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$01krlllı Saraco~ıu şöyOe de~am ediyor: '' 

Bu, herhangi· bir harpa .evinin 
saçağı sarnıanıası için ıazırn 
tedbirler· a nıak dem ti 
~U ~ahhil- ı··~~~~~~~~~~ 

dümüz yoktur! 
"E... b" ~~r ır taarruza maruz kalmazsak ve bizi ta-

ka udlerimizi ifaya mecbur edici bir hadise te-e .. 
vvun etmezse sulh yol unda nihayete kadar 

yürümek kararındayız." 

Hariciye Vekili bu gece Belgrada 
hareket. · ediyor 

Hariciye Vekil· . Ş" . 1 
coğlu 2 ş b muz ukril Sara. lac-ilc konuşmak ve mensup 
kan ~t u atta toplanacak Bal- olduğumuz hükumet ve mil· 11 

antı konseyi to 1 t 
i3t1rak için B 1 P an ısma Jeti alakadar eden meseleler 

e &rada gitmek üze- üstünde fikir ve mütalea tea· 
re bu sabah Ankaradan şehrimize 
gelıni§Ur. Vekile husus~ k 

1 
ti etmek daima hayırlı netice· 

mUdUrU z ' 1 a em ler venniıtir. Sulh .zamanın· 
Şük eki refakat etmektedir 

rU s • da olduğu kadar civarda har arncoğlu, Haydarp"aa ga-
rmda V U ~ bin \'Cya harp tehlikesinin 

. a Lütfi Kırdar, Emniye'" 
mUdiri, parti mllfcttişl, ı:ıch~ dolaıtığı günlerde de ölçüsüz 
deki mebwılar bel d" faidcler temin ettiği anla~rlan 

• c ıye, vilayet B 
ve parti erkanı tnrnr d alkanlılar tesanüdünün bu 
ı t \ rn an kar§ı- içtinuıdan binız daha kuvvet anmış ır.. ~~kil Uaydo.rpa.:ıadan 
vapurla kopruye ge.-.ı,, . 

ıııuu,, ve ıaUra
hat etmek Uzcre otele gitmiştir 

ŞUkrii Saracoğlu, bugün Park~ 
tel'de saat 16 d~ gazetecileri ka.
bul ederek aşagıdakl beyanatta 
bulunmu5tur: 

"Balkan antantının ınutad 
· )'llbk içtimaı için BelEl'ad'a 

aidiyorum. Dost ve ınüttefik 
_ memleketleri~ hariciye nazır 

alarnk çıkacağına inanıyo· 

rum. 
Biliyoruz ki, memleketimiz 

mevcut muharebeler karır 

sında bitaraf değil, sadece 
harp haricidir. Gene biliyor-
sunuz ki, bitaraf olmnk veya 

harp harici bulunmak müte· 
vekkiIAne aliibet beklemek 
demek değildir. Bitaraf ol· 

~...., ""' .(Devamı 2 inci sayfada) 

lf~ Vekili 'Şükfü Saracoğlu bugün 

~~ .fTasında 
Haydarpaşa garında 

J 

Kar Uıerhıde, beyaz pelerinlerle birer Jiayalet ~ilıl t1oh.5an F;in ön<'iil~rl ... 

H ·tı tk Bir Sovyet fır· 1 er n u . . u n ~ kası çe_vrilmek 
neredesoyled tehlikesinde 

Bir suikast korkusile nutkun 13irçok mühim mev-
• v • ' • zi Finler tarahndan 

verılecegı yer en son dakıkaya işgal oiundu 

kadar gizli tutulmL:Jştu. 
Bern, 31 ( A.A.). - Neue Zurc

herzei1ung yazıyor: 
Dün, naziler tarafından iktidar 

mevkiinin ele geçirilmesinin yedin
ci yıldönümü münasebetile Hitle -
rin bir nutuk söylemiş olduğu 

Sporpalasta çok mühim ihtiyat 
tedbirleri alınmıştı. 

Hitlerin nutkunu irad edeceği 

Alman halkına salı günü öğleden 
sonra haber verilmiştir. Son daki
kaya kadar Bitlerin nutkunu söy
liyeceği mahal tayin edilmiş de -
ğildi. 

10 binden fazla samiin, halk a
rasından ihtimamla seçilmişti. 
ye n~syonal - sosyalist hareketİllı 

muhafız ve hücu-n kıtaatının eski 
muhariplerinden ve fırkanın diğer 
teşkilatları azasından mürekkep 
bulunuyordu. Ecnebi matbuatı 

müşahidlerin Bitlerin geçen sene
lerde yaptığr gibi "Bol~vik teh -
didi" nden bahsd·nemiş olduğu -

/Jelsinki, 31 (A.A.) -- Pasit 
müdafaa şefi General Aarne Sih,·o 
dün akşam gazetecilere beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 
"- Fin milleti hi,· bir zaman. 

sorı iki mücadelesi kadar ağır w 
(Devamı 2 inci ayfamızdn) 

mümessilleri, propaganda nezare • .-----------------------
(Devamı 2 inci sayfada) 

tine davet edilmişler ve müteaki -
ben bu nezaret memurları tarafın
dan içtima mahalli kendilerine bil
dirilmeksizin Sporpalasa götürül -
müşlerdir. Bitlerin etrafında Gö -
beis, Himmler, Ley, Rust bulunu
yordu. Fakat buna mukabil Gö • 
ring toplantıda bwunmuyordu. 

Gazete muhabiri, lfitlerin sOy • 
lemi~ oldul{u nutkun bilhassa da· 
hili i~lere. inhisar. etmİıi oldu,ğunu, 
Y.azmaktadır, Muhabir, ecnebt 1 

Amerika Erkanıharbiye reisi 
Ha"a, ~aıra or(§luOara ıçan 

940 milyon dolarlık 
tahsisat istedi 

,(Yazısı 2 inci sayfamızda), 

• 



J - SON DAKlKA - 31 lKtNctKANlJN lMO ÇARŞAMBA 

~~~~~~~~~r L.::~ r.::: ı::::: , .. ., r.;.ı --=) 
tz-9!!~~-k~~~:::·~;:s~da lngilterenin Vaşington elçisi, 

Bugünkü Voleybol maçları ıAmerika Harieiye Nazırile görüştü 
Günün en heyecanlı oyununda, fevkalade v~gton, sı (A. A.) - lngUiz bUyük el- tutul.maktan istisna. e~esi ve bu suretle Ame- ' 

b• k• d Ç 1 E k ı· çisi lord Lothian, diln luuiclye nazın B. Hull ~h rlkan bitaraflık kanununun vaz .. ttfğ:l prensipe 
ır çe J§me en sonra, am ıca ren öy ıse • Amerikan gemilerine lngiliz makamlan tar&.fııı- hlirmet olwunaBı lmkA.nlan ~rinde görUııtilk 

. sini yendi dan konulan tahdidat m~lcsl et.ra!ında, yarım Bu mesele Uzcrindeki görU~melerlmlz bitmeml5tir. 

htanbul mektebleri spor bölge- ı En mühim mac saatten fazla sil.ren bir görU§ID~de bulunmuştur. Diğer taraftan, Kanadada bir kontrol llmaru 
lfl tarafından tuz mekteblcrl ara- .. Bu göıilşnıe sommd3 Lot.hian, gazetecilere t~ proj-lnl de mevzub-'-s ettik. 

Şqıı maç Mlln cıı mUhlm mft- 1 ö 1,....,; .. Ur. ..... an 
şmda tertib edilen voleybol müsa- ının an s Y ~ . 
bakalarına dlln Kız Muallim sa.bakasıydı, Şimdiye kadar bUtiln ı '- Amerikan vapurlnrmın harb mmtakam GarUısmcmiz, samimt bir dostluk havası için· 
mektebi jimnastik salonunda de- milsabakalnn kazanmış olan Çam- lim:ınlnnnda İngiliz makamlarmm kontrolüne tiibi do cereyan etmiştir.,, 
vam edildi. ~en lisesinin ErenköylUler karşı-

sında alaca~ netioe merakla bek-

1 
Birinci müseıbaka leniyo,rdu. Her iki lnkun da anha- Harz·cı· 11 e "ı· t er n .ı l k u n u tık müse.baka Cumhuriyet ve da ~ylo d~ldller: V 

Boğaziçi liseleri nrnsmda yapıldı. Erenköy, Süheyla, Ane, 1Ju-

Cumhurlyet U.esi ?Jqlibn, Nihal. zaffcr, Fazilet. MUbQccel, MukM- ı vek ,·ıı• n ı• n 111 e 1P e d e s o·· y 1 e d ı·? 
Ha1rrtiıuıisa, KAnjyc, Didar, Kadri- cies. D .1 ... • 
ye, Boğaziçi Mlllsar, }{~lihat. 

Handan, ZUbeydc, Jale, Selma Çnmlıca: Sllboylil, lı'ntma, 1.Ati- b 
dan milrekkcb birer kadro ile çık. fe. Gllncr, Pirnye, Nunınnlsn. e a at l 
mqılıı.rdı. !ık dakikalarda Çamhcahlar 

Oyun mUtovazln bir t;cldlde geç- çok güzel bir oyunla llk seti ka
ti. Boiazlçlllcr ilk seti 15-8 \'0 i- zandılaı:. ikinci set d:ıb bcyd
kinci seti de 15-4 knz{\DBtılk oyu- canlı bir çekişme hallnde ereyµ 
ruı gallb blUrdUer. etil. Çamlıcnlılar aayılarmı 14 e 

ikinci Müsabaka. kadar çıkardılar. Buna mukabt! 
~el müsabakn ln6nil ve lstik- Erenk6y l~ sinin ancak 5 sayısı 

ili liseleri takmılnrı arasında ya- vardı. Fakat .son dakikalarda bU
pıldı. Bir aydanberl snhada görUl· yilk bir enerji ile çalışım Erenköy 
mlyen ln<5nl1 lisesi taltmıı f!nhada lisesi sayısını 14 yaptı. Sayılar 
~yle yer almıııtı: Ulviye, Milker- mUsavI olunca l1eyecan hl!' kat 
rem, Halide, Jale, Feri}\a, Nimet. daha artlı. Fakat Çambcalılar 

lııtl.klil llaesl: Muıül!, Tilrkin. keııdJlerlni to arlıyarak sa:,ılarmı 
Mediha, Mllfide, Rebia, lrfnn. şel~- 16 ya çıkardılar ve ınUsabaka Çam 
Undeydiler. tıcanm lehine bitil. Çamhcalıll\f 

Oyun tamamen fn6nU Usesinln böylelikle şampiyonluk yplunda bi
hlklmlyetl altında geçtL Ve i ~ raz dnlın ilerlem~lcr ve kuvvem 
seti 15-10, ikinci seU 15-5 kaza. bir namzed wzlyetlne gifml!ıler -
nan lnöpil taknru gnUb geldi. dir. iL N. E 

Amerikan tayyare 
yanıyor gem ısı 

Boston, 31 ( A.A.) - Kinsi de
niz tuglhlan açığında ba~lı bu -

iunan "Vasp',. ismindeki yeni tay

yare ıemisinde pn.111:1 çıkmıştır. 

Hasarat 5.000 doları bulmuştur. 

30 milyon dolara mal olan ve ya
kında tecrübelerine başlanacak o
lan bu yeııi gemide ilk defa olarak 

bir yangın çıktığına işaret edil -
mektedir. Yangının sebepleri hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Romanyada A'm1n sermayeli petrol şirketleri 
Biü:rq, 31 ( A.A.) - Stefani a· sennayeli Homen §İrkctlerinin es-

jammldan: hamı dün borsada büyük bir teref· 
Roman)'alltn petrol meselesin - fü kardetmiştir. Halbuki Fransız -

de diğer devletlere karşı bütün ta· 
ahhütlerini ifaya azmetmi§ oldu -
ıunu beyan eden Romen iktısat 

tngiliz sermayeli şirketlerin csta -
mı, p_ek az miktarda tescil edılmi 

:nazınmn nutku do!ayısile Alman veyahut hiç edilmemiştir. 

. • . ,, ·,' • ....-... , • .:ı- ~ . :· .. ',\ ~~ ·· .. • .; .. .;;'-J· ..... : .. -· 

ö;ıe ya1.eı~lii'l11de· l1llffl'IJl{ll1!fi!{j_~ · 
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Hasan Kumçayı, Balkan AntaıJtmm lq}mctini üık!r etmrme>kle 
beraber, bunu Balkanlı milletlerin bugUnkil emniyet ihtlyaçtanna ktfl 
görmenin tehlikel~r knlllısmda göz yummak olacağını knydcd.-rPk, 
tehlikenin Balkanlar l~den değil, hariçten geldiğinl, halbuki Antıın
tm Balkanlı bir devletin iştiraki olpıakswn hariçten gelecek tebff
keler için &ıtısından hiçbirine garanti vennedlt1ni ve bu nokta !lı'~ 
rinde Belgrad konuıımalıırmm da maalesef ameli bir neticeye vura
mıyacağmı tebarüz ettirmektedir: 

t~l AKŞAMI' e ] ---- ---·---·-- ---· .. --........ _._ 
Necmcddin Sadak, Balkan Antanb toplantışından tıahscderelı, b~ 

içtimadan bir Balkan bloku tesisi, biltUn BalkanWarm mUtteiik bir 
eephe kurmaları gibi neticeler çıkac$ hnberlerlnln doğru olmadıif·· 
nı. belki bu dc!aki toplaııunm twıa meraklı olacağını kayde<f$? cıt 

aöyle diyor; 
"Fakat, ne bJr aalkau bloku, ne de luµid teuvUıJere ltarıı trlı: 

eep e tejjklli gibi meseleler konuşulqıırfJcak~r. ~l~an Anl4nu. gu (ç
~dan aonra da, 5eklln11 rnahiyctlııJ, tilmHIUnll ıJeğiştlrm~en, ıt.ıılt;
ıd libl kalacaktır.11 

"Her gUn" slltununda kUçUk devletlerin bfiyUk rollerinden bah
aedllue~ ~yle denilmektedir: 

.. Bu,un Alm,ıuıyanm mutlak bir zafer kaza.nma.snu tlyJ!bıle~ı 

tealall !<\~bilecek bir tek kUçUk devlet y~f;lır fa.kat 11munıl &şııfiye 
IODUAda ıan.rm telUi edileceği muhakkak olmum& rajıııen Alman. 
yum ilk fiddetlnl kendi üzerine çekmeye rut olabilecek bfr kil~ilk 
devlet bulundµju da tı" değtlse eirnqikj balde ffifll!uııUyor. BugilT.ı 
tUctık devlet bUyUk rolUnU vaziyeU ~ AUJı~ qı}Qynr. Fnlmt ta. 
tAIJUlk ~~~bilmek gene h&Ş!lı!Tl' ••. 

(B~tnrnfı 1 inçi snyfr.dn) 
mRk veya harp hnrici kalmak 
demek, herhangi bir harp 
lcvi!Jin saçağı aarmamnsı için 
icap eden bütün tedbirleri ol 
m3k demekfı- ve sulh, nncak 
bu tedbirlerle kurtulur. 

Bizim politiluı.mız gayet 
aç.ık ve vnzihtir. Gizli hiçbir 
teahbüdümüz yoktur ve ola 
mtu da. Mevcut tcahhüd]eri· 
rr.iz mcmlckııtirnizin hudut· 
lan kadar kati, Va7.İh ve aa· 
ribtir. Eğer bir taarruza ma· 
ruz kalmazank ve bizi teah· 
hüdlerimizi ifaya mecbur e· 
dici bil' hadise tekevvün et 
meue, i&tiyerek tuttuğumuz 
sulh yolunda nihayete kadar 
yürümek karanndayız. Taıır 
ruza maruz kalmamak ve te
abliüdlerirniü ifaya nlecbur 
edici bir hadisenin tekevvü 
nüne mani olmak iüin uyanık 
dunnağa ve iai>eden ıiyaai 
faaliyet ve bnreketlcrdc ku· 
sur ctmcmele çalışıyoruz." 

HariCJyç VekiUmiz bu geceki 
ekspresle Belgrada mUtevecclhcn 
hareket etmektedir. 

• • • 
Atina, 31 (A.A.} - Atina a· 

Bnsı bildiriyor: 
Belgrattald Balkan antantı 

toplantısındıt.n bahseden Katime 
rini gaıetcf.i diyor ki: 

''BalAn antantı konseyinin i~;

timaı dahi su~ :amanında pağlı 
deh devletin, harp zamanmda 
da, bugünkü badireye ınütesanid 
bir surette kar'ı koymalijrını 

mlimkün kılacak fikir beraberliği 
gösterdiiini ishlt etmektedir. 
Bu badirenin, hi; olmana 'imdi 
lik, Balkruı hudutlarını tchdid et 
memed keyfiyeti mesut bir hadi· 
&e olarak tellikkt olunmalıdır. 

BirlilElcri "Balkan, Balkanlıların 
Pır" veciıeıirudçn mülhem bu}u 
r.an ve bp yçcizeyj bir realite 
hali...,e getiren dört B&lkan devle· 
tinin, !>endi hayati menfaatleri 
tehdid edilmedikçe, harbe kan§' 
m;ı.~ i&in ~·& bir niy~tleri ve hiç 
bir hususi menfaatleri yoktur.'' 

Katimerini gazetesi, bundan 
sonra Bulgaristanm siyasetini de 
mevzµybahs etmekte ve şöyle de· 
mektedir: 

"Bu}garistıın da, }3al1can antan· 
tı gibj, bu sulh idecıline b~ğlıdır 
ve Bulgar başvekili, Bulgari.,ta 
run sµlhpçrycr ideolq füini {lan 
içil} Jıi~ bir f ı~tı ~ırmaqııf 
tır.'' 

H:jitim~rirn, makııJı:sml oöyle 
bitirmektedir: 

"BeJgr!ıP ıtontantısı ep milsait 
şerait · i~-de başlıyor. B@l\can 
antantı dc;yletleri anlaşmaıhktan 
uıak kalrnalf ilitiyorlar. Bunların 
biH:An muhariplcrle münascbab 
~lr: nermjllc}.İr• yr: bu 4evJctler, 
dpnyeyı spnnak~ o}pn harbe 
JakAYı kalmanuıkla beraber, §im· 
djy~ ~dar çek semere vermiş Q. 

lan f;k;t, miUetJerin maddi kal· 
kınnıasmı t~ınin tçin dah~ çpk 
uzım v.: ~ti11 gay;etler~ )lltiyas 
gösteren aulb i~inde}d çalııltaja· 
rına devam hakkına malik bulun· 
tlulmn lr.ınşıa~ıa.,• . 

(Baştarnfı 1 inci snyfadrı) 
nu, ralnız "Nihilist unsurlara" 
mübhem bir telmihte bulundu~ • 
nu iliivc etmektedir. 

(Bitlerin dün gece söylcdili nu
tıık 3 üncü sayfamucadır.) 

tNGtLlzı.ım NUTKU ENT~E
SA ... "li nm.J\lADII..AR 

Londra: 31 (A.A..) - Reutcr'e 
göre, selAhiycUnr Londm mahfil. 
lednin, Bitlerin son nutku hakkuı
dqld dtııUncelerl cıudur: 

Filbrer, nutkunun en bUyük kıs
mını, mutad delillerini yeniden tek
rara tahsis et.m.lştir. Bu mut.ad 
dilfilncelcrr Almanyanm sulh için 
de yaşamak anusunu tqımaklp 
olduğu ve Almanya.om bu l..arbe ic. 
bar edildiğidir. 

HJUer, siyasi mesclolerl mevzu
bahs ederken, ltalyanm menfaat· 
lerinln Alman menfaatleri Ue ayn: 
elduğunu söylem~tir. HlUer, bu· 
nu söylerken, acaba, ltalyanm 

Almıınyanm müttefiki Sovyetle.r 
Blrliğile sıkı iş birliği yaptığını 

mı bUdlnnak istiyor? 
HiUer, kendJslnin Almnnyaclu 

tatbik ettiği geniş projelerin kn 
çUk mikyasta dalıi olsa, Alman -
yanın dU§manlan tnrafmdan An 
tatbik edildiğini söylemiştir. Hit -
lcr, herhalde Fransada vo tngll
tcrcd~ de alman bazı ta~ 11r·cal
kalan tedblr!erini mevzub..hs tY· 
!emektedir. 

Hitler, mutadı veçhile, lngiltc· 
reyn cılddetll surette hUcum etmlş 
ve ll'ranaayı da hilcumlanndtin ha· 
riç bı:rakmamıştrr. Hitlerln nutku. 
nun bu kısmından çıkarılabilecek 

mana, FUbrerln teker teker 1'fl 

is~ gibi daha kolayca ~ebll
mek için Fransayla mUttefikf ın. 
giltereyi blrlblrlcrinden ayırmak i
çin evvelce yaptığı ga~Uerin 

mano.snlığµu nihayet anlaID!f ol. 
masıdır. 

Hitleriıa ııutkuııda bıı.şlın hlçbit 
enteresap ııok~ ypktur. 

940 milyon dolarlık tahsisat 
Vaşington, 31 (A.A) - Erkinıharbiye reisi 

General Marchall, 940 milyon dQJarlık askeri 
tahsisat istemiştir. Bunup 400 milyonu hava or
dusu için, 300 milyonu sahil muhafaza te§kilatı
nın arttırılması için, 240 pnilyonu da k~na r.cleıH
na asri techizat temin etmek içindir. 

EN SON DAKiKA 
•• -wr-mawawıwauw sg 

Çemberlayn 
Bugün Avam kamarasmda 

beyanatta bulundu 
Loadra, 31 (Radyo, Saat 18) - Başvekil Mr. Qemberlayn 

bugün öğleden sonra Avam kamarasında qe~natta bulwı~aj bir 
Eok noktalar hakkında izahat vermiştir. 

Başvekil cv:vtla Alınanların bava bombardımanında bakim 
vaziyeti elde ettiklerine dair Nazi propagandasına cevap, vererek, 
Alman filolarının sadece müdafaa11ız sahilleri ve ~tıksı gemilerini 
bombardıman ettiklt;rini söylemiştir. 

Bundan sonra İngiliz ıdeniz kuyvetleriniq f aaliyctinden 
l:ontrol sisteminin intizamla devam o::lişinden bahseden baıvckil, 
harp malze~eŞ.i meselesine geçcrk, harbin Eıt§laqgıcuıdanbri ordu· 
ya top, tüfek, ccphancvesairc olarak ~ eJA mi}yon İng!liz liralık 
JDalume verildiğini işaret etmiş, ingili! ihracatının ~ylilldFnberi 
Ç h fazla inkişaf ~österdiğini bitdi~!ştit: 

Mr. Çcmberlayn bundan sonra bıtaraf devletlerin vaziyetine 

~eçerek şöyle demi§ tir: 
"Bilylik. kliçlik, kuvvetli, zayıf, biltüıı blta!if ~vlı:!Jere ıq· 

ruyoruz. Harbln ba§ındanberi hrgiltcre bunlann pir tek gemisini 
batırmıı mıdır? Buna mukabil N•zilcrin gerek onların hak ve 
menfaatlerine, gerek bütün insaniyet hukukuna ~Utcadmt teca· 
vUzlertle bulunmuı ve bulunmaktadırlar. 

Ba~vekil bundan sonra, .. Tamara Maru" ~nd~ Japgg aı· 
misi hadisesine temas ederek ln~iltcrcnin ~ mııcleyj bpsnU 
suretle kapatmaya ve Japonya ile doıt ~~ @!~ ~ır 
oldu~nu eöylemi§tir. 

lngilterede ticaret geml•i inşaab 
~dr!7 31 CRadyg, ~t ıs> - Batvılril ~ün An. ~· 

rası:ndaki beyanatında haber verdiği gibi, ticaret gemili ın,.tı 
yfl.rmki J ıµ.b~tl1ffi itibarAA, pahriye ııezaretiniıı ~ar~ı :verit· 
mittir .Başvekih umum! harbiıı . ~ ~"1ısindı ~e ~ tff2lia J?ir 
lılkar alındı~ı i ret ~tir 

dir Sovvet fırkası 
çevr1hnek 

tehlikesinde 
(Baıtl'rnfı 1 İnci J8ffl\Z ) 

, , hlıµ bir mücadele yapmış ~e -
,uuu. i;.u mucadeil!, İ::ıti.İ{uıli ve 
nürriyeti nıevzub.ahs o1duğ<.ı ~a -
m~n. Filllandi}'anın teşkil ettib'İ 
birliıt. Fin milletinin derhal ta -
kmdığı cesaret ve fedakarlı~ı sa
rih surette ishat etmiştir. 

Bu mücadele. aynı zamanda mc
dent bir milletin harp usullerilc 
dü~anmızın kulla11dığı harp 
usullcyi arasıqdaki farkı meydana 
çıkarmıştır. Dilsnlan!arımız cep -
he gerisindc!d, a.skert hedefleri. 
endüstri nıerf.c.zlertni v~ milna -
kale vasıtalanm bombardıman et
mekle kalmamış, ~at, aynı za -
marıcla bütün inS<Wi kanunlar hi
lafına olarak müdafaasız ihtiyar -
ları, kadınlan ve çocµklar:ı da 
mahvetmek yollarım aramıştır. 

General Aamo Sihvo bundap 
şonra. 30 teşrini~niden itiM~n 
yapılmış olan bütün hücumların 

bir listesini gazetecilere vermiştir. 

SOVYET 'FEBLIGI 
Moskova, 31 (A.A.) - Lening

rad askeri mıntakası genelkurma
>'Inın tebliği: 

30 Kanunusanide biç bir mühim 
h!ldise o'mamıştrr. 

Sovyet hava kuvvetleri, düş -
mamn iht!ratlanna ve askeri he • 
defler}ne müteaddit muvaff~tyet
li hücumlar :rapmı~tır. 

MOIItM BiR SOVl.'ET 
UOZGJ.r.q11 

l.oa~ ~ı ~Radyo.~ ıs1-
Fiıııtı.ndiyadnn bugilıı alınan ha
berlere gö~ harb h~tmda 
hlklm vnzt)'Ctf! Finljlr gepış bµ
lyıunaktadır. §uouılsahni clvnnnda. 
dUşmann şiddetli bir taarruza ge
çen Finler I!uı hududundan 20 ~l 
mesııledcld R'sti MyUnq Ruslıır
dan geri a~lardır. Bu Iföy Sey
yet kıtalan tarafmda.n eylfıldc fş-

ıml e~tt· 
Finler bu hnı:eketln Suqınlsa.1-

tql'deld nıağlO.biyctten sonra Rus
ların uğradığı en mUhlm bozgun 
olduğunu hın~t ediyorlar. 

FİNLER BlRÇOK MÜHİM 

MEVZiLER! ELE pEÇ1RP1!-f.f. 
Stoklıolm, 31 ( A.A.) - Finlfl.n

diyanm pasif müdafaast şefi, Sov
ye !erin kanunuevvel ve kftnunu -
::.ani arlarmdaki bombardımanlar 
neticesinpe 357 ki~inin ölmü~ ol -
duğunu sôylenıiştir. 

S\·cnsl<;l Dagebladet taraf mdan 
cephe.nen alınmış olan haberler -
de Kumba cephesinde ~k ~detli 
muharebeler :vuk-uagelmiş olduğµ 
bildiriknektOOir. Bu ccphe:t~ Sucr.: 
mosalmideki iilata hareketine ben
zer bir hareketin önüne geçmek i· 
çin elli dördilncü Sovyet fırkası, 

şiddetli taarruzlar rnpmaktadır. 

Bu haberlerde bir ~k milhim 
mevzilerin son günlerde Finl!n • 
diyalılar tarafından işgal edilmiş 

bulunduğu ve Sovyetlerin uğramı§ 
olduğu zayiatın çok milhim oldu
ğu iUlve edilmektedir. 

Finlandiyalılar, So\.yetlerin 
mevzileri hakkında etraflı rnalQ • 
mat almışlardır ve ıf ijşmamn ia:ıe 

merkezleri ile irtibatını ~ek i · 
çin çalışmaktadırlar. 

Finlindi}·alılann yapmış olduk
lan seferler {ffilsında bir mü!~ -
mm yalnız • 1rek :ve mitraJypzl 
mUı:e 16h olan 15 kişi ile mühif! 
bir Rus müfrezesini felce ui~t .. 
mış oldukları ıikredil~~ir. 

Bir FinlAndiya ka~olu bi~ 
Rua vliksek zabitini hamil maıı biJ 
atamobili berhan eqqiıtir. 

Amerikl!n fi}Qıy 
Atlantikt~ kAIA 
YaıhıJı~-31 fA-A-) - Batı· 

ri,yF pu n ~iaon yeni bir Ati!ff 
tik filPau inşuuıı ~ verecn 
miktarda J>,ütçey' tahsisat . P.>B 
madığı takdirde timdilri A~ri • 
kan donanmasmm dalına bilyük 
Okya,nuata kalaqıJn>ı bcvaıı ~ • 
~ 



2 'ubat BeBgırad toplantısında 

• Oumh~tst iıi:liet ln&o dUn 
~rada atta ~"npt.ığı lı1r ,ezUıtJ<ie.ıı 

nra ln;;illz eefarc ııe ~#rtımı§ ve 
lııgıuz eıçt'sııe ş-Crtışmu tUr 

• G • 
1 azı köprılatlnUn bozuk P\\tk~ 
ert hnkkmda VCrdiğl izahatta vatı 
cıcınıaur ki: 

··- Mps ~e llll,\hjteıpoya j.nllkal ç~ 
ı;;:ttr. fen bC1yct.inuz, §lmdillk kunm 

tamtr edilerek \•aziycUn Qn oc 
rlln içinde ıaınıı cdl'ebllcceği kan ş 
Unı1cdir. l'ntıta pnrlte 1cr1no aaı':~ 
döııcmek Jtln 50 bin ıtravn ih 
'Vardır ki ,,_ Uyaç 
nuı b~ bu P4!'ayı Baf+etme 

ka 
d lm tnı yoktur. F~ daba-

bulU kau mu 1 gtbt mUtcahhJ amc esi yapılmaaıgı 
VUk t de bir Bene zarfında 

un gclecelf_ a.rt?.Aı 
nı k bul Hv= rın mesuııyeU-

- b etml§ butunlll4ktA·•ır .... A UIQ kaU ""t'° • <MI"· 

... A al~kJdar vek4111Uertn gön 
"'-'tc~klert pıU1Ph -T • 
1'ep ht b r-J1118ıslardan U\Urck
tı l.i r eyet tara.tıtıdan Yapflac&k-r .,, ; 

• ll!ılkaql&Nakt §l<ldeU1 •nlh·•·•-
eeb~ ,.,,.aulUGI", 
k<?te eti eki ecnebi gcıı~lerJ ~o
k l ıFiı, bunl~rıu ~lr kllJlllı 
.. aya tıı ·nnlarilQ spor vapmak U 
.. e? Bulgartsta n · i · 
!:\tat BplgariBta1cıa b~r~ı~:t:_ 
ın:s~ kurdlar tara!İııdau • er~alaıı 
n ' bunlan telA§a d~llrmüştUr 

ıı kayakçılardan Amerttaıı b . 
ten~ bu8'llnkU kon . eıı 
~ehıimlı;" ı.ö U ~yonclle 

• r u nm ~tllr. 
lttıi Maartt Vektu dülı edebiyat fa_ 

lesinde Profe&örlcrtn l§tirakll .. 
Pıtaıı toplantıya rı e Y•. 
da bilhassa latQ.m Yllllet ctmtıı. bura. 
~ııblyat IQ anaikloPedfaı ile 
llı.u t.U • gau çıılışnınıarı konutuı. 
lıp ~ r. Dlvaıı edebiyatında kullanı. 
1 ınevcut IOgat kJtapla.n.uda b 
Unmıyan kelime ve mettıumı u_ 

tdcn bUytlk an cem. 
bazırı edebiyat JQgau yakında 

• anını§ Olacaktır. 
lzmırın Sinekli mıntakaam 

.tlıUddettcnberı bat da bir 
l'eltn u ı lfçe ba§ıayaıı he • 

er eytılnı arttı....,, ... _ 
• Aln.... ---.......-. 

turan .....,~ 811.hlllertnd~ karaya o 
" Dent;)·oııarı ldareaıntn Tırh • 
•puru bu sal:ıah azı 

l4h1 • Yanuıcıa AlCllldar 
~~ şçmı.,ı bulunduğu halde U. 
,,,,__ ıza Jetnıı;ıur. Vapur Yarın ha
....... alınacak ve t 
tnıe1aıı eıı be}'eµcı1 tara.. 
• mu~ycne olunacaktır 

Belediye lktıaat • 
ı:ı:ı.vıunı mUıtUrlUğµ vapur 

arınm "15 d 
llıaaın ~ en 400 kuru~ çık 
birııwı~ ;e atgorta tlcreUcrinlıı de 

ilinden dolayı~p~kuru~a l'UkJ!elme. 
lanwn mUracWltı cı kömUr tUccar
dar 21 Ura G ku Uzerıne ıhndlyc ka· 
YaUıu 22 Ura 8 k:ı:..ınu Sömikok n_ 

• rnr v,erını t r J .. n çıkarıııaga ka. 
• ..... tar d:ıı.;ı. 

aevkedilmlıtır. t:• c • .ı.:u 

• Avrupadakl b.f 
lllle lhaJe !flertııcıe a:?'ıım Vaziyeu dota11 
tedbirıen vo bu m aaı lA.z.ımgeıen 
""'"eıı ._~-- cyanı:ııı ikmal edlle 
....,, ...,..... ihale ~ ı .. ft • 

ne suretle tanuı 1 ~aat yl~rtn1ıJ 
tını mlli:ak m a.ııacuıtıllrl keytı,ve. 

~ ve tet1'tk cd 
leUer mUnıeası·ı r1n eu vek"· 
llı.isyon bir r1po: d~Urekkep ko
tapor btıtllıı vc~cUere laınıotu. Bu 
bu hesaplar dnhUinde y;önderiterek 
llleat blldirUmJotır. ~ket edil_ 

"" Feltlket mınt&kaıarnıdan 
~ gelen vatandaııııı.naı~ ~ 

1189 ~lşlyl ~ulmuı.ıtµr. ta-
)e Öğrendiğimize göre, lngtıız barbı. 
~ 11c.zareu teıru<et.zedeler için 800 

, lıdal madde göndcrmifur. 
ita llıukru- komisyonu bugtUı ınnıta. 
l\ııa l1caret mUdUrlUğtlnde leıcrar lop 
ı~ t'ak geçen hafta tı;lnde leabJt ec11: 
~ lhuur b4dJ1ClcrinJ tetkik ede-. 

lr. 
' • )\ta lıectııtyek!Syündo yapılacak bin 

~~ ltlı hastanenin plAnlan dllıı bele. t' ~IBJ taratındaD tet.kilı edllmtıı.Ur. 
~lt :r Nana vekAletlı.e gönderile. 
<ltr e haatnnenın tnşıı.sı iki aya kil· 

• llılbıattıuı ya ıcona..cJıtır. 
~ Şchtr meı::usı yş.rq. '1Jbat ıı:uırıa 
s~w.e IJNJıyıı.caktır. Bazı imar 
~ l>Jıq~ dotaY14tle ~ı~pıtn yeni 
tı:ı~ı:~ Ueçl!şp ancak nisan tı:U-

• k VcrtıceekUr • 
~ llzıakatAt ·ckAteU mUşJ.ç~ mu
S Jd~nıu~ N~m ıehrlllllzde U· 
~~&ıı:ıeıeşımn ucreuen v~ idare 
~~ı Pi-raJan ~ıeaııc de 

• Oltnaktadı 

~~ 5ene ;~raacı clv;ırmda 
~ ~llkzı ve kurtarııamıyan Sa· 
.~ ~runun enkaz baUn$ a&-

~~;arar verllmfştif. 
t~ Gt.~1 ınrntaka llmıııı re! llSf 
'-~.'." P~llnde ootm~ oııı.n ıw 
,~ ~,.. t.alJp bW&-

ların bitaraf.: No. I J Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

evıt edilecek 
BULBARiSJAN ı:ONf.ERANSA 

MO AHiT 6Ö~DERMEYECEK 
Yunan ha~icJ siyasetinın mıh ver ı 

statükonun muilaf azasıdır 

Hitıer-ı 
Oyn gecs bir 1 
nytuk ~ söy'eui İ 

O, yani anladığın erkek ')'ann 
ak~ama kadar buraya gelecek. 
Hiç kim.8e görmeden, onu .araya 

'' almanın kolayı .. Gizli merdiven 
• 

teri de bili~rsun .• 
- Evet Sinorinal". Mil:ıterib 

olunuz! .• 
- R_pzita bUtUn di!fka~inizi, 

bütün vefakarlık ve sadfkatinizi 
bekliyorum. Haydi yavrum. 

Hiımet&i kız f.ynldı.. O sen,: 
yal.n.u kalmıştı. 

Balkan nntıuıtı konseyinin Bcl~ratta yapacatı toplantı iki ~ ~onru ı 
&.ikan Hnrlclye nazırları. bn arada qarlclye fcklllmh U~ Su.rffol; 
lu, Dclgra.t yolunu tutmuş bulunuyor. şuıu;ı S~il ~katada.11 
gcldL Bu ~:un hareket edecek. \'eklllmJzln lşiJYıbula ı;eıblnc dair 
haberi diğer sUtunl:ınuuzda okuyacakamız. 

!nHıl·~ ~aşvekili 
ti itlere cevap 

verecek 

Onun oday'- girdiğini, ağır a· 
dunlarla yanıbıışında diz ~öktü· 
ğilnü görilyor ~i.bi oluyordu. Bir
denbire kalbi şiddetle çarptı. 

sanki meçhul bir genç yüzü, du· 
Bertin, 31 (A.A.) - Hitlcr, daklarını kendi dudaklarına doğ· 

dün ak§am Spor · Sarayında 20 ru uzatml§tı ve ateıtcn bir çift 
bin kişi muvaceheS1nae bir nu - ,. 
tuk söylemiştir. Hitİer, ''Dalma göz, ~endi göıbel>ekkfinin i~F Burada, diln geceden bu sa.baba kadar, Belgrat toplanbsı et:rafmcla 

gelen telgraflan \-eriyoruz.. 

p(U".İş, 31 - Ankaradan Pildi • 
rildiğinc göre, TiırltiyF H9ricly,~ 
Vekili Şükril Saracoğl'µ, ~lgra· 
da gitmek i~in piifl akŞ<lm hare • 
ket ed{!rf n ~u peY-1rıa ta Q.ı.ılup· 
Jll~ıtur: 

"- BaJkıın HariciyF NazırJarj· 
le teptil ~flfar etnı<:k fırfatını bu· 
lacağımdan dolayı bahtiyarım. Bu 
İ~timıırıı palkan Antantı ~zası ~
rasında en mlikcmıneJ rikır p.irlı· 
ğinin ınevcud(yc.tlni Eıir <Jcfa da· 
pa lsb~t edeceğine kaniim. Bal 
~an\ar sulbü, bi.ı tesanütten f ev · 
kal!de müstcfr.l olacaktır. • 

KONFERANS RllZNA1'1Ef:SI 

Belgrad, 80 (A..A.J - la\ı&aı 
Balkan antantı konteransınm ruz;. 

11\lmesınde eaaalı noktaların ounlar o. 
ıacaıı bUdlrilmektedlr: • 

1 - Balkan merulekt'Ueı1nln bllytlk 
devleUer bJJhassa muhai'lpler karıı 

fUldıı.k1 hattı hıırekeU, yani Balkan 
devletlerinin tam bitara'1ıklannın to· 
fldi· 

2 - Balkan antantı memlekeUert 
Din '4C{l.riftfD Ye Dulgprtatanla mu. 
nasotıcUı:rJ vp Balk{l? • Tuna ~ 
ve btf.fl.raflığuım 14Jµıeııt ırnı bu 

ınc:~ekctıerle te§~ pıesaJ lmlı.loı 

8 - Q39 yılı 1-'*1 d~ edilen ve 
hıup <lolayuılle tehlr ~ en h~ kpıı 
te~ mev:zuupu tll§kll etmeal icap 
eden bazı 1kUBad1 meselelefb tetkiki 

'llETAKSAS DARF..KET ETJ'l 

Atına, SO ~A.A.) - Batkaıı jlDtan· 
b konseyi toplantıaınıı lşUnık edecek 
olan başyekll ve hariciye naun ııe_ 
takBBaın rtyasetlndekt Elen '1'/ıfet..I bu 

~ IG (A.A..l - Pa1"' 
Zora gqıet~ rucyQSJ 

.. ~~@!1~~ 
nınşahlt ıönderml~kUr. A~ P.. 
ıete>" Sike ~~l!Ul da ıem.u O• 
dfla1JY~ffi'-.. 

puda~, il (AA.) - kont~
ki tal"\-ındaıı YJpılacak beyanaf hak· 
kın~ ~an mec:Ualııde bU~ bir ke. 
t~yet ~terUmektedlr,_ s.Jkan 
komenuısı ~ıaııtımun bwıa lm1I ol 
dugu sanııe<lllmektedir. Bi)'UI mala· 
CIUeıde söyleıadlatne söre Macari> 
tan her aman Uert ahnsu,u ~ep'er. 
~a ?~~ııur. :V-~ flmdUd 
ahval dolayısUe bu mueıeııırı kun:a. 
tamamakta ve bu sureue sulhu lnır· 
tarmak bUSU8Wldak1 &l~ll JÖa. 
termektedlr. 

SAAT: 13.40 

Belçikada sef erberli
ğin mal olduğu masraf 

lirllkscl, 31 (A. A.) - Maliye oıızırı, Belçl!ca balkın~ hltıı!ı,erı 
radYAAa Jlir nutuk 86yliycrck ~imdiki bllkiimetin barb facıa:Ptıa PJinı 
olmağa ~lışmaktan lbaret olan alya.se~in zaruri olduğu nokt.uıııdl\ 
blrar etmtııtir. 

Nıızır, eferberllğin v,e lstlk!Alln kalkanı olan ordunun takvtvf!ı:l 
işinin ~Undc 17 milyona mal o'ım&Jtıtt olduğunu ve böyle bir ~yrPtil' 
muvaffakıyetle tetevvnç edebilmesi l~ln dahUt bir lstlkru akdi 11-
r.ım olduğunu BaylemlştJr. 

ltalyaya giden :Yugoslav heyeti 
BelP?dl SJ (A. A.) - lktısadl bir heyet yarın Roma ve J.1111-

na hareket ederek Yugoslavra t.p.rnfuıdan ltalyaya yapılan ılparişlf'r· 
le m~gul olacaktır. ltalyaya bllha88a pamuk ipliği sipariş ~imla· 
Ur. 

Difer cihetten Ucaret nnznı bugün Alman lktısat lltzaretl mfla. 
tep.n Bırkmannı kabul etmiştir. 

Macaristaqda soğuk dalgası 
rfs~udapetıte, St (A. A.) - ÜçtincU bir soğuk dalgaSJ b8tUn Mrır.a. 
altın qa hUkUm sUrmektr Jlr. Magyarovar'da hararet derecesi Hfırr.ı 

da 23 e, Budapcştcde 18 e dUş1JJUştnr. 

B Macar - Yunan hava anla•maıı 
adap te, 8 • ~ 

1 ~ l (A. A.) - ResroıPn btihbar edildiğine g6re MI\. 
car arla Yu 1 r- • 
:va mUnaka}::ıJl ılar arasında lkJ ıııemleketl blMblrtne baJiıyacak ha. 
mu~tur Sof tesısı için yapılan mllzakerelet, bir ltllA.ta mUnccr ~l· 
Yuna~tau ya ile bµ kabil ~Uzakerr.ıer yapılacaktır. Macaristan th 
her lkJ m ~tndf imza edilmfe olan IUIA.fna.me ahkAmına nuuan 

cm eket, laYY&relere kendi to raklarmd 
pi vermektedirı P a uçmak mUsaadest· er. 

Biribiri arka "I Al • . 
Be sına o en man Mnayıcıleri 

m. sı (A A ) ''B d" t-• . 

adalet ve haktan bahseden tngiJ- bakıyordu.. Kula~ınd': 
tere ile Fransamn mürailik1erine'' - Seni seviyorum Kiyaral. 
şiadetle hücum etmiı ve bu iki Diyen tatlı, sıcak, gıcıkla~cı 
devletin ''menfur ve gayri insani bir tısqtı vard~. Baııııı ~ddctle 
Vcrsay muabcrjesini cebren ka • ıilkti ~e do~ruldu: 
bul ettirmek suretiyle Almanya c'l 

aleyhine tarihin en bUyUlc: adalet- - Ne oluyoruıp, birden_Rire n~· 
sizliği:ıi irtikSp etmiş oldtiklarını dir bu bendeki kalb ıdcği§ikliği? .• 
biltün dünyanın bilmekte oldu • Onun l?ll!hakkak geleceğini bi· 

. ğunu". ı:.övlemii ve bu mua~ede· liyQrdu. MrshuJ Konan, cusen 
namenın valiıız Almanvan ımha· bütiln Venedikte, bütün Adriya· 
ya rnatu! bir tc~c~ü, Ôlm~kla tik, ~unan v; Adalardrn!P auta· 
kalmayıp "aynı zan~nda Avru • • . • - .. 
par!! kıırşı 'bir ihanet" teskiJ et· rında lstepığı zanıan. bıdı~ 
melit( buluncJq~iınu ~üokü bu 1 yer?e buluf!an ve aö:r:UnU muhak· 
mµabcdcnaroenfo Avruna kttası - kak yerine ~e?ren bir kahraman 
nı altU~! ~tmlş ve haktkt blr ıul- olaral' ı,nı~!§b. f.akat btf ~elif 
hurı tceşsuslin~ ~ani olduJunu te, kor~s Uıtimalk:r de ardı. 
itive eylcmiştır. y ö ··ıu b·. ..ı·ı· ~ · a ı ru r, ıtse-.ı ırser. 

.. _ Al~ny,ı, 80 mllf,ondan i- Kiyara bu e!T.life ile terler si· 
baref olan nüf ıuıunuo 600 bin ki· . ld • 
lometre murabbaı gibi ufak bir gı 0 1! • saha işı?al etmesine. buna m'u~a -
bil nüfustan daha az ofan :Fran • 
arzlarla tnrHıJerio milv~larca 
kilometre murabbaı araziye bi -
kim olmalanna milsaa~~ edemez. 
Bu mesele, ıu YFYI bµ tekilde 
halledilmek icapeder. Na:ı:iıt Al • 
manva. harbi i::tem~i ve Fransa 
ve İngiltere ile anlaşmak için 
mümkün olan her tilr!J! teşebbüs· 
lerde bulundu. Fakat bu tqeb • • 
büsler, ıuya dü§tı.ı. F ın şampiyonlırının 

Almanya, ltaJ· 3 fle müşterc -

ken takibcttnekıe olduğu slyase • bı"r muv~ftak ı·veıı· 
tin iki devletin doı;tluğu ve yek· 'f !! H 

diğerine mümasil tnenraaııcn sa· Sovyel mUhı·mmat depo· 
ycslnde şimdiye kadar hiç lıir 

veçhite dcğişmcıniştir." ,armı havaya uçurdular 
Hitler, Almar,ya ile Rusyanrn 

arasını açmak için· yapılmı' olan 
bütiin te~bbüslerin akamete uğ • 
ramıs olduğunu söyledikten son· 
ra Atmanvıyı yere sermek için 
f nF.ilbler tarafından yanılacak 
bütün teşebbüslerin ıuva düsece· 
j?ini, cünkü Almanvanın nihai za· 
feri elde etmek huıqsun:la lcatf 
k::naate sahio otarak her banfZI 
bir tehdide karar koyabilmesine 
medar ofacak s11Shlara ııahip bu • 
lunduğunu bevan etmiştir. 

0
- Avusturvanrn lıtiklSll me· 

ael~lni veni bastan mllzalscr.: 
masası füerine kovmu! P.lan Da . Ue1alnkJ, il <4-;+I - La~g• gölO 
laılveye gelinre. bb:;~t Avmıtıır · c.:pbe»ind'- R~ar. ncvmldaııo taar· 
val•lardan tSvrk oldı•i'u cev:?bı a
larıııktır. Buı?'Un Alman milleti. 
tek bir ' bloktıır. Bu aıiJlet, aıJa 
tealinı olmıyacaktır.' 

f.l?IBERJ.A VN CEV .\f 
VµtECEK 

Lon<\-a, 31 (A.A.) - Sivasi 
mahafil, CembrrJavnın slSyliyc • 
ce~ nutukta Hitleriı radyoda 
vanmı~ obhıı?u ~eyınata t~bıiq · 
t~ bulunacağını ve bu b~vanatm 
ihtiva etmekte olctul;ı vanlr~ mil· 
talh ve tefsirlere i~ret epece -
ğini bevap etrpckteı:lirJer. 

Çembertavn. avnı zamanda hic 
,nnhesiz Alm;-.ı.vanın harntt'ki 
meıulivetinden de bahsedecek ve 
cihan har.hini fn'THtcre ile Fran · 
sl'nın ctlcarmıs oldukları ıurctln· 

de Hitler tarafından ileri ıüriilen 
iddialan da red :ve cerhedecektir. 

Londraya giden Fransız 
mebus lan 

rw:ıarına de~am etme'•tedlrler. Sov· 
yellerin rtcat eline~ lmkin.sız ıgını 

aqıamıı oldukları ftı lAlf arazide 
1;;ekllıı·ken soğuktan ve a~lıktao ölme. 
gı 1''UA.ııdiytJılarm j(ıı.rıuııu Ue oım .. 
gi tercih etmekte bUlunuukları lntı· 

baı vardır. 

l:t'l.n!4.Dd1ya ukerl maka.matı, bu 
mıntakada harp etmekte oıaa Sov
yet kılf.atının, flmdlye kadar battı 

barbe ft ltedllmlf kı~tın en ıq kem 
mp.lerl otdugıınu beyan etmektedlr!ı:r. 
Bu kıtaah cesur, ka.4ramanane ça.r. 
pııımag-a kabiliyetli, iyi techtz ve tea. 
llb edllml§ e.rattan mUrekltepllr. Fa· 
lutt pek zlyacle ~lyaıı~ hareket et• 
mrıkte<11rler. 

Bu cephedeki barekAtta Flnllndlya. 
lılar bUyük mUşkUIA.ta ugramaktadır 

ıar. <_,ılnkU genlg ıntkyıaata b&rekll 
lcraaını rnuıteızım muhar!'beler ya. 
pıtmuı mevzuubah.aUr. 

f!OVVltT RBIJGt 

Moakova, il (AA.) - Lenlngrad 
ukert mm~ er~r~lııl.n 
teb11Bf: . 

80 lklnc11sbunda "'ara ~ ~· 
bir lıldttfl olqıamUJtır. 8ol(}'et taYn· 
releri, dllşmaııın asker1 bedenerµıe 

birçok muvatfakiyeW taarruzlarda 
bulunm\lflardır. 

yapılan bu hareketin manaaı 110. 

idi?. 
Du.ka, ~ara.Yına döndükten 90lr" 

ra ~tl~ce o;daıima ka~ v~ 
•Jüşilnmüştü: 

- Kiyara, fazla ileri iİdiyor. 
Evet, onun vasisivim, en Y.alwı 

~ ~. . 
akrabasır.ım. Fakaf aynı zamanda 
bir Dukayun. Her kapı benim 
emrimle a~ılır ve, onun her ~rl. 
beniın vicdani meı'uliyctimin .ı· 
tındadu:. 

Duka' küplere biniyordu. F 
la ileri gitme~ten de çekiniyordu. 

~ün~ü, ~iyaranın mukav~met!.Ji 
tzzctı n-etısli, pervasız biı; ~a oı·. 

duğunu ~a hesaplıyordu .• 
Dukanın kafbinde bir ıu~ 

• 
vardı: 

Acaba! ... 
Evet, acaba, Kiyata1d, J?lı~J,c 

sını sevmediğini herkes anJamıı· 
tı· Meçhul Korsandan, onun 
kah r:ımanlı ğm:lan, güz~lli ğindeıı 
milumattu mıydı?. Oqa karıı n, 
düşünüyor, k":ibindc ne hisa~ :. 
yordu. Hulasa, Duka, biç bir oc· 
ticeye varamıyor ve bir Çare bu" 

• 
lamı yordu. 

Derhal, aUtn çeki? V4r~u; Biı: 
zabit girdi: 

- Bana, Yüzbatı Ventoriyo~ 
çağırınu.. 

- EDJr~dersiniı devletlim. 
Biı: dakika ıonr~, gcny t~ 

yüzhaııaı içerys ıiffi3i§ti: 
- Gel Ventoriya!. Ne haberler 

var?. 

- Denizlere bir kc~ fi1oeu . . .. 
çıkardım. • 

- Çok iy$ .. ~ ~ bir ıey 
daha aöyliycyim: 

Fa.kat b Qlan, !'H~ atkslik 
namuı ciddiyetine ıc di ~· 

ceğim yüzbaıı .• 

- ~ Ustfrih ~ua 1!•9'!~ftr 
Rllı• bcA bir ~ulu ~~· t~~
~ ~ılıcnm ~ı.r 
öldürme~ e E 
Edcriqı. 

- ~'l>h~ba \1 cntÖri:vp ,. ı~
rip,a lijyara)'t aiyarete !i~t!ıB: 
Vcnedik Dukası, tele ve~ f!Bt 
akrabaaı olduğum halde, l&yd~ 
ma bir aebcblc, beni pbul •• 
di. Bu kııı acyefiqı. ~dif !iF 
rim. itiraz f~ed~ Fa~ Met 
onun ummnt vaziyetini ~ fi" 
kından tetkik etmek !fıuıu*'· 
yım. Keza, herhangi bir aeraerl· 

n!n ~arruzııM u~nunası da ıq~· 
·~~!diı:. Nitekim o kora.p ~ 
dut, aaraya kadar ginniı, pence· 

rcre _iiçek bırakmıttrr· VaP.!~

~tn ~eY!n !na hatlarını ~ !9r
liyeyim : · 

Varın veyahut yarmdan ~ra 
gidip, onıı benim namıma gö~ 
ce ksin. Kendisine aelamlaqe 
ıöyliyeceksin. Aynı zamandı~ 

Yapacağımız tahkikata medar ~
mık üzere, bu çiçek ve mektup 
hadisesi hakkında marnmat ı.d· 
yeceksin. Bu bir 1.. Sarayı aıilfa· 
hede ve muhafa.ıa altında buhm· 
duracaksın .. Fakat belli olmama· 

ıı içiq, iS*eri ara pırı tamamca 
sekeceksin.. Ya1nıı karp taraf· 
laroa bir iki kişi kafidir. 

- hnladım haımctpplah f. 
- En küçük bir ıerdeıı ~eni 

haberdar edeceksin t. 
- Ona hiç ıüphe yok devlet': 

Hın. 

- Her kUçiik muva!akıyetin· 

ıdc, bir rütbe terfi edeceksin. 
Şimdi sarayımın başyaverisiıı. 

Yarından itibaren üniformanı 

•ırtında göreceğim. 

Yüıbaşı, eğildi ve Dukanm c· 
tini öptü. Genç yllzbatının eevio· 
cine payan yoktu. tıcbal mercii· 
vcnlerini tırmanmağa baflamıttı. 
Verilen i§tc ne kadar muvaffak 
olursa, o nilbette çıkıp gidecek· 
ti... ( Duamı nr) 

rektörU ~tih · · - un ~ .,..., Slle:ıya eapay:t tröıstU dl· 
• k1ın Yllzb .. ı Henkel von Ooauersm~·ın blM ... 

ticesınde 61dU~nU bf .,. "l"aı. ıao-
nra bU ldirmektodir. Bu suneue Knıpp ve Voeglcr'd.ıp 

Londra. 31 (A.A.) - Çember
lavn. Başvekalet dairesinde Del · 
boıun riyasetindeki Fransız par • 
ltmento heyetini kabul ctmittir. 
Bu ziyareti Avam Karnıruında 
Fransız mebusları ıercfinc yeri -
len bir ziyafet takip eimiıtir. 
Fransız mebualan ~ana PariM 
d&McMJCl'dk. 

Asırlık İn•anlar memleketi! 
80 

y(J.k ~ -1~ P utJa erkfnA>,ı·~ ~ ~ı-t ... ı. 
oluyor. ~., 

M~ sı (A. ~-) - f!afka.ııyadı benlb kelfedllm~ P1aıı 

~AD~ 111mlf,kumd1 doJ~akta PUm Uıııt bir bt)'M. -Wsa 
aballU arumda 130 &1' w )'aflAda 3$ k.ill bulmuttw. 
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A acıası •• 
Hayatta hiç müşküliita uğramalJan 

biri ilk muvaf fakigetsizlik karşısuıda 
ailesini niçin öldürdü? Bu bir sırdır/ 

Hayatta hiç müşkülfü..ı uğra· vaşça, yanında uyuyan karısını, 
mayan biri ilk muvaffakıyetsizlik Glenn Hamılton Harperi uyan 
karşısında ailesini niçin öldürdü? dırmağa çalışarak, kalktı. 
B~ bir sırdır!. Kadın, kırk iki yaşlarında, fev-

Ev<dc- herkes uyur1:e , Oliver kaladc güzel ve miiitemmel bir 
Harper, uyanıktı \e g::ce yansı- anne ve ev kadım obrak tanın· 
nı bekliyordu. Gece tam onikiye mıştı . Harper bırakmış olduğu 
kadar beklediği kimse gelmezse, mektupta bunu bilhassa, tebarüz 
karısile üç kocuğunu öldürecekti. ettiriyordu. 
maamafih, vak'ayı anlatan kimya Sessizce zemin katında bulu· 
gerin ı:rkek kardeşlerinin ve ailesi nan laboratuvarına indi. Sonra 
nin hayatını birazda talihe bı" yukarı kata, dört tane beşer ga· 
rakmıştı. Lakin bu ufak bir ü- lonluk, çini küpler taşıdr. Bun· 
mitti.. lat1dan iki tanesini, biri on.Uç, di· 

O, geceyi haft:!larca evvel ha· ğeri yedi yaşlarında bulunan ço· 
zırlamış, eylülün sekizinci günü· cuklanmn yatak odasına götür· 
nü intihap etmişti .. Belki o vakte dü. ' 
kadar ona ağır ve kötü görünen On üç yaşındaki Wendell, fev· 
vaziyet düzelebilirdi t. kalade piyano çalardı. Onda bir 

Belki de, en son dakikada, onu musiki dehası bulunduğuna, pi· 
kararından caydıracak haldise vu· yano hocası kani idi. Yedi ya~m
ku bulacaktı. daki Tommy ise, istikbalde çok 

O gün, öğleden sonra, asistanı şey vaad ediyordu. 
haberi olmadan cebin~ konmuş Babalan, yavaş ve ı1sulca, için· 
olan mektubu okursa ne iyi. Şa- de bir gallondan fazla öldürücü 
yet kararı dakikasından önce o· mayi bulunan küpleri yere koy
kumamış bulunursa?. İşte o za· du.Diğer ikisini kansının ve on 
man Turington sokağındaki facia ya~ında bulunan kızının yatak 
İJlenmiş bulunacaktı. odasına yerleştirdi. 

!ıi talihe ıbırakmak fena bir şey Odaların pencerelerini dikkat 
Kimyagerin asistanı, Henry, o ve ihtimamla kapadı. 
gece yatağına girerken ceplerini Eğer bu esnada çoduk1ardan 
karıştırmadr. Beş kişinin hayatr biri uyanıruş olsaydı. babasınt pi· 
mevzuubahs olan mektup ise, jama ile pencereleri örtmeye ça· 
geceyi ıbir paltonun cebinde ge· ltştığım görürdü. Fakat onun ze· 
çirdi. min kattan, son defa çıktığını 

Harperin evindeki ışıklar sön- görmüş olsayldı korkudan haykı· 
dü; nöbetçi polisler, ay ışığı al- nrdı. Zira bu sefer, eldivenli eı
tında sakin bir uykuya dalmış o· !erinde büyük bir kap, ve yüzün· 
lan evin önünden gelip geçtiler. de korkunç bir maske varclı. Ka
Facia ise ibütün dehşetile hazırla· rantıkta bu ne dehşetli bir man· 
n:ryoı1du. zara vücuda getiriyordu. Toprak 

Olwer Harper gece yansına altından çıkan, ve etrafa ölüm 
kadar asistanım bekledi. ~lme· sııçmağa hazırlanan ibir canavar .. 4 

diğmi görünceı y_atağmdan ya· , Ayaklapm~ • '!cıma _basarak, 

çocukların yatak odasında bulu 
nan küplere, birer avuç, yuvar · 
lak naftaline benzer şeyler attı .. 
Kapryı kapadı. Aynı ihtiyatlı a· 
dırnlarla kendi yatak odasina 
geçti. Aynı şeyi de oraıdaki küp· 
ler içine attr.. Bunu yaptıktan 
sonra evden uzaklaştı ve maske· 
sini çıkararak attı. 

Bir an, facianın önüne geçebi· 
lecek bir ihtimal belirdi.. Kızca· 
ğız inildedi. Bunu duyan anne 
yatağmda doğruldu. Odada acı· 
badem yağını andıran bir koku 
vardı. Bir kimyager karısı olma· 
sı dolayısile bu kokuyu bilmesi 
lazımdı. 

Nabzının sür'atle atmasr, ku
laklarınlda duyduğu uğultu ona 
tehlikeyi anlatmalıydı. 
Yanında yattığını sandığı ko-

casına seslendi: • 
Kocası cevap vermedi?. 
İşte bu hiç bir zaman öğrenU· 

miyecek. Kadın yatağından kalk· 
mış bir iki adım atmış fakat yere 
yıkılmıştrr. 

Diğer odada bulunan erkek 
çocuklar güler gibi öldüler. En 
ufağı, yatağına beraber yattığı 
oyuncak ayısına sıla sıkı sanı· 
mışı. Kansının yüzü ise ölümle 
mücaldcle ettiğini gösteriyordu .. 
Zavalhanne ..... 

yen o beyaz yuvarlaklar ise 
"sodium cyanidc" dir. Bu iki 
kimyevi maddenin birleşmesi, en 
öldürücü gazladan olan "lıyd· 
rocyanic" gazını meydana gcti· 
rircli. 

Tahkikat yapıldı. Kimyagerin, 
son iki hafta içinde, Walter Mor· 
ris isminde on yedi yaşlarında, 
kimya tahsil eden komşu çocuğu 
na, laboratuvarından alet ve ede" 
vat hediye ettiği öğrenildi. 

Odada ailesine yazdı ğ ı bir 
mektup bulundu. Mektup şu şe· 
kilde idi: 
''- Sevgili anneler, babalar ve 

kardeşler. BunJar için üzülmeyi
niz. ölümleri çok iyi oldu. Hfi.s· 
lanmak ve intikam almak benim 
tabiatun ve işim değil düşmanla· 
nm bu yaz benim aleyhimde ça· 
hşblar .• Onlarla başa çıkamadım; 
onların istedikleri oldu .. 
Eğer .düşmanlac-nnı öldürsey· 

'dim,ailemin ismi lekelenecekti. 
Y a~amakta devam etseydim, mu· 
hakkak :ciüşmanlanmı ortadan 
kaldıracaktım •. 

Böylesi daha iyi.. ölüme, ıztı· 
rapsız, sakin ve müsterihane gi· 
diyorlar. Karım fevkalade bir 
zevce ve anne!. Planlarımdan bi· 
haber. istikbaldeki projelerimizi 
beraber yapmıştık. Fakat hepsi 
suya düşmü~ bulunuyor." 

Mektubun son kısmx ise ken· 
'disinin boşuna aranmamasını bil· 
dirdikten sonra: 

"Allah taksiratlarmı affetsin." 

Ertesi sabah, Henry uyandığı 
vakıt debinde m e k t u p 
bulunan paltosunu giydi. Kimya
haneye gittiği vakıt ldaha açılma· 
mrş olduğunu görerek bir hissi 

Cümlesilc bitiyordu. k a b 1 e 1 v u k u ile şüphe" 
ye düştü. Pantalon cebindeki a" 
nahtan çıkardı, kapryı asarak'. .. 
içeriye girdi. Patronunun evine 'I 
telefon etmeği düşündü fakat .r· 
bup<lan da vaz geçti. q~ 

Bu faciaya sebep olan darbe 

Aradan bir saat geçti. Fazla. ·ı 
auramadı .. Acele ve sinirli adnn· ~ 
larl:ı kimyagerin evine gitti. f 

Bahçeye girdi. i '\ 
Kapının önüne gelince, oraya:'":'• 

iliştirilmiş ve üzerinl:le bir ölü" • 
kafası taşıyan bir kağıt gördü .• {, 
üzer.inde mavi kalemle şunlar ya·t 
.zılmıştı: · ·}' 

''-Dikkat ·Tehlike.· Maske· t 1 

sİ'l yatak odalarına girilmesin. t • 

·f'cnccrelcr eldivenlerle açılsın.· 
Dihkat. -ölüm Tehlikesi.:" 

işte, bu satırları okuduktan f 
sonra, Henry'nin paltosunun· 
cebine giren eline zarf geçti .• ~ 
İçimle. haftalığı olan bir çek ve · 
şu iki satır bulunuyordu: 
"- Mr. Henry. Erkek karde· ~ 

§İme telgraf çekin. Kendisi la· } 
zırn gelen şeyleri yapacak." ~ · 

Henry, derhal polise telefon · 
etti. Polis itfaiyenin yardımma·
ihtiyaç duydu. !ki saat sonra, f 

L evin içi zehirli gazdan temizlen· · FaeJ:ulnn sonr:ı, tnaslic ile müeeh· 
mişti. ' hcz bir itfaiye neferi, küplerden Kimseyi uyandmıwnağa dlkliat: Nerek. liiipl~rl teker teker odaya. 

yerl""tirdi. YUzünılcki maske ile korkunç bir <'anamra benziyordu. 
Etrafa ölüm s~ bir ea.na\ar ... 

Son Dakika'nın zabıta romanı 31 İKİNC!KANUN 940 - No. 33 

Yazan: William Matin Çeviren: Ha-Ke 

Con, Ellen'e baktı. Kız ba§mt 1 ammanın opera binasile portakal 
iğd.i. arasında olduğunu söylemişti. 

"-Hiç olmazsa bana da haki· Con: 
katı anlatmaz mısınız? Mademki - GaliQa. anlamağa başlıyo -
Evans'a anlattınız!" rum, dedi. 

Ellen tasdik makamında başı" 
nı iğdi. Gözlerinde yaş vardı. 

Con sormağa başladı: 
"- Rejinald Valpasla görüşü· 

yor muydunuz?" 
"- Evet. Tanışmamız ancak 

bir merhabadan ibaretti." 
''- Ohalde polis merkezinde 

oau tanıdrğınızr neden söyleme
diniz?" 

- Zira Valpas, ölmeden evvel 
benden bunu rica etmişti. 

O, çok esrarengiz bir adamdr. 
Cenubi Afrikadan gayet gizli bir 
muammayı çözmeie geldiğini ve 
işin içinde milyonlar olduğunu 

söyledi. Benden bilhassa sükut 
etmemi rica etmişti. Bana mu-

Evans, asabiyetle: 
- Bu işten ben hiç bir şey an

lamıyorum. Bu portakal mesele -
sinden bıktım artık! 

Con yine Ellene hitap ederek: 
- Valpasm sırrını sakladığı -

nızr söylediniz. Acaba Evansa 
hiç bir şey anlattınız mı? 

- Evet, zira onunla göriiştü
ğümü öğrenmiş, ben de Hizım o· 
lan her şeyi anlattım. Evans yar-
dımımı istedi. Mavi portakal ba -
rına beni o yolladı; 10 numaralı 
ldaireyi l:ontrol altında bulundur
mamı o emretti. 

Evans söze karışarak: 
- Bayan EIJenin yardımları · 

nı hiç bir zaman unutmıyacağım. 

Kiiplerin içinde bulunan "acide bir tanc:.ini C\'<lcn dışarı 
sulfurigue" di. Naftaline benze· götürürken , 

Con: 
- Evet Ellen; çok doğru hare

ket ettiniz 1 Her halde kolay bir 
vazife değildil 

- Başladığım valqt, işi zevk
le yapıyordum. .• Hayatrma biraz 
değişiklik getiriyordu... Lakin 
cinayetler arttıkça. vaziyetler 
kötüleştikçe asabımı. bozmağa 

başladı. Buna bir nihayet ver -
mek için konuşmağa mecbur ol• 
duml 

Bu esnada, bir polis memuru, 
aşağıdan, bir san<lık içinde, kolb
ra ölüsünü getiı1di. 

Evans: 
- Yazık ki, biraz evvel gel -

medik. Haydutların hepsini ya -
katardık ... 

Con, keyfinden bir cigara yak· 
tı. Demek Ellen, düşündüğü gibi 
Van Bloudun adamlarından de -
ğildi. Kızın elini yavaşça sıktı. 

Ve Evansa dönerek: 
- Haydutları yakalasaydınız 

ne olacaktı? 
- O vakıt katilleri buluriduk. 
- Belki. Fakat muammayı çö-

zemezdiniz. 
- Hangi muammayı? 
- Portakal meselesini. 
Evaııs hırsla: 

--;- Körolasıca portakallar J On
larclan bana ne. Benim vazifem 
üç cinayetin faillerini bulmak -

trr. 
Con gülerek: 
- Şüphesiz, fakat mühim bir 

noktayı ihmal ediyorsunuz. 
- Hangi noktayı? 
- Cinayetlerin hangi sebeple 

yapıldığım. 

- Hakkınız var. Maamafih bir 
cinayetin failini yakalarsak, ci -
nayetlerin sebebini de öğrenmiş 
oluruz. 

- Şunu iyi bil ki, bay Evans, 
cinayetler beni katiyen alakadar 
etmiyor. 

- Acaba yine bir nazariye mi 
yürütüyorsunuz? 

Evans bunu, alaycı bir tavırla 
söylemişti. Con hiç aldırmadan: 

- Evet, bütün bu cineyetler, 
bizim de az daha ölüme sürük -
lenmemiz portakalların yüzün -
den olacaktı Bay Evan-s ! 

- Haydi canım, portakal için 
adam öldürülür mü hiç? Ne ise, 
bugü:ı nasıl olsa hepsini ele ge· 
çir irim. 

- Ne yapacaksınız? 
- Siz merak etmeyiniz, ben i-

şimi bilirim. 
Sonra polislere dönerek: 
- Nazarı dikkatinizi celbd::le -

cek hiç bir §ey Lulamaı.lınız mı? 
Polislerden biri ba~ını sallıya

rak: 
- Hayır, efendim. Portakal -
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acaba ne idi? Bunun Kansas ve 
Ka1iforniyada bulunan· Harper'in 
diğer kardeşlerinden öğrenmek 
kabil oldu. 

Harper, 1928 senesindenberi 
Fort - Worth'da, bir müessesede 
Başkimyagerdi. Onu çekemiyen· 
ler aleyhinde bulunarak onu va· 
zifesinden attrrmaya muvaffak ol· 
muşlarldr. Harper, kendisine fe· 
nalığı yapanları biliyordu. Hatta, 
onlarr aynı gazla öl<lürmek niye· 
tinde idi. 

Epey lbir zaman düşündü, ve 
bildiğiniz gibi nihayet ailesini 
öldürdükten sonra Y.endisi de or
tadan kayboldu. Her halde çıl· 
dırmış olacak .. 

Erkek kardeşlerinlden biri J ohn 
Henderson Harper bize şu ihti · 
mali ileri sürüyor: 

"- Olwer'i, hayat şımartmış· 
tı. Her istediği şeyi kolaylıkla 
başarmıştı. İstediği şeylere, müş
!külata uğramadan kavuşuyordu. 
:üstelik onun, kendisine bir yük 
:ve sıkıntı vermiyen bir kansı 
·vardı. Çocukları ise fevkalade 
idiler. 

ı Her şey istediği gibi idi. Ha · 
yatın böyle bir cilvesile karşıla:i· 
tığı vakıt çıldırdı. Darbelere alış' 
mış olmadığı için, bu ilk sademe 
oııa ağır geldi ve aklını oynattı." 

Amerikan zabıtası bugün :böy
le bir bahtsızlık karşısında aklını 
oynatan bu kimyageri aramakta· 
d:r. 

şr:rnr. Tn·Arnosu 
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İki sevdalı, sabah karanlrğmda, 
Koveut Bahçede yürüyorlardı. 

Ölüm korkusu unutulmuştu. Kol 
kola, aşıkane sözler fısıldaşarak 
ilerliyorlardı. Con, aşkını ilan 
etmiş, Ellen de kabul etmi~ti. 

Aç oldukları nedense sonra a
kıllarına geldi. Bir köşe dükka -
nm:fa süt ve tereyağı bularak ka
rınlarını d6yurdular. 

Yemekte Con Ellene sordu: 
- Ellenciğim, şimdi anlat ba· 

kayım. O gece operaya nasıl ol
du da geldin? 

Ellen kızardı ve cevap verdi: 
- Belki inanmıyacaksın anla

tırsam. Bileti sokakta buldum. 
Belki biri kaybetmiştir diye ope· 
raya sordum: Hiç kimse müra -
caat edip biletini kaybettiğini 

söylememiş. Ben de bileti kullan
dım. 

- Bravo Ellen. Operaya gitti
ğine pişman olmadın, !değil mi? 

- Allaha şükür, hı: yır 1 Aksi 
takdirde seninle tanışamazdım. 

Fakat, kimbilir, kartı ldm diişi.ir
dli. 

- Benimdi Ellen. Otel pence -
resinden a§a~ıya mahsus attım. 

Ellen kıpkırmızı kesildi: 

Günlük bulmaca 
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Soldan ııap: 

1 - Defterler. 2 - llnal edell • 
Karısından kormıy&n erke)c. I - ~ 

rap har!lerlnde blr yazı oekıı " -
şeyin zail olm&BL ' - 1'B§laft. --" 
madenleri parlatan bir nevi top• • 
Yapılması fena görUien oeyler. 5 . ...... 
B~ında bir "S,, olsa göğU.11, 6 - )Ut 
kep, 7 - Sessiz - Şüphe, 8 - sıt 
meyva - Sonunda bir (İ) olla, g~cd 
hastalık, 9 - Fenalrğm zıddı • Bir ıı• 
v1 toprak. 10 - Ne ile yapıl~. es· 
ma benzer, yanmaz ve kırılmaz. 

Yukardan o.pft: 

1 - Parası olan, On kere yUz. :ı ...
İrada - Gölge, 3 - DUşUnce • A~' 
letıe iş gören, 4 - Saha - .Arzu.sU. 6 
- Kimya. 6 - Çift - Kabul etmeme!<· 
7 - Sonunda '(kı) olsa bir nevi üzl}Jll-

8 - Kayıb . Şakavet yapan. 9 - tıs· 
ee olmıyan - Bir meyva, 10 - nü](• 

ltl\nları lrnpamalt için onları çekerler· 
YUkselmek. 

81 "No. h bulmıı.camrzm hAlll.: 

1 - Sııme.nlık - B. 2 - .Acil - nd-
3 - Manasız - an. 4 - Alenl - anl'" 
5 - N - Siyam - K. 6 - L • t aıı,a.Pİ 
7 - ! ~ zaman - Ne. 8 - Kİ - N • 
S - Yar. 9 - Kalkman_. 10 - Bin& • 
Ler. 

- Hayatına karı§tıtzm J90 
pişman değil misin? 

- Hayır, Ellen. Bilakis ına11' 
nunum. Bu geceyi tekrar oper"' 
da geçiririz, olmaz mı? 

- Nasıl istersen Con. 
- Fakat unutmıyalıml 
- Neyi unutrmyalım? 
- Nişan yüzüğünü almağıl 
Ellen Cona bakarak: 
- Bu o kadar mühim bir ~1 

mi Con? 
- Evet Ellen. :Sugiin öğl~ 

sonra vaktin vardır, ve betit'l 
gider, yüzükleri seçeriz. 

- Peki. , 
Dükkandan, mes'ut ve ba,bU 

yar ayrıldılar. Şişman sütçu=-eııe: 
rini göbeğine vurarak arkaıarııı 
dan: di' 

- Hey gidi gençlik, hey l 
ye bağırdı. 

• • * 
·ıU· EIJen mes'uttu. Etrafında l5 

mün dolaı;tığını unutmuştu. af'' 
Son zamanlarda, Koveut ~ tıı· 

çe, asabın1 fena halde bozm~ fi 
Şimdi saadet, ona her §eyi et 
getirmişti. ~ 

Con, onu almağa geldiği~:., 
yeni ibir elbise giyinmiş olaıı4~el 
leni, her zamandan daha ·ı,~ 
~örmüştü. Hayretini gizJiyeffl 
di: -~-ffi1' 

- Amln Ellen, bu ne ~·-
böyle! ,,-

- Senin için gt\zcl oıma3' 
tedim, Con ! ' 

Cevabr gayet mas~ .,er. 
mişti. Uzun uzun öpü~) 

(Devamivat 


