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Yeni Zeland ve Avusturalyada 
haznıanan bir ordu 

Bugün lngiltereye geldi -r:: <Radyo, aaat 18) -
ha. anda ve Avustraıyadan 

Yilk bir ordu bu .... ıı- SU 
lzıgil 6'444 veyşten 

tereye gclnıiştir. 
Dozn.inyonlar nazın bu .. Mr. F.den 

xnunascbcUe verdiği bir nu-
ttıkta İngilt.ereye gelen askerlere 
Rafa geldinız demiş ve aun'-
~lenüştir: "' um 

-.:.:-.:: denlı.aşm topraklan .. 
~ giltereye karvr olan bağ .. 
Qc! en Veciz bir şekilde irade 

eıı xntınıe88illerainiz "-..n.. 
llze teşekkür . .ı.ıq;mere 

eder.,, 
Mr, Eden•ın nutk ,, una A vust.ra.I. 

,,a ve Yeni Zelanda ord 
na cev b wnı nanıı.. 

a veren general, ln~ 

Balkan 

kralına ve İngiliz milletine olduğu 
gibi, müttefik Fransız ve Tiirk 
milletlerine de Avustralya ve Yeni 
Zelandanın s:ımiıni .seliimlaruu 
bildirmesini nazırd:ın rica ctmis
tir. 

Yeni Zclanda ve A\'ustralya as
kerleri oralardan 1ngiltcrcyc cwcl
ce gelmJş olan askerler tarafından 
ka!"§ılanmış ve talim görmek üze
re kamplara gönderilmi~tir. 

••• 
Londrn, 12 (Radyo, aut 18) -

Cumartesi günii bata.1 bir Hol· 
landa vapurunun kaptanı ve 40 
lci§iden ibaret olan tayfası bir 

(Dc\'amı 2 inci sayfada) 

antantı 

Anıerikan .. d d . ... . 
ın gon er ıgı müsahit 

Vels aquı 17 ~inde 
A vrupada olacak 
Hariciye muavini evvela 
Musolini ile görüşecek 

~ . :ans, 12 (IIu~~i) _ Bugünkü 
~ctelcrin Y~~dığına göre. AmerL 
. CUznhurret<:ı Huz\c!t;n Auupa· 

~<'~i Yol(adı.rrı. harici~ c r,cnel sckrc-
17 :nua\ ını Scnncr \el<; bu , ym 

'iınde Avrup::ıya varac:ı\tır. 
Ve!~ /\\'nıp·cı· ki C'V"h"tl". d ., .... ~rın· 

c Lu \ ~ 't n iL ı ı \ ı ··n el .. 1' . .. ı,:ısı 

~~lor r fa' :: t c ı, · ·:-. \' ı~ Mu· 
Solıni ile güı i.ışmck üzere ilk önce 

Romaya gidecek müteakiben AL 
manyaya geçecektir. Berlinde faz· 
la kalma mm ku\ \'etle ihtimali 
\ardır. 

Almanyadaki gö:ii~mcler biter 
bitm~z Vels Paris \'e Londrayı ıi- ~ 
y:-ırct ed 'rek, o:;ad:ı Ç~mberlaynle 
L<>.<.I H ılıU, lJ oıu"<ı.:ek \'e bil· 
ha a i ;i prıi i li:lerlerile temas· 
ta bulunacaktır. 

Büy~ petrol depolarının in~acdilcccği bildirilen Varna'nm meılıur pl&jr 

Varha ve B·akUya ·Alll)an 
mühendisıe·ri gitti 

Not: Bu meseleye dair Cliğer yazı
lar üçüncü sayfamızdadır. 

·····································-··· 
E n ·elco lmzalnnan anlapna. et!ln&.~mda Stnlln, 

Rlbcntrop vo l\lolot-Of 
, ...... ~.,... .............. . 

rop ~afından imzalandıktan aon
r '1, 5ovyetler Birliği Hariciye na· 
zırı Molot ofla Potemkin Alman· 
yayı ziyaret edecek, yeni yapılan 
an la~ma Bcrlinde t:ısdik edilecek-
tir. 

r~uthiş soğuklar 
Stoklıolm, 12 (A.A.) - Dün 

gece stokholmde derecei hararet 
sıfırın altında 34 e düşmüştür. 

168 senedcnberi Stokholmde bu 
derece şiddetli bir soğuk kayde • 
dilmemişti. 

Kareli berzahında 
kanlı harpler ·oluyor 

Fin • lıweı; hududu, 12 (A. A.) 
- Sovyet kumnnclnıılığı bütUn 
kara ve hum ku\ Htl.1 uıl Man
nerhn~ m lı:ıttmn knreı talıafd et
niek tedir. 

Taipala mmtakasmda Sovyct pi
yade kıtalar.ile tnnkları toptunun 
himayesi nltmJn nıllt madlyen ta. 
anı.ız ctmelttt:>dirlcr. Topçu, bUtun 
K areli berzahı cephesinde durnıa 

dnn nt..eş etmekte ve Sovyet tay
ynrderi Fin kuvvetlerinin gcrilc
ı .nl })()nıl.ıntımakL.\,Jırl:.ır. 'JUşahid 
te rin röyl klerine 

0

görc Sovyet 
kumandanlıgı kızılordu kurulu 

unun yılc!önUmU olan 23 §Ubattaıı 
cv\·cl her ne pahasına olursa ol
sun 1.ılr nelice c lJe drnt•t;c çalış 

mnktndır. 

(De,·amc 2 int>I snyfRAla) 



2 - SON DAKiKA - 12 ŞUBAT 19!10 PAZA.RTESl 

Askert tetkikler 

Almanya bir ayda ne kadar 
denizaltı yapabilir? 

lııglllzce "'n Notaf1lp,. Ls1mll tek
c.lk mecmua bir ayda Almaı:yllmD 

kag deuJ.zallt gemisi ~ edebilecek 
vazJyeLte oldu~'Wlu tetkik etmektedir. 

Bu tetkiki )'apan mUtehııssıs bir 
)'andan ~ant kıml.lo.nnı, diğer yan. 
dan Alman denlzaltı gcmllerinde kul
lanılan Di.ıel motörtertnl hazırlayan 

!abrlkatıınn vaz1ycUertnl gözönllzıcle 

lrulunduro.ro.k tetkikınl bu esaslara 
dayandınruıktadır. 

!Bu nıUtehll.8Sl8 yazıcıya gllre Al· 
m.aııytuım muhtelıt oanUyelertndekJ 
ln§aat kızakları ou.oıı:ı.rcıır: 

Blom ve Voa Şanllyesl11de on tane .. 
Brenıcn \'Wkıı.nda yedi, Des;ılmag §&il 

tlye.&lnde oıı ıı..ltı, Dög Verftde 011 iki, 
Doç Verkde altı, Hovalt.sverkde on, 
Krupta seki% ve Şl;ıoda altl tane! 
Bwıa blrtncı derecede mlllıim ol· 

mıynıı mubteut ııaııUyelerdcki diğer 

y1rm1 kıZak da uave oluııuraa hepsi
nin yekünu dokaan beı kızağa balla 
olur. 

1938 ıenestnde btltUn bu ıantıyeıe
Jiıı imalat be.cm1 360.000 ton motörlU 
semJ ve 140.000 ton buharlı gemJ ol
:rııak U.zcre yanm mllyoıı tondu. 

1939 harbi paUak verdiği l'lral&r-

da A1nınıı oanUyelerinde otua beg 
kızak U.zerlııde, baclmJcrl mecmuu 
270.000 toıı olan elli iki ucaret gemJ· 
111 l~a edilmekteydi. Bu vaziyete gö
,. elli tane kızak denlZaltı gemJleri 
ln§aaıııa hUı?' b u l u ıı u y o r d u 
Her kızakta iki tane heaabile Alman 
,.anın yU.z tane denlzaltı ln§a etmek 
lmkAnına malik buluııdugu kabul olu. 
ıa&bWr. 

Almanlarm en b11yUk denlzaltı ge
:mllert bUyUk deni.ıler ıçtn ve 760 ton 
~lığında buluııaıılardır. Bunlar do
kuz nyda lııp olwıablllr ve Almanya 
her ay buıılarôaD on bir taııe deni.ıe 
Sndlrobillr. Beı >~ t.oııluk denlzaltı 

ıremJlertııden her &)' on beı ~· 1maJ 
olunablllr. 

Bundan eonra Alman ııuıUyelerl· 
'11Jı her ay li00 lOD ile 750 ton araıım· 
da olmak U.zere altı deıılznltı gemıat. 

Jl1 doııluulml'rnıe» kabll<Jlr. Bu adet 
15oUmUzdekl nıs:ı.a ayı lçlııde seklz, 
temmuzdan sonra da 011 be§e çıkabilir. 
1940 aeııeal -ktınuııuevvellnde lae bu 
miktar )1rınJ olab1Ur. Bunuıı lçlnde 
pııtiyelerdekl Uetıret gcınUcrtntD au· 
)'1l lndlr11erek bUtllzı kızaklarm deniz· 
llltı gcmla1 ~o.atma hasredllmelerl 
JAzımdır. 

Bu hcıınba gllre Almanya 11enede 
180.000 ton ağırlığında dcııl%altı ge· 
ıo.111 lıı§a edecek \'aziyette elemektir. 

DENlZALTI OEl\ltı.EntNDE 
l\lOTOR MESELESi 

Denizaltı gemileri lnşamıda mot6r 
2neat:les1n.ln hayatı blr ehcmınlyeU 
:v&.rdır. Almanya bu hUBUStn §ayanı 

idikkat bir awınyi kudret sartctmekte· 
ııur. 

Almanyanm ba.§lıca moWr tmalAt. 
lıa.neler1 Knı;ı ve Döç mUeaseaelert• 
idir. Geçeıı ı ne Krup tııbrtka.aı Uca
;ret gemileri için 220.000 beygtr kuv· 

·:vcUııdo motör tuwrlo.mıştı. Eğer bu 
:raJ<ruruı. ko.nı nııkU vaaıtalan motör 
kuvvetlcrl da U~ve oluııursa yekQn 

dört yüz yirmi bine be.Ut olur. Bu da 
ayda 3~ beygir kuvvetJ demektir. 

Bir deıılZaltı gemlslııe vasatı ola· 
rak Uç h1n beygir kuvvcUııde molör 
IUım ol.duğwıa gllre ay\ık Smııl!lt 

ylrmJ denizaltı için 60.000 beygir kuv 
veUııe lhUyaç vardır. Krup fabrika_ 
tarından on b1D, [)öç ve D.V.K. dan 
on b1D beygir kuvveU elde etmek, M. 
A.M. fabrikalarının lstllısa.11n1 de 
ktrk b1Jl beystre kadar çıkart.nrak l&.· 
zım olan muharrik kuvvcU teınııı et
mek lmkluısız değlldir. 

11H4--1918 aenelerinde Dizel moWr
lerl ~ııatı henU.z çocukluk devrin. 
deydi. M.A.M. ve Krup mUcssesclerl 
o tarihten sonra bUyUk teuktıa.t yap
tılar- BUtUn oanUyeler Dizel molör· 
lertııı çabuk monle etmeğe alı,,mışlar 
dır. Son lk1 sene zarfında Alman go
mllertnb dllrtte Oçü mot.örlU gemller
d.l. 191'1 senesinde mevcut olm.ıynn 

Döç Vertt §&IlUyeleri 1938 ııencslndc 
on dllrt Ucaret gemtaını ccmnn yüz 
bin beygir kuvvcUnde motörlcrlc tec. 
h1ı etmlglcrdl. 

Bu mUsbct tetkiki yapan 1nglllz 
mecmuası Alman denizaltı ~aatmm 
zannolunduf!'U gtbl ayda 28 ne 43 adet 
arasında olmadıt'tnı İddla ediyor ve 
lddlıısını ıu eaaslara dayandınyor: 

Harp bqladığı zaman Alman kı· 

zaklan Uzerlııde geçen seneler loşa& 
tınm ancak yansı bulunmaktaydı.Al 
manya 1939 martından aonra pek az 
ecnebl .tparl:§lert kabul etıntoU. 

O zamanlar 194.0 eeııeJd DUıayeUne 
kadar ceman 000.000 ton hacminde 
Ucaret gemıat lnpatı tamamıanacıığı 
rumeıı neorolunma.mıa rağmen 1939 
aeneaı eyHUUzıe kadar ıımıarlanml§ o
lan Ucaret gemileri mecmuu hacmi 
ancak 160.000 ton tutmakta ldL 

Bu vaziyete gllnı Alman bUkQmeU· 
ııln bir harp lhtlmallıı! dOşUııerek kt· 
uJtlannm bir çogııııun harp gem!st 
ve btıhun denizaltı ınouı için bot 
ve hazır bulundurulınaaını em.retUğl 
lhtlmall kuneUqlyor. 

NE ıtA.DAR AMELE 
ÇALJŞil'OR 

Acele ,.npıtan ~terin mQt.htş tarar· 
lan olduğu muhakkaltlır. BugüD VU. 
hclmshafen ve Klclde çalıştı.n amelele
rlıı mıktan 84.000 ile 40000 aro.amda 
olmasına ve wstalann Hltlerin mev 
kllndeıı on iki misli rıızıa bulunma_ 
ama, nihayet mesai mUddetlnlıı 
de haftada kırk 9eklz aı:ıatteıı nJt 
mı~ e:ıate çıkarılmıo oımıuıma rağmen 
randımıın kalitesi tevknla.de dUşmü~· 
tür. Alman oanUyelcrtııde tnşa edilen 
gemilerin ve bUhas:ıa torpido muhrip_ 
lertnlıı teknelerinin tcvkatMa ince ol· 
duklan, hattl 28 tık toplann tecrll· 
besinde birçok kereler kulclerln yıkıl 
dığl tcab1t olunmuştur. Nitekim mUn· 
tehir cep zırhlısı Graf von Şpenln de 
mukavemcU zaıınoluııduğundıın çok 
az çıkml§tı. 

Denizaltılarda da nziyettn ayni o! 
maaı mümkUııdür. Bu vaziyet dııh!lln. 
de de Almanyanm aylık imalatı olan 
yirmi denizaltı gemıat müessir bir rol 
oynı~ıunu demekUr. 

Burhan Cahlt. yakm bir v!lılyet mcrltez1Dde lnp edilen modem .tad· 
)'Umdn deve gOrcşlerl yapılmış olmasmdan bahsederek O{)ylo diyor: 

"Orta (&C°ın bu emele tar nakil vasıta an uzwı boyunlarını, aivrl hl!rgtlç
lertııı blriblrlııe dolayıp çarpı§arnk gene orta çıı.g zevkine uygun behlmJ mU· 
ısarealıu yapmışlar, b~a gelenlere müklltBUar verllml1 ve bu vahşiyane hay· 
'Van mnçıııııı WaUft.tını vermek go.yrctlle mUaabaknyı terUp edenler telgrof· 
Jıruıelere koşmuşlar, bu mUhlm vkadnıı tıaşknlanııı da ınalırum etmemek için 
ı:nzctclcrc te'grnfiar yağdırmışlar." 

Muharrir bu barekcUcrln lchiıntz de oımadı~ı kaydediyor. 

AKŞAM ( ) 

• "DlkkaUer., Btltununda, Qnlversıte talebeainln anatomide hocalardan bazı 
1annın ar:ıpça ı tı 'ahlar kullanmalarından pkd~eUert mevzuubnha edilerek 
''bu llml n ll kul~ .. vazlyeUıılıı rektör tanı.tından "ruıcalt zamaııhı. dUzc
ıır .. diye gayrimuayyen bir a.uye atıınıasmın m&Jtul oımrıdıCt yıwlmo.kto.dır. 
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Haaaıı Kumçayı. Amerikan Cumhurretsı RU%Veltın •on teşobbOsUnden 
b3.h!:edcrek. mum&JleyhtD aözlcrtnııı. A vrupad& hak yerlııe kuvvet metbu• 
nıunu ikame etmece çalışan lkildJı.r. aahmlaıi tı.ze.rtı. telllr •tm.e.ııl büleıı .. 
1111.Y&ecllııl k&ydet.mektedir. 

Fransız Meclisine verilen • 

itimat kararından sonra 

Fransız gazeteleri 
Almanyayı Fransız ve lnyiliz psiko· 
lojisini bilmemekle ittil1am ediyorlar 

Paris, 12 ( A.A.) - Fransız 1 EKSELSIOR gazetesi de di)'Or 
matbuau mebusan meclisinin hü.. ki: 
kfunete ittifakla itimat göstermiş Almanya, Fransız mebu!'.2.n mec 
olmasını ve keza Amerika hariciye lisinin gizli toplantı yapmasını 
müsteşarı Vcllesin Avrupa seyaha· Fransada yakında vukubulacak in 
tine geniş sütunlar tahsis etmekte- hilali gösteren bir yorgunluk ve 
dir. karışıklık işareti olduğunu söylü· 

PETlT PAR!SlEN diyor ki: yordu. Hakikat şudur ki, meclisin 
Mebusan meclisinin hUkömcte karan bütün Fransız milletinin i. 

kayıtsız ve şartsız olarak ittifakla timat ve müttefik amıini aksettir· 
itimat eden bir karar suretini ka· miş olmak itibarile Almanyar.m ba 
bul etmiş olması ve bizzat bu ka· şına bir çekiç gibi inmi~tir. Almaıı 
rar suretinin metni bütün dünya. ricali bunun feci neticelerini d:ıha 
da derin bir intıba bırakmaktan şimdiden düşünmeğe ba~lamıştır. 
hali ka:mamıştrr. İngiliz matbuatı Fransız milletinin gösterdiği itti
bılhassa bunu hararetle mevzuu· fak bitaraflann ve gayri muharip· 
bahs etmiş ve tesiri ltalya ve A· !erin tasvip~erinde de müşahede 
merikada da olduğu gibi biltün bi· ediliyor. Ba~ta Amerika ve ltalra 
taraf me.'llteketlcrdc çok şiddetli olmak iizere bütün bu memleketle
olmuştur. rin matbuatı Alman propaganda. 

Alman gazetelerine gelince • ki. sının memnuniyetle derpiş ettiği 
bu gazeteler gizli celsenin toplan. şeylerin vukubulmadığım ve Al· 
tılan anında Fransa ile bolbol a· mantarın inkisarı hayale u~dık· 
lay ediyorlardı - mezkOr itimat re- lannı alaylı bir lisan ile kaydet· 
yi üzerine birdenbire susmuşlardır. mekte ve Almanların Fransız ve 
Bu sükOt her türlü yazrdan daha İngiliz milletlerinin psikolojisini 
beliğdir \·e derin bir inkisar baya]f katiyen bilmediklerini yazmakta· 
gösterir· dır. 

Balkan antantı konseyi 
(Ba§tarafı 1 lncl Sayfada) 

mekl~ kesbi ıercf eylerim. Bu 
milnasebetlc ekselanslarına, en 
harartli tebriklcrimle beraber, va· 
zifclcrinde muvaffakıyetleri için 
en samimi temennilerimi de ar· 
zederim. Aynı zamanda kendile · 
rine şu kati kanaatimi bildirmek 
isterim ki her dakika gayretleri · 
mizi kendisine tahsis ederek milş 
tcreken takibttiğimiz büyük ıulh 
eserine olan derin bağlılıklıın, me 
sut neticeleri şimdiden bu dct"ece 
smercleri bulunan Balkan antan· 
tının faaliyetine yeni bir hamle 
verecektir. Balkan antantının ha' 
yırlı faaliyetinin ekselanslarının 

feyizli idareGi altında daha ziyad: 
inklgaf edeceğinden eminim. 

GAFENKO 

EKSELANS BAY GAFENKO 
Hariciye nazın 

BOKREŞ . 

vmner.?.I 
Balkan antantının statQsQ mu· 

cibince antantın daimi konseyi 
ri)·asetini üzerime almakta bulun· 
duğum anda göndermek lOtfunda 
bulunduklan çok dostan telgraf· 
tan dolayı cksela.nsJarına hararet 
le teşekkür ederim. Bu münasebet 
le bana düşen ilk vazife, ki bunu 
en bilyiik memnuniyet:e yapma· 
ğa müsareat ediyorum, efcsel~nsla· 
rına, riyasetinizin güç devresi es
nasında, en yUksck otorite ve en 
feyizli teyakkuz ile yaptığınız yük. 
sek idareden dolayı antantın azası 
d ·vletlerin derin minnettarlığını 

bildirmektir. Balkan mıntakası. 
nın sulh ve sfikünu hakkındaki 

müşterek cmclimizin önümüzdeki 
sene içinde her noktadan tatmin 
edilmiş o!masını ve Belgrad top
lantımız esnasında Balkan ailesi 
azası arasında karşılıklı bir anla· 
yış zihniyeti ile teyit edilmi5 bulu· 
nan tesanüdün millctlerimize i. 
mania kendılerini vermekten fariğ 
olmadıklan refahı getirmesini bil· 
tün kalbiml~ temenni ey!erim. 

SAHACOGLU 

Diğer taraftan Ball:an antan· 
tı dairnt konse}'İ riyasetini deruh· 
tc eyliyen hariciye vekilimiz, kon· 
sey azası E:en ba~ekil \'e h:ırici. 
ye nazırı Mctaksasa, Yugoslavya 
hariciye nazın Markoviçe ve Ro· 
manya hariciye nazın Gafcn!mya 
da aynca, ayni mealde §U telıra,fı 
s;ekmistir: 

Balkan antantı statilsü mucibin 
ce antantm daimi konseyi riyaseti· 
ni deruhte eylemem milnasebetile 
Romanya hariciye nazın ekselfuıs 
Gafenkonun bana göndermek lilt· 
(unda bulunduğu te!grafı berveçhi· 
ati ekselanslarına bildirme!::le kes. 
bi şeref eylerim. Ekse!anslan, bu· 
nun arkasında, konseyimizin sabık 
reisine göndermeğe müsaraat eyle· 
diğim cevabı bulacaklardır. 

Deruhte ettiğim ve Belgrad ka· 
rarlan ile direktif ini almış bulun· 
duğum vazifenin hüsnü ifasında 

her daim o~duğu gibi, ekselansla. 
nrun itimadh ve dostane iş birliği· 
ne dayanarak, Balkan milletlerinin 
saadeti ve imanla arzu ettikleri 
sulh içinde inkişafları hakkındaki 
en hararetli tenumnilerde bulunu· 
rum. 

SARACOGLU 

İngiltere parla
mentosunda 

Per§embe günü Hindia
tan vaziyeti konuıulacak 

Londra, 12 ( A - Dahili 
ve imparatorluğa aid meselelerin 
bu hafta içinde parlAmentoda 
müzakeresi beklenmektedir. Çem· 
bcrlayn bu hafta her zamankinin 
hil!fma olarak, harp baklanda 
beyanatta bulunmayacaktır. 

Salı gU:ıü bir milli münakalat 
komisyonu ihdası hakkında i~çi 
partisinin verdiği takrir ve çar· 
1amba glinli de tekrar ziraat me· 
selesi müzakere edilecektir. 

Perıenbe günü, Hindistan Ya • 

ziycti görüılileeektir. Hariciye 
müsteıan Hindistanda fevkalade 
vaziyet ilanına aid layihanın taı· 

vibini istiyccektir. Hükumet ta · 
rafından ilan olunan f cvkatade 
vaziyet 6 aydan fazla aUrUrse 
parlamentonun tasvibi zaruridir. 

Kanada umumi valisi 
öldü 

Mo:ıtreal, 12 (A.A.) - Kanı· 

da valiiumumtsl Lord Tııidsmir 

dü.-ı akşam Montrealdc vefat et· 
miştir. Lord dün öğle üzeri ken· 
disine kan verildikten ıcnra n· 
çilncU bir ameliyat görmU1tU. 
Yeni umumi vali tayinine kadar 
vali muavinliğini Kanada baı 

h&kiml Si.r Lu..man Duf yapaı;ar 
~. 

Kareli berzahında 
kanlı harpler oluyor 
. (&.~tarafı 1 locl Sayfıu1a) SOYET TOPLAH.l V1PUR1Y1 

Fin kumandaıılığı Summa cep. BOMBARDil\lAN EDiYOR 
besinde 11 vubata kndıır Fin kıta- Helsinki 12 (A.A.) - UılJJ1 

laruım i~gal ettikleri mevzileri menzilli Sovyet toplan dOn akşatıı 
muhafaza etmekte olduklarını kut. Vipuri)i bombardıman etmiştir. 
iyetlc beyan etmiştir. Şehrin elektrik fabrikası hasar3 

lyi haber alan mah!lllerde söy- uğramışsa da derhal tamir edil· 
lendlğine g~re Kareli berzalınıda rniştir. 

general Mereskov'un kumandasın- 150 MACAR GO?\~LOSU 
da faaliyette bulunan yedinci Sov. F1LAl\TilYAYA GİTTİ 
yet ordusunun Uç kolordudan mli
rekkcb olduğu emin bir menbadan 
ö{;renilmlştir. Bu Uç kolordu 12 
piyade fırka.~r, 4 ağır t.a.nk livası, 

3 orta. ağırlıkta tank kıtnsındnn 

mUrckkcptlr. Fırkn topçu kuvvet
lerine ray Uzerlnde hareket eden 
3 deniz topu U.5.vo edilmlı;Ur. Bu 

kuvvetler 300.000 t~i ve takti. 
ben 1.000 tank olarak tahmin o
dilmel:tcdlr. 

hi haber alan mahfillerde lldve 
edildiğine göre Fin kıtaıannrn a
detçe zayıflığı Mnre§a.I Mıırınerhny. 
mı kuwetll b1r mukabil taarruza 
geçmekten vo ho.rb mmtakasınm 
başka bir noktasmda bir p§ırt. 
ma hareketi ynpmnktan mencylc
mektedlr. 

FJn kıtalan mevzil ilerlemelerle 
lktifa etmektcdlrtcr. 

- Rouen, 12 ( A.A.) - 150 Ma~ 
car gonüllüsü tam techizatla Fran· 
sadan Finlaooiyaya harcl<et etıniŞ 
tir. 
IIARP SAHASINTN ŞİMALDE 
TOPL.\.ı.'JMAK lHTlMAI.l 

VAR 
Londra, 12 ( A.A.) - Yo~ap

Post ve ''Eds Merl<,, gazeteleriniD 
askeri muharririnin l::ildirdiğine 

göre nihayet mayısa kadar 50.00D 
gönüllü Fin kıta!arilc birlikte 
harbedecektir. 

~Iuharrire göre mlittefiklerln 
l'in'andiyaya müdahalesi Alman· 
ya ile Sovyetler birliği arasında 
şüphesiz bir askerl ittifaka sebeb 
olacaktır. Bu takdirde b:ışhca ha· 
rekat sahası §imale intikal euniı 
bulunacaktır· 

Yeni ·eıanda ve Avustralya~a 
hazırlanan bir ordu 

(Ba.,tarafı 1 inci Sayfada) 

diğer Hollauda vapuru tara.fmd&1 
kurtarılarak bugün Dani:narkaya 
getirilmiı;tir. 

Kaptanın verdiği mal<bnata 
göre vapur blr Alman tahtelbabi 
ri tarafından torpillenerek batı· 

nlmııtır. 

Londra, 12 (Radyo, saat 18) -
Garp cephesinde Almanların bir 
taarruzu Fransız topçu atC§i ile 
geri pUskUrtillmü1tür. 

Londra (Radyo saat 18) - Bu. 
gün Pariste resmen bildirildiğine 
göre_ Fransız hükQmeti bir .. Be
yaz kitap,.la bir de "Siyah kitap 

hazırlamaktadır. Yakında çıkacak 
olan bu kitaplardan birincisindl 
harbin mesulil hakkında resnıl 
vesikalar neşrolunacaktır. Bunlaf, 
1934 denberi Lehistanla Alman>" 
arasındaki siyasi münascbaun c#' 
reyarunı ve Alınanyanm verdill 
müteaddit teminatı göstermekte" 
<lir .• 

"Siyah kitap" ise Almanlatıı' 
Lehistanda halka ettikleri ıutınU 
anlatacak vesika1an ihtiva ede" 
cektir. 

Eden Kahiredt 
Kahire, 12 (A.A.) - tngttil 

nazın Eden Kahircye gelmi~tir. 

Manster 
vapuru facıası 
Dört masum yavrucuk 

Uyuduklan için facia dan habersiz olara.li 
kurtarıldı 

Londradan bildiriliyor: 
Manster vapuru bir mayne çar. 

pıp batrnağa baş!adığı zaman 
yo!ctilann birçokları henüz uyu· 
yorl::ırdı· Vapurda bir çok çocuk 

da vardı. 
Garsonlar yolcuların sabah kah· 

\'aitılarıru getirmekteydiler. Gemi 
mayna çarpınca infilakın şiddetin 
den gar~nlar yerlere yuvarlandı· 
lar .• Bütün gemi sarsıldı. lnfilak 
o kadar şiddetliydi ki mösyö ve 
madam Robcr yataktan yere dü5· 
tulcr. Bu yolcuların beraberlerin
de on bir aylık yavr.uları Helen de 
vardı. Masum müthiş infilaka rağ
men uyanmadı. Ebeveyni çocuğu 
bir battaniyeye sardı ve hep birlık· 
te güverteye çıktılar. 

BUTON YOLCULAR 
GÜVERTEDE 

Bclfast sendikalist idarecilerin· 
den mister Dempscy heyecandan 
pijama i:e tüverteye fırlamı~u. 
Gene endişe ile yulcanya çıkan bir 
kadın mister Dempse}•in kolların· 
da kendinden geçti· Diğer bir yol. 
cu kendisinden 90Cllo~nu kurtar
masını rica etti. Yolcular yavaş 
yavaş güverteye toplanıp faciayJ 
anlıyorlardı. 

Manster geınlsi yava~· yavaş 
meyil vermeğe ba~amıştx. Kaptan 

köprüsünün yansı uçmuştu. 
Bir numaralı mahzen ile iki nır" 

maralı mahzen arasında bir del~ 
görülüyordu. Bu sırada gemi mi19" 
tahdem'.erinden olan bir kadın kıf 
cağında üç çocuk ile güverteye geJ, 
di. En büyi.!,:deri iki buçuk yaşn1• 
da olan bu ü; masum da mışıl ınt' 
~·1 uyuyorlardı •• ln!ilfıkı du~· ~ 
mışlardı bile. 

DORT MASUM 
Bütün kayıklar denfae indiril• 

mişti. Yağmur yağıyordu· Ha~ 
müthiş soğuktu .• Herkes kayıklar' 
bindirilmişti. Hiç kimse konuşıtl" 
yor, ön taraftan sulara gömül~ 
·~ o'<m gemiye balcıyordu. 'faıtl 
üç saat kayıklar sular üzerinde 
çalkandılar. Nihayet Lingval isitıl" 
li kömür gemisi kazazedeleri gôr • 
dü. Böylece 100 kişinin hayatı J.<ııt°' 
tutmuş oldu. K:!zazede!er diğet' 
ı;~iye naklolunduklan ıaJJl3l1 
dö:t masum h!la uyuyorlardı. 

Karlm'arla çocuklar karaya ÇS.. 
l·arılır çıkanlmaz hastane oeı<lirı' 
so::ulmuş olan bir otelin salonun' 
yerleştirildiler. Kendiletine sıcnl' 
içkiler ve örtüler verildi· et-

Dört masum facianın devart1 
tiği milddctçe uyanmadılar. aor
lece dört tanesi kazadan bibJ.b" 
olarak karaya çıktı. 
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r Sovv..-~-
vavı t;;a • 

ırn or No.23 Yazan: Orlıan Rahmi Gölzçe 

Duka pencereye doğru tekrar 
ylirüdU.. Tehlike muhakkatı. 

Batum petrolleri A 1 manya va Varna tarikiyle n ö ıı deri le c ekmiş ~k.':!r.~· :~ h~'..::ı:;::~= 
Habe · · ·r T • tesine göre 1 b!r yaradılışt& olduğunu pek iyi 

rımıv. m Alma;y
1 

;eril~'S~~cyeet aR~~gy;e arasında !:.-G-·n-··A·····F·····v·····a··-· .. -s.-p .. c-E.ı: biliyo~~at ba~etpenah, çok 

DaıfnUOCJta A j [ . merhametsiz, ço~ amansız.dav. 
'Gı' • k ~ b • • 1 v : : ranıyorsun.. Pekı, anahtarı veri. 

ı..:~::::::."":.::-:: s erı ır ışga prog-IMORETTEBATll ::::o;;i~~p;ka:·~~~:;,;·~: = :!r~~t he~tm:ı.etır~.ud~~~ ram 1 da ~karar 1 a Ş m 1 Ş j Almanyaya gitmek üJ ~~~=~ı: .. Y;~~ueru:e:~~~ta~e~ o. 

" 1 U d : Prenses anahtarı uzattıktan Hastntanıncaya kadar belediye zere rugvay an 
1
: 

sat i§leri aubesfnde memur ola- Lon4ra, ıı (A.A.) - Tayını. ga.ze. haberlere g6r• 20 lkincikAnwıa ta 1 ld sonra kenara çekildi. İkisi ara. 
?'ak ç:ılr,an Kavuklu Ali bundnn tC3inin ~ad muh&blrl birçok Alman ltaddUm eden hafta lçlndo birçok Al. j ayn 1 ! sında her hangi bir çarpışma o. 
37 yıl evvel tulQe.t ss.hneİertne ln mUhcndlslcr1nüı Ukraynada bulwı. mazı zabiU çek protektoraamda.ıı ayrıl : i lursa buna mümancat edecekti. 
tlııab etm~. halka kendlnl c;ok nuı.ltta olduklannı, Odesa, !Jarlopoı wı111ım1ır. o ttu"lhten sonra da birçok Montevidro, 12 (A.A.) - "El. Çünkü, Dukanın ölmesi takdi. 
MvdJrmjş. halük, nezih, nn'·te- \'c Vorosstskda birtakmı isWıkAmlar Alman zablUcrt protektorayı terkct· pas_ gazetesi, "Graf von Spee,, ve 
dan blr IMıuıdL wı. Uı~a etmekte bu:wıduldarau "" ı;ene ml§lcrdir., , .. rinde, böyle bir hadise çok ağır 

Blr taraftan aalıneyJ lA.ka bazı Alman mUhcndisler1ntn Ka!kııa· • • • "Tacoma., gemileri rnürcttebaUn• ve mühim olacaktı. Keza, sevdi. 
olurken, diğer taraftan e;suma~~ yaya gttmıı ve Ba.tumda latihkAmat Diğer taraftan ayni muhabJr, cm· dan bir kısmının Urugvaydan ay· ği gencin ölmesini de istemiyor. 
~~n Kavuktu Ali, bir mUddct vUcuc1a getırmcğc t>ıııııamıı oldukta· tl.anııı deınlryollyto Kafkasyadan Al· nldıklanru bildirmektedir· Urug· du. 

ye neıaretı muıuneltıtı zati- nnı btldlrmektedlr. manyaya naklinde görülen mU§kWA- vaydan ayrılan 11 kişi arasında Duka, anahtan kapar kapmaz, 
: dairesinde bulunmq ve lı:endL Muhabir. bu haberin Almanya ile tm Alma.nyanm Karadenla yoluyla "Graf von Spee,. zırhlısının bir oda kapısına doğru yürüdü: 
dl e on sene evvel belediyede v:ı.- Rusya arrunı ·~ Ukrayna, Kafknaya yapılan nııkllyab ııılah iclA •rtet- kaç zabiti, "Tacoma,, vapurunun . 

e Yerfhnlştt \'e Karadenlze pmll ve gcntıı bir as· mckte olduğu mesaiden aıılqılmalda - Şımdi de o maruf, o güzel 
itan Son senelerde sahneye para ta- kcri ,.e iktisadi ı~gal programı mcv. olduğunu yazmaktadır. mütehassıs ve elektrikçileri ile kahramanın yüzünü görelim, ba. 
~ maktan ziyade sanat aşkıyla cut olduğuııu lBbat etmekte bulundu· Şarktaki Almıın den!JI batıanndan tahtelbahirin sevk ve idaresile al~- kalım ... 
t ıy:r, Yine halkı n~elendJrnıek ğunu ııo.ve etmektedir. birine mensup yUlusek bir memur, tahtelbahirlerin sevk ve idaresile ala Kiyara: 

enSo UyUk blr zevk duyuyordu. • Ayni muha~tr. Rusya • Romanya Novro.ss1kden Odesaya Buğday nakli- bulunmaktadır. - •tuııterem daVT • dedi • bir 
n defa hastalanınca ,.._ b -• -·"'I k dil ..... .-ı0n"a1n i lert P ~ • paşa ha.atan in vcrra • bududunda Dnlester n.hr1nln Ruslara "' t<=u mıı sa e ...,~ • .....,, § • Bu gazete §Öyle )'3zmaktadrr: 

'-- es e kaldınlmıatı Fa alt ı.~ .. amda ycnl bir l•Uh'·"- vü· ni tanzim etmek Qzere Odcaaya gel· skandaldan çekindiğini ve bu.. 
&a.t dört gU " • • ~,,... .. ....... u "'Bu hadise bu adamlann hangi dJ k n evvel doktorlar fimj. cuda geUı11ml.§ olduğunu haber •er. aılştir. Bu buğdaylar, Odea&<Wı §1· nun duyulmamasını istediğini 
ınl§U.C.Stlklerinden evine nakledil- mektcdlr. Hiç vtıpbestz bu lsUhkA.m aıendltcrle Al.manyaya ııevkedllecektir islerde kullamlmalan ihtimali bu. söylediğin halde, ne diye bu n. 

K VUk1 ıar BakQ • we.t ve Odcsa • Lvov de Bwıdan bqka bir takım Alman IWJdu~'WlU göstermektedir. Alman ran gösteriyorsun ı. Onunla kar. 
.:..1 a"" u Ali cenaz~ otomo- rnı'""o . ı:ı-·nı himaye etmek tçin inşa mUhendlslert Bulgartatanda kA1D Var· yanın tahtelbahir mütehassısları· 
uu e aaldı ... ı----- ·~ !llllaşrrsan ne yapacaksın?. zıuım~~ını, çelenk ko· edllmcktedlr. Birinci hat, Finlandiya oaya gelm~lerdlr. Orada 9.000 ton na ihtiyacı \"ardır. Brezilyadan l· s 
iz b ı, el Ustnnde meruim- cephesine ha P ına1Zemea1 gönderil· petrol LsUap edecek b1r depo tnp et- Duka. Kiyaraya gazap Ye hid. 

e • lr ockllde aile m ......... .....__ aıck'-"'rler. tal)•aya tayayre ile geçmek, oradan det dolu bir baktıt adetti: ıutUrUlm ..._,,, uı:;uuo meslııe, fkincl81 de Almanyaya petrol ...,... •
7 

Bu ~lnl vaaıyet etml,.tir. manganez ve bakır söndcrllmeaine Bu petrol, den!a yoluyla Batumdan da Almanyaya gitmek kolaydır.,, _ Ne mi yapacağım?. Kılıcı. 
,-et nun çln cenaze rner&sJmı ga.. t.ahs1a edilecektir. • geUrtlecek ve VarnadaD Balkanlar- • mı kalbine saplıyacağım ve ölil. 

llade Olarak tert.ıb edllml .... '- ..... t uh bir dan ge"mek 8Ul"eWe Almanyaya gön- sı·r . Norveç 
CeCenazest, bugUn anat fkl bu~;bt Diğer taraftan -,,, ... m • • fUD. dertı~ur. sünU. gece nkti omuzlarımda 

rrabpa§a eadd ..... -de ""' num.. lan UAve ediyor: ta•ryarak denize atacag· nn. Senin _, =m •lll' .- Al u•-c-'hen _..la ,.. Bununla beraber ayni muhabir, 1 :s 
A•Q..11 evinden kaldrnlara'- Dar ... manyaya m ...,n, ..., J- .,,.. tro J 

k .. ,__ ı ı ·--•e_.- nua topra Butga.r dcmtryollan ldareatnlıı kAtl pe kepazelik ve namussuz uğunu, dıksarayda Valide carnıtnde kılm- aan mıo o an .... , ..... .-.... 
9'- tan sonra Sillvrtkanıda b,.b...... ğmda kundakçılık yapılmıı olduğu miktarda 1&rnıc; vagonian bulunma. dilsiz denizlere bırakacağım. Ve 

~=~n:nı:.~:~~~~I ~·::~h:::ıı:ı~~;~~! =~:ı::ı .!:t!:::UmUş~~: gemisi battı ~:cck hafta da düğilniln Ola. 
hna Ytlşında validesi ile lkt çocıı. ''Pra{;da ciddi bir menbadan alman mektedlr. Londra. 12 (A.A.) - .. Ga1UR,. Duka bunu taylet' a8y1emez 

tarar ilk Yarclnn olarak bcledJy• ismindeki 9968 tonluk Norveç r:ıet- anabtan çevirdL Kiyaranm du • 
nJa :an merbuını•., Oç rnıı.r t s t k t l l rol gemlsi dUn sabah IngUtercnln daklarından derin bir inilti çık. YeJl~i•~ olKmalc llzere 225 Ur.. ovye l a ar cenubu prkl eablll nçığmda b' 
bağ " • endilerine nıaq da mayna çarpmıştır. İnfiliikm oid· tı. Felaket, 1>3tlamak llzcre idi. 
• !anacaktır. detJ sahildeki t1ehlrde hlll"""'' •. ıft Fakat birdenbire her ildıi de' ll'rıuıawarıa 7enS tt--t L d •• ı •• d 1apıJınaaı --. anlatmam a oga go un e tir. Mayn Gallln'nın lSn kı:smma hayretle gözlerini açttlar: 

drlertm üzerine l'ariae gtıJen ta- isabet ederek bir bölmeye au c!ol- ÇünkU oda bomboJtu. ~iyon~~ kwnı bugUnku kon- muşsa da diğer bl>lmclcr tnzvik,. Duka: 
1DO,lerd1r. • tehr1mize dön. D v k d ı d • 1 mukavemet ettiğinden vapur &tr 

Bwıı&rıll Y9rdlkJ- --•"-·ta - agını a a ar a mevzı a an almadan bir limana kadar romor- - Kaçmış • diye 
l'e. Franaa ""

1 

........... •"" körlP ~elti!Pb!lml.,tlr. haydut kaçmıt-
:cart 8§Y• :::=. ~~~ Finler düşmanı püskürttü --------------

bağırdı • 
\ 

Ilı UaueundakJ le§ebbUatert bUytlk bir A l k l 
~unl,yetıe karoılamıotardır. Betslnld, 1! (A. A.) - Summw atlık bir diltman la11e kolu lmhı m an m a am ar l 

lııuka: "~ Uaııg&Ae& lll&denl Uıracma Ye Taipale mıntakıılarmda Sovyet olunmuştur. Topçu faallyeU ol 
deınır o:ıa1ze fU1aadaıı ID&khıe 99 digcr topçu kuvvetlerinin at~I bUhasea muşsa da piyade hllcumlan vuku' 
Cerey me Pllrtuıek Dı&Juıadlle şiddetli olmuııtur. Beton kaleler bulmamıştır. 
ını1 an eden görUımeıer ııeuceıen- pek keıılt bir at~e maruz kalmış· Fin!Andiya hava kuvvetleri 
~lha ve o:ıukave.ıeler akdotwımuıtur sa da Fin muka • •eti '·mla,.. . dil•man tecemmillerini bombardı· ı..,_ Yet Uç aya kadar ----- •-brt: " 
-arı atpa..t .. , .... _. .... mışttT, Bununla beraber Rus to:-- man etmiştir. 
e kl • ..,.ert teaıtrne bqtaya çusunun a•~ mühim tnbribat Dil h ku tJ • • 

• anııı bllcUnnı•tercUr. " • "'"9• şman ava vve ennın 
'b.1 ,.. yapmıştır. Sovyetlcr dört kere pi- r li t' h d baz harekette· btlt"~ edlyece •ertıeıa em.lJ' tlzertne aa ye ı cep e e ı 

),,.,'"" kaymakamlar Dlllltakatan ..... yade dalgalarını hücum ettlrml• re ve Vitborg şehrinin bomoordı· 
-.ındek1 ııvu m .... lerdlr. manlıırına inhisar etmiştir. Bu· 
herg0n 8Ilu emurıar Y&aıtaaUe llJı: hatlarda bulunan bir mllşa- rada bir çok sivil 81müştür. İki 
"e tabı kontroller Y•Plınnaktıı bld Fin zaylatmın ehemmiyetıı'z Sovyet tayyaresi dilşUrillmU"tUr. 
lhot. ekarıar ve bakkallar l"l.nde bo ld ~- b k bil So t " 
-~ ekmek ıatanınrı "'"'-.: 

0 
ubl.IUu, una mu a vye • SOVYET TEBLICl •tna .,, ........... ceza lerin ağır zayiata uğradıklRrmı 

Be çarptırmakt.a<ıırlnr • gönnUştUr. Bir tnarruz eııınasmf 
l' ledlye, diğer t.araıtan, bakkal bir Fin alayının znyUıtı 11 ö!U vr 

e lablckt.rtllra kA.r 
leleatnı tetkik vertımemuı me. 14 yaralıdan ibarettir. 
cube etmektedir, .B'ırıncııar Ladoga g51UnUn şimali ıuırkls' 

• ~:11:ar ecıııeceklercHr. de Ruslar AtlttojokJ mmtnkasın. 
'butiUnku k 

1 atc&ra tabnkat6rQ da bir kere tnarnızn vPMr&lşle:-cı 
kanıara:uı wı1vaııısıyoneı trenııe &1· de muvaffak olamnmıcılardrr. 

ge ıntıur. Lad 
Bu ratırıkat.ö ogn gölU Uzerlnde Rus kt•-

b!r mWıarrtrıın~ 1tenc11ane rörtıven lan buzlann OatUndo birkaı: m~ 
lelı~Umlz<len 11 Aıncrtkaııın ıneın. reze geçlnneğe teşcbbUs ctmi~ler 
tlltllD alB.{!r-Srnıç :;uyoıı kilo kadar ge de göIUn UstUndekl daf;ınık kD 
takal~n tüttını;11.: : Sanuıun mm. <:tlk adalarda mevzi almıe ol ~ 
nı Türk tUtllnlerınızı TClb edllecegı. Finler bu mDfrezclerl gcrl • 
~- Anıerıkada k kUrtmUşlerd!r. ~ğcnlldlğlnJ ve diğer ço 
tııallaruıdaıı daha ıcJy.:eaııekeUerin 
&öylemigtir, tuttuğunu 

BugUnlerdcı Alman Te lııgıı 
tUncUleı1 de plyaaalanmızıa tn~ tu. but ...... ,~~ 

unduklaruıdan tUtüıı ••lı§la 
hararetıenmlgUr. Fiyatların ~~~ 
tncaı bekleniyor. 

Bir mUddeltenberl Fl'l.llAda buıu 
~ tUtllD lhracatçıla.rıllUZdan N&IJt 
eaçıogıu bugün gelml§ ve bir ınu. 

harrırtmıze demlşUr ki: 
"- Fraıısıztar, mcmlekeUmluten 

ıoo ınııyon trwılkık ( tnkrtben uç ınu. =:. lira) değerinde totUn aatm aıa. 
ardır. Bu lUlllnler, mcmlckeUmtz 

~ gönderilen ı:ıUmuneıer göUSnUnde 
lutuıarak kuwn kıau:ı ı:nUbayaa olu 
l"-ııcaktır. · 

it ~izler tae, başlıca e!gara rawt. 
&ı.n nam•na bu"'ya gönderdiJdeıi 

h"Yet vamtaıılle bir mll~'On tng1'1z il· 
ttı.ta (~ m.lyon Tllrk llr "'~<'fen taz. 

• lı~) kıymeti.• tUtUA almakl&dırıa,, 

• • • 
Helainki. 11 (A.A.) - Stok 

holm Tidigen ıazetesi, Viborg'un 
dUn şiddetli bir bombardımana 
maruz kaldığını bildirmektedir 
Şehrin çok güzel olan tarihi kili 
sesi ile diğer bir kaç bina tama 
men harap olmuş ve müteaddit 
biralarda yan~ın çıl:mıştır. tkı · 
ölü ve iki varalı vardır. 

Hangö de bombardıman edil 
miştir. 

70 ATLIK iAŞE KOLU 
Helainki, l 1 - Kareli Berza 

hında dilşman taarruzlarına de 
va~ etmiştir. En şiddetli hllcum 
lar blihassa Summa mıntakaıır" 
da ve Taipall nehri üzerinde vu 
kub·ılmu"!tur. Blltilıı bu taarruz 
lar tardedilmi"!tir. Şiddetli toım· 
ateşi kaydedilmiştir. Finl!ndiya 
lılar beş dil~n tnnkmı vıhrip 
etmi•lerdir. 

ı.acıa.Anm aimal aa.rlüainde 70 

Moıkova. 11 - 1 O Şubat tarih' 
n erkanı harbiye tebliğinde mü• 
him hiç bir hadise kavdedilme· 
diği bildirilmekt\'dir. Tebliğ, Sov· 
vet tayyarelerinin inkişaf ve bom· 
b&rdıman uçu~ları yaptıklarını 
bildirmektedir. 
ISVEÇ KOMONISTLERINE 
KARŞI ALINAN TEDBiRLER 

Stokholm, 11 - Bütün lsveç 
matbuatı, Komunistlere karşı hü· 
kumetin almış olduğu şiddetti 
tedbirleri müttefikan tasvip eyle· 
mektedir. 

Sosyal demokraten gazete~i. bu 
hususta yapılacak en uf ak bir 
mUsamahanm ileride çok vahim 
tehlikeler doğurabllcccğ1nl tebarti% 
ettirmektedir. 

MEKSiKA FINLANOIY AYA 
YARDIM EDiYOR 

Montevideo. 11 - Reisicum· 
hur general Alfredo Badomir 
parlamentoya bir mesaj göndere· 
re~ Finlandivaya yardım icin 1 JO 
bin pezoluk bir kredi kabulünü 
tavsiye etmiştir. 
7 1NLANDIY ADA AMERiKAN 

CöNOLLOLERI 
Hclsinki, 11 - Bir miktar A· 

mcrlkah gönUllD Flnldndlyaya gel. 
ıniş but•J"lrnaktadır. Meşhur A· 
merikan Pilotu William Sullifan 
~önüllü tayyareciler arasındadır. 
Bu tayyareciler İngiliz, Alman, 
Polonyalı. Skandinavyalı ve Bal· 
tıkhdır 

Amerikadan gizlice sulh 
tavassutunqa bulunmuş 

Ruzveltin Avrupaya gön dereceği müıahit müra
caati yerinde tahkik edecek 

Vqington, 12 (A.A.) - Gaze
teler Wells'i,. memuriyetini Av
rupada sulhun tesisine matuf bir 
teşebbüs mahiyetinde telakki et· 
memektedirler. Daladycye mütte· 
filian verilen itimat reyi, salahiy· 
yettar İngiliz ve Fransız mohfeJ· 
terinin tefsirleri ve Almanya da' 
hilive nazın Frik'in ıon nutku 
muh:ıriblerin silahlan c:llerlnde.1 
bırakmak istemediklerini göster" 
mektcdir. Esasen beyaz saray 
muhiti Ruzvelt'in bu hususta 
hiçbir hayale kapılmadığını be· 
van etmektedir. 

Reisicumhurun yakmrnda bu· 
lunanlardan yülçsck bir diploma· 
tik şahsiyet dün miittefik millet· 
terden birinin sefirine Wells'in 
memuriyeti hakkında teminat 
vermiş ve bu seyahatin hiçbir 
veçhile müttl"fiklerin t'ndİ"'"' :ni 
veya itimatsızlığmı mucip olacak 
mahiyette olmadrj!tnı bir kere da· 
ha tekrar etmhıtir. Ilu hususta 
salahiyyettar mfüıahidler Wclls' 
in acyahatirıin hakiki '•etlcfi Ber· 
lin'i ziyaret olabileceğini bevan 
etmektedirler. Filhakika mllttefik 
hükiimetlerin noktill nazarı böyle 
biı seyahate lüzum l•Östermivecek 
kadar malUmdur. Buna mukabil 
Almanyanın vaziyti hakkında 
mütenakıs haberler alınmaktadır. 

Diğer taraftan Alma.,vada nu· 
fm~ sahibi olan bazı kimselerin 
son zamanlarda gizli memurlar 
göndererek Ruzvelt'i bir tavaıı· 
sut teşebblisündc bulunmağa tc§· 
vik ettikleri tnallımdur. Bu te· 
şebbüsler ı cisicumhuru bu me· 
~ı.r- •akili •tt.ilıl#.r1 ~ 

vilrümeğe sevketmtş ise de bun· 
ların sebebini mahallinde tetkik 
etmek üzere bir mUşahit ~önder· 
meğe karar vermesinc?e amil oı· 
duu11 muhakkaktır. 

•'Müttefikler arasrnd· yapıla · 
cak görüşmeler" meı;clesinc ge · 
lince, bu görüşmt'lerln gayesi ~· 
dece Avruoalt bitaraf memleket' 
leri iskandil etmek ve bunların 
Hul tarafrndan sık stİ{ izah t'dilen 
iktf!adt prnsipleri kabul ettik· 
!erinden emin olmaktır. Hure ga· 
re harp! ... n sonra devamlı bir sulh 
teessil!ı edebildiği takdirde bu 
prensinlerin bütün dünyaca ka · 
bul edilmesi lazımdır. 

Şehrimizde pasif korun
ma hazırlığı 

lılecbur1 p&IJ!f korunma kanunJle 
halka 9eferde ve hazarda bazı mu. 
kcllcClyeUer verildiği maJOmdur. Se· 
ferde verilen mUkellettycUer aruın· 
da vatandaştıınn bedenen ita edecek· 
ıert vazifeler vardır. Bu cUmleden 
o'arak şcbrtmlzde 46 yaşından ~f yu, 
ema kadar olanlar arasından 8 blıı 

kişi acçllmI.t nı bunlar itfaiye, enkaz 
kaldrrma, gaz. sıhhJ imdat ve teknik 
onarma ekiplerine &)Tılmışlardır. Bu 
8 bin vatanda.J ayrıldıktnn ekiplerde 
c:aII§rnak 11zere davet edllmloterdlr 
Bunlardan itfaiye eklplert faaliyete 
r,-eçmiş'erdlr. Diğerlerinin M oeflerl 
vettşttrflm , tcdlr. Şener kurslarda 
tcıı.p eden malQmatı edin dikten aonm, , 
bu kısma ayrılan halk da ekipleri:' ı 
dııı:et edlletek lallm ••den c~k
ıe.rııı. 

Duka etrafa baktı ı 
Pencere açıktı ve bu pencere. 

nin zeminden irtifaı on be§ met. 
reden çok fazla idi. 

- İmkanı yok • diye mınL 
dan-dı • buradan atlamış olsaydı. 
mermerlerin üstüne kurbağa gibi 
yapıııır, gcbcrirdL 

Pencereden, damı çıkmak da 
imkansızdı. Oraya sıçrayabilmek 
için, Meçhul Korsanın kanatlan. 
ınası tbımgelirdi. 

Kaçtığı muhakkakt;, fakat n&.ı 
reden?. 

Duka, odan1n içinde deli gibi 
dolaşıyor, duvarlan yumruktu.. 
yor. ooşluk veya gizli kapılaı: 

arıyordu. 

Bulamayınca, kantanmıı glS~ 

le
0

rini Kiyaraya dikti. 
Dilber Venedik kızı, arkasım 

duvara dayamış, sapsarı bir ç~ 
re ile ona bakıyordu. 

Duka, ona yaklaştı ve bird~ 
bire acı acı güldü: 

- Zavallı Kiyara!. tıte una 
bir ders. 

Hayat, aşktan çok tatlıdır. Ha. 
yat, herşeyden önce gelir. Se-r~ 

diğin haydut, sahte bir kahra. 
man, §Öhrcti balon g1bl ti§irilmiJ 
bir ıerseriden başka hiçbir 11e1 
değilmiş. işte tatlı canını kurtar,. 
mak için sıçan deliklerinden bl. 
rine girerek kayboldu. Seven, ~ 
rem ve gururlu bir erkek, heni 
de kahraman ıeçincn bir erkek, 
hiç.bir zaman bu kadar bayağı.. 

taşmaz.. Mertlik onlann kuru 
şöhretindedir. Senin .evdiğin de, 
pis ve aefil bir korkaktan başka 
birşey değildir. Yazık ı.: Sa.na 
yazık r.. Senin kalbin, b8yle bir 
u~ak makulesinin ayağının altı. 
na düpnemeliydL 

Kiyara. dayanamadı: 
- Duka ı .. Haşm~tpenahl. Ço1C 

ağır söylüyorsunuz. 
Duka başını aalladu 
- Ağır mı dedin~. 

Ve bir kahkaha attı: 

- Dur - dedi - daha btttr. 
medim sözürr.ü 1. Senin kalbin. 
böyle bir serseri köpeğin avuç. 
larına düşmemeliydi. Ve aenla 
yatak odana, böyle bir macera. 
pcrest haydut girmemeliydi. B\I 
odanın havası. seni nazarımda 

ebediyen mahkQm etmiştir. 
Duka, bu sözlerle, Kiyaranm 

izzeti ncf sini ve gururunu mO. 
temadiycn hançerliyordu. Her 
cümle, ciğerinin Ustünde deriıı 

bir yara sızısı gösteriyordu. Soıı 
bir gayretle: 

- Hayırl - diye bağrrdı -
bu kadar fazla söz söyliyemenl
niz .. Onu, herhangi bir mildaha. 
leden ve mücadeleden meneden, 
benim .. Ben, bir serseriye gönUl 
vermediğimi peklilS biliyorum.. 
O da sizin kadar mert ve §eref. 
Udir Duka!. Onu, sizin tuzakla. 
nmza feda edemezdim. Madem. 
ki iş bu raddeye dllşmüştllr. O. 
nu karŞınıza timdi dikeceğim. 
Razı mısınız? 

- Razıyım. Haydi, kahrama -
nı bekliyorum ... 

Ki yara şöyle dilşilnmllştn: 
Meçhul Korsan, odada bulun. 

mamakla berab~r. hiç şüphesiz, 

çok yakınlarında bulunuyordu. 
Kimbilir, belki de bu söylenen 
şeylerin hepsini iştiyordu. Fakat 
Kiyara ondan herhangi birşey 

yapmamasını yalvarmıştı ve hu 
sebepledir ki, kılıcını parlatıp 

meydana fırlamryordu. 
Ok yaydan çıktığına göre, ıirn 

di onu çağırırsa, c;,.vdiği gens; 
derhal, nerede ise çıkıp geleock 
ve kendisinin kaçmadrğmı, korte. 
madığını gösterecekti. 

(DeVBmJ var) 

Tivıttro "~ Sinemalar 

"'F.mR TIYATUOR'O 
Komedi Kısnu: 

A qam 20.30 da 
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Genç nıisiniz, ~yok-f 
sa yaşlandınız 1111? 

Bu sene edipler arıuıında bir 
gençlik, ihtiyarlık davası çıktı, sü
rüp gidiyor. 

Anne ve babanız sizi anlıyama -
dıklarmı iddia ediyorsanız. 

Dondurmanın her gUn yenecek 
bir şey olmadığını biliyorsanız. 

Kapalı pencereler 

Halbuki bu~va zamanonıza ka
dar erkeklerin, hele edip olup a -
kıllı ve uslu olan kimselerin değil, 
daha ziyade kadınların davasıydı. 

Biz, yine bu işi kadınlar arasında 
halle çalışarak yaş meselesini şu 
ıekilde mütalaa edelim: 

Gençlik, zannedildiği gibi bir 
yaş meselesi değil, bir istidat me
aelesldlr. Bazı insanlar doğduklan 
~ ihtlyardırlar, bazı kimseler 
yetmiş iki yaşında yeni bir mesle
ğe atılacak kadar kendilerini genç 
hissederler. 

Şimdi kendlnlzi tahlil ediniz. Si
ae Uç sual .serlal soracağız, bunlar
dan birincllere evet derseniz he • 
nUz çok gençsiniz. Eğer ikincisine 
evet cevabını verirseniz yaşlan -
mala başlamıpmız. Eğer UçilncU
ye evet cevabım verirseniz yüz 
yqına da gelecek olsanız genç kal
mak mazhariyetine nail olacaksı -
mz. 

GençainJz, efer: 
Bir günde kocaman btr gukola yt. 

yebillyoraMız, 

İyi yqandıktan sonra erken ôl
mekteu çekinmiyorsanız. 

Ebeveyninlzln geçirdiği hayata 
tahammuı etmiyorsanız. 

İyi terziden yapılmış pahalı bir 
elbise değil de ucuz, fakat muhte
lit esvaplar giymeği tercih edi -
yonanm. 

Her giln dondurma yiyebiliyor -
atım. 

lh&i:..::~:~::::-ı 
- Yapılacak i~lerden biri bu 1 

Dlleıini de aöyliyeyim. Ben bir 
lıı:aç gUn için buradan aynlıyo
rum. Gittiğim yerden sana mek: 
tup yazanm. O .zaman neresi ol. 
duğunu öğrenir ve belki orada 
benimle buluşmağa imkin b~ 
lursun. Cenaze kalktıktan sonra 
hemen gideceğim. 

P k ·· l Şimdi ı'yısı' 'n - e g~ .. 
ya. 

- Çok iyi. 
- Çeneni tut. 
- Allaha mnarladrk sevgi. 

lim. 
- Allaha ısmarladık şekerim. 

• • • 
Cui ve Holli erkence bir ye. 

mek yiyip sinemaya gitmek üze. 
re çıktılar. Havada bir telr bu. 
lut bile görünmüyordu. Şehrin 

ilzerinde görünmesi mutat olan 
duman yığını bile, güneşin ha. 
rareti altında yok olmuş gibiydi. 
Bu kadar sıcak olacak bir za.. 
man değildi. Fakat bt: yaz, Nev. 
york bambaşkaydi. 

Ertesi gün Ceri Korbot par -
kına, Pol'un nutkunu dinlemeğe 
gitti. Parkın nutuk söylenecek 
yerinde dört tarafa büyük hopar 
lörler konulmuştu. Büyük bir 
:kalabalık vardı. Ceri kalabalığa 
atılar. 

Derken Pol'ün büyük bir lüks 
otomobilile geldiği görüldü. O. 
tomobilden çıktı. Kürsüye geldi, 
liyasi nutkuna başladı. 

Ustaca bir politika ağzilc söy. I 
Jemediğini bırakmıyordu. "De

mdbasi, J&yüdlıe •-üa etmeli. 
dir. Demokrasi himaye edilmeli . 
dir. Her kötede bir dil§man giz. 
li ya11yor. llh ... ,, 

Bir diplomatın en ideal bir koca 
olduğunu dUşünUyorsanız. 

Sizi ağlatan piyes, film ve ki -
tapları seviyorsanız. 

Bir dilkkilndan bir çok eşya a
lıp kocaman paketlerle çıkmaktan 
gurur duyuyorsanız. 

Nazan dikkati celbcbncmcnin 
bliylik bir felaket olduğunu düşU -
nUyorsanız. 

Otel hayatını yabancı insanlara 
tesadüf ettiğinizden dolayı sevi -
yorsanız. 

Evvela bir erkeğin gözUne ba
kıyorsanız. 

Zekanızı gUzelliğinizdcn daha 
fazla takdir ebnelerinl istiyorsa -
nız. 

Sizden bambaşka muhitlerde o
lan insanlarla dostluk yapmaktan 

Çocuklarınızı gayet iyi anladığı -
lızdan eminseniz • 

Bir diplomatın karısından evvel 
mesleğini dUşUndüğUnU biliyorsa' -
'llZ. 

Sizi glildUren, filmleri, piyesleri 
ve kitapları seviyorsanız. 

Bir mağazadan bir tek paket bl
'c almadan çıkmaktan gurur duyu· 
yorsanız. 

Nazarı dikkati celbeden bir ka
ılm olmaktan daha kötU hiç bir şey 
yoktur diyorsanız. 

Otel hayatını, ııizi ev işinden 

kurtardığı için seviyorsanız. 
Bir erkek gördüğUnliz zaman ev-

veli\. eline bakıyorsanız • 
Güzelliğinizin methedilmesinden 

zevk duyuyorsanız. 
Aynı muhitten adamlar arasın -

ma onu birinci görUyor gibi bir 
heyecan hissediyorsanız , 

lşlnizi kaybetmek ihtimali size 
mUhim görünmüyorsa. 

Hiç bir sahada tehlike sizi kor
kutmuyors:ı. 

Yeni icadlar ve kcııülcr l!fzi a
lakadar ediyorsa. 

Bir seyahat projesinden "aman 
ne acelesi var" diyerek kolay, ko
lay vazgcçebiliyorsanız. 

Kendi ya<j•tırzda insanlar arasın
da olduğunuz zaman bUylik bir sa
mimiyetle: 

"Ben ihtiyar:ardan ho~lanmıyo. 
rum vesselfinı" diyebiliyorsanız. 

Gayet genç iıısanlar sizinle ko -
nuşurken: "Allahallah, acaba bana 
neden sen demiyorlar" diye düşü -
nü yorsanız. zevk duyuyorsanız. 

da gayet iyi anlaşıldığına kanise -
Uyurken kaybedilen zamana a-

niz. Genç bir insanla konuşurken: 
cıyorsanız. 

Sofrada, lezzetll yemeklerden 
bahsedilmesinden nefret ediyorsa-
nız. 

Seri daMlar ve otomobillerden 
'ıazediyorsanız. 

Yaılanmağa bqladmız, Eğer ..• 
Şukola bir zehirdir deyip de yi

yorsanız • 
Hayatta her geyin bir zevki ol

ıluğunu söylUyorsanız. 

Babanız, anneniz için: "Öyle 
bir hayat geçirdikleri için çok me-
1uddular." diyorsanız. 

İyi bir terziden tek bir elbise 
giyebilmek için tasarruf ediyorsa -
DiZ, 

Uyku saatlerini kaybolmuş diye 
telakki etmiyorsanız. 
Sof~da politikadan bahsedilme

sinden nefret ediyorsanız. 

Ağır danslan ve çok sallanma -
yan otomobillerde ağır gitmesini 
tercih edl)'brsanız. 

Her ya'b genç kalacak"mrz. E
ğer ... 

Sık, sık ev değiştirmcği seviyor
sanız. 

Evinizi temizlerken artık hiç işe 
yaramıyacn.k eski kağıtları, eski 
kumaş parçalarını atıyorsanız. 

Müteaddid kere gördüğlinlinz 

glizel bir manzara karşısında dal-

"Ben senin yaıımda iken" gibi 
sözler söylemiyorsanız. 
Eğer aklınızdan eskiden her şe

yin çok daha iyi olduğu fikri bir 
r..n için bile geçmiyorsa. 

Kazandığınıı. tecrUbclcr hiç işi -
nize yaraınıyoı aa. 

• • • 
f şte r.diplcr r..ralarrndn yaşlı ve 

genci tefrik etmek üzere kılı kırk 

yardıkları sırada hiz kadınlar dn 
aramızda fiU suallere vereceğimiz 

müsbet veya menfi cevaplarla ko· 
layca genç veya lhtJyar olduğu -
muzu tayin cJcbilirlz. 

............................... ~ .. , ................................................ -rıı 

ROMANI 1 AŞK VE 
Kalabalık gittikçe artıyor ve 

Pol sözlerine devam ediyordu. 
Ve bu sözlerin sonu gelmiyccek 
gibiydi. ''Bu vaziyet böyle sürüp 
gidecek midir. Asla! .. Buna asla 
müsaade etmiycceğiz !.,, diye hay 
km yordu. 

Fakat bu sırada 'birdenbire 
durdu. Güçlükle yutkunabildi. 
Önündeki kürsünün kenarına 
tutundu. Daha ileri gidemiyor. 
du. Boğuk bir sesle: "Affedcrsi. 
niz, diyebildi. Devam edemiyece. 
ğim. Hastalandım, bu sıcak ba -
na dokundu. Kalbim ... ,, 

Bir elini kalbinin üzerine koy. 
du. Ötekile boğazını tutuyordu. 

,Yanrbaşında bu siyasi hareketi i. 
dare etmekte olan bir arka<laşı 

onu yakaladı ve aşağıya indirdi. 
Derhal lüks otomobile doğru i
lerlemeğe başladılar. 

Ceri, aclcalarından gitti. Po. 
lun ayakları artık kendisini sü. 
rükleyemiyecek bir hale gelmiş. 
ti ki, Ceri de yardıma karıştı. 

Fakat otomobile yaklaşmadan 

evvel, Polun başı önüne düştü. 

Bu haliyle onu otomobile koy. 
dular. Doktor aranmasına baş. 

landı. Ceri otomobilin çamurlu. 
ğuna tutunmuş gidiyordu. Bir 
evin karşısmtla "Dr. Blek,, lev. 
hası görür görmez haykırdı. 

Dr. Blek ince yapılı, kırmızı 

saçlı bir İskoçyalı idi. Yolun ke. 
narında durdurulan otomobilin 
içine girdi. Eğildi, çabucak mua. 

,yene etti. Sonra: 

- Daha iyisi, kendisini mua • 
yenehaneye alalım. Zira fena 
bir vaziyette, dedi. 

Bu meçhul doktorun muayene 
hanesi bir müddet için, büyük 
bir faaliyet sahnesi oldu. Dr. 
Blek, Conu muayene eden diğer 
iki doktor gibi, hemen ölümün 
geldiğinden veya geleceğinden 

haber vermiyordu. Hastabakıcı -
sına müteaddit emirler vererek 
tam bir maharetle tedavide de. 
vam ediyordu. 

- Adremalin'I tecriibe ede. 

ZABITA 
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niz. gömleğini açar mısınız? 
Fakat bütün bu ameliye fay. 

dasızdı. Pot Stanton gözlerini 
tamamen yummuştu. Dr. Blek 
de ümidi kesti ve i§te bu esnada 
idi ki sordu: 

- Kimdir bu adam? 
Toplantıyı idare eden arkada

şı söze atılarak: 
- Benim adım Kollins, dedi. 

Bana kalırsa, hemen gidip ailesi. 
ne haber vermeliyim. Çok fena 
bir havadis ... Çok fena... Zira, 
dün de kardeşi, ayni surette öl. 
dü. 

Ceri, karışmaktan kendini a.. 
lamadı. 

- Bırakın, bu işi ben yapa. . 
yım. 

Neden karıştığını, bu işi gör. 
meğe niçin talip olduğunu bil. 
miyordu. Belki de Betiyi tekrar 
görmek f ırsatmı bulacağı içindi. 
Biraz da o aileye yardım etmek 
için. Ve şimdi kendi5ine hüsnü 
kabul göstermeleri ihtimali de 
vardr. 7.ira, o aile içinde Ceriye 
en çok kızan, Con ile .Poldu. 

Kollins sordu: 
- Sen kimsin? 

- Bir dost 1 Bugün Pol ile 
yemek yemek niyetindeydim. 
Şimdi bir taksiye atlar, derhal 
haber veririm. Evleri uzakta de. 
ğildir. Siz burada 
din yanmda. 

Ve gitti. . . "' 
kalınız. Cese. 

.. 

Ceri, kapıyı kapadığı zaman 
doktor şunu diyordu: 

- Bazan, tesadüfi bir apan -
disit gibi, ruhi tesirler oluyor. 
Aile efradından biri gitti mi, 

öteki de ayni suretle gidiyor. 
Sanki sari bir hastalıkmış gibi.. 

(Devamı var) 
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Kiralık dükkan 
Vakit f ,1atbaası idaresine müracaat 

Jim, evet. O iğnedir, şunun ka- ı ilı•••••••••••••••••••••• •••••I pağını aç delikanlı 1 1yod verf. i 

Sunayı geçen yaz mevsiminde 
ilk defa olarak gördüğüm vakıt, 
ççkalbimin acayip çarpışı bana 
karşı bir sevgi hissinin belirdiği· 
ni haber veriyordu. Kendisine ça· 
buk aşık oldum. Şüphe yok ki, 
başıma gelen bu yıldırım aşkının 
sebebini öğrenmek istersiniz. 
Sunayı sevmeme yard:m ed :n 
b~lli başlı sebe blcr: Güzelliği, 
zekaı::r, sevimli olması ve en 
mühimmi ı;üzel bir vücuda malik 
bulunması idi. Şunu da arzcde' 
yim ki, bendenizin, böyle güzel 
yapılı§h kadınlar son derece ho· 
şuna gider. Vakur tavrına yanak 
ve dudaklarının tabii kırmızı ren· 
gine hayrandım. Ve hemen o 
mevsim icinde Suna ile evlendim. 

Sonbahar gelinceye kadar ilk 
iki ayımız rahat ve mesut geçti. 
Saadetimize halel getirecek ra· 
hatımızı tehdit edecek hiçbir bu· 
lut ufkumuzu karartmamıştı. Fa· 
kat Tesrinievvelin- o mes'um ak· 

~ ~ 

şamı vaziyet değişiverdi. Yatma· 
dan evvel yatak odamızın pence· 
resini kapamıya gittim. O güne 
kad:ır, havalar iyi gittiği için, 
açık pencere ile yatıyorduk. 

Yatağa benden önce yatmış o· 
lan Suna bu hareketime şaştı: 

- Ne yapıyorsun orada? 
- Pencereyi kapayorum. 
- Neden, sorabilir miyim? 
- Bu akşam soğuk var, cicim. 

Te~rinicvvelin ortasındayız, far· 
kında mısın? 

- Ee, ne i_acak? 
- Ne olacagı var mı? Soğuk-

lar başladı, pencereyi kapama· 
mız lazım. 

- Hayır, hayır, olamaz!. Ben 
yaz kış açık pencereyle yatarım, 
böyle alıştım 1 

- Suna, kendine ıel 1 Bu ıda 
nerden esti aklına? 

- Küçüklüğümdcnberi böyle 
alıştım, tabiatı seviyorum. Natu· 
ralistim 1 Binaenaleyh, açık hı· 

rak!. 
- Peki ama, il1ürüz. 
- Uşümeyiz, korkma. Sen n· 

zerine bir battaniye daha abram, 
olur biter. Öyle rahat bir uyku 
uyursun ki! ... 

Sunayı kırmamak için iıteldiği· 
ni yapmıya mecbur kaldım. Maa· 
mafih, itiraf etmeliyim ki, gerek 
o gece, gerekse müteakip dört 
gece çok rahat uyudum. Fakat 
altıncı akşam ioğuk fazlalaımrı· 
tı. Yine pencereyi kapamıya te· 
şebbüs et~im. 

- Gene mi pencereyi kapa· 
yorsun? 

- Kuzum, bugün soğuk çeki. 
lecek gibi değil. 

- Daha iyi ya 1 Soğuk ne ka· 
dar fazlalaşırsa, açık pencere ile 
uyumak ta o derece tatlı olur. 
'(}zerine bir battaniye daha ört!. 

_. Sen ne yapacaksın?. 
- Ben daima bir battaniye ile 

yatarım. Naturalist olduğumu u· 
nuttun mu?. 

Bu defa da gönlünü kırmak 

istemedim. Örtülerim üçü buldu. 
Ertesi akşam dört oldu. Bir gün 
sonn bunlara bir yorgan ilave 
ettim. Çaresiz l Gene üşüyoı:l:ium. 
Sunanın bir battaniye ile gayet 
lakin ve gamsız yattığım ı:örün· 
ce bilakis daha fazla titriyordum. 
Günlerin geçmesile soğuklar git· 
tikçe daha ağır basıyordu. Başımı 
buz gibi hissediyor dişlerimin de 
arada sırada trampet çaldığıru 

duyuyordum. Evdeki ekseri penr 
cerelerin gündüzleri de açık ot· 
duğunu ilave etmeyi lünınmız 

buluyorum. 
Günler geçiyordu. Nihayet Ki

nunuevvclde ani bir kar fırtınaıi· 
le kı~ geliverdi. öğle üzeri eve 
dönerken bir soba almayı unut· 
madım. 

Karım sobayı &örür &örmez 
tela~ etti: 

- Ne bu getirdiğin?. 
- Soba!. görmüyor musun~. 
- Ne yapacağız?, 

Nakleden: L. O... 
- Lafa bak, yakacağız ı. 
- Neden yakaca.knuşız?. 
- Çünkü şimdi kış, havalar 

soğuk: hava soğuk olduğu za· 
man da insanlar ateş y.:ıkıp ısı· 

nırlar !. 

- A, bumı çekemem, ben ı ... 
Ateş yaktın mı benim başım af 
rır 1. 

- Bana ela baş;ığrısı verir. 
- Soğuk, sıhhattir ayol!. 
- Evet doğru; fakat soğuk 

dışarıda, sen ıde sobanın başında 
olduğun vakıt ..... 

- Anlamam!. Ben bir kere, mı 
ate§ ne de kapalı pencere ile 
dünyada yaşayamam 1. 

- Evet, fakat, ben de ne açık 
pencere ne de at-:~siz, imkanı 

yok, yaşı yamam 1. 
- N&turalist olduğumu unut" 

mal. 
- Bunun için de donmalı mı· 

yım? 

- Ne yapalım, peki?. 
- Evi ikiye taksim ederiz: 

Sen iki odanın pencerelerini a· 
çık bırakır, ne soba, ne mangal, 
ne de kibrit kullanırsın. Ben de 
geriye kalan iki odada orada is
tediğim gibi otururum. Kabul 
mu?. 

- Kabul. 
Bu suretle ihtilafımızı hallet· 

tik. Evin yarısı Merkezi Afrika, 
diğer yarısı da Şimal Kutbuna 
dönmüştü. Fakat sobanın yanııı· 
da oturduğum yerde arkamda 
ıoğuk hava cereyanları hisaettirn° 
Soğuğun nereden geldiğini anıa· 
mıştım. Evin iki kısmını birle!' 
tiren kapıyı açtım. Sunayı ara 
kapısı yamnda gördüm. 

- Seninle biraz görü~mek il' 
terdim, dedim. 

- Ben de U4l& bir teY aöylL 
yeceıktim, diye cevap verdi. 

- Ben sana ıunu aöyliyecek" 
tim: Kapı aralığından aoğutc ha" 
va girip odamın hararet dttec•" 
ıini bozuyor!. 

- Ben de sana tunu aöyliye· 
cektim: 

Kapının aralığından llZall • 

cak hava da benim odadaki ııara• 
reti bozuyor. Mütemadiyen ba" 
ıım ağrıyor!. 

- Pekala. Sen ıöyle, ne ya· 
palım?. 

- Sobayr IÖndilr 1. 
-Sen de peneereleri kapa 1. 

- lııte bu olamaz:!. Şimdi gt· 
diyorum. Dönüıte, ıobayı .ön· 
müı bulayım. 
Karım gidince, otunıp mesele· 

yi ciddiyetle inceledim. Nihayet 
kJrarımı verdim. Akııama doğrıJ 

Suna eve gelince kararımı kendi" 
ıine bildirdim: 

- Suna, biliyor musun m: dil. 
tündüm?. 

- Ne dütündün?. 
- Ayrılalım!. 

- Ne?. Ayrılalım ıtıı?. 
- Evet, fakat daim! olarak 

tieğil. Muvakka~. Yani yalnı# 
kıt müddetince. s~ baıka bir f'i 
ve &idip otur. İstersen bir te\lt• 
alıp uludağl:la çadlt' kurabilir&tır· 
Ben, burada gobanın bapnda ka" 
lacağtm. Kış bittikten sonra, :Ni' 
san'a doğru tekrar karı'k<>U oııs· 
ruz. Kabul ediyor musun?. 

- Çok güzel bir fildrl ... Tel'' 
rarlıyacak mıyız?. 

- Eveti. 
Şimdi, sayın baylanm, ~ 

yalnızım. Yegane arkadapm '°. 
banın yanında oturuyonım. Od& 
daki hararete rağmen " baııl 
pek soğuk görünüyor. Bu ~ 
ten, kış mevsimine mahsus olıD • 
üzere yeni bir karı almak r~ 
deyim. Fakat 11cağı, ıobayl ~. 
kapalı pencereleri seven ı:,::. 
&ın ... Bu meseleye fazla eh ı. 
yet vererek fikrimi dddiyet 
inceledim. ldüşün-düm. vaısıs'• 
kanının da kendi hesabına •>"'1 

ıeyi yapmasu;ıdan l:orkuyorudl· 
Naturalistlerden her ıey }>tl'• 

lene bilir! ..... 
J 


