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Londra, 1 (Radyo, saat 18) - Finlandiya 

dan alınan son haberler vaziyetin vahim olduğu
nu göstermektedir. Helsinki mahafili vaziyetin 
ciddiyetini kabul etmekle beraber, ümitsiz de ol
madığını söylemektedir . 

'' RJrodit ,, suçlııları 
Ruslar, iki aylık bir muh:a rebeden sonra, bu

gÜn Kareli berzahından beş mil kadar içeriye i
lerlemiş bulunuyorlar. Son iki gün zarfında Fin 
müdafaa hattındaki birçok mevziler Rusların e
line geçmiştir. Bununla beraber, Viborg alınsa 
bile, Sovyet kıtaları yeni müdafaa hatlarile kar
şılaşacaklardır. 

·- beraet ettiler 
...... - -;- Bugünkü muhakemenip.., tafsilatı 2 inci sayfam~a adır): 

MoıotOf, Anıerikan 
elçisiyle 3,5 saat 

Fransa, fırank'ın kıy-· 
metini düşürmiyeoek 

istihlaki tahdit için, birkaç güne kadar 
vesika usulünün tatb ikına başlanıyor 

Paris, 1 ( ıl.A .) - Pol Reyno, dijn sabah imza edilen kararname
ler hakkında radyoda bir nutuk söylemiştir .. 

Nazır demiştir ki: 
"Almanyanm bize karşı yaptığı ekonomik harp münhasıran müt

tefiklerin ia~sine müteveccihtir. Altı ay zarfında ekonomi cihetinden 
(Devamı 2 nci ıaYfada) rıe konuştu? 

Sovyet- Fin harbi, bütün milletler için büyük 
tehlikelerle dolu bir safhaya girdi 

~O\.)ı•t Ju ta l ıırıııırı lsgrıll l\llında hıılıınan l ln ıırııı.i:.I lı ıı 
noktnlarla ı: · .: "'rilml<ıtlr 

Lonılro, 1 (A.A.) - Röytcr njausmm diplomatik muhıırriri yazı

yor: 
Öyle hissedilmektedir ki, FinHı.ndiya. harbi bir çok milletler için 

vaziyetlerini daha beter bir şoklo girmeden tekrar tetkik ebneledni 
istilzam edecek derecede büyük teYikeler le dolu bir safhnyn ginnLs
tir. Bugün bnzı bitaraf mUşahidlerin fikrl budur. Bu mUşnhltlcr \'ibor. 
gun kapılarırıa kadar gelen ve bu suretle ilk arazi tnlcplcriniu büyük 
bir kısmını tahakkuk cttinniş olan Sovyetlerin Finl:indiyayn istiklalini 
temin edecek bir b:ırış teklifine razı olacaklarını znnnetmiyorlar. Bu 
bu.susta bir limit ışı~ ancak Stalin fütuhata devamın faydnsız olacağı-
nı na.zan iübarn aldığı takdirde pr.rlıyabilir. Finlandiya halkı bir bnnş • , 

arzu ettigınv· i mütemadiyen söylemiştir. (Devamı 2 n • f d ) . t · · n.'..-J. bir ---------------"-----c_ı_s....;ay;__a_a....;_ Cephcıfo ilonmoı; fnsnn Ye iskn edılmtş malzeml"lerilen uıun:~ 

1 fKQY'O'P'i'N"~·; .. ı Finlandiyaya yapı la~=·t;arruzdan 
~~ 1 TACI j Eden Almanya'lJı 

lınrltrula 

! Şi~diye kadar oliu- j ' , l 
t dUIDJDUZ: macera rO· t s u tutuy or 
1 d.~';:'~i:; h:~:r!:~ ı m e 
: dan heyecana sürük- 1 On~ınn~ nazırına ~~ ıreD ~taıO Jffi1 D taarır u~a 
f liyecektir ! teşvik e ©J <e n n=nıt oer<dl H Y 
f Pazartesi günü I 
L:.~~ .. 1::..~::~.~~:~.--i 
Çağ1rılan yedek 

Subaylar 

Liverpql, ı ( A.A.) - Höyter 
ajansı bildiriyor: 

Dominyonlar nazırı Eden, dün 
burada söylediği bir nutukta ez • 
cümle demiştir ki: 

"- I nsan ı rkının yaşıyabilme. 
si için nazi sisteminin ortadan 

Fatih Askerlik Şubesi, dün ga_ katlanası lazımdır. Bu ,·er!len sö
zetemizde neşrolunan ilanda bir ze sadakatsizlik devresi nihayet bul 
daktilo hatasından doğan yanlış- malıdır. Her türlü topal sureti 
lığı bildirerek tavzihini icttemiştir. tesviye bizi bir kaç ay veya bir kaç 
Askerlik şubesinin tm·zihi şudur: yıl sonra daha vahim tehlikeler 

1 lı!arı 940 larilzli gaz tc ilam- karşısında bu!undurur ,.e o zaman 
na ektir: d t belki çok geç kalınmış olur. 

Staj için çağınlan y~k muha- Harp bittiği zaman, barış yap-
bere ve topçu a teğmenler (yarsu- m:ık için toplanacak olan devlet 
·h~yl ar) :H:~ (tl.ıhıl) de,ı :~26 .(da- ı :1Lfamlanııın , ::ızifdı:ri ınü~kül ol~-

ıl ı e kadardır. caktır. B ununla beraber bu vazı. 

leyi Britanya camiasını teşkil e -
den milletlerin sıkı tc~riki mesai _ 
!eri ve Fransa i!c lngi!terc arasın
da gittikçe sıkılaşan birlik kolay . 
la~tıracaktır ." 

Müteakiben Fiıılandiyadaµ 

bahseden Eden, Finlandiyaya kar. 
~ı yapılan taarruzdan Almanya -
nm da mesul bulunduğunu, Sta -
linin mütaamz, fakat Bitlerin 
müşevvik olduğunu ,.e her ikisinin 
de bu kuçük cesur millete karşı 
suika5t'crindcn gurur ve iftihar 
duyabileceklerini söylemiş ,.c şun. 
lan ila\e etmi~tir: 
"- Hariciye nazırı oldu6rum sı

ıada o ... u ..ııı \lın.ırıy..ının Lond
ra büyük elçisi bulunan ~imdiki 

Alman hariciye nazın bana Bol -
şevizmin tehlike ye dehşetlerini u
zun uzun a;-ılatHkcn kendisini din
kmck için feda ettiğim saatleri 
şimdi hayret:e düşünüyorum. Fon 
RJbcntrop l:ıuna yalnız Bitlerin b. 
giltercyi Bolşevizm:: kar~ı koran 
kale olduğu'1U söylüyordu." 

FlNLANDIY A NASIL BiR 
SULHA RAZI OLABlLtR? 
Hdsinki, 1 (A.A.) - İyi ha· 

ber ·alan mahfcllerde söylendiği
ne göre Rus - Fin harbinde ta· 
vassut meselesinde iki nokta tc· 
eyyüt etmektedir: 

1 - Almanların entrika çevir· 
miş olm;.ılio ı mümkün olmakla be· 

(Yazısı 2 nci snyfadn) 

• 



1-SONDAKffiA EMARTHuı. rn•~II•~llfdltl~tım;m-m 

,:~,; ~ lngiliz tayyareleri A~:r~~.s:i:,~!~rı 
Yazan: Orhan Rahmı Gokçe Berıı· n u·· zerı· nde Meşhur "Afrodit" davası niba· yet bugiln bitirilmi~ ve suçlıılat 

Dof~:t da, anUnde boylu boyu· - Bana admı "rmes misin?. hakkında beraet kararı verilmiş • 
ftll )'ftu.r.. genç kum, Venedi!:lile· Sat, kimsin?. tir • 

. re mah:sus başdöndUrücU bir L.ıv- - Maalesef, nremem yavru· Oğleden IOD1'8 adliye koridor • 

No.41 

raklık •e cinst cazibe ile hiç te cutum.. Londra, l (A.A.) _Hava ne- döken dü§man deniz tayyareleri· lan bir çok meraklı ile dolmuf 
brrakuıp geçilmiyecek bit' k.ı Kız, biraz durdu ~ tonra şu k bulunuyordu. Ancak müddeiumu· 
oldu, ı..nu göriıyord.ı. ,t. )'1U ~a· aatırlan karaladı: zaretinin bildirdiğine göre, evvelki nin faaliyetini tenıdit etmek ma · mHik bu defa çok esaslı tedbırler 
~· da, genç kız da, sc ı~mek .11· - Bana, bir geceni de vennez gece İngiliz hava filoları Almanya- sadile Syet adası Üzerinde yapılan almış ve ilst kata çıkan bOyilk 
ihtiyacını ve isteğini bUtün hare· miain?. nın şimali şarkisindeki mühim mer- hücumlar teksif edilmiştir. meröivenirt iki kat başına birer 

kttilc gösteriyordu. Fakat, böyle Dofan, eenç kızın cö~lerinc kezlerin ve Kiel de dahil olmak ü- Hamburg, Bremen, Hanover te- sıra polis dir.ı:fek buradan kimse--

bit hareket için zaman müsait baktı ve 90rdu: zere Baltık limanlarının üzerinde hirlerile Cuxhaven limanı ve Heli· fi geçirmemiştir. 
değildi. O, bir an evvel çıkıp u - Ne olacak?. birçok uçuşlar yapmışlardır. Bu u goland adaları üzerinde uçuılar Hak arka merdivenden ceza ve 
zalr:la~ak istiyordu.. Genç kız, gözlerini derin bit ih T l d ba 1 hukuk mahkemelerindelci itlerini 

Damarlan çok gerllmi~tt. Yor" tiraıın kıvılcımlan içinde, Doğa· çuılar keıif ve arama uçuşlan ma- yapılmıştır. ayyare er en zı &• görmek üzere girip çıkmıı ve bu 
gunluk ve sinir bo:ıo;ukluğu da na dikti: hiyetinde idi. Şimal denizine mayn rı Berlin üzerinden uçmuşlardır. ıuretle davanın eBrüleceği cUrmil 

U.tUndc ldL Birdenbire, genç - Ne mi olacak? .. Seni kolla Ankara haberleri meşhut . dördüncü uliye cua 

~ •!:i~cdJ· ,.. kadar 'ıyi = :::~ cBrmcJc lstiyo" Finl3ndiyaya yapılan ıaar ruzdan Koordinasyon heyeti -~~=:U:ı1::.:.'.:' :~:ı~ 
bir gene.im. ınç bir yerini Doğan gilldU: l dı decett miktarda kart dağıtıldı" 

:ı::": =.:::.:":;,;;:~:::; m:..Bclkl_. Fakat .az de .. ,. • Eden' A 1 manya' y 1 m es 1u1 tu 1 u yor ıoı::Er.:!;.~f :;~ ~.:::..:::..em.=ı,:.limetle 
bir ıımm var ki, kimsenin duy · Sonra elini beline uzattı, zarif, killerinin Koordinasyon heyeti Bq Muhakemeye tam saat 16.30 
~mı istemiyorum. Bunun ·için kilçük bir çanta çıkardı: (Baıtarafı 1 inci aayfada) 1 Fin kıtalan Vipuri civarındakı vekil Dr. Rofik Saydamın reisliği da ba§lanmıt ve evveli kitapçı 
9eni bağladım ve bu kabalığı is . - Bak, eü.ıel Vcncdik kızı.. rabcr şimdiye kadar bu hususta yfikseldiklere çekilseler bile u altında bügün saat 14 de BaşvekA- Semih Lutfi'nin vekili Esat Hah· 
temlye istcmiye yapttğıma da e· Sana biraz eziyet çektirdim. Kim ciddt bir tetkik yapılmamışt1r. mumi vaziyette bir değişiklik lct blnasmda toplanmış, Milli Ko- mut Karakurd &ÖZ alarak ha. 

2 - Bilhassa bir sulh mcmle husule gelmiş olmıyacaktır. runma Kanununun tatblkı etra. 
mln ol. .. Şimdi senden ricam şu bilir, belki bu vaziyetten lrurtu fmda mesaisine devam etmiştir. ıırladığı müdafaasını okumuştur. 
d 1 ka keti olan Finlandiya timdild Taipale mıntakasında zorlan • 24 t ·d · 
ur: wıcıya dar epeyce daha sıkuıtı Yu .. I' gemilerimizin dı• MOdataa tam saya t ı ve 

B harpten ır.esul değildir. Kabule masına imkan olmıyan göller şe· ~ : d v--" ıd k h lr parça prabtnız var mı?. çekecek, belki yarım gUn, bir gUn seferleri 1 saat sür Q. JMUGAU ÇO eye-
Gcnç kızı gö.dcri ile işaret bağlı, aç kalacalcıın .. Bunlan aa şayan görlilmiyecek prtlar için· bekesi sayesinde Finler yapılan canlı ve kendine ha.kim olamıyan 

etti: na tatbik etmek iıt~zdim.. N• de sulh yapılamaz. bütün şiddetli hUcu.ınlan g~ri Ankara, 1 (llusmıl mohablrlmtı. b"ır ..... ı,ad• arada sırada coşarak 
" lŞlTILMEMIŞ BiR HARP! k d' 1 telefonla bildiriyor) - Huııusl ~ .... 

. ... püskilrtme te ır er. TUrk gemilerinin <ili denJzlerde şa~ınyor. okuduğu satırları kay • -Var -
- Nerede?. 
Genç kız, gZSzlerlnl kZSıe<Jeki 

dolaba doğru çevirdi: 
, - Şurada nu?. Peki, mersi. 

Doğan, dolabı açtı. Dolu bü • 
yi?k bir şiıe vardı. Açtı ve kok • 
ladı: 

çare ki mecburum.. Sana, temiz 
ve na.zik bir genç olduğumu an· 
latmak için, ıu hediyeyi bırakı· 
yorum: 

İçinde 300 V cnedi.k fran'1 var· 
dır. Bu bir ıcy değil, Wcat çan· 
ta kıymetlidir ve benim bir ha· 
oram olarak saklanın onu.. 

Genç kız gilldil .• Memnun ol · 
muıtu. 

- lyi mi, bcfendin mi?- De
diğim gibi, belki bir gün ecne ko-
nuıuruz .. 

Vipuri, 1 (A.A.) - Vipuri Nautai mıntakasmda muhare· seferden menedlldlklerine dair o- bedlyor ve yine aynı şiddetle söz· 
muharebesi işitilmemiş bir şiddet beler durmadan devam etmekte lan haber burada teyid ohımnu- Teriııe devam ediyordu. Müdafaa 
kesbetmiştir. Finlandiyalılar rı· ve Ruslar muhasara edilmek kor- yor. MUnakaJe VekAletl. bu gibi kısaaf, eserin müstehcen olmadı • 
cat etmektedir. Kaemaeröc'in §i· kusile Betaetle ilerlemektedirler. 1 gemilerin icabında hUkClmet hesa- ıınnı, bunun ehlivukuf ve tabın 

ka • • bma c;alı~tmlınalan için vekAlete & 
mali ıa,rkisindc demiryoluna • Vazıyet şımaldc Pctsamo ci· uJlhiyet verilmesini Bqvcklı.let· terbiye heyetinin raporile sabit ol. 
dar ilerliyen Sovyet kıtaları şim· varından Finlerin bUyilk bir ih • j ten istemişti A.nJavıldığma göre 0 duğunu ileri sürüyur ve müddeı • 
eli Vipurlye 7 kilometreden az tiyatla hareket etmelerini icap 1 haber, bu nıllracaattan galattır. umuminin lddia1anm cerhederek 
bir mesafeye kadar yaklagmışla.- ettirmektedir. Çünkil Ruslar bu Londradaki heyetimiz beraet karan istiyordu. 
dır. Ruslar hUcuma mfitemadiyen mıntakada bUyük kuvvetlerle i· dönüyor Bundan 10nra mUddetumuml 
deği§tirilen taze ku~etler sev • lerlemektedirler. Ankara. ı (Dusasl mohablrlmb Hikmet Onat yine söz ıtıarak mU· 
ketmckte ve hazırlanan progra • Kuhmo mıntakasında Finler telefonla blldlrlyor) - Lokom~ dataaya karşı bazı pyler söyledi. 

- Oh, nefis bir Bordo ,arabı 1. 
lta<iehlcr, altın l§lemeliydi.. 

iki tanesini aldı. Genç kızın göz· 
Ierl derhal parladı. Kadehleri ol'" 

tadaki masanın üstüne koydu ve 
doldurdu. Genç kızın ümidi büs 
biltUn artmıştı. Doğan gilldU: 

Kız, içini çekti ve 
ipret etti: 

mın tatbiki için insan ve malze • ilerlemeğe ve düşmandan mü· 1 tif ve vagon maddeleri O.Serinde SemJh L6tfi mUdafauuıda. bG 
me zayiatına ehemmiyet vermek" liim mılctarda ganaim almağa d:· ln~: ıız müeaseselerlle lcab eden kadar münevver adamlar "eser 

gözleri ile müzakerede bulunmak Uzere 1..on- müstehcen dt!ğildir,, dedikleri hal" 
tcdirler. vam etmektedirler. draJ.'3 giden ve bir müddettir ora· de bunun mtletehcen olacağını 

- Yok ~nim güzel Sinorinam, 
yok, olamaz.. O kadehi doldura 
cağım ve bırakacağım. Bilahare 
kollann çlSzUIUnce, ~erefime içer
d.n.. \'JUıi benim elimden bir ~· 
rap lçmiı olursun.. 

Cenç kız, birdenbire meyus ol· 
du. Doğan, bir kadeh doldurdu 
.... içti. Dilini ağzında oynattı: 

- MUkemrml ·dedi· lezzetli bir 
prap .. Bunu ıerdinize içtim .. 
MUaaadenizle bir tane daha içe
yim.. Ve kadehini ikinci defa 
doldurdu, içti. Sonra gi§eyi ve 
kadehi masanın ilstilne bıraktı .. 
Genç kız bir§CY IÖylemck isti· 
)'Ordu. 

- Ne nr, lbirtcy ml söyliye • 
eektln~. 

Aynı gZSz lpretl: 
- Evet!. 
- Ağzını biraz açayım mıl. 
- Eveti. 
- Hayır, onu yapamam .. Doğ· 

ruau ya, kadınlara pek itimadım 
~ktur.. Dur, başka bir çaresi 
nr. Bileklerindeki bağı biraz 
sevşctcyim, bir kal<:m de vere· 
)'im, yaz 1. Olur mu?. 

- Olur?. 
Dediğini yaptı, kalemi kızın 

prmakları arasına verdi, kağıdı 
ida kendi dizinde tuttu. Kız, ıunu 
yazdı: 

- Eveti ... 
-Şuhalde, tiındilik Allaha ıs· 

marladık.. 

Doğan derhal ceriye döndU. 
Aynı kapıdan çıkıp gütmekten 
baıka çare yoktu. Paravanayı 
geçmiıti. SUratle yilrüyordu ki, 
Portalcal ağacının altından, kendi 
sini buraya getiren ilk ku eörün 
dil ve bunu, arkadan gelen de • 
rin bir inilti, bir boiuk ıeı ta.kip 
ettL 

Bağlı kız, timdidcn kurtulmak 
çarelerini aramııtı. Gens kız da, 
bu iniltiyi duymu§tu: 

- Antiye ne oldu acaba?. 
BenJ çağınyor galiba 1. 
Doğan, baıını çevirdi: 
- Öyle olacak.. Git bak, ba· 

kalım. ne istJyor 1. 
Genç ku, paravanaya doğru 

koştu, o da .iri adımlarla. ileride, 
açık duran kapaktan mahzene 
daldı ve silraıle ilerilemeğe baş 
ladı. Biraz ıonra, artık eokakta 
idi. Ellerini cebine soktu. Islık ça· 
la çala, keyifli keyifli yilrümeğe 
başladı. Eski, bozuk bir rrhtıma 
gelmi~ti. Oracıktan küçük bir 
sandal geçiyordu. Sandalcıya bir 
ıslık çaldı : 

- Bana bak, ark:adaJ,yaklaş 
sahile 1 .. 

(Devamı var) 

L~ı AKŞAM ( J ------ - ..... ______ --- --
''Dikkatler" sütununda kömür istihsal havzaamda işçi sıkıntısı 

ı,eldldiğinden bahsedilerek hapishanelerde mahkfunlarm boı durduk
Jan ya.zİlınakta ve hapishanelerin Zonguldak etrafında teksifi ve 
mahk~rdan kömUr lstihsnllnde istifade edilmeal 1yf bir tedbir ola· 
...:X tebarliz et•rilme'·tcdir. 

Burhan Cablt, baha.rm yal-Jnşmasmdan b..'\h.aederek tabtatm pe. 
- kanununu anlatıyor Ye eöyle di~ or: 

"Taze bahar gellyor. Toprak ısınıyor. Fakat arzın aiyast hav:ı.ısı 
o kadar karanlık ki, kesif bulutlar altında tabla.tın baharını ır&-ak 
be4re lrm blmet olacak mı t .. 

Frrnsa, fıranlt'ın kiymetni 
düşürmiyecek 

da bulwıan beyetbnb, haber aldı. kend!ebıJD takdir edemlyeceğini 
ğonıza göre vazifesini mll.spct bir söyledi. Ve eser mahkfim olursa 
§Okilda bitlrerek hare.ket etmiştir. ka.stı cilrmisl bulunmadığı lçln be-

yeni vergi ihdas raet ettirilme.slnl istedi 
olunmuyor Neticede Mklm teman HaldO 

bullaatan eu karan verdi: 
Ankara. 1 (Hususi mahablrlmh .. _ Sulh mahkemesi tarafmdan 

telefonla bil<llriyor) - Biltçeyi ehlihibre tayin olunan lb'Vlhim 
dc.nkleştiimek için hUkClmetin ye- Haklu Konyalmm Unlvenıite<işD 

(Baıt.aı;afı 1 in-:i aayfada) nl vergi ihdas edeceği yolunda y~ 9a1Ahlyetll timselere dair istenl • 
tutunduk, fakat tehlike fiyatların yüksemesınde olduğu için ekonomi nl yıl blltçcal üzerindeki malfımata len listede ismJ bulunmamaktadır . 
bakımından lena bir istikamette bulunuyoruz. lki vakıa Mkimjir: katılan haberler doğru değlldlr. Kendisinin ayni is·mde n lçindo 
Fransa daha az istihsal ediyor. zira beş milyon kişi sila:1 altındadır. Gerek Ba.şvf'kllln, gerek Maliye 

1 fakat o kadar istihlak ediyor. Bir tek mali kararname kabul ettik ki, Vek'llnln izahlarından da anla§ıl· açık a:ı.çık realmler bulunan b r 
o da Fransa bankası ile yapılan mukaveleyi tasdik eden kararname. dığı gibi yenJ bütçenin yeni fasıl· ::ğıç:ımm::. ~ı;!~u01: 
dir. Bu mukavele iki ihtiyat parayı seferber etmektedir: Birincisi bun· larında yapılan bazı vergi niapet. vukuf ve tallın terbiye heyetleri 
dan böyle mahrem olduğu için dU~mana gizli kalacak o!an harici te- !erine zamdan ibarettir. raporlannda, muharririn. C8atlrtn 
diyat için. diğeri de dahili tediyat ·-- bu güzel gaba'yetlni çok güzel 

için. M 1 t O A • blr tarzda canlandırdığmı ve ~ 
Bu suretle frangın kıymeti dün o o o ( m e r l m tadeyle mlltalea edlleblleceğlnl ve 

ne ise yarın da o o'.acaktır. Fran· eserin müstehcen olmadığını bil • 

sa bankasının devlete frank olarak )ır 8 n 1 • • 1 dlrdiklerinden maznunlarm bera • 

verdiği avansların yekUnu da aynı ~ .. e ~ ı s ı .Y e ~0:~:ells=: =~~ıa· 
olarak kalmaktadır. ~ Karan salondakiler ,tddetle at 

Diğer bütün kararnameler eko
nomik mahiyettedir ve istihsalı 

artırarak istihlaki azaltmağa ma • 
tuttur. İstihlaki tahdit için çare 
vesika usullidür. Buna ait mua • 
me;e ve merasim bir kaç gün zar
fında başhyacaktır." 

Nazır, posta salonlarının hafta. 
da üç gün kapatılacağını,· üç gün 
ispirtolu içkiler satılmıyacağıru ve 
lokantalarda lüks yiyeceklerin ve 
husus! sarfiyat için benzin veril. 
mesinin tahdit edileceğini bildir -
miştir. 

Reyno, sözlerine şu suretle de· 
vam etmitşir: 

"Bu mahrumiyetlerden her birı 
düşmanımıza indirilen bir darbe. 
dir. Ziraat makinelerine ait yedek 
kısımlar gümrükten m'.laf olarak 
gircce!~tir. Yabancı ziraat işçileri· 
nin gelmesine nakden yardım edi· 
lecck bazı ihracat için mali ris • 
turnlar bahşedilecetkir ." 

Naztr, bun&n sonra İngiltere 
ile imza edilen an'aşmayı, iki pa
ra a:-asındaki tesanüdü \•e karşılık 
h takvi)'eyi hatırlatmış ve sözle · 
rini şu suretle bitirmiştir: 

':Zaferimiz heba olmıyacaktır. 

zira herkes mevzubahs olan ş~yin 
çok büyük olduğunu anlamakta • 
dır. Harp bir kuvvet tecrübesidir 
ve düşman Fransızlar hakkındalci 

hükmünde dalına yarulmı~tır." 

n e k O n U·ş t u kıılammış ve Kitapçı Semih LQt" 
fi, ayağa kalkarak: 

- Ben de bu kitabın hasılatuU 
Erzincan zelzele felaketzedeleri" 
ne vereceğim'' demiştir. 

(Baştnrafı 1 inci aayfada) 
lngilız hükumetinin Finlandiya 

harbi başlıya!ı hiç bir tavassut 
teklifinde bulurunadığı Londradan 
bildirilmiştir. Fransız hükftmeti de 
yapmamıştır. Fakat Danimarka. 
Norveç \'e İS\'CÇ bükCım:!tlerinin 
muvaffa.1<ıyet emareleri mevcut 
olduğu takdirde tavassut teklifine 
amade olduklan zannedilmekte • 
dir. 

Ruzvelt, banş imldnlarını ölç. 
mek için Swnner Velsi Avrupaya 
g5nderirken, Sovyet hariciye ko 
mıserinin "barış taksim kabul et· 
mez" sözünü pekAlfi biliyordu. Bu 
nunla l>e:abzr, Reisicumhurun 
ralnız müttefiklerle Almanya ara. 
smda değil, aynı zamanda Sovyet· 
lerle FinHindiya arasında barış da 
düşündüğü kuvvetle tahmin edile
bilir. Zira Fin muharebesi Avrupa 
muharebesinden başka türlü kan • 
hdır. Amerikanın l\foskovadaki 
büyü!-c e'çisi Mo:kovada Molotof 
ve diğer şahsiyetler tarafından 
sefa:-et erkünile birlikte davet e . 
dildiği öğle ziyafetindeki üç bu;;uk 
saat sü :-en mülakatında \'a~ingto
nun ümitlerini bildinneğe Velsin 
BerHnde yapacağı mulakattaki 
kadar müsait bir vesile bulmustur. 
Ruzve!tin Vclsin avdetini bekleme 
si mümkündür. Ruzvelt Avrupada 

taksim kabul etmez barışın iadesı 
ımkftnının mevcat olup olmadığı . 
ı ıı ancak o zaman söyliycbilecek . 
tir. 
ı'ELS, ZORIHTEN GEÇERKEN 

Züri/ı. 1 ( A.A.) - Sumner 
Vels Berline hareket ederken gar· 
ıla büyük kalabalık toplanmıştır. 
·/elsi Isviçredeki Amerikan baş 
konsolasu ve Zürih belediye erM. 
'll teşyi etmiştir. 

Vels. Zilrihteki ikameti e<;nasın· 
ıia İsviçre hükfımetinin mOmeMil. 
.erile hiç bir temasta bulunma 
'lllştır. Berlinden Paris ve Lor,tlra 
fa giderken de Isviçreden geçmesi· 
ne intizar edilmekte<lir. Vels. Zü • 
rihte otelinden çıkmamış. y~lt1".z 

baş konsolos Harrisonla görüşe • 
·ek öğle yemeğini birlikte yemi~ 

ve çok muhtemel olarak lsvıçre 
efldln umumiyesi hakkında malQ· 
'llat istemiştir. 

Zürihteki sirasi müşahitler Ve!. 
!'in vazifesinde muvaffak olup ol • 
ınıyacağı meselesinde nikbin de • 
i;illerdir. Bu vazifenin daha ziyade 
\merika dahiU siyasetin::len mül. 

hem olduğu kanaati mevcuttur. 
Almanyadan gelen .e bvtçre 

r,azetelerinde intişar eden ha'>er • 
!ere göre, Berlinde de bu ziyaretin 
~ir netice ver~ beklenmekte 
deiildir. 

Müddei umum! Hikmet Onat 
kararı temyiz edeceğini söylemi!" 
tir. 

3örın g, eMrı ve vml 
neşretti 

"1-Iava kuvvetlerimist 
barışı tahrip edenlere 

karşı tahrip 
ail&lumızdır ! '' ----BMfln, 1 (A. A.) - MareeaJ 

Gör:ng Alman bavacılığmm :1 
martta teait edilen yıldönQJnll 
mllna.aebetile bir emriyevml net ,. 
retınıutlr. 

Marepl ~ring diyor ki: 
''Hava kuvvetlerimiz Alman adl

letlnl havadan her tllrltı btıe~ 

karşı müdafaa eden kal.kanaııd 
olduğu gibi aynl zamanda b&J111 
tahr:b edenlere kal'fJ ~b lll"' 
hmnsdır.,, 

EmrlyevmJ, tayyarecflerln Fllb· 
rere kaf'3ı olan bağlılıklannı te)rlt 
etmekte ve hava kuvvetlerinhı ni
hai sater elde edilinceye tadat 
bamlelerindeld oiddett idama _.. 

tıü&ed~ 



Belçika ve Holanda, Almanva 
ile hudutlarını kapddılar ! 

!DAHİLDE] PZ!IW1flfıJ s 0 V y e t 'l e f ıF~;;;.z ~:,z~İ 
CaınıoUQJe.. · ı -. · ( VELS'ı·N Maliye Vekilinin heganafı 
~~~~.::.~~.z~: Ag" ır zayiat vermekte ıBERL .. t'E s·p·ş·i ... ----a; t---w ---<dl-- --
d&ıı., ıeııruı ko.oll'Ol l~lorllM ••rllecek • 1 t i ,. I' )~ n n cç; <® a (® 
~r=~=ube~:!ı;.l~~d:u=~ devam ediyorlar i.: . L.. i ~ 1 ) ~ ·. 

ıa ILa.,ywakamlıklard&.Q •• bel~lY• N Ü İ 
a..ı..~Ul emntye\ \qkllawıcıan ay F. k •, b. .. ~ t 1 d ! azı r esa s1nı 1 Da 
~:~ıı~~::c!~ırube:U· ın ıta.arı, azı nox a ar a ~bı··t k , · f t <® V/ ~ =%J n n c::=\\ 
"":::::.. ........... .,...... geri mevzi'.ere çekildiler i 0 .ere sev eımışi (9J ~ ~ u u 
l'&ü •• ÜCledlye Rca. Ultft lUN&r, .-.rı.., ı» 44'.A.) - lı'nuıııa ...... 
a..nyaı.uı &aWüa o&cıuguuu .Oyl•-•· Helainki, 1 (A.A.) - Kareli daki enternasyonal gönUUU kuv h•h:nuw Uıf.9lı\:a w.:vzuıw.rw..uw OU'Wı 
t&r. - Berzahında Fin kıtalan bazı vetleri saflarına hizmet edecek Aıucnluili w~l ısuwucr Veaııı ou. 

' • ... " .. -- noktalarda dü ... manın tazyıkı al !erdir. .;u.u li<:ı·hn• .rıı.pllllf wJugu zıyanıı 
-~C1&D ıeıeıa maUlmata ıe>. -1 

ı-., &.ı,vcitU Refik Saydam bu· tında Viborg ile Voksen arasın Bütün memleketlerin tebcalaı. •toııkU cu11ck~c111r. 
CUnı rd daki yeni mevzilerine çekilmit lngilterede gönüllü kaydediliyor .. l'ou Jurn11.1" Jıyoı ki: 
reıı. ~ e zelzele ıaıntaka.suıa gide- terdir. lar. Binaenaleyh FinUindi}•ada 
ı.,._ Yapılan işleri ve alınan karar- ~rllll. Kw.v•Uuı ı.Jehsgdl tanım 
~ t.at.blkatuu özd Sovyet ordusu ağır zayiata uğ harp edecek lngili zalayları yal JlUI >•vıııw ou ı.ı,yw.rcllcu ı,;uk ı..:ylcı 
cıeku- & eo geçll'e. ramıı v• 14 Sovy•t hücum araba nu İngilizlerden mürekkep de"'il 

wc ~ " ., .ıwıl eıJl,yur. Uçuncu bir 11uıb uı.ıu ru 

* ltyUbllzı Ptrtııççt kG)'UDe bulun 
::~k Hu.sa.o ağll aliuıf.1• DlrUıl Ol 

"f'&lı, eu ve o&lwıu da Yar&lıyarak bay: 
da., C1'11bcde.ııı Kıpu Reııw ue arka 

1-.rı Meko, Muat.ata. Kav.. Ahmet 
,.. Nı ~-· 

Yaz.l.nıo blrtnci &gır caallakl 
llıı111ı&k 
-· eıuıcıerı bU.uılt ve wucıc:ıeıumu 
-.. bunıa.rd R • 
le ıuı eaUlllo ldıuuuu ıUg.r. 

rtn1o &:a.b suçwıu.o cam olarak oe. 
ll&laaıJıruınaıaruu u•- i u 

lk ..... m 1 r. 
Jte lııcl ll1aaa hllkmU lkı MDe eml 

.Y"flwıııa 1-'arrııakk&pıda blr ke 
ıııurcu dUk""-·--- • 
etn --.uwıı Uattı.ode lfleoen 

•.Yele aıtur. 
AWurrahuıa.o acsaıııa bert Htıs:ııU"'' 

Ulturı. U k I y 

bu e e1erek ölJUr:mUf. AU)'t de 
la •uı,;a labltılk ederneııı.o diye yarn. 
~tştır. AbdUrratımaıuıı k&rdql g. 
JlU de bu l§te kı:.om.ıne yarı1ıw •l 
l"-vur. MUddelumwnı AbdUrra.tımıuım 
-rıunı Ye k. 
.. k an1Gfi l:mirıin atır tıap. 

orıuırnaauu f k ..... • a al J&flannm DL _,, dlkk l 
lıu a • a&uımaauu latemlfUr. 

ınatı,l<eıne de karar lç1Q bqka 
IUne kalınııtır. 

~ Onıvenııtede tertmıert.n teebltl 
,_ın l~şkU edilen 10 komlayon ça 
~ aga b ı · letıfk ILf a.ı:ııştır. Onlverııltede 
kın 1 edllmeııı lcab eden kırka ya
terın'~be Vardır. Her oubeye alt 
~ ;~n tesbıt edecek komlsyon-

ında lanıaınlanacaktır • • 

SSurtyeU lac1r olduğuııu 90 .. 11.,_ 
urıyetı la 1 J .. , _ 

!'tlt Brt.ıı c r ulduğunu aöylly~ 
llu tol oteline m1saf1r olan 

sey!n He di 
•Ynt Y adında bir adam 
,. otelde Y&tan •-· U 
~ahrrıud ~r tacir 
l'aya un odaaına girerek 9CO U-
:Para [alem paraaını «;alınıo " bu 
et.zn~t~ ı;arşıdaıı altın nıUbayaa 
bir ku~duHUseyin Heydl Galatada 
•Ynkkab 1 racıya giderek, altmlan 
l'arak 1 ~ arrnrn ~kc:elerine uydu • 
~e bu c; ne YerleşUmıek latemle 
llllnde ~ Yapılırken dUkkAnm ö. 
tönııueı Ytııyan c:ocultlar hldJseyl 
ÇllıJc ve e~ ve tllınterdekJ kaı;ak • 
Uyarak h ınıu:hk Valtalanm batıf'-o 
ıtılşıerdJr ~~n P<>liae haber ver • 
ınış ve . 8e)1n Heydl yakalan. 
:t.1ahkc;4ralar bUrdad edllm!ıUr. 

eye VerlleeektJr. 

b • OtyarbaJc 1 
•ttının Bitr ır • nuı etmendiftr 

hlllt!ısl 1 in LI - Dat kıamuıın 1-
!Xı~tır Hç yapılan hazırlıklar blt-
d • attın Dl bak alan k5yUne yar ırdan Kur. 
lonıctrclik k kadar olan 1 ~9 ki. 
l:nevetnıe ğm ısmındakJ faaliyet 
devıun e~ekı:U.. bUyUk bir bala 

• Bir Alma.o ..... _lbah 
tao .......... ırt 80I\ defa 
~ O tonluk ~lr geml balırdıkt.aa 
llın llaatı.oe dönmU~tUr. Bu d8Ul&alı:n· 
l1ıı fhtıdlye kadar batırdıtı PID1l • 

rne<:ınu tonajı 80 bindir • • • • Cıı. Yugoslavyada bllytlk blr A1ırı&n 
~ •uıı febekeaı meydana ı;ıkanınılf 

Alınan tevklf edUmlıUr • • 
b... Franaada Paatör enatlt"--.o 
~-rofeaö Ueaae .......... 
lllUtetlk~ ek&, kıaa btr hutalıtı 

P ölmU,tllr. Profe9Ör 
Ç1:nJerde kaııaere k p • 
forınuıu k ıuıı blr dlt &fW 

qte l.ınlf U. r: Avusturya tahtma ~m•k lııtc. 
tir ArşldUI\ Otto NeV)"Ork& Cit.ın1' • 
ıoh, .\rşldUk Knnadada bir A \"U~turyr. 

onu or;a.ııl%e etmek tetebtıcı.ua 
~ . 

aı tlihrip edilmiştir. fakat Avusturyalı. enternasyonal ~ ltu-...:ıum edlyw. tsunuıw evvııık. 
Sovyetlerin Taipaleye yaptık Letonyahları ve diğer memleket ııu .ıul.tı uw.rnau ttM:ı wr ı..ıu~.ıı. uw. 

tarı Uç 9iddetli taarruz geri püıo !erden gelenleri de ihtiva edecek ı;.&Wwı1U. litırwı, -' an.wıWı. ouluu 
kUrtillmU,tUr. Ladoga mıntaka tir . vıı.aıl.ldlll'll WUCllCIUil cdenık CID bUyu11 
aında Pitkarante istikametinde Hesabcdilmlştir kl. her ,;5nül 4 UiJl ı.-rrıwwu y•pıyor. 
yapılan bir taarruz da tardedil lil. Finlandiya bürosun• 200 ln 
miştir. ~iliz lirasına malolacaktır. Fin · 

Fin kıtalan Kuhmoda birkaç landiya hükumetinin bizzat Fin ı.uıw ve •u~ı.:rıw aııuyuı-u&. lıılAa 
mukavemet noktaaıru istirdat et lfındiyada gönüllülerin iaşesi için 11" ulduguwuz .. ı:ıaı na- ou tıu. 

n b h • •ual.ll w lluvv..:LU VUJl.ll.Wı.Ullr. AJ mişlerdir. yapacağı maara ar unun arı 
Petsamoda Nantski nehri clva cindedir. uuuıyıww IKUIJIMJl vıı.zı,ycu w.u.o bıı 

randa muharebeler devam etmek , Bir gönlillU aynı Finlfindivıı wuv .Yllpwaıwıa mll81l1l cleğU<ilr. AD 
tcdir. askerinin maaşını alacaktu. Harp .:&ak, bu yeni Ahnwı auı.tı LAl.&rı:uzu cııı 

Helıinki, 29 (A.A.) - P'lnl~n ten sonra kendisine veya varis . Jıgtırltırı ıtbl akım kaunaga mab • 

diya tebliği, Kareli Berzahındaki !erine ayrıca bir ikramiye verile KwuJur. 
düşman tazyıkının, dün Viborg ccktir. Demek oluyor ki, heı gö Muuııı.ttklerl.o b.arp bedetıert be.llı 

gölU ite Vuoki şehri arasında de nüllü günde 2 şilin alacaktır Jı:ıgııJır. ısu tıtıJtııhır tu\i wr &aııuu. 

Jt:~ı;;wcwiı ve JcğivınlyccckUr. Mul. 
Ldlklcre ,yapılıı.cak vaadlerın tulul• 
~ıw kllU kU1tcak maddl ve nıua~ı 
ııuaınUler &A.&Jwı1ır. Bu zorbalık nı. 

Jiwuı a.rUk l!ıına crmea1 elz.4ıındlr. KU 
.;Uk w1U11Uerl.o bUrl; e\ ve em.oJyeUe 
rtoe kavuıırualan 11artlır. Ull kurbaı. 
ıu. ~kualu\llk,ya ve Polo.oya leknı.ı 

tıı:&klaruıli kavuşmalıdır. HIUorl.o yu, 

vam ettiğini bildirmektedir. Bundan başka sakatlanan gönUJ 
Finlandiyalılar, muhtelif nok IUye ayrıca bir para verileceği 

talardan, yeni nıevzilcre çekil gibi harp sahasında 'ölürse aile 
mektedir. Dilıman çok ağır zayi sine de tazminat verilecektir. 
at vermektedir. Taipale nehrinde 
Uç Sovyet hücumu tardedilmiş 
tir. Ladoga gC.lil şimalinde, dU' 
man turruzlan pUskUrtUlmUştUr. 
Kuhmo mıntakasında, Finl!ndl · 
yalılar, Sovyet cUzütamlarının 
kuptılması hareketine devam e 
derken müteaddit mllstahkem 
mevki uptetmişlerdir. Petsamc 
cenubunda, Nantski nehri lize 
rinde mliaademeler devam etmi§· 
tir. 

Londre, 29 ( A.A.) - Fin1 ıı.,di 
ya elçiliği Röyter ajansına tngi 
liı g8nU11Ulcrinln FinlA~iyaya 
hareketleri hakkında tafsilat Yer· 
miştir. 

Bir lngiliz gCSnUllU grupu yol 
dadır. Keza Londredan hareket 
eden 300 Macardan mürekkep 
diğer bir grup da voldı bulunu 
yor, bir kaç yUz gSnU1JUyU ihtivııı 
eden esas İngiliz grupu da pek 
yakında hareket edecektir. 

Bu gönüllüler, Vetminsterdek: 
Finlandiya bürosuna müracaat e 
den binlerce kişi arasında aıhh1 
muayeneleri yapıldıktan sonra 
ayrılmışlardır. 

Seçilen g5nUllU1er Finl!ndfy3 
elçisilt ve yardım komitesite bir 
mukavele lmzahyorlar. Bunlar 
Finllndiya davasına sadakatle 
hizmet ve Finlandiya subayları 
nın emirlerine itaat cdeceklerint 

9 devlet muahetlesi 
ve Japonya 

Vaıincton, 1 (A.A.) - Japon 
yanın 9 devlet muahedes' _ı 

etmediğine dair A rita tarafında-ı 
yapılan beyanat alakJdar mahfe! 
)erde r1k"O hükumetinin Japon 
yanın Çin siyasetinin aldığı i:: 
kamet hakkında ecnebi hilkumet 
lere teminat vermeğc matuf ye 
ni bir teşebbUsü mahiyetinde te· 
lakki edilmektedir. Bu mahfel • 
terde şöyle denilmektedir: 

"'Muahede eğer Arita'nın alSy 
!ediği gibi ihlal edilmemiş ise 
Japonya ile .bu muahede esasını 
mllstenidcn yeni alvaset :_:nn 
da müzakereye girişmek ihtimal 
lcri mevcut demcktlr. Fakat Ja 
ponyanın bu tarzı harektti sam! 
mi addolunamaz. Cünkii japony:ı 
Çin"de askeri faaliyetine devam 
ediyor." 

Amerikanın diploMatik mah · 
fellerlnde Arita'nın beyanatına 
karşı ihtiyatkar davranılmakta 
ve bu bevanatın bilhassa dahili 
Japcn tfl:arını teskin etmek mak 
sadile yapıldığı tahmin edilmek 
tedi~ • 

vartanmaaı IA.zımdır. 

l'L"'I üLOFLEB M:IT 

"PöU Parızyen•• ca.z.eteal.l11D ZUr11 
ıuutöblri tamı mlle ayrı biı toz mu 
..ı~aa e'1lyor. Fakat, eaasUl ltWal 
vıı.rdır. liu gazetr göyle ıaz.ıyor: 

IHrll.oden lavtçreye relen Caber 
ıere "ortı, Aınt:rikan delc~tıaıwn ge 
loıM.'t!ği 9u sırıt.da naz! rU~ tıeki11n 
Jıg1 il.zere u.at perdeden almaga ~ 
ıauıışlardır. Bitaraf cazetecUere 80)'. 

ıeul!ll ıe,ylerl.o b&rbin IOllUD& kı&daı 
ı..ııı.we elUrlicet:ğıdlr. Ueyll Telegraı 

gazcle3ınl.o 'llllere 11t.tetUgt auıı 

plan. t.ek2:!p ediliyor ve Almanyanııı 

llUD 8ÖZÜ Silriliiara bırakmlf Olduğu 
aun bUtU.o dU.oyaca anl&§ılmaaı ıtızın 
.;.ılaigt ııert sUrUIUyor UU.oyaııu:ı eıı 

bUyUk dcıııokı-.alslnln Ucrllol z.lyı&n ı 

ı:ıtıııck lstedlgiiıı öı?renillce, Hltlerln 
ve arkad~laruıu:ı prognı.mında der 
ıııı.ı uıoı ve &a!urturı.ışluklar y11r alo 
Mııamatlh nazı ru~ bugUn muJJa 
relıe boruları çatıyonıa da uzun 
ısUrecek lall:ı bir barblıı kendi pl.WI• 
rıuı ve bıu.at şatıı&larını ne bal• ku 
yıtc1&gını endişe ile dUşUnUyorlar. 

dair yemin ediyorlar. FlnH\ndiya Çatalağzı ve Ereğli limanları 
., elç :k a ve Hola nda Uz.wı mUddette.ober:t Natıa ve MU. IUD lllfUI kararıaımııtır. Esuen ta. 

Bugün Almanya ile 
hudutlarını kapadılar 

Brüksel. 29 (A. A.) - Havas 
bildiriyor: 

Almanya • Btlc;lka ve Almanya 
Hollanda budutlan bir marttan i
t.ibaren kapanacaktır. 

Ahen pollal.ne birkaç gün evvel 
huııu11t yol vea!kası için mUracaaı 
eden Open mıntakıuu halkına bu 
vesika vertlmem1' ve kendllerlnt> 
\'akmda bududlar kapanacağı için 
buna hacet olmadığı söylenmiştir 
Diğer taraftan her giln için Al· 

manyaya gitmekte otan şark kan
tonlan amelesi de bu tedbirden 
haberdar edilmiştir. 

La Haye, 1 (A.A.) - Resmi 
~ol~aı_ıda mahfe11erinde beyan e 
dıldığıne göre 1 marttan itibaren 
Alman • Hollanda hududunun 
kapanaca~ına dair hariciye neza· 
rctinc lıisbir haber ıctmemJıtir .. 

nakale Vt:k&.leU1:rı taratıoılAn Kara- btı l.lır lunıuı fCkllnJ11 ulan l!:ı-.ı:gh.oııı 

dcnı.uıe llmıuı inşası l<;l.o yapılwllk\.a ônüne bır mendirek tıışa edllecek "" 
olan tet.klkler blUr11mlıtlr. böylelikle 60 • 60 gemını.o tırtuı1tı 

Verilen aon karıı.rıara göre, Çata • 
ıagzı limanı l.ogUlı.lere inşa ettlrlle . 
cektir. Baz.ı kımacıer Çat.aıagzında 

yapılacak l1ınaıı1 bU ttl.o gemiler tçl.o 
bir ıığ'mma yeri gibi aayarak tlındt. 
ye kadar bir çok IUrazlarda bulu.o • 

bövaııuda aıgınabllmwııı t.emln olunı• 

caklır. Uundaıı başka Ereğli Unıa 

nının d!fınJa bUIWllln kbmllr ooakl•· 
rınt.l&n fırtınalı havalarda kömur alı 
namamakta. iyi havalarda da veaıt 
liı.lik yUzUnden kömUr yüklemek il . 
au.o &amana lbUyaç ıöateruıekledh 

mUflardır. 
A1Akadarlar tıu vazlyeUn önü.o• ıeç 

Halbuki Çatalag&mda yapılacak U. mek içi.o de bir proje b&ı.ırlawl§laı 
mıuı yalnııı btr tahmil tahliye umanı dır. Ereğli ll.ouuıı barlclndekl ocak 
olaca.kur. KarabUk fabrikalarının l ... ö U 1 r1 k& adan yapıl ca•· 
bULU.o ihracat ve lUıallt.a burad&.o S•. 

arın " m r e c a ,. 
t.eaıaatıa limana getirilecek ve bura. 

~ekUr. da v-.purlara yUkleUlecektlr. 
KarabOk ctvarmda bakir ve zen. 

gto körnllr damarlan da bulu.omue • 
tur. Bunlar da lfleUlerek kömUr la • 
Ubsalltıma artacak ve KarabUk el 
van tam blr aanayt merkezi b&l1Dl 
•lacaktır. 

Karadenlsde ..,., eden npurlana 
barsnehfhptıl& 15la de ~ ....... 

Böylelikle bozuk b&\'&larda bile kö 
mllr yükleme, bopltma lılert durma 
yacak •• limanda bulunan vapurlar 
rahat rahat lflerlni görec klerdır 

K.ömUr ocaklarının lsUbAIAtın 

artırmak -tçbı de a.ar1 t.ulaa l J'apıllı 

eakUr. Bil it lçbl btl)'Wl aılı' proje 
laaaarlaıı.m.alLtadlr. 

Nasıl temin edildi 
A.11kara, 29 ( A.A.) - 1940 

biltçesinin Millet Meclisine tev· 
dii mlinasebetile Maliye Vekilı 
ı<'uat Ağrah Anadolu Ajansın11 
·ışa!iıdaki beyanatta bulunmtlf. 
tur: 

1940 senHI bUt~I. t~kilAtı 
~sasive kanununun tavın ettit?I 
~tinde BUvUk Millet !\1er1islne 
•akdim olunmu~tur. Avnıoada
~revan etmekte olan harnlerin 
ve bozulan iktısadi niumın bil· 
•Uk te~lrlerl altında hemen her 
ııemlE"ketin ihtiv,anna mecbur 
1{aMrcn malt knlfetler ve nor. 
...,al varfdattakl ten.akut'.!arm 
varattt<?l biitı-e acrklarrnm bi. 
zlm biltcemlwe de f'Rerlerinf 
~örme'< oek tabii idt Bir taraf· 
tan nilmriik resimlerinde ve it. 
hatlit madf'0 1erinden 11 hnma kta 
olan muamele ve istihlak vergi· 
'erinde SZ"örUJen 40 milvon lira. 
va V1tkm tenakus. dl~er <'lhet. 
ten Tilrk vatanmm mUdafıı,.sı 
'1okt~smdRn almma!lı zanırf lh· 
tlvatl tedb!rlerin tahmil ettlı?i 
'<Ulfet!er nazan mlltaleava alı· 
ııırsn adi bUtçenln tevazUnllnde 
ve fevkalAde masranann kar. 
.,ıtanmasındaJd mUşkUliılm e. 
~emmiyeti tezahür eder. 

idare, vazife ve mesullvet al· 
rnı!t olanlann bu gi~i nRZil< an. 
'arda hUkQmetln sarfettiı?i me. 
':lal netices'nde Adi bUt<'emir.1 
'!ecen seneki miktara nazaran 
bir mllvon iki vUz elll bin lira 
fazlasile iki yüz altmış iki mil· 
von il<: yUz on iki bin lira Uze. 
r!nden ve samimi bir tevazUn 
~alinde tanzime muva!f akı yet 
"'lvermi~tlr. 

Bu bllt<"enin şimdiden tebarOz 
0 ttirlecek umumi baUm eun • 
'ardrr: 

1 - Sivil bUtçelerde vtlzde 
10 nisbetinde temlllt yapılmış· 
tır, 

2 - Gilmrükte ve ithalat sı. 
rasında alınan vergilerdeki le. 
nakus kısmen diğer membalnn• 
mızdaki inkiı;afia kısmen de ta. 
bit halin avdetine kadar devanı 
etmek Uzere kazanc. muamele. 
istihlak. alkoJIU içkiler ve diJ?er 
bazı vergilerde vapılan bir mik· 
tar :r.am ve tevsilerle 28 milyon 
liralık bir vergi alınması dillll. 
nülmUştür. 

3 - Adf bOtcede ~n M'Tte. 
ye nauıran vanılan zamlar ~·eni 
kredi ve i~tikrazların faiz ve &• 

mortileri Milli MUdafaanın kad .. 
ro tevslatmrn icap ettiği maaı 
kars11ığ1 ve köv muallimleri \'e
tiııtirmek lc:in acılarak enstitU. 
!erin isti17am ettiı!i teşkilat 
ile eski mlitekait ve yetim mL 
aı::tanna hükumel('.e vaaded ·I • 
mlş olan zammın kar§ılıklarm.. 
dan ibarettir. • 

1 

4 - A vnınftnm !!!lvasf vazh-e
ti dolayısile Tiirk vatanının mil.. 
dafaası kin almması lazım ~ 
len lhtl\•ııtt tedbirlerle flimendi
fer ve vol inı::aatmın lsliluım et. 
tlğ'i 100 milvon liralı!< fe\'knll· 
de mahivettekl masraflnr avn. 
ca tanzim olunan fevkalade tah .. 
eiızat nrooı-ammda dernifl edil
ml!-! ve bu ma!"rnftarın karşılığı 
dıı ln'!lltere ''(> Frnnsa hükOmet.. 
!erile \~nılıın mukavelelerle te
mfn edilen Hi milv<'n sterl 1nlilr 
attın muk~bilirvie Merkez Dan. 
kasrndan fevkalade avans ve it. 
tikraz akdi suretite karşılanma
sı dilşünülmUştür. 

Hissi fedakA.rf ~ vatan _. 
verlikte mllmtaz vaınflan he,.. 
kesı>e te~'im olunıtn Türk "atan. 
daqtmn büviik rah~ma ve istih.. 
sal ku~retine dwnnan bu bllt• 
CPıı 1n de muvaffo l<ıvetle tatbik 
edileceğini kuvvetle umarım. 

, 940 bütçesi 
UU) Uk Mlllel M"cllaıl 
Rlya11ellcu uı la ur 
Di vıuıı Mulı•11t11J11t .neıııllCl 
Baı;;\·ekAlel 

o~vlet :jüruı llelıillğl 

istatistik Uuıuuı MllJUrlU~tı 

JJra 

.... 3!>.ol ~· 
4 ~tı.3li0 
'15U.H8 

Devlet Meteoroloji işleri Uwum MUdUrln~n 
Oiyauet işleri IUyusetl 

ı.ı 72.120 
322.212 
454.tı:?O 
Gos 1 ~o 
655.518 

Muliye Vekıllell 
DUyuuu Uıııuııılye 
GUııırUk ve lıılıhuırlar VekAlcU 
Dahiliye VckAletl 
Mall>uat Uıııuuı MUılUrllı~U 
Emniyet işleri Uwuııı MtluUrlUğll 
Juııdarma Genel Kowutunlığı 
Hulclye VekAleU 
Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAletl 
Adliye VekClletl 
Tapu ve Kadastro Uıııuw MUdUrJUğl1 
Mnarlf VekAletl 
Nafia \'ektıletl 
lktısat VekAletl 
MUnakalAt VekAleU 
Ticaret VekAletl 
Ziraat VekAletl 
MlUt MUdafaa VekAletl 

l"r.kftnr 

20.0tHl.340 
67.23tı . 5!J9 
6.30.425 
4.81!.J .824 

l Gtı.200 
'7.437.310 

12.179.000 
3.604.900 
8. 135.424 
9.218.112 
1.G6!J.4 63 

17.333 .329 
7 .4 24 9!18 
ı.l>U2.605 
1 .397.058 
1.506 320 
6 .822.681 

78.000.000 

202.:112.110 



Aiınanyil, Sovyet Rusya itti
fakı ile başına iş mi .açtı .? 

Bugün Sovyet ordusu Finlandiya harbinde 
mevcudunun yüzde onunu kaybetmiştir 

Sovyet Rusya Almnnyaya yar
dnn edebilrcrk mi? Müttefik ola
rak ne gibi kıymeti haizdir? 

Sovyrllerin büyük ve zengin bir 
devlet oldu -;unu inkar etmiyorum. 
Şimdilik Almanynya hiç bir yardı_ 
mı dokunmadıh'lnI söylcımek istlyo 
rum. Ac:ıb:ı ilerdo işe ynrryac:ık 
mı? 

!Ya~··~····H'ANR'~'B';o·u··········· · · ... , 
de askeri kıymet baknnmdan fena 
halde sarsıldı. 

Bugünkü Sovyct erkiınıharbiye. 
si modern harb tekniğinin metod
larmı tatbik ediyor. 

Sovyet ordusunun hazari kuvve
ti iki milyondan mürekkeptir. 
Harb zamnnmdn on milyon lhti -
yattan altı milyonu seferber hale 
getirilebilir. 

...................................................................................................... 

Bu mevzu üzerinde, §İmdiye ka
dar birçok fnr:ıziyeler ytlrütüldü. 

Almnnyanın, Rusyayı bir iki se
ne içinde organize edebileceğini 
söyliycnlcr vnr. O zaman Alman -
yanın namnğH'ıb olacağını zannedi 
yorlar. Bazıları, Japonlarm 1896 
senesindenberi Çini organize ede_ 
m~diklerlni söylüyorlar. Bu doğ. 
rudur. 

Asyad<ı.ki kUtleler organize edi
lemez. 

Rus işlerinde, i;i bir eksper o
lan kolonel Hidermayer, Alman er
kanıharbiyesinin resmi gazetesi 
olan "Milltervişmşaftlişc Run. 
sau" da bu mesele ilzerlnde bir e
tUd yazdı. 

İngilizce ''Taymls" gazetesi Hi
dennayerin eUldUnU tahlil ederek 
şöylece hulii.s:ı ediyor: 
"- Sovyet ve Almanların ayn 

bir rejim takip etmeleri onların 
işbirliği yapmalarma mani teşkil 
etmez. 

Bunu söyledikten sonra, Hlder
mayer Sovyet ordusunun kıymeti 
hakkmdo. bitaraf bir mUtalea yU -
rUtUyor. Sovyct Rusyada nakliyn. 
tm çok fena bir vaziyette olduğu-
nu, ordunun temelini teşkil eden 
şeyse, ihtiyacı olan malzemeye 
muntazam ve sUrntlc kavuşması -
dır.,. dedikten sonra "Halbuki bu 
Rusynda öyle değildir,, hükmlinil 
veriyor. 

Rusya sana) iindP., iyi neticeler 

• 
almışsa da, Qııkırm. ilçte birini, 
kurşun ve nikelin yarısını, kalayın 
dörtte birini ve bir miktar kau -
çuğu hariçten getirtmek mecburi
yetindedir. 

Bir Rus. iyi bir sanayi amele& 
olabilir, liı.kin teknik anlayıştan 

ve titizlikten uzaktır. 
Askerlerin disiplin ve kuvvet 

maneviyeleri yerindedir. 
Ordu geçenlerde yapılan zabit

lerin ortadan kaldırılışından pek 
o kadar mUteessir olmadı. (Binba
şı rütb~indcn yüksek olan zabita
nın yüzde yctmlşi "temizlenmişti") 
Bu boşlukları doldurmak zamana 
müte\"akkıfbr. 

Ordunun "siyasi" kudreti bu in
fazlar neticesinde kuvvetlendiy.se, 

Altı milyonun yansı I..cningrad, 
Min.qk, Kiyef ve ga.rb lıudutlarm
da bulundurulur. 

Dokuz bin tayyarf!nin bin tanesi 
bugün şarktadır. 

Tankların s:ıyısı 6000 ile 10000 
arnsmda olduğu tahmin olunuyor. 

Rus askeri bunları luyıkile kul. 
lanmağa muktedir mi? Bunu şim
di söyliyemiyeceğiz. 

Finlandiya harbinde, Sovyct or
dusunun yüzde onu mah\'oldu. 
Her giriştiği harbde böyle bir \'a
:>Jyete düşmekte devam ederlerse 
Almanya kendine bir mUttcfik de
ğil, bir yük almı~ olur. 

................................... , ................................... --
R OMAN ı I AŞK VE ZABI T A 
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İşte bu vaziyet ile, bir kaç a~ 
şanı evvel Ceriyi deli gibi bağır· 
mağa .evketmiş ve ''buldum!" 
diye haykırtmıştı... Ceri şöyle 
düşünüyordu: 

Con Stanton'un bilet aldığı is
tasyonun yukarısındaki balkon • 
dan, ilanların arkasından gayet 
mahir bir nişancı, Con'un ağzına 
kolaylıkla küçük bir mermi dü" 
şilnnÜ§ olabilir. Ve bu küçük 

merminin, Con'un ğırtlağma gir -
mesi kabildir. Pot, bir çok apart-

Cerinin yatak odasına karıt mantara karşı bulunan yerinden, 
duran binanın yan tarafındaki kalabalığa nutuk söylerken, aynı 
avludan doğru birbiri ardınca üç surette ağzını açmıştı. Hatta Ceri 
tabanca sesi duyuldu. Bu tabanca gayet iyi hatırlıyordu: Pol'un 
seslerinden sonra da bir ölü ses- son töylediği söz, politika heye

sizl~ği sanki bina dahilin~~ki her· j c~ ile muhaliflerine,, karş!, bi: 
kesın soluğu kesilmişti. oyle bir 

1 

hucumda bulunurk.~n, ~hhh _de 
sessizlik ı. mek olmuştu. Bu oy le hır kelıme 

Holli birdenbire odanın içine idi ki Pol'ıın ağzım tamamen aç· 
daldı. Fakat pencerenin pervaıı mıştı. Ve parkın karşı tarafında 
altından ellerini yere dayayarak sıra sıra binalar vardı.. Saklanı· 
ve dizleri üzerinde yürüyüp dışa- labilecek yerler ..... 

ndan kentlisini göstermiyccek bir 
vaziyete girmişti. Ceri'nin yanına 
geldi: 

-Bi. şey olmadı ya canım? 
Ceri'nin gözleri, kendisine hiç 

bir zarar gelmediğini temin edi· 
yordu. 

Holli bundan sonra maskeye 
uzandı. 

Ceri ıbirdenbire haykırdı: 
- Ona elini sürme 1 
Bu sırada bir gürültü oldu. 

Beti de bekleme odasında bu - ' 
lunuyordu. 

Ceri'nin düşiincelerini mütesel· 
sil resimler halinde adeta bir 
film şeridi gibi canlandırması bu 
esrarın~ düğümlerini çözmüştü. 

Hiç şüphe yok ki, katil, göz 
koydugu kimseleri, içerisin:le ze
hir bulunan bir mermi ile her 
hangi bir yerinden vurarak öldür· 
mek istemişti. Fakat Con'un ~
ncmcsi ona yeni bir fikir vermiş
ti. Menniyi ağzına sıkmak... Bu 
suretle hasıl olan yara, pek ufak 

olacaktı. Hatta belki de kanama
yacaktı. Vurulan adam birdenbi
re bir ıztırap duyacak, yutkuna· 
cak, belki de öksürecek. 

Böyle bir vaziyet karşısında 

doktor, doğrudan doğruya, boğa
zın o kısmına bakmadıkça, bir 
şey görmiyccek, farketiniyecek -
tir. 

Katil, bu suretle ille münasip 
tesadüfü bulduktan sonra, açrl • 
mış ağızlar aramağa başlamıştır ... 

Holli şimdi, maskenin ağzına 
isabet eden içeriye doğru uzan • 
mış, içi boş yuvarlağa bakıyordu. 
Bu yuvarlağın içinde bir ıslak 

Iık vardı. 

- Burası ıslak görünüyor, 
dedi. Ayrıca, küçük cam kırıkları1 

var. Allaha şükredelim kit tam 
nişan alarak ağzına attılar. Ya~ 

gözüne isabet etseydi! ..• 
Ceri, bir şey söyliyemiyectf« 

kadar korkmuş görünüyordu. Avluda, ve bütün bina dahilinde 
bir takım insanlar belirmişti. Ve 
haykmşıyorlardı: 

- Birisi tabanca attı. Derhal 
polis çağıralım!. 

Bir dakika sonra Rayli içeriyel 
. girdi. Yüzünün rengi atmı~tt ve ' 

terliyordu. 

Holli byük bir merak ve heye· 
can içinde maskeye bakıyordu. 

MaS'ke, yatağın üzerindeydi. , 
Madenden yapılmıştı ve üzeri. ' 
Cerinin fırçasiyle tam bir insan 
yilzü halini alacak şekilde boyan· 
mııtı. Tamamen kendi y~zünün 
ifadesini andıracak tarzdaydı. Ya· 
naklan, elmacık kemikleri, ku · 
laklarr, ağzı ve çenesi, tamamen 
hiye benziyordu. Maskenin ağ· 
zı, açıktı ve dişleri sırıtıyordu. 

Fakat 'bu ağzın ortası delik değil· Beti btrclerıblN' f'<'rl•yl kal'lı"m· 
di. Bilakis, dişlerin hizasından da bulunca bu sl\rıırl:t.lerdcıı memnun 
içeriye ·doğru, yumurta şeklinde oldu ,.o k~ndl!ılnl o;) tma da\"et etti. 

yuvarlak, çukur bir kısmı vardı. 

e.eri, maskeyi yüzüne geçirdiği 

zaman, önü açık fa.kat arkası ta· 
mamc.n kapalı, mahfuz olan yu -
varlak çukuru küçük bir elma gi
bi ağzının içine almıştı. 

.. - t1s .... 9Ç11r duruyor -
& Ye maskenin umumi manza· 
rasr, kendisine esner gibi bir va • 
%iyet vermiş bulunuyord~ 

gelelim Frank'a... Onun da 
dişçinin sandalyesinde öldüğünü 

hatırlryoruz. Hava sıcak olduğu 

için bittabi pcnc~reler açıktı ve 
di1ini tedavi ettirmekte ola.n 
Fn.nk ağzını açık tutuyordu. Di§' 
çl, onu o vaziyette bırakarak la· 
boratuvara geçti ve bir alet al -
mala &itti 

- Sana bir şey olmadı ya ec
ri? diye sordu. 

- Birşeycik olmadı. Atıle.n 
mermi, ağzımın içindeki mahfua
da kaldı. !çeri geçmedi. 

Rayli gülerek yatağa doğru 
yürüdü, Ceri'nin sırtmı ok§adı. 

Sık sık Soluyordu: 
- Ona şükretmelisin, dedi. 

Eğer, o mermiyi atan kadın, iyi 
bir nişancı olmasaydı, yandın 

gittiydi. 
- Kadın mı? 

Rayli, maskeyi eline aldı. Sert 
bir madenden yapılmış olan ağız 
kısmının içitıdeki ıslak yere ve 
cam parçalarına baktı. 

- Evet, dedi. Bir kadınmış. 

Fakat artık öbür dünyayı boyla
mış bulunuyor. Ne yapalım. Vur· 
mağa mecbur oldum. Onun m.ı· 
lunduğu katın hemen üstünde 
karanlıkta duruyordum. Yuktn 
geldiği zaman, elindeki keman 
kutusundan eski model bir taban· 4 
•sıkar~ 

Rayli, maskeyi ışığın altına ge
tirdi. 

- Her halde, dedi. Bu cam 
mermileri, kendisi imal etmiş ola
cak. Onun ne yapacağını anladı" 
ğım zaman, derhal silahımc tut· 
tum ve tabancasını bırakmasını 

emrettim. Çünkü, karşıda senin 
p~cerenin önünde durduğunu 
görüyordum. Fakat o, cam kur -
şununu sıktığı gibi, tabancayı ba
na çevirdi. tc;;erisinde altı kurşun 
var? Gidersin 1 dedi. Bunun üze· 
rine artık bekliycmezdim. 

Holli, ne diyceeğini şaşırmış 

bir halde birşeyler mırıldanıyor· 
du. Besbelli bir erkek kıyafetinde 
gelmiş olan bu kadının kim oldu· 
ğunu merak ediyordu. 

(Devamı var) 

Günlük bulmaca 

Soldan aaj\"a: 
l _ MUhlm. 2 _ Arapça hayır, 

rabıt edalı, SurlyedG bir oehlr. a _ 
Bankacıların bugUnlerde uğra§tıkları 
ııey. 4. _ İşaret etmek, bir isim. :S _ 

Kuru ot, ekmek yapılır. 6 - Sız, ta. 
harri. 7 _ Ask~ taoır, sruı•ııt. 8 _ 
Bir nota, devleUer blrlbirine verir. 
9 _ J.late nll. 10 - Ke§it, en az. 

Yukardan qağıya: 
ı _ üste glylllr, bir çalg"I. 2 _ 

Meohur bir tarihçi, tsUra.hat. 3 _ 
lftk verir, bir uzuv. 4 - Bir göz 
rengi, dair. 15 - Fransada bir r,ıchlr, 
avcıya verilen emir. 6 - Bir hartın 
okunt\§\J • .ıı~n'at, siyah renktedir. 7 -
İstin.hat eden. 8 _ Yemek, rumco. 
"bir" evlerin kısımlan. 9 - Bir ll!lm, 
bir renk. 
bir renk. 10 - Haydut. 

U Nnmanh bnlmacanm hıdll 1ıol. 

d&n sağıl: 
1 _ Gaz maskesi. 2 _ An - He _ 

M. 3 - Zalim - Ata. 4 - El _ Te_ 
enni 15 - Tımarhane. 6 _ Edib • 
A _ E _ A. 6 - Ud - Ala - tn. S -
Eren - İbik. 9 - M - Oh _ L _ İs. 
10 - Martaval _ 1. 

ŞEHİR T1Y ATROSU 
Tepeba.§ı Dram kısmı: 

A ~am 20.30 da 
O KAnrN 

Şiddetli bir diş ağrısı 
Nakleden: L. L. 

Bir çeyrek saatUk şUpheli bir 
uykudan ve sekiz buçuk saatlik bir 
uykusuzluktan sonra. en ağır keli
melerle ben de bibnem kime kUfre_ 
derek yatağımdan kn.lktrm. MUthi§ 
bir di.'.1 ağrısından ıztırap çekiyor -
dum. Ama no diıı ağnsı?. Fikrimi 
sormıyarak beni dünyaya getiren
lere de küfür etmeye mecbur eden 
bir nğrı. Üç gilndUr çürük bir nzı 
d~imden rahat yüzü görmedim. 
Korkunç bir ağn ağznnm sağ kıs • 
mmı fena bir halde kil.\'uruyor vo 
bu acının beynime ve kalbime vur
duğunu hissediyordum. Geceyi as_ 
pirin, kaimin, kinin, almak ve hat. 
ta çürüğe saf ispirto koymakla ge
çirdim. Bunların hiç biri fayda et· 
medi. Diş ağrısı, sözüm yabana i
laç. denilen bu §eylerden üst Un ÇL 

kıyor, anlattığım oyuncaklarla tc.s_ 
kin tCfjebbUsUmden sonrn daha bU
yül~ bir şiddetle devam ediyordu. 
Bütün gece hiç uyuyamadım der 
sem yalan söylememi!] olurum. 

Öyle fena oldum ki, bir an için 
alıp kafamı duvara vurmak isto -
elim. Kendimi tutmnğa nasıl mu -
vaffak olduğumu bilmiyorum. Ka
rını ayn bir odada yatar. Bu, ayrı 
ayrı yatmak fikrini, evli olduğupıu 
mUmkün olduğu kadar daha az 
hatırlamak için, be.n düşünmüştüm. 
Mualla bir kaç defa odama. uğra -
yıp her defasında bana bir iki as
pirinle teselli edici birkaç söz bı

rakmıştı. 

- Diş ağrısrdır, geçer. Unut -
maya gayret et! .. 

Unutmaya. ga;Tet edeyim! Eski 
bir scvgilimm~ gibi!., 
Dediğim gibi saat yedide y~t& -

ğmıdan fırladrm. Yani Met edµı -
diğim vakitten bir saat evvel. Zile 
bastnn. Biraz sonra hizmetçi kah· 
ve ve tatlı getirdi. Sonuncusunu 
görünce ifrit kesildim: 

- Bonjur bay! 
* - Allah senin mlistahalcmı \"er

sin! 
- Neden? 
- Utanmadan soruyorl!un! Al -

Jah .senin cezanı versin! GözUn kl5r 
mil? Tatlı getirmişsin bana? 

- Her sabah getiriyorum zatıA-

~iz~ ı 

- Belki ama, bugün dişimin ağ
rrdıi;'lnı pekfı.lfı. biliyordun! 

- Affediniz, efendim. 

- Nasıl affedeyim yahu 7 Blle-
rck yaptrn ! B~ımı bcUl.ya sokm&, 
kafanı kırmadan defol buradan, 
çabuk! Gözlerim görmesin seni! 

Bunları söyliycrek reçel tabağı
nı kaptrm, duvara fırlattım. Hiz • 
metçi gitmek istedi. Bırakmadım:' 

- Gel, buraya! Hanını ne yapı. 4 

yor? ~ 
-Uyuyor! 
Daha fazla kızmıştım: 
- Uyuyor mu, dedin? Peki! 

Git!.. 

Hale bakın! Ben btitUn gece göz 
kırpmadım, o da, sinire dokunan 
bir :iruıafsızlıkla lıalfı. uyanayım de
miyor. Kahvemi bırakıp odasına' 

gittim. Yatağına u1..a.nm~. dudak -
larmda bir tebessümle bnhtiyar bir 
halde uyuduğunu görünce boğazın
dan sıkıp boğmak hırsile yandnn. 
Var kuvvetimle karyolayı sar:stnn. 
Zelzele tesirile tembel bir esneme.. 
den sonra gözlerini açabildi: 

- Sen mi.esin? diye sordu. 
- Evet, benim! Hfıla uyuyor 

musun? 

- Allah belanı verein, dediın· 
Ve tekrar söylüyorum! Gördün mil 

karıyı? Kocası but tin gece dişin -
den ıztırnp çeksin, onun umurunda 
mı? İnsafsız! 

- Beni dinle! Dişin ağnyor di
ye böyle 18.flar mı söylemen lazrm? 

- Bize §İmdi bir de ahlfı.k dersi 
verecek! Hiç utanmadan! Ulan -
maz! 

- Bana şimdiye kadar böyle 
şeyler söylemezdin! 

- Bundan sonra böyle söyllye
ceğim. 

- O halde ben do anneme gider 
kurtulurum! 

- Daha burada mımı? Hadi ya! 
Kalk, pılını pırtını topla. çabuk ol! 
O bunak cadıya git, rahat cıt ! OE;
leyln seni hurda görmlyeyim ! 

Mualla hayretten taş kesilmifti. 
Odasından, bfiytlk bir gUrtiltüyle 
kapıyı çekerek çıkton. 

Bu namussuz dişi çektirmek fçin 

di~iye gitmek kararile acele gi .. 
yindim. Verdiği ilaçların bir fay -
dası olmadıktan sonra ne yapayını 
onları? Telefonu açtnn; fakat bo· 
şuna. Bu it yavrusu da muayene -
hanesine saat ondan evvel gitmez
di. Fakat nasıl olsa sokağa çm .. 
caktmı. Eve sığamaz bir hale gel· 
nıiştim. 

Sokak kapmmı a.çaca.ğmı srrada. 
hlzmeb;i budalaca bir iht&rda. bu .. 
lundu: 

- Efendim, kravatmm iyi tak
mamışsmu ! 

BUtiln ömrUnde unuta.mıyaca:tı 

kadar kuvvetli bir tokat aşkettfaı. 
Doktor, kuranderlerden sakm .. 

mamr tavsiye etmişti. İnadına ya.. 
nağmıı şiddetli poyraza kal"fl çe • 
\'irip yola koyuldum. Ama ~ 
gUndUr soğuktan muhafaza etttnı, 
ne olau ki? 

O mada kargıki pencereden bir 
ees duydum: 

- Bonjur, Nuri bef !. 
Bu k&r1mıızdaki evde oturan btr 

kadındı. Cevap vermedim. ~it.nur 
diğlmi zannederek daha hızlı ba • 
ğırdı: 

- Bonjur Nuri bey 1 

O tarafa dlSnUp bağırdmı: 
-Hannnefendi, beni sa.hali -. 

balı gilnaha Bokmıısantz olmaz mıT 
diyerek yoluma devam ettim. 

Daha aşağıda tramvay duralı 
vardı. Bekliyenler çoktu. TramvaY 
gelince önce ben binmek istedJın. 
Kalabahk hücum edince etratm:ı.a 

adamakıllı iki tekme aavuraralt 
arabaya girdim. Aleyhime söyle .. 
nenlere kulak vermedim. Fakat ''e
eek" kelimesini duyar duyması 

aöyliyeni öldürmeye hıwrlanmJI 

btr halde geriye döndüm: 

- Kim. söyledi onuT 
Yüzüm her halde o anda vebfl 

bJr ıekil alm11 olacaktı ki, kelil:D"' 

ııtn mesuliyetini kabul edecek kitO" 
ae çıkmadı. Tramvayın içinde b1 " 
raz ilerledikten sonra l:ıir yerdi 
durdum. Bu arada tramvay beP 
bir durağa gelmişti. 'Y;eni bir kala
balık dalga.s1 hUcum etti. Ben içet· 
de tam ortada bir yer tutmut, dl" 
rek gibi saplanmıştnn. Arkamda 'bi 
letçinin, bağırmaktan l!Jel!ll knal " 
mrştı: 

- YUrUyelim baylar, yUrU~ " 
1tın ! llenie 00. yer var! 

.A% sonra biletçi yanıma geldjı 
- L!ttfen ileri gidiniz, baymı. 
Ne ileri gittim, ne de ce'VSP 

- Ne yapayım? ' vef'dim.. 
- Sekiz saat uyudun. Zavallı adam tekrar etmek l{1' 
-Ee, ne olacak. Ben heT VL sttmunu himletti: 

krt on saat uyurum! _ Bay, elze söyltiyorum. bitti 
- lyi ama, ben hiç uyuyama .. ileri gitmez misiniz! 

dun. - Hayrr, gitmem. 
- Aaa!.. Sahi! Dişin na.Ml? - Olur mu ya! Baksanız& ır 
- Gösterdiğin alill<aya teijek ·.ı ride ahali nasıl sıkıştı! One geÇ .. 

kUr ederim, diyerek bir "oh!" çek-"'1 melerine de mani oluyorsunus. 
tim... -Bana. ne? Burası. hoşuma git" 
·_ Sen de çocuk olma. Diş ağrı.. ti, burada duracağım. Para verme~ 

sıdrr gcc.;er. ' dun ml? Be adam, git şurııd:ıJl• 
- Allah beliı.m ven1L-ı.! Jl beni sabah sabah mr>r.bur etıııe ~ı.ııı 
O, yatağından ftrladıt di. .. 
- Ne dedin? ı .(DevamJ var)~ 

' 
' 


