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Ankara, 30 (A.A.) - Fransız Yalan Şark ordulan kumandanı orgeneral Veygand'm ~rzurwna gittiğine dair bir. 
ecnebi ajansı tarafından ne§rolunan haberin tamamen '!ydurm~ olduğunu beyan!l ~adolu aJansı mezundur. 

Orgeneral Veygand, dün akşamki Toros ekspresıle Surıyeye hareket etmı§br. 

Alma~ 
havaa ' 

• giltereye ye id 
arı yapr1ıağa haz 

n 
r-

S©vy~tD~rr 
süvöDD~IF<® k~lr~O 
hc§llr<®k~t~ ~~~itü_ 

Son bir hava hücumunda 15 
Sovyet tayyaresi düşürüldü 

Kont Ciano 
Japonya ya komin

tern aleyhinde 
pakt teklif 
etmemiş 

r.oma, 80 (A. A.) - Kont Çia
no'nun Romndaki Japon sefirine 
komintern aleyhinde yeni bir pakt 
akdini teklif ettiğine dair verilen 
haberler sallihiyettar bir menba-' . 
dan tekzib edilmektedir. 

Sovyetlerin -·- · ..... _r~ ... ..-~ 
Finlandiyada, ·' · 32 ınsan 

Bir otobüs içinde 200,000 
Zayiat verdikleri 
tahakkuk ediyor 
HelshıJd, 80 (A.. A.) - Resnıeı:r; 

verilen Inalillnata göre, Sovyet 
hava kuvvetleri, di.in Finliindiya 
ıüvU halkma karvt Yeniden. §iddet ... 
il faaliyette lbulunınU§tur. Maaın~ 
fih bu faaliyet, düşmana. çok pa .. 
halıya mal olmuştur. Verilen bau 
ha.berlcro göre 12 Sovyct tayyare. 
ısı dil§UrUlmiiştUr. Bunlar, ıukuf 
ıtoktaıan belli olan Sovyet ta~ ill!l-ııı.1l•'ll~··.;ı,,_,,,,._~ 
t-eletidir. Fa.kat, hakikatte Sov .. 
YeUerin 17 tayyaresinin dUşt.UğU 
'anııınnlttadir. 

Sovyet tayyareleri, FinlAndiya .. 

~§arkında bir hastaneyi bom 111 t 
-...~a tutmuşlar ve burada 20 ~ 

~l . ölilmüne Bebebiyet vermiş .. 
etdir. 

~ aehıi de liddetll surette ' 

3 
a.rdıman edilmi3tir. Burada 

O kİ§i ölnıUş, 50 kişi Yaralanml§· 
ttr. 15 do ev YJkılmıatır. 

l'>argo mmtakasmda iso -4: ölü 
":- lO Yaralı vardır. 

SOVYET TEBLlGt 
~oskova, 80 (A.. A.. > - Fin.. 

trad aakert ınmtakasr genel kur
llıaYJ:nın tebliği: 

29 klnunusanide, mUhim hiçbir 
:adise vukua gelm~tir. Sovyet 

a\>a kuvvetleri keşif ve bombar
~an uçu3lan 'yapmretır. Muhte

Jı.oktada dUşmanın yedi tayya
~st dü~rlllmüştur. 

llht HAVA AKINJNDA 
l!) TAYl'AR.tJ KAYBETTİLJl'..R 
lUga, 80 (A. A.) - He1'lnki'den 

.. 
bildirildiğine g8re dün cenubi Fin
l!ndlya limanlarından biri Uzerine 
yapılan bir akm csnımmda 15 
Sovyet tayyaresi dlişürlilnıü§t.Ur. 

Taku üzerine yapılan a.knı.a 30 
tayyare :iştirak e~. Sehrin. U
zerlne nttlan bombalar birkaç 
nokta.da yangın çıkmasına sebeb 
olmuut,ur. 

SOvYETLERiN İNSAN 
KAYIBI 

Londra, 30 ( A.A.) _ Sovyetle· 
rin Finl!ndiyada uğradıkları mu· 
vaffakıyetsiılikler hak.kında tef· 
sirlerde bulunan "Times'' gaze • 
tesinin askeri muharriri, SoYyet· 
terin şimdiye kadar takriben 

Diri diri 
yandı 

Meksiko, SO (A. A.) - .Meksi. 
ka devleti arar.is.inde kain Tolu-
ca'dan bildirildiğine göre içinde il· 

' mele bulunan bir otobüs benzin al
maktayken tutuşmu.5tur. Amele
den 32 k~i ölmUş ve 8 i a~ ol
mak üzere 23 ki.si yaralSJtmıştır. 

İtalyanın kömür 
ihtiyacı 

Roma, 30 (A. A.) - Ecnebi 
müşaltldlerin istihbaratına naza
ran Clodius'lin Roma'da mUzake
re edeceği başlıca meselelerden 
biri İtalyanın kömür ihtiyacının 

temini i§idir. Deniz seferlerinin a
zalması üzerine İtalya'nm kömür 

l ihtiyncı k8.fi derecede tatmin edi
lemediği için İtalya şimdi Brenner 
yoluyla gönderilecek olan Alman 
kömürlerine güvenmektedir. 

200,000 ölü ve yaralı verdikleri· 
ni bildiren FinlAndiyalıların bu 
iddiasının hakikattan uzak olma· 
dığını yazmaktadır. 

Esasen iyi malfımat almakta o· 
lan Ruslar, sonk!nun başlangr 

cında Sovyet zayiatının o :zaman 
cephede bulunan 20 fırka mevcu· 
dunun takriben yüzde 30 unu 
t.eşkil ettiğini yani 120,000 kişiyi 
bulduğunu beyan etmekte idiler. 
Zanedildiğine göre, geçen taarruz· 
dan sonra ihtiyata bırakılan 17 
fırkanın mühim bir kısım, cep· 
heye sevkedilmiııtir. Bu suretle 
zayiat miktan olarak gösterilen 

<Devamı 2 inci ayfamızda), 

EN SON DAKiKA 

Voroşilof 
Finlandiya cephesine 

gitti 
lUoskorn, 30 (A. A,) - Harbi. 

ye komiseri Voroşllof, refakatind.ıt 
general Şapaıınikof ve Meklis bu
lunduğu halde Terioki'ye git.mi!itlr. 
Voroşilof, yolunn devamla bura
dan Karcll ve Ladoga. ccphelerlııe 
mt.mi§Ur. 

la ı or 
Alman - Danimarka 
hududunda büyük 

bir hareket var 
Londra, SO (A.. A.) - Alman - Danimarka. hududunda, Sylt'do 

dahil olmak üzere 7 Frise adasmı ''J'.Qemnu harb mıntakası'' na ithal 
eden Alman kararnamesi, yüksek Alman kumanda heyetinin mak.:ıat
lan hakkında muhtelif faraziyelere yol nçmaktadır. Sylt adasmm 
tahliye edildiği söylenmektedir. 

Daily Mail gazetesinin Amsterdam muhabiri 3öyle yazıyor: 
''Bu tahliye işi tahıı.kkuk ettiği takdirde • lmı:mla.rm Sylt Uze

rlne yıı.pılan İngiliz hava keşiflerinden ameli bir ders alarak bu ada
nın İngiliz akmlarma pek maruz bulunduğunu anladıkları manasını 
tazammun edebilir . ., 

Muhabir, Sylt ada.smda geçenlerde esrarengiz infilfiltlar vulma 
geld;.;lni hatırlattıktan sonra şunlarr ilave eylemektedir= 

"29 iklncikftnunda Dnnimarka hududunda bulunan miişahitlcr 

Hindenburg bendi üzerinde, Sylt adasını karaya bağliyan şimendifer 
htitttnda Almanların bUylik bir faaliyet gösterdiklerini görm\lfjlerdir.,. 

,. .Muhabir, Büylik Britnnyaya karşı yapılacak keşif hava n.kmla
rmm intaç edeceği mukabelebilmisllden kaçmmak mlilWıa.za.sile ~ 
aclalarmm tahliyesine ba§lnnm.13 olması muhtemel bulunduğunu yaz· 
m~tadır. 

l-ondra, SO (A. A.) - DUn lngiliz sahilleri Uzerine yapılan ha.
va akmlarma 20 kadar Alınan tayyaresinin iştirak ettiği hava neza.. 
retince bildirilmektedir. 

2Norveç,1 Danimarka 
1 • • 

·ı vapuru torpillendiler 
Danimarka vapurunun ancak ikinci 

kaptanı kurtulabildi 
ı.oudra, 80 (A. A.) - England Dan.iınarta. vapuru ile Hosanger 

N ırveç vapuru Alman denizaltı gemileri tarafından batınlnuştır. 
"England" gemisi mürettebatından yegane kurtulan, geminin 

lldnci kaptanıdır. İkinci kaptan, 32 saat bir tahta parçası Uzerlndt 
'<l~ııizle mücadele ettikten sonra görülerek bir gemiye alınmıştır. 

Bir İngiliz gemisi, Hosanger gemi.si milrettebatmdan Uç ki§iyi 
kurtarmı§lır. Bu gemi mürettebatından , başka kimse kurtarılama
mı~tır. 

Faro Norve~ gemlsi de bir Alman. denizaltısı tn.rafmdan torpil
lenmiştir. 

BİR LETON VAPURU DA HA VADAX BOMBALA1'"DI 
Londra, 80 (A. A.) - Dün İngilterenin şark sahilli>de bir Al

man tayyaresi tarafından bombardıman edilen ve karaya oturan 
Te.utmila ismindeki Leton vapurunun enkazmd.a bir tc)t kişi bulun
muştur. 

Vapurun içinde bulabildiği bUtUn esvablan üstUno giyml§ olan bu 
gemici ııunlan anlatmıştır: 

"- Vapurun güvertesine 4 ,.e denize 2 bomba dilfitil. Bombala
rın infil!ıkı üzerine bayJldım. Kendime geldiğim zaman vapur ınılnr:ı 
tAb! olarak sabile doğru gitmekteydi.,, 

Tantmlla vapuru milrettebatmdan 16 ldı i dııha bulunmuşsa da 
tunlnrd:uı 7 ai knybolmu~tur. Riga isnündekl kUctlk bir tahlis.ive san. 
dalı dün >0~ ola rnk sahile dUşmilştUr. 
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Bir Alman 
bir Fransıza 

Bugünkü Almanyayı 
nasıl anlatmış 

a-ıaı~fll]~lddllST8f/F17·m 

l'rımm La Jtirnal guetst. 
m Zlrth muhablrt Zllribte raaıeı
dllt '" oa aenellk bir dostu oldu
twıu "6ylediği bir Almanla yap. 
biz bir mWikatı gazetesine yas. 
mattır. 1lllı1n1 vermediği bu Alına· 
na abnuayada gok tanmm11 bir 

SUQlcl oldufuau )'UID&ktadır. 

KIUlkatm enteraaıı bulduğu
ma taranarma bla de terctlm• et
tik. 

Alman a&nayici bir Fransız ga.. 
.temme c!emll Jd: 

''- Benim vatandqlanm ara.. 
amda vazlyeU olduğu gibi anlayıp 
takdir edenler pek azdır. Çünkü 
bOtilıl Almanlar bugün dUşün

mektea lclz birer esir hallne tn
kılU etmJelerdfr. Propagandamn 
~yledlklerine inanmak mecburi • 
yetinde bulunuyorlar. Yahut inan. 
mayıp aP1anm ~ya tqebbQs 

ettiler mi, geataponmı yumrultı 
altmda ezlllyorlnr. Gestapo dcdi
lhnb bu teoekkUlUn hakikaten 
:nuıl bir mana ifade ettiğini ecne
biler aıılıyamu. Onun no oldufu· 
JlU anlamak lçtn Alman olmak v~ 
rumrufu altmda esllm1t bulwımak 
1A.ma. 

lılemleketbı latılrbalinl tehlike -
ye atmq bulunan partlye arUk 
halkiıı lt.Jmadı blmaD1J1tır. Or • 

duda '" halkta Jtuvveimaneviye 
19U teklnln yanında mırdır. Ta.
bit kfınse FWırerl açikça tenkid 
etmiyor tabll anlamnu;,., Ortada 
Geltapo var. Onun ajanlan her bi
r.ama lçlııde. her k«lten.ln bqmda 

bwunuyor. l"abt onu ten1dd etme
ğe cesaret edemlyen halk artık o
nu eü1 cotkunlukla da alk13lamı
yor. Halk artılı yavaı yavq on
dan ttzaklqtyor. Emniyetini kay
beden blr lnaandaıı uzaklafll' gi
bi! •• 

F.vet. Almanlar içinde lilinan -
Sovyet paktının bir deha eseri ol
dufunu kabul edenlerin sayısı pek 
('Ok. Onlar SovyeUeriıı bize lpUdaI 
cıc.:ldı Yereceklerlnden eminler. 
Halbuki SovyeUor blae hf!;blr za • 
man lhtlyacmm derecesinde ipti
da! madde Yermlycceklerdir. 

Almanyada lht.lklr da aon dere
uye ytlbelmlftlr, Paraa olan a
dam yiyecek her ıey bulur. Meae
ll bir aebaevatçrya gittiniz mi, or
tada )fe yaramaz ve pahalı blrta
kmı ıe)'lerln tethlr edildlğ:lni, fa
kat o rflnkU ihtiyacınız olan kır
mm veya beyaz IAhananm mey. 
danda bulunmadrğuu g5rUrsUııUz. 
Adamdan evvelA llhana latenenla 
yok cevabmı verir. Fakat evveli 
ortadakl ve pahalı ıeylerden btr. 
kaçını aatmalrr da arkadan lAha. 

:aa latersenlz 8ebzcvatçı gözetle • 
1llp gazetlenmedJğinl anlamak için 
'8Yt• bir etrafma bakınır, eonra 
bir kenara atıtmıv bir sepetin içi
ne elini daldınr ve IAhanayı cıka. 
nr. En gUg bulunan )iyecek ettir. 
.l'akat o da parayla bulunuyor. 
Her teY gibi. .. 

Kahveye gelince, hf'r Alman 
fttandaştnm haftada yed! gram 
tahveye hakkı vardır. Fakat her
hangi bir insan yarım kilosuna 
yfrmJ sekiz mark verirse, :1er gUn 
Jstedill miktarda para bulabillr: 
"Ttlrt para.sile qafı yukan yanın 
kilon on dört lira demettir.,, 

Muharebe m.uarlflnl kareıla
mak için devletln hususi ekonomi
lere el aatacağmı tahmin eden 
halk paralanm bankalardan çek
mekte" Olllarla flly& •tmalmalt. 
tadır. JDmle Mblnde bet pva bJ.. 
tıfmı lftemlyor, Onların oeblf'rhı· 

iea M parayı nutıerin alacakla
..... ıJmnlına bile h&rbden 

Sovyet - Fin Daladlyenın radyoda lngilter~de 
harbi verdlil nutuk 

sonra bu puanın eıa afak bJr k!y
metl blnuyacağnu bilJyorlar. JılD 
zayedeyle 1atıe yapılan yerlerdu 
hakikaten temaşaya )'akın man. 
zaralar gösterilir. Enflaayon za • 
manmda olduğu gibi - halk anti· 

b etya, eKl kadın vo erttek en. 
leleri, kullanıhnJe, yıkanmq, 19 • 

manm11 C&JDA§Ir, battA eski iskar
pinler ve labrptnıertn dDPıealne 

takılan lastikleri bile alıyor. Hole 
§U IA.stllı: ökçelerin fazla miktarda 
eatmalm111 hakikaten ıayuı hay· 
ret bJr ıey! 

Bunun sebebi yeni iskarplnJe· 
rin ökçesinin deri değil sun'i bir 
maddeden yapılmış olması ve bu 
maddenin de yal'.'lllurda hemen 
eriyivemıesidir. Bunun için bir 

çoktan bunlan ökçelere çiviletmek 
için alıyorlar. Eski iskarpinlere o· 
lan rağbete gelince bunun da 
bambaşka bir sebebi var. iyi bir 

kunduracıya Uç beş çtrt eski is
karpin götürürseniz i}i deriden ve 

k&eleden yapıJan bu iskarpinleri 
bozup hepsinin sallam tarafım bir 
birine karıştırarak slııe iyi ve ade· 
ta yeni bir iskarpin yapar. 

Alman sanayid. muharir dos
tunun Alman halkmnı harbin ne· 
tiresi hakkındaki kanaatian üz.eri
ne ııordulu suale fU cevabı vemıi~· 
tir. 

Memleketimizde düşilnebilen 
herkes askeri bakımdaıt vaziyetin 
müthiş karışık olduğunu müdrik· 
tir. Şefler bile taşkın bir vaziyet· 

tedirler. Fakat mükemmel suret· 
te yapılan propaganda cahil halka 
daima Hitlerin Polonyada on se 

kiz günde galip geldit\ni ve sırası 
geldiği zaman Hitlerin düşmanlara 

kat'Şl bugüne kadar tanıtmayan si· 
IMılarla bir >,ldımn taarruzu ya· 

pacağmı; bundan da 90 gün sonra 
Almanya için muzarerane bir stsl· 
hun imzalanacağı telkin edilmek· 
tedir. 

Bu propagandaya göre lngtliz 
ve Fransızların Clıerlerine tavsiye 
edilen bu bOyQk saldınp muka· 
vemet etmelerine IJnUıı yoktur. 

Birinci •rruft.an on bin tayyare ~ 
tlhklmW, ydanak için, altmq, 

seksen tonluk tanklar, dehıet sa
çan 150 tahtelbahir! Muhakkak ki 

doksan günde zaferi temin ede -

cektJr. fıte bagUn Alman klltıeıe. 
rtnln kuvveimancviyelerlnl yilk • 

seltmek için aöylenllen sözler bun . 
tardır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
200,000 rakamının makQI oldu· 
~u kabul etmek lAımmr. 

Muharrir, şunları ll~ve etmek
tedir: 

"Rus hOkfımetinin Letonyadaki 
Sovyet hava üsleri için benzin 
bulmakta güçlük çektiğini ötrm· 
diın." 

Sovyetler ise kMi md.'tırda sar 
nıçlı vagonları olmadığından ve 
Moskova ile Leningrad arasında· 
ki mıntakada hatlann tıkanması 

yüzünden vagonl . m serbestçe tah 
rik edilmediğinden ıiklyet etmek
tedirler." 

Muharrir, netice olarak eöyle 
demektedir: 

"Vaziyet bu merkezde iııe, çok 
mıktarda Rus petroHi alacak1arnu 
zanneden Alman1ann bu Omidi 
suya dQşmO~ demektir." 

Zelzele ı 
Ş • .Kara.lıJur, 80 (A, A.) - Dün 

gece saat 21 de kasabamızda ha· 
sa.rsm hafif blr zelzele obnuttnr. 

Amuya. 80 (A. A.) - DUn A-
m88yada saat 18.3!S de Uç eaniye 
devam edea hafif bir zelzele ol
mtıftur. 

Buzlar arasında 812 gün 
kalan Rus gem~i 

Moskova. IO (A. A.) - Taa a
jansı bildiriyor: 

Arktik filo&unl.Dl amiral &emlai 
' 'Jozet Staltn" ile "Sedo" buzkı· 

rant dilD akiam :Mıırmanak'a var
rnııttır. 

Murmanalı: halla, diğer eebJrler 

mQmeaslllert. parti ve umumi mil· 
eme.sat delegeleri, ılmal deni& 
yolu merkea idaresi inemurlan i
le ''Sedov' mürettebatının akraba 
ve dosttan. Arktik buzlan anumı
da 812 gfln eeyahatte bulunan Se
dov'un kahraman mllrettebatmı 

sellmlam.ıştır. 

Gece, projektBrler altmda nh
tmıda bUyilk bir nılting aktolun
muştur. 

.... 
Vapllacak Kros 

koşuları 
Beden TerbJ1est tstanbal naı. 

;esi atletizm aJanhlmdan: 
Beden Terbiyem Genel Direk· 

L~rlilğU Kros lrotulan Tl500 ve 
3500 metrelik meaafeler llzerlnde 
4 Şubat Pazar sabahı Topkapıdı 
yapdacaktrr. Her Ud kategoride 
en c;ok atletle mnsabakayı bitiren 
takıma 3 kişilik takımla '>irinci 
gelen te,ekküle ve birinciden O· 
çUncUye kadar derece alanlara 
mUkAtat verilecektir. 

. . . . -.... : . 

· .·!iJj~e. .~-§a.ıeli/tl'f 1ti/e .:fi~fliil!ııtlft!'ı.· 
' ' ·. ~ . . . . . . . ' . ; .· ~ · .. . : .. . 

Haaan Eunıçayı. Almanyarun Balkan devletleri vacıtaaıyla 
Tilrkiyeyi İngiliz ve Fransız !dostluğundan uzaklaştırmak için 
tuyıklar yapacağı hakkın-daki haberler münascbctile §Öy?e diyor: 

"Bu türlü pyialar harp halinin her gün başka bir ~ekilde 
Balkz.nlara akseden garip tecellilerinden bir niimunc olması kuv· 
vetli bir ihtimal olmakla bera\ııer, cephelerdeki hareketsizliği alya· 
•i merkezlerde velvlell faaliyetler ile telafi etmek btlyenlerin 
t"Seri olabilir. Onun için bu türlil heyecanlı rivayetlere lüzumundan 
!azla ehemmiyet vermek dotı-u değildir." • 

"Her cün" sütununda. bugUnkU harp vaziyeti tetkik edilerek 
küçük devletlerin muhteris idavranmalan mevıuubahsedilmekte 

ve töyle derul.meJıtedir: 
.. Kumandan bir menfeze muhtaçtır n diplomat ona bu men· 

fesi bulmaya ?lJpnaktadır, bitaraf devletler gUn ceçtikçe artan 
bark! tesirlere karı• koyabilecekler mil Bu sualin cevabını •ermek 
1ımc1m1ı mllmkiln deiildk." 

Bugünkü A /manga soğuklar 
Trenler yolda kara 

efendi ve köle aaplanıyor 
l/!ndrt1. 31J ( A.A.) - !~tere" 

d •• d / de havalar fena git?llıte devam ungas l ır e etmektOOir. Halk, büyük bir zaru· 
ret karşısında kalmadıkça SC}·a· 

·Naziler, sistematik bir surette :~~::e~': ::;:ı~~ 
mağlOpların tamamile yokedılme~ :!,:to~~:!°ı,.'.::O:rıa: 
lerl. sı· as ı· . ··..4·· karasaplanarakkalmış,evişimen· y e ını guuuyor.... difer hatı üzerinde bulunan bir 

Pant. SO (A. A.) - Bavu a- B. Daladye, bundan sonra bu köy!Q bir dana kesip kızartarak 
jaıw blldtrlyor: muazzam kuvveti elde edebilmek yolculann açlığını gidmni§tir. Baş 

B. Daladler, dün ıece radyodıı için Alman milletinin tah3mmQl ka bir trer.de 100 kadar çocuk 
bir nutuk aöylem.lftir. Franaız ettili fedakftrhklan saymı~ ve ni· soğuktan pek muztarip bir hale 
batveklll bu nutkunda., evvel! bu· hayet sözlerini ~yle bitinni~tir: geldiği için b irçok milşkilattan 
gilnkil Almanyanm taahkk!bı az- •• _ Fransııccphesi naı:;ıl kendi· sonra hadise mahalline gclmeğe 
minin, tarihin eimdJye kadar kay. sini muharebc)'e hasretmiş i;;e muvaffak olan bir yardım treni 
dettlğl tahakknm azimlerinden ta. Fransamn cephe gerisi de, fcdaMr bunları ahp en yakın şehre kadar 
mamlle ayn btr mahiyet g&t.erdl· lık hisleri ile meş'bu olarak kendi götümiu;i w çocuklar hastahaneye 
ğ1nl tebarilz ettirmiş ve demiştir sini muharel>ere hasretmelidir. yatmlmıştır. 
ki: 
"- Nui.ler, mağlüblann sfute

matik bir surette taınamlle yok e. 
dllmcleri aiya.setlni gütmekte ve 
her tilrlil JbtiW harclcotini evvel· 
den önlemek Uzere bUtUn münev
verleri öldürmektedir. Almanya . 
mıı tahak.kUmll altmda. Avwıtur. 
Ya. Bohemya, Slovakya ve Polon
ya birer yeis ve fellkct memlek&
Udlr. Almanyadald amele ve ki5y· 

lU de nazilerin emri alb.ndald kö
leleridJr, Buglln)ıll Almanya, işte, 

böyle bir efendi ve köle dtınyası. 
dır.,, 

B. Daladler, sözlerine eayle de· 
vam etmlettr: 
''- Bunun karpsındaysa, hu 

dudda bekllyen ve mllcndele eden 
aıUsterlh \•e kendinden emin Fnuı. 
aız ıençllği Yardır. 

Fakat bugün bilbasB& cephe ıe· 
rlal Fransa.sına hltab etmek fatf. 

Yorum. 
Askertn bugün alvilden 15tedfği 

ıey şudur: "VaziyeUıı vcbametlnl 
mUdrik olmak, barbedenlerle ayni 
enerjiye aahib bulunmak, bazı fah· 
at menfaatlerden ve rahatlıklar
dan feda.kArht yapmak ve bilhas
sa, blltün gayretlerini Fransız ce· 
maatinln hlzmetine tahsis eyle
mek. 

Memlekette fedakarlık mQsavatı 
çalışma müsavatı realize etmeliyiz. 
Herkes en iyi hizmet edeceği yerde 
bulunmalı ve harbin ağırlığını mQ· 
savi surette taşımalıdır. 

Ordunun sükfınetli azm.l ka~· 
sında, geride kendisini gösterebile· 
cek endi~ere güveniyor. DQşman 
gamalı haçlı bayrakla çekiç ve o· 
rakb kınl bayrak rezmi altında 

Fransızları birbirine kar)ı koyma~ 
çalıştı. Halbuki bu iJd bayrak, Po· 
lonyada bir tek b:ıyrak olduğunu 
isbat etmi~tir. Bu tek bayrak ise 
nerede zaptedilecek mat, esaret m· 
tına alınacak bir insan varsa ora 
tarda kendisbi gösteren barbarlar 
ırkının bayraltdır. 

Fakat, bu makiaveke kombine· 
zon, muvaf fakıyetsizlile uğradı. 
HUk6met, yabancı propagandaya 
~iddetli bir auttUe karp koydu. 
Hükfunet Fransız komünist şefleri" 
ni takibetti ise bunun sebebi, bun· 
lann Moskova emrinde kalmakta 
Berlinin emrine girmekte olmalarr 
dır. 

Fransız hükt1meti, Nazi propa· 
gandasmnı bütün aletlerini şidet 
le takibetmiş ve takibedecektir. Fa· 
kat hükilmet, aynı zamanda, ha· 
talannı anlamış o~an ve Fran ız 
milletini vatanperver hakiki ana· 
nesine dönen her kese kar~. kard~ 
elini uzatmaktadır." 

B. Daladye, bundan sonra Oçüır 
cii Rayh propagandasınm ıaafın· 
'an bahsederek manasız taranan· 
nı göstermiş w sözlerine şöyle de 
vam etmiştir: 

.. Almanya. manevi muharebeyi 
kayberuniştir. Şimdi Almanyanın 

ancak maddt kuvveti kalmıştır. 
Bu kuvvet ise dünyanın en bOyQk 
kuvetlerinden biridir. Bunu kendi 
kendimizden saklamak manasızdır 
ve hatt1 bir ciDa>:eUir • 

Çünkü efendiler \·e köleler d-J~· 
nmın ka~sında, insanların hilrri" 
yetini ve insanlık §Crefini kurtar · 
mak vazifemiz var<lir." 

Bu sabah birçok şehirlerde 
trenlerin ve otobüS:eıin gecikmesi 
yüzünden i§Çiltt fabrikalara gide· 
mernişlerdir. 

P(qasada vaziqet 
Arpa fiyatları düştü 

Ana?°l~dan şeh:~i.ze f~la maJ 1 den de fazla talipler vardır. 
gelmesı yüzünden pmnç fwatlan Sansar derisinin çifti 45 • 60 lira 
yeniden 3 • 4 kuru,a kadar da~· tavıan derisinin tanesi 33 kuru~ 
mQştUr. Arpa fiyatları aynı vazi· ı tilki derisinin çifti de 4 • 6 liradır. 
yette 6 kuruştan 5 kuruş 10 pa· Bazı tüccarlar yakında memle • 
raya inmiştir. Bu vaziyete ecnebi kctimizden külliyetli mal alacak o· 
~rketler sebeb olmu~hrdrr. lan lngiltere,.Kanada ve Amerika 

Aralarında eski elektrik şirketi· namına piyasadan fazla mıktarda 
nin de bulunduğu bu şirketler mal toplamaktadır. Muhtelif mad· 
sennayelerini h~ ;::.! çıkarmak için delerin fiyatları yükselmiştir. 
şehrimizden küıtlyetli mıktarda ar Ziaat Bankası da pamuk fiyat
pa alarak Belçikaya IÖndermi§ler, lannda nazım rol oynamak üze" 
bu vaziyete göre Anadoludald re Adana havalis1nd:!n külliyetli 
müstahsil de lstanbula ÇQk mal pamuk toplamaktadır. 
:OeVketmiştir. Bugün muhtelif memlek~tlere 

Fakat şirketlerin bu ihracatı 200 bin liralık ihracat yapılmı~tır. 
devam etmediğinden Anadoludan Bu arada lngiltereye fındık. ke· 
gelen mallar piyasada birikmi' ve çılcılt, kendir. kestane, ceviz. Fran· 
fiyatlar da ahc olmaması yüzün· sara keten lif, paçavra gönderil· 
den düşmü.5tilr. miştir. Yağlı tohumlar üzerinde 

Anadoludan son günlerde mev- hariçten fazla talip vardır. Keten 
sim icabı fazla av derisi gelmekte- tohumlan 10 kuruşa kadar ~ 
dir. Amerika ve di~ merr.leketler selmistir. 

EN SON DA K 1 K A 

Birçok ingillz vapuru havadan 
hücuma uğradı 

Loadra. IO (A. A.> - Myter: 
Alman tayyareleri dUn çok oesanıUi birçok bncumlarda ~!U'ft4 

mutlar ve tfmalde Taynemr'le cenupta Kent aahilleri araaındakl mm. 
takada aahllden ilO mU açıklardakl lngilla ticaret gemllerlnl bede! 
ittihaz eylemJtlerdir. 

Bir A1maD tayyareıt. Tuneaide ınıntakalmda "Llanvenı., vapu
nına 7 bomba atmıpa da hiçbir netlce alamamqıtır. Diğer bir Al· 
man ta~ de takoçya eahWerl açıklarında lmperial .Monarclı va
purwıa hllcum etmlo, fakat lngUta avcı tayyare.lerinln yaklqınMr tl· 
serine ıerl çeldlmiıtir. 

HUcuınlar, bilhassa aaat 9 Ue 12 ıırn.smda rslddetli olarak tecPDi 

et..mJeUr. Görll§ kablliyeUnl çok azaltan fena hava ıeraitlne rağmen, 
lngtıls tayyareleri. Alınan bava kuvvetlerini ekser noktala.rdaD pU... 
kUrtmllıjlerdir. 

Tyneaide mıntalwımda bava mUdafaa toptan da harekete geo
ın.le ve diğer taraftan bir İngiliz hava Cllosu, bir vapur fizerine bUca• 
ma hazırlanan bir Helnkel tayynresin\ birdenbire ateil altma al
mıştır. 

Her tUrın ihtimale k&r1t, Şimal sahilinin b~k mmtablarmda 
alarm taarett verilmJetir, 

Llanvern ve lmperlal Monarch'dan başka diğer 1ekls İngiliz n· 
pwımun Alman tayyarelerlniD hOcumuna uğradığı alSylenmektedir. 

Garp cephesinde topçu düellosu 
Parla, 30 (A. A.) - DUn lSğleden sonra elddetle kar yafmadıul 

evvel kara ve bava kuvvetleri cephede bUy\lk bir faaliyet ptermlo
lerdir. 

Frans1z bataryalan muhtelif noktalarda blllwıaa Voages'd• .e 
Ren nehri sahilinde yemek ta§ıyan ve bqka işler gören Alman mtlf• 
rezelerlne ateı açmıvlardır. Alman topçuları mukabele elmff w ne
ticede lkl taraf arumda dtıello yapılmqtır. 

Havada her i1ri taraf~ fotoğraf almak Usere d1lşman hatları D
serlne tayyareler aevketmlftir, Orta kesafette olan kar tabakam bO · 
tnn yollan, keçi yollarmı, tahklka~ ve siperleri iyice tebarllz ettir
di~ tçtn pek ıntısa..'t ıeralt altında fotofra.f çekmek !mkbı JıW 9J.. 
mattur. Bav.da JaJGblr Pl'PlllD& ....... 
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Balka 
ku te~ • 

1 
rttıjwm 
Darnnace: 

• Azıknradan oJın.an haberlere glSre 
Almanya Uo hllkflmct..mu ıırasınUa 
'7 ,5 milyon liralık b1r Ucaıııt anla§ma. 
il para:tc ecınmteUr. 

AnlaamAya göre, Almanlar me.ırı 
leketlmtzdcn ıııacaklan maıııın bu 
d l"a• 

a tc!lellUm edecekler ve göncıcreceı, 
len maııan da bize Türk CUmrUkle. 
tinde leallm cyUye<:eklcrdlr. Anla§ına 
'l,3 rnllyonluk mUba<lclc tamam oıuıı · 
<ıa keodıllğlndcn nlbayctc eroccku 

• Gazi. körilsünUn tl7.er1ne cıa~e:~ 
tahta p:ı.rl~clcr yağmurlardan &kıııa. 
ıaıt kabannııı ve bozutm~tu. lIUte. 
elıh!t bwıu trunır et:ınedlğ1nden 
mahkemeye lnUkal etmı• 1§ 
haMıs " ve mUte-

blr heyet rnnlıall!ndc tetkikat 
)'aparak deltıll t.esbıt ctml§U 

Betedlye, maaraı1 mut.eahhı'~ aıa. 
C&#t ~ bin Ilı-adan koailmek tıu 
k&ldınrnlan ,.,_,_ re 

._...,.. etUrecekur uı 

tUno kadar bu 1t bilecek ve kaprU 
ı:ı&kll vaaıtalru-uıa açılabUccckUr. 

Muvakkat kabul munmcleatnin y&. 
Pılabllmesı lçtn belediye MUnakale ve 
kAleUnden btr boya ve Na:ıa vektııe. 
Unden de btr köprU mUtehuauıı '-l 
Jni§tlr. ""O• 

• Bc!edlye evvelce açtığı kömür de· 
))Olarından buııannı kapatmaktadır 
nu meyanda lkyof;lu belediye dntresı. 
ll1n altındak! kömUr depocu kapııtıl 
~lf. buna mukabll biri Beyoglunda 
:ııen f'ıuıgllltıda olmak U&ere aynı 

Y&l1& kömUr &atmak tartlle lkl lab· 
aa dilkktUı açmak mllsaadeaı 
Ur. vcrtlmi§ 

Nakil nıa.sranannm ,,.,,, __ ,_ 
layqU il u.....:uueal do-

e toptancılar tıeleı:t.ıyeye mUra 
eaaı •b:n'•lerdlr Bel 
10000 -v • edlye mevcut 

toıı •tokun ıeııe eskl fiyattan 
Batı!maaını temın ed 
eek könıUrı ecek, yen.t gele· 

.. Ctlktı er lçln yeııı tıyaUar koya· 
r. 

~ Devlet havayoll&n ldareel lııgflte· 
eıı bao yolcu tayyareaı .satın al 

C&ktır. Bu huausta t.eınaaıara '-et &· 
IXUttır. -. an. 

Diğer taraftan Balkan 
leUuı k.ez antantı dev. 
1" ıner ve mUblm tehirleri •· 
aatnda aıUt.ekatıU hava Mllnak&ltıtı 
:Pllınaaı lçln eVVelce verUml§ olan 
nerarm. lalblklne c;;alı~aktadır 

vıet bavayoııan idare.si l:ıalıar 
AUna Ye BU"--- da 
Ceku... -'91"' aeterler terup ede· 

•Sona"'"-
hUkflm .._ .... aıar mucibince İngiltere 

eUntn vennett laahhu 
ıa ıntıyon t t etUg1 
altın Sun a er11ng latlkraz nıukatını 
1111 u ye Yoluyla Ankaraya geUru. 

1 r. Kaınyonıarıa M k 
lllna nakledilen b er ez banka 
l u altınların ıran alk 
eU 66 tondur ve llH &andıı 

tlrUmif bulunmaktadır. a )'erlq 

• Plyagamızm gaz \'O ~ ........ _ 
1acı 1Çln ~ lbU· 
Jada bir rnllddentt.mıbe.rl Roman· 

tema.m.rda bulunan Petroı ı..ı. 
1'lllt.ed §irkctt mUdl\r11 bu sabah gel· 
::ııur. l!cmlokeUmtzın petroı ve 

taın ihtiyacı Romanv..dan t 
~l~·•·Ur ,,.. cmtn 

~"""' · lılnaentlleyb b1r buhran 
tbUma.u mevcut değildir. 

t'arnçta: 
o 

~ • M u • a o 1 l n 1 , İtalyan hu· 
iti Uannda te&ta edilmekte olıın 
>ı tl.uaıaa uerlen hakkmdakt raporıa. 
t ~tklk etUkten eonra, mtıu mUda. 
.. ~ takviyesi için ycnl dlrekU!leı 
~~leUr. Bunlar, tesllhatın artunı 
~d&n başka efradın tayyareıer'f' 
iti lllUdataa tallml maksadllo blı 
q Uc14el daha a11A.h altına almmaaı gt. 

llirelı. Wlerdlr. 

~ -'Yrupada n .Amcrlknda !Jl.ddetlı 
l'!. IUar hUkQm stırmcktcdlr. Amc
'14 % tlmdtye kadar soğuktan ölen· 

tlıl •dedi. toO e vannl§tır. 

• ltaııgoond& Hlndlncrıe lı!Uslll· 
~ar &raaında kargqalık çıkmıı · 

' l-oııa 200 kiııl tevkif ctmı,Ur. 

~ l'taııaız KllU mQdafaa nezareU· 
'14 blldird.Jfhıe g8re 9 klnunuaa
~h 01l betincl nımtaka a.sker\ 
.SO~ kenıeaı caautıJuk cllrmUnderı 
ııe Y1 Uç kişiyi beş ile on beş Bd 

t~ı:1"'8tnda tehaJUf eden kUr:?h 
)l?'ı:ru •tıııa '9e diğer bir vahsı da 
\tı., le.ne hapse mabk<ım etmiş· 

~" taraftan Chalens - Sur 
ııııııb:.~ıkerl mahkemesi 16 kA 
~('nlde Arthur KJein ımntndP 
\ ~'llben idama ve .. "' kişiyi 
~~tut cftrmtlndcn dolayı 
~ ilene tttreıe mahk6m e~ 

• 

Belgrad top antrs'.nda 
Yugosıavyanın vaziyeti 

~o=-ı- eırn rrrcaonınıe g~ıre: 
!ft!!t:s: ===-

''Romanya, Yunamstan ve TUrkıyen . n muhar;p
lerden bır grupla bağları .vardır. Ve bun.arın 
işt.rakiy;e bır b:ok teş.tili Berıin ve ftıoskovada 
kendileri aleyhlerına müteveccih addedı~ebıl.r,. 

Hariciye VekiU Şükrü Saraç
oğlu bu ak~am Anknradnn hare· 
ket eöerek yarın sabah §chrimize 
gelecektir. Vekiie Hariciye u· 
mumi mooürlerinden Feridun 
Cemal, birinci daire mUöUrlerin 
den Reşat ve hususi kalem mUdü 
ril Abdullah Zeki refakat edecek· 
tir. 

Şükril Saraçoğlu, yarın ak§am 
eksperesle şehrimizden Belgrad'a 
hareket edecektir. 

YUGOSLAV EJ.CISI 
BELGRAOA GlTTl 

Geçenlerde Ankaradan şehri 
mizc gelen Yugoslav bilyilk elçi· 
si Dr. liva Şimr-nkoviç, Balkan 
konseyinin toplantısı münasebeti 
le dün akşamki eksperesle Bclg· 
rad'a gitmiştir • 

teşkil edilmesi olacaktır. Fakat 
böyle bir blokun teşkili timdiHk 
mümkün olmadığı gibi tehlikeli· 
dir de_ 

tmkAnsu:dır: Macaristan1a 
Bul~aristanm Romanya ve Yu 
goslavyaya karşı olan ta.dil is· 
tekleri sebebile... Tehlikelidir: 
Zira, Romanya, Yunanistan ve 
Türkiyenin muhnriplerden bir 
grupla sıkı bağlan vardır. Ve 
bunların lştira.kilc bir blok teşki · 

li Berlin ve Moskovada kendileri 
aleyhlerine müteveccih addedile· 
bilir. 

Buna binam, Yugoslavya rica· 
linin kanaatine göre, Balkan kon· 
feransrnın ilk hedefi Balkanlar 
arasında bir yakınlaşmaya man~ 
oJan engelleri ortadan kaldırmak 

YUGOSLAVYANIN KANAATi olmalıdır. Diğer taraftan konfe· 
rama iştirak eden devletlerin 

Belgrad, 29 (A.A.) - Havas: muharibler hakkmda kati bitaraf· 
2 ila 4 şubat arasında Belgrad· Iık1arını tesbtt etmeleri icap ede· 

1'.!a toplanacak olan Balkan dev cektir. Bununla beraber, Belgrad. 
letleri konferansında Yugoslav valnız Balkanlarda de~il aynı 
vaziyetinin şu olıicağı anla~ılmak · zamanda Anadolu ve Akdenizd~ 
tadır: .de menfaatleri olan Tür ki yenin 

Balkan devletlerinin bitaranı tngiltere ve Fransa ile anlaşması 
ğını idame için en uygun çare. nı muhafaza edebileceğini teslim 
Bul"aristan ve Macaristan da etmekte, fakat tamamen Balkanlı 
dahil olmak Uzere biltiln Balkan ~lan diğer devletlerin Türkiye· 
devletleri arasında karşıl!klı ga· 

1 
nin m!~alini ta~ip e~me1eri fca~ 

ranti ve hattii taarruz bahnde as· edecegı kan&atini göstermekte 
keri muavenet kaydile bir blok dir. 

Sovyetler 
Son bir muharebede 800 

ö1U verdHer 
Londra, 30 - Helsinkide re•· 

mt Fin menbalanndan alınan ma· 
tomata nazaran Lado~a gö· 
lünUn ıimalinde dün gene şiddet 
1i muharebeler vııkubulmuştur. 
t- i:ılcr • ' ··: biitUn Rus hücum· 
lannı püskUrtmekle kalmamış. 
aynı ı:amanda Ruslann bazı is· 
tinat noktalannı da ifgal etmiş 
terdir. 

Ruslar 800 51ü ve 160 esir ver· 
miş1crdir. Finler 4 bUcum araba· 
sı 4 top, ı !S t::litralvöz ve bir çok 
silah zaptetmh,ılerdir. 

Aittojoki de Ru.,lann çevirmr
hareketi y:ınlmış Sovyetler 550 
ölU vermiştir. 

Kareli berzahında ve diğer böl 
gelcrde sükGr.et vardır. 

YARDIMLAR 
. Paria, 30 - Belçikada kabine. 

Fınlandiyaya yardım için kızıl · 
haça verilinek üzere 2 milyon 
frank munzam tahsisat istemiye 
hariciye nazırı Cpaak'ı memur . t · 
mistir. 

Yakttr.Ja .. Bclcikanın Finlandi· 
vava yapaca~ı insani yardım" 
hakkında fztizaha ceval) erecek 
olan hariciye nazın Soarok'ın bu 
mUnascb!tle Belçikanın FinHinJi 
va karşıs•ndald vaziyetini bildi • 
ren ~ b.ir izahatta bulunacağı· 
na Şilpbesız nazarile bakılmakta· 
dır. 

Finlandiya ictiın=f işler nazın 
Fagerhohı ne Kopenha~ beledi · 
ye reisi Dr. T•.aper arasındak' 
mUzakcreler ıona ermiştir. 

Danirnarka Finlandi ·adan tah· 
li~e edilecek çocukta .. icin ihtiyat 
bır memleket olarak telakki edi· 
lecektir. Zira Danim:ırkanın Fin· 
lSndivava mesafesi. Fin cocuk]a· 
rını ailelerinden cok uzakta tuta· 
eak derecededir. Bununla beraber 
100 kadar çocuk gelecek av Ko· 
oenhaC!'a ~elecektir. Ve miltea • 
k!bcn. bir kaç bin çocuğun velme· 
sıne ıntizar edilmektedir. Şimdi· 
den beş bin nlJe Fin çocuklarını 
kabul edeceklerini bildirmi~er· 
dlr. 

Balkanlar 
ve. Japonya 

Londra, 29 - Buda~tede bu. 
lunmakta olan Daily Mail muhar .. 
rirl Vard Price'e g!Sre bu memJe. 
kette toplanmt• olan Japon dlpln· 
matlan konferansı, Jı:omintern a
leyhindeki mi.sakı yeniden tamir 
ve rslah etmek çarelerini arqUra. 
caktır. 

Japon dlplomatlnrmm, Sovyetl~ 
rln ııUfuzlarmı Bıılkan~nra teşmil 
etmeğe kaJkrsmalan halinde ltnı. 
va ve Macnrl!tana gerek kuvvet 
le, gerek tehdidle yardun etmc>al 
için kC'ndl hllk\\metlerlne : .ıpacnk 
lan teklinerl de mUzakere ede· 
cekler! s6vlenmektedlr. 

To~cyo. 29 (A. A.) - B,,~Allf'!l 

' eden Asahl Pll::>" f P"'"o hllrilr111 
vor: Japon seffrlcrhı•n lçtimam 
rlnn evvel yeııtlım mfihtm bir ml\ 
1 Akıı.t esnasında kot)t Clant Japon 
•ranm Roma sefiri AmauVR yetı' 
bir komfntem alPVhlan blok te~ 
'tilinf t eklif etmietfr. AJmanya b• 
'1lot:a nlmmryneaktır. 

Bodspeste. 29 - Hetfol HaJ? 
<{el gnzetesl. Japon dhılomııtlan a 
raınnda Budaneştede akt~llmlş ."> 

tan konf PrRTJSln Pon:ı crct:finl yn 
zıvor \"e divor ki: 

"Konfernnsta Ml11.nkP.re edilml• 
"ilan hususlar hal·kmdn h:<:hir şe' 
"TZm!lmr,.trr. .la"on dlnlomntJart 
'lm derhal 8Pftr lııılıınduklnn m(' ... 
'eketlere avdet f'tmlvf'ttk B\lkre 
<ıf' ırlcf Pcckl11ri haher Al'"m"•hr.,. 

Urugvaym hazıriadıgı 
mavı kıtap l 

Jloııtevldeo, 80 (A. A.) - 13 
klnunuevvelde vukua gelen Pun· 
to del Este deniz muhnrebesl Gra.f 
von Spec'nln kendi kcncllilni ba 
tırmnsı, Tncoma vapurunun Mon· 
tevideoda kalan Graf Von Spe ı; 
mtlrettebatmm mevkuf tutulma;· 
hakkındaki veslkalan ihtiva et 
mek suretilc Uruguay hariciye ne 
uretlnhı hazırlamakta olduğu 
mavi klta.b'm OOsılmuı bitlri1.mi§· 

Ur. 
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b 
iş ' No.10 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

il 

1 Romen hudu· 

mücehhez 
!Alman kıtalan ıı: 
B~, SO (A. A.) - Emin bb 

menbadan öğrenildiğine göre Ro 
men petrollerinin Almanvaya nak · 
tini tesri etmek Uzere Alman de. 
mlryollan idaresi Romnnya;a 120 
lokomotif Ue 2000 sarnıçlı vagon 
sevke~tir. 

LOYDRANIN TA vztn1 

J..ondn, 29 - R8yter aj-nsı ,u 
tebliği neşretmiştir: Romanya 
petrolleri hakkında aon gUnlerd~ 
yaJan yanhş haberler neşredil
miştir. HattA mUtteflklerle Ro
manya arasındaki tnUnıııscbetleriıı 
kesildiğinden bile bahsedilmiştir 
Bu haber Londrada t.ekzib edil 
mi§ tir. 

TEKZiBE RAOlfEN 

Bome. %9 (A. A.) - Gallçyada 
Alman kıtaatı buhındujru Alman· 
ya ve Sovyetler Birliği "urafm. 
dan tnkiir edilmekteyse C:e, Na 
tlonal Zeitungun Bükreşte>-J mu
habiri emin kaynaklardan aJd•ğ' 
malUmata atfen bunu teytd ede 
cek vaziyette olduğunu blldirmek· 
tedlr, 

Muhabir diyor )d: 

"Alman mUfrezelerf 'fomıınvayı 
cenub Galiçyaeı vasıtaslle Alman
vnva bağhvan demirvolmıu lşga' 
etmekte olduktan başka Lvova vr 
Gnlic:vndan Romanya t:.11d11dunl' 
mllcRvlr olan başhca şehirlerin,. 
tanklarJa mncehhez kuvvctU Al. 
man krtalan da gelmf.,tlr .•• 

Muhakkak ki, bu a~k duyulur" 
aa, kendi aleyhine, yalr.ız Vene· 
dikte değil, Romada, Paristc, bir 
çok bilyük Avrupa §ehirlerinde 
bir skandal tesiri yapacaktı. Çün· 
kU onu tanıyan çoktu. Hem gu· 
zel, hem de asalet unvanı taşı· 

yordu. Duka ailesindendi ve i>a· 
bası da DüktU- Sonra,gUze~ ve 
yüksek bir kız o!ara.k ~öhret bul 
muştu. Şimdi, asrızadeler maha 
filince Jalettayin bir haydut tc· 
lakki edilen bir konanı ıevdiğı 

duyulursa, ne dcmiyeceklerdi?. 
Uç giln böylece geçti ·ve bir 

akpm üzeri, Rozita içeriye girdi: 
- Sinorina l.-
- Söyle kızım, bir ıey var 

galiba!. 
- Kımım gemiyi Venedik 

açıklarında görenler vamuı. De 
min, kayıkçılar konuıurkcn işit· 

tinı.. 

- Belki de Dukay~ kadar ak· 
setmlştir-

- BilmiyonıD" Sfnorina f. 
ErtC1li sabah, kırmızı gülUn ya· 

nına bir de sarı gül konmu§tu: 
Yani, dilber Kiyara; aevdiği 

'!rkeği saraya davet ediyordu. o· 
nu görmek, yakından görmek, o· 

· nun sesini, onun fikirlerini dinle 
mek için yanıp tutU§Uyordu .. Ev 
veligörilp konuşacak, sonra ka· 
rannı verecekti. Belki dt onunla 
elele verip, yürüyecek. çıkıp gı 

decekti.. Ve bittabi. kulaklanuı 
da tıkayaCaktı .. 

O gilnden itibaren saatler de· 
ğil, dakikalar bile ağırlaşmııu. 
Zaman geçimlyordu. Bahçeye ini· 
yor, gondolunu getirterek denizde 
dola~ıyordu. Bu ldetini, şUpheyi 
davet etmemek için bozmamıştı .. 
Ertesi akşam gezintiden döner· 
ken, sarayın etrafında Duka as· 
kerlerinden bazılannr dolaşırken 
görUp ıüpbelendi. Bu ne olabilir
di~. Acaba, kırmızı konandan ve 

IDAHİLDEl 

Tifüse karşı müca
dele şiddetlendirildi 

H ükUınet, şehrlmlzde tifilse kattı ~ mücadeleyi 1Cili 
g&rniyere.k dAha eaaılı idari •c ubhi tedbirler ahnmaımı karar· 
lattınnııtır. Bu tedbirler araıında baıhca eaaılar ıunlardır: 

ı - Son SC:erlerinl ) apan otobQaler 
haftada en az Ug defa bclediyl 
tcbhlrhane.slnde t.emizlcnccekUr. Dul 
muşa. adnm la§ıyaıı tak&l otomobllltı 
rl de aynl muameleye tabi tutulacak· 
t.ır. Lepolara çekilen tramay a.rabala 
rı, banliy trenlerlııiD vaonıan da me 
mur gönderilerek tcmtzıcnocekUr. 

Ha.ısta taşıyan otomobiller haatanedezı 
dönerken l"QUhakkak. fenni t.eUılrdoıı 

geçtrilecekUr. 

Böyle bir muayeneden kaçınlan o 
ı.owuui.lerden ııaaı.a.ııa kapıcııan mea 
111 tutulncakur. 

2 - BIWlerl tcmlz!etmek lı;:ln Ba 
ıat ve Kasunpaşada ba.lk hamamları 
uugtlnlerde açılacak, Mahmutpaşadll 
kl kııpo.lı h:unam c1B bu lşo taıı.sla o 
ıunacaktır. Kazalardaki blt muayene 
lerl §Chrln en °hUcra y.:ırlcrt.ııe ve köy 
ere kadar tc§mU eJUecekUr. Bu ifil 
Jeledlye doktorları meşgul oı.acıüttır 

8 - Kı:ı.palıc;uvıda mevcut eakı 
mU.Stamcl eşya eatılan b1tpar..an knl· 
dınlncak yert.ııe belediyenin kontroıu 
aıuııda uı1 ve temiz pazar kurula· 
caktır. 

Ellk1 eltıııı. aatl§I a!\dece bu p:ı:aı 
r ennde yapılabilecek, m dl ıı.okak:ar 
Ja dolaşan ••eı1kllcr nln3-nn!" emııt. 

Oôylece tariho k&n§acaklır. 

• - Bir kuam 11eyyar esnafın. bas
taııkla.rm uaı-ıı.ı:.oo oynadıklan roı 

belediyenin dilckaUne Ui;Jmlı oldu 
ğun<'an bunlarm kaldırtlmaaı, btr ka· 
çmm bir aroya getirilrnık dDkldln 
a.çma.#a tcfvill •<liluMlart lıArarl&Qu· 

nlllUfbr. 

6 - Beledlye, hasta nnkll ve eUh 
utobU.Sled a.tm alarak aıhhl lmdaı 

.uı.droaunu ge.nı§letecekU~·. 

4 - Bazı tl!U3 vakalannu· ancak 
lfişten geçULten toora ıue)'d&na çık· 

UM• da n.ıu..rı a..lıUUAU ooıw.: .... ~uıu.: .. 
.ıut4lan tedavi eden hokimleriu 
ııerbııngl bir mWAhıHa Ue sarı ıı.ıı.sıa 
.ığı giüeme!edne lmlttuı bırnkmıwuıı 
ıçlıı nıııhallelere belediye doktorlar. 

kcdılnlJ~l· . Bunıar aarl haat :. 
arayacaklardır. 

T - BQUlıı yiyecek ve içecek mad· 
deleri, bııruang-ı bir aurcUe kontrol 
.ıuzıuktan, ea.ri baatalıklarla bulaş 

mütan kurtarmak lçlD bepslll11ı 

lıal lçlııe alınması <la dil§UDUlmeltı" 
Jlr. 

Vali ve belediye reı.t, bu tedblrlcriı• 
tatbikini mUtemadl surette kontrol 
.:tmclcri ve netice:erini kendisine bll· 
Jirmclerl için alAkadar memurlara e 
ınlr verınl§Ur. 

Bu aaba!:ı da vallnln nezdlnde mu· 
avlıılorl ve ııhbat mUdt.lrü All Rız:ı 
nm lgUrakile bir toplantı yapılaro1' 

tifüse Juuııı almacak yerı.l tedbirle• 
el.rafında görUşUlmllftür. 

Bu sabah ııhlllye mUdUrlllğünderı 

aldığmuz malQmata göre, ofmdlye k•· 
dar mUdllrlilk ~kl.Alı tara:mdan 
tezıbil edilen tifüs vakalan Beşiktat 
mmtakaamda Uç, Beyoğlunda iki, Oa 
küdar, K&rta1 ve FaUbte birer tane· 
d1r. Beglktq mmtakallıl\dakJ vakala· 
rm blrt Şenllkdede maballeslııdo, dl
aerı.n Oı't&ka7 .. BetıektecUr. 

onun kendisi ite olan mUnaseba· 
tından bir ıey sezenler mi vat" 
dı?. 

Otaldtrde netiee korkunçtu: 
Sevdiği kahra:r.an, ertesi ak• 

şama kadar mul\akkak gelecek ve 
onların tuzağına di.şecekti. 

Onun bir işareti yüzünden ve 
onun yolund..t can vermesi takdl· 
rinde, hiç bir şey kalbinin ve vic• 
tlarunın azabını aöndürcmiyecek" 
ti. O takdirde kendisinin de öl • 
mesi lazımdı •• 

Süratle oda~ına girdi ve pcn· 
cereye koştu: 

Evet, ankerler dolaşıyordu .. 
Şimdi ne yapacaktı?. San gtilll 
pencereden çekti. Fakat bu, na • 
file hareketti. Fikrince, geç kat 
mış, zaman geçmişti. Meçhul 
Korsan, biç süphesiz bu gül ha· 
berini almıı ve yola çıkmııtı. 

Saçlarını tuttu: 
- Al!ahım • diye inkdi • bu 

ne felaket?. Aşkım, daha ilk çi· 
çek açarken başkas,ını zehirliyor. 
Ben ne bedbahtım?. Venediği 

yak, beni öldür AJJahım, fakat o· 
na acı!. Benim elimden onun öl• 
düğünil ıörmeğe taham.mülCim 
yoktur. 

Kendini ıezlcnga attı. Hizmet" 
çi kız içeriye girmişti: 

- Rozita, beni biraz ya1ms 
bırak yavrum!. 

- Peki Rozita l. 
- Bahçe duvarlannın ldibindı 

dolaı .. Sahil kısmına da .git .. Bak, 
orada hfila :ıskerler dolaııyorlar 

ve bir ıey ıöylilyorlar mı?. 

Rozita çıktıktan sonra af Jamr 
ğa baıladı.. Iıtırabını azaltacak 
hiç bir ümit gözükmüyordu. El· 
biselerini bile çıkarmıyordu. Şcz· 
longa uzanmış, hıçkırıyordu .• 

- ölocek • diyordu. • Onların 
kılıçlarının önfme ve tuzağına 

düşerek ölecek l. Niçin çağırdım 
onu 1.. Hodgamlrğım uğrunda, 

sevdiğim bir kahraman aıuyor •• 

Biraı sonra Rozit ı içeriye ıir 
migti. Mütebessimdi. 

- Sinorina • dedi • kimsecik" 
ter yok.. Hatta tek ncf er bile 
kalmadı •• 
Gen~ kız rahat bir ncf et du: 

gibi oldu: 
- Demek ki, ben yanlıı anla" 

mııım!. 
- öyle olacak_ :Milsterih olıt' 

nu.1 Sinorina l. 
Kiyara, Rozitaya baktı. Ht." 

metçi kız, her ıeyi anlıyordu. E" 
lilc işaret etti: 

- Gel, yaklaş!.. Bir ıeyler bir 
settiğini anlıyorum. Fakat evet. 
3nladığın da doğrudur. Şimdi, her 
~ey sana k&lıyor. Anlıyor musun? 
Fakat bir ki~inin, daha bir kip 
olaydı .. 

-Söyleyin Sinorlna, btlkl 
ben de iki kişilik iş görilrüm. 

-Kalbin büyüktür. Eminim. 
Fakat iki kişi ve dört çift göz ıı· 
zım bana 1. Sen, sahil kısmında 

bulunmalıydın, o da arka amsa 
köprU civannda ..• 

Rozita, tereddUtle baııru kat 
dırdı .. 

- Darılmıyacağınızı bnsem. 
- Hayır, ıs<>yle, bir şey ın1 

var?. 
-Bir kiı: daha var. · 
- Kim o?. 
-Dominiko !. Onunla dalma 

s!zden bahsederiz. 

Rozita kıpkırmıra olmuı ve W 
şın1 eğmişti. Ki yara güldU: 

- Çok güzel • dedi • anladım. 
Demek aen de seviyorsun.. Do· 
miniko şu bizim s:ıhil kapı bekçi• 
si sarışın, §işmanca erkek de!ll 
mi?. 

- Evet, Slnorlna t. 
- Fakat ıtimat odebilir miyld 
- Benden daha ziyade L 
..,.:.Şu halde iyi dinle: 

(Devanu nr) 



Unutmuşlar 

mı acaba? 
Kuyruklu j 
gıldız senesi 

Tı:ısfiyc ist<:rh 
diyen gençle 
rln ''lı;te bizim 
ynzrl:ınmız,, C!i 
yo yıı.zdıklannı 

topladık1an mec 
muıuım kapağı· 

Zelzele üzerinde 
tetkikler 

Bu sene kuy
ruklu yıldız se

nesi olacakmDJ, 
Bunu bu hafta 
Avrupa alimleri 
ilan ettiler. Her 
sene ortalama 

Sinemada bir macera 
nı kargncık burgncık y:ızılarla. 

kaplı bir sahife teııkil ediyordu. 
Beyaz kii.ğıılın lizcrloe kırmızı 

mlirekkcbc batırılan bir çomakla. 
"Va - Nfı ,._ s •• Knrıı Kurt v. s •. 

Belttct Kcnml ''· s. Sclfimi İzzet 
"· s, Yu uf Ziyn ,._ s, Faruk Nafiı 
, .. s,, ynzılı:ııs, daha üstüne siyah 
mlirel,kcıılc \"C süpürr,c ı;ibi '·cy:ı 

ucu düzcltılmcml~ değnek gibi bir 
3cyle ''yeter?,, tckllmişti. 

Mahut <Kara liste) nin kısa bir 
kopyası oları bu knpağı görünce 
bir arkadaş: 

''Bu çocu!dnnn nccmllikle:i ya.zı
larmdan belli, dedi. ll:ıl<sana ne kö · 
tü yazı ynzıyorlar!,, 

Arkaıln..5ın. bu " anat t'serl,, ndcn 
nnlamayısını yüzlino vurmadım. 

Fakat ''I'n.sfiyecI., lerin yüzlerine 
pckii!a vurulacak bir hntalan '-r: 

''Bir sanat eserinin sonuna ka -
da.r an'ane dü~nınnlıj;rı, sonuna ka· 
dar bir millet sev~isi \'e gene 150-

nunıı. kadar hısnnlrk (]eğeri ta~ı

masmı isflyorum,, diyorlar • 

Il&lbuld ayni mecmoa(fa verdik-
leri escrlc.rincJo ''Kalıvc,, den. 
(Sc,·glJiyc Mel,tuplar) (lan, (i\J~nt 
Olabiliriz) den, (Dua) elan, (Ar
zu) dan lr.ı!llktı hemen hemen blr~ey 
yok. Bnnlnr csldleıin eserlerine 
benziyor •• Kemli cscrlcrfnl acele 
ile unutma l:ır mı acaba? 

\'ir - Giil. 

Son Dakika'mn zabıta romanı 

Erzincan zel
zelesi blitUn dün 
yayı meşgul et -
ti. Alimler de 
bilhassa zelzele
nin sebepleri U • 

zerinde fikir 
yormaya ba§la • 
dılar ve uzun 
zamnndan beri 

münakasa edilen bir fikir kuvvet 
buldu: 

.Esltlden zelzeleler ta.maınlle 

volkan hıldiselerinin eseri olarak 
kabul edilirdi. Bir yerde bir yanar 
dağ fışkırır yahut dünyanın için
deki ma~i ateş halindeki maddeler 
dünya kabuğunu clı~nn çıkmak i
çin tazyik eder, o mıntakada top· 
rak sarsılır. 

Halbuki Anadolu volkanik bir 
nrazi değildir. Bunun gibi, 1883 

de. 1884 de 1spnnyada Andaluzya· 
da bUyUk zelzeleler olmuştu, Ora· 
Jarı d:ı vollfanik arnz.i ileğildi. 

1755 de Portckizde Lizbon ve 
civarında 30 kişinin ölümiine se • 
bep olan zelzele de yer sarsıntısı 
tarihinde meşhurdur. Portekiz de 
volkanik bir arazi sayılamaz. 

Binacnaelyh, zelzelenin sebebini 
yalnız volkan hiidiselcri olarak 
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''- Sevgili EJlen; l baktı. Portakallar oynuyorlardı s· ·~-- . ızı ıuu gece, çıkmaz sokakt:ı, Kapağı kaldırınca sarı meyvala· 
Mel~taon ve §Cnki mağazasında rın, dalga gibi inip yükseldikle· 
beklıyeeeğim. Lütfen geliniz ve rini gördü 
kimseye b • ·· ) · · • s· . . ır !CY soy emeyınız. Elini uzattı; uzatması ve bir 
ızı ~lryorum. haykınşla kenara atması bir oHu. 

Con Trençam.. Portakalların arasında bir 

Pusulayı iade ederek: Kobra yılanı vardı. Con, yılanın 
"- Bu benim el yazım değil." atılmağa hazırlandığım görmüş-

ldedi. tü. Ellen'in kolundan tuttu onu 

"- Yazınızı hiç görmemiştim.. da beraber sürükledi. Işıklar sön· 
Hemen geldim dedi. Conun ona dü ve kiler yine zifiri karanlıkta 
şüpheli nazarlarla baktığım gö- kaldı. 
rünce: 

"- Rica ederim, bana öyle tu· 
haf tuhaf bakmayın. Bana ihtiya· 
emız var zanniyle geldim." 

Con, Ellen'in elini tutarak: 

"- Beni affedin. Siz!:len zerre 
kadar şüphe etmiyorum. Bu mek· 
tup size acaba neden gönderildi? 
Buraya geldiğiniz vakıt ne oldu? 
Anlatır mısınız?'' 

''- Mağazaya geldim ve bir 
adamla karşılaştım. Sizi sordum, 
beni beklediğinizi söyledi. Asan· 
söre bindik; aşağı indiğimiz va· 
kıt, iki kişi üzerime <ıtıldı ve be· 
ni bu hale soktular." Haykırma· 
ğa bile vakıt bulamadım; o ka:dar 
ani oldu." 

Co.n başını salhyarak : 
"- Bu sizin için bir tuzaktı, 

bu tuzağa ikimiz düştiik." 

Duvarları muayene ederek: 
"- Buradan kurtuluş çaresi 

yok." 
Aı;ansör, yine gürültü ile ·ıa· 

reket etti ve aşağı doğru inmeğe 
başladı. 

İçinde üç sandık vardı. 
Con yaklaştı ve iki sandığın 

boş olduğunu gördü. Üçüncüsün~ 
de portakal vardı. 

Yukardan bir gürültü duydu. 
JJaşını kaldırınca asansör geçidi 
nin demir kapakla kapandığını 
i;r6:'Ri!i. Uapıaolımmuşlar dı ..... 
~ eh F01is ınerlt'erlne o kadar 
yakın olan bir yerde 1. 

Con, portakal dolu sandığa 

Con, EUen'in kulağma fı~ı

dadı: 

•r_ Sakın kımıldamayın." 

Kilerde bir ölüm sessizliği hü
küm sürüyordu. Ellen korkudan 
bağırmak istiyordu; Conun kolu 
onun beline dolanldığı vakıt sükfı· 
net buldu. Con, yine fısıltı halin· 
de: 
"- Dinleyiniz." dedi. 
ikisi de dinliyorlardı. Kobra 

yılanı nerede ise üz~rlerine bir 
ok gibi atılacaktı. Ufak bir ısırma 
ve ölüm muhakkaktı. Acaba hata 
sandıkta mı idi? 

Con, nefes almadan dinliyor 
du ..... Aklı ta uzaklaraı bakir or· 
mantarda ava sıktığı zamanlara 
gitti ... Oralarda böyle heyecanla, 
dinliyerek, gesirdiği anfar ol· 

• mu~tlı. 
Bir ıslık sesi duyuldu; Con 

Ellenlc b::raber başka bir kenara 
çekildi; tam yanlarında yumuşak 
bir cismin sandıklara çarptığını 

duydular ....... 
Her ne pahasına olursa ol&un, 
ışık lazımdır aksi takdirde yılan 
nasd olsa onları ele geçirebilir:li. 

Islık sesi yine duyuldu .... Con 
Ellenle yine başka bir tarafa çe· 
kildi.. .. Yine o yumuşak cismin 
duvar:ı. çıktığı duyuldu. 

Con cebinden ~ibrit kutusunu 
çıkardı. Islık bu sder daha kes· 
kin olarak duyuluu. Acele etmek 
lazımdı. Bir kibrit 9kardı, yaktı; 
lakin asabi parmaklan arasında 

kabul etmemeli, başka bir sebep 
de aramalıdır. 

İşte buglin fı.limler bunu işaret 
ederek, zelzelenin dilnya kabuğu
nun yer yer çatlamasından ve dağ 
larm, kaideleri her hangi bir te • 
sirle kaydılq:a yanlmalarmda.-ı i

leri geleceğini de işaret ediyorlar. 
Son Erzincan zelzelesi de bu ne -
viden, yani bUylik bir toprak kay 
masmdan ileri gelmiştir. 

Klüpler arasında yeni 

bir klüp 
İngilizler klüp 

meraklısı insan· 
la.rdır. İngilte -
rede pul kollek· 
siyoncuları klü
bünden tutu'l. 
da, kandan bo • 
şan an kocalar, 
cigara içmc-zler, 
et yemezler klil

bline kadar her cinsten klUp var
drr. 

Şimdi bunlara bir yenisi daha 
ilave olundu: (İpek böceği klü. 
bü). 

Fakat bunun ismine bakJp da i· 
pekböcekçilerl veya ipek sanayii 
klübü 7.annctmeyin. Bu, bazı tay
yarecilerin, aralarında kurdukları 

bir hesapla 7-8 
ku)'T\lklu yıldız görülürken bu se -
ne en a.:iıı.ğı on iki tane görille· 
cekmiş. 

Geçen sene de az kuyruklu y1I
dız görülmedi. Hattiı., hntırlar mı. 

sınız, yaz ortasında bilmem hangi 
kuynıklu yıldız dünyaya çarpacak 
da kıyamet kopacak diye bir ta· 
kını haberler çıkmıştı. 

Diinyamu: o tehlikeyi - ham. 
dolsun - atlattı amma, 1939 se

nesinde gider ayak dünyanın ba§ı
na öyle bir (kuyruklu yıldız) doğ· 
du ki! Hemen Allah bu gibC-kuy. 
ruklu yıldzzlardan dünynmızı irak 
bulundursun ... 

klüptUr. 
Bununla beraber, bu klübe her 

tayyareci de giremiyor, tayyare -
den parasütlc atlamış olmak la. 
znn. Hatta, tayyareden paraaütıc 
her atlamış olanın da jpekböceği 
klübüne girmeye hakkı yoktur; 
bir düaman kurşunu ile yıırala -
nan tayyareden paraııUtıc atla.mış 
olmak lazım. (Ifölbün i§areü ve 
ismi olan "ipekböceği,, de paraşü. 
tün yapılmasında ipeğin oynadığı 
mühim role bir ııükran borcu mu· 
kabilinde kabul edilmiştir.) 

İngiliz gazeteleri bu klUbUn kaç 
azası olduğunu yazmıyorlar amma 
bunlar kansından memnun koca. 
Jar klübünün azasından her halde 
daha a1..dır. 

1 

çöp, kırıklı. Bir ikindsi yandı ve 1 
Ellen Cona, çıkardığı beyaz elbi· 
sesini uzatarak: 

''- Yakın bunu, yakın." 
Bir buçuk adım önlerinde Kob· 

ra halkalanmış, yeni bir hücuma 

"- Söyleyiniz: bakalım, size 
bizim buralda bulunduğumuzu 

kim •öyledi?" 

''- Herhalde sizden öğrenme· 
dik!" Sonra Condn kıyafetine ba· 
karak: 

hazırlanmı~tı. 

Ellen, yanan elbiseyi yere attı. 
Yılan rahatsız olmuştu. Duman 
onu gerilemeğe icbar ediyordu. 

Bu esnada Con, sandıklardan 

söktüğü büyük bir tahta parçası 

'' -Ma~allnh, mesleği değiıtir· 
dicıh, &örüyorum I'' 

Con sualinde ısrar etti. Bu se· 
fer Ellen cevap verdi: 

ile kendine bir silah yapmıştı. ' 
Yılan başını kaldırdı ... Boynu 

gittikçe havaya doğru uzuyordu. 
Con, vakıt kaybetmeden ağır 

tahtayı yılanın üzerine indirdi. 
Bir ... Bir daha ... Bir daha. Elbise 
tamamile yanmıştı. Karanlık ne· 
rede ise çöküyordu .... Con vurdu, 
vurdu .... Kurtulmuşlardı. 

"- Müfettiş Evan'ın buraya 
gelmesini ben rica etmiştim." 

Con hayret etti." 

Ellen devam etti: 

Kan ter içinde sopayı elinden 
bıraktı. Köşeden bir hıçkmk du· 
yuldu. Ellen ağlıyordu. 

Bir kiprit çaktı, garip ... Kiler 
deki ışıklar yanmıştı. 

Kapaktan bir baş uzan-dı: 

"- Ha, işte buradalar." ldiye 
bağırdı. 

Bu, müfetti§ Evans'tr. 

• • * 
Con, Ellen'i mantosuna sardı 

ve asansörle yukarı çıktılar. 

Yukarıya vardıkları zaman E· 
van'a: 

"- Dostum, hayatımda ba
şımdan bu kadar heyecanlı bir 
şey görmemiştim. Sizi görmekle 
çok memnunum." 

Sonra Ellen'i bir iskemleye 
yerleştirerek saçlarını okşamağa 

başladı. Kızın rengi uçmuştu ve 
Cona mütebessim bir çehre ile 
bakıyordu .. Mağazanın içi polisle 
dolu idi. 

Evet ben.. Artık ben de bu 
işe bir nihayet vermeliyim. Siz· 
den o mahut pu.:ıulayı alır almaz, 
Evanı'a telefon ettim. Ona her 
şeyi anlattım.'' 

" -Peki, neden?" 

"- Zira Bay Evans bana vazi· 
fe vermişti. Sizin attığımz her a
dımdan, ona haberdar etmek va· 
zifesi !. Beni bu işe mecbur etti. 
Sizden şüphelenldiğini söylemişti. 
Ben ise masum olduğdnuza kani 
idim ve masumiyetinizi isbat et· 
mek istiyordum!.'' 

C<>n Evan-s'a döner~k: 
"- Demek sizin metocllarınız 

1

' böyle, öyle mi?" 

Evans gayet ciddiyetle: 

''- Ne yapayım, Siz benden 
fazla şeyler biliyordunuz. Böyle 
olduğu halde bana bir ip ucu bile 

1 ~ vermiyordunuz. Ellen'in yardı· 

1 mına ihtiyacım vardı. Hi!: bir şey 
µklam.ıyorldu. Çok cesur bir kız 
ve yaptığı yardımlar için ona çok 
minnettarım. 

(Devamı var) 

Hasip Başaran, ilkbaharla. bera. 
ber başında kavak yelleri esmeğe 
başladzğmı hayretle farketti. E · 
pey pısırık olduğu için tayatmda 
pek öylo kadın maceraları geçir
mem~. evlenmeğc de cesaret ede· 
mcmişti. Ancak bir defa, genç ve 
gfü:el bir kadın ona alaka göster
miş, daha doğrusu öyle gö!'linme
ği menfaatine uygun bulmuııtıı. 

Hn.sip bu alakayı haki/.i =ıanmak 
budalahğmda bulunmuş \C ona bağ 
lanmıştı. Öyle ki, genç kadın o. 
na kalbini iade ettiği zaman adam 
cağız adeta tanıyamadı; kalbi ü
zerinden bir Alman motörlü frr -
kası geçmiş bir Polonya 'şehri ka
d:ır ezilmil', harap olmuştu. Ne 
ızt.Irap çekti bilseniz! 

Bu maceradan sonra kadınlara 
bağlanmağa, onların sözlerine inan 
mağa tövbe ctmL5ti amma işte o 
gün nasıl olduysa oldu, ııeytanıı. 

uyup bu tövbesini unutuverdi. Öğ. 
leden sonra Beyoğlunda <~olqma.· 
ğa çıkmıştr, bir sinemaya girdi. 

Film henüz başlam:ımış!ı, ya • 
oma bir kadın gelip oturdu. na
sip Başaran dalgındı, evvel! yant
na. oturanın kadın mı, erkek mi ol 
duğunun farkına bile v.u-madı. 

Lakin birden başını çevirince he • 
yecanlandı. Kendisilc yanyana o
turan se;irci genç, güzel ve -
aman yarabbi! Tam da onun beğen 
diği tipte - esmer bir kadmdı, 

Birkaç dakika sonra ltndm ona 
ıaali sordu. Hasip dili dolaşarak 
cevap verdi. Bir müddet .eonra i
se ha.vanm güzelliğinden, o ıene 
görülen filmlerden, Şarl Buayenin 
a.sker kaçağı olduğu aayialarından 
bahsederek ahbaplığı ilerlebnijler, 
gösterilen filmi unutmuşlardı. 

Hasip, kendisinin bu kadar be· 
cerikli oldui;'Unu o zamana kadar 
anlamayt§ma kızıyor ve eaşıyor-

• du. 1ıfeziyetlerinden istifade etme· 
sini bilmeyişi yilzünden şimdiye 

kadar kimbilir kaç fırsat kaçırmış. 
tr? 

Kadın, evliydi. Kocasile geçine
miyormuş. O gün evde çok bunal
mış da biraz ferahlamak için sine· 
maya gitmiş. Kadın istediği gibi 
bir kocaya düı:ımediğl için ne de. 
rece bedbaht olduğunu :ınlattı. 

Hnsip aradığı gibi bir kadına. te· 
sadüf edcmcdigi için bekar kaldı. 
ğını, kendisini hayatta ne kadar 
y:ılmz bulunduğunu söyledi. l{arşt· 
lıkh iç çektiler. Bahis buraya geltli 
ği zaman yeni ahbaplar birblrle -
:rinc iyice sokulmu!ilardı. !{adının 

eli Hasibin a,·uçlan içindeydı. 
lııte ne olduysa bu sırndn oldu. 

İlkl:ab:ır, yanındaki k&dmm söz
leri, bilhassa onun \'licudundan 
doğru gelen baş döndUrücü ko:,:u 
ve karanhk sinemanın ayni za
mnnd;ı tenha oluı:ıu Hasibe mutat 
pı!lınklığını unutturdu; adıı.mea{;;1z 
başını e:;crek kadını kulağının ya. 

nrndan öptü. 
Biraz sonra ışıklar yandı ve fa· 

cianın en firaklı kısmı o zaman 
cereyan etti. Kadının omuzuna ar. 
kadan lıirisi vurdu; başını çe,·irip 
bakınca hey..canla söylendi: 

- Eyvah! oğlum. 
Bu, on üç on dört Yn.ıılarında, 

gözleri ,•elfecrl okuyan bir afa· 
candı. Yanlnnna geldi ve kndma 
ters ters bakarak: 

- Bu herife kendini öplUrüyor 
dun ha anne! 

"- Teşekkür ederim Conı 
kendimi iyi hissediyorum." deldi. 

•• "'" 
- Hayır oflum, vallahi değil ... 
Ifasip bir zck5. oyunu yaptı: 

Evans tatlı &ahneyi bozarak: 
"- Ne oldu.. An1atm; fakat 

çabuk olun." 
Con, kuıe. cümlelerle vak'ayı 

anlattı: 

''- Az <laha iki ki;i 
cckti." Sc11'ra ani olarak: 

dahaöle· 

"- Fare suratlı lir herif gör· 
mcdiniz mi?" diye sordu. 

Evans başını salladı: 
··- Hayır ... Buraya geldiğimiz 

vaklt l:imiecil~ler yoktu. Galiba 
işin farkına vardzlar ve k::.çtılar." 

Con, dü~ünceli bir tavırla E· 
vas'a sordur 

Askeri 
Karnus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

- Oğlum, yanılıyorsun. Ben 
annc-nin uz:ı.kt:ın akrabasıyım; bir 
birimizi çoktan gönnem~tilt de ... 

- Ben dolma yutmam! Anne
min bütUn akrabalarını tanıyo· 

rum. Senin de kim olduğunu, ne
rede oturdı:ğunu mektebimiz sizin 
eve yakm olduğu için biliyorum. 

Seni de, annemi do babruna 11öy 
liyecPğim. 

Kadm ağlamağa başladı: 
- ~irı.ıdi ben ne yııpacağım? 

lrnıı:linı yok eve dl:inenıeı.n. l\ocam 
beni kıtır kıtır kestikten sonra 
sizi de öldürür. Balcs:mızn oğlum 

' siı:ln adresinizi de biliyor. 

Hal'!ip sırtından soğuk terlfl' be>" 
şandığmr hissetmekte idi. ç.OculU 
kandınnağa çalıştı: 

- Sözümü dinlersen sa.na. çiko· 
lata alırım. 

Çocuk, )irmi milyonluk bir açığı 
kapatmak için kendisine cbemınl• 
yet.siz bir vergi teklif edilen bit 

maliye nazırı tavrile Hasibi sUz • 
dti: 

- Çikolata mı? Alay mı ediyor 
sun! 

Hasip, biraz daha fedakarlığı 
göze aldz: 

- İstersen sana güzel bir fut· 
bol topu alayını. 

- Benim topum vsr. 
Hnslp son bir te§cbbUste bulun· 

du: 
- Oğlum, sen söyle, ne ister • 

sin? 
- Hiç ... amma ... 
- Söyle, söyle. 
- Bir fotoğraf mnkincsi alrr • 

sanız. Birikmiş biraz param var .. 
Yalnız yirmi beş liram eksilt .• Eğer 
yirmi beş lira verirseniz ne At!: 
yoksa sonra babama söylerim. 

Hasip başka kurtulua yolu ol:ınıı.• 
dığmı anlamıştı. Cebinden cUzda· 
nmı çıkardı, iki on liralıkla. bir bef 
liralığı çocuğa uzattı: 

_ Amma kimseye birşoy söY· 
lemiyeceksin. 

Çocuk, parayı alırken yemin et"' 

ti: 
- Vallahi söylemem. 
Sonra aruıe::ini elinden tutualc 

salondan çıkıp gitti. Onlarm ark•· 
anıdan bakakalan Hasip de biraf 
sonra sinemadan çıktı . 

• • • 
Galatasaray lisesinin yanmdald 

dar sokakta. kadmla. Çoeuk dul'dU"' 
lar. Çocuk on liralıklardan binle 
bir beş liralığı kadına u.zattı: 

- Naciye abla, al payını .. Ya· 
rm saat ikide gene burada. butu• 
J;nhm emi? Elbet başkn bir ena)1 
buluruz! 

Nakleden: M. Ka.rdet 
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