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Kanunun tatbiki kararı 
yüksek tasdika iktiran etti 
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, 
ŞUBAT 19 40 Ankara: 20 (A. A.) "Başvekaletten tebliğ edilmiştir" 
SA LI 3780 numaralı Mili Korunma kanununun tatbiki 2 nci madesinin sarahati dairesinde icra vekilleri hey'etince ka· 

rarlaıtırılmıt ve 191211940 tarihinde yüksek tasdika iktiran eylemi§ olmakla, sözü geçen kanunun bu tarihten itibaren 
tatbikine baılandığı ilan ·olunur. 

ı:zo Sovvet askecinekarşı 1 Fin! 
18 inci Sovyet 
fırkası · nasıl 

imha edilmiş! 
Bir Rus fırkası daha fena vaziyette 44 • • • • 

fırka~ndr&, 20 .~Radyo, Aaat 18) - Finlerin bu&iin bir diğer Ruı afl c u 
ka Lad~ dah~ mu~kUl bir vaziyete soktuklan bildirilmektedir. Bu fır-

Jni§tır. ka 54 Uncil Sovyet fırkll!'lırun da Usl!IÜ ile allka.sı kesil· v Bundan ~r;ölUnUn şimali ıarktsindeki Rus kuvvetlerine mensuptur . s Q yet 
'lnan ~:ı ~YY~cleri bugiln )ine askeri v1' sivil hedefleri bombardı. 1 
>nadtğı b~~cl.~:ı'.~ardnnan edilen fChlrlenle fazla bir ..... ol- a ay 1 -m u -
..... . ...... _~· .. -·-· ..... -.. ..... -.. ..... __ ..... ..__.. __ ..... .._ ............... .._ .... 

............... ,, 1 ................................................... 1 

Ingiliz Kr~lı 
hasarada! 

. 
Belstnıd, 20 (A. A.) - Ladoga 

cepheeind.e kuanıla.n zafer, bu 
mmtakada.ki muharebelerin sona 
erdiğine bir delil addeclileme.z. He
nüı; bu havallde bulunan fırkalar-Eden'i ve Harbiye N~zırını 

kabul etti ! dan birkaçı m\ltkUl bir vuiyet i. 
f çhıde bulunmakta, ve ağrr zajiata 

. •. 

Lo d ( duçar olmaktadır. Bu fn-kalardan 
lril · n ra_. 20 . A .A.) - B. Eden dün gece in- birinin vaziyeti ııimcli tamamile im-

ızKKralı .tarafından kabul edilmittir. ha edilınlş olan 18 inci !ırka.nm Tu·· n el ba· şı 
:v ral Yllle dün akıam bahriye nazın Sir Oli- vaziyetini hatırlatmaktadır. üııler- . 
· !_r Stanley'i de kabul etmittir. · (Dnamı 2 lıi<'J u yi&da) 

-SVEÇ KR.ALI cinayeti 
Finl§ndiyaya askeri .yardımda Tahkikatın son safhasında 

bulunmayışının sebebini anlatıyor ' .şu ne~i~~ye varıl~~: .. 
. "Me~leketimi dünyayı alt üta eden me,'um harpten mürnküri ' Halı 1, s e vg ı ı ıs 1 Fatma y 1 o 1 dur -
~~!~~d~:~~;o:.~~a hıra lanağa çalıfmayı kat'i vazifem dükten sonra intihar etmiş ' 

r• o;••• o+v V+"i 4 o o o ov , 1 

llleci~~~::~~~y!~ix~~A;.aptılkta-s:·~ ~;, :~ı:;; • • • ~~)~
4 

:: 

4 ;i; ~:;;ı:ı,:
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;n::; ~:i~::~·n~
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Okuyuculanmwn ıilphesiz ki hatırlarmdadır: 
hitabe b" n sonra, mıllete bildirmektedir. Şube.tın on Uc;Unde, Tünel baoında Erkamharb sokağında Uı'ful· 

n ır beyanname neşretmiştir. Kral diyor ki: ~ Iah a.partımanmda esra :-engi.z blr cinayet işlenini§, apartımnnm zemin 

~. K
1
r al bu bcyanamede hükQmetin Finl"ndt''-·a· · ··- ?-.i eseleyi h:r kere daha tetkik ettikten katındaki bir odada Cideli Hüseyin .kızı Fatma isminde b:r kadın gırt-

•"n as { rf d " J ~ !ağından kesilmiş olarak bulunmu!i, İbrahim oğlu Hafikli Ha.lıl de, yi. 
led' . ·. c yar ım talebini reddetm~sini tasvip ey- sonra şimdiye kadar takip ettiğimiz~attı hareketi ne boğazından kcsilıniş bir ·halde apartnnandan fırlıya.rak sokakta 

ığını tekrar ederek diyor ki: muhafaza etmekliğimiz lazım geldiğine kalbim can vermişti. 
u .. _ Memleketimi dünyayı a!tüst eden rne~· parçalanarak karar verdim. Tahkikat yapan zabrta, ilkönceleri cinayetin bir ilçlincU §ahıs tn . 
.... rn~harpten mümkün old·"ır.u kadar dısanda bırak Aksi takdirde tsveç, yalnız Rusyaya karşı rafından işlenmesi ihtimalleri lizerinde yürümüş, fakat gün geçtikç" 
.. 1a 1 ~ • d ğ'l · hldlıse aydınlanmııı ve bambaşka bir safha arzetm.iştir. ga ça ışmayı kat'i vazifem ı"cabı addecl'ı'-'Orum." e ı aynı zamanda büyük devletlere karcı da . 

J "' Tahkikıı.tın ve morg raporlarının neticesi, yüzdt' yUz olarak ~unn 
Kral adetçeiaikiyeti kahir bir d'" k harbe sürüklenmek gibi büyük bir tehlikeye maruz varmıştır: 

harbet ekt ı F' uşmana arşı kalabilecektir. I:u mesuliveti üzerime alamam \ 'C' lbrahim 'o<'Iu Halil, tafsilatını evvelce uzun uzadıya )'azdığımız 
t . m · e 0 an ın kardeşler hakkındaki bü'-'iik ı " 0 

:.tkdır \"C hayranlığını ifade ,, .. led"kt " I . sveç bu suretle harbe girdiği takdirde, Fi~n· gibi. metresi Fatınayla Lfıtfullab apartrma.nma girmi~. hemacrisi ka-
\'e: •• • F' 1 ~ d J 

1 en sonra, s diyaya buiün y:-:!>tığı yardımı da yapamıyacaktır. pıcmm bulunmadığı bir saatte, tatmin olunamıyan ihtira.ıılardan doi?ıın 
~af ın ~ ın.~\ ı)'a)~~ muhtdi ( suretlerle } ardmıa l\l illetimin teni anlt}":ıC'.:tğıru , ~ l::t:ı\'ip edt: lılr buhran neticeııl Fatmayı QldilrmUş ve 110nra bıçağı kendi gırtfağı· 
• 

1
:ilI&'lm, a at l·ınH\ndiyanın lsveçten doğrudan ceğini ümit edeııı-:ı.'' na giStUrerek koıkunç )arayı aç~ ve cau hevlile tııla.dıgı eokakta 

ölmtl§ttir. 

... 
l\fonfe, iıleo önlerlnife Graf Şpe Al· 
man ccb zırhlısıyla yaphğı harbde 
zafer knzanan Ekster lslmll lngi
llz lmnnzörü İngilterenln Pllmut 
limanına dönmU5, mcraslmle karşı. 
laıımır;tır. Bu resimde, kru\'l\.zörUn 
baca~ıııdan aldığı ~arapnel \'e obiis 

yaralan görillmektedlr 

-..A.A..A.+ • • ••••••••••••••••• , .. 

Japonlar 
Yunnan demiryo

lunu tekrar 
bombaladılar 

Tokyo, 20 ( A.A.J - Dömei a· 
janusr. Japon tayyarelerile gemileri 
nin Yunnan demiryolunu dür 
tekrar bombard1ma11 ettiklerini bil 
dirmektedir. Demiryolu ve biı 
köprü :\1ong Tc~u bö1gcsinde ha 
""tra uğramış:ır. Japon tayare!e: 
ı:alimcn üslerine dönmüşlerdir. 

8 ir Alman casu S' 
ıdam edilecek 

Paris, 20 (A. A.) - Lil a.tıl: r 
mahkemesi Alman tebaasında. 

Şarl Szebenervi'yi caru.g!uk e4lr
mUnden dolayı tdnma mahkfım et
ml§tlr. 



2 - SON DAKiKA -
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"Meinkampf Hitler' in sözleri yanında pek 
tatlı, pek yuınu§ak kalır; yapbğım hususi ııörii§
ıneler sıklaştıkça onun dünyayı nasıl bir hara· 
b :ye doğru koşturduğunu daha iyi anlamağa 
bqlamıştım."• 

Gazetemizde tefrika edlhnlı Ol- karakteristiktir. Halbuki beD e
paaı dolayıslle, Tilrk karllerlnba Wnden geldill ~ vatandatla.
pek iyi bildikleri "Jlltlcr dedi kL,. trını, yani DanılgWerl mee'ut et. 
llllanll kllabm mUelllfi akl Danzig mek istiyordum. Bizler (serbest 
Mllalosu rel!!I Jlcnnan Cauşnlng, şehir) olarak ve cemiyeti akvam 
geçenlerde Hıımburg radyosunun, komiaett ile pek iyi aııl&§arak 
Jıaktunda söylediği b:ızı söz!er U· mea'ut YaflfOrd&&k. · 
s.ıne Fro.ruıız mntbu:ıtma yeniden - Sizler mi? Halbuki ben zan-
befanat vcrmlıt 'e kitabında dk· nediyordum k.1. .. 
r~ecllğl yeni ırsaatta baltuunu,. - BUtlln Dan!i~Uleı'in Alınan-
t.ü". yaya ilUbe.k etmek istediklerini 

aiaıfun olduj;'U Uzere Rau,nlnı; zan:ıediyordunuz, değil mi? Bu da 
illi ıamanlard:ı. diğer bir kıson AL Nazı propagandasının dünyaya 
mana., gibi, Alman,a milli ka.llo- yayclatJ pen muallanadan biridir. 
llJ!mlD ancak lfitlcrlzmle mUmkUn 1935 senesi intihabaUnda reyini 
olabl1oceğlnc lnanmıı;tL J>anzlg kullanan vatandaşların yüzde 50 
N11&tosa reisi, olması mUJluebcU- si, yapılan bütiln tazyiklere rnğ
le bll heyecanlı ~ln1crıle l!ltlerle men Hitlcrizmln aleyhinde rey 
•ık ilk tema. clm<'k lmkii.nmı verdUer. Efef tam bit letbe.ıti 
.,almaş, ona dalına hUmıetklr bir temin edileblldllf oleaydl, Naı!m 
sUküt lçlnCle din1emlıt. ona hayran lehlnde rey Yerecellleıi4 y\üdt llil 
olmnıı, faka.t bu tenıaslan sıklaş- bile bulmıyacağnaa em1n1m. 
tıkça hayranhğJ da )"&\af f&\'af a- Ben ıahaa:ı sulh ta.raftan oldu-
•hnağa başlamıştı. ğum için Danzlg'in AJmanyaya U • 

Rau1Dlng flmdJ ye.nldflll fUJllan hakı keyfiyetinin derhal b1r bar· 
8Öyll7or: be 1ebeb oJIC'pU Mnl*Uyordwn. 

•• ....... HJUer, Jtendlıdnl dlıilemlş Ben HJUue (ana yaaa) diyor, 
olaıilardan birinin gUnlln birinde (parUıilia afeti) on..bDU alıyor • 
lthatn eden bir phlCI haline gell. dwn. Anmmıkt aoktalna1ar lbtl
tfnde!n hlo de memnun olmaz. Ge- llfl bit an o bale pld1 ki, ı~ 
çenltrde Hamburg radyosunun ki- seneilnde lltlfa mecburiyet.11'de 
tabım bakkmda karilerim! evvelin- kaldım. 8onr6 PoJoıı~ya ıttmenln 
den teaYlt Te yalanlarıma kanma- daha lhUyatlı bll' hateket olacalı
manudannı lemin etmek için, be. nı dU111ödllJL 
nim ıtnuUye kadar Hltlerle, IOD de. Jtautnlnl balla I011tdlktea eon.. 
rece rnml temaslar mnateana ot- ra ayap kalktı n tömlDt lbltln
nıak llıere, hiçbir ıaınan b111uel de duran bir defteri aldL 
bir glJrUmıe yapmadıtnnı lddla eı. - BGtlli batanıanmı @'Dil "1· 
mi§. Hakikat lia1ae, efer Bitlerle nllno b\I deltmt bydtiblonmıı 
hiçbir hUJUıd g!1tilfıno yatmıam11 dedı. 
bile olum, onun birçok huauat top- - Pek &ali Bu d.n.ri befW 
lantılarmda bulundum. Bu topW... &taitYa okudtalltaa eonra dbya 
tılarmda BIUer konqmata bqla. yUdnde bir Nul doktrini memat 
dığı Mman heyecanı gitgide ar • buhmdufU iddia Olaıaabllir llllt 
tar, Mil perde perde yUbellr, - Aatal llUtıııa dilfUnceler ll
kar111md&klleı1 glSrmez olur va le nlln loabtarma ıöre ıuadan bu • 
deli bir altUr buranı IÇlbdeym)i radaa kapma .. ylerdlt. O •ilkem. 
gibi baftra balın fUdrletlııl aıQ • 111.ı bir opportunJmna nllmwıMld.ir. 
dafaa ederketı ltalaallllll " da. ....... HlUei'ln bayatta iııandılı ı•Y 
etınoelerlııln en 1fsJJ taraf1atmı bl· aedltt 
el ortaya nrur, - ıtiçblt ıe1. llattl kendl fl-

Kltabanua tercUirıell beiltıfı dU- ldtletlııe bUe lnanmu. O üdece 
§ilndUJderlml blru geçil. BeMe V'e w .. kendi talllne inanmıebr. 
pluian HIUerln çok oHjlnal bit a. - SJit bit nal daha eoraca-· 
dam olmadıitna kanllm. Normal ftDl il. RaQfDlng. Httlerln gUnUn 
zaminlannda :lalettayin bir ınun.. blrtnde kendi amaille lktldar mev. 
dan bJç farkı yoktur. Fa.kat ba • ldindd teklleblleoellnl 1aııneder 
zan birdenbire kendinden geçer ye mJllnlı&f ~okla dalılll b1r lhtJW 
o zaman hakikaten gayanı hayret daha llll muhtemelcllrt 
§eyler aöyler. O haddizatında mil- - Kendi anuau ile çekllmeainl 
kemmel bir uaedyomdan başta bir daha muhtemel görllrUm. Fakat 
ıey defildlr. bU ~tll Côi 4a tehlli~lldlr. Mtm. 

Rautnlng'l dln!lytn pzetec1 9C). leketl ve m.Uletlııln sellmcti namı-
J"Uyor: ııa bir nutuktan .sonra kabrama• 

- sır HiUerln Alman hallmu nane mevtll JtUda.rd&n çeklleblliı'. 
ne nlspette tem!!ll ettiğine, karak. Fakat acele etbleylnlı. llk ınutkU· 
ter \'e ihtlraamt ırade eylediğine !Atta tekrar lahileye çılmıall ve b11 
kaıtlslııiı? Mfer hakiki bir kurtanct vazfye -

- Alman kataktei'Ue ftllllYoflal· tinde gelerek prestf.iini Ud mlaJI. 
808yallst (felsl'fe!l) beyninde b1 _ ne çıkarmak l~ln. . ikinci ihtimal, 
riblrlne uyan bazı noktalar da yok yani bir lhUW imkanını ~n 
defildlr. jşte bu scbebden dolayı şiindllik gllrmOyoıınn. Unutulma .. 
mllttefikler itin Alman mllleUnl malıdır ki, Hltler çolt ltuvntlldlr. 
bU.YUk Taldlerle kandinnak f pek Ben kitabımı bunu göstermek ve 
kolay olmaz. Almnnyanm merkez! onun olduğundan daha ehem.ml
:A.vrupada mUtevazln ve yerli ye- 3ı·et.1fı tGrlllmemetlnl tendn etmek 
rina oturmuı bUyUk bir mlllet ha. lçlft ~ttn. 

line gelıiıesl bli'Çok :tartlara bağlı- --, z-m----ı r--, u_a_r_ı_n_ı _ 
dır. Fakat dllnya Ur.erinde HiUer 
hareketine bcnr:er birçok hare-
keUer mevcuttur. Şimdi l>yle bir z·ya t ' . 
cle\'irde yaşıyoruz ki, mevcut kıy- 1 re ıçın 
metler kaybolmuş. İnsanlar yona - Yunanı·atandan ge' lece'-
rmı şaştrınt§lar ve sadece tnt hare- K 

ketin kuvvetine inanmışlardır. Ma- mübaclillere vize 
alelt'! Bitler devrlmlzln şeytanı • verilecek 
dır.:.... Pek lll! SIJı ki zarnabtnda /zmfr, 20 ( A.A.) - 1940 en-
en hararetli b!r nazlydiilb. nasıl temasyonal İzmir fuarını ıiyaret 
oldu da böylece Hitlcrin en bUyUk maksadile Yunanistandan ıeleoek 
düşmnnı k~lldlnlz ? mübadillere vi.zıe verilmesi kabul 

- Onunla mk sık hurusl görüş- cdl:miş ve keyfi~·et belediyeye 
meler yautıkça onun dünyayı na.. tchli~ olwvnu~t.ur. Bunlar aldıkları 
811 bir harablyc do~ru koşturduğu. !S v 
nu gitgide daha iyi nnlamMa ~- bu vize ile lzmirden sonra lstan· 
lamtştrm. Meln Kampf bile çok !?ulu da ıiyerat edcbileoeklerdir· 
sert bir eserdir, Fakat Hitlerln MOnakalftt vekaletince evvelki ge· 
BaylecEklerl yanmdıı gaveUe tatlı ne olduğu gibi bU eene de 1940 
ve yumşak kalır. Bu halk lc;ln ya. 
zılnmıtır. ımıcr <>tada blrcok kin- lzmir enternasyonal fuan için 
)erin!, bir tnhakkUm eden "e bit seri halinde posta pulu yaptınl· 
de ezilen esir sınır Yarntmak iııte- maktadır. Gümrük ve inhisarlar 
diğttıl gizlemiştir. Da.n,.;1r m(>{\ele • veklı.let.i de bu ııene fuarda satıla· 
..... Btt!Mtn 1f'lldl"ett. onun mn- cak fnht~ maddeleri. Oterlne 
o 7 ... lllk&ıdylt llJ'l'hlöd• ft o ı , , .... _..........ı 1 
kuvvete hrt1 o!an bUyUk emnt • 19t zmlr uan Oill"e."lı YR%l ma· 
VPtJnl gl\11t.Prml'lk hıt.krrrırndıuı cn'k . •ıh" k:trar 'l.'l"nT\;~ir. 

(u.,tarafı 1 lncl s:Qfada) 
le muvuala keailml§ oldu1UD4a.D 
krt'aJann ıa.- bava yolll• tmııa 
edilmektedir. 

Sovyet yüksek kumanda heyeti 
Summa mıntakamnda yapılan taar
rusu:ı Ladôta cephesldctek.l Fin 
tuyUdn1 ualtacağım llmJd etmJt
tl. fakat bu Unıkl bota ~tktı. 

18 inci Sovyet fırkasının imha. 
eı pek dikkate ıayan bit hAdlae
dlr. Çunku 1'14 krta1arı adet.çe pek 
za>"lftt, her J'iıılAndlyalmm katil· 
smda en aşağı 70 Rua bulunduğu 
mübalô.ğaya kapılmadan aöylcnlle
blllr. 

Sovyet kıtalan herhalde Ladoga 
cepbeılnl hafifletmek mabadile 
Talpale mmtakasmda yeniden ıld
deUe taamıza geçml1'1e~ de bu 
taarruz şimdiye kadar Kareli cep. 
heainde ~·apıla.n harekat kadar lid· 
detll olmamıştır • . 

Taipale mmtakasmda Sovyet 
taııklan yalnız ba31anna harekete 
geçmişlerdir. Piyade kıtalan bu 
t&Dldan ~ etmtDJ§lerdlr. 

Hava akıDlal"ma pllncıe, yapı

lan tahminlere göre Finlandiya fi. 
zerinden MO Sovyet tayyaresi uç. 
muı ve bunlardan 20 al dUtllrill
mll§tllr. 

SOVYET TEBLICI 

Mollrcwa, 20 (A.A.) - Lentı· 
rad erkiniharblye ct.drnlnln 19 
ıubat t&rnıu tebllll: 

Xarell Beuahuıda Sovyet ta 
arrun mUftffalcı}'etle devam et· 
mektedit. Mu.tahkem Bjorkoe 
sunta-.. ~tt kıtalion dllt 
mana ricate icbar ederek Jihhau· 
nu'in 3 ldlomette prblnde Wn 
Rfo·aari adalıla Lahteenmald a· 
dasına ve iatuyonunu •e Ahll 
ılmendUtt batu 0..erlnde klin 
Jlupojolkl iatuyonunu lt1al et· 
mltJerdlt. Cephenin dilet mmta· 

kaJrında kayda deler bir clefitik" 
ilk olmamııtır. 8"yet bna kuV' 
fttleri düımama lnavvetlerlai vt 

ukeri hedeflerini fiddetle bont" 
barclıman etmiılerdir. Hava mu· 
harcıbeleri esnasında 14 Fin tay 
yaresi dütürülmüıtür. 

bOSTL'CJX NO'J'l[C DrA:lfL 
YARDIM BEKLİYORUZ! 

Lonclta. 20 (A. .&.) - J'lnJb. 
db'• hllkumcU ,,.,,,m• Londnda 
söz aöylemeğe eallhiyettar bir 
zat, Röyter muhabirine aşağıdaki 
be~uatta bubıııınuftur: 

"- Finlindlya bDki>.meti tsve
çin Finlandiyaya askeri yardımda 

bulunma.malt kararını blldlrtneldn
dcn beri Lon:!ra Ye Parti hU~et. 
lerl nezdinde hiçbir tcşebbüate bu
lunmamzet.Ir. 

Zayiata u~ ve yorgıua bir 
hale gelmiş olan askerlerimiz a
detçe çok faik bir dUsmana karsı 
ko)'lllalltadlt. Har» malsemealll u
c!ır. BfrOok defa barb mabemMI 
YolJSılUDUIDI tat.edik. Vakat Ulaumu 
miktarında gönderilmedi. Bu key
fiyet krt'a!ar.ıruıın vaziyetinl gUç. 
lcştlrmektedll'. 

DOtınıuı bir stınde 100 Jdttllk 
bir Finlandiya böIU~ taratmcıan 

müdafaa edilm ufak bir sahaya 2 
bin obüs atım1tır. 

FintAndiydln kurtaımaaı IQID 
sempati ve dostluk nutu.klarmm 
yeme fiiliyat kaim olmalıdır. Ya
nı, bize aaker, tayYare, top w 
mUhlrnmat ıöndeı'UmeUdir. Bu hl 
kadar mUtee.ddld talepler yaptık, 
hiçbir ısın cevab alamadık. 

Medeni dilnyanın vicdanına lma
ıımuz Jı!1i devam cdtyor. Bu Vic
danın uyumadığına kanllz.,. 

FinlAndlya lıllküıetJ na.mma ~ı: 
M>ylemef e BalAhlyettar zat, niha
yet Fransa.da oturan 10 bin ltal. 
yanın ıı.Jlndlya ordııauna &3nl11H1 

Haber AKŞA'M'POSr~sı3 
......... , •. _... • .h '"· +·-· 

Hasan Kumçayı, yatak bulunmamaınıdah dolayı Ce'l'ra!ıpqa 1ıu
taneslne kabul edllemlyen bit pom ımmıurwıun ölOmWldtft cıi1rM da. 
vayı kaydederek töyle diyor: 

"Halbuki bugtln dllAJa \1Ulyetl o haldedir 1d butalie dedillmlz 
lçtünal muavenet milestM1elerlnln bugilnden )'UIDa milli mllclafaa 
hllmetl deruhte etmelerlDe mecburlyt h1aı1 olabilir. Almanların yal. 
nıa Prafda elli b1a yataklı haataneler haıırladddarmr tnatbuat etıtun
larmda okuduğumuz bu gUnlerde bann ölOm haline gelmiş bir polle 
memurunu bile kabul edebilmek için hastanelerimizde blr tek yatak 
bulunmamasını &trenmek çok acı oluygt." 

Burhaıa Cahid. mekteb ~ arasında,, ltJbıllttlulnm 11san
aaıı bUsblltOJI batta bit argonua revaç bu!müta olnıaStııdah şlklyet 
ederek eğer maarif veklletl tahail Ye terbiye slsteminl bugUnkll va
Siyette devam ettlttr.O gelecek nesWerill bu yelll argoyu reaml u. 
aıuıa d& sokmatarmd&n Jtorkulacağt m •e o zaman meeell bir mekte
be yuılmak lstlyen gencin iatlduııı.s şöyle b~ kaydediyor: 

"Llleden cllplomayı aldlbl. Biraz da Ualvvıdted• dalga geçip a
tayı perdahlamü eevdasmdayn. Jd& ıetmeden edeb4"al ıubea1ııe 
kamanço edilmemi isterim.,, 

f~·ı AKŞAM c:J 
-·· .. - __ .,._,_ - ._.. • ..._~---a:-..ı;:G .... a 

••Olltkatıer'' ıntununda yeniden tanzim edllen meydanlarda öto
boa Ye tramvay dıtrak yer!~rının blrlbhine yakın olması, halkın bu 
lkl Yasıtadan hangisi evvel gelirse ona binebilmesi baknnmdan fayda
lı olacağı yazıtına.ktadtr. 

İstanbul levazım amirliğinden verilen 
harici askeri kıtaatı ilAnları 

130 toa aığtr .ti kapalı arlla eksJJtlııeye konmqtur. ihalesi 
20-2.9•0 aUall aat 115 de Balıkeslrde aaker1 satmahna tomtsyonmıda 
yapılacaktır. Tahmln flatı 32,CiOO Ura ilk teminatı 2431 llta S0 Jıurq
tur. lateklilerin lhaJe gtlnll bir .at evvelin• kadar ilk teminat .. 
fA..klif DJP.lnuplannı kornJııyon.a ffrmtılerl (Dıt) (1218) 

yazılm._ tstedlkletlnl lılldlnn 

ba.berdm malCımattar obu.cllpu 
ela bildlrmlftlr. 

atR SOVTET ALAYI 
MAHSUR 

1.oDclra, 30 (Ra4ıo) - He1 

EN SON 

ıinldden gelen haberlere ı•e. 44 
UncU Scwyet alayı Fin lat'alan 
tarafından muhaaara altına alın" 
mııtır. 

Alayın ia1esi tayyarelerle te" 

miıı edilmcktc:dir. 

DAKiKA 

lngiltere bir müstemleke 
programı hazuladı 

l.oa4ıa1 IO (Radyo, saat 18) - Bagiln ııeiredilea Wr te'blfl!• 
htıkUınetin geniş bir müstemleke programım tatblka karar vercii41 
blldirllmcktedlt. lng:Jb imparatorluğunun kayuakl&l'IDI tef)IJI ede4 
mllatemlekelerin inkişafını istihdaf eden bu pro~ram. pneral Baley
ln son ACrika t.eftişlerlndekl neticeler Uzerlne hazırlanJJUltır. 

Yeni programa glJre, Garbi Hind'.atanda merkezi bir idare tefld
lf.tı kurulacaktır. 

Diğer taraftan, Yeni Delhf'den b!ldirildiğine göre, Gandi bugUn 
Hintli mUmessillerle görU;,mUştUr. Bu görOfllle bakkmda bu akpm 
bir tebliğ neşredilmesi beklcnmekted!r. 

Çemberlayn bugün Allmark 
had· ses:nden bahsetti 

Londra, 20 (Radyo, saat 18.SO) - Bqvekil bugllıı 6ileden 11<>n
ra. yanın saat evveline kadar devam eden beyMalmcla, Altmark hL 
ilaesl hakkında llahat ••rmlfilr. 

Mr. Çemberlayn 1agu.b barb gemJlerlllbı, Altmarkdald ealrlerl 
kurtarmak için lsveç makamlarına haber verdikten aonra mlldabaJe 
etUklerüü söylemiş ve Norveç'ln, Alman gemisinde İngiliz eelrleri 
bulundulwıu bllmedijtnJ n~ve etrnlftlr. 

Başvekil :eözlertne devam ederek eöyle demJeUr: 
.. NöneV, bir A1maD gemisinin keneli 1ıara sularına gfrmJş o1rna.ı. 

sını protesto etmemiştir. Belki, Almanyanm tazyDddir ki b6yle bir 
protestoya mani olmuttur. Fakat, Norteç'in, bu ferait dahlllndt ka
ra.!Ularma giren tnglliı harb gemilerini protestoya fse, beynolmllel 
lmaunlar mucfblnce blçblr b&kkı yoktur • ., 

Irak Ba§ve!<ili istifa. etti 
Lonc!ra. !O (Radyo, s:W 18) - trak Bqveldll Narf Pqa !ltlt& 

et.rnıştir. Yeni kabinenin bu gece kurulması beklenmektedir. 

MüteferrJk 

lzmir Verem Mücadele 
Cemiyeti 

hmlr, 20 (A. A,) - Şehl1al.b 
verem mUcadcJı cemtyeUnfa aeıae
lik kongresi bugün toplanarak yıt. 
1J1t mesai ve murakıp raporu okun. 
muş ve kura Ue çıtanlan Uc ldart 
heyeti i.zlsı kongrece yenideıa Jn.. 
tlbab olunmuştur. 

Kongre, cemlyetln muvaffakıyet· 
le dola olan 11181111.1 1J}ml takdlrl• 
kar1ılamıt tve yeni 1eD• içlıa mu
\faffaluyetler temenni ederek m .. 
88.Jsine nihayet vermiştir. 

Siyasal bilgiler okulu 
talebeıi Adanada 

Adana. !O (A. A.) - Tetkik ve 
spor teması yapmak Uzere eehrl. 
mlze gelen Siyasal Bilgiler okulu 
genôJeri dilıl Atatllrk heykeline 
l!ıerMlıllle bir gelenlı koyarak E
bedi Şef'in manev! huzurunda e
ı?llmJilenllr. 

Gençler bunclaD 90DJ'a uld eter
ler mUzesinl ıezmtaıer ve Gileden 
sonra da Adana mubtelltJ ile yap
trklan futbol maçmı bire kartı lkl 
aayı ne kannmqlardır. 

Siyasal Btıgller okulu ıençlerl 
tetltlldertııe devam etmek Uzere 
Adanadan sonra Jıleralne ve Hata. 
ya stdeceklerdlr. 

Denizlide köy mulıtarla· 
niçin kura 

DenbU. 20 (A. A.) - K6y muh
tarlarmm bftgUerlal atttır'IDU ve 
-ay bUnnman •tnftnda w•ıJW· 
lerde bulunmali: here DeblsU hl
kevtııde dan bir tun aç1lmıttar. Bu 
kuru vallaln makNda l.ah eden 
bir nutku De başı.nmtştır. Eun 0-
eer IUn dnam ~tmek Osert Dd 
partide n.Uı&J9t bulacaktll'. 

Erbaada zelzele 
Fn.a_ IO (A. A.) - har gtl .. 

Dil ütaml eaat to.20 de burada 
bet 88Jliye ınren ı!ddetll b1r zeı. 
..ıe olmuttur. 

Vilnada Polonyalı lise talebesinin nüma7İıi 
Kovao. 20 (A. A.) - VUno•dald Polonya liseli talebeaUıln LI .. 

nnya aleyhinde teuhUratta buhtnDıa11 Olerlne htlk6met maJwnlan 
UMnin birçok dtrahanelerhıl kaP&bnıtlat w ba aurttle 200 talebenlll 
dmslere devam etmelerine mliU olmutlardır. 

Hilkfı.met makamları, meüat talebeler bakknula adli takibatta 
bulwunak hakkını muhafua •tm.ktecUrler. 

ln!rllterenin bir aylık tiearet muvazenesi ' 
Lonıt..., IO (A. A.) - İn811tt renin lklnclk&nmada tleantl J,ak

lctnda n~re:iilen bir istatistik cetveline UMran Wıal&t UıracattaD eo 
mllyon sterllng kadar fazladır. 

Bu fark geçen sene ayni deirede 31 baeü milyon 1te1!!nf ad
desl.ndeydJ. .: .... ______________ _ 
Ankara Caddesinin en işlek yerinde 
Kiralık dükkAn 
Vakıt IVatbaası idaresine mOracaat · 

• 

•· 



-=----~~~:::::::==::::::I 
Bir Sovvet fırkası 
daha imha edildi 

Verdıtim z haber dojru çıktı: , .......................................... 4' 

r:ranaa hUkClmeUntn dneU nze. 
?tne ıarb cepbc!lııdeld llajlno 
hattını g6rmeğe giden aabrk ordu 
kumandantanmııdan emekli gene
ral lueddin Calıglar ile matbuat 
beyeUndcn muharrir HUıoyln Ca
ll!d Yalcın, Falih nı!kı Atay Nea. 
ll'lc1dln Sadak, Z~l·e ,,.,, ~"rt~l ve 
matbuat umum tnUdllrlUl:11 mllşa 
~irler ııden fJeklb bugUnkU aem~ 

f in Çocukları da 
seferber ediliqor 
r~1u,~im rrtilttarda Fin kılaları Mare· 
şal Marınerilaymılı kumandası alımda 1 

CU HUil~EiSi l 
~akın~a tetcı! 
kık sevana.

1 

i 

tdnAn~ .. ç~k~!~)1-
cuınhur,'lla1 !amet lntınU yakın l 
da yurt içinde bL tetkik aeya 
haUoe çıkacaklardır. 

Milli ŞeflmJZin, bu defa geçen 
ki sey .. ?ıatıerfnde ziyaret etme i 
dik ert bazı vlltı.yeUcrtmlzl ,erer i 
lendlrmelerl ve bu arada Trakyo j 
yo gltmeıert kuvvcıtıe mu?ıtcmeJ. i 
Cflr. f 

lon ~k9Prttllt ıehrtmıae dönmu1. 
erJır. Vıtorg önUnne toplandı 

• Bu 1&bah kuunpa,aaa b!r cı 
ı;:-.v•t l~lenmtı, Ahmet lamtnde bl; 

lülduracı, eald karw Hllıınlyeyl 
ltıakançlık fil&Undeıı aokak ortaamaa 
~~la attır Wretto vurmu:-t.ur. 
bU e~enler(le fthrl:ntze celen Alnıazı 
~k eıcı.ı Jroıa Pap~ a1111 &k;aıııkJ 
Ut, doıu ekapreııue Ankaraya rttını,. 

g ~ lloft ıtın,"rde Avrupa lrenlerlle 
O:ı en lf ndıımlan naıan <ilkkaU 
~edecek kadar c;o~almııtır. 

da cımeo hemen her trcıııclen Uç ca:t ~iman çıkıyor ve sadece tUc 
ek o.dut:ıarrnı söy!Uyorlar Fnkat 

serısı bu d • 
iıah ra n ne yanac3klnnnı 
d'lik etmek fst.cmedll:lerind<>n §lm
lf1 nc~ıe meşgul olacaktan ma-

nı dcğıldır. 

ta~ınanlarıa yapılan 5 mllyon U
dar ticaret nnlnşmnsının bu ka -
~ecc~clrehlş Eahnsı temln edeınJ. 

t ...,. mu akkaktır. 
lcuru~scn anlaşmada!:! tutun ve 
dif:' rncyva kısmı istisna edlllrse 
ıo~e~ lh;ııcat maddelcr'mlze verl
tren on enjnn pek tı.z olduğundan 
01 11!_ blr .ticari faaliyete zemin 
!1~ıuı~o ımkan gllrUlmUyor, 

tnu tnetın, rakıya kargı açtığı 
tllnı~deledo Al alkoııu ·~kllertn au. 

nu arttırmak ı ... tn lnb•
tapı.ıııu " ._r va· 
tnag b tıçı lle açık oıaraır aattır-
flall§~ rar verdltlnl Yıızmı~tık. Bu 
)'o. §imdilik )'alııa bt.anbulda 

Pılacaktır ı.,. 
IQ)(etın • .,. neUce alınıraa mem. 
\-aş le diğer Yerlııtlne de yavq ya. 

§ınll edlıeoekUr 
lnhtsa • • 

lll&ltlnıa~ar ldareatndeıı atdı&nnız 
ear cara, tehnı:nlıde fı91 ile 
hft-:?_ aatı§larına lkl ha.taya kadar 
""'il-nacaktır, 

hı~k~ların btlt dUkkAıltannCSa ın. 
ıneıert 1 ıçı fatnplannı butundurabll· 
dır. çln genıı lertıbnt aJmmakta. 

lllhlaardaıı 
kru· en a.z btr tıcı atmak 
ltarıı:c 111.reat 18 kuruıt.an aat.ı§a çı· 
ltencıe ak oıan bu ıarap?ann pera. 
btr&Juı~iYat.ıarının leabıu beled:yeye 
kartt ki ~tır. Dcledtyen.ın bir fiyat 
tneın ı it tğına ve thUk&ıa meydan ver 
?'ele e lçtn flındldcn harc·:c:e a:ece
~lıı ~ık §ara"'TI s>erakcnae fiyatını 
~bı •tnıeaı bekleniyor. Herııaıcıe 

Dolalakl IO - Karelide Sovyet u. 
karlan tuylke ve bUcuma devam e· 
<ilyorl&r. lt'akat taarrua daba bAflf• 
Ur. SoY)'et Ukerl mlktan Flnlere 
nl.'ıbtUe çok !Uladır. Sovyet tayyare. 
ten dUn .Abu, Han:ro, Saim!, Kuv a 
ftalrlerl.ııl ve diğer kUçük ıMlrler 
bombardıman etmtılerdlr, 

18 ıncı Sovyet. fırkasının Ladoga 
gl>IUnllD tll.il&llnde lmhuı Flnltuıdlya 
da bUyUk memnuniyet uyandırmı;t.ır. 
Bu mınlaknda diğer bir Rua rırlcaa 
da çok mUııkUI vaztyetled!r ve tama 
men lmho .ıdltmuı mubtemeldlr. Bu 
rada Finler pe.ıt u kuvvotıe çok talk 
Sovyet kuvveUcrtnl peri§an etmekte· 
dirler. Fınlcrln t.nzylkl çok mUeaslr 
dlr. 

imha e i e:ı fuka 
&m:ı, ıo - Fln·cr taratmdan im· 

ha olunan 18 inci Sov,fet fırkası, lla 
nerıtaym hat.tını arkadan wrmate 
n.lyetıencıı ve Fin mcvzllerln1 çe\1r 
mek isUyen fırkaydJ. 

Sempab mesajı 
Loadra, ıo - Fransız ya.rba:rı Ca 

nevaı bugtın Hclstnkl)'e vaaıl olmu11 
tur. Yarbay generaı Gamelln larnfm· 
dan mareşal ıııınnerluı.yma bir sem 
patı mesajı g6tUrmU§tUr. 

Vi';,org a hbfıdat 
HelRlnkt, ZO (A.A.) - ldllhlm mlk· 

tarda vıa· kuvveUerl Dl&re§al Manner. ' 
haymm kumanduı altında. Sovyet 
ta:yUdnlD eıı kuvvet i oıacagı tahmin 
~.en vıoorr anunde tııh~ıut et
mektedirler. Bu mUddtıı sartmda Mıı 
h:l1r'u kUV\'eUcrı bemcn IDkıt.uız ola. 
nık SOvyet. C"'phealnJn ıerlllndekJ 
yolları ve aımcmdlter hattanzu bom
bardıman etmektedirler. 

Flnler JOO ktımyonlulr bir Sovyet 
kolunu imha etınlgtcr ve moUırıu blr 
llvayı a:zr saytaUa heümıUı utrat· 
mtflArd:r, ');'enlae:ı U tjovyel Ul)'yaı·NI 
JUfllrWmll§tllr, 

F1n çocuktan seferber 
e . IHll 

Ucıt.lakl, to (AA.) - ıo 1Ubatta 
Aboda eeklz kere tetıılke qareU ve. 
.ilml§Ur. Haaarat ebemmlyetsladlr. 
Olen ve yaralanan yoktur. 

Ol~er cllıetten ma~al Manner-
b&ymm teqbbU.O Uzerlne Fin çocuk· 
ı.an ve gençleri z.lraaUe meşgul ola· 
caklardır. .Cız ve erkek olmak üzere 
ynşıan 9 Ue 17 arnaında olan takrl· 
ben 150.000 Fin çocugıı için blr nevJ 
seterberllk lltuı edl:mı,ur. 

Ya..,ıan 12 lle 17 ara.aında olan kız 
va erltek çocuklarına lOO ınetre mu. 
rabbaı genişliğinde bir arazi parçaaı 

tevdl edilecek \'C çocuklar da bu ııra· 
ziyl l,şlet.eceklerdfr. 12 Yllfmdan aŞAğl 
olan çocuklara 50 metm murabmı ~e
~'lğinde bir anızı verilecektir. 

)DAHiLDEI 

Milli Korunma 
Kanunu 

Vekıller Heyeti karariyle tatbik 
me\f~iine konuluyor 

~ .................................... .._ ........ . 

Alman vapuruaun· 
1ev,<iıi hadisesi 

Almanyanın komıuları· 
nı harbe sürüldiyecek 

mahiyette görülüyor 
Am.Merdam Z0 - Uazet.e:er Alt· 

m&.rk b4daeal bakkında Berllndeıı aı 
dıklan babcrıerı ne,redlyorlar. Bu 
haberlere g!Sre Nazı erkAnı bAdiae)1 
Almanyaya kom~u memlekeUerı ya 
Almanya, yahut lnglltere Ue blrliktt 
hareke~ 96 .. kedecek mahl)'ette od 
detmektcdlr. Almanyaıım bu b~lse 
halckmda karan &akut olmaktan 
Zlyatıe alyuJ olac'.ıktır. 

• • • 
Lonclra JO - No~ he.r1ctye na 

zın Kobt A1tııuırk hAdJseat hakkında 
beyanatta bulunmuştur. Hariciye n•· 
zın hu:asatcn demiştir ki: 
"- Altmıırk vapurunda tarafımız 

dan ara§Ur1.11a yapılmadı. Vapuru mu 
aycnc etınek istedik, kumandanı mu· 
\'afakat etmedi. Norveç hUkQmetı 
vapurda lnglllz esirleri bulunduğunu 
h11mlyordu. !ngllterenln ioo hnberı 
varaı. Her ne olursa olsun lııı;lllz gc· 
mısıntn barckctl bilaratıığa teaıvua 
dur. Bu tıususta Mllletıer Ceınlyetlnt 
mllrac4at edeceğiz.,. 

Berlln, 19 (A.A.) - D.N.B. nln biı 
tebllgine Göre, Alman matbuatı Alt 
mark vapuru hAdlaesUe meşgul ol 
rnaktıı devam ediyor. 

llattırı~ halka 20 kuru§ta.n flllııya 
Un tern'1:

1

Yat:aıt "" böylece bUknme. Anhaı-a 19 (A.A.) - icra Vekilleri heyeti 
!:~~k:. etu:,::~1ı:.rv~.~~z~~!; bugün naat İS,30 da Başve!-calette Baıvekil Dr. 
ull'ıuı:sın, lınkıuı bırataıınıyacagı Refik Saydam'ın iryasetinde bir toplanb yapa-

Alman mııt.buatı, Norveç hl~me· 
Un!n şehadeUne istinaden, Altmark 
vapurunun slJAhlı olmadığını ve blı 
Norveç llmıınınıı da uğrnmadığın · 
ka)·detUkten sonra !nglllerenin yalnı, 
hukukudUvel kaldeleılnl lhlfl.l etmek· 
ıe ka!ı:nayıp Norveçe ka1111 sebeblye: 
verllmemııı bir teC!l.vUzde bulunduğu 
nu ve blııacıayeh Mlllet'er cemiyet 
nlzamnamcsı mucibince aza dtıvletle· 

rln lngiltcreye kar§! zecri tedblrlel't' 
ve hatta. asken harekAta gcçmeı.1 

IAıtmgeldlğlnl yaunaktadır. 

Amsterd:ım, 19 ( A.A.) - Bertındf' 
ki bltıırat mllşahltlerc gOre, Alman 
ya, Norveç veya ls\'cçe karşı berbıuı 
gl bir hareketi ciddi olarak taaavvuı 
edemez. Nazi ıo:lmamdarlarınıa tehdl! 
etme'eri, kuvvete mUracaat etmeder 
azıımlyt elde etmek içindir. 

• yYor. rak 1940 mali senesi bütçesi müzakeresine baş-Ucarc~ın~rta ihracat taclrtPrl diln M"ll K K 
lcuruıe 0

k aauıda toplanarak yen! lamışbr. Aynı zamanda ı i orunma anu-
ga.ruşı:n~şıe:~ğin rılzamnaınesinl nunun tatbik mevkiine konulmasına karar ver-

(' ,_, . . Eaaaen bu mU~ahlt'er harbin Skan 
dlnavyaya doğru genl.Ştetı moııtnln 

Franır.z • tngtllz menfaatlerine btz 
met edeecfl kanaııUndedlrk'r ve bııt 

~ Allnıark hAdlseslnln bu husustıı 
bir tııbtlk olduğunu iddia etmektedir 

wrnMı .. . rlml?.c!e tetkikler yapan mıştir. 
l{ıırt1.1~1~e A lnhttJartar vek1ll Rnlf Kanunu J hükOm'eri 

• Adil "l!arava dönmnştnr Ankara, 20 - lklnclkA.nunun on 
dar Rld tebligat fc!n klMC're ka- sekizinde BUyUk Millet Meclisince 
t.ır .. d en Bllvarl mUve.zzııerdeı:ı L5- ı ı 
aı'J e bedllerck köv f\t"l~lr.lan YP"·ı. kabul cdlllp lktncl!:D.nunun y nn 

.o :ıslan t • altısında rnertycte gtren ''Milli Ko. 'lta·~ı•ı.,u ~ıı:ı n-. lhndan sonra nınma Kanunu" Velctller HeyeU-
lerınde ;~~ı;bu til~"et tnerk"?.. nln dilnkU knrnrlle tatbik mevkilnP 
do~... rö e ere nhıtnuvac!.k kC1 .. ,,l.,,uıı bulunmaktadır, 

• K"' • vf" 1ıevk",. 11"btlN'~'·•t· ' Bu kanun "fe\'kaltıde hallerdP" ttı.aı anı.den'ı ve Mnrınarada ~t· 
ftrt den, Ef'Pde lod .... •arı k,•vvctıı devletin bUnyeslnl lktıtal ve milli 
" ınıı hut:Um eUrın~l:tedtr. Blr ok mUd:ıfaa b3kımından tııkvlyt' mak. 
rl~,,urbr llmanlara iltica et '< eadile Velılller heyetine vazife vt 
....,., rnlşlcr. ıııaUi.'ti:vellcr vcrmektecllr. Kanun 

• Şehrlrnizdfı!kl iki bin f\) d ku bu "fevkaW.do haller" l de tasrih 
~a t<?z"'ahı ınhlblerl ticaret 0 ;1U!

1
: etmektedir: 

3'o rnUrnca:ıt ederek etandnrdfzas a - Umumi veya ~ı1tnt sefer· 
ln tıun memlt'ket'n her tarafında ı: berllk. 
edat olunnn dokumalar için tatbik b - Devlctln bir harbe ıtrme-
t.ı lltnı>ttnJ latemMllrdlr Vft~lvet el ihUmaU. 

c:r"t VPkfıletJnp hl!AJnİ•cı-ktır ~ - TUrklye Cumht•rfyt'tlnt de 
t~ li:ının6nU rncyd,mnm t İ 1 alah:ı.landıran yabancı devletler a · 
~lert devam e l!ııı rn ra•rnda hnrb hnll. 

tnUdafaanın katı lhtlvacı olan za
ruri maddelerin İı'tihltı.k mlkt.qrmı 
tayin ve tahcUd edct!lecektir. tIU
kumet tcnslb ettiği ticaret mUcs- ter. 
scs2lerlnl ve Ucaret btrllklerlnl Z-cri tedbir !er 
Jrredı. döviz ve akredlUf ile teç - Berlin, 19 (A.A.) - Montar 
hlz ~derek bu mllessesclcrl znnırl gazetesine göre, Almanyanm Mil 
maddelerden memlekette stok lctler Cemivetine dahil bitaraf 
vaomağa mecbur kılabllecelttlr. d::vletleri. Norvcç'in bitaraflrğmı 

T<ı!m•ında thtlkftra tn!nl olacak ihlil etiğinden dolayı tnr.iltereyr 
~ok esash hOkOmJer de vardır. HU~ 1 karşı derhal zecri tedbirler alma 
lt0me1 dnhlldo lUzum gördUğU : ya davet eylemesi icap etmekte 
mad~"'erh azami flatlannı, clnı • 1 dir . 
IPrinl. nevflcr'ni ve vasıflarını tes- 1 ---------------

bit edecek. yUz kuruştan rnzla alış Bır Alman kar ar 
verişlerde nıUşterln'n talebi Uzcrl- · 

ne ıatıcı fatura vermcğe mecbur Ah b b 1 a O I 
olacaktır. . ~ a 1 om a l.t 

Gene bu kanun mucibince hUJrQ

No.31 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- Benim mJ haşmetpenah r H~ 
yır, bir §C?yciğiın yok ... 

Halbuld Klyara kendlnl tuta. 
ınanue ve gözlerinden &Jı:an iki 
damla Ya§, lkJ inci tanesi g:bt Y.•· 
ünklnnnm UstUndcn dUşUvennlşli. 

- Ağlam:ı Kiyaral,. Bunlar, 
hayatın cilveleridir. 

Duka bunu mUteakib )'erinden 
halktı, IGyaramn yanına geldi, o. 
nun büyük ipek dalgasını andı· 

ran aııçlannı ok§ıyarak devam et. 
ti: 

- Metanet lhmıdır. " Kalb!ıı, 

bir ya.ııll§lığa dilşmek üzereydi. 
Bereket versin ki tanı zamanında 

ye~Um. Yoksa her eey mahvola
cak ve eöhretim1%, tarlhlıı listUn. 
de kapkara bir çamur hallnde ka
lacaktı. Sen bu huausta henU.Z tec
rUbesWıin kwm. Nasıl bir tuzağa 
d~cbileceğini tahanül edemez
s·n. DUşlln, senJ seviyor &'~rllnc~ 
bir serseri, senln kalbini çaldıktan 
ve hattA senin bUtUn varlığım em
dikten ... 

KJyara gayrilhtlyart: 
- Rica ederim Dııka f 
Diye bağırdı. 

- SözUmU lı:eame ktmn, haki. 
kaUeriD konugulmam belki biru 
ağırdır., fakat ayni zaınanda fay. 
dalıdır. Sen ıimdi bir uçurum ite· 
narından, yeniden hayata dönen 
bir insansın. Kalbini istikbale alt 
emellerle yıkamalıam. Ben de ıa
na bu hususta mcen mllaaheret 
edeceğim. Bayatmm yenlllğ1, J&dl. 
vacınla bagbyacakt.ır. 

Duka, yumruğunu TUmıU§ de
mektl Klyaranın bOynu bllkUlll· 
verdi. 

- lzdlvaç aenl çok de!fltfre
cek. Şu kUçUk hatayı ııasd olup 
da lşledlğlne hayrat edecekaln.,. 
izdivaç, çok eeyler unuttunır kı. 
mıı. Nişanlın da genç, güzel ve 
zekidir. Çapkın olduğu aöylenlr a. 
ma. hangi erkek bu ithamdan a
uk . kalmııtır kl.. Beıılm için hl· 
le aöyJUyorla.r a Jcıznn. Halbuki 
beni ,sen pek '1A bUlrain. 
Kfyanı:· 

- Bılirlm, blllrlm. Kocalı Jı:a. 

dınlarm sarayından donıus kaçan, 
edebsizliğlne papazları ilet yapan 
bir adamam." 

Dememek için kendini zor tut
tu. Krranta bir adam olaD Duka, 
Venediğin en meghur kadm avcı
la.nndan biriydi. GUzel blz:metçf 
kızlannm odalarma gtrdJftnt de 
görenler ec>ktu. Bit ddamıda, 

me~hlır bir Eengfn, kanmım ço
rab bağlannı, Dukanın cebinden 
çıkarmıştı, fakat akanda! bastınl. 

mıştı, o, işte bayla b'r marifetU. 
. Duka, söylcdJğl ınınn gUlllnı;ın
ğtlnU bizzat anl&ml§tı, takat aldı· 
nş etmedi: 

- Ya, dl)'1t devam etti, İllf! 

böyle ... Hem, ben buraya niçin gel· 
dlm biliyor muıun T 

- Hayır, ba~metpenab t 
- Aynf zamanda 11enJ alıp gl5. 

tUreeeğim. Bana ve hemşireme 
m'ııafir olacaksın. DUfUn, yann 
:ıkşam benim salonumda olacak. 

Klyara yerinden fırladı: 
- Yarm ak§am mı? Ya.nlıt 

nnJamış olmıyayun? Çok acele 
Jcğll mi? 

Zavallı Klyara so~k soğuk ter. 
llyordu. Ağlamak, bağrını döve 
rl5ve ağlamak istiyordu. Ölüm bl· 

le çolr kereler bu tadat e&buk Y9 

gırtlak ıııkarak iş görmek latcmes. 
dl. 

Duka, sanki mermer kesllmlf 
gibiydi. Genç k.ızm gözlerinden ıı. 
zan, yUzünden taş&.11 ıstırab ve te
cssUril hiç görmüyordu. 

- füyara, diye devam etti. Bu 
gcçirdlğln buhranlı devreler, ya
rın ak§am sönecektir. Sen sara • 
yunda parlak bir yılda gibi her • 
kU!iıı gözlerinin önUne doğacak ve 
onJan hayrete dUşUrecekfiiıı. Bu • 
gUnden oraya gltmek.rği cıunun l• 
çin istiyorum ki, hcmşlrcmJc be .. 
raber hwrlıklan tesbit ederaln. 
Vencdiğln bUUln terzi kızlarını, 
toplarsın. Saray mUdlreslııe emir 
verir, fatediğf.n şeyleri oraya ge • 

Urt1rain. Y aşadığmuz zaman ve 
muhJt çok ha.eaastır, ~ln ea 
kllçUk bir gey sezmesine imkall 
vermemelidir. Bana itaat ed&ceğin
den emln:m. Duka olarak değil, 
hAm1n ve vasin olarak bunu aea. 
den LsUyorum. Haydi, ben aen1 
bekliyorum, git, emirlerini ver, gt. 
yin ve beraberce gidelim.. Yeni 
gondolunıu görmedin, Dukalığnı 

uerefi ile ınUtenuib bir gondol 
yaptırdım. tık defa bhıecekala. 

Kiyara yerinden doğnıldu, ~ 
lerl kararıyor gibiydi. Sendeliye • 
rek aaloııdan çıktı. Korfdonı d6-
ncrkon Rozita )'etişU Ye kohuıa 
girdi: 

- Zavallı Slnorlnam, etratma 
hep merhametsizl'.k, hlsalz.Uk, oa " 
amluk ve hıyanet &arlDJI. 

(De\'UIU var) 

Grn:uk bulmaca 
• ,~ı-t-t-
'~~-• 
') 

• 
' • 9..,_.,_ .... 

Soldaa aapı 

ı - şırtn kadın. 2 - ~eza • 
TehaasUr edatı • Sıfat edatı. 8 -
Sonu·• ''A'' gellrse ~ykuda yqanaa 
hayat olur • Vermenin sıdaı. • -
Boğa gUrqçisl. 6 - Vmmetln bqı • 
anşma .. s.. ce'lnıe dilenciye verllea 
p&ra otur. 6 . - Servetin başlangıca • 
Derd yanma. 7 - aB§ına ''Y" cell1'91 
hamalın ısırtma çıkar • Bir llAO. 
8 - Tem himaye et dcmekUr. 9 -
Sonuna ••z" gelirse mClmkllD derneJr 
Ur - Hepsi. 10 - Nll&ul • ı..uua 
ba,ş1. 

l."ub.rc!an ap!a: 
1 - TccrUbes'""ce. 2 - MQtttftlllo 

olmak - L4.hza. S - tıık - futbcıl 

takınır. 4 - Bcnıer arkada, -
Tersi mcarur dcmıkUr. 6 - Alt 
olmaklık. 6 - Pamuk dengini va
zeden. 7 - Budala k1şl. 8 - Ber 
gire yük al. 9 - Krrmw • Ha'lal 
ma. 10 - Azot mClrekltebab - An
nm uçarken çıkardıtJ eea. 

4~ numanıh bnhnacaam lıalllt 

scl:ıan ımpı 
1 - Alacalı bez. 2 - Sarabattl• 

3 - Ahize, Ateh. 4 - Bta. Nurani. 
~ ika, Krup. 6 - Bavul, ı:ı. 7 -
Ezik, İde. 8 - Zira, Roman. 1 -
Ulema. La·m. 10 - Kanarya, T9. 

SAAT: 13.40 
3'aktrıcın bit(> tmektcdJr. lnşnat Kanunı•n ikinci mllddel!lne haza. 
3'e~ t>ti d~~ .. c~~l::('~';;~vny durak ran v.cklllor Heyeti bu fevkalMI.' 

li'ornıa fon!'a rı- 1 ·- 1 hallenn zu'lıunına binaen, bu ke· lıQ.t1J ... ~ro U"&'ft ~&. nU"llfl k"' Af f ' •1 _., "" havatrnna" adlı t bbf .. "n !J ne ~er en vn .. ue ve 

met her tUrlU nakil vasıtnlanmn Londra, 20 - Fransız batarya 
csevrtısefeiinl tanzim ve tnhdld c- Jnn bur,iln Alman ~ehri Pc~rl'ı 
dcbileceğl ~lbl aznml nakil Ucret· ı bomb:ırdıman etmiş ve bu şehırde 

lerlnl de ta}in edncck \'O bu Vnt!t. adliye sarayını hedef t~tmuştur. M e k s ·, k ad a " A 1 t 1 n 1 talnrı mnlzcmelcrlnl ve mutad Uo- Çün-':ü Alm:ınlar bu b:nıda l:a 
retlerini vererek devletc:e lOzum rargah kurmuşlardı. Bina hara~ 
16rülen verlerde ve hlzmeUerde ol-uştur • lrıllstohccn olup o'M"d ı , eser hlahlyetlerfn ita ve lııtlma!lne ın . 

~an 1l'ılld,.,,.1 , 1munıillk~l'n ı:~tal!nı- zum hbıl oldul{unu g8rUnce derhal 
~n'!ıtlttadll' 0 

• kanunun tatblktna ~hvarak key-
~ • flyeU llAn ve BUvUk 'Mlllet Meo. 

$... 11 lna arzedcr. VekJller hevetl dUn· ... ırı. -A-0*" - 1 > • .. rn "~ i· j ki •'im•"''• k•n,•nun latblkm• tııeba"1 nnı.m ımmuı '·arar \>enntş ve bu kararmı Alla· 
'-k'8ı:1 20.ııo da t • !!olu &jlnlltyla 11An etmlfttr. 

() & "' o ı :ııı l Bıı kanııa muclblnce, bUkOmet 1.... ....... llalma " mWI 

... , ... hre"fl"c('k ve lhtl •ne r,5r~U- Fronsız bataryalarının Pcar' g o• • m 1 e k l ı' i e r J' k o m p 1 osu ~ Ukdlrde değer rı:ıhasmı vere- şehrini bomb'!rdıman etmeler' i 
rek satmalabilccektlr. geç~nlerde Almanların A1 ... ~ · . 

HUkfunet bu kanunla atmı' ol - şehrini bombardıman etmelerine 
"luğu 8alı\hly.ete letlnaden kano. bir kar"1drktJr. &lckıdko. 20 (A. A.) - Bir komplo meydıı:zıa çıkanlınJI " "Al. 
nun lllzıım g5rdl\Xil hllktlmlerln' 1 ı.~dra, 20 - Hetıi adınd" •n gömlekliler'' lıı fCfj bu komploya dah"I olmaJı töhmetile &uı altı. 
tatb!k edecektir. Blnnena?c··h yu. J 00 tonluk bir Yunan vapurı. ı alınmıştır. 
karıya hulbunn kaydctt1tlmlı hU· :"inister burnu açıklarında tor Sulkıuıtçller etindlld Meksika rtjlmlııl dew,rıek maksadile hare-
kllmlertıı ılmdldaa tathlkı!ırı- bae- plllenmiıtir. Vapur ın~ltercden ket etmekteydiler. S ki§1 tevklr edilmlşae de Rlillcumlwr ~ 
...._"tıl&'4-t X&IDUiltuakiSmiir1atür· ;c1u.İİl.iamiii~iiiliıiN;ı•;h;•q ......... ;;~;;;;i1İ;;iı. .... .i·İıllllll ........... 
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Kürek malıkllmu .. 
(Dünkii nüshachn devam) 

- Ah! Evlenecek mi? ..• 
- Evet, Vasin:n oğlu Miye 

resl:i ile ... 1şte bak orada, nişanlı· 

sının arkasında ayakta duruyor. 
Alnında, Avusturyalılarla harp 
esnasında alınmış bir yaranın ni 
şan:si var ... 

d:ınberi kocamın hayatında bir sı 
bulunduğundan şüphe ediyor 
dum. Fakat, susunuz... Kapının 
açıldığını, içeriye birinin girdiği 
ni duyuyordum. Aman saklanı 
nız, şu odaya giriniz. Gelen mut 
lak ölümdür. 

Gösterilen şahsa dikkatle bak 
••m. Ve: 

Mahkumu, tuvalet odasına 

soktu, kapıyı kilitledikten sonr<: 
kocasına müsterih görünmek için 
piyanonun basına geçti. 

- Zereniki ! ... 
Diye mınl::landım. 
Man ici, mahkumun 

kesti: 
sözünü 

- Nasıl, Miyercski kendisine 
Zereniki ismini mi vermişti? ... 

- Evet madam ... 
- Alnındaki yara da Lehista 

nın istiklali için yapılan muharr-
bedc alınmadımı? ... 

- Kat'iyen madam ... Çünkü o 
yarayı açan benim kılıncımdı ... 

Marila ıztırabla ıçını çekti, 
mahkum hikayesine devam etti: 

Onu gördükten sonra artık ki 
lisede daha fazla duramadım. Dı· 
şarı çıktım. Miyereski ismi be 
nim için yabancı değildi. Onun 
ıırf Avusturyalılara casusluk et · 
mek üzere Leh vatznseverlerine 
iltihak eylediğinden şüphe olun· 
duğunu biliyordum. • • 

Ne olursa olsun ben, bu izdi· 
vacı sevgilim için pek tehlikeli 
addettiğim için kendisine haber 
venneğe karar verdim. 

Bir gün öğleden sonra ihtimam· 
irca giyi.rıı:lim bilmiyorum nasıl bir 
hisse kapılarak cebime bir de ka· 
ma yerleştiı1dim. Bir haftadanberi 
çekmekte olduğum humma, ka· 
famın içinde meş'um bir tC$ir b1· 
rakmıştı. Kendimi adeta bir ro· 
man kahramanı zannediyordum. 

Madmazel Ovcimska şehir ha· 
ricinde, bahçe içerisinde zarif bir 
köşkte oturuyordu. Kapı açıktı. 
Şuraya buraya eşya denkleri, yol 
sandıklan yerleştirilmişti. Ne bu· 
raya girerken, ne de birinci kat 
salon11nlda kimseye rast gelme· 
dim. Kö§k sanki hali idi. Bir ka· 
pı dana açhm: Şimdi onun, evet 
o hayatımdan daha ziyade sevdi· 
ğim genç kızın odasında idim. 
Bu muattar, şuh ve temiz oda 
içinde bütün hüviyetim eriyor 
gibi idi. Buraya ne makutla gel· 
diğimi unutmuştum. Birden ma· 
sanın üzerinde küçük bir madal· 
yon gördüm. Bu madalyonda 
&cvJ:ilimin, daha mektepte iken 
çıkartmış olduğu bir fotoğrafı 
vardı. Bunu aldım ,uzun uzun 
kokladım, öptüm ve sonra garip 
bir hisle kalbimin üstüne sakla • 
dım. Bu suretle bir cürüm işlemiş 
bulunduğumun farkında değil· 
dim. Bu cehaletimin cezasını ne 
'kadar ağır çektim ... 

Bundan sonra neler geçti? Jan 
Raviç ismini bildiğiniz için tabii 
bunlan da bilirsiniz ... 

"İçeriye giren iki hizmetçi 
beni bir hırsız diye tuttular. Bir 
gün evvel evlenmiş olan Miyere· 
ki de geldi, muhSkeımmde hazrr 
bulunıdu ve beni tanıdı, aleyhim· 
de §Chadet etti. Müebbet kürek 
cezasına mahkum oldum. Üç se
nedir, zincirler altında bir katil 
gibi ıztırap çektim ... " 

Sustu. Bu esnada rüzgarın hü· 
cumiyle açılan pencereden içeriye 
sabahın ilk mahmur ziyalan dol· 
du. Marillinın güzel yüzii yaşlar 
kinde idi. 
- Raviç, bu yüzü görür görmez 

bir deli gibi yerinden fırlad1: 
- Nasıl, Oviçimska, sizsiniz, 

~izsiniz ha ... 
Diye bağırdı. 
- Evet ... 1stemiyerek felaket 

ve betbahtlığınıza sebebiyet ve· 
ren Marila.. • 

- Demek sözlerime, masumi· 
yetime inanıyorsunuz? ... Oh! Bil 
seniz çektiğim azapların ne kadar 
parlak bir mükafatına nail oldum. 
Artık bundan sonra bütün vüdu· 
dum gardiyanların kırbaçları aı· 
tmda parkalansa bile hiç şikayet 
etmiyeceğim ... 

- Hayır 1 Serbest kalmanız ta: 
zım. Kalkınız .. Tekrar cellatların 
rençesinc düşmeyiniz ... 

- Nasıl ka~yım? ... 
- Ben buna bir çare bulaca· 

ğım. 
- Sizi b3yl.... bı.rakıp gitmek .. . 

Cünkil bakın siz <le bahtsı"?ı.•nız .. . 
- Biz kadınlar bütün kuvveti· 

mizi sabır ve sükunetle sarfa 
mecburuz. Doğrusu, ben de azap 
çekiyordm. Bir kumarbazın karı· 
ıı olmak bile ~ayri kabili taham· 
mW bir şey iken mukadderatın 
bir cuusa, bir vatan hainine 
bağlı olduğunu öğrenmek ondan 
yüz kat daha feci. .. Epey zaman· 

• • • 
Mivereski bir rüzgar gibi içeri 

diye söylendi, cevap alamayınca 
ilave eti: 

- Bonjur Marilfı, kalktın h2 ? ... 
Sözlerine cevap alamayınca ilav~ 
etti: 

- Sabah sabah piyano ne olu 
yor? Bana söyliyecek hiç bir ş: 
yin vok mu? ... 

Marila, sükunetini muhafaza e
derek piyanoyu bıraktı. Miyeres 
ki odanın içinde bir kaç 'dakika 
dolaştı, sonra birdenbire karısı 
nın yanında durdu: 

- Bana merhamet et,Marila. 
dedi. Ben çok bedbaht, tamamen 
mahvolmus bir adamım. Nasıl, 
omuzlarını' silkiyor, gözlerini kır· 
pıyorsun öyle mi? Lakin bu fena 
tavır sana hiç yakışmıyor, Mari 
la... Bilakis güzelliğini bozuyor. 
Bana bir delil göster. Yemin e· 
derim ki istikbalde tamamen ku· 
sursuz bir koca olacağım ... 

- Benden ne istiyorsun? ... 
-Pek az sonra yerine konula 

bilecek ufak bir şey ... 
- Söyle, ne demek istiyor· 

sun? ... 
- Şu senin küçük yüzüğünden 

bahsetmek istiyorum. Bu akşam 
şansım müthiş surette fena idi. 
son altınımı da kaybetikten son
ra yüzbaşı Konoya karşı bii· 
yük bir borca girdim. Kumar 
borçlan mukaddestir. Beni bun· 
dan ancak sen kurtarabilirsin ... 

O kadar heyecan içiooe idi ki 
karısımn yüzünde beliren mem· 
nuniyeti bile seçemiyordu. Mari· 
la, bir müddet onu süzdükten 
sonra: 

- Peki, yüzüğü aladahın. Fa
kat bir §artla .. dedi. 

- Artık kumardan vazgeç· 
mekliğim şartile değil mi? Onun 
için sana §İmdiden söz veriyo· 
rum. 

- Bundan sonra senin sözle· 
rlne itimad1m yok. Fakat beni 
iyi dinle ... Şu, senin artık giymedi 
ğin hassa zabiti üniforması var. 
Onun saklı olduğu dolabın anah· 
tarını istiyorum.· Hududu serbest· 
çe geçmek istiyen zavallı bir fi· 
rariye vereceğifTl ... 

- Öyle bir ~ey istiyorsunuz 
ki bu beni mühüm tehlikelere 
sokabilir ... 

- Adamsende 1 Senin böyle 
şeyler?en korkacağını zannet · 
mem ... 

- Mesuliyeti büyük ... 
madem ki sen istiyorsun ... 
anahtar ... 

- işte yüzüğüm ... 

Fak.ıt 
:işte 

Miyereski, yüzüğü cebine yer· 
leştirdi, odadan· çıktı. Bir dakika 
sonra sokak kapısının kapandığı 
duyuldu. 

Marita, derhal kocasınıı. odası· 
na gitti, zabit elbisesini getirdi. 
Tuvalet odasını açtı: 

- Alın, bu üniformayı giyin 
ve kaçın ... dedi. 

O, elbiseleri giyerken Marilfi, 
masanın küçUk ve gizli bir gözü· 
nü açtı. içinde yüz Duka altını 
bulunan bir kese çıkardı. Marila, 
döndüğü zaman birdenbire şaşır· 
dı: 

- Oh 1 Sizi hiç tanıyama· 
dım ! ... dedi. Hakikaten, üniforma 
mahkumu tamamile değiştirmiş" 
ti. Onun sararmış yüzüne bir baş
ka güzellik vermişti. 
güzellik vermişti. 

- Artık burada fazla dura· 
mazsınız. Kaçın. Kararınıır ko· 
laylaştıracak şu parayı, bir kar · 
deşin hediyesi gibi kabul edin. 
jleride vaziyetiniz iyileşince iade 
edersiniz. 

Mahkum yavaşça: 
-Kardeş hcl:iiycsi gibi... Di· 

ye mırıldandı. Sonra: 
Tesadüfen sizi bulduktan son· 

ra böyle yine terke mecbur kal· 
mak ne acı şey ... 

-Fakat lazım ... Bana söyledi· 
ğiniz şeylerden sonra gitmeniz 
lazım. Emin bir yere gider git· 
mez bana mektup yazınız, bulun· 
duğunuz yeri bildiriniz. Belki bir 
gün yine görüşürüz. Haydi, allah 
selamet versin! ... 

Rvç, gç kadının uzaıtığı 

eli büvük bir hürmetle öptü. 
-Şunu unutmayınız ki, ben 

diinyada en sadık ve en f«~akar 
bir dostunuzum. Eğer bir gün 
bana ihtiyacınız olura1 dün~·:ı 

v·eni çıkarılan bif resniiYf e, 
lekelerin deniz olmadıgı anlaşıldı 
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'AŞK VE 
Mirasın paylaşma tarzı, bu mira· 
sa konacakların hepsini birer bi· 
rer şüphe altında bulundurabilc· 
cek mahiyettedir. Mesela Les 
Stanton çok zengin bir adam de· 
ğil. Şimdi zen-gin olacak. Bu 
noktada karısı Mo1Iiyi de bera· 
ber hesap etmek lazım. Şimdi 

milyoner olacaklar. Betiden hah 
setmedik. Uşak Haynes ile aş

çıbaşı ve bahçivan Marsel'e ise 
bir hayli servet kalıyor. Stanton 
ailesinin vasiyetnameleri, daim:ı, 
gözde hizmetçileri de hesaba kat· 
mağı, onlara da birer miktar ser" 
vet bırakmağı adet etmiştir. Şim· 
di bu iki hizmetkar da, elişer, 

yahut yüzer bin· d o 1 a r 1 ı k 

nın öbür bucağında bulunsam bi" 
le, ilk davetinizde koşup gelmeyi 
mukaddes bir vazife bilirim. 

Vakıt geçiyordu. Hizmetçilerin 
her dakika içeri girmesi ihtimali 
vardı. Marila, Raviçi balkona 
doğru itip çıkardıktan ve onun 
bahçeye !doğru inip gözden kay· 
boluşunu heyecanla takip ettik" 
ten sonra odasına geldi. ..... 

Bir kaç gün sonra meçhul 
bir sahsın göğsüne sapladığı bir 
han~er, Miyereski'mn hayatına 
nihayet vermişti. Onun tarafın· 
dan ihbar ediE:Jiklerini bilen 
Leh vatans~verleri onu bu suretle 
cezalandırmışlardı. 

Hakikaten, kumarbazlık histe· 
rini tatmin etmek istiyen bedbaht 
Miyercski, iiç seneden beri A vus· 
turyalılcıra casusluk ediyordu. 

Dul kansı bir miiddet sonra, 
Ravisin iltica etiği Londraya 
gitti. Orada, sabık mahkumu bul· 
clu. Ve yeni memleketinde mual 
limlik, muharrirlik ile parlak hil' 
mevki kazanmaya muvaffak olan 
Raviçle evlendi.. ... 
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bir servete konacaklar. Bunlar· 
dan başka, Stantonlardan hoşlan· 
mayan bir çok diğer kimseler de 
var. Bunların bir listesi şimdi ha· 
fızamda değil. Fakat bir kaç kişi, 
bilhassa bunlar arasında bir kaç 
kadın da şüphe altına alınabilir. 

Gerek Con, gerekse Pol bekar· 
dırlar. Hususi hayatları, kendile· 
rinin bir çok yerlere girip çıktık· 
larını gösteriyor. Senin anlayaca· 
ğın, bugünkü vaziyet, bizi hayli 
uğra§tıracak şekildedir. Şimdiki 

halde sen, şüp!1elerin ve ihtimal· 
!erin en hafifini üzerinde topla· 
mış oluyorsun. Ve serbestsin. Fa· 
kat dur bakalım. Bize ne iş gö· 
rebilM-sin? Yarın onlara yemeğe 
davetlisin değil mi? 

- Evet. 
- O halde ben Betiye de söy· 

muhakkak surette orada bulunıır· 
sun. 
ailenin geri kalan erkanı tama -
men orada olacaklar. 
Sen gözlerini ve kulaklarını aç! 
Ne görürsen, ne işidirsen aklında 
tut ... Olmaz mı? 

- Hay ha:f! 

Rayli şapkasını aldı ve gider· 
ken: 

- Sana bir şey daha sorayım, 
dedi. Kimdir bu Ho!li? 

- Bir ress:ım arkadaşım. Beş 
senedenberi tanışıyoruz. Beraber 
tahsii ettik. 1yi bir kızt:lır. Ken· 
disine hemşire gözile bakarım. 

- Pekala. 
- Hava pek sıcak değil mi? 
- Evet. 
Rayli, asansöre doğru yürüdü. 

Ceri atölyesine dönerek pencere· 
elen dışarı bakmağa kışladı. Ak 
şam oluyordu. Ceri'nin i;ini garip 
bir sıkıntı aldı. Perdenin püskü" 

ROMANI 

lüle oyalanmağa ve düşünmeğe 

çalıştı. 

Eğer bu üç kardeşin üçü de 
kasden öldürülmüşse, muhakkak 
zehirlenmiş olmaları lazımdı . Baır

ka hiç bir ihtimal yoktu. Bu üç 
kardeşten ikisini kendi gözü ö· 
nünde ölürken görmüştü. Holli· 
nin getirmiş olduğu ''zehirler ve 
panzehirler" isimli kitabı arayıp 
okumak istedi. Fakat kitap orta· 
da yoktd. 

Her halde bu kitabr Rayli alıp 
götürmüş olacaktı. 

Ceri tesadüfen alınmış olan bu 
kitabın , bir gün, tamamen masum J 

olan sahibi aleyhine bir delil teş 
kil edeceğini hiç düşünmemişti. 

Buna hayret ediyor, içi daha çok 
sıkılıyor. Üzülüyor; ne yapacağı· 
nı bilmiyordu. 

Saat sekiz oldu. Ceri hala atöl· 
yedeydi. Telefon çaldı. 

- Ben Rayliyim. 
- Buyurun? 
- Bugün konuştuklarımızın 

tamamen hususi mahiyette kat· 
ması Iazımgeldiğini söylemeği u· 
nuttum, Onu hatırlatmak için te· 
lcfon ettim. 

-Tabii canım. Ben de zaten 
kimseye bahse~miş değilim. Balı· 

setmem de ... 
- Mükemmel.. Şimdi Frank'ın 

cesedini teşrih ve muayene eden 
doktorun raporunu aldık. Vazi • 
yeti aydınlatacak bir tarafı yo~ 
Adamın kalp sektesinden öldüğü• 
nü bildiriyor. Bununlaberaber he· 
nüz tahkikat bitmedi. Belki ileri· 
de bir ~ey çıkar. Bununlalıeraber, 

ben bir şey çıka~~ın:ı da yine 
i h t i m a 1 vermiyorum. Çünkü, 
Frank'ın vücudunu bir pertavsiz· 

CJ/tt:Jne 
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le her santımetremurabbaına .,.,; 

rmcaya kadar gözden gcçirınİJ: 
ler. Bir küçUk yara biel bul~ 
mışlar. 

- Bundan ne m
0

ana çıkıyor? 
- Ne mana çıktığını sen söf 

le bakalım! Den a.nlamayorıııı'· 
Eğer birisi, onun yemeğine z;elıir 
koymadıysa, zehirli bir şeyle iğ~e 
lenmek veya bıçaklanmak gibi bır 
akrbete uğramadıysa, veya 11e~ 
hangi bir diğer suretle zehirle11 

mediyse ..... 
Ceri onun sözünü kesti: • 
- Belkide zehirli bir !}ey 1<01', 

lamıştır. Havadan gelmiş otalJl 

lir • f 
- Belkide.. Sana telefon e 

mekten maksadım, yarm ora'/" 
. · ~ · • tu ....... k f• gıttıgı zaman çenem ~ ..... ' • 

kat gözlerini kulaklarım, ibu ~ 
rarengiz vak'aya lıir ip ucu tetİ' 
edebilecek şeyler öğrenmek i:; 
iyice açmağı bir kere daha ha • 
latinaktır. Şimdiki halde bit: C
zetelere Frank'ın tabii bir ötnırıl' 
öldüğünü bildiriyoruz. Ail~ 
de aynı suretle bildirdik. Bunun~ 
beraber binlerce iz üzerinde çal' 
şıyoroz. 


