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slaclınılı\ m:ı~ı baslanmadnn önce, h7.l·t l\(ulıittinin 
lı:ıtır:ısı taziz ediliyor 

Fransa 
Jarp· cephesindeki 
şehir ve hasaba
lannı tahliyeye 

haztrlandı 
'Paris, 28 ( A.A.) - Resmi teb· 

liğ: 

lş'ara değer bir şey yoktur. 
Buzların çözülmesi ve çamur, 

cephelerde askeri harekatı felce uğ 
ratmakta berdevamdır. Havada i· 
se bulutlar ve yağmurlar, her tür
lü faaliyete mani olmaktadır. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Bir Fin nıebusu 
cephede öldü 
f inlô.ndiyadaki malıkiim

ların güzel bir jesti 
Suçlarının fidyesini cephede ödeyebilmek 

için Cumhurreisinden af istediler 
Bu~ün statlarda 
izzet Muhittinin ALMANYA 

hatırası taZizedildi Sovyet-Fin 
Değerli arkadaşımızın cenazesi yarın ihtilafının ~ar_icinde 

saat 11 ~e ınerasinıle kald1rılacak kahnak ıstı yor 

Fin tayyareleri Kronştatdaki bazı 
Sovyet gemilerini tutuşturdu 

Helsinki, 28 (A.A.} - Finlin- J BiR FiN MEBUSU CEPHEDE 
diyada bir çok hukuku umumiye OLDO 
mahkumları, hareketlerinin fidye- llelsinki, 28 (A.A.)' - Finlfuı· 

sini cephede ödeyebilmeleri için, d ya parlamentosu azasından Lau· 
reisicumhurdan hapis cezalarının ri Simojoki cephede ölmüştür. 

Finlandiya istiklal harbine kayak· 
çı olarak iştirak eylemişti. 

SOVl'ET TEBLIGI 

M oskoııa, 28 ( A.A.) _ ı..;nin· 

grad genelkurmayının teb!iği: 
Dün vC'fatını bu
yuk teessürle 
haber \crd' . . ıgı 

mız değerli ar· 
kada.ımız ız. .. 
zct Muhiltinin 
cenaze i bur.un 
Beyoğlund.ıı,i 
!\İnden la ı. 
o';Junda ı::' naf 

miyetlcri f.as· 
tanesine ııa\,c
clılmi Jir. 
Genç meslek -
la~larının acı 
kay1bını umu
mi bir tec~.:ıürle 
karşılıyan mat· 
buat mensup • 
lan; temiz ah
liiJ;Iı centilmen 
bir uzvunu kar· 
beden sporcu
lar, Yarın lz· 

ıct Muhittin ·• t l\t 1 •tt• \ .. h b .1zzc u ıı ııı t l'Jbııı son resimler· d bl • 
ı. n uyuk bir ın en n 

cenaze merasimi hazırlamıc; bulu· 
nu"or"· C • C :. ıar. enaze yarın ~aat 11 de 
n:~a!oğlu Esnaf cemiyetleri ha ta· 
. ındcn kaldırıkcak, naın•ızı Be· 
laz.~t camiindc kılındıktan sonra 
l} Upteki aile mezarlığına tevdi o· 
unacaktır. 

1 
Bugün muhtelit stadlarda maç

~ra ba5lar.mazdan C\ \'Cl. hakemin 
::ı .lama dudu:- ... u mutcal.ip o· 

~ ~ncu'ar topa vurmı) arak bir da-
1\1' . a oldukları vepde durmu 1 ır 
1
ri in an. iyi d~:ıt, iyi c:porcu, iyl 
aıetcci İzzet Muhittinin hatııa· 
ını taziz etmi .1erdir. 

Basın arkadaşlarına 
B:ı· l'l Birligi lstnnbul mınlnkası 

nc.Lsliğinden: 

Basın ailesi gnn,. hl " .. r uzvunu 
kaybetmekle müteessirdir. lzzct 
Muhittin Apak, Türk gazeteciliğini 
en iyi vnsıflarilc en ileri bir istilt• 
b:ıle götUrmek, mesnirhlzo kuvvetli 
bir istidat inkl3nfı ile ve bütün 
mevcudiyetllc iııtirak eden bir ar. 
kadaşırnızdı. Kcndisıne rahmt>t di· 
lcr ve ailesine ve B:ısın mensupla· 
nna ta%fyclcrimizi bildirirken ar 
k d • 

a ~lanmızdan yarınki cenaze 
meraı.imtndo bulunmalarını rica 
('di;oruz. 

.Cenaze, Cağaloğlunda Esnaf Ce· 
mıyctlcri hastanesinden saat 11 
de kaldırılacak, BeyaZlt camiinda 
nam~zı kılındıktan sonra Eyüptc. 
ki ıılc m' :-.arlığına nakil ve def· 
nolunacnktır, 

Alman - Fin kliring 
anlaşması uzatıldı 

affını talep etmişlerdir. Simojoki, 1938 teşrinisanisinde 
Reisicumhur, bu mahkılmlarm feshedilmiş olan faşist partisinin Keşif kollan faaliyeti kaydedil

miş ve Sovyet ha\-a kuvvetleri de 
keşif uçu~Ian yapmıştır. 

talebini isaf eylemiştir. liderlerindendi. Protestan rahibi 

Kopcnhag, 28 (A.A.} - Ber
linske Tidende gazetesine Bcrlin· 
den bildirildiğine göre, Almanya 
ile Finlfmdiyı arasındaki klirihg 
anla5masmm uzatılması hakkmda· 
daki müzakereler •neticelenmiştir. 

"'Mahkiimlarm, bir ç~u. birkaç olan Simojoki, 20 yaşında iken, 
gün evvel reisicumhura tc~kür ----------------------

mektuplan göndermiş \'e vatan Yalan haber ı·şaa eden· ıer 
için ellerinden geleni yapabilmek- 111 

B<!rlinske Tidende gazetesi, bu 
haberi verdıkten sonra, 5u mütale· 
ayı ila,·e etmektedir:. 

"Bu anlaşmanın irntası da gös· 
lcriyor ki Almanya ve FinJandi
~·a normal münasebetler idamesine 
devam eylemektedir ve Almanya 
birçok defa söylediği gibi Sovyet· 
Finlandiya anla~mazlığınm hari
cinde kalmak niyetindedir.,, 

ten duydukları memnuniyeti bil· 
dfrmi~lerdir. 

I\.RONŞT AD LiMANININ 
BO.\IBARDIMANI 

Helsinki, 28 (A.A.) - Stok· 
holm Tidningen gazetesinin muha· 
birine göre, Finlandiya tayyarele
rinin Kron~tadr bombardıma?)lan 
esnasında Qazı gemilerde yangrn· 
laı: çıkmış Ye bu yangınlar FinHi~ 
diya tayyarecileri tarafından mü· 
şahede edilmiştir. 

Bugün yapılan ilk maçları 
Taksim stadında: 

Galatasaray - T opkapı : 6-0 
Beşiktaş - Süleymaniye : 4-1 
Fener stadında: 

F enerbahçe - Vefa: 4-0 
Şeref stadında: 

Altıntuğ -
Beykoz -

Hilal : 7 - O 
lstanbulspor: 3-0 

Bugünkü lik maçlarında, vefat eden arkadaşımız. 
izzet Muhiddinin hatırasına hürmeten, her üç sa
hada da maçlardan evvel bired dakika tazim du
ruşu yapıldı 

Almanyada ölümle 
cezalandırılacak 

Berlin, 28 (A.A.) - "Deutsch.e 
Justke,. mecmuasının son nüsha 
sırıda adliye nazın radyoda ecnebi 
neşriyatının dinlenmesini mencedn 
kararname hakkında tar i!Ot ver-

mekte ve bu mem:ıuiyetin ecnebi· 
ler hakkında da can oldufunu kay 
dctmcktedir. 

Radyodan öğrendikleri yalan w 
ya k:ıste müstenit haberleri ipa 
edenler için pek ağır cezalar tertip 
edilmiştir. Bazı ahvalde iqam . ce
zasr da derpiş edilmektedir. 

lngi1tere taraflndan · felaketzedelere 
yollanan eşyayi tevzi için 

Bir lngiliz Gene-. 
ra·li şehrimizde 

~ 

fngf li:r. g<'nttaft, ~ llftnila trenli~ lnt!da ' 

L(Y.-.ı ı ·ausiii 
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Galatasaray: 6 
~opkapı: O 

Galatasaray; Oı3mıın - :Faruk, 
Ad.nan - Musa, Enver, Celal -
S:ıWıatUn, J<~nk, Cemil, S!lll.m 
Billent.. 

Toplmpı: SUicymnn - Hrlııto, 

Hnmdl - Sotlr!, Hıı.kkı, S:ıadet -
Ali, Sa lahattin, Hakkı, &ıb:ılı::ıt 

tin, H mit. 
Birinci devre baştan haşa Gal!ı 

tosaray h~'dmiyeti nltmda geç
tikten sonra 4 - O G:ılatnsarny 
leblne neticelendi. 

Goller 12 \•o 15 b el dakikalar 
da biri Cemil diğeri &ilim tara· 
fındıın kafa ile yapıldı. Üı;Uncü 
gol 21 inci dakikada Sal~hıı ttin 

\'n!ıtaııile abldı. 4 ilncli gol ise 
41 inci daltiknda Cemil tarafın

dan yapılch. 
· llrincl dcv·4'e yine btı6tanba~a 
Galats!ar.ıy hüklmiytli nltında ce 
reyan etti. B'.ı devre Ga!atnsarav 
2 gol ynpnrak sny:r adedini 6 ya 
çıkardı ~·e mm.; dn 6 _ O Calnta· 
s:ını.y lehine neticelendl. 

İltincl devredeki golleri Snlim 
ve Eşfak Utn?!mdan yapılmıştır. 

Beşikt §: 4 
Süleymanİye: 1 

Birinci devre Beşiktaş hAkimf
ycti nltmdn ce.teyan ederek 2 - O 
siyah beyatlılarm golebr.silc bitti. 

İkinci devre <tYUn daha ziyııdc 

zaman zaman Suleymaniyenin hA· 
kimlyet.I ııltmda cereyan etti. Bu 
devre SUleymaniyelller 1 de gol 
kazandılar. Vaziyet 2 - 1 olun
ca kendilcrlnl top:ırlayan Bc§Ik:· 
taşWar lbrnhim vasıtasile 3 Uncu 
biraz sonra da yine lbralılm va.sı. 
tasile -4 Uncfi gallerlnt bir kafa 
)ltunden kauuıdılar ve maç 4-1 
Bctıikta.~ lehine neticelendl 

Altıntuğ: 7 
Hilal: 
Oyuna Hilallller 9 ki t ile başla

dılar, Birinci de"TC bnştan başa 

Altmtuğlularrn hükim.iyeti nltmda 
geı:erek 2 - O lehlerine neticel n 
di. 

lklııcl devre tekrar ayni hlkiıni· 
yeti kuran Altmtuğ bu devrede 
yapuğı golle neticeyi 7 - O lehi 
ne çev:irmiştir. 

Beykoz: 3 
İstanbulspor: O 
H:ıllt Galibin ldareıılndeki bu 

maç ba~tanbıı.sıı. heyecanlı ve zevk· 
li devr.m cttt Bir!ne:l devre 1stan
bulııporlula.r Beykozwı Kdzmı vaısı

tssile yaptığı golden aa.hnyi 1 - O 
mağlCıp terkettiler. 

?klnci devre 3ine seri vo :ze11tlf 
oldu. Bu devre de Bcykoı: lklnct 
golllnll Ba.h:ıdlr vn.sıtasllo penaltı. 
dan kunndı. 

Bu golden sonra aç.ıla.n ve sezi· 
Hr blr hWınlyot kuran Beykozlu. 
Iar davı;cnin netices!no 1 dakika 
kala Ktimn vasrtwıne 3 Uncu gollo 
rinl J. aparak oyunu 3 _ O lcblen· 
ııe bitirdiler. 

Fener - Vefa: 4-0 
Fener stadmdn. ynptlan ycgfl.no 

ilk mnçr Fencrbnhçc ile Vc!ıı nra· 
amda idi. 

Birinci devre güzel ve Mkhn 
oynayan Fener!Uer ili: gollerini 
ıo uncu clıı.klknda :Mcli!ı vasıtnsllc 
knzandılnr. 

BLt golden sonra dn devam eder, 
hü.kimlyet, 17 inci dakikada yine 
Mc:llh vnsrtasllc Fcnerlllere 2 in
ci gollerlnl de luızandırdı. 

Birinci devre bitmek üzereyken 
Rebil maklardnn çektiği bir {lilU 
Fenere blr gol de.ha kazandırdı ve 
devre 3 _ O Fener lehine neti • 
oolcndi. 

2 inci devrede toparlanan Vefa
lılar çok gUzcl bir oyun çıkarmağa 
baaladılar. Bu devre oyun çok 
heyecanlı \"e u,;kU oldu. Her W 
takım da çok u~a ratt· 
men bir tek sayı kaydctmeğc mu
\•affak olrunadılnr. 
1''1hay t oyunun bitmeclne yarını 

Cttft4 b?ıı Melilı serf blr hU· 
cunıla Fenerln 4 Uncu golUnll de 
yaptı. V4! o)lltı> .( - O FPrıer 1A. 

hlQ.t bit.tJ 

Gali.P ~::.!:= :ıahn~ ıı §U kıı.:!:'o 

ile çıkmıı,ıtı: 

Cihat - Jo'nnık, Lcbip - Bon· 
cuk Ömer, IAat. Ha ) ati - ırnı;Uk 
Filtret, Bnsrl, M{)lih, l-'ikrct, flebit 

Vefalılar i.~ fu kadro ile oynn
dılar: 

Safa - Süleyman, Va.hJt - Ga· 
ro, Hakkı, AbdUş - Mebmt t, ŞUit 
rU, Sulhi, Muhte.~cm, Necip. 

Karagümrük: 2 
Anadoluhisan: 1 

Fener stadında yo.p1lan ikinci 
kUmc kaıı;ıbşmnsmll:ı IUıra;Um -
rük Anadoluhiı:a.··nu 2 - 1 yen· 
dL 

Şeref stadında ikinci 
küme maçları 

Şeref stadında ikinci klime m:ı.

çı olarak knrşıla.: :ın Aler:ıdar • 
Ş~ll ve .Pcneryılmaz - AiındQlu 

mlisab:Uı:alıınndıı Şişli rnklblnl 
4 - 0, Fcncryılmaz da 2 - 1 A • 
nndoluya gııhp gelmiı;:lerdir. 

Hungaeya • Şi~!i: 8-1 
Bu 8abah Ta.kslm stadında ~·ıı.

pılan Hungıırya ŞL~ll maçını Ma • 
carlar 8 _ l gibi pek nçık bir 
fa.rkln luwınmıştır. 

:Seyoğlu Halkevindeki 

Yüksek mek en er 
arasında ~' oleybol 

n1açları 
Beyoğlu halkevi salonl:ınnda 

bugün yüksek mektepler arasında 
yapılan voleybol maçları çok heye
canlı ve güzel geçmi5tir. Saat 2 de 
ba~lryan müsabakalarda flk karşı
lClı,cmıa Muallim mektebi ile • Yük-
sek ticaret arasında oldu. 

Naci, lzzet, Aziz, Cevat, Aziz, 
Cevdetten mürcklcep Muallim 
mektebi takımı müsabakarı 15~ 
15-5 kaıandı. ' 

lkinci ka~ılaşm.a Orman mek· 
tebi ile Jktisat fakültesi arasınCıa 
yapılacaktır. Fakat lktisat fakül· 
tesi eksilt l.adro ,ile geldiğinden 

hükmen mağlöp addedildi. 
3 üncü karşılaşma Hukuk fakül 

tesi ile Tıb fakültesi arasında ya· 
pıldı. Çok heyecanlı bir knrşıla~
madan oonra maçı 15-8, 15·9 Hu
kuk fakültesi ka..."<lndı. 

Galip takım şu kadro ile oyna· 
dı: 

Abdi, Oğu:ı;, Metin, Cemal, Fik· 
ret, Una!, 

4 üncil müsalxıY.a Mtihendis -
Mimar mektep!cri arasında yapıl
dı ve müsabakayı 15-11, 15-10 
Mühendis mektebi kazandı. 

Mühendis meh1ebi de §U kadro 
ile sahada yer almıştır: 

Cevdet, Kadri, Abidin, Sekip, 
lbrahim, Fethi. 

Macaristanda yeni bir 
· matbuat kanunu 
Budapeştc, 28 (A.A.) - Nazır

lar meclisi, yeni bir matbuat ka
nunu Hiyllıası kabtil etmiştir. U· 
yiha ynkında parlAmentoya tevdi 
edilecektir. 

Bir kömür madeninde 
infilak 

Brüksel, 28 (A.A.) - La Lou· 
viere civarında Ressaix kömür ma· 
deninde vukubulan bir grizu infı
lfıkı neticesinde bir kişi ölmüş. 4 
kişi yaralanmış, 4 ki$i kayıptır. 

Macaristanla Almanya 
arasındaki eşya 

mübadelesi 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Milli 

Macar bankası, dolann ve diğer 
caıebt dövizlerinin rayicini takri· 
ben harpten c\'Velld seviyeye in· 
dirmiştir. Yalnız 27 sonkanundan 
evvel ~·apılan ınuame!eler için 26 
sonkO.nuna kadar mer'i olan rayiç 
muteberdir. Pester Lloyd gazetesi , 
ba tedbirin, Macari:;;t.ı.nla Alman
ya arasındaki ~·a mfibad lesinin 
arttınlmasmı istihdaf eden ı.. lacar
Alman milıakerP~lt 'IHik.aıi:ır 

olduğunu ya.zmaktadtr. 

nerını me$gıuıl ecğ] e: 

l'ıı.ris, 28 (A.A.) - Almanyanm Romanya üzerinde yapmakUı o~· 
duğu t."LZyik, :Fran:.ıız gazetelcrinln esaslı meşguliyetini tctıkilde d!:'
vam edl~or. 

Exelslor gnzetcıd diyor kl: 
"15 günden daha ru: bir uman !çlnde, Almanya, Sovyetlcr Birli· 

ğin.ln Balkıınlara ayak ba.snuı.sına göz yumma sJ~·tuıeUni baştan b:l
ı;a değiştlrmlştir. Sovyct lcrdl'n petrol nlrunıyac!l.ğmı gören Almanya 
yeniden ranceırnanizm tulOc:nollcrlnin an'anc'tl yoluna tcveccDh 
etmiş ve Gaiit;l·a p ctrollcdnin kendisine kiralunına.sma ve doğrudan 
doğruya Romonya petrollerine giden Lvov • Cemnuti rlcmir yo1unun 
t eknik ve nı::keri b:ı.kımdan kendi kontro!U altına verilmednl talep 
etmişti:-. Finlandiy tcna vaziyette mc gul bulunan KremUn L<ıe 

Berllnc hcı·bangi bir mukavcmetto bulunmamı tır. ' 
Du csnuda doktor Claudiu.<ı, Bükreec gelml;, vo nomanyP.dan 

petrol bahsinde ınlltenunim ihracat talebinde bulunmuıı~ı:r. Doktor 
Clnudlus buna mukabil, csesen Sovyetlerln nıı.ı .. :n ynpabHecek?eri va
ziyette bulunmndıklnrı hir tecavüz ihtimalinde Alınanyanm Rf\m:ıııya· 
ya yardan edeceği luı.kkrndn mUphcm tcmlnnt ile ri s!irmOştUr. 

Kral KarolUn ve Rom:m:ra hükumetinin, Romnnyanın ticaret ııcr
bestlslnl bağhyncaklnrıru ve Fransız ve lngillz aosyctf'lerinln hakla· 
rmı ihlAl edec klerinf ıanmak, kral Karo111 ve Romanya hl!küme~inl f. 

-

• a yı 
yl tanımamaktır. Bilakis Romanya zimamdarları, A vrupanm cenubu 
5arki.einde Alınıın - Sovyet iş birliğinin taın;ycslndcıı endlşenak bu • 
lunmakta. ve Galiçyadnki olan bitenden ferah duymamaktadır.,, 

Pctit Journal gazetesinin dJploınatik muharriri ise u mlltalralan 
yUrlltmcktedir: • 

''Derlinin Itomanyade.n aldığı !ıula avantajlar neticesinde Fran
sa ve lngllteredo uyannn me§ru heyecan, doktor Göbelsin propagan· 
da ııervisicri tara!ınd:ın geniş nıikyaııta kullanılıp işlenmektedir. Nn
zl propagandas1, Londra ve Parisin tahnnımut edilmez; tazyildndcn 
\ 'C lnglllz bUkümctinin doğrudan doğruya ynptıj;'I tebdJUorden bahse· 
diyor. Bu gU!ünçtUr. ÇUnkil müttefikler için dava hiçbir zaman bitn
r.ırıan kendi yanlarına .zorla sokmak otmnmı§t.Jr. Ve olm1yncaktır. 

Fransa ve 1ngilterenln b:ırp gayeleri, her milletin battı Juırckr.t.lni 
serbestçe alabilm~ini temin r.dccel: derecede yilks~ktlr ve bl'rkcs 
tamfmdnn mal(ımdur. 

~omnııya pctrolU karşısrndaki vszlye t L;e ~k sarihtir. Bu dava· 
nm esaslan §Unlnrdır: RolJ"..a.nynnm İngiliz, Fransız anlaşmalarmn '\'C 

ticarr muahcdclerlne hUrmet etmesine milteyakkız bulunmak, P..o· 
manyanm bitaraflı~mın tatbikine ne:mret ct:melt \'e nUınyct C'l!tr

nasyonnl hukuk kaideleri ile mUcmmen bulunan abloknya ' dc\·am 
etmek . ., 

Avrunadan veni dönen Ameri~ah bir nazeteci Fransa garp 
cepnesındeki şehir 

ve l<asabalarını 
tahhyeve hazır ~andı 

u lmany mn içyüzünü an af yor 
B lTAHA1'" bir memleketin 

fc:rli sıfatile Adolf Hitle· 
rin Almanyasıııda üç buçuk haf ta 
kadar dola11tıktan, ve bu esnada 
Hanovra

1 
Berlin, Prag, Viyana, 

Mühih, Nurembcrg ve Frankfurtu 
gördükten sonra ıngiltereye dön
mü, bulunuyoruı:n. Almanyarun 
yabancısı değilim, çünkü orada se. 
nelerce kaldım, hatta gençliğimde 
~sa bir"lllüddet i~n Beninde bir 
jimnnsiurtıda da okudum. Bütün 
hayatıma:ı Alıiıanyayı gayet 'iyi 
tanıdı"'..rımı söylersem yalan söyle
mi~ olmam. Almanya}·a dair iki 
kitabın müellifi}·im ye bunlardan 
biri Hitler mevkii iktidara gelme
den biraz evvel nesreqi1di. 

lngilterede altı hafta geçirdik
ten son:-ıa i~te bu tecrübeletle Ber. 
1inc mütcv(.>Ceilıen yola çıktan ve o 
raya harpten hemen biraz evvel 
\'asıl oldwn. 7..annooerrem ben 
harp ba5lıyalı hem lngiltcrcde hem 
hlrnanyadn bu!unmu~ yegane A
mefıkan gazeteci, geçen tmımu.ı

danbcri Pragı ziyaret eden tek ec;. 
nebi gazeteci idim. Binaenaleyh 
ben her iki memlekette hüküm sü· 
ren §artlara dair fikirlerimi beyan 
etmektQn büyük zevk duyuyorum, 

TEESSOR vı YEiS: 
UNU a~ça söyli~·eyim ki 

• o l:adar uz.un zamandan
beri sevdiğim Almanya bana mü
teessir ve me~ göründü. 1914 
harbine girerken Almanyadn mev. 
cut coşkunluk ve ~vkten eser bu
lamadmı. Sadece harbin GQk geç
meden nihayete erm:si için eok de
rin bir arzu buldwn. 

lleri gelen Nazi memurları bil. 
hassa Çek protektorası hamisinin 
Stellvertreteri Kari Hennan Frank 
ve Dr. von Neurath milletin tek 
pir vücut gibi Führeri takip etti· 
ğiilC, onun ve vatanın uğrunda 
halkın .öleceğine beni temin ettiler. 
Fakat l>en kendi tecrübeme istina· 
den tereddütsüz sö)•liycbilirim ki 
bu doğru değildir. Almanyada be
nim için en güç şey rcsm' mahfil. 
1er haricinde riizde yüz nazi insan 
bulmaktı. Diğerleri her nevi ,.e çe· 
şit fikir sahibi idi!er ve birçokları 
da tamııni!e nazi aleyhtarıydı. lş· 
çiler Hitler ve hükümet aleyhine 
(~yle açık konuşurorlardı ki ~~ıı
dım ve hayatlarının emniyette ol. 
maSJndan korktum. ı;:erinde an· 
cak bir iki kişi ha1,;:!kat~n bu harp· 
te Hıtler için dô\·üşmek arzusu gös 
terirordu. Hatt~ b3zılan Alman
yayı idare t"denleri n kendi nıak~t. 
lan için bu harbi çıkardıl:tını SÖ)

lü"·orlardı. "Yüzde doksa.'l ı-izin 

. al~yhinh~.: dedi~ıtn . ıa!Tl.ın.''lch 

ehre Sie dafür; son ~llte es auch 
sein,, cevabını verdi. 

Alınanların vatanpen-er oldu· 
ğuna ve memleketlerinin mUdafa. 
ası için dö\-üseceklerine şüphe yok· 
tur. Ordu ve donanmadaki birçok 
gençlerin harbe hevesli olduklan 
ve İngiltere aleyhindeki propagan
daya inandıkları da 5üphesizdir. 
Fakat halkın ekseriyeti bitkin, yor 
gun, me}'US ve bazı hallerde de iL 
mitsiz görünüyor. Den eminim ki 
hiçbit millet hiçbir zaman bu ka· 
dar istemiycrek harbe girmemiştir 
ve hiçbir ıaman ya~lılar \'C işçile

rin ekseriyeti bu kadar az hevesle 
harbe sürUklenmemiştir. 

l!ER TVRW SERBEST/DEN 
MA11RUMIYET: 

A LMAN halkı meyus görü. 
nüyor, çünkü her türlü 

serbcstiden mahrwndur. Çünkü 
yaslılar geçen harpteki sefaleti 
hatırlıyorlar ve yiyecek vesikaları· 
nı gördükleri zaman inliyorlar, 
çünkü onlar sulh ve sükfınete has· 
ret kalmışlardır, bir buhrandan, 
bir korkudan. bir harpten diğerine 
}11~ tamam.ile bıkmışlar. 

dır. Onlar milt~sirdirler, çünkü 
~şlanlır. Bir gün oğullarını 
bol§eviklerle dövil:.qnck i~in lspan· 
yada ölmeğe göndermeleri isteni· 
yor. Ertesi gün sabık dü~ Sta. 
linin Almanyanın kurtarıcısı ol
duğunu öl:reniyorlar, biran Hitler 
Lchlilerin büyük bir millet olduğu 
nu ve onlarla Almanlar arasındaki 
mQnasebatm çok §3.Yaru memnu· 
niyet bulunduJ;'Unu söylüyor. Bir 
müddet sonra oj;'Ullanm Lehler 
gibi rezil, alçak ve katil bir miL 
lete karşı göndermeleri emredili· 
yor. Naziler iktidar mevkiine gele
liberi Atmarilar sakin ve harp kor. 
k-usundan azade biran bile yaşa· 

mamışlardır. Konuştuğum birçok 
kimseler ;ııhudilerin ro;'Ulmasma, 
çürütillmesine ve sürülmesine deh· 
~tli surette muhaliftiler, bunla. 
nn aleyhine lfwrngcldfği veçhile 
açıkça konuştukları doğrudur, fa
kat hükfunet.eri onları muhakeme
siz hatta bir ittiham!a hapse ve 
temerküz kamp!arm:ı göndermeğe 
ve orada il5nihaye tutmak kudre.. 
tine malik olursa bunu nasıl ya
pabilirler? Bir çoktan bana "Vir 
sind nur sklaven,, dediler ,.e bu 
"s1daven .. Hitler ve etraf mdalci 
grupun emperyalist gayelerini ta
hakkuk ettirmek, Bitlerin dlinra. 
ya tehakkümü için lngilterc>·i zap 
tetmesine rardım etmek Ü7.ere ku'l· 
!anılmak isteniyor. 

Şimdi hem ''İngiltere., hem ~ 
.Almanya<la huhınduktan c;nımı ka· 

ti olarak hissedjyon,ım 1\.i Alman. 
ya bu harbi kazannuyacaktır. 
Hürriyet, insanlık nezaheti ,-e şe
refi buna manidir. insaniyet, ada· 
let ve ahlak buna manidir. Ben 
dindar bir adam değilim, fa.kat 
manevi ve ahlft.ki kıyametlerin, 

teraziye ve tartıya gelriıez şeylerin 
mevcudiyetine, ve neticede bur.la. 
nn bulunduğu tarafın galip gele· 
ceğine en der.i..'1 bir~-ırµm ~r 
Bu biraz ideali tik. hatta -belki 'de 
''djni,, görünebilir, fakat benim 
en saminıi kanaatimdir. 

Tekrar lngi!tercdc olmak, hür 
neşeli, azimli, vicdanen rahat bir 
halkın arasında bulunmak bana 
büyük bir ferahlık ve saadet .,.·eri· 
yor. İngilizlerin mesut olduğunu 
söyliyemem. Zira nıodem harpte 
hiçbir millet mesut olamaz. Fakat 
insan zeki, ııeg.eli yüzler görüyor. 

Ingilizler neticeden hiç şüphe 
etmiyorlar, fakat ö~ilnmedikleri 
gibi ataklık da yapmırorlar. Ber
lindeki askeri idare gibi düşmanla. 
mu ezecekleri tam saati de tesbit 
etmemi§'erdir. Biliyorlar ki haki· 
katen fena zamanlar gcçirccrlder
dir, fakat hunlara fütur getinne
den katlanınağı da ğoze almı~lar. 
dır. Şimdi hcrgün batan gemilere, 
ara sıra büyük Britanyanın ban 
kısımlan üzerinde uçan Alman tay 
yarelerine rağmen dehşete düşmü· 
yorlar. Kendi kendime miltmnadi· 
yen ~yle diyordum. "Bunlar çok 
bü~'ilk millet, mazide hatalar 'yap
tılar, başka milletler gibi diğer 
milletlere kaş haksu:lık ettiler; 
fakat esas itibarile lngiliz erkeği 
\'C kadını saf kalmıştır. l~te bu. 
gün Londranm atmosferini o ka· 
dar saf ve berrak rapan ve bana 
itimat veren de budur. 

(Baştardfı 1 inci sayfadn) 
Dün Alsas ve Loren cephelerin· 

de hilltüm s.ırıne''tc olan sük<ıtu 
hiı;bir hadis~ ilı!fi.l etmemiştir. 

Askeri m:ıha fı l, ec.ncbi ıncmle
ket!erdm gelen ,·e bir otomobil 
kafi!esinin harbin başlangıcından· 
beri ilk de!a olarak bombardıman 
idilrnis olduğunu bHdiren ha~ri 
tekzip et.'?lektedirler. 

Garp cephesinrle b~yle bir ha.· 
<lise olmar.u5tır. Ayni mahafil, ba.· 
zı şehir ve kasabaların tahliye i· 
çin muktazi b!;lün tcdb!tlerin it· 
tihaz edilmiş olmasına rağmen, 

tahliye edilmiş o'duklanna oair 
olan haberleri de tekzip etmekte· 
dirler. 

Bundan başka Fransızlar1a ln· 
gilizler. son günlerde Alman t.a1r 
telbahirlerine karşı birçr>k ta:ırruz 

lar yapmışlardır. 
Bahrt mahafil, Alman tabtelba· 

hirlerinin on gündcnberi yeni bir 
taarruz hareketine kıyam etmi~ 

olduklarını teyit etmektedir. r..ınt· 
tefiklerin emniyet karakol gemile· 
rinin mukabelesi çok şiddetli olu' 
duğu kaydedilmektedir. 

MOttcfiklerin amirallik dairele-
ri, bu hususta etraflı malOmat 
vermekten imtina etme.ktedirler. 

12 Fransız mebusu 
Londrada 

Lo dm, 28 (A.A.) - Fransa. .. 
İngiltere parllm.entıo komiteai a ' 
zasmdruı 12 Fransız mebusu, koınl 
tenln İngiliz a%8.Sm& in.del ziyaret 
mokıısdlle Londraya ge~tlr. 

.Franmz mebustan heyettneıı 

Fransız maarif nazı:rı Yvon Del· 
bos riyaset etmektedir. 

Şu anda iki memleket arasında 
f arkm ne büyük olduğunu size ke
limelerle tam bir surette anlatmak 
isterdim. Buradaki sokaklarda o 
kadar fazla hayat var ki halk kah mahrum etmek istemedikleri gibi 
velerdc asık suratla, meyus otur- herhangi bir emperyalist dü,ünCC .. 
rnı}'Or. lnsan güler yüz, askerler ile de hareket etmiyorlar .. Emeıtert 
arasında arkadaslık, dostluk haL A\TUpay:ı tahakküm etmek de~ı
tA şakala~ya bir temnyül bile dir, hükfunetlerinin de böyle bif 
görüyor. Halbuki Almanyada ben arzu beslediğini zannetmiyorlaf· 
buna ruç te<-...adüf etmedim. Sakin ve nizamlı bir dünya isti-

.Nihayet Alınan dinJe}icilerini yorlar ve bu fikir için aSkcrlerl de 
temin etmek isterim ki bir tek ln· ölmeğe hazırdır. lhtimal Alman>'3' 
gilizin bile AlmM)'ayı parçala· da beni dinlemekte bulunanlıtf 
mak yahut Alm3n halkım emıck vardır. Onların benim bu sözleri .. 
ve zelil etmek arzusu izhar ettiği· mi chemmirctle nazarı dikkate 
ni i~itmedim. Katiyen böyle bir almamalarını temenni ederiJt'I· 
şey yoktur. İngiliz halkı kin beSle.. Çünkü serbestf, c!emokrasi, \.'e fe! 
miyor. Onların Alman kütle!erile din hürriyeti beşerin kıymeti hat~ 
hiçbir kavgası yoktur. Yalnız hali· ı dünyanın en gürel, en hayatt, ert 

hamda şefle.re düşmandrrlar. Al· ehemmiyetli etYleridir. 
m:myayı iı::tikhaldeki mı-vkiin&!c Ostıal.t GIJN't14"' 

' 



iillml]ill~lt~I 
Romanya lngiltere
\.8e teminat verdi 

SON DAKllLl - 28 !KtNClKA.NUN 1940 PAZAR - 3 

Ho. 8 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Xlyara f. Eter bunda bir zor· 
lukla karfılapyor •e itte:miye ia 
teml)'C evleniyoıaan, eeni kurtar 
mata baunm ve ondan IOru'a ta 
U1ni kullanmakta )'İM sert>e.tsln. 

Kalbe karp hiçbir kunet tesir 
pteremes. 

kın verdiği tatlı bir saadet, b1r 
rilzgllr fısıltısı vardı. 

Romen Milli - iktısat 
Nazırının beyanatı 
Hiçbır ecnebi da vlet Romanyadan 

pe~rol isle,mış değildir 
Blikret, %8 (A.. A.) - Milıt J.k. 1 mek 11.zore Berline çağnla.n AJ. 

lıaa.t nazın, dün en mli.hlm petrol manyanm Budapcşte, BUk1':fJ. 
şirketlerinin mUmesslllerlle görUt- Belgrad ve Sofya el~lcrinln kon
mUg ''e kendilerine teııekkill et- reran!ll dUn nihayet bulm\llhll'. 
mekte olan ve faallyeU Romanya- B:ısler Nachrlchten ga.zetealnln 
da bulunan bUtUn petrol elrket ve bu konferansa iştirak eden blı 
ml1eue.eıerlne pm.11 olacak olan şahsiyetten öğrendiğine göre, kon. 
umum petrol komiaerliğinin ma- feranımı evvelden tesblt edllJnle 
hlyeU ve maksatlan hakkında hiçbir programı yoktur. 
ınalntnat vermi§tir. Atinadakl Alman elçisi ancak 
Nıwr bundan sonra fnglltererı.in cuma gUnO Berllne muvasalat et.. 

Bükrcş elçisini kabul etmi3tlr. mlş ve raporunu verdikten aonra 
Diplomat.ıt mahfellere gelen malil· hemen Atinaya dönmUştUr. 
ınata göre Romen iktmat nazın Fon Parıen ise çağrılmamıştır 
Romany&nm petrol ihracı huau. ve Ankaradadır. 
sunda ecnebt memleketlere k&r1ı LEHİSTAN OZERlNDEN 
~ğt taahhlldler hakkında ae. NAKI.lYAT 
fire malfunat vemılf ve hiçblr ec· - (A. A.) p-..ı-

hl Bttkre~. #it - 11.na 
ne memleket.in muabedelerle yolu ue: 
teısblt edilen mDı:tardan !azla pe~ Resmt Leh ajanm. Polonya tbe· 
rol talcb etmediğine dair sefire tinden trautt mtlıı&kallb oldufu 
teminat vermi§Ur. hakkmdakl ,aylalara ratmen. Aı 

ROMA..VYA KABINESJ1.ı11' manyaya aft Romen efYU!Dm So•· 
.__ _ ı<;rtMA(.. A.)1 _ Nazırl&ı yetlerln işgali a1tmdalri Polonya 
--.qı, "'1 

iL arazisinden g't!(melrte devam elti 
DleclJai bugllıı Bear&byaıım mer- ınn.ı. bununla beraber bu yoldan 
kezi olan Çişlnauda toplanarak bu Romtn petroltl nırae edl1mJe ol • 
mınta'kayı alAkadar eden ekono. madrfnn bfldlrmelrtedlr. 
ftlllr nıe.eleleri gftrllfmlif ve bu 
huısueta buz bnuiar fttJhu et. ALMAN!' ANIN TE&Ztld 
rnl§Ur. Berna. n (A. A.) - Almu 

ALMANl'M"lN Bı\LKA..~ kuvvetleri bafkumandanlıfı Gal~ 
ELç1J,ERf TOPLANTISI yada Almaa kuvvetJerlnhı bulun. 

Dem, 27 (A.. A.) - Rapor ver· duğunu teblb et:mlltlr. 

fDAHiLDEl 

Memleketin muhtellf yerlerinde 
yeniden zelzeleler oldu 

İngiliz yardım komitesi namına 
gönderilen general bu sabah geldi 

Anbra, 21 - DUn gece memlekeUn muhtelif yerlerinde oldukta tld· 
dcuı zeızeıe olm\,lftur. 
UUm~e(Jo g.ce sa&t 23 de çok §lddeW ve amudi btr zelule olmU§ Ye 

lıuuu lllUt.e&ktp f&aialarla Ud defa ba.tıt, biri de saat bef te liddeW dört yer 
sarsuıtısı olmll§tur. Halk geceevlarden ve barakalardan dıpn kaçDU§ Yt 

ubnha kadar uyumamJ§tlr. Binalardaki çtıaklıklar ıııUhlm bir aurette Caala· 
lll§lllt§lıT. Merkezde huarat yoktur. Köylerden henUz :ınalGınat almam&· 
mı:tır. 

Zelzele Gtreeun. Sına, Ayvallk. Şlblnka.rabiaar ~• ôdernlfte de duyul· 
nauıtur. Huar Yoktur. 

* • * Zelzele felaketudelerl için tng1112 yardım komttut namına gön~rften 
l>Mtral Docdes bugthıktı Semplon ekapresile §Chrimlz.e gclmi§Ur. 

Sirl<ct g&nnda lngtllz eet4"t vkAnı ve Kızılay mUmcss1llcrl tara.tuı
daıı kareılıuıan ıeneraJ kencllalle gtırüşen bir muharrlrlmlzc kısaca dcınl§Ur 
kl: 

- ln~lltel"ede, zeıuıe telaket.zedelert tçln toplanan eşya, sdıhl m&lzeıne 
ve J.1Yecek tnaddelerlnln bir ktBtnı bugllnlrede trnle buraya gelecekUr. 

Diğer lusını vapurııı 1ımirc gönJcrllmlşUr. Bunların tcvz1Ue mO§gul 
otrr.ıı.k Ur.ıere geldim. 

ıı.ua T"e<&kat edecek olan profesör Caston da yakında burnya gelecek· 
Ur. lngUt.eroJe fea.kctzedeler için t.cbcrruat kaydına de\·am cdUlyor. Ben 
harnket ccıınccye kadar ıa.ooo lzıl;11lz liram toplanmı,tı. TUrldyeye buadan 
20 sene evvel de gc!m~tlm. GUzcl tUrk~yS ve Ttlı"kleri tylce btllr ve çok 
severim." 

1 it us vak ala rı karş:sında sıhhat 
müdürlüğü tedbir aldı 

Saıı günlerde DOhrtınl.zde ~!Sr'Jlcn U!Us butalığt v&kalerı, Sıhhat mU 
llllrlUgthıU harekete geçin lşUr. r hhat mUdllrtı All Rıza. bu mesele Uzerln· 
de \'erdiği ::nnlQmattıı dcmtştlr ki: 

•·- Yakacıkta 1ld ki-' t ,,,.n n UCU., tutulduklan anJ&§dın&8'1 Uzerlne der. 
hal köyde t.cro!J:'lk ''UPtırılını' .. __ · 
vcrlln1emlft!r. 

" vı: .._ta.lığın baeka yerlere ıııırayeUne meydan 

So..-ı znmıınlarda İBlanbulun diğer t.aranannda da bir tld utas vakıı.:ıı 
oldug"U tcabtt edllml6tJr. Ortada tdıUkcmln umumi biT §Ckll ntaeatmı saate. 
ren hiçbir 11ey yoktur. 

Bununla ber:lber biz her lhttn:ala k~ı tedl.lrlerlmlzl almış bulunuyo. =- Bekt.rlann y.ıttıkla.n yerler. oteller, kahveler ve balkın toplu ol&ralc 
undu~ diğer her )'~re memurtar g&ıJererek bJUl olup olmadığını ar&§· 

~ı.. BIUllerln enııl&rmı ctUvden geçirterek tephir etUrlyoruz. E•ya 
plcrici belediye heaııbına bedava olarak hıunamlardıı temJ~ctlyorıız.: 

cck \•e Ç4~ba gtlnU llelgroda hllrf' 
kl)l e.JeeekUr. 

Harici~• V"eklll \"ugolllaY)'IUım Nl 
::ıchriııde Yunao bıı.şvcklU Metakaııl~ 
bulu,,arak beraberce Belpad& side 
ceklerdlr. $Ukı11 Bsra<:ogtıı Belgrad 
giderken Sotya ·~ tevakkuf edecel< ve 
BWıu tı.fvekW ile Cl:irilfe<;ekUr. 

• Otoblls komisyonu dün toplaıımq, 
clolmuıı ,eklinde )'Olcu tqıyan taluıl
lerln flyaUanna ~ para zam kabu1 
ctm.ı,t!r • .Aynl samanda Blıyoaıuna 
çıkarken Dolmabahçe yolunu takibe 
mec'bur tut.ulan oto'bll!ılcrden otmd!Ul< 
on tane..'ll:ıfn hankıılıır yolunu takip 
•t.awıaWa mllaaa4- oluwnu,tW'. 

Fin:andlya 
Sir kısım ihtiyat
ları silah altlna 

çağırdı 
Son bir muharebede 
Sovyetler 100 tank 

koybettıler 

llelalDki. ıs (A.. A.) - Ladaga 
gölUnUn gim&llnde Sovyet taarru· 
zunun eiddetle devam etm.;at. 
yUJmeJı: Sovyet kumanda heyetinln 
yUrUy(lf kollarlle taarrn usulUn. 
den vazgeçerek eepbeden taamı· 
zu tercih ettiğini göstermektedir. 

Filvaki Sovyetler tlomantai'den 
La.skf:la'y& kadar durmadan taar. 
na etmekte, fakat hJ~blr muftf. 
raJuyet elde edememettedlJ'!er. 
Finllndlya hattan mütemadiyen 
yer deiiftirmekte ve hareklt l· 
cablarma göre mukavemet nokta.. 
lamını llzerlııde dönmektedirler. 
Bin;ok Rus Mirleri IOfuJı ve ınab· 
nmüyetten ~ blr baldo 
bulunmaktadırlar. Üç Sovyet bG
tnğü teslim olmak için Lvajervi ve 
Soa.ulahti'de Ffnllnd.Jyaltlarla te _ 
maa etmek tmıatmı beklemekt&
dlr. 

11 ağtr ~t tanla, taü top. 
larmm ateşile tahrfb edllmletfr. 
DUn Sovyetler sahada binden faz. 
la l5Hl brraJmnşlard1!'. 
FiNLANDiYA BİR K1SDI 1BTt 

YATLARI Slli!H ALTINA 
ÇAGIRDI 

Loadn, ts - Flnlhdlyada a 
yqmdald ihUyat efradın bir 1uL 
mı dün allAh altma çağınlnı11tır. 

LondradakJ l't.nllndlya aerareu
nln bir mllmearu rbıllndlya or • 
dwsunun Franmz .,, lngilb ılhıtll. 
inlerini memnuniyetle t&rtWYa • 
taklarını, zJra Finlfuıd.lya mevcu
diyetinin gerek in.aaD ve gerek 
levumı olarak dqardan geleeeJı 
yardmıa bağlı bulundufunu bUdh-. 
mqtir. 

Muhtelif milliyetlere meneub Del 
y{lz gönuıın tayyareclden mllrck· 
keb yenJ blr grup Helslnklye gel· 

Bne1l, dost muyuz. bana bwı• 
elan mı?. 

Bunu, bir i§Uetinle öğrenmek 
isterim.. Pencete dibinde ukıı 

. içinde beyaı bir gül 1. Eğer, bu 
his, dostluktan daha ileri ve bana 
dünya!an verecek başka bir his" 
ıe, beyu değil, kırmuı .• 

Ve pyed, bu ~nçtan seni 
kurtarmakbğımı J.tiyonan an 
bir gillt •• 

O takdirde, ne pahasına olursa 
olı~ ben aarayınıa gelecek, 
sal kurtaracağım. 

Bu mektubu Dalmaçya Pbillc' 
rinden gtSnderlyonun. V cnedikte 
iki lnannn vardır. Onlar bana 
haber verecekler; tereddüt etme 
Kiyara t.. Arzu edersen, blr tcc· 
rUbe bile yapabilirsin ve ben oda· 
nısa kadar ıelir. alzi lellmlar ve 
dönerim... 

San gUUln pencerede görllndü· 
ğünUn üçUncü gUnU, ben sarayı" 
ruzda. dblerinbiıı dibinde bulu· 

nac:atım. 
S1zi btınnetle aellmlanm sev-

gili ıtıyara t. 

Kiyara, sarhoş ıibi olmuıtu. 

Kalbi, bUtiln aür'atile çarpıyor, 

damarlan, p.kaldan atı}"or, tat· 
h, derin, eararlı bir zevk bütün 
varhiım sarıyordu.. 

- Ne gU..cl, ne samimi yan· 
y.or ıclcdi· bu nasıl genç?. 

Yerinden doğrult'!u, pencereye 
doğru gitti. Mektupta hafif, tar 
h bir koku nrdı.. Etrafına ba' 
kındı: 

- Nereye eakJasamt.. Yırta· 
mam, lmklnı yok t .• 

Sonra geri döndü. BOy(lk, ce· 
vb kon.olun bir noktatına do· 
kundtı, on.dan ki!ç{lk bir çekme· 
ce a~dr. Kiyara mektubu dudak· 
1anna kadar götürdO, g<Szlerini 

mlştir. kapayarak, OftU Öptü: 
Helslnldden gelen bir telgrafa _ A1Wum -dedi· Allahnn, onu 

glkc. P1n kıtalan Ladoga bölge • w ba ıa· 
slndeki muharebeler esnaamda seviyorum, onu aevmege § 

100 kadar Sovyet tankı ele pç1. ı dım.- Onu sen muhafaza ett.. 
mlıjlerdlr. Kalb&Dde, beoila doimut bir ar 

SAAT: 13.40 

- Allahım diye tekrarladı, onu 
dllşmanlarından esirge!. Ona, blr 
yUk kalbi gibi saadet ver!. 

Mektubu saklamıştı. AlUn ~ft4 

kici aldı ve gene konsolun kena
nnda sarkan alun, yuvarlak, yar 
81 bir cisme vurdu. 

Rozita girdi. Hizmetçi kız, o.. 
nun yllzUndc, bliUln bir kalp he
yecanını görmliştU ... 

- Emredin Sin o rina!. 
- BUtUn bunları, senin namu-

ııuna tevdi ediyorum, sen iyi bir 
kızsın Rozita!. Beni fena mevkide 
hrrnkma!. 

Hizmetçi kız, dJz çöktll Ye lr 
tavroz çıkardı: . 

- Alln.h şahidim olsun Sino. 
rina!. Hatta ölüm karşınında kal• 
sam bile. bana, bunları faşett.lr&

mezler .. 
- İtimat ederim Rozit.aı!. nu 

faziletini blr hediye veya. kıymetll 
bir §eyle satın almak istemem., 
Seni de kcndlm gibi d!llUne~ 

ğl.m •• 
- Em1nlm gUzel Sinorlnaml 

Zntcn benim hiçbir ihtiyacım yok_. 
lltifatınwfan başka, esasen bet 
hizmetçi maıışı alıyorum ve ayn. 
ca hodlyelcrlnizle mesut oluyO'" 
rum. Benim bir anneciğim vu. 
O da şimdi sayenizde refah fçln • 

dedir. Emir buyurursanız ltahnl• 
tıruzı buraya getireyim •• 

_ Getir, buraya getir! DID&
nya çıkmak istemiyorum. BugUn, 
odamda yapayalnız kalmak lhU· 
yacındayım. Ziyaret~! gellr8e, beıo 
kim olursa olsun, hasta olduğu

mu ve hiçbir kimseyi kabul edr 
miyeceğlmi söylersin_. 

- Pekl Sinorina !. 
Klyara, kahvaltıdan sonra yat. 

nuı kalm~tı. Artık aşkı anlıyor

du. Kahrıımnnlnr sevmek de ayn 
bir cıeydi. Kalbinde, iti.mat. gu
rur, haz ve aşk. elele vermişlerdi. 

Fakat bu.nu.n neticesi M olabl· 
lirdi!. 

Meçhul korsan, hem TUrktQ. 
hem de MUs!Uman!. 

Bundan başka, kendisi nişanlı 

idi ve sevdiği erkek de, Venediğüı 
dilşman tanıdığı bir insandı. Bina.. 
enaleyh, aşkı, daha ilk ağızda bir 
takım mUşküllcrle, hattii imkan• 
sızlıklarla karşılaşıyor, demekti. 

lı;inc, garip bir kırıklık dil.şmUı 
tU. Saatler geçiyordu. Yumuşak, 

geniş karyolasının ve kuıtllyU Y&· 

tağının UstUnde, uyumua -1bl u· 
zaıııyordu. 

Birdenbire kendi kendlne -· 
du: 

Japonlar ingiltereye mukabele·. ::~~~s;:;,:~v~~·::: 
bilmisil yapmaoa başladılar ::~;?!:.~~ÖE:~~~t.: 

bir valinin kw olıın 13nfoyu TUrk 
korsanları ele geçinniş ve Osman
lı padlşruu sarayına götfirmllşleı

di. Onun şimdi bir padişah karm 
olduğunu da biliyorum. Hııtt.A. adı 

Safiye lmiş. Fakat ne mUna.sebet! 
Tesadüf bu kndar fevkala".le bir 

Boma, 28 (A. A.) - Stefanl ajansm.uı diplomatik muharrlrlnin 
yazdığına göre bir Japon harb ıemlsl ''Vlngıwıı'' ismindeki f n1,ofllz 
vapurunu durdurarak lçt4de arqtJrmalar ya~tir. Araştırmalar 11 
saat aü.rmilşlllr. 

Şanghay'dan alınan bir babent gere ba h&c!lsey! pek vah.fm ad
deden lngiU. deAll makaml&n, Japon denls makamatı nezdinde kcy. 
flyeU protesto etmlflerdlr. 

Londra'da bn arqtırmaam "Atnıma Maru" ve .. Laıruta Maru" 
isimlerindeki Japon vapurlarmda lngtUs harb gemileri tarafmdan 
yapılan arqtınnalara bir mukabele olmak here yapıldığı ltlSylen
mektedir. 

Graf Spee kruvazörünün mürettebah 
Montevlcleo, ıs (A.A.) - HUJıCUııet, Unıguayda ka1an ''Graf 

von Spee,. mürettebattnm tevkifine karar vermiştir. Gelecek hafta· 
nın başlangıcında dahiliye nezareti karada kalan 10 kadar nbit ve 
küçUk zabitle zırhlıyı tah~p eden infilakı hazırlayan ve ''Tacoma., 
vapurunda tevkif edilen 4 bahriyeli hakkında tevkif karannın ne au· 
retle tatbik edileceğini tesbit edecektir. Yaralı olan bu bahriyeliler 
hastanede bulunmaktadırlar. 

Bir Portekiz vapunmda yakalanan Almanlar 
Lizbon, 28 (A.A.) - Afrlkadan gelen "Ouanza,. iımlndeld 

Portekiz vapuru müttefikler tarafından yolda Ud kere durduruJmuı 
tur. Evvela bir foı;iliz harp gemiıi tarafmdan durdurulmut ve için· 
Je yapılan arattırma neticesinde 4 Atman te.tdf edllmlttir. 

!Jdnciat bir Fransı~ h1trr gemlıl tarafından durdunılmu' 'ff 

içinde bulunan Almanlardan ıkiıd ıevkif edilinlgtir. Diterterf U' 

kcrlik yapncia bulunmıd•ktan lçlıı yollanna devam etmiflcrdir. 

• 
hfldlse yaratmak iktidarında mı. 

dır! Hayır, zannetmiyorum. 8a 
halde kim olabillr'?. 

Bu sunlin de cevabı yoktu. Mev 
bul Korsan gittikçe, gözlerinde 
esrnrlaşıyor ve kalın bir perdellla 
arkasına dUşUyordu. 

No yııpacaktı, neye karar .,,.. 

recekti?. 
Ve birdenbire ona itimat ede

bilir miydi? lstlkballn neler ha.

zırladığım nereden bllceektl T Kal 
binde oan karşı duyduğu itimat 
ve gunının kendisine bir reJA.ke
te mal olması muhtemel değil 
miydi? Hayat lhtimallerte dolu 
bir ıeydi. Olçllp biçmek lAmn gel. 
dlğint o da anlıyordu. Fakat kal· 
bl. böyle bl.raey dinlemek iltemı. 

yordu. 

BugUn fçtn yapabileceği ıey. 

ancak ıilkut ve intizar olablllrdl. 

(L>evanu var~ 
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Amerikadaki ispiritizmacı 
ve medyumların içyüzü Zenciler dünyanın en 

büyük yalancılarıdır 
(Dünkü sayıdan devam) 

Zeytinya~ına bir iki parça fos
for atılır, ve biraz hararet ve ışık 
.,orurse derhal parlar. 

l~te Sheruvood uc Eldridgc'in 
··ruh _ kand.:i,, böyle bir fosfor \'e 
zeytinyağ mahlCılüncien ibaretti. 
rüp se:in bir yerde muhafaza 
)lun<lukça ışık yoktu. Fakat, kur
.>anın aYuçlarında azıcık ısınınca, 

} deği5irdi. 

"-Çıkın · ığıhn; iblis geldi; 
Ve Helen hakikaten od::ısını hid. 

detli bir iblisin ba tığına kani ol· 
mu5tu . 

Polonyalı Helenin mu,·affakiyet 
sizliğine sebeb olan bu iblis değil. 
Steelc'in kendisiydi. 

Yazan: Richard Paueltt GREYKE 
Tercüme eden: Suat Derviş 

(Dünkü sayıdan -devam) 

Hayır, müsyö. Bilakis ben 
sandalın ... 

- Demek bana bir şey yapını· 
yacaklar? 

- Everett ve sen size öğretti· 
ğim şeyleri birer birer, tekrar • 
lars:ınız kimse size bir şey yap • 
maz. 

Butün modem ve iyi teşkilatlan
lınlmış şar:atancılar en asri vası· 
alarla mücehhezdirler. Aralarında 
,imyagerlcr, radyo, elektrik mü. 
tendisleri vardır. 

Mcclyunmn elimle beliren bir nılt ~öz.i.i, bu f('slr, 1Jildi~iııılz <'am bir 

llk ziyaretinde, perdenin entere
san ile boyanmış olduğunu tahmin 
etti. Bu maddenin üzerine karan. 
lıkta ültra viyole şuaları gelince, 
derhal parlar. Şualar, ba~ka bir 
odada oturan biri tarafından idare 
olunur. 

- Anderson da sana mani ol
mak istedi. Ve siz böylece güre -
şirk en sandal devrildi. Değil mi? 

- Hayır! .. 
Everett ba~ile: ''Peki!" dedi· 

Fakat Yep: 
gözle husule ~elmc:.teuir 

Tabii. ikinci ziyaretinde, oda· 
Yeb ağlıyordu. Everett ona a. 

cıyorclu. Fakat susup işe müda -
hale etmemenin arkada~ı hak -
kında daha hayrrlı olacağinı his
sediyordu . 

Buna kar~ılık olarak, gizli polis söyledi ve kollarını uzattı. Mum. 
.c.kıHitmda kimyager, ve mühen- lar derhal söndü. 
dislcri vanlır. Bunların arasında, Steele için bu kMi idi. 
en çok iftihar ettiğim meslekta5, Alevin ancak ağır bir gazle, me-
:\ liami, metafizik araştırma ensti- sem hamızı karbonla sö:ıcceğini 
tu::;ü profesörlerinden Robert Ste. b:liyordu. 
ele (Rolbert Stiee)dir. Bir arkada~ının laboratuvanna 

Cesareti, zekası \'C soğukkanhh- g·derek içi boş lilstik bir topu ha
~ı ile birçok şarlatanları meydana nuzı karbonla doldurdu; topu u
;rkardı. zun bir Uistik boruya raptetti \e 

Bir gün kendi ipe, 1 ~ev - OrJe· lastik borunun ucunu, ceketinin 
an~da bulunan, sahte bir med~·u. altında, kolunda, güzükmiyecek 
mun foyasını meydana çıkarmak . bir. şekilde, çıkaıtlı. 
vazifesi verildi. Bu medyum guya L!i~tik topu sıktıkça, gaz çıkı. 
"göz • :ınedyumu,.ydu, ve gözünü yor, ve derinin üzerinde bir temas 
görmek istediğimiz mliteveff anm · hissolunmuyordu. Gaz tabii renk
gözü derhal medyumun elinde be- siz olduğu için, karanlığa ihtiyaç 
liriyordu. yoktu. 

Steele dört defa, bu medyumun Stec!, medyumun bir toplantısı-
toplantılanna gitti ve her defasın- na tekrar gitti. l\Iedyum kollarım 
da yüzünde meçhul ellerin teması. kaidırdı~'l vakit,Steelc de kollarını 
nı du}'du. Onu asıl şaşırtan şey, kaldırdı. l\lcdyum, gazı ba mca. 
JU hadisenin daima bol elektrik Steele ayni şeyi yaptı. Esrarengiz 
ı~ıtrı altında olmasıydı. ellerin temaslarını ikisi ayni za-

Medyum, Steelin gözlerine ba
kar, elini uzatır ve Steele, dudak
larının üzerinde esrarengiz ve gö
iikmiyen parmaklannın temacım 

!uyardı. e 
Steelc bilahare bana anlatırken: 
"- Bunun dala\creli bir iş oL 

· ·ğunu biliyordum. Fakat nasıl 
. pılclığmı bir türlü anhyamıyor
um. Çok tehlikeli bir ~ydi.,, 
Steelc Dev Maada, toplantılarda 

rulunanlar bittabi medyuma karşı 
~n büyük inanlarını beslerlerdi. 

Fakat Steele, nihayet ~inci 
toplantıda, medyumun bir sahte
kardan ba~ka bir şey olmadığım 
anladı. Medyum samiine, odada 
bulunan mumların esrarengiz el· 
ler tarafından söndürüleceğini 

Son Dakıka'mn zabıta romanı 

Yazan: W illiam M atin 

Con içtikleri esnada Ellen tit
rek bir sesle: 
"- Bana dünkü cinayetten 

neden bahsetmediniz?,, diye sor

du. 

''- Darılmayın Ellen, Müfet -
tiş Evansa söz vermiştim. Size 
mrşey anlatmıyacaktık. Operada 
sizden ayrıldığım vakit, onunla 
karakola gittik; orada porta.:tal 
sandığının içinde yatan ölüyü 
gösterdi.,, 

··- Katil yine bulunmadı 
mı?,. 

"- Evet, belki de bulamıya· 

caklar ... • 
"- Belki sizden şüpheleni

yorlar?,. 
Con derhal cevap vermedi. 

Biraz bekledikten sonra: 
"- Olabilir. Acaba siz de şüp 

hcleniyor musunuz? .. 
Ellen başım sallayarak: 
"- Hayır, hayır; size ıtıma· 

dım nr; masum· olduğunuza i· 
nanıyorum.,, 

""*"=*Coe: 
''- Tetekkür ederim. Benim 

de size' itimadım var,, dedi. 

manda hissettiler. 

Sahtekarlığının keşfolunduğunu 

anlıyan medyum, hiddetle Stee'.e' 
in üzerine yürüdü. Fakat orada 
bulunanlar araya girerek, Steele 
sağ salim kurtuldu. Medyumun e. 
!inde beliren göze gelince; bu adi' 
r~mdan yapılmış bir gözdü ve 
fosforla derhal parlıyordu. 

Sahte medyum kepaze oldu \e 

hafif bir para cezasile kurtu!du. 
Steelein asıl en heyecanlı va!rn

sı. "Polonyah Heleüdiye bir med
yumla geçti. 

Bu medyumun çalıştığı odayı 

süsliyen C'.}ya şunlardan ibaretti: 
Bir düzüne iskemle, bir iki yas

tık, kuyruklu bir pirano ve dırnra 
gerilmiş beyaz bir perde. 
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Çeviren: Ha-Ke 

Çaylarını içtikten sonra, ikisl 
de ayağa kalktılar. 

Nasıl olduğı:mın farkına var 
mıyarak birbirlerinin kollarına 

atıldılar. Con Elleni uzun uzun 
öptü ..• 

Bu sırada Conun dairesindeki 
telefon çalmağa başladı. Con al· 
dırış etmek istemedi; Ellen ıs· 

rar etti: 
''- Hayır, gidin; 

kimdir ... 
Con gitti. 
"- Hallo?,. 

kim bilir 

''- Orası Bay Con Trençam 
mı?,. 

"- Evet ... 
"- Ben müfettiş Evans . ., 
Bu esnada Con bir hışırtı duy 

du. Arkasına bakınca Elleni gör 
dü. Mukfilemesine devam ede· 

rek: 
"- Buyrunuz efendim?,, 
''- Sizç dü.ıkiı maktuliin kim 

olduğunu söyliyeceğim. Kovent 
Bahçede çalışan hamall:ı.rdan bi
riymi§. ismi Georg Pol. Fırsat 

düştükce yük taşırmış. Son za
manlarda pek fazla para sarfetti
ği herkesin na7.nn dikkatini cel-

Stec!e, oraya ilk defa gittiği ge. 
ce, Polonyalı 1 [elen, arzu edilen 
ruhların perde üzerinde gözüke
ceklerini sôyledi. Isıklar -;öndii!,
ten sonra, Polonyalı Helen piya· 
no;,unun ba~ına geçti; birçok hi li 
parçalar çaldı. r 1uc;iki devam et. 
tikçe odada bulunan seyirciler 
hayret sadaları çı'rnrm::.ğa ba~la

da 15ıklar "Cindiirü'ünce, Steele he
men perdeyi yırttı ve beraberinde 
getirdiği bol antraı;cüle bir canavar 
.r,e-,mi yaptı. Kimse bunun farkına 

'annadı. Polonyalı Helen bile kor 
karak ruhlara inanmağa bac;ladı. 
Mesleğini o gece terketti. Bittabi 
şehri de aynı zamanda! 

dılar zira perde:lİn üzerinde, "::ır.ki Amerika devleti, böyle ı::arlatan. 
gizli eller bir ba5 çiziyorlardı. Bir !ara karşı amansız mücadelede ne· 

az sonra gözleri goğe dikilmiş, gü· Yam etmek1e, cezalar gittikçe ~id· 
zcl bir kadın çehresi belirdi. s~} ir· detlen<lirilmektedir. 

ci!erden bı.ı ruhu tanıdı'iını ~yle. 
di. .. Ruh ondan sonr:ı yava~ça si
lindi. 

Bu hile St~ele'i çok düı::ündÜı
medi; da'.avereyi derhal keşfetti. 

Oç giin sonra, medyumun evine 
yaptı~ı ikinci zıyarete hazırlıklı o
l::ırak geidi. 

-SON -

G:!Çen seferki ahne tekrarlan:h, 
Polonyalı I elen, bu g~c:! gelecek 1., ... 

olan ruhun, daha bir h:ıfta evvd ı 

\efat etmi5 olan '\lr. 13lank olaca •• 
ğmı söyledi. Samiin ara mda bir 
hıçkırık duyuldu. Ağ' ayan, dul 
kaim~ olan mutcvcffanın karı.ıy
dı. 

I~ıklar söndü; o<la zifiri karan
lı!< içinde kaldı; mukaddes ~nu iki 
tekrar duyuldu. Bu esnada, perde 

ya\'a~ ya\·a~ parlamağa ba~Iadı • 
Fakat bu da ne? Perdede, gözleri 
göğe dikili, aziz bir in an ba~ı be
lireceğine, hiddetli bir cana\ ar ba. 
ııı gözüktü; gözlerini açmış, sivri 
diıi'crini seyi:-ci!:!rc gö tcri~·ordu. 

I lerke ·i bir korkudur aldı. Ko· 
cac:ını görece~ini zanneden dul ba· 
yan feryat etti. 

En hüyük fcr}·adı kopar::ın, Po· 
lonyalı medyumun kendisi oldu. 

betmiş. Tuhaf şey, değil mi?,, 
"- Yn, çok tuhaf. Son olarak 

nerede çalışıyormuş?,, 
Con, müfettişin güldüğünü 

duydu: 
''- Bilsem katili çoktan bul -

muş olurdum. Bay Con, dairenizi 
beğeniyor musunuz?,, 
"- Fena değil.,, 
''- Hiçbir şey keşfetmcdini? 

mi?,, 
"- Hayır Bay müfettiş!,. 
''- Nazariyenfa yoksa suya 

mı dü§tü?., 
''- Galiba.,, 
"- Canınız ya!nızİıktan sıkıl-

mıyor mu? .. 
Con güldü: 
"- Hayır, merak etmeyiniz. 

Maş:ıllah bir gün tekrar buluşu· 
nız da yalnızlığımı hissetmem!,. 

"- İnşallah. Ne ise, §imdili!; 
allahaısmarl:ıdık.,, 

Con ahizeyi yerine koydu. Kı
sa cümlelerle müfettişin söyle -
diklerini anlattı. Sonra saate ba
karak: 
"- Eh, iş b~şına geçmek za -

manı çeldi .. dedi. 
Ellen ona yaklaşarak: 
··- Ne olur, kendinizi boşu . 

na tehlikeye. atmzyınız !,, 
Con, -tatlı tatlı gülerek: 
"- Peki söı veriyorum, me • 

rak etmeyin. Bu muammayı mu -
hakkak halletmeli} im ve sonra .. , 

··-Evet, sonra ... ?,, 

··- So:ıra her şey tekrar yo
luna girer.,, 

• • • 

~ahfc ntNl~·ıımlnrı :ı:irnrrf <'<lcrek 

Coya!:ırrııı mc~·ıt:ın:.t çıkıınm nıc·~lmr 

Amerikan polis lıafi~·csi r:osc 
l\faekrnbcrg 

iş bitmişti. Sandıklar kamyona 
yüklenmişti. Con, duvara ynslan 
mış, terini siliyordu. Memurun 
emri üzerine, üç amele kamyo -
nun üzerin~ atladıkr. 

Birkaç dakika sonra kamyon, 
Mavi Portakal, barının önünde 
durduğu vakıt Con hayret etme

di. 

Con, kamyondan aşağı atladığı 
vakıt karşısında Kartopu'yu gör 
dü. Bir eli sar~lı idi. Zen'Ci ya· 
vaş sesle: 

"- Çocuklar, çabuk olalım.,, 
dedi. 

Sandıkları içeriye kaçırıp dur
dular. Asansörle yukarıya, Co
nun tahmin ettiği gibi odaya 
çıkıyorlardı. 

Caz müziği gayet mükemmel 
olarak duyuluyordu. Çalıştıkları 
esnada smokinli biri geldi ve 
çalışan hamalları dikkatle gözden 
geçirdi. iş bitince: 
"- Bravo çocuklar. Bugünkü 

paranızı hakkı ile kazandınız. 

Ama unutmayın. Ağzınızı sıkı 

tutun. İçinizden biri veyahut 
hepiniz portakal sandığında bu
lunan cesetten bahsedildiğini 

duymuşsunuzdur. Fazla geveze -
lik etmesinin cezasını gördü. Si
ze ibret olsun!., 

Pis pis güldü ve asansöre bin 
di. Bir dakika sonra ortadan 
kaybolmuştu. Hamallardan biri 
Cona: 

Geceyansını geçiyordu. M e -
letson ve şeriki mağazasındaki 

"- Pek kibar bir zat değil 

mi?,. 
(Devnını vnr) 

Mösyö Turner: 
- Anderson kurnaz zenciler • 

den biriydi, dedi. Sandalı mahsus 
devirmek ve zencilere banyo ya
pılması yasak olan yerde banyo 
yapmak istiyordu. 

Yeb bağırdı: 
- Fakat beni dinleyiniz 1 •• 
Babası: 

- Sen sus 1 diye emretti. 
- Beni dinlemek istemiyorşu. 

nuz. Sizin söyledikleriniz hep 
yalandır. Zavallının hiç bir ka -
hahati y~ktu. Bu oyunu yapma -
ğa ben sabahtanberi karar ver -
dim. Everette evvelden haber 
verdi:n. O da oyunu seyretıneğe, 
alay etmeğe geldi. Değil mi Ev? 

Arkadaşı konuşacaktı. Fnkat 
Mösyö Turnı:r: 

- Kaza asabını bozıdu, saçma
lıyor deyince sustu. Mösyö Tur· 

ner: 
- Bir mide krapından ölmüş 

de fil mi? dedi. 
- Evet, yedikten sonra he -

men denize diişrr:ek. 
- Yeb, yüzn·esini bili:- miydP 
Everett atıl:lı: 
- Bi7. onu hı:· uman getelcri 

gizli gizli göle yüzınf'ğt gidiyor 
?.an nedi yorduk. K cn:Jisi: "Yüz· 
mesini bilmiyorum!" diyordu a
ma, malu::nya zenciler öyle müt
hiş yalan söylüyorlar ki 1.. Dün -
yanın en büyük yalancıları onlar

dır. 

- Tabii, onlara hiç itimat e. 
dilir mi? Elbette yüzmesini bili • 
yordu. Çocuk da söyledi ya her 
akşam yüzmeğe gidiyordu. 

- 13cn öyle söylemedim. 
- ~us b: çocuk ... O kendisini 

pek k.ırnaz zannediyordu. Zenci
le•·e yasat c;an bir yerele yüz -
rrck btiyo11:1u. Ve r.ıuvaffak da 
oldu ... 

Sinirli sinirli g~lüyordu. 
- Hadise pek a!jıl: değil mi 

Roy? 
- Evet, bana da öyle geliyor 

Mösyö. 
Yeb hep ağlıyordu: 
- Fakat siz hakikati öğren • 

mek istiyoruz demiştiniz. 
- Artık bu iş üzerinde ısrara 

lüzum yok, değil mi doktor? E
ğer bir polis tahkikatı olursa her. 
kes nasıl cevap vereceğini bili -
yor. Ben çocuklarla meşgul olu -
rum, 

- Baba, bana ne olacak? 
- !.kinizi de, hemen şehre gö-

türeceğim. 
- Baba, bana ne yapacaklar 

diyorum? 
- Kimle~? 
- Herkes, polis, mahkeme, 

insanlar ... B~n Andersonu öldür· 

düm. 
- Bu fikri çıkar kafandan! 

Sen l:öyle bir şey yapmadın, ka
bahat onundu. Sandalı o devirdi. 

_ Hayır, o devirmedi. Neden 

o devirecekti. Mademki yüzmcoi. 

ni bilmiyordu. 
_ O yüzmesini biliyordu. Bil· 

miyorum dediği zaman yalan söy 
Jüyordu. Bütün zenciler yala::ı 

söylerler. Eve gittiğimiz zaman 
senin ne söyliyeceğini ben sana 
bir, bir anlatırım. Şimdi sus ve 
sonra daima sana öğrettiklerimi 
tekrarlarsın. 

- Baba, ben onu öldürdiir.1 
ama! .. diye itiraz etti. 

Mösyö Turner kıpkırmızı ol 

du ve bağırmağa başladı: 
- Hay allah beliinı versin ... • 

Sana "bunu unut diyorum. Sonra 
biraz daha sükunet buldu ve: 

- Haydi arkamdan geliniz ı. 
dedi. Ve diğerlerinin arkasından 
o:ladan çıktı. 

Everett de ayağa kalkmıştı. 
- Gel Yeb, dedi. Gitmel: la • 

zım. 

Yep sessiz sessiz oturuyordu. 
-Yeb. 
O Ever ete bal:madan konu~tu: 
- Bana bir şey yapmıyacak ~ 

!armış! .. 
- Çok iyi insanlarmt] dcg 1 

mi? 
- Babamın söylediğ'ni i'}it ir. 

mi? 
- Evet. Geliniz, dedi. 
- Hayır ... Ben bir adam öl • 

dürdüm ve babam bana: "Bunıı 

unut!" dedi. 
-SON-
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