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Ruzvelt 

Kararnameyi 
imzaladı 

~ ft O M A b - Amen't t • 
1 1 c it ı k devletleri 'r. 

Bugün akşam üzeri çıkan Yıldı
rım Posta~ı r efikimizin birinci say -
fasında (Bulgar Kralının hududu 
gezdiği ve askeri teftiş yaptığı ) 
hakkında bir Roma telgrafı bulun
maktadır. Ha lbuki bu havadisin as
lı i!ı::i gün evvel Sofya radyosundan 
,·erilmi§tİr ve şöyiedir: 

''Kra l Boris münhaaıran mem-

leket içinde bir tetkik seyahatı yap
mış ve dönüşte başvekille görüş -
m•.iştür." 

Yıldırım Postasının heyecana 
düştüğü ve okuyucularına hududu 
gezdiği ve a skeri teftiş ettiği şek
line sokarak bild irmekte olduğu 
haber, iki gün evvelki bu ha vadisin 
yanlı! bir akainden ibarettir· ilıııhuru Ruzvelt, ambargo. 

~~~:~:ıı:~~:~~:.~m~·: General Badogv ıı·o 1 tı. s.onra imzalamış olduğu 

~~~~::: ~=::!~e=~~~i~ 
~~.ri:.!~ı~·;:;~:aa:ı .. ~~ a z·led ı· mı· ş deg"' · ı· d ı· r· 'lıcııct~~~ uğramalarını kat'iyyen 

~:~~·~::::~!':.ı:~:.~~:u ö~:: 
"t. ~~'Ycccklerini kaydetmekte 1 

'tarar devletlerden Belçika , J 

~ (Devamı 2 incide) 
~ ..•.........••• 

l'ine l'ıldmın rost&.'iı arkada~r. 

mıı.da g~cnlcrde yerine Mare. 
şal Grarlanlnln taJin cdllml~ ol • 

Dr. Fahreddin Kerimden 

Peqami Sa faya 
~ cevap 

1 ~l1a.rni Safa'nın, rapor mütehassısı tabirin] ~~l ~a~di nedir? Fahreddin K erim, onun, ira
: ~i erını aşan sebeble r dolayısile d evam ede

ııı ~ ~.{eceğini söylediği m evzu ve imayı kavra 
l l\.i bt\ı, fakat bunu açıkça söylemesini istediği

şr ~ i~ una rağmen söylemediğini, esirgediği bu 
~~ .. hı rnüsadelerile kısaca kendisinin anlata
~•nı bildiriyor : 

Eski Zonguldak mebusu 

lteceb Zühtü 
Nadisesine dair raporu fesir 

altında mı verdim ! 
8~bır. !Fahred din Kerim 
n· Yazısı nda 

ırı. 
llıtt ~ Yıldır de' anı cd~n bir FİSKOSUN lz.&hı fırsatını ,·er

li.de 
n dolayı Peyami Safa'ya u. ckkür e.tmektcdir. 

nıasmdan galet olarak, İtalyanın 1 
Cbkl erkanıharblye rcl · ı mare§al 
Badogllonun azlcdllml:, olduğunu 

llaYe etmek te hatta bu hususta 
sebebler bile göstermektedir. 

Bu haber de tamamen yanlı ve 
yersizdir. Çiinkü bngiin saat 18 
de İtalyan r adyosu. ihtiyar marc-

Almanyanın iki 
ayhk kaybı 

Doğu Akdenizi herhan
gi bir sürprizden masun 
hale koyan Ankara an
laşması, Papanın kato-
lik dünyasına hitap e

den beyannamesi ve A 
merikanın mühim 

karariyle 

Hitler 
Diulomasısinin 

plançosu müthiş 
açık göstermekte 

Pnri"-, 6 (A. A.) - Radyo a · 
jansı bildiriyor: 

?i&lin 67 yaşında olma.c;ına \ C ka· 
nunen tekaüt edilme!>i icab et-
mr!oolıte rağmen, kendisinin btl • 
n:ıen tel•alit edilmc~ip fııal hiz. 
mette lmllanılma.c;ına karar \'e. 
r ilmi'5 olduğunu 
ilan etmi;:.fir. 

biitün diinyn~ a 

Ecnebi 

: ...................... __ .. ._.__. ... _._ ................................................... . 
: i 
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! Her ihtimali dikkate alarak 1 
l 3DO milVnn liralık bir istikraz ı 

yapmak azminde 1 
c 

Bcrlin, 6 (Radyo) - Hollanda hUkOmeti meclisine 300 milyon" 
Hollanda liralık bir istikraz kanun lilyihasr hazırlanmıştır. Devlet 
daha 1936 senesinde maliye kanunlarr mucibince bir devlet istikra
zı yapmak hakkını kazanmıştı. Bununla. beraber bu meblağ kafi gö. 
rUlmcdiği için hükümet §imdi 300 milyon liralık bir istikraz yapmak 
azmindedir. Zira Hollanda htikumeti herhangi bir ihtimali dikkate 
almak zarure tindedir. 

Norveç Almanyanın 
protestosunu reddetti 

(Yazr " ı 2 iııclde) 

gazeteler ve Tür kiye 
~ .. .... 

• '( Doktorun bu dikkate değer cevabını 
Gerçi askeri harekat geçen iki 

ay zarfında bizi Hitlcrln strate
jik kabiliyetleri hakkında aydın. 
latmamqtır. Fakat buna mukabil 
Na:ı:i diplomasisinin bilançosunu 
yapmak icab eden bütün unsur ~ 

Bugün şehrimize gelen Match mecmuası da sayfalarmm büyük bir kısmını Türk _ Fransa: • İngiliz 

~ki HAB:ER'de okuyunuz 
''••••••••••••ovvoooou++vvv++++vo++••••• ' (Dc•:amı 2 incide) l 

anlaşması dola)-,siyle Tilrkiyeye hasretmiş ve memleketimize nit ente re san resimlerle süslcmiştiı 

Bu arada arada, imza merasiminden, TUrkiyenin civanmertliğinden uzun u.ıadıya bahseden mecmuadar. 
aldığımız bu r esimlerden biri mıx:muanm kapağıdır ki, hir izci kızını göst e rmcltt edir. Diğeri dıl, Türki 

r enin şarkın ve muhtelü devle tlerle aliı..kası noktasından bir a.na.htnr 
rn'lhiyetindc olıluğunu işaret etmektedir. 



Alınan 
Adr11iral 

k o r s a n g e nı i s i 
Scher'in nıarifetleri 

Clement vapurunun kurtulan kaptanı 
geminin nasıl batırıldığını anlatıyor 

Londra, 6 (A.A. ) - Bahiaya giderken Atlan
tik denizinde top ateşile batırılan "Clement" va
purunun kaptanı Harris, dün Londraya döndüğü 

d h . . . "Ad zaman vapura taarruz e en arp gemısının -
miral Scheer" ismindeki Alman Cep zırhlısı oldu
ğunu söylemiştir. 

Kaptan demiştir ki 
- 30 Eylülde İngiliz olduğunu zannettiğim 

bir harp gemisi gördüm. Bize yaklaştı. Gemi hiç 
bir ihtarda bulunmadan vapurumuzun güvertesi
ni mitralyöz ateşile delik de§İk etti· O zaman bu
nun bir Alman korsan gemisi olduğunu anladım. 
Ateş ederken üç kere yerini değiştirdi. Ölümden 
nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. tik olarak birin
ci zabitim iz elinden hafifce yaralandı. Top ateşi 
altına alındığımızı tahmin ettiğimden 50 kişiden 
ibaret olan vapur mürettebatına sandallara bine
rek denize İnmelerini emrettim. Almanlar bizi 
o zaman esir ettiler ve "Clement" a birkaç bom
ba koydular ise de bombalar infilak etmedi. Kor
san gemisi, bunun üzerine vapuru attığı obüslerle 
batırdı· 

Hitlerin plaçosu 
(Ba~ tarafı 1 incide) telik arada şu şiddetli fark mev-

lar bugiln elimizde bulunuyor. cuttur: 

Bu bllAnçonun nktif sayfasında, Teknik vasıtalar bu harbde ev 
Alman matbu:ı.tı tarafından bey •. velkinden daha kat'i bir rol oy
nelmilel ahval ve vaziyette kat'i nnmakta ve Amerikanın yardımı 
bir hadise olarak tes'id edilmiş o~ müttefiklere bu hususta büyük 
le.n Alman • Sovyet anlaşması gö bir tefevvuk temin eylemektefür. 
rlilmektedir. Hnkikntte bu anlnıı- • 
ma muvakkaten Almnn maksatla. Buna binaenn Hitler diploma-
rma hizmet ,v.f. .m.aksatlan teşci sisinin blançosu mUthiş bir ~çık 

göstermektedir. Fakat bhhassa 
etmi~. faknt bu hrsabr imkfinsrz 
fednkfn lıklnr mukabilinde olmuş. insicamsızlık cihetinden bu açık 
tur. Almanya, Ballık memleket. mühimdir. 
!erindeki nüfuzunu ebedi olarak Alman milletinin saf bir dev. 
ka~betnıiı;ı ve hatt.A şimali §arki let olarak tesisini isteyen Hitlerı 
Avnıpasındaki Cermanimı pi5- Almanyayı esld Avusturya • Ma
darlan olan akalliyetlerinf dahi caristan kadar gayri rniltecanis 
geri çckmcğe mecbur kıı.lmı§br. bir devlet haline koymaktadır. 

Ayni zamanda Skandinavya Ve hiç şüphesiz diğer memle _ 
yarımadasındaki n.n'anevl mevkii- ketl~re yerleşmiş olan Almanla
nl de kaybetmiştir. So\')'etler Bir. n süratle celb suretiyle bu teb
liği bunıcla da Alman mütaleba.. likcnin önüne geçmeğe çalışıyor. 
tmı ve Alman ikomşuluğunu hic;e Fakat bu ilaç hastalıktan daha 
saynn bir vaziyet takınmıştır. fecidir. Zira, gelen Almanlar zor. 

Polonyada Alm:ı.nya, Sovyetler Ja ilhak edilen yabancrlan adet 
Birliğini bütUn tehlikelcrile kom- itibariyle karşılamamakta ve bu 
ili olarak kabul etmiştir. Şurası· Almanlar da hayatlannm bozul
nt hn...._ıa~A,. icab --'er ki, Hit-

uc UUUA ""'1 ması ve menfaatlerinin mahve -
1er 1937 deki Nuremberg kon. d. 

ılmesi yüzünden tehevvür için. 
gresinde Avrupnda her türlü de bulunmakta!dırlar. 
Bolşevik tevessüne "Avrupa mu. 
vazenesinkı bozulına8ı" gözü De 
:ı>aktrimt blldirıni!iU. Singapurdan 

kaçan Almanlar 
Hollanda memurları 
tarafından geri çevrildi 

Londrn, 6 (Radyo) - Singa
purda tevkif edilen Almanlar 
Hollanda)'tl ait Cava adasma 
knçmağa muvaffak olmuşlarsa da 
Cava sahillerine vardıkları za
man Hollanda gilrnrUk memurları 
tarafından geri çevrllmişlerdir. 

Citi Of F lint 
Alman maslahatgüzarı kabul 
edilemiyeceği ileri sürülen 

hukuki iddiayı protesto etti 

Norveç şiddetle reddetti 
Bern, 6 (A.A.) - "Basler 

Nnohrichten'' gazetesinin Bcrlin 
muhnbiri, Alman hariciye nezare
tinin City Flint'dakl Alman mü
rettebatının esir edilmesi üzerine 
harekete geçerek bunların ser -
best bırakılmasını tıılop ettiğini 

yazmaktadır. 

Oslodaki Alman maslahatgüzarı 
"tayfalardan birinin hastalanması 
dolnyısile vapurun sefere devam 
edecek vaziyette bulunmadığı" 

kabul edilemiycccğinc dair Nor _ 
veç tnrafmdan ileri sürillcn huku. 
ki iddiayı protesto etmiştir. 

protestoyu ret ettiler 
Oslo, 6 (A.A.) - Xon·cç hU

kfimeti, City Of Fllntin salıverll. 
mcsl ve bu geminin müsadere, 
mürettebntmrn mevkuf tutulması 

meselesinde Alman maslahatgU • 
zannın yaptığı portestoyu redet
ml§tir. 

Norveç makamları, hattı hare
ketlerini, gerek Almanya ve ge
rek Norveç tarafındıın ta8dik e. 
dilmie olan 1907 Lahey muka. 
velenamesinin metinlerine istinat 
ettirmektedir. 

Filhakika bu mukavelename 
mucibince, herhangi bitaraf bir 
devlet, fena hava ve yahut yiye. 
cek ve yakacak noksanlığı dola
yısiyle Uınanlarmdan birini ziya~ 
ret eden müsadere edilmi3 bir 
gemi;i serbest bırakmak mecbu
riyetindedir, 

Norveç hlikflmeti. bu hususta 
Alman maslfıhatgüzarrna bir not 
tevdi elml'}Ur. 

Malları sablıyor 
Oslo, 6 (A. A.) - Clty Of 

I•'llnt vapurunun bll6ko. herhn.ngl 
bir hadiseye maruz kalmaması 

iı;in Norveçte müzayede ile satr • 
lncu.ğr haber verilmekte<lir. nu 
suretle vapurun Ameriknycı. dön
mesi imkanı temin edilmi.~ ola • 
caktır. 

Hamuleai satılmış 
Oslo, 6 (A.A. )- Norveç ajan

bu hattı hareketten daha asil bir 
habere göre, Cit:r Of Flintin ha· 
mulesl Bergen limanında sa.tıl

mıe ve karaya çıkarıhıuştır. 

Grev 

, ............................... _. ... ..._. .. , 
!Mareşal Görinoı 
i Yarın italyaya 1 

1 mı gidıyor? ~ . 
Sofya, 6 (Radyo) 

"Popolo d' İtalya" ga
zetesinin yazdığına gö
re F e!dmarsal Göring 
ya- - ı~alyaya gelecek
tir. 

Garp cephesinde 
Faris, 6 (A.A.) - Bu sabah 

tarihli Fransız resmi tebliği: 
Cephenin bazı noktalarında 

mahalli topçu faaliyeti olmuştur. 

Alman tebliği 
Berlin, 6 (A.A.) - Yük;;ek 

kumandanlık tebliğ ediyor: 
Cephenin bazı noktalarında is_ 

tikşaf unsurlarının faaliyeti gö_ 
rülmüştür. Topçu faaliyeti az ol
muştur. 

Bir Fransız tayyaresi, Sarorük 
yanında bir Alman avcı tayyaresi 
tarafırldan düşürülmüştür. 

Alman tayareleri 
Fransa üzerinde 

Paris, 6 (A.A.) - Uç Alman 
keşif tayyaresi diin Tourcoing 
mrntakasr üzerinde uçmuştur. 

Tehlike i§areti veriln\i§ ve 
derhal faaliyete geçen hava <iafi 
bataryalarının ateşi kaI'§rsında 

tayyareler geri dönmek mecburi
yetinde kalmışlardır. Tayyareler 
geri dönerken Belçika arazisi ü. 
zerinden uçmuşlardır • 

Belçika Alman tayare
lerinin uçuşunu protes .. 

to etti 
Brüksel, 6 (A. A.) - Belçika. 

nrn Berlin sefiri dün hariciye ne. 
zaretine giderek Alman tayyare
lerinin Belcika arazisi i.izerinden 
uı;masmı protesto ctmistir. 

Bir Alman denizaltısı 
battı 

ZUrlh, 6 (A. A.) - Alınan 

haberlere göre, Bremenden ilk 
defa. ~kış yapan ycn1 bir Alman 
denizaltı gemtsı. 4 teşrinisanide 

batmL5tır. Mürettebat ölmlis ve 
cesetler gayet gizli olarak tnh. 
nit edilmiş ve gömülmU§tür. 

--<>--
Belçika üzerinde 

yabancı bir tayyare 
~oskova, 6 (Radyo) - Bdgıı 

ajansı Brükselden bildiriyor: 
Dün meçhul bir tayynr(I Belc;L 

ka topraklan üzerinde uçarak 
keşifler yapmqıtır. Belçika avcr 
tayyarelerinin takibi üzerine gar. 
be doğru uzaklaşmıııtır. 

-o---

:khrıatıyanm uzun znmanduıbe. 
~tkendi ekooontiainln mütemmlın 
,lbir ~ haline koymağa çalış
. tfiı Balkan memloketlerine ge
lince, hu memleketler kendi ara
"18.mıdalrl tesanllt bağlannr kuv. 
vetleıtdlrmek ve bltarnfhklarma 
yeııMstinat noktalan aramak su. 
-:rctHe istiklallerini tahkim etmek. 
.tcdtrlcr. Daimn çemberlenmek 
kQbwıu altında yaşamış olan Al
manya ~imdi doğu hudutıarmda 

~bir ""11Ulınetin mantıki neticesi 
'aeideditebllecek bir vaziyeti biz· 
zat Jrendlal ihdu etınl§tir. 

Kanadanın bir tahlisi -
ye sandalı kurtarıldı 
Lonclrn, 6 (A. A.) - Geçen 

.Yetmiş kadar yolcu 
vapuru iıleyemeyor 
Nevyork, 6 (A. A.) - Kabo

taj kumpanyalarının doker ve 
mllıstahdcmlerlnln perııcmbe saba
hı ba3ladıkları grev devam etmek
tedir. Grevin sebebi, patronlarm 
ycvmlyelerl fazlalaştırmak ve ~ 
saatlerini azaltmak taleblerini 
reddetmeleridir. Yakında bir uz.. 
laşma bulunabileceği s~mlr.ıarnak 

tadır. Grev, beş bin dt>kere ı;a _ 
mildir. Atlantik linan'nrı ve 

Hollanda memurları Almanlara: M cumartesı· günü bı"r 1·nfiliık neti• eksika körfezi Hmanlarına lele. 
- Siz nasıl memleketinizden · d b ooo J k "C 

yahudileri koğdunuzsa biz de şim 
mekte olan yetmiş kadıır yoku ccsın P. atan 11. ton u n. 
ve eşya vapuru bu ytizden iFılc-

di sizi öyle kovuyoru?., demişler. memektedlr. 
dir.,, -0-

nada" ismindeki Daniınarka va .. 
purunun üç tshllsiye sandalından 
biri dün gece bir bnlıkçı gerrJsi 

Çekyada 
Paris, 6 (A.A.) - Havas ajansının bir telgrafında BohemY3°3 

iaşe ve ticaret vaziyetinin sür'atle vahimleştiği bildirilmektedir· ı;;~· 
mek, şeker ve kömür eksikliği kenıdini gittikçe hissettirmektedır· 
Çiftçiler benzin. bulamadıkları için traktörlerini kullanamamakta • 
dırlar. Almanyaya nakledilen rehinelerin miktarı 60.000 e baliğ ol· 
maktadır. Ailelerine mektup yazabilenler pek fena bir vaziyette bil• 

lunduklarını bildirmektedirler. 

Alman korsan gemi!erini imha 
Londra, 6 (A.A.) - Daily Ekspres ve Daily Sketch gazetele· 

rinin bildirdiğine göre Pariste ikameti esnasmda Churchill, Fransıl 
deniz makamlariylc müttefik filolara Atlantik denizindeki Atına11 

korsan gemilerini imha etmek imkanını verecek bir plan hazırlıY8" 
caktır. 

Bulgar Kralı Başvekille 
Belgrad, 6 (Radyo) - Bulgar kralı Boris, birkaç gün ınet1\' 

1eketin muhtelif mıntakalannı gezdikten sonra, diln Sofyaya a~; 
c.let etmiştir. Sarayda bir müddet istirahat elden kral, Baş~elı1 

Köseivanofu kabul etmiş, uzun müddet görüşmüştür. 

Mayın tarlaları yerlerini değiştirdi 
Londra, 6 (Radyo) - Almanların mayrn tarlalan su cereY'J' 

nına kaprlmış, İsveçin şimali şarki sahillerini kaplamıştır. tsveÇ 
balrkçılan bu yüzden büyük bir 1iıkıntı çekmektcldir. 

• Haydarabat nızarnının teberulJ 
Londra, 6 (Radyo) - Haydarabat Nizamı 

bin İngiliz lirası hediye etmiştir. 

--Fr_a_n-sa_d_a--f-in-la-nd-iy-a---So-Yfs1 
K:>munistler faaliytte 

Paris, 6 (A. A.) - Sağ cenah 
mahafili, hilkümetin ittihaz el· 
miş olduğu tenkil todblrlerine 
raı:,~en Fransada inki§af etmek· 
te perde\·am olan ,komünist :!n.a.IL 
yetinden infialle bahsetmektedir. 

Bilhassa komünistlerin gizli ola 
rak Hunınnitc gnzcteslni bastır _ 
makta ve dağıtmakta ve ayni zn.. 
manda. mUhim miktarda. propagan 
da. risaleleri neşretmekte olduk
ları iddia edilmektedir. 

---o-

Hint siyasi fırkaları 
Şefleri anlaşamadılar 

Londra, 6 (A. A.) - Hindis. 
tan valii umumisi, bir nutuk irad 
ederek Hind siyasi fırkalan şefle. 
rile yapılan görUıımelerin Mecusi
lerle mlislümanlıır arasında nok· 
talnazar ihtilafları scbeblle mils
pet bir neticeye iktiran edeme. 
mis olduğunu beyan etmiştir. 

Amerikan 
vapurları 

B~tarafı 1 incide 
Holanda, İsveç, Norveç gibi şi. 
mal devletleri limanlarına da A. 
merikan gemilerinin uğraması bu 
kararnameye göre yasak edilmiş
tir Gene ayni kararnameye göre 
Amerikan gemileri Akdenizdeki 
bitaraf devletler limanlarına ve 
ezcümle İtalyan, Yunanistan ve 
Türkiye limanlarına uğrayabile_ 
cekleri gibi Karadeniz limanla_ 
rına serbestçe gidebileceklerdir . 

konuşmaları 
Normal bir halde 

devam ediyor 
Stokholm, 6 (A.A.) -lle)li' 

kiden resmen bildirildiğine .:; 
Mosko•ıa müzakereleri ııot ~ 

bir gekilde devam etmekte 
yavaş yava~ ilerlemektedir. , 

Hey'etin ziyaretle~ 
Helsinki, 6 (A.A.) - :M , 

vaf::lan alman haberlere göre, Soer 
yetler birliğinin hüknmct 1f , 

kezinde bulW1an Finlandiyll ~ 
eti ,İsveç, Norveç ve DaniınlP'et 
nm Moskova el~ilerini zi'f'' 
etmiştir. jıt 

Fransız gazeteleri" ~ 
mutaleaları 

Pııri.s, 6 (A.A.) - Havns: 
Matbuat hUL&salan: 

1 
, l 

Sovyct _ Finlandiya görilen1e ~ 
ri Pari.s matbwıtmdn. geniş 
yer tutmakta berdevamdır. ~~~ ~ 
gazeteler, a.nl~alardan dogııf~ 
vaziyeti müsbet 'bir surette tc ti' 
için Helsinki veya Moskova tıısı 
fmdan resmi kara.rlann tebl 
ni beklemektedirler. 

Matbuatın umumi lisa.lll 
klinden daha nikbindir. ~ 

Populaire gazetesinde l~ 
Blum, Finlandlyruım ces:ırC t' 

çok hararetli bir surette serıll 
derck diyor ki: ti 

Cc; milyon nUfuslu bu kDÇ0ı, 
devlet her ne bahasına olurss 
sun kendi istikliılini kaybettir: 
cck ültimatom formUllcrini ıcıı 
etmiyecektir. Bundan daha ııı~ 
tesem, daha müheyyiç ne tıısıı 
vur edilebilir. 

tıı"ş 
En ileri ve en uyanık. ııı! 

Ahnanyanm mücavir menfaat 
bölgeleri haricinl:ielri akisler na-
2an dikkata alınırsa, Hitler dip. 
l<paaitinig iblançosu daha fed 
•tünrır: Doğu Akdenizini her
~ bir clirprizdeıt masun h.ıle 
lkoıyan Ankara antaıması. Papa. 
nnt''XatoUk dünyasına hitap eden 
~mesi ve Amerikamn mü
!it'bı lll'ı • 

ı • R tarafından kurtanlmıçtır. Birkaç 
t'veç kara ,•uları kaç spanuanın ye:u or:ı:ı K h 6 (AA) ş·mali " " balıkçı gemisi "Canada' nm diğer 1 open ang, · · - 1 

mildir? sefiri sandallarını aramaktadır. • Sclesvigde çıkan "Danskeren,, ga 

-0.

Dan~marka eke.ll:yetle
rindcn bir ço!d.ırını 

zo!"l"\ askere alıyorlar 

nUfos ilfünriylo de en l:UçU.lt it 
!etlerden biri olan bu millctın P' 
disiııi tehdit eden muazzaın il1

1 

\ 

re.torluğa karşı koyarak esir d 
şaınaktansa ölmcği tercih ~ 11 
sının ihtirc.z kuydiylt> vC'rd~1 

manz.ıra tabın ylil ecAiJelilir r 

~~ k auretle iki ay zar_ 
fıolıita kendi etraFında böyle bir 
ha"ftl yttatmıştrr ki, bu hava, 
1918 deki heıo:imetini hazırlamış 

olan havayı hatırlatmaktadrr. Us-

Stokholm. 6 (A.A.) - İsveç Kopenhag, 6 (A.A.) - PolitL --o-- zetesinin bildird:ğine göre D:ınL 
gaı:eteleri 1svec kara sularının sa- , ken gazetesi, general Queipo de Bulgaristan ve marka huduJu civarında Alman 
hilden ancak üç millik bir mesa. Llanonun İspanyanın Roma se- Almanya arazisinde bulurnn Danimarka e-
feye kadar imtidat edebileceğine firl:,ine tayin edil:niş olJuğu ha- Bulgari~tan hiıkumeti Alman. kalliyctine mensup birçok kimse-
dair Almanya tarafından verilen b:r \'ermektedir. ya va 9 lokomotif ~ipari"' ctmi ,. ler Almrn makamhn tarafından 
karara şiddetle itiraz etmekte - --o- tir. lki de\•lct ara .. mdak ticari zorla ask"rc al n"Tışlardır. 
tlirler. G:ızeteler 1779 elan itiba- Romada bir ta vin rnuna<:ebN gıttikr ınkı aı c tm"k c .. nı bl Jutı,- 1 · i D ·n"rrark:ı 
ren bu mın~kamn sahilden dört Ro:na. f ( A.A.) - Giovan:"Iİ t ~· ır. Bu:ga ·ıc:tanm ıhraczıta a•t e'~a'liret: p"'rti!1'n· 1 FJe·i olan 
mil!:k bir mesafey:: l:ad"'r imtidat Madr.e11i. müııakalllt nezareti lıı1~urı mala. ı ;\'m:ın mJllurile Peter e · h;.ınbrın aıasın.ia bu - l 
etti!Tini hatırlatmaktadırlar. • 1 musteşarlığ:n.a tayin ec!ilmi'.it:r. l mt.::atl~'.c c~il:c~!dır. ı lunmaktnclır 

--- --=-~~·ıı 
V c!<:ller K -e.l.:ı ye:1·· 

ett~1 er 
Roma. 6 - Dl'Ç"nlrı 

sinde yer ıı1ın v('ni , .. -.• 
) "ıtt t3' in E''iil~n ıı ·;,,. i •·• 
d ınlar bu ırft' ft. • ... ı 

giderek J.rnlrı sadak:ıt 

lıl.:un.n'!.! _:_ • .11:.-. 
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Alman tayyareleri de Fransa d 
1· 
tı· 

•• • uzer ne 
Denizde 

b. ~ akın yaptılar 
ava 

'leiicele:rıdi 
. 

bır Danimarka ve 
Carb 

Yunan gemlsı bafırtldı Alman şirKetının hükümetimızden ıstediği 
bu tazminat hakkında e ta cephesındc yalnız topçu 

~~ıı YYarc faaliyeti olmaktadır. 
c g A.lrnan topçusu FraMız hat. 
ıı ı.ı~ el'İsinj dlSğmcğe de.,.am et

~~r. Bu nte~in bir taıırruz mu. 
a· ~ınesi olduğu sanılıyor. 

' henin heyeti umurniyesinde 
•' , k s Unsurlarının kcşıf ve devri-
LJ ~ 011arının mutat faaliyeti de. 
11\' ·a ederken, Alm:ın top:usu &· 

" rın -
<J· A• 1 genişletmektedir. 
ı;il :ı;ıınan bataryaları bilhassa cep 

:ııı1 n merkezinde faaliyet göster
~Orbvc ba~Jıca hedef olarak da 

actı r. ~' mmtakasını- c!e almı~· 
.' Otbach ııc:ıri esasen bu.ıd..ın 
~gün evvel büyük çaplı top· 

-.) do\'i.ilmü~tü. Dü}man tJp· 
"ll bbu sarih hedefi bırakara!c 
: ha u rnev'd etrah'lda hak:ki 
~· l"Jl at~i a;mı~trr. ~:hrin 
"P 

1 ~arki, cenubu ~:ı ki 'c cc· 
lllıntaka.ma birçok ağır o. 
t el' ~.nı . f' 

l'ı~, J. ur. 

Bir Yunaıı ve bir Dani
marka va:>ur .ı ba~tt 
Londra, 6 - - M~bricos adın· 

da 5295 tonilato1uk Yunan \'apu· 
ru iki infılakı müteakip batmıştır. 
Bu vapur hububat yüklüydü. 
Mürett~battan on il:id b!r l!o· 

landa ,·apuru tnraf md:ın lngilte· 
renin cenubuna 'e on dördü de 
başka hır ln!o(uız ıımanma çıkanı· 
mıştır. 

Van•mar:.amn 11 bin ton!ul; 
K:::ada v<:pııru b;r i:ıii:aı< nctı. 

ce::ıınde baı.lllıştır. Bu 'apurun 
torpi lendıgı zanr.oiu;luyor. 60 ıd· 
~·lık mu:-~tt .. batı bir tngili .. vapu· 
ru tara:md"'n kurtan:r.ı1.tır. 
cu:am,a } apt &ı tc:;. ;c tta .\ · man 
A mamıuyı Al,tuk-ı 
Alınan oazı haberaeıc gorc. 

h"'ılterc hl'!;(tm~tı Aır-~ '~!):ır-

eşyasının bitaraf limanlardan ih· 
racma da mani olaca~ını bildir· 
miştir. 

Ef;er bu ha!>er teyit edılirse 1n· 
giliz hükfunetinin deniz kontrolü. 
nil her ild istikamette, hem giriş· 
te hem ..:e çı!.ı;!:: yapmak azmini 
g53ter~tir. Şimdiy'! kadar Al· 
manya bitaraf Jtmanlardan bazı 

foracatta bulunı·yor ve döviz te· 
darik edebiliyordu. Fakat çıkış 
liman'a;ı.un da kontrol edilmesi 
Al. ıanyaya Avrupa;a sevkiyatta 
bult•rım:ık imka:ıım bıraknura· 

ca1<tır. 

s.yaset a cmi ıde harp 
P:ıris, 6 - Bcrlinden Amster. 

dam yoluyla gelen haberlere na· 
zaran BerJind:ki ecnebi mü§ahit
lere göre. B~rlinde son zamanlar 
d;ı ~i.ti!.ç~ ar~:ın bir kararsızlık 

~J- . ~ ·aftan Alman top;uwu 
. •esın bir kolu o!an East mm 

. ~ıic Sarre m:nt:ıkasmda d3 
'1ı llna d:?' :ım et:ni~tir. F.>r
~ ~aYla:ıncla. Sarrcrrmıincs i 
f~~he. arasmda o'dukra dl.iz 

k bır ~aha üzerinde ımtidat 
'fi !ar 0 atlsız geriferinc de Alman· 

s~ buçukJul-;larla elli kadar 
fi ~ ~ 1 atmışlardır. Bu iki nokta· 

c ' '\ ız topçusu derhal muka 

Cıiy Oi F ı.nt w puru h&d·sesinde;o hardl<ehle 

A'manyaya meydan okumuşlur 
Norveç hükumeti Alman 
protesto notasını redetti 

~ 
{~ "'ılunmuştur. Oslo, 6 (A. A.) - Norveç hU

kümeti, Alınan maslnhatgUznnna 
tevdi ettiği notada City of Flin. 

~aa ' 1 cı tarafın gösterdiği mü· 
~ı. harbi bu suretle bir topçu 
'tı.~ §eklinde ağır ağır devam tin serbest bırakılması ve için-
·"ltltt~· deki Alman mlirctteb3tmın tev· < (hİıtı, ır. Fal~at son günlerde 

11' l ba ~eŞrnek istidadını gösterme. 
~ Aı ~ıarnıc:tır 

ı '\l!l} • • 
r' ~. an hatlarına topçu takviye 

..ı. Lirıın geldii!i haber almmı~ 
.,i~ ~ 

tattsaya hava hücumu 

~d 
~ l'n, 6 - OUn saat 11 c 
~ laa F'ransanın şimaline bir ha; 
, tt l'ruzu olmugtur. Bu taarruz 
~dıı.llbe ve Turkoing mmtaka

lıd \'Ukubulmuştur. Belçika 
~il civarında Fransız hava 1 
~ ~ bataryalarının ateşi a _ 

ltüi iizerine Almanya hUkumeti 
tarnfmdnn gönderilen protestoyu 
reddeylemektedir. 

Bu haber, akşam geç vakit 
Norveç hariciye nezaretince ne!; • 
redllcn bir tebliğden alınmıştır. 

demirlemesini emrettiğini söyledi· 
ği kaydedilmektedir. 

Hasta bir tayfanın karaya. çı. 
karılması için mUsaadc fs~nrnl§. 
tir. Bir Norv~ hıırb gemisinin 
doktoru hastanın bacağından nl
dığı hafif hır yaradan muztarlb 
olduğunu görmesi üzerine iste. 
nen mUsnado reddedilmiştir. ~~ı:ı ~IUJrniştit, 1 

öaıe Uzrıri 1ngilterenin 61· j Almanyamn hiddetı 
~l:arkısı Uzerindc uçan tııy • ı Kopcnha3. 6 (A. A.) - City 
\t ~n CUtliltUlcrf iıJiUlmiştlr. of lı'lint me:ıelesinde Norveçin 
· 'l'e lçbir tayyare götUlmemlş. tarzı hareketi hııkkmda tcfsirler-

tif. ~lir. hllke ~nrcti de verilme. 1 de bulunan "Tidende,, snzetesi-

"Almanlar mUnkc.'ftir ve hiddet. 
lidirler. Norveç'c knm büyUk 
bir infial duymaktadırlar. Berlin 
hükumeti "vapunı serbest bırak. 
mak hakkına mal''· o'mac"·:) f-;in,, 
nğlebi lhtimal Norvcçtcn zarar 
ve ziyan taleb edecektir.,. 

Almanya Norve~i 
protesto ettı 

Lonclra, 6 - Almanya Non•e. 
~in City of Flint ,·apuru hadise· 
~inde verdiği izahatı kati gurme· 
mis ve Oslo:laki mac;lahrıt ~üzarı 
ru yeniden protc,:,lO) a memur 
etmi5tir. 

Sunday Ek3pres başm:ıka'e:.ın· ı 
de şöyle yazıyor: 

"NorYcç, City of Flınt \'apuru 1 

hii:lisesindeki hattı ha:-~:et ı ıle 

:\!manyaya meydan okumuştur. 
Bu da gösterir ki, Nor\'_.ç, tn~ıl · 

tere ve Fransanın bu harotcn mu· 
zarrer çıkacağına katircn emındır. 
lh!t::ılar geçtikçe diğPr bitn:-aı 

m~mle!;:et'ere de bu kanaat sır:t 

ret etmektedir ... 

hüküm sür:iüğünü ittifakla kay. 
detmektedirler. 

F;lh;:!dka nazi .nakamatı, in. 
giluiz - Fransız siyaset oyununda 

,Ankara muahedesiyle Amerıkao 

hattı hareketinin iki mühim un
sur teşkil ettiğini 1nkar eyleme -
mekteoir . 
Diğer taraftan BaH:anlarda te· 

ressüm eden vaziyetten de endi· 
şe cı.'.iilmekteJir. 

Alman diplomasisi çok çetin 
iki işe koyulmuş gözüküyor. Bi· 
ri, Balkanlarda ve şarki Akdeniz. 
de İtalyan ve Rus mcnafiini telif 
etmek suretiyle Tilrk • Fransız · 
İngiliz p:ıktını hükümsüz bıral:· 
mak ve diğeri de Uzak Şarkta 

Japonya ile Rusyanm arasını bu. 
larak ambargonun kaldırılması 

tesirlerini azaltmaktır . 
Bu iki hedef elde edilmiş ol· 

maktan henüz çok uzaktır. Fakat 
Alman dipJomasisinin bu hedef • 
lerden kolay kolay vazgeçeceğini 
zannetmek hata olur . 

Balkanlara Sovyet nüfuzu
nun girmesinden kuşkulanan 1tal 
yan vaziyeti Almanyayı çok endi· 
ş:::rc dü;ürmckto:lir. Almanya 
Şarki Akdenizde eski ftalyan • 
Tiırk rekabetini istismara çalışı • 
yor. Ve itaJyaya idare edeceği 
bır Balkan blokunun teşkili tek. 
1if c-'~lmektedir. 

Bu hususta Almanya bütün 
nUfuzunu kullanacak ve diğer ta· 
raftan da Rusyayı itidale davet 
eyliyecektir. Fakat Rus • Finlan 
diya meselesinde Alman nüfuzu· 
nun Moskovada müessir olmadı

ğını gören Jtalya. Almanyanm 
Balk~nlar meselesinde de pek mu 
vaffak olabileceğine ihtimal ver· 
miyor. 

Berlindeki ecnebi müşahitlerin 
umumiye~le kanaati şudur ki, Sİ· 
yasi muh~reb:: henüz bitmiş de. 
ğilöir. Ve Almanya Avrupa kıta· 
sın<la bir kara ekonomisi vücuda 
t;eti.-meğc c'e upra~maktadır. Bu 
suretle Alman ticaretinin abluka 
yüzüno:len denizlerde kaybettiği· 

nin telafi edileceği iimit ediliyor. 
Almanlar bu yeni .sistem uzun 
tilrmc<len nct"c• vereceği kanaa· 
tindedir. O vakte ka ~ar da müş. 
kül bir vaziyet hndis ola~ı>P,ından 
bu, ge ıiş mikyasta askeri hare· 
kat'I imkan vermcınektedir. 

Cenevredeki hakem komisyonu 
k arannı veraı 

Hükfımetimizle Kütahya - Ba
lıkesir demiryollannır. müteah. 
hi:Ji julyus Berger Alman inşaat 
müessesesi arasındaki büyük taz 
minat davası Cenevrede toplanan 
hakem heyeti tarafından netice • 
lendirilmi!;tİr . 

Heyete Türk hakemi olarak 
dahil bulunan eski Adliye Ve!:iE 
Sinop m~busu Yusuf Kemal bu 
t'abahki Semplon ekspresiyle şel1· 
rimize gelmiştir .. 

Yusuf Kemal bir muharririmi· 
ze şu beyanatta bulunmu~tl:r: 

- Julyus Berger şirketinin, 

:Jemiryollan inşaatı dolayısiyle 

hükumetimizde:ı iste:iiği on mil. 
yon liralık tazminata ait davaya 
bakmak için iki taraf hakemleri, 
bitaraf hakc.m Yunan hukuçusu 
M. Politisin riyasetinde Cencv
rede toplanmışlardır. 

Alman ef çisi 
Von Papen 

Belgradda neden kaldı ? 
Belgrad, .5 (A. A.) - Alman

yanın Ankara bUyUk elçisi von 

Pnpen bugtinü Belgradda Alman 

elçisinin misafiri olarak geçir. 
miştır. 

Sabııhlt>yin Dcrlindcn burnyn 

gelen von Papen, ltareılık scnı.. j 
plon orient ekspresi kaçırmış ve 

blzznruro burada kalmı:ıt.Jr. Fakat 

resmi Yugoslav mahnfili ile hiç

bir temasta bulunmamıştır. 

İçtimaın İsviçrede yapılması, 
Avrupadaki harp vaziyetinden 
dolayı Alman ve Yunan delege -
leri buraya geleme.dikleri için za. 
ruri görülmüştür. iki tarafın mü 
dafaalan dinlendikten sonra me
sele karara bağlıınmrş ve kararın 
atakadarlara tefhim işi bana tev
di ed;lmiştir. Bir kaç güne kadar 
karan iki ta!'afa bildireceğim . 

Bu akşam veya yarın Ankara
ya giderek bu hususta hükumet. 
le temasta bulunacc>~ım .. , 

Yusuf Kemal tazminat dava
sına müteallik haliem kararının 
hükumetimiz lehinde olduğuna 

dair şayfo.lan ne teyit, ne de tek
zip ederek sadece gülümsemiş 

ve: "-Bu hususta iki tarafa ma. 
ICımat vermeden hiçbir şey söv 
Jeyem~m !.,. demiştir . 

Fevzi Çakmak 
~enrimizde 

Genel Kurmay Başkanı focrc. 
şal Fevzi Çakmak bu sabah An
karadan şchrimıze gelmiştir. 

Finlandiya 

r. üzakerelen 
Pıırıs, 6 - Evvelki gUndenbe. 

ri Moskovadaki Finlıındiyn heye. 
ti ile Sovyet ricali arasında yeni 
hiçbir milzakerc olmamıştır. 

Finlandiya heyetinin Hclsinkl
den talimat bcl:lediği anlaııılınnk. 
tadır. 

Alman propagandası faaliyette 
Kok)enha3, 6 (A.A.) - - (Ruyter : 
Ko;rnha~da A'm:ı.11 hilki•'l" ·tinin himaye~ i altmda hususi bir 

neşriyat bürosu faaliyete başlam.ş tır. Söylendiğine göre büronun iki 
milyon kron sermayec;i vardır. n ' ro. bir Alman zabitinin idaresine 
· ·erilmiı;tir. 

Büronun yalnız Almanya lehındc telgraf ar 
marka ~azetel ... ' ilan vereceği söylenmektedır. 

neşreden Danı· 

Bununla beraber bu büronun planlarını tatbil· "debile~eği zannc· 
dHm~:;:~dır. Çünkü Danimarka neşriyat fırnıaları bütün alakadaı 
!ara h;r tami. gön1:?rerek b1.1nları yeni büronun il5.nlarmı kabul et· 
mcmcl!e da,·ete karar ,·ermi~!e,.d ·. t' ~ 1 nin muhabiri şöyle yazıyor. 

~0 ~~~===~~~~~·~~~~~==~==~i==:~~~~~~~~~-~-~-=-=-=~~~~~~~~~-~::E!::~-~B.._~-=-~~~~~~~~;;;;;;;~~~~~~~~~K~~~~-.-..ı 
ç~ ~ llto Pa .. • . b " 11dc tosun guvertcsınc.e ır 

t s" 
· Va.p 0 nen işa:et feneri tckr~r yan. 
ttrc h~~n K:ılkütacan Bon.1>a a, Jn
ıı ~c ~.kumcti hesabına 6~:; :> t.n •• ~. 
~~l Ilı uru naklctm •lae olduğu m bı!· 
~ ~u:ıı::. 
• ~~t ~~~ Yüzü bir an içinde deeişti. 
'~i "'·• ll§tnan gcmisı olr.1asa bile için. 
~ "~ ~ ... , d. 

v;ı.l'ra. uşınan malıydı . Bunu, gcmı 
"'~c~<i· gı taşırsa taşısın muhafaza e· 
'1 1

• Ge · thilj rnı ol nasa bile bu m~l zapt 
'td r, !n ·1· c ~ cı ız gemilerinde yaııacagı 
~ta.r :1dcndc de yakılabilirdi ve b:.ı 

(• <!.ttıd 
~, ile enin en az iki aylık yal:a 
\> ı llıckti 

't' l\ı> b" . 
•' t' h.a.~u ır mesele vardı·: Vapur bita· 

~ 11'ı1ı ~si İngiliz malı olduğuna gô
~ ~h~~ ckct etmek ıcap ederdi? Bu 
, ~il ... :~u kırmadan cevizin içini çı. 
~t~Çl ~ ı. MüUer bunu halletmek· 

... ~ ş 1 Çekmedi. Vapurdaki Lauter. 
V Cttı ' ilp,, rı verdi· 

"tun . 
kumandasını üstüne al .. 

SON DAKIKA'nın tefrikası: 26 

Makinesi için bir maki.1ist gönJeriyo· 
ruır. .. Yanındaki cfrattan lüzumu kal. 
mayanları geri gönder. lyi bir ücret 
mukabilinde hizmetmize geçip geçmiye
ceğini vapJrun kumandanına sor!,. 

Müller, yirmi saniyelik bir zaman zar 
fında yapa::agını kestirmi~ti : Korsanlık. 

kumandasını ve makinesi.1i ele alarak 
geminin zaptı ... 

Bunu yaparken işin diplomasi ciheti
ni de ihmal et:niş değildi.. 

Ponto Paros tayfalarının müsell.ih 
asker karşısında duydukları heyecanı. 

fazla neferleri geri çağırmak suretiyle 
gidermek ve emniyet vermek .. , 

Çok geçm 'den L <>ute. bach 
dirdi. 

şunu b!l. 

- Bi.ıtün c.ni:lcrini:: 
\ :ı pılnııştır ! . 

muva.: fak. yet le 

Müller: 
- Emdeni tal ip t-c.!iniz ı • 

- Emrini vc:--"i. P:-oj ~1:t J:-kr ~ö,dü 

Gemiler bir rifiri '.rnranlığa g<.'mi Jdü 
E"tlden, lambaları ta-ramiyle sondürü· 
len Ponto Parosla Markonya arı:ısmda•ı 
sö.ı:ülüp 1;eçti. 

Sabah .. Şafak sökerken Umman de
nizinin üstü kalın bir sisle örtülmüştü. 

Yazan: KURT ROCKERT 

Do~acak güneş daha doğmadan yavaş 

yavaş bu dumanı eritti. 
Sanki göriınmez bir yağmur halince 

bı.iyük deniz:n suları arasında kayboldu. 
Ytl-:iızların sararıp silin.niye yüz tuttu. 
da buna yardım etmişti. 

td • 1 .!ôinrir.ıametiı--.sh sh sh sh shsss 
Emdenin çanaklığınd;ıl:i nöbetçisi, 

şimal tarafında gördüğü siyah bir ıdu. 
m!'nı aşağıya haber verdi. Emden hemen 
dü:nenini iskeleden tarafa kırarak, ya. 
v3ş yava§ ilerleyen Markonya ile Ponto 
Parosu geride bırakar:ı:C dolu dizgin 
koş tu . 

Çok geçmcıfü. Ufukta göninal du· 

manın dibinde bir gemi hayali belirm. 
Kumanda köprüsündeki Müller, bu

nun, tek bacalr büyük direkli yiik ve 
yolcu gemisi arası bir vapur olduğunu 

anlamakta güçl::k çekmedi. Arkasında 

bir İngiliz bayrağı :ialgalanıyordu . 
Bu dalgalanışta, İngiliz bayrağının 

bu bıiyük deniılere hakim olduğum .. 
söylemek fotiyen bır mana gizliydi. Bu 
nun, Emdeni gördüğünde ~üphe yok · 
tu. 

Fakat Yarmoutha b:nıettiği ve b:ıy. 
rağını indirip knldırarak seıam vermek 
için yaklasmasını beklediğinden şüphe 

yoktu. 
Fakat bu ne?. Sükütu parçalayan bir 

top s~siyle beraber kruvazörün direğin. 
de işaretler dalgalandı: 

- Hemen olduğunuz yerde durunuz, 
telsize dokunmayınız!. 

tngili:ı: ge'llisi !!~'; \-k!,.rcc~-1.i,7 bu c: · 
:rür:c jc.ı i....r.: ııuiıi "'. r.":ı '.nılch. 

(Üoe ••nn ,,.;:-) 
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Birkaç gün için ayrıldığım 

Londraya döndüğüm vakit Pu
varoyu bavulunu hazırlamakla 

meşgul bwdum. 
- Şükür gelebildin Harting 

Az daha sensiz gidecektim. 
- Demek gene bir iş var? 
- Evet.. Fakat görünüşe gorc 

enteresan bir vaka değil. Bir si 
gorta kumpanyası Maltrave is
minde bir adamın ölümü hakkın
da beni tahkikata memur etti. 
Bu adam öliimünden birkaç haf
ta evvel kendini dokuz milyona 
sigorta etmişti. 

Alaka ile: 
- Ya öyle mi? dedim. 
- Şüphesiz mukavelede inti-

har halinde kumpanyanın sigor
ta bedelini öderniyeceği kaydı 
da var. Maltrave kumpanya dok 
toru tarafından dikkatle muaye. 
ne edildi. Doktor kendisini biraz 
fazla yaşlı, sihhatçe çok sağlam 
buldu. Fakat çar§amba günü, 
yani evvelki gün adamcağızı 
Marsdon Manovdaki arazisinde 
ölü buldular. Doktor içeride biı 
damar patlaması )1üzünden husu
le gelen kan bo~anmasından öldü· 
ğünü tesbit etti. Bu vaziyet kar· 
şısmda kumpanyaya derhal mil. 
yonlan tediye etmek düşüyordu. 
Fakat son zamanlarda kasabada 
Ma1travenin mali vaziyeti hak
kında bazı dedikodular çıkrnı5tı. 
Sigorta kumpanyası ölünün ifla~ 
etmek üzere olduğuna kati delil· 
ler elde etti. O vakit işlerin rengı 
biraz değişir gibi oldu. Maltra\•e 
nin çok güzel bir kansı var. Orta
lıktaki dedikoduya gore adamca. 
ğız karısının zoruyla sigorta ol
muş. Hatta kumpanyaya verece· 

ği taksiti güçlükle tedarik etmiş. 
Bu vaziyet bir intihar ihtimalini 

hatıra getiriyor. 

Bir saat sonra Marsdon istas
vonunda şimendiferden indik. 
~laltravenin öldüğü Manov çift. 
liğinin şehirden bir saat ötede ol
du !unu öğrendik, Yayan yürü
meğe karar ~'CCdik ve yola koyul

duk. 

Yolda, arkada~ıma ne yapmak 

i;;tediğini sordum. 
- Evvela doktoru gönnck isti. 

yorum, dedi. Kasabada bir tek 
doktor vannış. Tam işte biz de 

doktorun evine gelmiıoiz. 
Puvaro kendini takdim ettikten 

sonra gelişimizin sebebini kısaca 
anlattı ,.c ölünün mali vaziyetini 

sordu. 

Doktor cevap verdi: 
- Maltrave zengin bir adam

dı. Böyle yüksek bir paraya ken
dini sigorta ettinnesi tabiidir. 

- Demek siz bu adamın zengin 
olduğundan eminsiniz? 

Doktor şaşırmış gibi duruyor

du: 
- Öyle görünüyordu. Rahmet. 

linin iki otomobili vardı. Sonra 
çiftliği ucuz alınmış olmakla be
raber fena bir yerde değildir. E
pey para eder. 

- Fakat ~hirdc Maltravenin 
iflas halinde bulunduğu dediko

duları dola~ıyor. 

Doktor başını salladı: 
- Eğer bu dedikodular doğruy. 

sa, dedi, adamcağızın kendisin! 
sigorta ettirmesi çok yerinde ol
muş. Karısı sefalet çekmiyecek 
demektir. Zavallı kadının bu feci 
hadiseden sonra bütün sinirleri 
boşandı. 

Bu son zamanlarda Maltrn 
veyi hÇ muayene etmiş miydiniz~ 

- Ölümune kadar kendi5ini 
hiç muayene etmiş değilim. 

- Na-ıl olur. ş .. hirde ba~kr 

doktor da mı \ar? 
- Hayır, ka<;abada benden ha~ 

ka doktor yoktur. Fakat Maltrm p 

mütevekkil bir adall'dı. "Jfac:ta
lık da b'.üm de Allahtan .. der, he 
kime, ilaca kıymet \ermezdi. 

- Oiiımünden sonra kcndi::.ini 1 
muayene ettiniz demek? 

- Şüphe iz! 
- Olum ebe~i hakkında hu'•· 

münüz demek kati? 
- Çok kati. Vakıa ölünün ağ-

ÖLONON ESRARI 
Yazan: AGATA KORTIS 

zında pek az kan vardı ama, içe
riye boşanan kanın miktarı fazla 
olabilir. 

- Siz cesedi, buldukları yerde 
mi mua}'ene ettiniz? 

- Evet kimse cesede dokun
mamı~tı. Ce:;et bir tarlanın ke· 
narında duruyordu. !\.laltrave av 
!anmak maksadile çıkmış olma ı. 
Zira yerde yam başında küçfü, 
bir karabina vardı. Ölüm dediğirr. 
gibi birdenbire kan boşanmasın· 
dan gelmiştir. Zannıma kalırsa 
.;\laltravenin midesinde bir ülser 
olacak. 

- ~Ialtravenin kurşunla öldü. 
rülmüş olması mümkün değil mi? 

- Katiyen! 

Puvaro tevazuyla: 
-Affedersiniz öyleyse dedi. 

Doktor fazla bir ~y söyleme· 
den odadan çıktı. 

Çiftliğe geldiğimiz vakit bize 
kapıyı kırklık bir kadın açtı. Pu 
varo hizmetçiye kartını ve sigor
ta şirketinden yazılan mektubu 
verdi. Hizmetçi .ıizi kü;ük bir sa. 
lona aldıktan sonra hanımına ha
ber vermeğe gitti. Aradan on cla
kika geçtikten sonra kapı tekrar 
açıldı ve matem elbi.ei zayıf bir 
genç kadın gözüktu. 

- Şüphesiz, dedi. Kocamın 

sigortası için geliyorsunuz. Fakat 
bu meseleyi muhakkak şimdi ko 
nuşmak lazım mı? Daha müsait 
bir zamana bırakamaz mıyız? 

- Madam cesaretinizi kaybet· 
meyiniz. Kocanız ölmeden evve! 
hayatını yüksek bir para mukabi· 
linde sigorta ettirrni~ti. Tabii ö· 
lüm vukuunda kumpanya tahki. 
kat yaptırmağa mecburdur. Yal· 
nız tahkikat yaparken sizi müm
kün olduğu kadar az müteessir et
mek için icap eden tedbirleri ala. 
cağım. Bu hadisenin nasıl olduğu

nu kısaca anlatır mısınız? 
- Odamda ikindi için elbise 

değiştiriyordum. Hizmetçi kadın 
yukarıya çıktı ve bir bahçıvamıı 
koşa koşa geldiğini söyledi. Bu 

adam kocamın cesedini bulmuş. 
- Anladım. l\ladam, fazla taf

silata lüzum yok. O gün kocanızı 
görmüş müydünüz? 

- öğle yemeğinde beraberdik. 
yemekten sonra görmedim. Ben 
pul almak için kasabaya inmiş· 

tim. O da kırlara çıkmış. 
- A\lanmak maksadile değıl 

mi? 
- Belki.. Çünkü kocam dı~arı. 

ya çıkarken daima karabina mı 
da beraber götürürdü. Sonra o 
gün iki el silah sesi i5ittiğimi de 
hatırlıyorum. 

-- Bu karabina şimdi nerede
dir? 

- Koridorda zannedersem. 
Kadın derhal koridora çıktı. 

Getirdiği silahı Puvaro}'a verdi. 
Arkadaşım silahı şöyle bir muaye
ne etti. Sonra silfihı ev şahibine 

verirken fikrini de bildirdi: 
- Görünüşe göre bu silahla iki 

el ateş edilmiş. Şimdi madam 
evin diğer taraflarım görmeme 
müsaade ederler mi? 

Madam Maltrave başını çevire
rek mırıldandı: 

- Hizmetçi kadın sizi i:;tediği. 

niz yere götürür. 
Hizmetçi ile Pu\"aro yukarı ka· 

ta çıktı. Ben odada genç dulla 
yalnız kaldım. Fakat bu yalnız 
lık uzun sürmedi. Puvaro birka~ 
dakika sonra indi. 

- Te~ekkür ederim madam 
Şimdi artık gide'Jiliriz. Yalnız bi: 
sual sormama muc;aadenizi ric:: 
edcc"ğim. ze,·cinizin mali vaziye
tinin ne merkezde olduğunu bili. 
yor mu:ıunuz? 

- Hayır. Para işlerine hiç ak· 
lım ermez. 

- O halde kocanızın niçin alcl 
acele hayatını sigo:-ta ettird!l!inr 
dair bir fikriniz yok olmalı, aca· 
b:ı merhum e kiden neden böyle 
bır sigorta yaptırmamış. 

Kocamla evleneli ancak bir se· 
ne oldu. Onun için daha evvel 
niçi:l h:ıyatını sigorta ettirmedi -
ğini bilmem tabi'i. Yalnız kocam-

da bir fikri sabit vardı. Daima 
yakın bir atide öleceğini söyler 
dururdu. O nu sigorta ettiren bu 
sebep olsa gerek. Bu fikre ken
disinden ilk defa kan boşandığı 

zaman saplanmıştı. Ben her ne 
kadar bu kötü düşünceleri kafa
sından silmek için çalıştımsa da 
muvaffak olamadım. 

Kadın yaş dolu gözlerle bizi 
selamladı, ve çekilmek için müsa
ade istedi. 

~ 
s 
s 

Şimal denizinde İngiliz gemilerine taarruz eden Alman tnyyarclerinden biıi. ben~inl bitince Danlmarke.dll l 
yeru in..ıl.i , uıerken k~paklarunı§tır . ij 

Evden çıktığımız vakit Puva. 

ro: 
- İste bu kadar, dedi. Artık bize 
Londraya dönmekten başka ya -
p'l-:ak iş kalmadı. Bu seyahattan 
b!r netice çıkmıyacağını evvelden 
tahmin etmiştim. 

- Ne demek isteyorsun?. 
- Ne diyeceğim hiç .. Bu adam 

intihar etmedi her halde. Ağız -
dan kan boşanacak bir zehir de 
yer yüzünde mevcut değildir. O 
halde adamın ecelile öldüğüne l
nanmak lazım.. Fakat bu bize 

doğru gelen adam kim? 

Hakikaten uzun boylu bir deli
kanlı bize doğru ilerliyordu. Ya
nımızdan hızla geçti. Fakat yanık 
yüzüne baktığım vakıt bu adamın 
müstemlekelerden yeni gelmiş 

birisi olduğunu farkettim. 

Bahçeyi süpüren bahçivanlar -
dan birisi bu adamı görünce du
rup bir lahza ona bakmıştı. Bunu 
farkeden Puvaro bahçivanın ya -

nına gitti; 
- Bu adamı tanır mısınız: 

Kimdir? 
- Vallahi ,ismini söylemişlerdi 

ama unuttum. Geçen hafta bir 
gece bizde misafir kalmıştı. Zan
nedersem salı gecesi.. 

- Çabuk ol Harting, bu ada
mı takip edelim. 

Derhal geri döndük ve bu dö
nüş sayesinde genç dulun bu a -
damla karşılaştığını görebildik. 

Genç dul delikanlıya kekeliye. 
rek: 

- Nasıl siz burada mısınız. 
demişti. Ben sizi şimdiye kadar 
hareket etmiş, açık denizlere c· 
rişmiş sanıyordum. 

(Devamı var) 

ŞEHiR TlYATHOSL' 

Bu gece 20.30 ıln: 

Komedi Kısmı: 

[ 
R ibbentrop'a 

res:mle 
bir cevap 1 

•!Jt!l' 
ı\lman hariciye nazırı Rı ~ 

trop tteçenlerde beyanatta bul ·t1 
du ve harbe devam ed~~eldetlg' 
dair c;özlcr söyledi. lngıiızler r9 

zeteıe..;nöe hu resmi b:ıS3 
"Hazırız!,, cevabım verdiler. 
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Güzin de bunun farkmdn. Onun 
için Cemille evlenmekten biraz 
çekiniyor. Vakıa Cemilin GUzini 
sevdiğine şUphe yok. Fakat bu 
sevgi çok maddi bir §ey. Nasıl 

anlatayım. Mesela Cemil otomobi
lini nekadar seviyorsa Gilzini de 
o kadar seviyor. Kaybederse mil • 
tecssir olacak. Fakat derhal ye. 
rine başkasını koyabilmek tesel • 
lisi içersinde sükün bulacaktır. 

Yalnız biltUn bunlara rağmen bu 
iki genci biraz daha yakınla§tır
mak lüzumuna kaniim. Bunun i
çhı de ... 

l Son Daikka'nın his, aşk, mace~a romanı: 29 ı 

\~ki-:@~®Ja~rmırw 1 

Nakleden: Muzaffer Esen 

- Niçin sustun, devam etsene. 
Bunun için de ne lazım? ... 

_ Vahid beyi buradan uznk
lnştırmak. Zarif tavırları, zeki 
sözleriyle . birçok genç kızları 

baştan çıkarabildiği gibi GUzlnin 
de başını döndürebilir belki... 

- Bence bunun hiçbir mnhzu. 
ru yok Samiye. Valıidle Gilzin a. 
rnsmda bir Se\•gi baıılarsa derhal 
ikisini evlendirebiliriz. 

- Allah göstermesin lrfan. 
Böyle para yemekten ba§ka bir 
§eye yaramıyan bir serserinin 
kolları arasında Güzin! görmek _ 
tense kızımın kara topraklara gö
mülmc>sini tercih ederim. 

- Canım teliı.şlanma. Ben de 
hemen GUzinle Vahidi evlendire
lim demedim n. Yalnız bu işe bir 
nihayet vermek Hlzım. GUzinin 
Cemille evlenmesi bence de uy ~ 

gun. Halbuki 8emahatlc Vfı.hid 

onları yalnız bırakmak çarelerini ı 
aramalıyız. 

Samiye hanım elini saçlarında 

dola3tırnrnk cevab verdi: 
- Bak lrfan aklıma ne geldi. 

Burada bir kır eğlcncC'si tertib c. 
delim. Balo gibi bir şey. Akısam 

sofrada misafirlerimize çıftli!tte 

son günlerimizi kutlulamak üzC're 
bir eğlence tcrtib ettiğimizi söy. 
lcriz. Bu eğlenceyi mes liı 10 ey
lülde yapabiliriz. O vakit herkes 
10 eylfıliln burndan ayrılma za -
manı olduğunu anlar. Çocukları 

da bir müddet hazıı·hk yapsınlar 
diye lst.nnbula gönderiı iz. Bursa
daki arkadaşlarımla lstanbuldaki 
dostlarımızı bu eğlenceye davet 
ederiz. 
v~ İrfanın C('vnbını bekleme. 

den kocasının cc>bleriri karı!';tı • 
rnrak kfığıt ve kurşunkalcm çı • 
kardı: • 

-.- DavetlilC'rin liste>sini hazır

h)'ac.-ıb'lm. 

\ '111 

::msmu ıtAm<:t.sı: 
- Pre>nscs Nimet hnnımf'fcn

<linin yalılarında ne kadar knln
enksınız? 

burada durdukça Güzin Cemille Bu suali sorarken Cemilin eli 
baş başa knlamıyacak. Biz onla. vo!an<la, başı Vahide doğru çev-
n dalın iyi tanı:ıtırmak istiyorsak 1 rilmiştlr. Otomobilin içc>risinQe 

§ehir C'lbiscsiylC' dalgın dalgın 

d!işünen Yahit bu suale doğrudan 
doğruya cevap vermiyerck kız 

karde'liyle konuşmağa koyuldu. 
- }{uzum S<:'mnhat. Prenses Ni 

met hanımcfondiye> bensiz uğra
san ne çıkar. Senin çok sevdiğin 
bu yaşlı kadm öyle si'lirimc do
kunu) oı ki.. Hrle kırıta kırıta ko
nmıuşunu gördükçe bo~azını sık

mak arzusunu güçlükle yenebi'i
yorum. Sen gider sevgili prc>ns"
sinle konw:mrsun. Ben de GUzin. 
le Cemilin yanında kalırım. 

- lmkilnı yok Vahit.. fstanbu
ln inip te kendisine uğramadığını 
prenses öğrenirse f<>na halde kı
rılır. Hem sen geçe>n kış prense
sin salonunda bulunmak için can 
atıyordun. Şimdi bu çc>kingenlik 
neden? 

- Bursadn geçirdiğim c;ok tat 
h ve co!c snkin günlerden sonra 
kalabalık salonlnrdnn iğrcnmeğe 

başladım. 

Vahid yanıba~ıncla oturmuş 

Güzine bakıyor ve dişleri arasın
dan mırıldanır gibi bir sesle: 

- Yalnız, sizin yanınızda bu
lunTflak bana ncş'e ve saadet ve. 
riyor. E'":'er burada kalmamı bir 
tek kf'lime ile cmred0.cek olur- J 
s.ı.nız, Semahat ne kadar ısrar e-

~ 
derse etsin, imkanı yok prt 
sin yalısına gitmem. fi 

Genç kız kımıldamadı bilC·tıl' 
gın nazarları Boğaziçinln 

sularına dikilidir. 
'jl 

- Hayır, Vahit, çocuklllgı1 
zum yok.. Hem3irenizle bC 
gidiniz. Göreceksinizki pr€ 
N;mcn hanımefendinin saloıııl 
5ıu olduğu gibi şimdi de siıl 
eğlcndirrce ktir. 

- Peki öyle olsun. ıŞ 

Delikanlı, çok cnm sıkıltı1 
tavırla birden knlktı. Bctnb~~ 
çiç,..klr>rle süı;lü bir yalının 
de duran hemşiresinin ynnıt19 

ru yürüdü. ı' 
- Haydi Allah size se 

versin. Kırmızı parkta bfl11ı 
bizim için eğlf'niniz. 

ti 
Güzin olduğu yerden f!C" 

1• ce 
hareketle kalkarak ge ıp ııC 
yanına oturdu; delikanlı gr 
za güldü: 

ğil f 
_ N,ısıl iyi yaptım de cıı~ 

Artık gece yarısına kadllr 6 fJ 
beraberiz. lstediğin yere c . ., 
istediğimiz gibi eğlenirız. lC 
söyle b:ılmlım, nereye gitll1e 

Yorsun? L 

- lste>diğin yere gidcri;e. 
mil .. Dugtin nc!)'crn ustUtı1 
rede olsn eğlenebi!iriın· ,

1 
ııv' 

- Ynlnız neş'eniz dcli'~t 
güzelliğiniz Uzerinde.. . fıı. JI 
diye o gUzel saçlarınızı bı~i' 
cık sapkn içerisinde hapse 

nuz! ,.,rl 
(I>cvaı111 


