
kuvvetinin dahilde asayişi temin 
vazifesini üzerine alması ve bütün 
ordunun hudutlara koşması evvel· 
den kararlaştırılmış bulunmakta· 
dır. 

KAFKASYA TARAFINDAN ... 

Kafkasya cephesinde Sovyet 
teşebbüsü ise gene çok mil,J<ül 
olacaktır. :Maverayı Kafkas mmta
kası Çarlık Rusyasına, Osmanlı 
imparatorluğuna ve bilhassa lrana 
karşı yapılan Muzaffer bir Rus i· 
lerleyisi sayesinde ilhak edilmişti. 
O zamandanberi Hindistan, Erme
nistan ve Azerbaycan (BakQ mm· 
takası) birer Sovyet cwnhuriyeti 
olmuşlardır.Gürcistanda,küçük bir 
millet mikyasında milliyetçilik ce· 
reyanı mevcut olduğu gayrikabili 

Rusya için can sıkacak taraf şu- inkardır. 
rada ki Türkiye, lran, lrak ve Ef- Baku şehri ve mıntakası, bir 
ganistan biribirlerine hakiki bir it- milyonluk nüfusu \'e petrol kuyu
tifakla bağlıdırlar ve bu devletler- lanrun büyük zenginliği ile, hatta 
den birine taarruz etmek bunların etmografık ha.kundan bile b'ir kuv
hepsile birden .uğraşmağa mecbur vet teşkil eder ve burası Sovyet 
olmak demektir. Rusyadan ayrılırsa lram iktic:adcn 

Diler taraftan Efganistandan ihya eder. 
,.;meksizin Hindistana taam.ız et· Bununla beraber Marevaryı 
mele imkln~z değilse bile mü~ül- Kafkas Ru:.lar iı;in mühim bir ha· 
dür. Filhakika Efganistan Fcrgana rekct üssü teşkil eder. Burada Ka· 
~(Rusylkfa). ile Kişmir ,(Hindistan .... ..radeniz ve Hazar denizi §imendi· 

Her iki ihtimalde de Rusların 
vaziyeti çok müskül olacaktır. Çün 
kü Suriyedeki Fransız orduları 
Türk ordularına yardım jçin s~ 
atle Erzuruma gidebilirler, ayni 
zamanda Basra .Körfezinde karaya 
çıkan lngiliz kuvvetleri de Tibrizi 
kurtarmak üzere Rumye gölünün 
garbından veya Türkiyeden ile.r
liyebilirler. 

Unutmamak lazımdır ki umumi 
harbin sonunda Ingilizler BakQya 
kadar bir kolordu göndermişlerdi. 
Ingilterenin menfaati sadece Ira· 
nı kurtarmakta değil, BakQ petrol 
!arına kadar gitmektedir. 

Esasen İngiltere bu akını düşün 
müş ve Türk - Iran - lrak • Efgan 
anlaşmasından ibaret olan diplo· 
matik mania bu sebeble konul· 
mu§tur. Bu mania sağlamdır. As· 
keri bakımdan antantın elinde hiç 
değilse bir mükenunel ordu vardır: 
Türk ordusu ... Bu orduya lngili:t" 
Hint ordusu ve Suriyedeki Fran~ 
sız ordusu iltihak edebilir. 

Işte bu sebeblerledir ki Rusya
nın bu oyunu oynamağa cesaret· 
edip edemireceğini sormak yerin· 
dedir. 

PETROLE DOCflU ... 

Bu vaziyette Almanyanm ka· 
zanacağı çoktur, fakat Rusyanm 
kazancı pek görülemez. 

Alman matbuatı, birkaç kere, 
fon Ribbentropun telkinatına ma
kes oldu. Bu fikrin Moskovada 
münaka~ edildiğine hükmolunabi
lir. Fakat bu fi.kir, ancak Finlfuı· 
diya harbi Rusların lehine netice
lendiği takdirde kabili tatbik.lif. 
Halbuki şimdiye kadar Ruslar ~ 
rada bir şey elde edertlemişlerdirJ 

iLKBAHAR Y AKLA.ŞTIKÇA 

TEHLiKE BVYVYOR 

Bugünlerde çıkarılan şayialara 
rağmen bizim ,(İngiltere ve Fran· 
·sanın)) Asya cephesinde hazırlan· 
mak için henüz vaktimiz vardır. 

üstelik kışın şiddetli soğuklan Ef
ganistanda ve Pamirde oldutru ka
dar yukarı Ermenistanda da, bir 

\taarruza ciddi bir manidir. Bunun· 
:fa beraber tetkik ettiğimiz bu ihti· 
mallerin nazarı itibara alınmaması 
gayrikabili af bir hata olur. 

ltalyanm mukabil tarafa geçme
i korkusile Balkanlarda hareket
. z kalan Almanların, bir gedik acw 

rnak arzusile, yalcın şarkı tercih 
leri ve Kremlin h!kimini ·bu 

ceraya atılmağa kandırmaları 

Meselenin diğer bir cephesi öe.; mümkündür. Bu bakımdan ilkba
petrol meselesidir. Şimdiki halde i ~r yaklaştıkça tehlike büyüyecek .. , 
mevzuubahs o1an, Kafkasj2; ~ır. , ı· 
lran ve lrak petrolleridir. Karad~ MADALYANIN OBOR TARAFI 
nizle Hazar denizi arasnıda b~ 
harp vukuu takdirinde harbin he
deflerinden biri petrol, diğeri l:Iin· 
distana giden yola h~kimiyet ve: 
ya - müttefikler cephesinden - Rus 
ların bu yoldan uzağa atılması o
lacaktır. 

Ruslar Musula kadar sokulur
lar, yani yakın şarkın bütiin pet· 
rollerini ellerinde toplarlarsa, vazi
yetlerinin derhal birinci dereceye 
yükseleceğ~ aşikardır. Diğer taraf
tan lngiltere ve Fransa ile mütte
fikleri BakQyu almağa muvaffak 
olurlarsa bu, Rusya için, bir fe· 
Ifiket olur. Aksi halde ise, yani 
Baku Rusların elinden a\mırsa 

lngilterc ye Fransa ile ayni :zaman 
da Türkiye ••e Iran kuvvetçe ve 
nüfu.zca çok yükselirler. 

Bu hah i tetkik ederken hatır· 
lamak lazımdır ki Almanya 1918 
de Kırımı işgal ettikten sonra Ba· 

Tabiatile aksi ihtimali de gözö
nüne alabiliriz. Yani müttefikle
rin de Maverayı Kafkasta düşma

nı oyalamaları ihtimali akla gele
bilir. Fakat zaman onlarla beraber 
olduğu için münasip zamanın gel· 

mesini beklemeği ve mukabil ta· 
arruzu tercih edeceklerini tahmin 
daha muvafık olur.Çünkü bu hare
ket, hücuma uğrazmş yakmşark 
milletlerini etraflarında toplama
larını mümkün kılacaktır. 

ŞEMR TtY ATnOSU 

Komedi kısmı: 
Bu akşam 20.30 da: 

BOZUN KISASI 
Şehir 'l"lyatroaunun bUtlln h!aııatmı 
fellketzedelere tahslı ettftı bUytık 
mUsamereat 15 Şub:ı.t Pazartest ak§l\· 

mı flk de!a olaralt: 
) , PEMEBE SOKAK 46 NO. 

'1;µ> 

Son Dakil<a'nm zal:iıfa romanı 

Yazan: William Matin 

Con tasdik etti. 1ıçi elbisesi· 
nin altında kalbi kopacakmlf gi
bi çarpryordu... Demek muam • 
ma çözülmek üzereydi l Bu es -
nada bir ses: 

''- Çocuklar. boş sandıklar 
geliyor, ha gayret, yapıJUl ba • 
kalım.,, 

Asansör, boş sandıklarla yüklü 
olarak indi. 

Bunlar ka:nyona yükletildi ve 
yine meyva mağazasına avdet 
cttiJer. 

Con, son b~ sandığı mağazada 
kiJere inen asatlJÖre koymuıtu 
ki, kendisini az daha ele verecek 
bir h!dise oluyordu. Mağazadan 
içeriye bir kadın girmişti ... Ellen 
Osmom:ll 

• 
KuJe saati gece iki buçuğu 

çalıyordu. Kovent Bahçe uyan· 
mamıştı... Ve işte bu esrarengiz 
laz, böyle bir saatte, sırtında b~ 
manto ile meyva mağazasına gi11 
mişti. Daha birkaç ~t evvel 
Comın kolları arasında idi. Ona 
aıkıru ilan ediyordu .• Onu öptü
ğü esnada Ellen baklanda en 
küçük bir şüphe bile duymuyor 
du. Lakin bu mağazaya gelmesi 
ve o fare suratlı herifle pazarlık 
yapması Conda yeniden Ellenin 
aleyhinde ıüpheler uyandırdı. 

Kimbilir, belki yine (Mavi Por 
taka!) dan geliyordu? Herifin bi
ri Cona: 

''- Çekilsene yoldan be,, diye 
bağırdı. 

Con, onu yumruklamak istedi 
ve kendini zo?'. tuttu. Kapmm ö• 
nüne çıktığı vakit, Ellenin uan
aöre bindirildiğini gördü. Genç 
kız, kilere iniyordu. Ellen, !biraz 
sonra kendini esrarengiz kilerde 
buldu. 

Biraz sonra, asansör yine çık • 
tı ve fare suratlı herif yine gö • 
rüm.iil. !~ilere homurdanldı: 
"- işiniz bitti mi?,, 
Hamallardan biri: 
"- Evet, bu sandıklar 

parti.,, 
"- Öyleyse yallah. BugtinlU1C 

fazla birşcy yok!,, 

29 !KlNC!K.ı\N1'N HMO • N?. Sl 

• r Çeviren: Ha-Ke 

Biraz daha ilerledi, elini düf 
meye uzattı. 

Tiz bir gürültü ...... ~aansörüıl 
hareket esnasında yaptığı gürül" 
tü .... Con, platformun üzerinde, 
elinde kama, attlmağa hazır bit 
vaziyette dumyordu. 

Biraz &onra, kilere vardı. Etraf 
.zifiri karanlıktı. Coa soğukkanlı" 
lıkla gözlerinin karanlığa alışına· 
smı bekliyordu, 

Asansörden çıktı; ellerini uza' 
tarak etrafm1 yokluyorllu. 

Kilerde, mağazada olduğu gi" 
bi, bir elektrik tesisatı mevcutt1l· 
Elektrik düğmesini bulmak lbını" 
dı. Sandıklara çarpa çarpa iler· 
liyordu. 

Kulağına hafif bir ses geldi. 
Durdu. N ef eı bile almıyordu• 

Sonra yine tiz bir gürültü, 'Ve 
asansör yavaşça yukanya doğru 
sıkmağa başladı. Con, asa.naöre 
idoğru atıldı, fakat ayağr, yerde 
yatan bir cisme taıaJdı, ve ilerle· 
mesine mani oldu. 

Sonra, kiler, elektrik ıpğu)ııl 
altında aydınlandı. Conun gözleri 
kamaştr. Elini gözlerine siper 
yaptr. Asansöre yaklaştı ve yulaı" 
rıya baktı. 

Yukarıda, fare suratlı herif a· 
şağrya bakıyordu. Conu göriincO 
hayret etmi§ti. 

Con, onu göremedi. Ayağın' 

takılan cisme baktı. 
Yerde, ağzı tıkanım§, ...,, '\arı 

elleri bağlr, Ellen Oımonıd-yatl 
yordu. 

Con: 
"Ellen!' diye haylirrdt ve ~ 

\lzerine atıldr. 
Bir dakika sonra kız eerbeıti. 
.. _ Con, Con" mye k~ o· 

nun kollarına attı~ Onu .tanı· 

ml!tı. 

Con Ellen'e sordu: 
''- Siz buraya niçin geldinis ?" 
Ellen Cona tuhaf tuhaf baktı: 
"- Siz buraya gelmemi iste• 

miştiniz, ben de geldim." 
Şimdi hayret etmek sırası 

Condaydt . 

Motörün gürültüsü Cona, kam 
yonun hareket ettiğini anlattı., 

Fare suratlı herifin bakıtlan al .. 
tında, üç işçi yavaş yavaı uzak"- . • 
!aştılar. 

•'-Ben mi? Öyle bir !ey ııa· 
tırlamryoruml" 

"-Bu kağıt sizden değil mi?'' 
~ e Co.n'a ufak bir pusula uzattı· 

Con pusulayı aldı ve okudu. 
(Devamı var) 

Adamların uzaklattıklarına ka .. 
naat getiren fare suratlı hemen 
telefona koıtu: 
"- Bay reis, kız buradadır. 

Ne yapayım?., kötü kötü gülü
yordu. Telefonda ona ne yapaca .. 
ğııu reis anlatıyordu. Muhavere 
bitince sandıklardan birinin üze • 
rine çıktı ve uyuklamağa başla· 

dı. 

Aradan bir saat kadar zaman 
geçti. 

Çıkmaz sokağın bqında bulu· 
Jlan fener !duvarlara acayip göl· 
geler akıettiriyordu. 
~lgenin biri kıımldama'ğa bat 

tadı... Gayet yavaş yavaş ve ihti• 
yatla hareket ediyordu. 

Bu gölge, biraz evvel çahpn 
amelelerden birine aitti... Con 
~rençam'dı. Köıede Ellen Os· 
mond'u beklemişti; onun çıkma· 
dığnıı görünce içine büyük bir 
merak düFilil§tÜ. Ya kıza bir §CY 

oldu ise? Salan başına bir felaket 
gelmiş olmasın? 

Portakal sanldıkları birer ta• 

puttu ..... Con düşündil ve alnında 
soğuk terler belirmeğe başladr. 

Ellen'i bulmalı idi ... Her ne pa· 
hasına olursa olsun. 

Elini, odasında bulmuı olduğu 
kamanın üzerine koydu ve ilerle· 
di. Mağazanın önüne geldiği va· 
kıt, durdu ve dinledi. 

Ses yoktu. sandrkların üzerin·· 
lle uyuklayan fare suratlı herif 
onu karanlıkta göremezdi. Con, 
asansör düğmesinin nerede oldu· 
,ğunu pk al1 biliyordu. 

Günlük bulmaca 

Soldan .p: 
1 - Yemek arum41' )'eDllllD, J _,, 

;rn&yet, 3 - Rabıt edatı, • Az. meal' ~ 
Su. o& - YUkaek • n&ve • BorcUJS11 

Ter. l5 - lnleyio .. Adedler, e ,, 
Hatmı.ıar • Gök. 7 - Fazlalık lf,d' 
eden bir edat • bim - Çabuk par~ 
bir nevi mantar, 8 - Kuabm aattıf 
• Sayı • Sonunda bir R ol.aa :ıufll' 
yağan. 9 - Taharri etmek, 10 " 
Basamak. 

'Ya.kAnlan &f&ğr: 
1 - lkl kl§lllk koltuk. J - :aet• 

kese bildir. 3 - Şart 11.lı.lkuı - auç· 
leıUrmek • Beyaz. 4ı - Bir vaııl1 

hayvan .. Nefer • Orta, l5 - ~ 
bir devro veren çiçek - Adedler. e " 
Aptnı • S6yleme, 7 - !Bir tıuıe - jf 
kambllde birli • BUtUn, 8 - Beygir • 
Ördeğin (R) al eksik - Sonunda •'IJ,• 

olsa ııaçaız. 9 - .Vadetmek. ıo " 
Parasız \"erilen. 

29 Xo. lı bulınacamıun halU: 
Soldan llllfa: 
ı - Kalorlter, 2 - Amfraııe • ~t. 

3 - Ltbaa • Namd, 4 - Orak - J{•· 
zak, l'l - Ras - Alaz, 6 - ln • J{ı&Y'' 
rnn, 7 - Fenalık - :N'e. 8 - ,,E • ~.,.o.t 
.. K. 9 - Ramazan • Re. ıo - 'l'eıı." 
/Neku. . 


