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Londra, 23 (A.A.) - Şimal Denizinde Finlandiya 
sahilleri açığında mühim İngiliz deniz kuvvetleri bu
lunduğuna dair verilen haberler Moskovada ve Berlin
de endişeler uyandırmıştır. Bitaraf memleketlerde 
bulunan İngiliz gazete muhabirleri bu endişeleri teba
rüz ettirmekte ve Iskandina vyada hadiselerin büyük 
bir süratle inkişaf ettiğini kaydeylemektedirler. 

Roma, 23 (Hususi) - İtalyan gazeteleri Oslodan 
aldıkları mühim bir haberi büyük başlıklarla neşret
mektedirlcr :Norveç hükumeti, Sovyetler tarafından 
Finlandiyada kurulan komünist hükiimete müşabih bir 
teıekkülü meydana çıkarmıştır. Yapılan tahkikat, bu 
teşekküle mensup ve Sovyet Rusyadan direktif alan 
komünistlerin Finlandiyaya yakın bir kasabada hüku
met kuracaklarını göstermiıtir. 

\ ' 

Dün Hitler'in 
en büyük 

en l}akın dostu, bugün 
dü~manı tarafından 

a 

D u 
a iFŞAAT 

~r~sızca Lö Jurnal gazetesi, bir zamanlar Hitlerin en yakın mesai arka
a§ an arasında bulunurken şimdi onun en müthiş düşmanı olan Otto St

~H~~r'in, Hitlerin hususiyetleri hakkında yaptığı ifşaatı ne~retmektedir. 
l ıt er ve ben" İsmini taşıyan bu yazıları bugünden itibaren iktibasa bas-
ıyoruz. (2 inci sayfamıza bakınız.) ~ -

Sc~ lıan nchrl kıyıların<l:ıld malı!lll"ler. g<>çcn fı-yrıanlar<lan birinılc o;ıı'a" nlhıııfa .•• -

~ ~ 'V lh1 c§l lfll g t .©.\ ~ ~ 
mc§ıQc§l b>©ışO~<dln 

. I~aradetıiz, .ı 1::ırmara \'C Ege denizlerinde c;cl1-
rırnız 'e ,.c T ı , · 
.. . ra ·) a a c;i-:ldetli fırtlnalar hükum 
~unnc' .t"Jır. \ apur.arın s:!yrüseferi . t' 
ka"·~..._ ·-: ..... ın ızanuıu 
~~ IK.Wl~,r. ulroc;k JOlcu vapu.rlan hareketlerini 

t •lir ~Ne fırt1r:lrıın g ~·me:Jni btkJ ....... 1 t J' 1 J.' , . . ...... t'. e ır c:r. 
• : LI ~ ır m•.: l ci tahribat yapmış. Ankara 
Cudd~ ınd..: ~\cımu 'uk f>oka&'1nd ı Çifte~araylar 

bahçec;inc çıkan yolda bazı duvailar yıkılmıştır. 
Trakyadaki telgraf, telefon direklerinin bir 

kısmı futıneden ~inde:ı hatlar arızaya uğ
ramıp. 

\~ugnn Adana mu1ı:ıblrimizden uMı~ımız bir 
telgraf, Seyha:-ı nehrinin taşmağa b:15ladığını, vi
ı:ıyctı;c tedbirler alındığını bildirmektedir. 

~ 

Danlmt\l'ICanm mer°!ie7.i Kop-Jnhnı;'ıbn ıir nıanzam 

İskandinav hariciye nazırları yarın toplanıyor 

Şi rııa 11 i ler bom 
yun eğecek r11i 

Almanya, Finlandiyaya yardım edecek olan 
devletlerin ·ayni felakete maruz kalacak
larını Skandinav hükOmetlerine bildirmiş 

Entra.nsjlan gazetesi siya.al mu. 
lıarrlrlerlnd<'n Piyer Şakar, harb 
!{ar,ısmda ~imal memleketleri
nln nzlyetinl tetkik eden bir 

qir Amerikan 
tayyare postası 
İngiliz kuvvetleri 

tarafından zaptedildi 
Vaşington, 23 (A. A.) - J\:lip

per tayyare postasının ~ 8 ikincl
kAnun tarihinde zaptcdilme.si, kon
gre infiratçıları mahafilindc lıir 

;ıC'Lze meı:nnı;nlyetsiz!D tevlid ct
~tir. Demokrat ayandan B. Tru
man, bu hadiseden bahııedcrek A. 
meri.kan tayyarelerinin Bermud 
lldalarmn uğ:&1mc.htan \llZi;('Çtnele. 
ri lıizmı :>ld;:ğunu IJı:yan ve mu
kabelebilmisil tedbirlerlne mUro
caat edilmesini iltizam etmiştir. 

B. Pitman, İngiliz mcmurlnnnm 
kaçakçılıı';'In önılne &eçmck için 
Amerika post:ısını muayc'le ctme
Jıedaiıı doiıu olduğunu beyan, 
yalnız I ngiUzleı in Lu hakkı Citl • 

malde ifrnta vaı-mıe olduklarını i. 
lAve etmi§tir. 

yau neşretmiştir. Bilindiği gibi. 
Skandlna\' hariciye naurlan ya
nn :Kopenhagda mühim bir top
lantı yapacaklardır. 

İngiliz bahriyelilerinin ı~ıtma .t 

gemisine hlicum edip lnglliz tica
:eU bahriye tayfalarını esaretten 

(De,·anıı 2 inci sa~·fada) 

Molotof ~r~t_ Şpe'yi -ye~en 
Sulgaristanın am ı rngı_~ız bah rıyelıler 

Y_ 1 Bugun Londrada mera-
~ OSk OYa alçısını simle karşılandılar 

kabul etti 
Moskova, 23 (Radyo) - Sov· 

yetler BirHği hariciye komi"erı 
~folotoı. dün yeni tayin edilcı 

Bulgaristırn Mo kova bü} ük ~!çis• 
Todor Hristovu kabul etmiştir. 

İran Şahın tn doğum 
vıloönümü 

Londra, 23 (Radyo) - Alman 
harp gemi"i Graf Fon Şpe ile har
beden lngiliz harp gemileri Ajaks. 
la Eksctcr bugün Londı:ada büyük 
bir meı asime ka ""':t'anmı~lardır. 
Harp gemileri mürettebatına mis
li görülmemiş bir iı,tikbal yapıl -
mıştır· 

Londranın barrak1arla donattl. 
mı~ en i~!ek caddelerinden geçen 
lngıliz bahriyeliler! be!cdiye sa -
rayında Londra belediye rei i ta -

Bcrlin, 23 (Radyo) - Tahıan rafından ı.arşılanmı 'ardır. Dele 
dan bildirili)or: dire reisi ~crcflerine b:.ıgün bir öğ-

lran hükumeti hugün Şehin~ah le ziyafeti verecek, ziyafette lngı
Rua Pehlevinin tahta çıktığının li.ı Baş\•ekili ~":emberlayn da ha-
9 utı u } ıh.lunllmünü kurl.rnı..ıl.tn- :m buhınarak kalm.ın.an I n~iliı 
dır. Bu m ·ıııa eb~llc Tohranda I bahı iyclile:-iııc hitaben bir nutulc; 
büyük şenlıkler yapılmaktadır. söyliyccPktir. 
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HiTLER 
v • 

BEN 
1
. Oçüncü Rayh'ın 

ıfşaatı yapan: f I . . d h 
OTTO 1 şe ermı eşe-

(BqtanJı 1 lnd sayfada) 
kurtanşlan Almanyanm hiddet.fnl 
celbetmlştir. 

AlDıanya yeDlden bltaraflan, biL 
Wl6a Norveç'f tehdida baelaııut

tır. Halbuki O!lo'nnn Bergeıı'd• 

geçen hMisede takmdığı vaziyet 
kat'iyyen AlDıa.nların aleyhinde de

li!dl Resmi maka.mat konlı'Ola fh. 
tiyaç hissetmeden A!tmark gemi
alnln sUvarlııine Snalllill!ila.r ve ona 
yoluna deYam iı;ln mfuıaade ~ 

~terdir. Ve norvcç bahrlyCJlll rea. 
mi makamlarının yeni vo eiddt bir 
kontrolu ikinci de!n olarak yapma
ğt kabul ebnodtklerlnden dolayı
dır k.I lngillz mhlıları harekete 
gcçml§lerdir. Bu ha.rekeUıı çok i
sabetli bir hareket olduğu. ~Unkll 
Altmark sllvarislnln kendi adamıa.
rtnı karayıı çıkardıktan soııra ~ 

mlyi İngiliz ı>!!lrlerlylc bl.rllkte ba. 
tırm2.ğa karar vcrml11 bulunduğu 
meydana çıktı. 

1 St 1 tinden titreten 
1 rasserJ1 b' . t' _ . ·---·· ır cemıye • 

-1---
' "Onu bana diri getir.lnb!,, 

Siyah cephe ıefi olan Otto 
3lruscr'in bugUn hil1 hayatta 
bulunmasma sebeb olan Hitlerlıı 

ba emridir. 
Eaki blr Bavyera ailesinin çocu

fu olan Otto Şt.raııaer, 30 haziran 
1930 da ZULByonal soıynlist part.bi 

aef]cri arasmda yapılan katllAm
da öldllrWmUş bulunan Gregor 
Ştraaeer'in erkek kardegidir. 
Beş sene Hltlerln yakinlnde y~ 

pmJI olan b•ı adam zamanla. 
IDtlerln doktrlnlndc Almanları c. 
8al'ete ve Almanyayı yenl bir Av
rupa harbine sUrükllyen hatntan 
~rerek ondan aynlDıI§ ve esraren. 
gb bir tqekkfil olan "Siyah cephe,, 
cemlyethıl kunnUftur. Bu cemtyet 
hlll bug{lıı de Almanyada llçUn
cll Rayhm ıeflerfnt dehtetten tit
retmektedir. 

Senelerdenberl Gestapo tararm • 
daD takip edilen, en mOthfl tu. 
zatlara dll30rlllmek istenllen bu 
.dam gayet romaneü, telılllteU ve 
maceralı bir bayat geçlrmettedlr. 

O Bitleri bnrmtBtır. Ve, et.rafı

nı 11.ran efsanelerden sıyırarak o
nu oldu~ , gibi &öatermektedlr. 
HJtıercllerin . hayatmt ve tenertnın 
gizli aşkl:ınnı ifıa etmektedir. 

Bu yazı, Ştrasaer'In "Bitler ve 
ben.. lslmli kitabından bir fasl
dlr. Bu fasılda bir darbci hUkibne
tl nutl hazırlayıp da muvaffak o. 
lamadıklarmı şöyle anlatıyor: 

"MUnlhten emir geldi. Her ıey 
ba akşam lç1n hazırlanacak. Erkek 
kardeşimin yaveri olan Baynrlh 

Hbnler onun bUro5UJlda heyecan.. 
da.o adet! bunalmış bir halde ha.. 
ar ol vaziyetinde duruyordu. 

- Bitlerin emirleri! 
- Peki! 
Haftalardanberl, bilbasııa 1923 

wıesinin nJsan aymdanberl Bitler 
m mk ıu sözleri 86ylemi§U : 

''Bir Mayısta kızıllar nilmayiş

lerinl ancak benim ceaedlmf çiğ
nedfkten eonra yapabllece.kler!,. 

İcraata geçmek saatJ gelm.lee 
beııslyordu. KomllnJstleriD aon ha
r*etlerine aağlann kat1 darbe 
indirmeleri liwmgelen gfln gelip 
çatmıştı. 30 haziran gUnll sabah
tan akşama k~ ~ kllçUk Landa. 
hut ı;ebrinde gizli ve e.sra.reııgiz 

hazırlıklar yapıldı. Yukardan aşağı · 

Bavyeranm her tarafına emirler 
dağılmıştı. Gregor'un Uç senedeıı
berl haztrlndığı s. A. 1.ar yeni bir 
Almanya le:.t.c ımclr için hazırlan

Dllf bulanuyorlardı. 

Bavyerada gizli slllhlann ısat

ı!'nm•rn11 olduğu ve sabırsrz elle
rin bunlan yavaş, yavaş okuam~ 
diğı hlçbl.r ev yoktu; herkes laya. 
:ırız bekliyordu. 

GaraJıardald bUtun otomoblller 
blltUn kam) oıılar hUJdunet darbe
si yapınağa be.:r.ırlananlarm emri
ne btlur ('d:yordu. 

BUYCK SAHNELER 

Gece olunca Landshut erkekle
ri bqlarnida çelik miğferlerle yU

r1lnıeğe koyuldular. He-p!l halr1 

renginde g!yimnL)lerdl Fenerlerle 
aydmlanan kamyonlar yollarda bir 
ca hallndeydfler. Dahav'dan MU
nihe doğru gldiyorlardL Gregor 
ba ti~ b!n kl3tye kumanda ediyor. 
4lııL Birdenbire gecenin içinde leı1 
,.. A MIJ-ertntıa ~r Seale
rl .,. JŞddat gibi yanan fenerleri 

ı&tlndl. Oregorun adanılan: 
- Pou.ı. pliyor'! DlY9 laalü-

tan kuJ.ata tmldadılar. 
Nihayet arkadan gelen seri oto

moblller bWmkllere yet.i§Wor. Ve 
onlarm ve!lerin1n otomobili G~ 
gor'un otomobilinin yanında stop 
yaptı. Ik1 kuvvetin oefl ılmdl kar
§1 kaJ'lly&ydılar. Gregor onu gll. 
dlnce : 

- Sen m!ım, dedi. Nereden 
geliyorsun! 

- Senln gibi LendahuttAn geU. 
yanım. 

Su cevabı veren mUlhlm Jorj 
Höflerdi Kız kardeşimiz Olga'nm 
kocaaı. Muvazzaf hlzmetten aynl
dığmd.anberl pollle ceçınJştL 

- Fakat ~ nereye gidiyor-
sun? 

Diye Gregor tekrar eordu. 
- Sen!n gibi Mnnlhe gidiyorum. 
- Bldmle ben.her misin, Yoksa 

bblm aleyb.lmı...ı .. rnatn1 

~ BUmf3ııonmı. EmlrlerlmJ&i 

llllnihte a1acaln. 
Bir ara enlfteyle kaymblrader 

blrlblrlerln.bı ylldlne bakblar. Bf

rlal Jrl, cin gibi ada1elJ 8&1"JIUl b!r 
adamdı. Öteki daha ince olma.ama 
rağmen brom yUzllnde utm ve 
eeRretJn blerl vardı. 

Gregor flloılofane bir eda ile: 
- Yann gftr0.ri1z ! dedL Ve 

HMler onun ellni eıb.rak: 
- Allah tall aı;ıldtğJ vemn ! to

mt>.nnlalnd~ bulundu. 

Polle otomobilleri ııflratle yolla. 
rma devam ettiler. S. A. lann 
kamyonları dalın ağır bir seyirle 
ayni litl\&mete doğru gidiyorlar
dı. BIWıare hem H8fier. hem de 
erkek kardeşim, birkaç ay sonra 
trajlk blr haUmcai olDıq bulunan 
bu !ıllı:lymin birçok taratıarmı an
lattılar. Gregor bana 1 maym gO

nilniln tafsllltmı anfatırkea: 
- Meğer bu bir son provaymıe! 
Dlyordu. 

Ben ona,~ aktör Hitlerln kö
tü rol yapmış olduiunu ıöylcdi -
iim zaman omuz1amıı silkiyor we: 
"'Sen ne anlarsın?" demek isti -
yordu. 

(Devum nr) 

Acaba Norveç•ın bu suretle ha
reket cbneslnln scl>eblerl nelor· 
dlr? 

Bu suale hiç korkmadan §U ce
vabı vereblllrlz: "Almanya korku

su!" 
Esasen lsveçln de }"'i.nllndiyaya 

askerl yardım yapmamasına ve 
kendi topratıanndan yabancı ku•· 
vctlerln geçmesine manı olmaama 
da ayni korku sebcb ve lml1 ol. 
muştur. 

Halbuki milletler cemiyeti, 1.z1 
milletlerden h~lnln Sovyet l!us
~m taarruzuna uğnyan Fln.IAn· 
diyaya Yardım etmesine karar 
vermişti. Ve pa.ktnı 16 mcı mad
desi de bir taarruza uinYan mil
lete yardım l(;ln gidtm ukerf kuv. 
vetlerl toprağından pelnn blr 
memleket!ıı m~ru bir bareket. ya. 
pacağmr açıkça t.asrfh etmekte. 
dlr. 

Fa.kat Bertin gayrlremnt bir oe
kilde FinlAndiyaya yardım edocek 
olan devletlerin ayni :tellıkete ma
ruz kalacaklarını Skandinavya pa
~'itahUarma bildirmiştir. 

&riclye nazrrlart, bu cnmartesl 
gilnll (yarm) Kope.nhagda topJa.
naca.k olan Skandinav devletim 

artık bu vaziyet karşlBlllda sarih 
vıe kat'l bir vaziyet almak mecbu.. 
rtyetindedirler. 

Ya Berlliı • Moskovıı ~aııtajı 

kar§ısmda boyun esecek ve Çcko
sloYa.kyanın vaziyetine dUııecek

lerdir, yahut da mukavemet ede
rek, kanlı btr cidal p:ılıa.sma da ol. 
sa ecre! ve iltfkWlerinJ koruya. 
caklardı:r. 

Mart ayı yaklaşıyor. Bu ay Hit
lerlıı parlak darbeleri için tntnıab 
eWif aydır. 

Haber AKŞAit ~ f:osr Asıl , ____ .... -- .... ., 
İngiliz tarlhçlll Vela'iıı beynelmilel bir mllnakafa mevzuu olarak 

DeyU Herald gueteslnde 11e1rettiği Yeni Hu.ku.kub~ger Beyanname.. 
sinden baıı.ederek, umumt barbdcıı sonra Almanya gibi bazı memle. 
ketlerde .. Fenl devlet içindir" ılbniyeUııln insanlık Alemlni tehcUd et
tlğinl kaydediyor ve §llyle diyor: 

"'HIUerln açuğı harbden sonra bir lldnel :rJlıniyet öyle bir aan.a
ya ~. Hayat aabam denilen bu sa.fh::\ (kilçllk m.fllC!t1rr hnyUk 
milletler içindir) eekllndo ifade edilebilir. Onun !çln fcrdlrorin !nsan 
lık Hukuku hakkında yenJ blr hudud çlzlllrken bu ikincl zJ.ınlyctln 
tebllkeıs!nt de unutman.Alt tbmıgeiir •• , 

f~) AKŞAM t 
-------..-·- -._.._ ,....,.,_, _____ -~ ---

Neemeddbı Sadck, 80n J'ranaa aeyahatlnde gö1d~tl Strazburg 
şchrinln korkunç tenhalığından bahsetmektedir. BUtnn eebrln bom. 
bol olduğunu eöyliyen muharrir, dllkkAn S3hlbler'.niıı vitıinlerfnJ blle 
bopltmağa IUzuın görmeden kapatıp kaçmış olduklarmı anlatıyor ve 
zafere inan alim.eti olarak blr vitrinde ~yle blr levha okuduğunu 
kaydediyor: 

.. DllkkA.nrm.ız saferden eorua ~ .•• 

onPosı:a . .. -- -· 
J5eUm Ragd>. ••styaaet Alemi .. sUtununda son lıldl.ııe do1ayISile 

çıbA .ibWlfJ tetkik etmekte ""Norveç'ln nsiyet1ıı1 ön ile çeJdo ara. 
aııda blmll bir demir pupmaa IMIMttmektedlr. 

Bu mart ayı bize ne getirecek! 
Tahtelbahir harblerinde dA1ıa bö
yUt bir llddete gcçllmeainl mi? 
Bu muhakkaktır. Fakat kifi de
tildir. 

Yenl bir ukerl taarru.ı mu!_. 
Bu da bUyllk bir macera addedile
bilir! .. 

Yeni blr diplomatik taamızu ve 
bltaraflar üzerinde bir tazyik, da
ha mubtemel görtlııllyor. Bitaraf. 
lan Sovyet - Alman aafma almak 
ve mllttefiklerln Almanyaya karfı 
ablukasını kırmak için çııbşnağa 

sevketmek... lstedikıerl budur. 
Fa.kat bltaratıar hakkın ve ada· 

letin hangi tarafta olduğunu bili· 
yorlar. Onlar mUtt.eflklerin kaM· 
nacakl:ınndan emindirler. Bundan 
daha fazla da Almanyaya yapılım 
her tavizin daha yeni ve daha g~ 
niş bir tavlza ve bUtlin bunlnrm 
da tam bir esarote yol nçltğrnı 

mlsallerilc görm ll§Jerdtr. 
Buna mukabil onlar müttefik.. 

lerin harb sebeblerinin A vrupamn 
barltaımu yeniden de~tlrmek ga

yesi olmadığını billyorln.r. Onlann 
gayesi Sovyet - Cermen h~gemon. 
yasını dünya ytızllnden kaldmn&k 
\'e hfirriyeUerlnJ kaybeden mlUct
lere hD.rrlyetlerinl iade etmektir. 

Ruzvelt 
Üçüncü defa Cum
hurreisı olacak mı 1 

Va.~lngt.on, 23 (A. A.) - Ruz
veltiıı gaybubeti muma!lefhfn U
çlludl defa olarak rel.tdcamhurhı
la !ntiliahı hdkiiıdakl mDnaJraıo. 
larm hmnı ıwıltmanlllltır. Bu mu. 
nahplar 1Jd parti arumdaki tıı. 

tihab mücadclealnln baldın unsu
runu teşkil ctmektedJr. 

Demokratlar Ruzvelt tekrar Jn
tJhab edllmeği kabul etUğl takdir
de kendisine karuı hiçbir demok. 
ra.t namzet çıkanlmıyacafmı ttl
ra.f etmektedirler. Reisicumhur 
muavini Garner tara!mdaıa açı1u 

mUcadele kendlll~den nthayct 

buJa.cakt.Ir. 
Siyast mahfellerde Ruzvelt ta

rafından verilecek kararın A vru
pa hadiselerlııe bağlı olduğu 6l>y-

lenmektedlr. RelıJcu.mhur beyneı. 

milel meselelerlıı kend18ln.ln başlı. 

ca m~galeslnl teokll et.tığlnl ve 
her şeyden evvel bu meacleh:rle 
ali.kadar Olduğunu Mkhtmamakf3 

dır. Bundan ~ rcislı:umhur Dl!· 

oak tekrar lntlhab olunduğunu 

laklamamattadır. Bundan bqb 
"'hılstc•nnbur ancak tekrar lııWıab 
edUflCl"lfada em1ıı oJdulu takdir
de yeni bir lııtlhalt mOeadelesbıl 
göze alaca:ktır. 

Avrupa YU!yetJDID hadraD Ye

ya temmuza kadar Amerikan et 
kln umumlyMlnde Bmvelthı mem. 
leketm mukadderatım idareye de 
vam etm.eat lbmıgeldlğt kanaaU
nl huule cet.frecek kadar Jnldpr 
etmd lb:mı lır. 

Garıı cephesınde 
1 ooçu döellosu 

Be11in, ZJ (RaC)'D) - Alman 
başkumandanlığmdan tebli~ edil • 
miştir: 

Garp cephesinde oldukça şiddet· 
1i top;u çarpı~an olmuştur. 
Alman tayyare!eri Fransı~ top -
rakları üzerinde keşif uçJ.şlan 
yapmışlardır- D~nizde harp aym 
§.iddetle devam ediyor. lngiliz ka
rakol gemılerinden biri daha Al • 
manlar tarafından batınlnu~tır. 

lsvaçta bir casus 1 
Oslo, 23 ( A.A.) - Oslo mah • 

keme3i Riştcnberg isminde!d eski 
bir bahriye zabitini muharip dev. 
Jetlerden biri lehinde casusluk yap 
tığı için iki Sı!:'ne hapse m.'\hkQm 
etmi~ir. 

Londra., 23 (litadJ'o, saat 18) - İogills bava kuvvetleri, ..ıı • 
çarp.mba geceai Almanyanm Hcllgo!aııd Ü88ilndeld harp gemilerini 

DOU ba.rdım!!.n etmlştlr. Oç Alıhan &\"Cl ta~ İngiliz tayyarelerin• 
Jrn birine karşı et.eş açmış, fakat bir netice alamamt§lardır. lnglllı 
tayyarclerl Uslcıine salimc'D dônmD,lerdir. 

Tayyare er iki Norveç 
vapurunu batırdı 

Londra. 23 (Radyo. &aat JB) - Alman tayyareleri ~n lfmal 
deıı.Wı:ıde faaliyette bulunmuşlar ve yine bir çok bitaraf nıemlekeUer 
zamr g6rmUştilr. Bu arada iki Norveç vapuru taarruza uğ'ram.J3, bun· 
!ar l5CO tonluk bir vapur bn tmaya. ba3lanıış, diğeri batm11tır. 

Alman Eri<8nıhar
bıye Reısı 

Lehistandaki Alman 
latalanm teftiş etti 

Belgrad, 23 (Radyo) - Kra • 
kovdan bildiriliyor: 

Alman erkfuuharbiye reisi bu 
ayın 19 na 22 aragın.da Lelıistan
daki Alman kıtalannı teftiş etmi~ 
Krakovdaki askeri talim ve ham
lık çalı,nıalanna i~tirak etmi§tir 
Neticelerden çok memnun kalan 
Alman erkAnıharbiye rei~. orada 
ki Alman zabitleri tebrik ve tak· 
dir ederek demiştir ki: "Gördfilüm 
\CtZİyetten çok memnunum, böyle 
devam edin ve silihlannızı daima 
keskin tutun." 

Sosyalist şefleri toplan
tısına lngiltereden 

giden~er 
LolMha. 23 (&.. A.) - S1r Alt.er 

ve Veygand BeD"iD d• 4'üD bıa
tuncrufu amele part1al :dmamdar
lnrmda.n milrekke{. th b'!ve\ Fran
m 80syalist §eflerllc yapılacak bir 
toplantıda hazır bulunmak Ozere 
dlln Pıı.rise hareket etm..l§lerdlr. 

Prens Pol halya maarif 
nazınna ziyafet verdi 
Bclgrad, 23 (A. A.) - İtalya 

mavi! :wızın BottaJ "İtalya m" 
nJ ziyaret ettikten sonra dllA ha
ıiclye nes:ıretlne giderek nam 
Mar!tovlç tarafmdan kabul edtJ. 
mlştJr 

Saat 13 te nalb prena Pot Bot. 
tai'nln şerefine Beyaz sarayda bir 
öğ1e yeıneğJ verm~r. 

Öğlodezı zonnı 'Belgr8d'da fqW 
kültflrü en•tiblaU merasimle açıl

m:§t.Ir. 

A§il kruvazCSrü 
O.lulandda merasimle 

karşılandı 
Obland, ZJ ( A.A.} - Graf 

Şpenin galiplerinden A~l admda· 
ki lngil~ kruvazöıil. bu sabah bu 
raya gelmiı ve kesif bir halle k0t-
1esl tarafından çrtgmc:a atqJan · 
mıştır. 

Kruvaz6rihı zabitan ve müm • 
tebatı ~ne bQyQk bir nilmayif 
tertibi mutasavverdlr. 

BAHARDA 
KOPACAK 

KIYAMET 
Loyd Corc'un 

mühim bir 
ma'1 alesi 

nrld~ tile defa ne,rl lıakkı 
p.rdemlse ftJ'llea bu mWdm 

m'lk:ıleyi 

Yarınki Haberde 
okuyunuz 

Belçikada 
tuğyanlar 

Br~ı. ı.1 (A.A.J - Karlarm 
süratle erimt.Si Strond ve Uyej 
mmtakalarm1a tuğyanlar husule 
getirmi§tir. Hasarat miıhfmdir. 

Sovyet donanması 
erki!lıhar&iye reisi 

Londra. 2J (AA) - Mosko • 
vadan haber almdılma pe, res
mt rnahafi!. Sovyet donanması er. 
kanıbarbtye reisinin tayyare ile 
Murmanska gitmjı olduğuna dair 
olan haberleri ne tekzip ne de tA! • 
yit etmemektedirler. 

Finlinctiyaya ,yardım 
günü 

PtZTU. Z3 ( A.A.) - Mebusan 
meclisi. Finllndiyayı milttefikan 
takdir ve tekrim ederek hfikQmed 
bir .. Finlindiyaya yardım milU 
ııomıN ihdasına dawt eden bir * 
Uf kabal etmiştir. 

Macar ajansmın bir 
tekzibi 

Budaflefle, 13 ( A·A.) - Macar 
Telgraf aj2nsı, mfiseTiah Macar 
lejyonlarının FinlWiyada harbet 
mek Ozere Macaıistandan hare -
ket etmiş olduklarına dair o!an 
haberleri katt SURtte tekzip et • 
m~e mezundur. 

Holanda üzerinde 
meçhul bir tayyare 

Labq. 23 CA. A.) - Rama 
blld"rlldJğhıe g&-e bir tayyare da
ru batarya. bu .-. Amııt.erdaa 

m cenubw.da talıa,Jetlert .,._. 

bir vf"ya 'l•.-k~<, ~ blll 
ateı &Çml§tır. 

ıngtliz sahillerinde 
hava harpları 

l.ıGıDdı'll. u t.A.A.) - KnllJ9t ... 
kuvvetlertılot .......,. tanaNler dla 
cauJ:ıu prid -.idil ecı&md9 ... 
...ı.1 lfttenk deDm ............... 
l'a77&1'eJer bir maddi& .... lıala • 
miD H!LdllfM sin, ..... taııa • 
NılerSDe JIQcum dp ... plılld!rt • 
tWctm Nııra •vdılı ........... o.. 
1U1u .Ctb -Wvllda '"'8padara ~ 
l.,urtıeD tmnan dam lıaplanDm •• 
t9flndlm Dert seldll1 "Pmcll'"'rte • 
dlr. 

DO'ŞC&CUlll ••••• 
un•••SP' 

........ il (AA.) - Daa....,.,. 
leıı 1k1 Alınan tayarealadm biri ...... 
DcnlziDde fOt'twnbeıtud AhlllerlDbl 
10 mll açığında gOrDJenlı tııcma ta1 
yareler1 tar&fuıdalı IO QdUUI '* me • 
aııteda bulutlar arumda a.arap edil• 
dikten ..... taluip .,uım11t1r. Ati • 

lan kurfuDlatla delik dqlk olaa tat • 
yare tepeDatQ denlse dllpıllftDi'. 

.. Henkel'' markalı olan dlaW t&J.., 
yan ... !akaç •hl!ly d''amottlb'· 
''Spltttr.'' tlpiDdekl tananıerta ıa. 
ldlılne utr&Yaıı AJmaa ta1)'&l'e8I mo
Ulrüade hnsule gelen bir Ariza dola
yıaCe yere IDmiftlr. Kllretı.bata • • 
IU olmadall •nel llln'&Nll ıaJaaı1. 
tır • 
B1.a BALIKCI GSN'8t a&'ftRIUll 
Lonıln. ZI (A.A.) - B..._ 1ılJıo 

dlrndtllne göre, Jmp)'r edmdald .... 
1e11Ab balıkçı sembl. A1m&11 tana • 
releri taratmdaa lıa&lrdauftu'. iki .. 
blt De 19 t&Jfa a,ıpar. Sal .... 
yaJıua 'bl.- kW .kalmm oldulG lltJle • .,.. 



Sovvetıere g~ra 

Amerika ergeç 
harbe girecektir! 

SON DAKİKA - 23 ŞUBAT 1940 CUMA - J 

No.J4 ~azan: Orhan Rahmi Gökçe 

- MUkaddea Romadan geliyo· ru gitti . . Zavallı ba§piskopcn dcll 
rum. ·dedi· yalnu kalmaklığımızı ı gibi olmuştu. 
rka edeceğim.. Verilen emir, çok mOthiıtL 

Başpiskopos doğruldu: Tatbik kabiliyetini imkO: .. aız e~ 
.;_Hususi mahiyette mi konup rüyordu. Fakat ucunda ölilm de 
cağız? Kızılordunun yıldönümü münasebettle 

MANlERHAYM'A BOYOK Kopenhag 
kon;eransı 

1 
- Evet. ~men hususi ve 

mahrcm-
Başpi&kopos. hafifçe arardı 

ve maiyetine işaret etti, hepsi it 

vardı. Halbuki başpiskoposun 

ölümle arası pek iyi değildi. Da· 

ha yaşıyac.a~. .zevk edccc:i 
günler vardı-

TAARRUZ ·BUQON BA~LIYOR 
Sovyetler son Kareli harb;nde 

60 bin zayiat ver mişlt:r 

3 haricite nazırı 
fam 48 saat 

Roma, 23 - Moskovada çıkan 
Pravda gazetesi yaıdığı bir ma 
kalede Amerikanın Avrupa har 
bine i§tirak edeceğini kaydetmek 
tedir. Sovyet gazetesinin tahmi 
nine göre Amerikanın harbe iş 
tiraki 1940 • 1941 senesinde vuku 
bulacaktır. 

Diğer taraftan Tokyodan gelen 
haberlere göre, Japon hükumeti 
neşrettiği rcami bir tebliğde Çin 
hakkında Amerika ile Japonya 
arasında mevcut bUtün ihtilafların 
hal ve fasledilmit olduğunu bil 
dirmektcdir. 

Sovyel • Fin harbi 
Helalakl, %% (A.A.) - %2 Şubaı 

Fln.landJya tebliği: 

Dün Rualar Kareli berzahında Vt
Vlburg ceııubuııda Kamara laUkame 
tinde Vtya oaJt1 ve Talpale oehirlen 
llzerinde mllteaddit tnarruzlarda bu 
lUDmU§lan1ır. Dün bUtün $ece devam 
etUkten aonra bu taarruz.ııı.r pU.SkUr 
tWmU,tUr. Rualanu yalnız Tatpalaıla 
ki zayt:ı.Uan 2.000 dlr. Ladoganm fi 
mali prkiaiıı•J9 FinlAndiyalılar, dU, • 
manm bir mcvzıtnı zaptetmtıııerdir vt-
800 esir atnu:tardır. Ladoga gölU 
aabUlerinde dUıımaıım muteaddit la· 
oe kollan imha edllmt~Ur. 

Dtger mmtakalarda kaydedJJece.k 
mUhlm bir ıey olmamı~tır. 

FlDlAndJya tayyareleri Rua ~ • 
mQlerlnJ muvaUakıyeUe bombardı • 
man etm~lu ve yapılan muharebe 
terde 18 Sovyet tayyare.'11 cıu,nrw • 
mll§tnr. 

Dlln dQJ{lrillmll§ Olmam muhtemel 
oldUCU bildirilen a tayyanmlD dı dU· 

oUrfildUğü ta.ııakkuk etml§ur. 

Mannerhaym hattının 
cenahlan çevrilemiyor 

Leqdru, U ( A.A.) - Röyter ajan. 
auıın FlnLAn<1lya muhabiri yıwyor: 

Alannerbaym lıattıru cenahlardaıı 
çevlrwek Uzere lkJ ıaratt.aıı ilerle • 
mek lat.eyeıı Rua orcıuıan. bu hare 
keUertnı lnkll:ıt etUremem~erdlr. 
Buııun sebebi yolların olmamasıdır. 

Çünkü btlyUk motörlU kıtalar ancak 
10ııar olduğu takdJl'de, tanklan. top· 
lan va diğer 8lWıııınm talld,)'etlt
kulla.rı&blllyortar. 

karan Uurtne "'Airodlt" tercUme ro 
mıuıuu tetkik eden Mllll Talim VI' 

Terbiye heyeUnln vorı11ğt T'l!:mr Ma· 
&rlt VekAJeU taratmd::ın ,ehrtm~ 
ıröndertlml§Ur, •• A. rodit" da veamın 
mUhakeıaentne Jarın tıı''lah saat 10 
da )'edl.ııd &aliye ceza mabkemutıı • 
de devam odllecektır. lddia ve mll4& 
faa ed.ilebUdJgı t&kdJrde yarınki c:eı: 
eede matıkementn karat nrm~ mub 
temeldir. 

* Komedi Fran.!ez Uyatrosu direk· 
t.6rlerlnden M. Veyi Rosse11 dlln
kU ekepresle Paristen gelmiş ve 
akşam t.rcnlle Ankaraya gitmiştir. 

Bu tiyatro mUdUrilnUn memleke. 
t1mW ziyareti Yakında gelecek o. 
lan Fransız Uyatro artlstlen gnı · 
punun burada ve Ankarada vere
cekleri temsillerle aJAkadardır 

* Amerika bartctye mUstcp.n 
Sumer Velaln pazar günU Romayıı 
muvaaaıaı.ı bokJeıımekteCllr. Vela 
Jıılu.o•tnı Ue görllfecekUr. 
* Jt&Jyanm Londra utlrt Bastlant 

lll hıgUt.cre bUkCmeUnlD lngtllz • ita. 
Yan lllllııuebM.1 Ue Rlu eurette ali.ile 

4M' nlan mescteler Ye ~llMI" Al 
manvıt'nm ehhık,.., -rçe~~ dah' 
Uad9 lte1·~ '6Ddrri1ecck A1 
man ~5aal4rüu,.. ""-,;~llecek ,. .... h,.,. 
R'O me15eJesl balt.kuıdnkf !W4&alaa 
zannı ltal "l'ln tiUkQm,.tlne bildir 
melı: fızere ~.,. .. ,.~1 .... '•tir. 

• Roma raclyosu dUn geceki ne,rt 
Y&lmda Londrada.ıı aldıgr blr babert' 
atten Koakova bUkQmetln1a BakCda 
llJktarm llftııd!J.r1llı...a ~ Yerdi... 
auaa lııLldinDlfta. 

iki sınıf daha silah 
altına alındı 

u+•nki, U lA.A.) - BugQD P'ln· 
ı&Ddiya tıtlkCmeU merkezlnde duvar. 
ıa.ra yap!ft.ınl&D 11An1&ı1.& 189t ve 
l89~ doğumJular sUAh altma çag-ını _ 
nı.;ıtır. Bu dogumtul&r, 28 ;ubatta as. 

kertik ;ubelerlne mllroca&t ectea::Uer
dlr. 

INOlLTEIU!: F1NLANDIYA'l'A 
HAJW A:IALZ&M.lf.,ı;l GONüt;UDl 

Lundra, ıı (A.A.) - Röytcr: 
lııgtlLeredeıı FlrılAndlynya aşağıda. 

ld barp malzemem g!lndertımı,ur: 
l« tayyare, UiO tank cıatu topu. 

20 blD tank maynı, 60 b1n el bomba.at, 
~ obll.I topu, 100 aer1 maklnalıtllıek. 
2t tayyare datil topu, 30 elpe.r topu. 
6 tonluk • tank. e pıa:uk 12 top, 10 
liper havan topu. 

Toplarla blrUllte mebzul cepb&De 
de yollıuımııtır. 

Aynca. lngtltcreden tı"l.DIAndlyaya 

ınUlıim miktarda gıı.a maakeıri, çadır, 
elbise, asken telefon maız.eme31 va 
sıhlıl malzeme Uı Uaç da gtlınlfUr. 

ltl.Nı.Al\i.lJlYAYA OlDEN U-Ull.U 
GON OLL ll ı.r:.ıU 

Loodra. Z3 (A.A.) - Kral, dl1D ... 
rayda tıwıuai bir mocUııi luMl ~ilet. 
mi§Ur. 

Çcmberlayn ile d&hiltye a&ZJft. bar. 
blD ldares'.rıe mUtea1111l tıt~ auaJ • 
lere cevap verm~lerdl.r. 

Çembcrlayn. bilhaaaa Fln1And1ya • 
ya giden lııgU!z göoUUllleı1nla bl& • 
met zamanında dllçar ol&c&klan tıu. 
talıkJarcla.n kendllert.oa tamı. edüe • 
cek pansiyon me.selutııde muntazam 
ordu ctradı Ue mu.savı muamele ~O • 
rc.mlyeoeklertııl beyan .ıtml~Ur. 

Dahiliye nuın da uaaı Uker kay· 
di bUrol&ruıa ıtderek aakerıert bl& • 
mete gtrmekt.ca tmunaa .evkede9 
•'Sulh CemlyeUerl.. nin taaUyetıne 

kal'JI almacak tcdblrlerln bUkQmetç~ 
tetkik edJ'.mekto olduğunu aCytemlı. 
Ur. D&h1llye nazın, tnıuterenln muh 
teııt mmlakalarında nezaret altında 

bUlundurulmı.kta olan Almanlarta 
Avusturyalılann vazıyeUcrlnl tetkik 
için IBU~ar1 komlayonlar lhdaa edU • 
rm, oldllğunu llAve etml§Ur. 

BUGON BiR SOVYET 
TAARRUZU BEKLENiYOR 
Pariı, 23 - StokhoJmdan ge· 

len haberlere göre, Mannerhaym 
hattına karşı büyük Rus taaruzu 
haşlamak llzeredir. Büyük taar 
ruzun Sovyet orduaul1'Un vıf.:iönU · 
mü münasebetile bugün başlama· 
!t muhtemeldir. Finler hazır bir 
Hziyette olup icabeden tedbirleri 
almı~Jardır. Bazı haberlere göre 
Ruslar, Vipuri şehrinden bir 
yerde 14, diğer bir yerde 7 kilo· 
metre uzakta bulunuyorlar. hveç 
<Y87.etelerine göre Sovyetler Kare· 
1i muharebelerinde 60,000 zayiat 
vermi!;lerdir. 

SOVYET TEBUOtNE ooıua 
VAZIYET 

Moııkon. ıs <AA> - n tubat 
tar1bll Lealngrad tebliği: 

MUhlm blçblr badi• olmamretır 

Kareli berzahmda Sovyet kıtaatı. 

dU~anı pllskUrtmllşler ve 21 mtla • 
tahkem mevki legal etmt7lerdtr. Bun· 
ıann 15 l betonarme topçu laUhk&m· 
tandır. 

Son derece flddettı olan kar trrtma 
at. bava laallyeUerinln leUqaf uc:u'" 
'arma IDh1sar etmeslııl mucJp olmU§. 
tur . . 

f 
görüşecekler 

Kopenhag, 2% (A. A.) - PoU· 
tiken ga.zeteslnln verdiğı haberle. 
re göre İsveç, Norveç ve Danlmar· 
ka hariciye nnzırlannııı Kopcnhag
da yapae&kl&n kontera.n.a fS 

saat devam edecektir. Konferan. 
sın ruznamesinde aşağıdak:l mC1'1e 
leler vardır: 
ı - Harbin şimal bltarar mem 

lcketlerlnde yarattığı vahim me· 
eeleler. 

2 - ?ıfflthit surette devam eden 
deniz harbL 

3 - Şimalde 1tardet millett> 
kal"ll yapılan harl>. 

f - EkonomJ aiyaaetJ. bu bar. 
bin bldayetfndenber1 çıkan diğer 
meseleler. Görilşmelerin hedefinı 
bitaraf memleketlerin kaııırlqtık. 
lan gUc;lilkJeri izale etmek veya 
but hafifletmek lçtu müıterek 
hattı hareket tayin.I te§kil eyli.ye· 
cekttr. 

GörUşmelerln netlceel hakkmdıı 
pazartesi gUnU bir tebliğ nC§redJ. 

· lecektlr. 

Ko feral"!atan mDsbet bir 
nettce ah abilccek ıflll ? 
Stokholm, 2% (A. A.) _....._ lsveç 

Norveç ve Danlmarka barlclye na
atrlarının akledeceklerl konferwı. 
ea. b!'•n., f ekandinavvada g'ttl'lt r,ı
ta'tlalaşan bir ehemmtyet atfolun. 
maktadrr. Bu konferansta bflhana 
b!taraf gemllen! karşı yap1lan de. 
nlı harbinin glh113Uleccğl söylen· 
mektedfr. 

Bu meseleyi mevzubahı eden 
D~ena Nayder guete:ıf diyor ki · 

"Bu konferane, buP.ilnkU şera 
lt karşısında alman ufak bir ted 
birdir. Fakat bu konferansta mUs. 
pct bir neticeye Yarmamm mUm. 
kUn kılaca.ğuıdan bUyUk llmidlmh 
vardır. 

Bltara!lar. bttanıflık hakltmdakf 
kanunlarm Almanlar tantfından 
yaprlan tefsirlerini hiçbir zaman 
kabul edemezler. Bttaranar, mu 
harfblerin yaptıktan deniz harbi • 
ne kal"ll bitaraf bir cephe tee'tı 
etmetidlrlt>r. tlıkandlna9}'& e!Un. 
umumlyeslnl en -ztvnde ılnlrlendl 
ren clhet. ~cmflerlnden bir tanea' 
nln haber verilmeden batmlrnııııı 
takdirinde protetıto eden bir bita 
ı mPmJe)f,.tf" bu hal'E'I eti lle b' 
tnraflığmı thldl etmekte oldu,ğı· 
tıakkrndaki Alınan noktal nazan 
dır. 

BlltUn f~ ,.,.EPtelerl. baylr 
bi .. bitaraf memleketin '1rotesk 
etmediği takdirde bltaraflığmdan 
uzakh."trımu btldlren hariciye na • 
zıı Gunter'in b~ ..na.tmı taavil 
eylemPkt~dfr. 

Bır prôtesto 
Stokhofm, 2% (,\. A.) - Dentz. 

eller birliği idare be3.-ed. kabul 
ettiği bir karar auretinde, ) 'apel· 
makta olan şiddetli deniz harbini 
protesto etmiş ve hllkQmetten 
muharlb memleketlere gttmektf' 
olan ticaret gemilerine harb ge. 
mllcrinln refakat eltlrilmcaiııi ta· 
1 · "Vlemlştir. 

(Kopenhag toptantw etralnacta bir 
Fnuııııt politika mullarrlrlrlıaln ente. 
reaa• ,.&1111 dlter dtunlammıulllcbr.ı -----------
Macaristan müdafi\& 

tedbirleri alıyor 
Bndapqte. 2S (A. A.) - Resml 

ceride bir kararname neşretmif 
fi'' 111 1111 1111111 111 

• 
1 

.......... , Ur. Bu karamame normal kuvvet-

i VA"<I r] ın ~uponlarm ıer1n ınayetsizuğt halinde m•11ı 
mlldataa için mecburi hmnet lh 

topla yor mUSUOUZ? du etmektedir. Bundan hqka ka 
rarnamede kadmlann gönllllU hlz 

TOPLAMA YORSAN iZ BiR I metleri de deniş olunmaktadır •• 
FIRSAT KAÇIRIYORSUNU7 Ôğrcntldl~ne ~~~ buf!'llnlerdP 

hOkQmet, h'c:blr Macar amelen!., 
15 kupon muka'-ilinde 24(1' bu eP.ntt ecnebi memlekt>tlcrde zt 
sayıfaldıı kitabı 25 kurul* abı raf &ılerde ~hşmamnımıa lrarıu 

cakımız vermlştlr. Halbuld a .. ·J~nln bn 
____________ _., surctle <'alrı,mRl&n eoıı Hilelerde 

&4-t halla& aJmııQ. 

çekildiler. 

- Buyurun, başbapyız iıtet. 
- M ukaddeı Roma dan pederi 

miz papa hazretlerinin biı emir 
lerini getirdim. 

- Mukaddes pcdcrlmizin e· 
mirleri beni mcsud ve bahtiyaı 
oJer. Bu emir tahrld midir? 

- Evet._ Aynı zamanda §ifahi 
tebllğatta bulunacağım. 

- Emir, derhal ve mutlalca in 
ru olu.nacaktır. 

Meçhul adam, elini g5ğsiln"' 
soktu ve lir zarf çıkardı. Bu l1 

rada, cuarengiz adamın boğazın 

dan sarkan bir altın isuvroı da 
gözüktü. Başp!skopoı kendisfnr 
uzatılan zarfı hürmetle öptükteıı 
sonra açtı, okumağa ba}ladı. 

Mektubun ve zarfıo keruınnda 
muhtc§em papalık damgalara gö 
zükliyordu. 

Batpiskopos daha ilk aahrlardı 

yıldırım çarpmıı cibi sendeledi, 
bir elini çıplak baıına götUrdü: 

- Allahımt "diye inledi· ou 
nasıl olur?. 

Esrarengh adam. aimslyah 
gözlerini, bütün nüfuz ve kudre· 
tile ona dikmitti. Piskoposun 
bu sözleri üzerine yavatÇa ona 
doğru eğildi: 

- Papa hazretlerinin emirle 
cinden kimse çıkamu. 

- Fakat..- Fakat .•• _ 
Papaa aptallaımııtı, alık alıiı 

bakıyordu.. 

- Ya yapamazsam_ Ya bu iıi 
yapamazsam._ 

- Yapamazsanız efendim_ Ak 
si ultdil":ie, yarın siz y?kıunuz .•. 

Baıpiıkopos iki adım geri çc 
kildi: 

- Yok muyum?-. Yani .•• 
Yani.._ 

- . Ölecekslnh. AnJıyor mınu 
nud-
Baıpiüopos tcrlemefe baıta 

mııtı: 

- ölümL 
Diye mınldandr. Evet, Papa 

hazretlerinin. ic:M>ında bunu yap 

trracağını pekala biliyordu. Çiln 
kU bilhassa bir piskoposun kcndı 
sine mukavemet ctnıeF, imkli 
oı yok aff eylemezdL 

- PekL.. ·dedi· -- Peki .• _ Fa 
kat ... Aman Allahıın. bunu nasıl 
yapacağun?. 

Geriye dôndO, pencereye doğ· 

Tekrar geriye döndüğü vakıt. 
o esrarengiz postacının bybÖt 
duğunu görd~ .• 

- Ne müthit gözleri .. 11:11~ 
D iye mırılclandL Kapıya dot9 

ru koştu. Teşrifatçıya ı 

- Çabuk ·nedi· muhterem 
Dııka hazretlerine tK>yleyiniı. 

kendileri ile hususi ıekilde kd' 
nuşmak istiyorum. 

Teşrifatçı, davetlilerin bulun· 

duğu salona girdi ve Dukanm 
kulağına birşeyler fısıldadı. O da 
ynnındakilcri sellimlıyarak baı· 

piskoposun butuırluğu daireye 
geçti. Papaza, r.ararmış; şa~ırmıt 
bir vaziyette görünce durakladı: 

- Hayrola pederim "dedi· ne 
oluyor?. Benimle konuımak iata" 
mişsiniz r._ 

- Evet haşmetpenah_ 
- Bu kadar acelesi ınl nrdt?. 

Nikah mensimindcn sonrAya kat 
sa olmaz mıydı?. 

Papaz soluk solu fa: 

- Hayu ·dedi· bayır, maaJe 
scf .. 

- Fakat ıizde bir tuhaflık cS
rUyorum .. 

- Tuhaflık defiJ, dehşettlr 
giSrdiİğünli.z · ey... Dehıetia ta 
kendisi.. 

Duka, mllstchziyane b1r suret 
te i:üldU: 

- Canım. muhterem ~erir 
bu dehşet nöbetinin gele~ği ı: 
man timdi miydi?. Buldun bı.: 

dun da timdi mi çıkarıyorsun 

At fU dehşeti bir ken~ra.. D u 
da emredeyim. sana bir bdcl 
şarab getirsinler, aklın başına 

gelir. Kınkma bizim aarayda ciıı· 
ter şeytanlar yoktur. 

Başpiskopos başını sınadı: 

- Siz neler söylüyorsunuz haf 
metpennh !.. Benim duydufum 
dehşet ne periden, ne şeytandan •• 
Bilakis sizin, benim, genç nişan· 
lılarrn başına pathyan felaketten.. 

Duka biden~re papazın bile· 
ğinc sarıldı: 

- Anlamadım, str rıeler a'5y
lüyorsunıu ?.. Çıldırdınu ma 
yoksa?_ 

Bu defa milstehdyane konur 
mak sırası, papaza gelmişti: 

- Yok devletlim, yok._ Ak" 
hm başımdad1r benim.. 'Feliket 
te şudur: 

.Bu akşam nikAh ktyılmıyac:ak.. 

(OP\'llmt \·ar) ' 1 
-----~~~---~--~~~---------~~--------

SAAT: 13.40 
Londrada _yeni 
infilllklıır oldu 

Londra, !3 (A. A.) - Cumhuriyetçi Manda ordusu menaupta. 
rmm yapmış otduklan euikaatler, dün geceki infılfı.ltlar hariç olınat 
11.ıere, 7 ki.şınin hayatına mal olmuo ve 137 kişinin yaralanmaauıa 
sebebiyet vermiştir. Geçen ağustos ayında Kovcntri'de ~ klşf ötınUı 
ve 100 k~ yaralanmıştır. Londrada Kioga Kros'da bir ki§1 ölmüt, ~ 
idil yaralanm11tır. Mançesterdc bir kişi ölmUştUr. 

DLln geceki lnfilflk, Londrıı'nın lam merkez.inde YUkua gelmletlr. 
Bir kadmla bir polis memurunu.o ve bir ooförUıı aıhhl vu.y .. tleri ea
di;e tevlld etmektedir. 

Bamee Ye Rlşard adındaki iki lrlanı:falmm idamı _danhcıi !ıı
gilterede yapılan aulka.ııtıer eerisln' n lktnclrıl başlamı, demektir. 

Birinci lnfi!Ak, Harbi Aran'da ufak bir klllbeyi yıkmış. daha Pi· 
deUI olan ikinci infıl!kaa. biraa sonra birkaç )'ÜZ metre öt.e<le Ob
ford Stritte vukua gelmiştir. 

Ortalığın karanlık fc;lnde olmasma rağmen ·yaronn işleri allratle 
tnnzim edilmektedir. Ceman 12 k~ yaralanmıo ve )ıa.staneye kaldJ.. 
rılmn;trr. 

Ba lnffilklar vu'lrua geldiği smıda Belfast'm ana caddclertnden 
h!rlnde bir pencereden atılan bomba, bir kahvede mlihlm haaa.rata 
nbcblvet verm1ıttlr. Fakat )'aralı yoktur. 

fngiliz tayyarelerinin keşif uçuşlan 
Loadra. 28 (A. A.) - Hava ~lerl nezareti. evvelld rece fng!. 

lfz tayyarelerinin yeniden Avusturya ve Bohem.ya U&e.ri&ıde kqlf .,. 
cut1&n Y&pllUI olduklarmı blldirmektedlr. 



Bir komplo ke~~ f edildi, 
Bi dansözü tevkif ettiler! 

Harp!. 
Harp yalnız hudutlarda, si· 

perlerde olmuyor ... Harp yalnız 
denizlerde, zırhlılar, tahtelbahir· 
ler arasında olmuyor ... Maynlerle 
yapılmıyor ... 

Harp yalnız tıavalarda birbir· 
lerile çarpışan çelik kartallar a· 
rasında değil .... O halde?. 

Asıl harbi, görünmeyen asker· 
ler, casuslar yapıyorlar. 

Bu casuslar kah erkek, kah es· 
rarcngiz bir kadın şeklinde, şe· 
birden şehire giderek en sıkı Jca· 
pıları zorhyarak ve askeri planla· 
rı çalıyorlar. 

Casus harbi! Şahsiyetleri belli 
ôlmayan, hayatları baştan başa 
bir dra:n olen bunlar, ölümü ön· 
1erine katarak harp ediyorlar. 

Hiç beklenmediği anda böyle 
bir maceraya katılmış olan bir 
gazeteci, Alber Surdeval adında· 
ki bir fedai size, geçirmiş olduğu 
heyecanlı günleri, bir dansözün, 
bir kadının ölümle nasıl mücadele 
ettiğini, anlatacaktır. 

* * * Asyadan ayrılıyorum. Tran· 
satlantik, Kızıldenizinin sakin 
sularını yararak ilerliyor. 

Hala şarkta bulunuyorum. 
Esrar~iz ve füsun dolu şark· 

ta! 
Buradan bir an evvel ayrılmak 

istiyorum 
Nerede ise Süveyş kanalı gözü· 

kecek. Scnelerdenberi arzuladı" 
ğım Avrupaya tekrar kavuşaca· 
ğrm. 

Acaba 'A:vrupayı ne şekilde gö· 
receğim? Mütefiklerin Almanlar· 
la harp ettiklerini biliyorum ...• 

İki tarafı çöl olan kanalın ses· 
sizliği insanı heyecanlandırıyor. 
Ta uzaklarda Sina tepesi göklere 
doğru yükseliyor .... Lakin dedi • 
ğim gibi, çölün arasında uzanan 

l ı'az.ı.n: rmı.n• WYLIE 

l ı ili7.er.clcn t;c:~en: JJ. MÜNiR 

- Ne gibi zehirler bu tesiri 
,; ıpır dersin? 

Fayli, gözlerini Holli'ye çevi· 
r .. rck: 

- Siz her halde ibilirsiniz, ae· 
di. Ceri'nin eviruicn aldığını ki· 
tapgibi eserler okulduğunuza ba· 
l:ılırsa, muhakkak bilirsiniz. Bu 
zehirlerden en tesirlisi her halde 
''akonit" dir; değil mi? 

Holli'nin gözlerinde de ayru 
zeka parlamağa başlamıştı: 

- ''Akonitin'' daha muvafık 

değil mi? 
Rayli güldü: 
- Evet, daha muvafık. tnsanm 

kanına bir kaç damla katılacak 

olursa tamam!... Süratle mahve· 
der. öldükten sonra da vücttdun· 
da owpsi yapılsa bir §CY anlaşıl· 

maz. Anlaşılacak daima şudur: 
Kalp sektesi!. 
Kız sordu: 

- ''Akonit" veya ''akonitin" 
<ıcnen maddeleri, reçetesiz almak 
kabil midir? 

- Hayır .. Kat'iyen. 
- ~u halde kimin aldığını bu· 

lup çıkaramaz mısınız? 
- Siz tuhafsınız yahu! Bir ze· 

hirlenme vakası olduğu vakıt, bü· 
tün zabıtanın reçeteyi bulmağa 
koştuğunu samyorsumız. Ve ihti· 
mal, böylece suçluyu bulacağımı· 
za hükmediyorsunuz. Bir zehirin 
ne suretle temin edileceğini ve 
ne olduğunu bulmak, kadın bul· 
mak sibi kolay bir ıey zanedm· ,,.. 

P»bt phyr ~. Mese· 
la sen JtolU, arkadaşın Ceriyi 
zehirlemek istedin. Ve meselfı o· 

bu mavi kanalın monotonluğu ve 
sessizliiği içinde ilerleyişimiz ben 
de bir hüzün yaratıyor. 
Akşam oluyor. 
Güneşin kaybolmasile beraber 

sıkıntımrz da kayboluyor. Herkes 
harbi düşünüyor. 

Portsaide, İngiliz cntelicens 
servisine mensup zabitlerle çıkı· 
yorum. 

Portsaid'de büyük bir Sovyet 
· Alman casus şebekesinin bulun· 
duğunu ve kanalın bir kısmmı u· 
çurmak istediklerini öğrenmiştik. 

Binbaşı Levis b:ına Suriye ve 
Filistinde bulunan adamlarından, 
Sovyct ve Almanların, mütefik· 
ferin münakale yollarını tahrip 
etmek istediklerini ve Süveyş ka· 
nalını tıkamak niyetinde oldukta· 
rmı haber aldığını söyledi. Ve i!a· 
ve ett: 

"- Casusların kim oldukları 
öğrenilmişti." 

Birl'başıya sordum: 
''- Acaba nerede bulundukları 

malUm mu?" 
"- Aldığımız bazı malUmata 

göre Portsaid'dc bir barda 1 Mı· 
sır polisi orasını nezaret altına 
aldı, bizim gelmemizi bekliyor· 
lar.'' 

Fazla bir şey konuşmuyoruz. 
Karanlıkla beraber gökteki yıl
dızlar teker teker parlamağa 
başlıyor ..... 

işte, kokulu bir gecede Asya· 
nın en büyük limanlarından biri. 
Kahire, Marsilya ve Tunusla r~d· 
yo ile görüştükten sonra şehrin 
içine dalıyoruz. 

Etrafımızı '%ahşiş'' istiyen idi· 
lenciler çeviriyor. 

Mısır polisinin nezareti aıtm· 
da olan bara gidiyoruz. Bir polis 
memuruna barın yolunu ıoruyo· 
ruz. 

Bizi dikkatle süzdükten sonra 

-
AŞK VE 

nun kahvesine bir şey atmak is· 
tiyorsun. Ne yaparsın. Eczahane· 
den zehir almak için reçete alma· 
ğa mı ihtiyaç görüyorsun? O ka· 
dar ahmaklık <*?er misin. Elbette 
hayır .. Hangi zehirin münasip o· 
lacağını düşünürsün. Belki de, 
evvela zehirlere dair bir kitap a· 
lırsın. Sonra ne yaparsın? ... Şu· 

racıktaki elli mil murabbaı mesa· 
re içinide yüzlerce eczahane var. 
Bunlardan nöbetçi olan birine 
gece yalnızken girer ve ısmarla· 
dığın bir ~eyi eczacı hazırlamak· 
la meşgulken, sen belki de ze· 
hir dolabından bir miktar aşırır 
ve sıvışırsın. 

Ceri sükunetle: 
- Bak, bu hatırıma gelme· 

mi~ti. 
- Evet. enin hatırına gelmez. 

Fakat bir çok kimseler böyle dü· 
şün-ebilirler. Şimdi sizinle her 
hangi bir idı:liaya girişebilirim. 

Buradan çıkalım. Bir saat sonra 
istediğiniz ilaçla dönebilirim. 
Her hangi bir hırsız, bir eczaha· 
neden bir şişe Akonit çalar. Bu 
havadis gazetelere akseder. Hay· 
di zabıtaya hücum.. Bu zehiri a· 
lan adamı meydana çıkarmak iş
ten değilmiş gibi görünür. Eğer 
her hangi bir kimse zehiri ecza· 
haneden satın alırsa, bulmak ko· 
!aydır. Fakat çalarsa, onu bul· 
mak, havada iz aramak nev'inlden 
bir şey olur. Onun için .... 

- Evet, onun için t 

• - Onun için, ister "Akonit" 
isterse "Akonitin" olsun, bunla· 
rın, hangi nebattan çıkanldığ1nı 

bilen bir adamı da hesaba kat· 
mak lazımdır. "Akonit" denen 
zehir, "Papas kukuletesi" aaı ve· 
rilen bir nebatm kökünden çıkar. 
Bu nebatı, kendi bahçenizde ele 
yetiştirebilirsiniz. 

''Akonitin" ise, "Akonit" ten 
çıkarılan dnha yüksek bir esans· 
tır. Lcs, böyle bir zehiri kendisi 
imal etmit olabilir. Meselfi ... Fa· 
kat sana ne oluyor? 

. 
Kadın anladı. tarif ediyor. Bar, en kötü mahal· 

lelerden birinde. 
Dar sokaklardan geçiyoruz .. 

Yarım saatlik bir yürüyüşten 
sonra pis ve çamurlu bir sokağa 
geldik. 

Biraz soma çalgı başlatlı; Dan· 
söz salonun ortasına doğru iler· 
lccli. 

Pullu bir elbisesi var 

Aramızda bulunan bir arkadaş 
latifede bulundu. Hiç birimiz gül· 
meclik. Hayatlarımızı tehlikeye 
'<oyı:iuğumuzu biliyorduk. 

Ayaklarına bakıyo· 
rum. Kirlenmiş .. Göz· 
lerimi yavaş yavaş 

kaldırıyorum. Dansö· 

Karşımrza bir çocuk çıktı. 
"- Barı mı arıyorsunuz? Sağ· 

tarafta, ışık bulunan üçüncU . " <apı ..... 
Bunları söylemesi ile karanlık· 

larda beyaz bir hayalet gibi kay· 
lJolması bir oldu. 

Herkes, cebindeki silahını son 
defa olarak yokladı. İşte bar 1. 

Cıgara dumanı dolu bir salon; 
yastıkların üzerinde uzanmış A· 
raplar; kö~ede iki, üç çalgıcı ve 
ortada dolaşarak hizmet yapan 
şişman bir kadın. 

Bizi görünce kapıya yaklaştı. 
Turist olduğumuzu anlatmak için 
elimizden gelen her şeyi yapıyo· 
ruz. 

Sırıtarak bizi içeriye aldı ..• 
Giriyoruz. Oniki yaşlarında bir 
çocuk bize masa ve iskemle geti· 
riyor ... Çalgı bizim şerefimize! 
<Jalmağa başladı. 

Arkadaşlarımın vaziyeti beni 
hayrete düşürüyor. Bann kırk 
yıllık mül:Iavimlei gibi hareket 
ediyorlar. 

Gözleri bardaklarına dökülmek· 
te olan köpüklil suda..... İçmek 
istemiyorum, berbat bir içki 1 

Levis hiç bir kelime söylemi· 
yor. Kapıyı, müşterileri tetkik 
etmekle meşgul. 

İngilirlerden biri, şefinden 
emir almış gibi ellerini çarpryor. 

Bize bakan şişman kadına: 
"- Raks, rak!:"· istiyoruz!'' 
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vakıt, sesi çatallaşmıştı. 
- Ne mi oluyor? diye sordu. 

Bir çok şeyler!... Ben sana bir 
noktayı söylemeği unutmuşutm. 

Yemekten scmra Beti ve ben 
bahçeye çıktık. Aşçıbaşı Marsel, 
orada dolaşıyordu. O zaten dai· 
ma bahçede dolaşıyor. Hele bir 
kere düşünelim: Geceleyin hah· 
çede ddlaşmanın manast nedir? 
Biz bahçeye çıkıp ta Marsel'i 
gördüğümüz zaman, onu biraz 
hayrete düşmüş bulduk. Daha 
doğrusunu istersen bizim gelişi· 

mizden hoşlanmadı. 
- Orada ne yapıyordu? 
- Biz de ne yaptığına merak 

etmiştik. S<>r'duk. Bir nebatm ye· 
rini değiştirip bir başka yere dik" 
tiğini söyledi. Gerçekten bir çok 
çiçekleri, yerlerinden sökmeğe sa· 
vaşmıştı. 

- Olduğu gibi söküp çıkarı· 

yor muyıdu? 
Holli söze kan§tı: 
- Fakat yerini değiştirmek 

istediğiniz bir nebatı, öyle hoyrat· 
ça sökmek olamaz. Onun bir usulü 
vardır. Evvela etrafını kazar, 
kökünü incitmeden çıkarırs.ın. 

Sonra senenin bu mevsirriinde yer 
değiştirmek olmaz. 

Rayli bu sözleri işitir işitmez 
derhal telefona koşmuş ve numa: 
rayı bir çeviriyordu. Aradığım 

bulduğu 7,aman kendi ismini ver· 
di ve Vilis isminde birini istedi. 
Çabuk çabuk kuvvetle konuşu· 

yordu: 

- Vilis sen miain? 
Ben Rayli: Bu akşam Stanton· 

tarın aşçıbaşısı, bahçeden bir çok 
nebatlar sökmüş. Evet ..... lşiti· 

yorsun değil mi? Hemen onları 
elde etmeğe ~alı~. Fakat bu saha· 
da çalıştığımızı orada hiç kimse· 
nin bilmesini istemem. Bu sökü· 
len şeyler, belki yığın halinde 
bir yerde duruyor, yahut bir se· 
pct içindedir. Bodruma gırın. 

Belki de orada atmışlardır. Çöp· 
lcri yakmağ3> mahsus fırıqlda da 

zün yüzünil merak ediyorum. 
Hayret!. 

Bu kirli ldekora, hiç yakışma· 
yacak derecede güzel bir yüz!. 

Hatlar ince ve muntazam; iri 
ve siyah gözlerinde hüzün var; 
başı fevkalade güzel.... Bu ka· 
fünnr güzelliği karşısında her şeyi 
unutur gibi oldum ... 

Dans etmesini bilmiyor; halin· 
elen belli. 

Ayak salla~'Işları, gövdesini 
sağa sola çevirmelerine hiç ehem· 
miyeti yok; güzeliği kafi. 

GözI.erimi dansözün yüzünden 

Rayli bundan sanra telefonu 
kapayıp Ceriye döndü: 

- Ben sana onlarla birlikte bir 
akşam yemeği yemeni teklif etti· 
ğim zaman muhakkak surette bir 
fayda hasıl olacağından emin· 
dim. Eğer bu sökülen nebatlar 
arasında "Papas kukuletesi" de· 
nen çiçeği yahut o neviden bir 
zehirli nebatı bulursak, mükem· 
mel... Fakat onu bulmak için, ev
veHl sökülen nebatları bulmak 
tazım. Yarın görüşelim. Teşekkür 

ederim. Allaha ısmarladık. 
Rayli bundan sonra çıkıp 

gitti. 

• • • 
Rayli gittikten sonra Ceri 

Holli'yi evine götürdü. YoUa 
Holli fazla heyecanlı idi: 

- Bana öyle geliyor ki, ofran· 
sınn oturduğu yeri arcıştırırlarsa, 
birçok zehirler bulacaklardır. Ve 
kendisini tahkik ettikleri zarran 
bir çok borcu olduğunu, yanut 
paraya ihtiyacı bulunduğunu 

keşfedeceklerdir. İhtimal bir ka· 
dın yüzüncJen... Stanton ailesin· 
den birkaçı öldiiğü zaman Vendi· 
sine kalacak parayx ija bir dü· 
şünl 

- Evet. 
-Sadece evet demekle kalma 1 
Eğer bir adam, Jıu cinayetlerin 
mes'ulü olarak çıkarsa · düşün ki, 
bütün gazeteler senden bahsede· 
cekler. Bir ressamın mülahaza· 
lan, zabıtayı, üç cinayetin failini 
keşfetmesine sebeb oldu! diye 

yazacaklar. 
- Ben kimsenin fenalığını is· 

temem. Fakat hakikaten bu ö· 
lümlerden aşçı :rvtarsel mes'ulsa, 

inşaallah yakalanır. 

- Ben de aynı şeyi temenni 
ediyorum. Bakalım yarın anlaşı· 

lır. 

• 

Cerl hayretler içinde Rayliye . 
bakıyoıldu. Konuşmağa başladığı ' 

olabilir. Eğer henü:t 'yaktlmııı bir · 
şey bulursan küllerini al getir. 
Anlıyor musun? Haydi bakalım, 

Fakat erteti günü hiç bir ~y 
ulmadı. Ceri biitiin glin apartma· 
111ndn}~:11. l{!mse kendisini ara· 
madı. Rayli de telefon etmedi. 

{Devamı var) 

ayırmıyorum. 

Gizli harp işte şimtli başladı. 
Levis cebinden bir karne çc 

kararak acele acele karıştıı1:h. 
Güzel siyah gözlere tekrar ba· 

kıyorum t Onlar da bana bakı· 
yor ...... Hüzün dolu bir bakış .... . 

Hafıfçe tebessüm ediyorum; 
gözler üzerimden derhal ayrıldı; 
dumanların arkasma çekildikçe 
yuzunun kızardığını görüyorum. 

Levis1 tesadüfen 1 Kapıda bulu· 
nan ve tesadüfen! Tanıdtğı bir 
polise işaret etti. 

Polis, si15.hmt eline alarak bar 
kapısının- önüne dikiD:ii. 

Levis bize dönerek: 
"- Beni takip ediniz" dedi. 
Artistlerin girip çıktıkları ma· 

halle doğru ilerledik. 
Karel, mutfak kapısına yak· 

laştı, öbürü ise bir perde ile ör· 
tülü bulunan bir locaya girdi. 

Bunu gören şişman kadm bize 
tehdidkar bir tavırla: 
"- Sırs, sirs, not this way·• 

(Baylar, baylar, o yoldan değil) 
ldiye homurdandı. 

Levis dinlemiyor. 
Artistin o an çıplak bulunduğu 

soyunma odasına girdi bile. 
Artiste bakmadan· köşedeki do· 

laba doğruldu. 
"-Eğer bir şey çalmak niye· 

tinde iseniz polisi çağmmn !" 
Artist, kalın bir sesle ve Suriye 

şivesi ile konuşuyor. 
Lcvis omuzlarını kaldırmakla 

iktifa ediyor. 
Dolabın kapısını açtı: 
''-Dikkati" 
Levis ani olarak döndü: kal:lı· 

nın elinde parlayan nikel tabanca· 
yı gördü. Şarl, bir tekme atarak, 
silahı artistin elinden düşürdü. 

Artist haykırdı. Eli berele.n·· 
mişti. 

Levis bana dönerek: 
"- Alber, şu kediyi kolların· 

dan tutunuz. niyeti bozuk" dedi. 
Cebimden kelepçeleri çıkardım. 

Artistin kollarını geriye çevire· 
rek bileklerine kelepçeyi geçir· 
dik. 

Güzel çıplak vücudu hiddeten 
titriyor ve bize Arapça bir şeyler 
homurdanıyor; Btthakkak tahkir 
ediyor. 

'"- Olga Fcodorevna, arapça 
size yakışmıyor, giircü lisanile 
konuşunuz ve bizi rahat bıra!n· 
nız !" 
Bu sözler tesirini derhal göster· 

di. Kadın sustu ve bize korku ile 
baktı. 

Vücudu, bu sefer, korkudan 
titremeğe başlamıştı ..... Karşısın· 
da bulunan sakin, soğuk, a:lamta· 
r.ın entcllicens servis zabitleri 
olduğunu anlamıştı...... Ağlama· 
ğa başladr. 

Levis 'dolabın her tarafını dik· 
katle gözden geçirdi. Fakat bir 
şey bulamadı. 

•• k - Halo patron, kapıya ayı· 
ya bakınız!" 

Levis dolabı bırakarak kapıya 
doğru yürüdü. 

Üzerin~e asılı olan Tunus işi 
bir seccadeyi muayeneye ba~ladı. 

Çakısını çıkararak halıyı idik· 
katle kesince halı diiştü ve kapı· 
da çivilerle raptedilmiş bulunan 
bir ciizdan meydana çıktı. 

Vesikalara sür'atle göz gezdir· 
di Mı:ırrdaki Sovyet şebekesinin 
artık elimizde olduğu anlasıtı· 
yordu. 

Salondan acı haykırışlar yük· 
seliyordu, Olganın üzeıine bir 
manto atarak, o önele biz rkada 
sal&na girdik. 

Çalgıcılardan bir tanesinin 
kanlar içinde yerde yattığını gör· 

'düli. Bir <liğert, cltn"ılekt bir is· 
kemleyi SiJllamakta devam cdi' 
yordu. 

Bizi görünce: 
"- Siz içeride meşgulken buıf 

lar silahla arkamzdan hücum et' 
mek istediler" !diyerek iskemleyi 
yere bıraktı. 

l.evis zabıta kuvvetini çağı( 
mak üzere idi ki acı ~ir hı;kııılc 
duyuldu. 

Mısırda bulunan Sovyet şebe· 
kesini istemiyerek ele veren btl 
güzel gürcü dansözü yere uzaı1 
mış, son nefesini veriyordu .... 

Lc .. ·is: 
"- Vay canma, ölmemeliydi· 

dedi. Ağzından bir şey ~ğreneıni· 
yeceğiz !" 

• * • 
Portsaidin bu güzel <lcinsöı!l 

ebediyen susacaktı; onu kurtar" 
mak için Sarl ile beraber boş ye· 
re uğraştık. 

Ölürken bize bakan hüzünlU 
gözlerini imkanı yok unutamaya 
cağız. Bu gözler bir çok geceJef 
rahatımızı kaçuı:iı. 

Fakat Levis ve arkadaşlanJ111\ 
cesareti sayesinde Süveyş kanıtı 
kurtarıldı. Birkaç saat sonra< 
Mısır zabıtası Portsait, Süve)1 
ve lsmailiyeyi tarayarak oralarıfl.I 
casuslardan temizledi. Hep o gir 
zel gürcü dansözü sayesinde. 

Şifl'ldi siz kafanızda düğüz:nle' 
nip kalan bir çok noktalara l>tJ 
yazımda cevap bulamadığ~. 
için üzüleeck ve bana soracakS1 

nız. Mesela Çantanın kapı ar(cJ: 
sındaki halının altın!Ja bulundt.1 
ğunu nerdcn anladınız?. Dansöı_~ 
kim öldürdü?. Gibi. Maalese> 
bunları söylemeğe salahiyetifl' 
yok. 

ALBER SURDEV ~ 
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SOLDAN SAG.\: 
1 - Beyaz hll{ıl - Emre mUtnvaJ't. 

2 - Anadoludan çıkıp I.rnka gıdeıı. 
bir llU. 3 - Sert bir cins taş - Vallid-

• 

4 - Gözyaşı dökme - Tnlllt et. 6 ...
Nıs!lyenln başı - Uçan mahluk _ J3&· 
şme. "A" gelirse aptalın başı oıut· 
6 - Cc!a - Tersi eski bl.r lnglllz ııı~· 
harrirldlr. 7 - Nota. _ üst değil • 
Ba§ma ''R" gelirse eski harflerin tı!f 
cins yazısıdır. S - B~m ek!edlğitıl \ 
- .Arasına. "l" {jircrso pislik ol ur. 9 ...
Rüzglr - HUtubct - Kamer. 10 _,,, 
Boyun _ Kenar değil. 

l:'UKAr.DAN AŞAOI: t 
1 - Hindislanın §lınallndeld tıi 

memleketı:lı hUkUmdnn. 2 - mrır1" 
lann oturduğu yer. 3 - Orta. .ASY~ 
da 'bir göl - C"ylG.n. 4 - Çehrenin 1 

tara!mda baluna.n bir ~mız - Şilt~· 
5 - Eski TUrk hakanlarmda.n b • 
6 - Eskimi, tohumun sürmesi. 1 --: 
Temızıııı.ın ba"ı Sonuna "R" gelir' 

b w - ~-
bir rcnlt olur. S - Dodtıuk. () - l 
bar sınıf. ıo - Ok - ŞikaI'a . -_ ~!: 
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SOUlAN SA.ÖA: 
..nıJ• 

1 - !ıra.le, Kaim, 2 - SaraybU• ... 
3 - Ann Ycmct;ri, 4 - Balkon.~ 
5 - Eta' Mazili, 6 - Torna, lie:>-

' it O• 7 - Rahi, Z:ı, 8 - İyilmc kalk, 
§8r bebek, ıo - lmiic; Et, Rı. _.;/ 

ı:;.EIUH Tll'ATıtOSV 
Dro.m kısmı: 

Akşam 20,30 d:ı: 
o ltı\m. · 

• • • • 
Komedi ltısmı. Alt :ım: :!0.30 dil· 
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