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Amsterdam, 7 (A.A.) - Berlinden alınan 
haberlere göre Alman - Sovyet dostluğu hakkın 
da askeri mahfellerde besenen itimat sivillerde 
ve bilhassa yaşları ilerlemiş olan Almanlarda 
yoktur. Bunlar bilakis bu dostluğu endişe ., ~ kar
şılamaktadırlar. Uçüncü Reich şeflerinin Sovyct 
zimamdarlarının eline düşmesinden korkulmak'.-

( Devamı 2 incide) 

~,. .... _,.~··········-····· ......... ··-·•6.AAA# ... ~-...tt 
ı son {fgDaklka t 
' ~ 1 f 

ı 
Okuyucularına, fevkalade meraklı iki 

roman takdimine hazırlandı: 

lsA-Lvo 
F '"""zlann Alm•• •m>i•inde iı••I ettikle'1 m•ntakad• vüc~a reti,d;k)e'1 i•tihkiomla,dan Li•L ı A T . E ş ! 

Godesberg cıvarında 1914de denizlere dehşet salan 

bı·r hava' harbı· '· ~:.:~bnd~~~~!~...9ba:.:~ceç~'!1 .. ~e!. 
kunç macerasmın hikayesini anlatan yeni bir kitap yaznuıbr. 
Alman tahtelbahirlerinin rastgcldikleri gemileri denizin di. 

t-\ ' bine yolladıklan, Okyanuılard:ı korsan gemiıi dolaıtırdddan r-o 1 d b k • • • k • f k k d 1939 Avrupa harbi sırasında okunacak en güzel ve heyecanlı o n ya o r u su a 1 ye s 1 1 1 1 r a u m an an 1 eser, tamamen hakikate istinat eden ve çok tatlı bir üslupla 
yazılan S A L V O A T E Ş olacaktır. 

V 1 00 b • t A ı ı t ı · ı d ı Klll."t Rückert bir nefer olarak askerliğini yaptığı Emdende 

li:=:::::ı e z a ı m an ara es ı m o u ar ~~;:·.i:'::~:r~~~;:;;: :::.:::.::.r.;.:ğ·..::.. mı.;~~'. 
r l'!::I ~ G=\\ ~ o ~ ~ n n ~ ~ n n B=I R:=' /'23\ Da ~ Da selmi~:;;i~~ckert'in kaleminden çıkan SAVO ATEŞ'in 

UBtgJaşuk uc;;oum~a~nd~anll ula uU ub~ı·rulı~k\S'tec;;o1 1 a:~:::7:ed:f~~İy!<ı~e~t:\:ı:;v:ud!~~:::.~te~~=:.::~· J en Cf!"İjinali olduğunu anlayacaksmız. 

- Bir ıki güne kadar 
2 

:~~ ~:;:~~· 7 (A.A.) ~l~ ~~a~'~'!o.; ~ e !n~~t~• ümi~u!a~!ycn füMgz tam<elcri 1 
g~,~ lllutabık k uln Şarkında ve Suvalki mıntakasında Rus kıtalariyle Alman avcı tayyareleri ve hava müdafaa bataryaları tarafından 

~u 
Tekin değild·İ r ! dlw ~ a an Alman kıtal b"l"h J<1'• takasına d ~ . arı ı a adise Alman • Sovyet menfaat dağıtılmıştır. 

el ~ l>oton ogru ılerlemektedirler . Godesberg civarında vukubulan bir muharebe esnasında bir 
ıı tB illa ya ordusunu b k 0 

• 

,, ,11 ndanı ile 100 • n.. a ıyesı meyanında olan iki fırka ku- Fransız tayyaresi odüşürülmü2tür. Difer bir Fransız tayyaresi de 
... ıııı! t'· Garp cepı ~abıt dun Kock civarında teslim olmuşlardır. Euskirchende karaya inmek mecburiyetinde kalmıştır. 

fçC Ur n ıesındc dii.c:.,..nn•. k ·r k 11 . .. k"" ··ı " 1 B' • k" h b k k 1 k " 4 k. "d "ha t 1 r · Undan . ' e .. ı o arı gen pus urtu muş· ırı er anı ar ayma amı o ma uzere ışı en ı re o an 
r ila.li lllaada ccph · b" 

ı:tJ Yeti olrnu t enın ırkaç noktasında hafif bir topçu tayyarenin mürettebatı esir eclilıııüttir,, Alman bava kuvvetleri hiç 
mı § ur • . 

J blı: nrara ui~tn; , {~ 2 inci&). 

Memleketimizde geçen son derece meraklı 
bir zabıta romanıdır • 

Yazan: Muzaffer ESEN 



~\lmanya harpten muzaffer 
korku • • da Amerik a ıçın 

Amerika Ayan ve Mebusan azalanna göre 

Amerikanın istilası 
imkansızdır ! 

Vaşington, 7 (A. A.) - Hitleriıı .son nutku 
üzerine Amerika il.yan ve mebusan meclislerinin 
nzası §U noktalarda mutabık kalmaktadırlar: 

ne kapılacaklannı zannetmediğini beyan etmiş
tir. 

1 - Bitlere itimat etmeğe imkln yoktur. 
Nye, matbuata beyanatta bulunarak demiş

tir ki: 
2 - Hitlcrin nutkunda ıulh müzakerelerine 

glri§mck lmklmnı verecek bir temel yoktur. • lnfiratı:ılar bundan Amerika hilkümetinin 

"BülUn eumhurrelaleri, krallar ve bqvekiL 
ler gibi Bitelr de dahilde propaıanda yapmak 
maksadile nutkunu s!Syleml§tir. 

memleketi harbe sUrilkliyebUecek olan her tilrJU 
hareketlerden içtina.b etmesi lF.zımgeldiği netice
sini çıkarmakta, fakat her iki mecliste de ekse.. 
riyotl teek11 eden hUkumet taraftarlan Hitlerln 
nutkunun Avrupada harbin devamı hakkında 

mevcut olması muhtemel bütün şüpheleri izale 
ettiği kanaatini izhar eylemektedirler. Bunlara 
göre bitaraflık kanununun Bitlerin lehir.dc bir 
fark gözetmiyecek §Ckilde bir an evvel tadili her 
zamandan ziyade llzrmdır. 

Demokrat ayandan King, şöyle demektedir: 
- Hitlerin tekliflerinin samimiliğine itima_ 

dım yoktur. Miıttefikler. harbden \'azgeçtiğini is. 
pat edinceye kadar ve Polonyanın istilaın muka
bilinde tavizat verinceye kadar kendisine inan
mıyacaklardır.,, 

Mebusnn meclisinin hariciye encilmeni reisi 
sol Bloom Hitlerin nutkunda 1talyadan Hollanda 
ve Fransa hakkmda olduğu gibi hiçbir sempati 
gösterftmeden bahsedildiği ve Mwıolininin ismi 
zikredilmediği noktasına naznn dikkati celbey_ 
lemiştJ,r. 

Kaliforniya demokrat ayanından Dovnely, 
infiratçılarm tezini müdafaa ederek müttefikle_ 
rin talebi veçhlle sllat endüstrileri genieletlldif'i 
takdirde bunun Amerfkaya olduğu kadar demok_ 
rasilere de zaran dokunacağını. çünkü bunların 
mali zenginlikleri sarsılacağını ileri sürmü§tür. 

Ayan mecllal pazartesi ıtınU toplanmak üze_ 
re dağılmııtır. Söz söylmekteki mehareti herkes
çe malüm olan Dovnley'in nutku içtimam en bel
libaşlı hadisesini teşkil etmiştir. 

Birçok mobuslar, Hltlerin Avrupada te(rid 
dılmlı:; bir vaziyette kaldığım beyan etmekte ve 

tler - Stalin yaklaşmasına bUyUk bir iktısadi 
hemmlyet atfeylememektedirler. 

Hatib, Amerikalılan mağlüb ed~ek miktarda 
karaya asker çıkarılamıyacağmı ispat etmlf tir. 

AMERtKA KORKMUl'OR! 

.AN.ııııdan :Borab, Bitlerin vaidlerine itimat 
•de1!\İ~,eç~ini söylemiştir. Müstakil mebusalrdan 
Norrls, Fransa ile lngiltcrenin Bitlerin vaidlerL 

Vaılngton, 7 (Hususi) - Bazı mebuılar, 

farzı muhal olarak Almanya Avrupa harbinden 
muzaffer çtkfla da Amerika için bir korku olma_ 
<lığını, Amerlkııya asker çıkarmanın lmkı\nsu:lr. 

ğını sözlerinde pilhassa tebarilz ettirmektedirler. . 

SON TELGRAF'IN 

Çirkin sataşmasına 
ilk ve son cevap 

:aasonpqa deresl ağıdı gazete 
yine gayzını döktü. Sebcb? IUt.. 
Jerin son nutku ~ıktıiı saatte al_ 
muma maddeten lmkio yokken, 
uydurduğu 9'ir telgrafı il a ettL 
jiıniz, Jlltlerio ıWylemediklcrlnl 

söylettlif, !tliyledlklerlnl aıöylet

medlğhu, zavallı okuyucularını 

aldatmak kilstahlıjmda bulundu.. 
ğunu ortaya koyduğumuz için .•• 
Buıünkü izahında: "Bitler nut_ 
Jrunu saat en ikide !Wyledl ~etlt
tlrdik,. dlyo yine sunturlu bi~ ya· 
lan Jmuarak sıkılmadan ~ine 

hakikati tağyire çalıımak kU11· 
tahhğtada da bulunuyor. llltler 
nutkuna saat 12 de aöylcmlıtir 
ama. Almanya saatile. Ora saati. 
le bizim 11aat arumd& bir saat 
fark bulundujqnu \C )ine Hit. 
lerin nutkunun iki saate Jakm bir 
zaman lirdiliünU bllonler bunu, 
ancak aaat dörtte in61şar edebile_ 
cek bir gazetenin \'Crmeaine im· 
kin olmadığını takdir ederler. 
Böyle bir gazetenin 'crmi oldu
ğann görilrlerse, onun ma a ha ı 

imali olduğunu o gün ıınlamıL~
lar da, erte~ı günü muhakkak 
farkma \"anılar ve biz.im "aatl. 
mille :ıncak 1,15 da başlaytp Uc;_ 
te biten bir nutkun en ~eç uat 

birde caddelere diikülen bir pa· 
çavranın llhuılarma geçirebilme
sini bu nutka llltlerln söyleme. 
den önee Jlıtfedip bu gaıe
teye hibe etmeslle mümkün 
olaMJcceifnl anlarlar. Ne pala'·-

nam bu derecesi, ne de kU.tah· 
lıitn bu mcrte~ye c;ıktıiı ~öriil
meml'.;itlr. 

Bu gazetenin, ajan \'enueden 
ahlak kald<'lcrinl hiçe sayarak 
<·ide ettiği tahmin edilen haudiı 
kınntllarma hlc;bir hakkı olma_ 
dan (A. A.) işareti koyacak bir 
derecede cüret ,.e me ltk ahlakı. 
na aykırılık gi>sterl inin tesblt e. 
dllmlt olmuı üzerinden daha c;ok 
zaman da goçm.,mlıttlr. 

Jııte bizi lmtl ale da,·ct ettik
leri munffakıyetler bunlardır 
ki Allah bizi dejU, cUmlt)i Türk 
gazetecillğinin ıcreflnl kıran bu 

türlii mu\'affakıyetler giirmekten 
ruılrgeyo! 

Blr me lckda ımızın l Uz para. 
dan liç kunıııa, Uç kuruırt:ın dör. 
de, dörtten bcse çıkmasını - bunu 
böyle ) aran kendisi olduğu h:ıldt>. 
bir tedenni alameti gibi gösteren 

gazete söıle.rlndcn diğtr karalama 
larmın da ne kıymette olduğunu 

n.nlamak pek mUmküdür. Onun L 
çln \erdiği nutkun öylcnen nu. 
tukla bir alakası bulunmadığını 

ispata (,alı~nıayı iü;r.umau:ı: görü_ 
yoruz. 

Hltlere bir l..ehistan de\ lett 
bırakma3, söyleten dünkü Son 
Telgraf deifl midir? \'e hu uydur 
ma değil midir! Bunu yaptıkta. 
rmın ertesi günü bu ç.alınıı tala• 
bilmek için insan nekadar ~ilzsüz 
olabilmelidir, tasan1ır ediniz! 

Estonya üzerinde 

Sovyet 
Tayyareleri 

Londra, 7 (HuauııJ) - Tallin. 
den bildiriliyor: 

Haber verildiğine göre birçok 
So\.·yet tayyaresi mütemadiyen 
Eııtonya Uzerinde uçmaktadır. 

Sovyeı - Litva nya 
konuşma l arı 

Londra, 7 (Husu!i) - Kaunas_ 
tın bildiriliyor: 
Nazırlar heyeti toplanmıı ve 

Sovyetlerin Lltvan• teklif et. 
tiği anla§mayı tet..ı.. ettikten 
aonra hariciye nazırını mtizake
relere devam etmek Uıere tek -
rar Moskovaya göndermeye ka _ 
rar vermişlerdir. 

Hala At.ıen ian ' n 
baf ırılıŞı 
meselesi 

Va~ington, 7 (A.A.) - Dip- ~ 
lomatik mahfillerde söylendiğine 1 
(Öre Alman deniz ataşesi Visa· 
amiral Vithöft • Emdcn, Athe • 
nianın bıtm):lıgı esnada odvar
da hiçbir Alman tahtelbahiri bu· 
lunmadığına dair aldıfı bir habc. 
ri bahriye nezaretine bildirmiı -
tir. 

Eski bir Alman 
d i plomatı öldü 
Cenevre, 7 (A.A.) - Johan 

Heinrich Von Bernesdrof, dUn 
vefat etmi§tir. BüyUk harp esna
sında Vaşingtonda ve daha sonra 
htanbulda Alman sefiri sıfatiyle 
bulunmuştu. Mumaileyh, kıymet
li bir diplomattı. Birkaç sene-

~f!'!lllfl'Wlllııll .... .-ıll_'ııll_'llllılll ... ..,lllııl9111ıı,ıll~M--llllı,ıll~M• ( denberi Ccncvrede yaıamaktay. . dı. 1 

EN SON DAKiKA 

MlYl~onnnn 
hakkında Bazı askeri meseleler 

Mareşal Dö Bonodan izahat aldı 

Roma, 7 ( A.A. ) - Mareşal De Bono, Ouçe 
tarafından kabul edilmiş ve mumaileyh aıkeri 
mahiyette bazı meseleler hakkında izaha t ver· 
miştir . 

Mussolini, Mareşale denizaşırı kıtaların mü
fettişliğine tayin edildiğini bildirmiştir. 

Bitaraf Avrupa 
memleketleri nutku 
nasıl karşıladılar? 

Pariı, 7 (A.A.) - Bitaraf memleketlerde Bitlerin nut ku iti. 
matsızhkla karşılanmııtır .. Bu nutukta ıulh müıakerelerine bat· 
lamak için makul bir temel bulunmadığı söylenmektedir. 

Holanda matbuatı, Hitlerin pek karışık bir lisan kullandığını 
kaydetmektedir. 

İsviçre matbuatı, nutkun ikna eı:iici mahiyette olmadıfını 

iıaret ediyor. Berner Taccvacht cazeteıl diyor ki: 
"Hitler bu nutkunda ıulh iıtcmekten ıiyade Almanyanın 

dünyanın nazarında hareketini haklı cöıtermete çıhııyor ... 
Rumen matbuatı. Hitlerin sarih ıulb teldiflerlnde bulun• 

madlğı kanaatindedir. 
Yucoılav matbuatı Alman tekliflerinin müttefikler tarafın:ian 

nazarı itibara alınmıyacağını, çünkü bunların Hitlere emniyetleri 
kalmadıtım yazıyor. 

Butcar matbuatı, Hitlerin sarih tekliflerde bulunmamaıı do. 
layıaiyle inkisara uframııtır. 

Almanya Garp 
cephesinde ne zaman 
taarruza geçe6ek ? 

Bal, 7 (A, A.) - Baseler Nachrichten gaı~tesinin E~ı •• u. 
habiri, siya.si Alman mahfellerinc!e Hitler tuafmdıı ı ıö):lcnen nut. 
kun 1'"'ransa ve lngilteredckl akisleri beklenmekte olduğunu bildir. 
mektedir. 

Almanya garb c:?phesindc taarruza geçmf!ğe karar verdiği 

takdirde bu kararını birkaç gün eonra sulh Umidleri tamamUe lcay
boldu~dnn sonra tt\tbik edeceği söylenmektedir. 

~~~~------~--------~~.~------~--------~ 

Godesberg' de 
Bir hava harbi 

(Baş' tarafı 1 indde) 

tad1r. Alman siyasetinde görülen hayrete fayan 
değiıiklik şimdi açıkça tenkit edilmektedir. Yo
ni tatbik edilen iaşe sistemi umumi endişeyi art
tırmaktadır. Bugünden itibaren Almanya' da süt 
satılmamakta ve çikolata imal edilmemektedir. 

Fra n s ı z Cnmhurreisi cephede 
farlı, 7 (Radyo) - Fransız Cuınhurrelal M. Lebrun ikinci defa 

olarak garb cephesine gitmiştir. 
Cumhurrcisi bu ziyaretini Fransız orduları başkumandanı Ga. 

melinle birlikte yapmış \'e cephedki J<"'ransız umumi karargahını geı
miştir, Bu esnada Cumhurreisi cephe kumandanı general Georscs 
ve Fransız hava kuvvetleri ba~kumandanı general Vuilleminle ıö· 
rüşmüştür. 

Diier taraftan, son yirmi dört" saat zarfmda Alman kuvvetleri 
faaliyet göıtenneye bqlamıe ve Surbrük fıe !ten nehri arasmdald 
mıntakadan .Majino hattına ü~ noktadl\n hücum etml~ler, Alman 
tayyareleri hat Uterinde keıif uı:uşlarında bulunmuştur. Fransız 

topçu ve makinelitUfelc ate~leri düNtıanı geri pUıkürt.ml!,,ttlr. 

YENİ um HtlKt)METt!ti lN' 1 Leh ?ükumetlnin hariciye naıırı 
HARtotı·p; NAZrnı yakında Londra:ra gelecek ve ha. 

Londra, T (Radyo) - Yeni riciye nazırı lord Hallfaksla ve 

çıksa 
yok! 

1 Almanya 
1 Bitaraf memleketlerle 

t ı caretin ı i nk i şaf 
ettır meğe çalış ıyor 
Londra, 7 (Hususi) - Gaır. 

telerin yazdıfma ıöre Alman11 

bitaraf memleketlerle ticaretini 

inkitaf ettirmeye ç•htma.ktı "' 
bunun için memlekette halkın i•· 
tihlakine müsaade cdilmiyen bl
ıı maddeler harice ihrac cı~iımetc· 
t edir. 

Bu arada Almany• Dıl1'•11 

devletlerine çok miktarda "ş, 
mür ihrac etmektedir. HılbUıd 
dahilde maden kömürüniin bil• 
)'ilk bir iktısıtla aarfedilmeti1'1 

salışr lmaktad ır. 

Almanya Holanday• da faili 
miktarda mal i hracına ba9Jan!ıf' 
tır. 

Bu suretle Alman hük6ıntd. 
bu memleketlere mal aatıul: atı• 
hrdan mal alabilmek için C:ö\IİI 
teminine çalışmaktadır. 

Eden 
Bir nutuk 

verdi 
"T ehdıt 

ni layete 
siyaseti 
er meli,, 

Londra, T (Huauıl) - lngil.11 
nuD'lanndan Mr. Anthony Ed,
dtln alqam radyo lle 1uıtrtdile0 

bir nutuk venniftlr. Eden nut. 
kunda lnsiliı lmparatorlufu h•ı. 
kmm tlmdlye kadar birçok ıntl• 
ltUerln kurban edlldlti ku'V"ft 
siyasetine bir nthayot vennek f• 
çta mUcadele~e umetmlf buıuıı
dufunu ıöylemif ve ıunlan Ui"' 
et.mlttlr: 

"Glrtetl~imiz: ınUcadeleu.ln lleU 
ce:ıi bakıtrnda ştiphe lıcnliycrııfl 

)'İı. lngiliz im11ar:ıtorlu{;'llnu0 

zengin ve muhtelif m"n~lart bıl 
anda davamıza h•zmet lçir. bir ,. 
raya toplıınmtf bulunuyor. SIJ 
ku\'vctlertn ıaferi tcınin etnıO' 
mefllnc lml:ln yoktur. 

"Biz buS?ün yalnız tir eski dilli' 
yayı muhafaza için dc~il, aY'1 
zamanda yeni bir dünya yar•ı, 
mak için çarpıııyoruz. 

Ebl'!dlyyen sllfth altmoa y~ 
yacak değiliz. Fakat, lı:ıı-şılaf,. 
cağımız her türlü mü~kiillta tt• 
hammUle hazır bulunuyonıa . .
ki çok karanlık günler ~eçirea'
ğiz. J..i.lcln ınakaadrmız muayY,.., 
dir ve değişmlyt•celctir: Teh~ 
elyasetinln nihayete ermealni il ' 
tiyoruz .• , 

Mr. Eden lllılerini: 

"Mıtğlüb olmıyacağn:. gün-' 
mağlCıb olamayız!,, 

Diye bağırarak bit!rmi,§tir. 

====:::::========:::::=::::~ 
diğer harb kabiııMİ ıı.zuı ile 16' 
rU~eccktir. 

İNGtl.1Z HARBt\·E NAzıııl 
PEBŞEMRt:l'E İZ.4.RA'l' 

\ 'ERECEK 

LoRdra, 7 (Huıııal) ~ ~ 
a.üerl ku~Uerinhı rrtP
nakli her (Un muntaıa.ın bir ff' 
kilde devanı etmektedir. J(u~ 
!erin nakli hakkmd& harbiY• al' 
zırı Mr. Hore Belüıha önUmu,.,ır 
ki peJ'1embe giinll avam kail\; 
amda izahat verecelctir. 
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Bitlerin 
\re Fransa 
~ 

tekliflerine 
ne cevap 

lngiltere 
verecekler ? 

ıe 

r 
ır. 

~ ............. ""' 

FiNLANDiYA 
Sovgetlerle 
ltıiizakeregi~ 

!: ı,, l"eddetti ~ 

Demokrasilerin Alman taleplerini 
kabul etmigecekleri anlaşılıyor 

Kat'i cevaba kadar Alman ordusu garp 
cephesinde faaliyete geçmiyecekmiş ! 

Müttefik ordu 
kumandanları
nın içtimaı 

Mühim 
leler 

mese
nJÜzake
edildi 

it• ttt ndra, 7 - Moskovada So\ · 
ba- ~~k'R.u }·a ile mlizakerelerde bulu· 
el« ~'Jtn m~mleketıne dönen Lit. 

tar ~ harıciye nazırı bugün tek· 
l' loskovaya gidecektir. 

Hitlerin tekliflerini tetkike bile layık görmiyorlarmış 

Çemberlayn Pazartesi bir nutuk söyliyecek re 
.. ~ ttl~tvanya nazırlar mecli i Sov Londra, 7 - Hıtlerin nutkuna 

U
•,.J ı, ,.,r. tnecli 1 ~:>vyetler bırliğı 1• lngıliz baş,·ekili Çemberlayn pa· 
... ~ ı.__"1Ülakercy<' devam edilme.,ine zartcsi gunü Avam kamara mda 
ı:"' ~r ,. bır nutuk sö'-'liyerck cevap vere· " ermı tır J 

ine vı~ • · cektir. Nutuk dunyayı harp lelA. 
~,~ b~r .ta:artan İtalyan ajansı· kelinden kurtaracak mahiyette 
h~ 1 dırdı~lnc göre Fin!Undiya 
lıt\ 11\ttj, E tonya, Letonya ve teklifleri muhtevi görülmemekte· 

tt an}·a tribi hareket ederek Sov· dir. 
~, \l{Usya ile ademi tecavüz misa· Londrada 
an a~ll"ıak istemem~ktedir. ltal. Dün Londrada bu hususta neş· 
• ~Jan ı şu malumatı , eriyor: rolunan yarı resmi bir tebliğde ez· 
~~c~~o:a radyosu, Finlandiya elimle §Öyle denilyor: 
~ ·•1linın So\yet Rusya ile mü· "Nutkun ikinci kmnmda, Hit· 
~t~·c girişmekten kati surette lerin sulh teklifleri diye ileri sür· 

~ a ctrni§ olduğunu söyledik· dliğü noktalar vardır. 
1~ra şu mutale..ıda bulunmak· Orta)•a konulduğu şekillerinde, 

"F'· bu teklifler, bir çok bakımdan ka· 
a:ttınıa.tıdiya hükumetinin bir fr ranhk ve muğlaktır. Şurası kayde. 
~ fllukavelenamesi tanzimi dilmcktedir ki bu tekliflerde Al· 
~.:ile Mo·kovaya heyet gon· manya tarafından di~er milletlere 

· 'k ten katı sıırctte imtina et· yapılan hakS!zhkların tamiri için 
ıı ~al'Jısında So\'yet Rusya, i· hiçbir telmih mevcut değildir. 

~~ ~:~ları _a_ım_a_k_h_ak_·_k_ı~-ı __ a_u_n_u_n_ıa_ber_abe_r._ı_ng_rr_ilt_e_re_ba_ş· ~ ~ - vekili ve İngiliz hariciye nazırının 

enizlerde harp 
·"~ -lınan donanmasının çalışma 
E~ sistemi değişti 
e~~: ~tpilleneceği evveldC?n bildirilen 
tı6."e " 

"nenkan vapuruna ne oldu?! 
neıl 

·crııe· L Bir ngiliz gemisi daha batırıldı 
null "il!! l 

rı bıl l~~or: · 7 - Stokholmdan bil. 

lr; 1llt i .deniz ek perlcrinin kanan· 
ltl'ti~~·e, Alman donanmasının 
~tı: SO~ zamanlarda değişti· 

diill' ~7'1 btr. Bıı~assa denizaltılarında 
~• r labıye tatbik olunmakta· 

a.Y"' ()..., 
•arat• Ja.ı""'ı 

k ı.s1lar bundan sonra daha 
ya.3ı. llJ~ • ticaret muharebesinde 
rlllf" taJcıa~ tle §imal denizinde çalı· 

<\}'rJ' it, 

tırr.. : olduğu suretindeki Alman 
ithamına inanmış olması suretin· 
deki yanlış düşünceye istinat et· 
mekte bulundu~u merkezindedir. 

Halbuki Amerikan milleti, böy· 
le bir ithama asla inanmış değil. 
dir. Ve Almanyanın böyle esassız 
bir seye istinaden yeniden ma· 
nevra çevirmesindeki hikmeti kim· 
se anlamamaktadır. lroquoisin i· 
çinde hepsi Amerikalı olmak üzere 
yolcu ve milrettebat olarak 534 
kişi vardır. tör:.~Q~hassıslarm mütaleası· 

llc!a k tıııntik denizinde son za 
le ba=1°1'san gemisi olarak hare· lngiliz hükumetinin tebliği 

1 lrcıı i'an Alman kruvazorü Londra, 7 (A.A.) - "lroquois., 
ııi ill • ~tefClJ1 nı~'rr. etrn'mda dcnizal. vapurunun da "Athenia,,nm akibc 

tlt tal ilteşekkil bir J)<'rdc hat· tini hazırlayan ahval \e §Crait tah· 
'ı'tnı ~~t~dır. tında batmlacağma dair Berlin· 

çün)4 la '~ ıJiğ 1
"' lsveçin garp sahilin den verilen haberlerin amirallik 

~ de :r cleııizlerdc mühim mik· makamının nazan dikkatini celbet 
r. le <le ro~·erl~rin faaliyete geç· tıği resmi bir tebliğde kaydedil. 

& lezahur ediyor, mektedir. 
•tırıla v • • "'P cagı ıhbar edılen Athenıanın faciadan sonra sağ 

ıe gli' .-\ lir kalan itimada şayan bazı kimseler 
llle~an tarafından görülen bir Alman tah· 

bacalı Alın sulanna iİrince batı tclbahiri tarafından batırıldığı teb 
r l'llabj .a~lar tarafından bir !iğde zikredilmektedir. 

'l' ~ i\ntcrık!etınde olarak bildiri· Facia mahalli ch-armda hattA 
. 'llıc~l'U rnese~ .band~ah Iroquois 10 millik bir mesafe dahilinde hiç 

ı~ ıilıt bir hey~1 • Vaş~ılgtonda bü. bir lngiliz tahtclbahiri bulunma· 
~ ~Ut Cırn~t lllah ~· ~evlıt etmiştir. maktaydı. "lroquois .. hakkındaki 

fr •: ~ aıea, bunu~ ılı.nde ha.kim olan ihbarın Alman hükumeti tarafın· 
u"1f, tn~"'rao::ı old w, hır Propaganda j dan }'apılmış olması dolayısile bu 
ye "', hc·~tlıerika ~~~ \~ ~u manevra· vesile ile nazi partisi şeflerinin 

ur.O' 1 ıı bahriye 
1 :tının Alhenia)''J zihniyeti hakkında bir kere daha 

a~at" nazın Çörçilin ba· hüküm \t'rmck imkanı hasıl oldu· 

da söyledikleri gibi, bu teklifler, 
dominyonlar hilkfunetleri ve Fran 
sıı hükumeti ile isti~arc halinde 
inceden ince>·c tetkik olunacaktır. 

Fakat şu iki noktanın hatırlan· 
ması lazımdır. 

1 - Pe.I.\ Muhtemel olarak, Av· 
rupayı teca,·üz: tehdidinden kur· 
tamuyacak olan herhangi bir tek. 
lif kabul olunur diye telft.kki edil· 
miyecektir. 

2 - Alman hükfımctinin mazi· 
de verdiği teminat o kadar çok ve
silede kıymetsiz olarak kendisini 
güstermi~tir ki. sulhun e as teme· 
lini t~kil etmesi icap eden itima· 
dı te is için kelimelerden daha baş 
ka bir şey lAzım gelecektir .. , 

Pariıte 
Diğer taraftan Pariııte do mı. 

tuk iyi ka?'§ılanmamış ve Alman. 
yanın aulhU temin edecek teklif
ler ileri sUrmediği kanaatine va. 
rılmıelır. Frnnsız Hava.s ajanaz 
diyor ki: 

'HJtler tezatlar içerslndedir. 
Onun dUgtUğil bu tezatları flÖylo 
izah etmek mlimkUndUr: Alman· 
ya kendl.ıılne boyun eğmek ııarU.. 
le sulhe razıdır.,, 

Amerikada 
Diğer taraftan Havas ajaruıı. 

nın VB.§ingtondan öğrendiğine gö 
re Amerika lyln azaları ve mc
bwılar, HiUerin nutkunda görUş. 
meler için mUmkUn bir esaıı mev
cut olmadığı ve Hltlcrc itimat eL 
menin imklnaız bulunduğu kana. 
ati üz:erlndc mlittefiktir. 

Ruzveltin taraftarları Hitlerin 
nutkundan bitaraflık kanununun 
tadilinin her zamandan daha zi
yade lUzumlu xe mUstacel olduğu 
neticesini çıkarmaktadır. 

Pikirleri sorulanlar arasında 

ezcilmlo Ruzvcltln en mUhim mu 
hasunı Boralı, demokrat King \'C 

müstakil Norrps, Hitlcre itimat 
etmenin tamamen gayrikabil de -
ğilse bile herhalde pek gUç oldu. 
ğunu tebarüz ettirmi§lerdir. 

Lehistan ve Çekoslovakya 
Almanyada kaldıkça 
Vaşington, 6 (A.A.) - Röy. 

ter: İyi maIUmat alan mahafil 
Amerikanın, Hitler tarafından 

~u tebliğde tebarüz ettirilmekte.. 
dir. 

Sigorta ücretleri 
Diğer taraftan Amerika deniz 

sigorta kumpanya.lan, kafile ha· 
!inde sevkiyat usulünün ihdasın· 
danberi emniyet arttığı için, Av
rupadan gelecek ,·eya Avrupaya 
gidecek eşyanın tarifelerini indir
mişlerdir. 

Bir İngiliz vapuru batmldı 
Londra, 7 (A.A.) - 876 ton. 

luk Glenfarg ismindeki İngiliz va· 
puru, bir Alman tahtclbahiri, ta· 
rafından torpillenerek batırılmış· 
tır. L tihbarat nezareti, mürctteba· 
tının kurtarıldığını bildirmekte.. 
dir. Yalnız tayfalardan biri aldı· 
ğı yara neticesinde ölmü~tür. 

yapıldığı şekilde bi rsulhu kabul 
edemeyeceğini söylemekt~dir. 

Çünkü Amerika daha geçen 
gün Polonyanın fethini ve payla· 
gılmasmı ve keza Çekoslovak· 
yanın şimdiki akibetini tanımadı· 
ğını beyan eylemişti. 

Ayni mahafilde söylendiğine 

göre Polonya ile Çekoslovakyayı 
Almanyanın hakimiyeti altında 
bulunduracak bir sulh Amerika 
da revaç bulamaz. 

Müzakere ihtimalleri 
kalmamış 
Roma, 7 (A.A.) - Röyter: 
Gayriresmi müşahitlerin mü • . 

taleasına göre Hitlerin nutku 
müzakere ihtimallerini tamamile 
yıkmıştır. Almanya ile Rusya 
ekalliyetler haritasını çizerken 
diğer devletlere Avrupanın şar· 

kına karışmamaları hakkında ya
pılan ihtar İtalyada bcldenilme
tnittir. 

İtalya aulhu bütün samimiyeti. 
le sevmektedir. Fakat Bitlerin 
yatığı pek mühim sulh teklifleri. 
nin İtalya tarafından müttefikle· 
re tevdiine ihtimal yoktur. 
Fransız gazetelerinin 
mütaleaları 
Paris, 7 (Radyo) - Bu sabah

ki gazeteler, Hitlerin nutkuna u· 
zun tahliller tahsis etmektedir. 
Fakat umumiyetJer, nutkun bey. 
nelmilel siyasette pek fazla tesir 
husule gctirmiycceği kanaati hfi. 
kimdir. 

Madam Tabouis, ''övr,, gaıe

tcsintdeki makalesinde Hitlerin 

Eski Çek reisicumhuru 

Beneş 
Par iste 

Fransada yeni bir Çek 
hükumeti kuruluyor 
Londra, 6 - Fransa müstakil 

bir Çekoslovak hükumetinin mcv 
cudiyetini tanımıştır.. Bcncs, bu 
hükumeti kurmak için Londra· 
dan Parise gitmiştir. 
Yanında Slovak ordusunun es

ki müfettişi general 'Vicst de bu. 
lunmaktadır. 

Paristeki Çekoslovak sefiri 
Osusky, · Fransada teşkil edilen 
Çekoslovak ordusunun ÇekoıJo. 
vak zabitleri tarafınıdan kuman· 
da edileceğini, ve askerlerin Çe
koslovak cumhuriyetine sadakat 
andı içeceklerini beyan etmiştir. 

Fransada teşekkül e>Jcn Polon. 
ya hükumeti reisi general Si· 
kon.ki,, Polonya milletine hitaben 
müheyyiç bir beyanname n-eşret· 
mittir. 

Polonya hükumeti, muktezi 
parayı, ingilterenin vaktiyle Po
lonyaya açmış olduğu beş mil. 
yon İngiliz liralık krediden te· 
min etmektedir. 

beklenildiği gibi tehditlerde bu· 
lunmadığını, çünkü bu şekilde 

şiddetli tedbirlere kendisinde ce. 
saret bulamadığını yazıyor. 

.. Eko dö Paris .. gazetesi, "Hit 
lcrin tekliflerini tetkike bile fü. 
zum yoktur.,, diyor ve bunların 
vaziyete hiç tc yeni bir şey ilave 
etmediğini işaret ediyor .. 

Figaro gazetesinde Vladimir 
Armesson da ayni kanaattedir. 
diyor ki: 

''Bitlerin, 'nutkunun sonunda 
ileri sürdüğü tekliflerin kabulü 
sadece Almanyanın A vrupada 
hakimiyeti demektir. Binaena· 
leyh bu tekliflerin kabul edilip 
edilemiyeceği mevzuu bahsola • 
maz .. , 

Alman ordusu faaliyete 
geçıniyecek 

Paris, 7 (Radyo) - Cephe • 
lcrdelii vaziyet sükuneti muhafa· 
za etmektedir. Salahiyettar ma. 
hafildeki kanaate göre, Alman 
ordusu garp cephesinde siyasi 
teşebbüslerin neticesi alınıncıya 

kadar hiç bir harekete girişmiye
cektir. 

İngiliz imparatorluk genelkuı. 
may başkam Sir Edmund Ironsi· 
de ve hava mar~~dı Sir Giril Ne· 
vali, dün günün meselelerini mü· 
zakere için müttefik ordular ha§• 
kumandanı general Gamelin, Fran 
sız hava kuvvetleri kumandanı ıe 
neral Vuillemin ve yüksek askeri 
şQra azasından general Georges i• 
le bir gö~o yapın?!lar bir ~ 
mUhim meseleler konw,sulduğu u.. 
nılmaktadır. 

Askeri heyetimiz 
şerefine 

Londra Belediyesi 
bir ziyafet verdi 
Londra, 6 (A.A.) - Londra bt

lediycsi reisi bugün Türk aaUd 
heyeti f-Crefine, Mansion Houst:dt 
büyük bir öğle ziyafeti vermi§ti~. 
Bu ziyafette Dirçok yüksek ~et 
ricali, ezcümle mareşal Lord BjJd· 
vood, hariciye müsteşarı Butler, 
harbiye müsteşarı Lord c.obham 
ve Türkiycnin Londra büyük eiçi. 
si Dr. Tevfik Rüştü Aras hazır 
bulunmuştur. 

Yugoslavya 
Macaristanla 
anla·şıyor 

l3u işte ltalya önayak oluyormuş! 
Ve böylece Tuna havzasında sarsılmış olaa 

mevkiini sağlamla§hracakmıt 
Paris, 7 - Romndan bildirildi

ğine göre Yugoslavya ile Maea. 
rlstnn arasında bir itilfıf aktedil. 
mek üzeredir. Bu itiltüın akUne 
ltn\ya önayak olmak üzeredir. t_ 
talya, son hidlselerlo Tuna hav. 
znsındn sarsılan mevklinl sağlam
ln§trrmak için bil' ltalyaıı - Ma. 
car_ Yugoslav grupu vücuda gc. 
Urmeğc çalıgınaktadrr. Bclgrad -
dan bildirildiğine göre kral naibi 
prens Pol, dün Macar sc.firini ka. 
bul ederek görU§ruUştUr. Yugo -
sıav _ Macar iUliıfını Hırvat lldc. 
ri doktor Maçek de iltizam et -
mcktcdlr. 
ALMAN DlPLOMASlSI VE 

RO~IANYA 
Londra, 6 (A. A.) - Taymis 

gazetesinin BUkrcş muhabiri ya. 
zıyor: 

Alman diplomasisinin Roman
yadaki faaliyeti, Rus • Alman 
mUnucbetlerinin · samimiliğine 
taarruz lıalinde olduklnrmı gös • 
teren yeni bir delildir. 

Görtinü~c bakılırsa, Almanya 
Romanyaya Rusya cihetinden en 
dlısesi mevcut oiduğu takdirde 
kendisine gilvcnebileeeğini 'c 
Transilvanya meselesi hakkmda. 

Ma.cari.standan gelebilecek tebd.Jd 
sebebinin de geçen mart aymde 
Macarlııtanın Çekoıslovakyada.n 

nldığı RUten aka.Uiyetinl Ukran· 
yaya çekmek iı~Uyen Kremlin o. 
lacağmı izaha çalitJmaktadır. 

Roma, 6 (A. A.) - MUIOllni 
bu sabah Almanya selirl Von 
Makcnzeni kabul et.miftir. Kont 
Çiano mUIAkatta ha.ıır bulwunut 

Garp cephesinde 
harp vaziyeti 

Paris, 7 - Garp cephesinde sa· 
kin bir geceden sonra, Alman ağır 
toplan Sierckin 2 kilometre mesa· 
!esindeki Rusdorf u bombardıman 
etmi§lcrdir. 

Dünkü Fransız tebliğleri şımiar 
dır~ 

"Gece sakin ı~iş, hilhassa 
Sarbruckün ceilUP - batısında dev 
riye faaliyeti kaydedilmiştir • ., 

"Cephenin muhtelif kısnnlann· 
da hafif unsurlar faaliyette bulun
mu~tur. Vissenbonıgun garp mın· 
takac::mda bir mevzimize yapµan 

.ı,ir hücum püskürtülmüttür ... ,.. • 



----------------------.... -----. 
~.Askert portr';!le~ l 

lng ilterenin Akdeniz 
'filosu kumandanı 

O, çekirdekten yetişme bir bahriyehdir; 
oniki yaşındayken miço olarak 

gemilerde çahşmıya başlamıştı 
Herkesin malumudur kt Akdeniz hafilinde biraz hayranlıkla olmak

için İngiliz imparatorluğunun a- la beraber, ayni zam?.nda hiddetle 
nahtarıdır derler ve hakikaten de kar§ılanıyor. Bir ceza \'ermek ıa 
öyledir. zım. Genç bahriye subayına erte::>' 

Bu mühim noktanın bütün ida- giln şu emir bildiriliyor:· 
re ve emniyetini elinde bulundu- - Bu gibi hareketler subaylıh 
ran J..-umandan da bizim için pek sıfatı ile kabili telif değildir. Sizi 
yabancı değildir. Bir iki ay evvel derhal Hindistana gönderiyoruz. 1 
limanımızı ziyaret eden Akdeniz Islahıhal ettiğiniz takdirde sizir ı 
filosu kumandanı şehrimizde mil- için başka bir ~ey düşünürüz. 
Ietimize has misafirscverlikten baş Bunlar. bir ~enç subay için çoh 
ka aynca Türk • 1 ngiliz dostluğu· ağır sözler. Fakat, Sir Aandm 
ııun verdiği bir sevgi ile karşılan· Cunnigham onları söyliyen a~a· 
Işı. mimi Beaty'nın yüzünde ayni za· 

Amiral Sir Andrev Brovne Cun. manda bu haşin tabiatli bahriyeli 
nigham (Kanigam) sevimli çehreli ye karşı du):duğu takdirin de bi· 
ve yüzünün muntazam çilgileri ile ifadesini okuyor \e fazla mütees 
klasik bir tiyatro kahramanına sir olmıyor. 
benzer. Az konu5ur, fakat her la· Sir Andrev'in Hindistana tayi 
.ırdısı adeta bir \'ecizcye benzer. ninden iki sene sonra umumi harr 

Amiral Cunnigham çekirdekten patladı Ye genç subay. yüzba~· 
yetişme bir bahriyelidir. Babası rütbesi ile ''Scorfiron,, muhribine 
\'e babasının babası denizci olan kumandan olarak verildi. ''Scofri· 
küçük Andrev on iki ya~mda iken on,,un Çanakkaleyi bombardımar 
miço olarak gemilerde çalışmaya eden gemilerin en şiddetli çarpı~a-
öaşlamıştı. m olduğunu hatırlarız. 

O, okumayı babasının yatında Çanakkaleden başka. daha bir 
öğremni~. bahriye lisesine alelade çok yerlerde Sir Andrev Cunnig_ 
bir tayfa olarak, dalgalar arasında ham'ın gemi:;i büyük faaliyet gös· 
çarpışa çarpışa hazırlanmıştır. O· termiştir. Mensup olduğu filonun 
nun, bahriyeye böyle tayfalıktan kumandanı Sir Doger Keyes hare· 
gelmiş olması şüphesiz, meslek ha· katı kendi gemisi "İntrepide .. der 
yatında lehinde büyük bir rol OY- ziyade "Scorfion,,dan idareyi fi 
namıştır. Fakat aleyhinde de tesiri det edinmişti. 
olmamış değildir. İngiliz bahriye Umumi harpten sonra tnıiliz 
nezareti ve aristokrat sınıfı onu u· bahriye mektebine se,·kulceyş J>ro. 
zun m üddet büyük işlerin başına fesörü tayin edilen amiral Cun. 
geçirmemekte ısrar etmiştir • nigham nihayet İngiliz bahriyesi· 

Filhakika Andrev Cunnigham nin Akdeniz kuvvetleri kumandan· 
gençliğinde bahriye nezaretinin lığına getirildi. Bugün, bu filo. 
biraz menfi cepheden nazarı iik· nun üssü olan ~fallanın merkezi · 
katini çekmişti. 1910 da bu haşin Valetde oturur ve muhitinde çok 
tabiatii bahriyeli, bir konferans sevilen a,miral, bilhasŞ? tiryakiliğ' 
e nasında, biraz muzip hareket ile m~hurdur. Kenciic;inin her 
etmesinden dolayı düelloya mec- cins ve şekilden üç yüz p1posu 
bur olmuştu: bulunduğu ve bu nadide kolek~i-
Konferansı veren Sir Aschley _ yonu her gittiği yere yanında gö· 

dir. Cunnigham onu dinleyicilere türdüğünü söylerler. 
takdim vazifesindedir ve şöyle tak 

1939 Harbini 
Resimle tari~ 

dim ediyor: · 

- Şimdi, "fahri,, bahriyeli, meş 
hur yat kullanma şampiyonu, pek 
salahiyettar bir kimse sıfati ile, 
size uzun deniz yolculuklanndan 
bahsedecek ... 

TIYATRQ'_AR 'fam t~lıb.ntlı Dııntnıarka nPfer1cr1 KopPnhn~•lan hmluaa gitmf'k ii:ı:ro trene Mnlyorlar ... 

=========~ 

Sir An<irec Cunnighamın, kon· 
fcranscıyı hakiki bir denizci say· 
mayışı ötekini fena halde kıı.dırı· 
yor. O gün yalnız hafif bir gülüm.. 
seme ile iktifa ediyor. Fakat erte
si günü Sir Andrevi düelloya ça
ğırıyor. 

Bu, amiralin pek he-.·es ettiği 

bir şeydir: 
- Düello mu? diyor ve atına at

ladığı gibi (amiral ayni zamanda 
iyi bir binicidir) derhal Sir Asch
leyin evine gidiyor. 
ı Düelloda, tarihin en meşhur de· 
niz şövalyelerini kıskandıracak bir 
darbe ile, rakibini yere seriyor .. 

Bu hAdise bahriye nezareti ma-

ŞElllH Tl\'ATHOSU 
Bu ık~am 20,30 da Tepeb:ışı 

dram lmmında JW~IEO JULYET 

KOMEDİ KISMINDA 
Gündüz saat 14 te Keloğlan ço· 

cuk opereti. Bu akşam saat 20.30 
da lKt KERE 1Kl 

• Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
ve odalar 

• 

Ankara caddesının en hakım 
noktasında, Orhanbey hanında 
<at ve oda olarak kirallk ye:ler 

Altındaki ilôn bürosuna 
·a· aut. 

mii----------. 
Borsa Kıraathanesinde: lçk isiz Saz• 

Yarın saat 14 • 18 c kadar çalacak SAZ H EYETi : 
Kemani N ECA Tl - Piyanist Udi M11ırh IBRAH!M • Klarne~ 

Şükrü - Kemençe SOT lRt - Okuyucu AC Y AZAR, 
FAR UK, SUZAN. AF iTAP. F AIDE. --............................... . 
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K AT l L OADI NASii, 

YAK,\J,ANJ>I? • •• 
Ertesi gUn hadisesiz geçti. 
Bay Asaf; yalının bütün oda 

larını, parkı dolaştı. Fakat bir ip 
ucu elde edemedi. Bahçıvanla, 

bahçıvanın karısı ve kızı ile uzun 
uzun konu5tu. Bunlardan da bir 
§CY öğrenemedi. 

Sonra hizmetçileri sorguya çek
ti. Hizmetçilerin her halde bir şey 
görmcmc1eri, bilmemeleri kabil 
değildi. Mademki cadı sofalarda 
dolaşıyor, odalara giriyor, şunu ve 
bunu çalıyordu. Hizmetçi kızı öl _ 
düren de hariçten gelmişti. 

İhtimal korkuyorlar, bir şey 
bilmediklerini söylüyorlar, ağlı • 
yorlardı. Bir aralık bahçıvan kı _ 
zının mütemadiyen kapıya bakma
sından şüphelendi. Doğruyu söy_ 

lemezsen seni tevkif çdcrim, hapse 
gönderirim, diye tehdit etti. Bu _ 
nun da faydası olmadı. 

Sonra, geceyi dışarda geçirme _ 
ye karar \:erdi. "Eğer hu kız, kn -
tilin cürüm ortağı ise, karanlık _ 

l
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tan istifade ederek gidip kendisini 
görmek isteyecek, yahut da katil, 
onu görmiyc gelecek ... " diye dü • 
5ünmüşlü. 

Gece hava mUlfıyimdi. Bay Asaf 
parkla bir taflan kümesinin arka.. 
sına gizlenmişti. Buradan hem ya 
lının, hem de parkın kapısını gö • 
rebiliyordu. 

Bir<lcnbiro, _ gece yansından 

sonra saat bire doğru - bir camın 
kırılmasından mütC'vellit bir gü _ 
rüllüyü müteakip üç el silüh ntıl. 
dığı işitildi. 

Ynlıyn doğru koştu. Mermer 
merdivenleri ikişer iki~cr cıktı. 

Sofaya girdi. Rana Bedii ve N cc _ 

det Feridunla karşılaştı. Onlar 
da, silfılı seslerini işilmiRlcr. ne 
oluyor, diye odalarından fırlamış
lar, nlt kata gelmişlerdi. 

Salonun kapısını açınca ilkevvcl, 
antika paraların bulunduğu do _ 
Iabın camının kırıldığını, parça
larının yC'rd!' süründüğünü gör _ 
diiler. Ortada, halının üzerinde, 
beyaz bir örtüye bürünmüş cadı, 
boylu boyuna yatıyor'1u. Bas sof. 
racı Hrrnt:- d:ı ·.'z"'ı :ne abnnm113tı. 

Cadı; Bayan Huriycnin, polis 
hafiyesi Kadrinin dediği kadar u _ 
zun boylu ve zayıf değildi. 

Hristo doğnıldu, kalktı. Alnın _ 
dnki kuraun yarasından yüzüne 
sızan kanlan mC'ndili) :,, ı;iJdi. I~a

n'l B ·tlii sordu: 
- Yaralı mısın Hristo! ... 

V a z a n: ~IF'a 
- Evet. .. l<'nknt tehlikeli değil. 

Kurı,ıun §ÖJ·lc sıyırdı, geçti. Bere_ 
ket versin bu kabadayı nişancı de_ 
ği!mi.5 ... 

- lyi ama bu hal ne? .. 
Hristo cevap vermedi. Seri bir 

hareketle başındaki perukayı çı

kardı. Burnunun ucuna, yanakla -
nna yapışbnlmış mukavva par • 
çalarım çekti, attı. 

Rana Bedii hayretle bağırdı: 
- Bay Nuri! .. 
Nuri! ... Evet, ta kendisiydi. Gü. 

!erek cevap verdi: 

- Evet, benim... Bay Rana Be_ 
dii ... Bir aralık benden şüphelen -
diniz. Fakat, sizin gibi kibar bir 
müşterinin emrini derhal yerine 
gelirmememc ihtimal var mı? .. ha 
şündUm, bu i.5i başka birine ha _ 
\'ale etmektense bi?.zat kendim 
meşgul olayım. dedim. Yalnız, a. 
raştırmanm sonuna kadar kimse 
nin beni bilmemesini muvafık 

buldum. Bunda hakkım varmış. İş
te yazıhanemde bulamayışınızın 

sebebi bu ... Halbuki siz inanmadı • 
ız. Sözlime itimat etmrdinlz. A • 
leyhimde attınız, tuttunuz ... 

- Affedersiniz, Bay Nuri! .. 
Bay Asaf, bu hudut harici söz • 

Ierc nihayet vermek için eski po -
lis hafiyesine sordu: 

- Fakat, bu cadı? ... 
- Ah'. Eve>t. .. Hakkınız var. Bu 

za,·alJı cadı hrm adi bir hırsız hem 
ek hir katildir. O kadnr kurnazca 

ve sessizce hareket ediyor ıd 
farkına bile varmıyor, 

Rana Bedü sordu: 
- Kim bu? ... 
- Bizzat bakınız!!.!. 
Rana Bedii, Cadının yUzllD 

ten kukuleteyi §iddetle çeıctl
yıf ve solgun bir çehre me 
çıktı: Katip Refik ... 

- Bay Nuri! Doğru söyle 
mu? ... Bizimle alay etmiyo 
Bu çocuk ... 

- Asla! .. Haddim mi bu'!· 
tUn hırsızlıkları yapan, h' 

kızı öldüren bu çocuk d 
serseridir. Dolabın canımı 
kcn gözlerimle gördüm. El 
raz gaflet göstermiş olS 
şimdi çocuklarım yetim 
olacaktı. 

Muhaverenin yeniden de 
ni gören Bay Asaf, baygın 
katibin üzerin~ eğildi. Yilzuıı' 
iki tokat yapıştırdı. Rcfiğill 
lcrini açlığını görünce hasıf 
lunanlara sükut iı;areti cttlı 
vaşça sordu : 

- El eniyi na.sıl boğdun'! 
bakalım? ... • 

Sahte Cadı, gayriihtiyari 
linin baş ve şehadet parm 
birleştirdi: 

- Böyle! ... 
Dedi, sonra birdenbire "il 

topladı, bağırdı: 

- Ben boğmadım ! Ben 
dım! ... 

Bay Asaf, cebinden çıtı:' 
kC'lepçcyi çoktan bilekterifl6 

çirmişti. Refik, mukavemCU: 
dası olmadığını anlamış. 1' 
bırakmıştı. 1 

nana Bedii, lıUdiscnin nası 
tiğini merak ediyordu, fltl 

istiyordu: 


