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llolanda ile müşterek müdafaa planı kabul 
edecek olursa, bunu dostluğa aykırı sayacak 

Almanlar Balbk methalini yüzen torpillerle kapattılar ; isveçle Danimarka arasmdan hiçbir 

Belçika 
• 

aJansının 

tebliği 
Belçika ve Hollanda hüküm
darıan neler görüştüler? 
Konuşmalar sabahın ikisine 

kadar sürdü 
~ilhSrükael, 7 (A.A.) - Kral Leopold, Kraliçe 
~~ :Iıninenin kendisini sabahleyin kabul etmit 
\;~~ La Haye sarayında Belçika ve Hollanda 

cıye nazırları ile göriişmüttür. 'd Selga ajansı, bir tebliğ neşretmiştir. Bu teb
e hilhasaa §Öyle denilmektedir. 

\b .. leral Leopold'un ziyareti, Brükıeldeki ve ec
~~ memleketlerdeki siyasi mahafili fevkalade 
~ı,:!e dütünnüttür. Deveran eden bazı §&yİalar 
~:ıııa. olarak icrasına aon dakikada karar ve -
~aıı1f olmakla beraber bu seyahatin Belçika ve 
lttı- ~nda da vaziyetin vehamet kesbetmiş olduğu 

ti etınde tefsir edilmeıi lazım gelmektedir. 
ecıt ~~ Oaıo grupu mümessilleri arasındaki temas
ııc J ~~ 81k sık vaki olmuştur. Bu temasları yapmak· 

tllaksat, kati bir tetebbüs İcrasını gÖrüfmek 
"--.._ (Devamı 2 lnddc) 

Alman ordusunda 
~ c~sus şe~eke~i ! 
Slterlerın temayüllerı sıkı hır surete 
. ~. kontrol_ ediliyor 
~tctl l, 7 (HU9Uat) - ''Daily için Sikt bir casus ıe~kesi ku· 

•ı, rulmu~tur. Bunlar cephelerdeki 
~ ' l!azctcsinin vcrdlii bir 

,,,, (, t~ ır seyyar ,kütüphanelerJe uuluu:ı • 
"(ttlcr· öre, Alınan ordusunda rak askerlerin ne gibi kitaplar o

ırı temayüllerini 'komrol kuduldanru not etmektedir • 

vapur geçemiyor · . 
Paris, 7 (A.A.) - Diplomasi 

mahafili, Alman kıtaatının Hol
landa ve Belçika hudutlarında 

taha,şüt etmiş bulundukları ve 
Almanyar:n kendi menafiine mu
vafık bir hatı hareket ittihaz et. 
meleri için bu iki memleket üze· 
rinde tazyikte bulunma'kta oldu
ğu bir sırada Belçika Kralı ile 
Hollanda Kraliçesinin yekdiğeri· 

ne mülaki olmalann<laki ehem • 
miyete i~aret etmektedirler. 

Ayni mahafil, Brüksel hükQ -
metine şayet Hollanda ile müş • 
terek bir müdafaa planı kabul 
edecek olur$3. bu hareketinin 
dostluğa münafi telM:ki edilece
ğinin diplomasi tarikile ihtar e -
dilmiş olduğunu istihbar etmiş · 
tir. 

Siyasi mah&fil, evvelki gece L& 
Haye'de yapılan görll3men.in • • 
sas mevzuunu, bu meselenin 
teıkil e.tmi3 olduğunu ve iktısadt 
bitaraflık meselesinin ikinci plln 
da kalmış bulunduğunu beyan et-
mektedirler. 

Bu mUna.sebetle siyut maha -
fil, Bel~yla Holla.ndanm ildı. 

adt bitaraflık meeeleelni nazarı 
itibara almalan lilzumun& igaret 
etmektedirler. 

Oslo grupun& ıneneub diğer 

devletler gibi Belçika ile Honan.. 
da da bitaranığ& mUteallik Fra.ıı.. 
ısız - İngiliz tezi ile Alınan te -
zinden birisini tercih etmek mee.. 
buriyetindedirler. ~te Oslo &'1'1L 
puna merurub devletler mümeeail. 
leri, bu maksatla bugün Kopen
hagda toplanmalttadll'lar. 

Ba.zr m~afilde söylendiğine 

göre bu devletlerin maruz kaldık
(Devamı ~ lnoide) 

ingiliz kraliçesi 
Cumartesi akşa· 

mı radyoda 
nufuk verecek 
Londra, 7 (Hususi) - Kraliçe 

Elizabet önümi.izdcki cumartesi 
akpmı sa.at 9 da (Türkiye saati 
ile 11 de) radyoda bir nutuk ve. 
recektir. Kraliçe radyodaki nu· 
tukfar ~eris.iııılen olan bu nutkun 
da bütün İngiliz imparatorluğ\l 

kadrolarına hitap edecektir. 

:Ba~n öl;led<>n 11onra gelen Fon Papcn, Sirkr<'i ista.cıyonôncla 'ka?"Şılayıcılan ant.11mıta.. • 

Fon P 
Berlin'den 

en 
döndü 

Bu def' yo cu uğum ~ok 
zahmetli geçli! diyor 

Elçi, yeni Türk - Alman Ticaret anlaşmasının 
yakında yapılacağını ümit ediyor ve Alman
yanın buna ehemmiyet verdiğini söyliyor. 

Fon Papen 60 yaşına bastı 
· !.iti hafta kadar evvel HiUerlc 
görüşmek üzere Berline giden 
Almanyanm Ankara bilyük elçisi 
fon Papen zevcesi ve kwyla bir. 
ilkte bugilnkil scmplon cksprcııi
le saat 13.20 de şehrlmlze geL 
ınlştir. 

Fon Papen Sirkeci garmd& Al • 
man bqkonsolosu Dr. Toopke i· 
le konsolosluk "e sefaret erktını, 
Alman kolonisine mcruıub birçok 
kimseler tarafından kal'§ılanmış 

va 'tıllhıı.u& başkonsolosla epeyce 
mUddet gtsrU.tjmll§tnr. Fon Papen, 
bu görüşmelerde en fazla seya. 

hatlnden bahsederek durgun bir 
tavtrla: 

"- Bu defaki yolculuğum hiç 
iyi g eçmedi. Birçok zahmetlere 
uğı;adım. Belgnıdda sant sekizde 
kalkan treni kaçırmak yüzünden 
bir gün kalmağa mecbur oldum .. , 
dcmi.~tir. 

Bunu müteakip :Sertin - 1stan_ 
bul hava seferlerini yapan I~uft 

Ha.nz.a şirketi mümessili ile do 
bir mUdJet konuştuktan sonra 
doğrµca Ayıı.spıı.şadaki konaoloa _ 
luk binasına gibnljtir, 

BüyUk elçi kendisiyle gôrüşen 
blr muhnrririmize <lem.iştir ki: 
"- Seyahatim h&kkmda söy

liyecek hiçbir sözüm yoktur. Harb 
vaziyetini siz gnzeteciler, ben.. 
den iyi biliyorsunuz. Çilnktl ben 
on beş gUndenberi seyahatteyim. 
Bu ak§tUil Ankaraya dönüycınm, 
Yeni Türk _ Alman ~t anla3-
masınm yakında yapıl&eağmı ü.. 

mid ediyorum. Bizce bunua ya
pılması için hiçbir mW yoktur. 
TUrkiye ile ticari mtınueber • 
mlze çok ehemmiyet ~rlyor·- .. r 

,(Devamı 2 incide~ .• 
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bc§llhlıröy~uno~1rn aalh©ılr ~ 
v'C;S rrliifi1<®k D~::oliilil u,, 11 <.dlöy©r ~ 

iman musadere mürettebatı 

yorl r"> 
Londra, 7 (A.A.) - Daily Skctch•tn Bergcn muhabiri, ba 

cağındaki yara, City Of Flintln serbest bırala1masma mukl!ddcmc 
teşkil etmi§ olan Amerikalı mürettebattan Sellavs'ın aşağıdaki be
yanatını neşretmel:tedir: 

Ye aralarından bazıları da kederli, kederli bu harbe bir nihayet 
verilmesi lizım oldu~unu söylediler. 

SeUavı, Sourmanskdeki ikameti hakkında şöyle dedi: 
"Alman müsadere mürettebatı, Nourmanckda üç gün mev. 

kuf kaldıktan tonra 28 ilkteşrinde tekrar gemi!•e bi-dil-:r. Son da· 
kikaya kadar hareketimiz, şiipheli idi, zira Ruslarla Almanlar, 
müzakerede devam etmekte idiler. Hatti limandan çıktı~ımız ı:a

man arkamızdan bir Sovyet gan-botu (:eldi. Nihayet hareketimize 
müsaade edildi. 

E N S'O N DA K 1 K A 

Bugün Moskovada 
yapılan yıldönü.mü 

• 

merası mı 'İhtimal biraz tentürdiot kifayet ederdi, fakat müsadere mü 
rettebatı kumandanına kanrnm zehirlenmesi tehlikesi olabileceğini 
hatırlatmağa lüzum gördük • Kumandan, Alma.nyarun herhangi 
lbir istasvonu ile telsizle görfü:tükten sonra bir N orvcç Umanma 
gtnne e karar verdi. Belki de böyle hareket etmek için talimat al· 

E~ki ariciye Komiseri itvinof, 
Stalin·in yanında yer aln11ştı 

K':aptan. inS2!11 hb!siayt iwr etmek suretiyle Amerfk>.aya 
5runmcii fevkal de anu etmekte olduğunu g&ıtcriyonlıı. 

Bütün seyahat esnasında ufukta tngiliı harp gemileri görü 
nUyordu. Ma.a.mafih bu gemiler, Norveç karasularına girmehizin 
bizimle temasa gelemiyorlardı. Alman bahriyelileri, gece es.na'rn· 

kendi barb gemileriyle temas halinde olduklarmr bi.ıe söyle -
mekten ihtiraz: ediyorlardı • 

Londra, (Radyo, saat 18) - Bol§evfk ihtillı.llnin yıldönllmll l'llıı.. 
ll&l!ehctile bugün Moskovada. Kızılnıeydanda bUyilk bir merasim y~· 
pılmı§lrr. Mcra.&imde, eski Sovyet Hariciye Komiseri Ll.tvinof, 11" 

zun bir milddctten sonra ilk defa ola.nı.k görUlmUştUr. Litviııof S~ 
linin \'e diğer Sovyet erktlnmın yanında yer almıııtı. 

NorTeçll doktor, ~m yaramı görmeğe geldiği zaman m
mdıal olma.drfını sijy1cdi. 

U.1114e:!ll A , bize M:rbi 

1 

yor 
Afı n tedbirterm 

. •~efi müdaf dar 

*· 
ılisanı kullamna.lt şöyle dursun, 
biliıkJs Finlandiyaya .ıı.ar§l uost
luk göstcrmcktcdlrler. 

UD.8.1 A.noml ismindeki Flnlan
diya gazetesi, Finlandiyanm mU. 
dafaa. tedbirlerinin hakikatte bir 
hnrb hazırlı~ olduğuna dair 
Pravda t:uctesı ta.rafından orta_ 
ya sllrülen tıfilayı gillünç bulmak 
ta ve "o hnlde Belçika, Hollanda 
ve İsviçre de hnrp hı:wrlıklanmı 
yapıyorln.r,, demektedir. 

BugUn Helsiııkide evvelki gUn. 
krden daha fazla nikbinlik gös
terlllyor ve Moskova. görüşme
lerinin dostane bir sureti tesvl 
yeye milncor olacağı mnnedilL 
yor. 

Alman 
pro agandası 

Amerikaya bile el 
uzattı 

, Novyork, 7 (A. A.) - Alınan-

•larm mc.ktublarla yapmakta ol. 
d.uklnn propagaıı.dalar, Amerika. 
ya lmdar gelmektedir. Almım 

mo..'lttuhla.rda !ngilterentn Poloo... 
yn.ya gaz vermiş olduğu yazılıdır. 

Nevjerscy huıattneti dahlllndo 
postn memurları, şehirlerin e-

~ hemml.> etine göre almnn me.ktub
lann 300 il 700 nnamdt. tcba.. 
lilf etmekte olduğunu bqa:ı et.. 

mektedirler. 
Nevyork uehrine hJçb1r mek.. 

tuh gelmemiştir. 

m· ya 
Belçika hükOmetine 

ihtarda bulundu 

Ruzvelt 
Beynelmilel vazi · 
yete dair btr tek 
kelime söylemiyor 

Haydpark, 7 (A.A.) - Ruz· 
velt, dün bir müddet "lıarb vesa
it ve menabii meclisi .. nin rapo -
runu tedkik ile meşgul olmuştur. 
Bu raporun milll vaziyetin va
hamet kcşbetmesi takdirinde si 

Mera.simde Kızılordu b:ıııkum3ndanı Mareşal Voroştlof bir ıııı. 
tuk vermiş ve: 

"lstcd.i;imiz. aulhtUr. Bununla beraber, dUnya hfıdisa.tmI Y1-' 
lundo.n tnklp ediyoruz,, dedikten sonra, Molotofun dUnkU nutkun6' 
olduğu gibi, birçok devletlere hUcum etmiştir. 

Hindistanda birçok 
vali istifa etti 

(Başta.mfı 1 incide) 

lan en bUyUk mUşkUI, Almanya. 
nın kendi noktni na.zannı mesele. 
nlıı teknik ve ticarı sabndan çık. 
masmı lntnç edecek şekilde zor
la kabul ettlnneğe teıebbtls et
meslnden ilerl gelmektedir. 

Berlin hUkümetinln, Belçika ve 
Hollandaya İngiliz. • Frnn!ız tezi 
ile Alman tezi n.rasmda mutavas.. 
sıt bir bal sureti kabul ettikleri 
takdirde Almanyanın bundan 
memnun kalamıyacıı.ğmı ve Bel. 
çika ile Hollandayı bitaraflık va
zifelerini it& etmemiş tel!kkl e
deceğini ihtar etmiş olduğu llA. 
ve edilmektedir. 

Slya.st mahafil, bu delllln. .Al. 
many&nm Belçika ve Hollandaya 
kargı yapacağı muhtmıel her 
ttlrl!l hareket için bir mazeret 
teşkil edebileceği mUtalcMmr 
serdetmektedirler. 

Kopenhag, 7 (A. A-) - AL. 
manlar !sveçle Danimarka ara.. 
smda yüzen torpiller koym.ağa 

devam ediyorlar. Şimdlye kadar 
konulan torpillerin ndedi 300 e 
yllkselm.iştir. BugUn bu havali -
den pel: az Yapur geçmek ceaa.
retınl gastermi,.cıtir. 

Birkaç torpil İsveç qJtlllcrln _ 

de knnı.ya çarparak patlamıştır. 

30 torpil de Dan1ma.rkanm şark 
1!82ı.mndo k:ı.nı.yn ça:rpn nık pat • 
ınım,trr. 

Her iki tarafta da yalnız avcı 
tara.releri vardı ve bunlara hiçbir 
istikşaf tayare5i refakat etmiyor. 
du. 

Ayni mahafil, yfiksek kuman 

Londra, (Radyo, Saat 18) - lii.ndıstanda bir çok valilerin fstf 
fası ü ... crine bugün Avam Kamarasında, Hindistan mUstcşan i•ıı 
hat vermiş ve bu vaziyetten hükiımetin mUteeasir olduğunu, fa 
kat vaziyetin yakmcla değişeceğine emin bulunduğunu bildirınit' 
tir. Diğer taraftan, kral bugün. Avam Kamarasındaki Hindists" 
mebusunu kabul ctmi9tir . 

danhğın sadece Almanların "mu- l!ihlann ve harp r.amanında la· 
hakkak'' olan zayiatlannı bildir- 'Zrm olan sair nmiidclcrin imalini 

micı olduğunu ehemmiyetle kay - tanzim ctmcğe ve imalat rnikta- eı·"'r rnan va,nurtı, f ri )/ ~ - ıı·k ba u çı·nıı·ıerı·n bı·r za e detmektedirler. Mamafih düşrnü, rını arttırma5a mutea ı :ıı 

başka Alman taya.resi bulunup vesayayı ihtiva etmekte olduğu . karaya oturdu Hongkong, 7 (A. A.) - <jJ 
bulunmadığım anlamak için ü • söylenmektedir · ajan& bildiriyor: ~ 
zerinde hava muharebesinin vu - Reisicumhur, beynelmilel va • Riga, 7 (A. A.) - Memleket.. Çinliler Hupeh vıttıyeUntn cc11 
kua gelmiş olduğu ormanda 3 • ziyet hakkında mlitalea serdet • lcrine dönen 3.000 Almanı hbıil ı bunda ve Çeng _ Çung §eh~ 
racıtırrnalar ~pılmaktadır. mekten içtinap ctmi§ ve bilh:ıssa olduf!'u h:ıldc Gotenhııfene mfite- ak d b Pei J{&Jll'. 

)/ J - y mm a ulunan _ .tlı 
Yan resmt bir tebliğ, dünkü Alman hi.:l:~:neti tnrafmdan ya - VC""'l-ıc!l h"r"'k"'t Pt"'11."; o'an S <>n zaptetmfaıerdtr. Jt!.ponlardıın OV' 

muharebeyi "mühim ve çok ma. pılan proto8talan' Nonc&in rcd· ben vapunı, ııu seviyc&cln ~ol- ö?U kaydedilmiştir. 
nidar bir zafer'' dire tavsif et - detmcll wıeletli hıtır.trmda h~ mMı Uzcrbıe R~ Hmanı &Onde _/ 

meıktedir. Bu tebliğ fü1ve ediyor: §CY s~mifm. karaya otllt"Dl~tur. A'mantarın boş bı·r ı"ddiSSI ;!ıı.t: 
Bu muharebe, Fransız pilotla- ~ Vapurun yUzdürülm teıcbbU e i" 

yarelCl'l'l:PI" • SÜ muyUf kıy,.tJe neticelennıe • Dil11' _t, ı nnm yilksek meziyetlerinin yeni AA "' 
Paris. 7 ( · .) - Havas: dtği talxdtn:le yolcular beııı:kn bir Londm, 7 (A. A.) - t, 

bir delili olup Fransız tayyareci. bCS". ~ 
Mat'aaat btl HU: Titt.Ura a.ktnrma edil~ckl~nür. va.m Lo dra rndyosundn. !) 

liği malzemesinin kıymetini gös- Almaa bir nr.ıiddc:ttcnberi wıtta bulunan A\'UStralya clC 

tcrmektedir. Fransaıun hui> hedefkrini ~- Vn J 3~ vy~da bir ls\f çre CMey, tay1e demiştir: 
lNGlLTEREYE YARDIM renmck lgbı isrru-h ç:;l~·yo:for. ıktisat hej8l~ "- Alman rndyosunnn l~ 

KO~"FERANSI Epoquı guctc 'ndc H'lrı.y .!t H ' 7 ( terenin domln'"•onle.rdan ""'1' ..ı ıgmd. A. A.) - DQ.a bu. ,, r r 
Ottova, 7 (A.A.} - lngiltereye Kerril • • bu gö!yl'Pttt, Pır •lm:l:c lk' a lııvierell blr tir t b ;•eti 

1 

yardım görebileceği 5urctlıl0'~ 1 

yardım vasıtalarını tetkik edecek Fransız - :lngı"'ii1 hl- ku ~.rnatr Ja. ı;C)'.ml,,,Jt-. Bu hcyot. tieıuet yoL idı.lirı.Eı, 00§ lülurdıdır. .ı\1111 il' 
olan konferans açılmıştır. ayrılık • • 111 mat~ hır hl:: ~ ' l Lratın ta · luılr :ndıı. mfu:nke- 1 mfllnti banu yıı.km :ta görUP ıı1l 

Konferansa K.."ınada, AvustU- sez~. N!ıerdo bnlunact.ı:•-. k _ ____/ ı w.ı ) ac.a t:r.,, 
ralya, Yeni Zelanda ve İngiltere Bu unl. 90k k b3 ve besittir • -------------·------

iıt~:ı.z~=kaya ısoo ıar ~=~,-~~~de~ Betç i.k a · aj· ansı n ! n 
yare sipari~ine karar vermiştir. rayacak .&-. bl5)4e Wr Ç.U. 

n u trect ouma . ~! ıye __ ... 'O'l'W!l!I~'."[ ttT 1 s J ) 'rnd' a-.•k .......___.~, t ı · V 8 

kadar lngiltereye bir kaç yüz tır. 1 e tJ .1a1 
tayyare satmış olan North Ame. Hitlerln bizim harp hedefJeı:i • ( V " ıtt> 

Stokholm. T (A. A.) _ AL rican Aviation Korporas~·onunun mid öğrc:ameie ibtiyaeı yoktw-. Ot 3rafr 1 tncl •• 
man1a.r to?llfi eıı.halarnu Sund'un bugünlerde bir lngiliz heyetinden Hitler, remd " elcru mUd&faa olduğu gibi, alelade noktainazar teatisi de olab• 
cenub methall.ndck.1 F&lsterbo'ya 1600 tayare siparişi aldığını ya - paktları De diğer hilr memleket- lir. 
kadar ~tmioler ft Baltık zıyor. lcrc bağlı bulunan hür mcmlcke. Halihazırda Belçika Kralının seyahatinin gıJ: 

F P mct:ha.J.tn1 mmmt obı:rü b.pa'- CE.~UBt AFR.tK.ADA TAY - to tecavüz etmiştir. Bitler bu eu- yeai, henüz maliim d~ğildir. Fakat muhakkak .0 e 
Of1 apen ~lardır. tsve.: ermatarleri bun- YARECl MEKTEPLERi retle bilerek Fransa •e İngiltere- lan bir cihet varsa o da Kral Leopold ile KrahÇl 

dan ...,..,. mQ•-~~ ... ...ı•-ıer s-~-- AÇILIYOR ye sald.umıttJr. Hitlcr bir müte- ., 
(Bnt tıırnfı 1 incide) 'it"& ~..._...- • uı~" W!IL ·-ı • • Q l zih • • 15"' 

b kılan •- 3...ı t Londra, 7 (A.A.). _ Matbuat arnzchr. 0aa '--· kmdimizi u.ne mınenın s o grupunun ruyetıne ve ı 1, an1a.şmnnm bir an t>vvel yapılmıı- ıra 8\Jıa.r elr:;,,,.ır ve anca --or l • dık im kta d d O 
çok u yükltı gcmilerln geçmem., bfirosu. lngiltere ve Cenubt Af- müda!:aa .-cbtıep ,. mütcemz erıne sa o a evaın etmek niyetin e , 

"nı;,~~;~:~~i:ur &.5veklll ne m~. Dtğer tara.nan ar. rika hükQmetlerinin Cenubt Af- buıJa ya!nnncaya kadar, tank. duklanm göstermek arzusunda bulundukları J111', 
Jmoalvano& ~ fon Po.pcn, mat&-U... İıı8f.llzlH!n llO)dıııefala ıib.da tayyareci mektepleri aç - Jarmr, topla.rmı. denizaltılanm bakkaldır. Son iki gün zarfında iki payitanht a~~-
.Almanyıı ve Bollmıllnl'dald to.. tontrollbttı takviye etm.1ıf olma.. mala karar 'V'Crdiklerini bı1dir - bize verinceye hdar dövüıı~ smda birtaklln görüımeler yapılmış ve bu göril~, 
~ıarı raıdrmda hlı:b1r ıey söy. t:mndan dotay:ı da endb!e g&ter- mektedir. ttz... l ti" • d B 1 °ka K l H il d 1'rL' 

mektedlrlcr. Bu mekıe...ıer rasıt, fotoğraf Ere Jlwvc.lle .,,;._tcsmin bau me er ne ce$ID e e çı ra ı, o an a ... • ... i 
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~AköiSırEWtl Belçika Kralı, H 
•• •• •• 

• A ~~ıta. bir çok oteli eoyan 
tJJ ~~ Muzaffer isminde 
~ ıı :Yakalamıştır, Muzaffer, 

kraliçesi le gor u 
' r,~an otele gelerek dört 
~ ~nın yattığı bir odada ya· 
~ 1~akta ve 5abah olduğu SJ ~ığer müşteriler heliiya 
~bir anda elbiaelcrini kn. 
~ eline geçirdiği kly
: tıİ:"Yı 8.§trmaktaydr. 
~ f lnunu mucibince har;u -
~azıa mesai niu:mnamcıei 
~ ~·c ~tibaren mer'iyet mev. 
1:ııııa. "1~§tir. Günlük fazla ça
,~ti en ~k üç saat olabi-
• ır. 

~Obi }'at fakültesi deıa 'YC 

:ııi ~.~ekli tamamiyle değipgi 
ıı.. ·a , lırnatnamede 8ertifm u-

. trine lisanog kabul edilmlf • .. '/\ 
y~upa. harbi dolaylliyle .Al.. ıı~ 

&- ::ı 'tc an dönen talebelerilıJU 
~ tlla.den tahsil edenler A· 
'şnYa götı1lerileecktir. 

.u.. ~r cp Ş i r k e ti ~ 
~td'l Denizyoıtan idare6x 

"' tıi 1 
eccktir. DenizyoU&n 

~ \ •U tngiltereden yc:Ndeıı tıtl 
'lllt Cplcr alrnağa karar ver_ 
' . 
~aıta bulunan n.ııtliyc 
\ti~· z Faik öztrak Malatya -
' ı\ l§tir. 
~ ıliye Vek4leti, ballan malı 
~ t·~ılannda fazla bekleme. 
·ıı o sın duru§ma saatlerinin 

eti 'tclıırak tesbitinl bildirmiştir. 
,ıl ~ isi~ ye iflU. kanununun ta

.1~ bir ldyiha hazırlanmıştır. 
~ .._ d.cği~ikliklere göre, ıe. 

it' ~~ '"kiptere borçlu itiraz et· 
:ılf ~ iı~anra alacaklı altı ay zar. 
~ ~ın ref'ini istemediği 

./ ~ bu retmiyecek ve borç.. 
• ~~oluna giremiyecek ve an

~rl ·"'q ~· kemede dava etmek hak. 
<? ı.ı'b llanabilecektir. Alacak · 

~~htttrnedikçe icra memuru 
d ~'t\ ltı tnal beyanınrna bulWl

.~ ~~ Ccbu rctmiyecek ve borç
~~ fı;ııtıs ttcki imzasını inkar ettiği 
~(' ~l~ icra .is.tikt<ı:b. yaptıracak 
fi ~~~ t getirırıae ıtirazm mu. 

~Ucn ref'ine karar verecektir 
~İt~c gayri men '~uııer satıldı~ı 

/ ia. ~utarından borçlu aile· 
. ~ , ~esı için bir niktar :ıyrı • 
lıS ~. ltı "lacaklı borçlu üzerinde 

_t.. ..:_~ it Yınetıi evrak, altın veya 
"' ~~t 1rıncm şeyler taş ciığı ve 
e)~ ~ rc~cra memuruna tevdi et· 
:Jçl" dcttiğini görilrse borç.. 

t~~hsına kuvvet istimalile 
otl' aratabilecektir • 

,J ~ ır-nct~: 
ı<iC~ 1 

.'ffı9' ~1t~~ko\'adan bildirildiğine 
ııtıır ~aı_ a. ında Moskova ile Ber 

i~f:llı.da bir hav~ hattı sen .s 1 

./ ~ taktır / ıı· . 
l+.'l gııizcc Deyli Meyil ırazc 
~~t 'f.aktnda, yil% elli milyon 

na ıralık bir harp iıltilmuı 
; tı tdilcccğini bildirme!tte . 
·~ 
t ı. ter • h·ı ha . . 
"C~ k r1 ~en ttı üzcrmd 

~'i. ıı ~z.ası olmu~, 9 kişi öl 
ıe> ,,~ b~kı§ı yaralanmıstır. Ka 

":ti ır k -bi• ~l ll-c >aya parçasının trw 
~ıı Yıkılnuısı: succtiyle t•·eni ' 

l'tJı:,.,.~ 

Belçikada 
endişe 

iki hükümdar, 
La heyde 

neler görüştüler 7 
Londra, 7 - Belçika kralı Le.. 

opoJd, btn.heıinde hariciye nazın 
Spuk oldu4'ıl halde, dUn geee a
nt aurette Laheye gidorek, HoL 
l&ııd& kraliçul Vllhelmf:na ile U

RA :m.lddet danm edft bir IÖ

riıfmode bahmmqtur. 
Gece ranınndM aorıraya kade.r 

deftlD ei"ıı. ha ~e1•e, Bel. 
çlka Ti Elollaaıda hut&lye nurr

lan da s,tirU ~-
İki hlkilmdar an11m1da cere • 

J'9l1 ~ mllıMıat hakkmda he
oUs hioMr te\>UI ~ 
olme.Jrla bember, bi halter a1a.n 
lli)"U! mülel1wde 9ÖfleDdilJtne 
t&'e. mbüereHr :iki memleket 
annıd& dBbA erlc:ı bir teıriki me.. 
aa1 vilcuda getirmeği t.tihdaf ey. 
}emiştir. 

Kralın bu fınf ziyareti evvelA. 
gizli tutulrnuıı ve anc:ı.k bu sabah 
<.Sğrenllpı.l~tir. 

Kral Lcopold ve hariciye nazı
n Spaak bugUn Belçikayn döne. 

ceklerdir. 

E'lltliş~ f e huzursuzluk 
Brliksel, 7 (A. A.) - Ba§ve

kil, dUn 8ğledcn aonra hariciye 
nazın ile milli müdafaa nazın ge.. 
neral Dcnis'i kabul ~erek kendi. 
Jcriylo görUf~ttir. 

M1lten.klben nazrrlar mcclbi 
to ": :ı.nnıl§ tır. 

1• ı m::ılCı.mat alma.1tta ol:ın ma
h.,fil, bu içtim:un Alman tayya. 
r lcı i tarafından Belçikanın bita
rafüğm"ın mlite.madiycn ihlal ediL 
mcsi hususunun Brtiksel hUkfune. 
ti tarafından Borlin hUkfuneti 
rtz :!inde prc>tcsto edilmesini mU
... ı:n :ıl-te:iilmi!' olduğuna iGa

rçt ebncktedirler. 

~h·as! ma.hafil, bu btıdiseler 

k'I t ısında endi§ ol erini giz temel: 
tedirler. 

Evvelce mevcut olan nikbinlik 
yerlnc ııimdl huzursuzluk kalın 

o~u;ı olduğu söylenilebilir. 
/'. ynl mnhafil, lngilterenln At. 

manyaya karşı ittihaz ~ o. 
lan nbloka tedbirlerini teşdidc 

ııl~ t etmesi üzerine Almanyanm 
bitaraf memleketlerin mukavemet 
kı:.b!liyetlerlni yoklam:ık üzere bıı 
mı.>ınlekctlcri korkutma yolundaki 
fı ... rvetinl arttımıak tasaYvunın
dıı bulunmam muhtemeldir. l 

AOm·alny@\ 
Sovyet ihtirasının İsveç ve Norveçe 
s i r a y et i n e lakayt kalmıyacak ! 

Stokholm, 7 (A.A.) - Ha
vas : Svenska Dagbladet gazetesi 
nin Berlin muhabirine göre Al
man mahafili, Sovyet Ruıyanın 
Finlandiya mc.elccindeki hattı 
hareketinden dolayı momnun1yet 
ııiclilc götıermelrtedk!tr. 

Soryet Rusya - Finlandiya mli 
ukerelerinin baflanp:ında Al. 
manyanm gö11tcrmif olduğu ı

lAkaaı:dığın ıebebi , o. eın..:ıJn 

Ru'lyanın taleotednde daha 
mutedil dnra.ıunuı idi ve Al. 
man mehdili. me.elenin buh. 
raMI:z hallecHleceii flmlctinl beı

liy~ 
Şimdi.ki alıY8l " teftlt dahi • 

linde Alımn aıbaftll, Sovyetle. 
ıin be9ılemekte olliuldan ihtiras· 
lana ~ ~ra .fsveç 
ve Norveçe sirayet etmesi tak
dirinde Almanyanın 18kayd kal. 
mıyacağm1 beyan etmektedirler. 

Muhabir netice olarak, Alman 
yanın da harekete geçmesi muh
temel olup olmadığının henüz 
meçhul bulunduğunu beyan et-
mektedir. 

MUZAKERELER DEVAM 
EDlYOR 

Dilri Helsinkide ne§rolunan bir 
tebliğde, Sovyet • Fin müzakere· 
!erinin normal tekilde devam et
tiği bildirilmektedir. 

Bununla benııber, Finlandiya • 
da yeniden ihtiyat tedbi~leri alm. 
maktadır. 

Finlandiya hnktlmeti tarafın. 
dan neşrolunan bir emirname ile 
7 teşıinisaniden itibaren bOtün 
mektup, telgraf ve telefon muha· 
\'eratına kontrol konulmaktadır. 

Ecnebt memleketlerle telefon 
muhavereleri ancak, Finl~diya, 
İsveç, Alman, Fransız ve İngiliz 
lisanlarile yapılabilecektir. 

Molotof cdllyor ki: 

Fel8ketten 
kazananlar 

para 1 

vitr! 
Paris, 7- 1917 Sovyet ihtila· 

linin YlldönümC. dolayısile Sovyet 
icra komiserleri heyeti reisi Molo· 
to( büyük bir nutuk royler.ı:ştir. 
Hr.vas aj:ınsı tarafından verilen 
malamata göre Molotof bu nut· 
kunda kapitalist ve emperyalist 
devletlere ~:ddetle hilcum etmiş, 
570 milyonu uzak şarkta olmak 
ürere 750 milyon insanın bugün 
bu devletler yüıilnden harbe sil· 
rüldendiğini iddia etmiştir • 

Molotof nutkunda ezcümlf' şun 
lan söylemiştir: 

"- Sovyetler birliğini de sürük 
.iyerek harbi tevsi etmek hususun 
daki mesailer mdm kalmı~tır. Bir 
kere dal'a gösterdik ki, kapitalist 
mem!eketler muharipleri daima 
daha ziyade arttırma': ve bitaraf· 
lan har!Je sü-üklem le için ciddi 
b" tarzda çalı~!· uğra~ırken So\'. 
yet!er birliği yalnız kendi deha 
ve · -:.deler'· yüril:nektedir. Baş
kalannm k::ı'~c:il• l'jı>1ıi!. E;o;"'"' b:J 
harp de·· n ede~k o1ursa • ki ln· 
l!İltere ve Fra: anın idare makam 
tarı bunun böyle olması için elle-

rinden geleni yapıyorlar • bitaraf 
munleketleri:ı sayısı mütemadi. 
yen azalac2ktır. 

Esasen ~unu da ilave etmeıh:m 
ki, bazıları bitaraflıklarm<lan is· 
tifo.de ederek harpten menf. .:.t 
umuyorlar ve diğerlerinin felfil t· 
!erinden para kazanıyorlar. 

Eğer buna karşı durulmazsa 
şimdiki harp bütün dünyaya ~
mil bir kardeş harbi halini ala· 

caktır." 

"Bu harpten mesul olan1arm 
kendi isteklerile harpten vazgeç· 
meleri beklenemez. Binaenaleyh 
harbin ve ayni zamanda kap:ta
lizm tahnkkürnünün genişlert"esi 
muhtemeldir. Sovyetler birliği 'Ju 
na karşı koymaya azmeyleiniş'";r. 
nu suretle bütün beşeriyetin ncfi. 
ne hareket etmiş olmnktadır.,, 

"Sovyct!er için en iyi siyasetin 
sulh siyaseti olduğuna kaniiz. O 
sulh siyaseti bize birçok muva'fa· . 
kiretler temin etmiş bulunuyor. 
Bu siyaseti, hiç yolumuzdan 
§a~ma:Ian tah:ı:tkttk ettireceğiz ... J 

r 
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Ankara muahedesi varm 
mecliste müzalrnre olunuyor 

Aıikara, 7 - BilyUk Millet Meclisinin dUnkii toplant.ISm.C!a. en. 
cilmenler intihabatı yapılmı.ııur. !kinci celsede Hariciye Vekill Şük.. 
rü Sara.coğlı.ı söz alarak, Türkiye - İngiltere • Fra.ıuıa anısında ak
tedilen ve Meclise sevkedilmiş bulunan mun.hedcnin heyeti umumi. 
yece bir an evvel nıUzakersini temin için mezkur muahedentn hari.. 
ciye ve milli mildafaa encUmenlerlnden müteeekkil muhtelit b~ 
encllmen tarafından tetkikini istemiştir. Bu ta.leh kabul olunmuo ve 
millt müdafaayla hariciye encUmenleri toplanarak muahedeyi tet~ 
ve tasvib elml§lerdir. ı 

Muahede ya.mıkl çarşamba gtlntl Meclis tar&fmdan mbaere 
olunacaktır. 

Bulgarlar, Türk dükkanıarmdan 
alıŞ verişi kesmişler 

Bulgaristanlı Tl.irklercİen 11 kişilik ilti aile de, ma.ru.ı kaldı.klan 
fena muameleler dolayıs.ile yerlerini, bırak:ı.rak bu aa.ba.hlU konvnn_ 
siyouelle memleketimize galmişlerdir. 

Bunlarm içinde sadece bir tanesi çok ya.'lı bir erkektir. Şu ha-' 
lıatı vermektedirler: 
"- Bulgarlar yorll Türklere QOk eziyet ediyorla.r. Bazan biı::' 

Türktin ÇC§melerdc.ıı su alm::.sma lııle mani oluyorlar. Türklere tq 
kırmak ve yol ameleliği yapmaktan başka .ij verilmiyor. 

Bulgarlar Tilrk dUltkfuılnrmdan a.lrşverişi de kesmişler aldık.. 
lan emir mucibince, Türklerle konll§mamnğa ba3lamışlardtr.' Bulgar 
memurları, Türkiyeye gitmek isteyen Bulgarlstanlc Türklere son 
derece müşkülat çıkarmaktadırlar. Türk tebaalarına karşı da tazyik 
devam ebnektcdir." 

Diğer taraft.an aynı trenle. aylık mezuniyetini bftirerelr.oeJırlm.i-o 
ze dönen Bulgar sefnretl müsteşarı, Türk • Bulgar .4eAfJüğundan 
hararetle bahsederek şun'an söylemektedir: 

"- Bulgaristanlı Türklere, Bulgarlardan farklı mu:unele ya_ 
pıldığt doğru değildir. Seüınik anlıu;masmdan sonra, eskiden bedel 
verenler de mecburi askerlik hizmethıe çağmlmışlardır. Bunlardan 
askerlik yapmıyanlar amele ta.burlannda 21 gün çall§tınlıyor. Bu 
lmrustn vaianda"la ... ::ırasında bir a;;Tılık :;apılmryor. Hepsi ayni oe
kilde muamele görliyor. 
~ trun:ım.111'9 Mlttn bir halde&. ~ ~ 

ve ~ llU\.td~ aake?« hazırlık yoktttr. !ıı ~ '" ~ 
cW ~Ur. Yalım Uı.lllll igb. btma.c mıtf m~ e.Aoıp,.,_. 
~ vp ~ Wr 4-"f l:Unn tafuıılc.zıi bittikten aonra tdd& ..... 
rok yerl•ıiae aynl miktarda yantlm e.lmmıem .. , 

ihracı serbes bırak lan mahsuHer 
Anka.ro, - Avrupada. bqgöetorcıı t.lya.st ger~ ~ 

toprak. m&A&ulleııbnWn ihracı mcın.M.Hml§ ve mllhim bir lıUlllııısl dl. U.. 
sana usulilne tabi tutulmuc.tu. milı:~et. vaziyet.teki aoıı. mk~ 
gözlln.Qnde tut'tı.n.k lbnı.cı m ncdHen birçok toprak m.ahsullerfle • 
eeua. tAbi tutulan mühim birçok ibrnç m&ddelerlmiz ti.JıeriM mw~ 
zu fevkalüde tedbirlerin idamCJl.ııe halcu lilzum görmiyer* UIÖ9tah-
6İl ve köylünün refahını da birinci derecode tutmek su:retııe: 

2-11869 sayılı kararnameye b:ığlı "1" et:ı.yılı lbtoye clahll olen 
ve ihracı menedilen mahsullerden: 

Bczel}•a, nohut. fasuha, ırı:> .. ri.Mnk. börülce. fiğ, bıırçn~·. dn.n. 
pamuk tohumu, kepek, prin::ı. yn.ğı, keçi kıh, z~ytinyağr, kencllr, ke .. 
h-ntohumu, her nevl konserve. kerestelerden yalnız fmnlanmr.1 k&
yın ve katran keresteleri ile Jifl:ı.nsa t.Abi tutulan \'e "2'' nu.mı:u-nlı 
listeye dahil bulunan tiftik, b33Jrsak. halmumu, kUçUk baş hayvan 
derileri, yumurta, zeylin tanMi, sut'.lm, bakla vo soya. fasuly~lnin 
2.7C05 aa.yıh kararnamenin 1. 2 ve 4 ilncU maddesi hUkUmlerlnden 
ı~tifnde eden memleluıtlı!re ihr:ıcın=n serbest birakıhnası ve bu Uç 
smrf memleket haricindeki ycrlre ihracmrn Tisınıııı uıııuınno t!bl tu
tulması takarrür etmiştir. • ·--sr sebep olmu;tur. 

rŞ' ~ ~-.UZ-..~=-:m:nr;:=s_..mwm:._,. _ _. ____ ..-ıı._ ____ ~--------~ıı-ı------~ııam:ı:ı:.-..-~---
~ • ~l\ı: den b' •. SON DAKIKA'nın tefrikası: 27 gemmnı de duıUurarak fçind.eJg1ui 

Mnrkonyaya naklettirdi. ve bunu da tn .. 
dus gemisi gibi denizin dibin~ gönder. 
i.ii. Gecenin yırmi ikisinde 4.mirane bir 
diidt.ik sesiyle Kabinga adındaki bir in
gil:z gemisini C:c durdurdu. 

Ç
e . idı d" ır yıldırım gıbı yakla§ırken 

~~t •reı;.;n bti ··ı · h L' · I ~ boıu .,. e yu: ve sıya ır uıtav 
,ıJ ,,. nen Alman imparatorlul~ do. 
ol• ı \>C~i~~ın harp tan-cağı çekiliyordu. 

1 ıJ' ~t11. -.e nu:11arup katan gemi İn. 
rı.t' c:ı11 

~~ >''PYeni .._ .. • 1· · · H" d · ~f ·e sur at ı gemıyı ın' 

~~c 1 ası.eri hizmete tahsis etmi~ti. 
t h >'ak k· :S '~ c ~ 1 ombnyıdaki, Avrupa mu-
t~~ll~:d~~arı.na götürülecek tabur
• "41li11 gıdıyordu. 3400 tonluk olan 
\~?~ oı aınbarlanna <!oldurulduğunda 

~· l'tııya 
Co:ı Çak i . ncrza\ı: ve mühimmat Em. 

t:ı-ı1,,. Şıne yarayacaktı. 
td ··ın b 
t U. l) oşaıtılmasr tam altı s3at 

il.'ı· lıt 
• • 

1~tıı"t l'l\a::ian gidip gelen san~allar, 
t " t E 

~ ~ · ~~ mdenin c:mbarlarma yığ-
l\.~ ~~ı,, c~ tl'!yfaJarı tngilir a-skcrlcri

t ~ Ct1;,d~lttnck i;in nelerle iaşe ve 
t• . • ıklcrı· . .. d .. , 1 • l'f ' •~in;ı · nı r,or ı:..\'. en .ıaman 

\., 'lf~ı e kaldılar 
"il. 1td • 
~ t>\"~nberi denizlerde dolaşarak 

l.l<:cıdcle edenlerin yüzü dil. 

dü. Cok geçmcmi§ti ki, amlıarlarrnda 

makine gürli1tülerirden ba'jka hir şey 

deniz ortasında ufuklarla çevrilmi! bir 
daire ortasında gibiydiler. Sular biden· 
bire değil, yava§ yavaş, hazmede ede, 
koca gemiyi yutmağa çabştyordu. Biç3.. 
re eemi, l:anr da:nıa l:famla akan hastala
ra benziyordu. Ambarlarına dolan sula· 
rın ağ1rhğiylc kentli mezarrm kend:si 
ltazıyordu. 

!ngiliz!crle Almanlar küpe§tclere da
yana.-.ık bu urun ihtiznn t~e5sürlc scy. 
rcd:yorla."i:lı. 

Mililer de mütecssirdi. Döyle man. 
.zaralara şahit olmamak için harbin bir 

an evvel bitmesini istiyordu. Geminin 
yavaş yavaş batmau ken·disini cidden 
üzmüştü. Bu facianın bir an evvel bit· 
mesi için borda toplarını fora ettirdi • 
İndusun su kesiminden aşağısrna be§ 
on· gülle savruldu. Fakat bir faydası ol
maldt. Aradan bir saat daha geçti. 

Sular ~üvcrtcye yaklaşınca gemi bir 
de:ıbire harekete gelir gibi oldu. Beş on 
saniye sonra yana yattr. Sular, bacasrn
dan içeriy~ hücurr.a ba~ladr. 

Mü11er daha fazla bakamadı .. Başını 
çevir:H. ve bu çevirişyle beraıber dch~et. 
li bir taraka Uuyuldu. Güverte koparak 
çökmilştU. Bu faka, kaynap.n sular an" 

sında kaybolan geminin üzerinde, suta
rm çevrilip dönmesiyle neticelendi. 
bulunmıyan Emdenin içi bir çiftliğe 

dönmüştü. 

İngiliz gemicileri, eşyalariyle beraber 
Markonyaya yerleştirildiler. Son aandal 
Emdene d~ndü~ü zrunan biiyük gemi.. 
nin bütün eu bölmeleri kaldmlmıf ve 
i~crisine su girecek ldelikl~r açılm•ştı. 

34(l0 tonluk gemi yavaı yava§ batıyor-
du. ~ 

• • • • • • • • • • 

• 

Fnkat bunun yükii Amerikan~ ol
du~u için el sürülemezJdi. Geminin için.. 
deki eşya tamamen ku-rtarıldıktan eon. 
ra batırılması Jhnndı. Kurtarılmadan 

batmlrrsa ma1L'? bedelini ödemek kap 
ediyordu 

Bu gemiye ide Lauterbach gitti. Kap
tanın yarunda zevcesiyle çoçuğunun bu
lwıduğwuı bildirdi. Müllerin bmılarla 

bir alı§ veri~i yoktu. Müller, &tmiyi, mü 
sadcre ettiği gemilerin mürettebatım bir 
lim.ı.na götürüp bırakmak için kul~. 
n:ııya karar vCTdi. Sabahı beklemek üze. 
H bunu da J>C1ine takarak y<*ına de· 
vam etti.. 
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ÖLÜ Ü ESRARi 
Yazan: AGA TA KORT ıS 

,Jzmkü ~ayımızdan devam) 
Delikanlı cevap verdi: 
- Noterim<len aldığım bir hn. 

ber beni alıkoydu. iskoçyadaki 
amcam ansızın ölmüş ve bana u. 
fak bir miras bırakmış. Bu vazi
yet karşısında hareketimi tehir 
et:rneği ıdoğru buldum. Sonra ga
zetelerde hayatınızı zehirleyen 
faciayı okuyunca belki size bir 
faydam dokunur diye buraya ka
dar geldim. 

Bu sırada delikanlı da, dul 
kadın da bizi görmüşlerdi. Puva
ro bıdına yaklaştı ve çok kibar 
bİr' lisanla özür dileyerek basto
nunu taşlıkta unutmuş olduğunu 
söyledi. Madam Maltrave de kar 
şısmda'ki adamla Puv<ıroyu ta -

"TIŞtn"dı. 

- Mösyö Puvaro, Yürbaşı 

Blelıi. 
tJıı:i erkek biru k<>nu~lar, 

Panro, Bl~m Beyazçapa, ote -
line inmiJ olduğunu öğrendi. 

Sonra bastonunu aradı, tabi'i bu· 
ı.n.dr. Kadma tekrar iti:ar ede. 

1* hin aldı. 
Hızlı yüriiyere!c köye geldik 

ve !doğru Beyazçapa oteline yol
lanidık. Puvaro: 

- Şimdi biz de bu otele ~r
lef'İT, yüzba§mm geli~ni bekleriz. 
Arttk Londraya dönmek için ace. 
leye lüzum yok. Dikkat ettin de
ğil mi? Mooam Maltrave'nin 
çehresi Blek'i görür görmez ne 
kadar değişti. Sonra çok mühim 
bir nokta var. Blek, salı günü 
-ıkpmı Maltrave'nin evinde imiş. 
Yani adamcağızm ölümünden bir 
".tÜn evvel. 

• *. 
Yanrn saat sonra beklediğimiz 

1dam (!~1<:\i!-Puvaro kendisini o

tel ka~a karşıladı ve odamr
-ı;;ı çtkardr. Odaya girerek bana: 

- Buraya ne maksatla geldi -
ğimizi yüzbaşıya söyledim. dedi. 

Genç subay otururken: 
- Size faydalı olabilirsem çok 

se-rineceğim, dedi. Fakat maale· 
sef salı akşamı etrafmi:la gayri 
tabii hiçbir Mdiscnin geçmedi
ğini gayet iyi biliyorum. 

- Kasabaya ne vakıt geldi -
niz:'! 

- Sah günü, ikindi üzeri. Ge· 
mi çarpmba günü buradan ayn 
laeağı için ogün erkeooen Lond
raya gittim. Orada kararlarımı 

deği§tiren bir haber aldım. Za· 
ten vak'anm bu kısmmı Madam 
Maltravcye anlatırken siz de 
işittiniz. 

- Peki.. Sair aksamı Maltra _ 
venin evinde yemek yediniz o 
gece nelerden bahsediDdi? 

- Ballahi... Tamamiyle hatı
rnnda değil. Bir çok şeylerden 

bahsettik. Maltrave şahsmıa da
ir haberler sordu. Beynelmilel 
politikadan bahsettik. Sonra Ma
ldam bcntlen Afrikaya dair iza -
hat istedi. Onları verdim. Bir iki 
de av hikayesi anlattım. 

- Eğer müsaade ederseniz 
bir tecrübe yapmak isteyorum. 
Siz o akşamki Mdiselere ldair 
bildiklerinizi söylediniz. Fakat 
şuururnızun altında l.-alan bilgi
ler ide mevcuttur. Bunları mey. 
dana çıkaracak bir tecrübe yap
mama izin verir misiniz 

- Nasıl tecriib .... Mesela beni 
ipnotize etmek mi istiyorsunuz? 

- Hayır. Saıde<:e bir kelime 
söyliyeccğim. Siz bu kelimeyi 
işitir işitmez hatrnnrza gelecek 

ilk kelime ile mukabele edecek -
siniz. Kolay bir şey .. Nasıl baş
layalım mı? 

- Nasıl isterseniz öyle okun .. 
Puvaro bana dömrek: 

- Azizim Harting ~di, Siz 
le kelimeleri llıtf en not ediniz. 

- Batlayorum, G~Uz. 
T{ısa bir ses~izHk oldu sonra 

l''ek cevap verdi: 

-~ 

- İsim. 
- Doğum yeri. 

- Bemar 
-Şov 

- S<ı.h 

- Akşam yemeği 

- Memleket 
- Uganda 
- Hikaye 
- Aslanlar ... 

- Karınca 

- Çiftlik 
- Kurşun 

- İntihar .. 
- Fil 
- FildiŞ: 

- Para 
- Noter. 
- Teşekkür ederim yüzbaşını 

Şimdi yarım saat beni odamzı.l 
bckliyebilir misiniz. 

- Tabi'l. 
Puvaro yüzbaıı odadan çıkar 

çıkmaz bana sordu: 
- Eh, şimdi Harting. şimdi 

yüzbaşının veI'3iği cevaplard"'r • 
zannederim ki meseleyi keşfetti 
niz. 

- Bu tabii bir ülümdür 

- Ne demek istediğinizi anla
mıyorum. 

- Yüzbaşının söyledikleri ke
limlerin delfılet ettiği fikir tcda. 
ilerini kavrayamadın mı. 

Gözlerimi hayretle açtım ve 
başını sallayarak hayır dedim. 

- O halde beraber diişünelim. 
Blek evvela bize normal cevap
lar verdi. Gündüz, deı:lik, gece
yi hatırladı. isim dedik, doğum 

yerini anladı. Bunlar n'Ormal te
ldailerdir. Sonra ben kasaba dok 
torunu .tanıyor mu, yahut son 
günlerde görmüş mü diye Ber
nar dedim. Karşılık doktor ceva. 
bmı bekliyordum. Halbuki blı 

kelime yüzbaşıya, doktoru değil 

muharriri hatırlattı. Salı keli -
mesin~ akşam yemeği ile muka -
bele etti. Fakat seyahat ve mem. 
leket kelimelerine cevap olarak 
gemi ve uganda karşılığını aldım. 
Bundan yüzbaşının yemek yer
ken zihnen gemi ve gideceği yer
le meşgul olduğu açıkça anlaşılı. 
yor, Hikaye deyince yemek es
nasında bir av hikayesi anlatmı§ 
olduğu için aslan kelimesini ha
tırladı. Bu sırada karabina ke. 
limesini me)1dana attım. Gayet 
garip bir cevapla knrşılaşhm : 
Çiftlik: kur un ,dedim: intihar 
cevabını aldrm .Bunl:lan ~u n~ti
ceyi çıkarıyorum. YüTbaşımın ta
ntdığı bir a<lam, bir karabina ile 
bir çiftlikte intihar etmiştir. Ve 
itimalki yüzbaşı bu hikayeyi de 
o akşam ~ofra başında anlatmış

tır. 

Tekrar çağıvdı.ldan yüzbal' 
Blek kendisine sorulan suale açrk 
knlble cevap verdi: 

- Evet.. Düşündükleriniz 

doğrudur. Salı akşamı onlara bir 
çiftlikte garip ş.e-kilde intihar e
den bir P.damın macerasını anlat. 
mıştım. Bu adam av tüfeğinin 

namlu11wuı ağzının ~ine aoktuk
tan 9C>nra tetiği çekmi!d. Kur· 
şun- 0cynindc kalmr~. Fakat a

damc~:!, ~yen~ eden doktor 
açıkta bii yanl .. gıörcınelfflt ' tçin 

Bir 

Genç kız seri bir hareketle şap 
kasını başından çıkararak otomo
bilin arka kısmına nttı. 

- !3te saçlarımı azat ettim. 
- lyi yaptınız. Fakat bu ka-

darı kafi değil .. Bir daha bu gUzel 1 
saçları şapkada hapsetmemelisi
niz! 

Araba, atfalt yol lizcrinde uçar 
gibi gidiyor... Gölgeler kararıp, 

ııııklar yanıncaya kadar süren çıl 
gm bir koııu ... 

Otomobil kırmızı parkın önilnde 
durdu .• Güzin kapıdaki ilanlara 
baktı, ve: 

- Nasıl Cemil, dedi. Şimdi Mı 
sırlı me~hur rakkase Ferhunde 
Elmueddep burada mı oynıyor? 

Cemil alaka ile başını çevirdi: 
- Sahimi söyliyorsun Güzin? 
- Doğrusu sizin bu Mısırh ka-

dınla bu kadar hararetle aliikadar 
olacağını:ı:r bilmiyordum. Bilsey
dim daha evvel gazetelerden öğ
renir, müjde verirdim. 

öliimün sebebini çok müşkül ola
rak anlayabilmıştı. ölünün yal· 
nız ağzında bir parça kan vardı. 

- Teşekkür ederim yüzba
§ım. Şimdi müsaooenizle Lond -
raya telefon edeceğim . 

Puvarom.ın Lonl:lra ile görüş

mesi çok uzun sürdü. Telefon o
dasından çıkarken acı acı düşü-' 
nüyordu. ikindi üzeri tek ba§tna 
kırlarda gezmeğe çıktı, Ve an
cak gece saat dokuzda otele gel
di ve lderhal madam Maltrave
nin evine gitmek icap ettiğini 

söyledi. 
Kadınla bu sefer görüftllemiz 

daha -acıklı oldu. Puvaro, ko
casının fotihar etmiş olması ih
timalinden bahsetti, Kadın bi. 
dayette bu ihtimali kabul etmek 
istemedi. Fakat Puvarodan muk. 
ni delilleri i§idince gözyaşlan içe 
risinde boğuldu. Hele cesedin 
muayenesiyle bu §Üphelerin hal
ledileceğini öğrenince hakiki bir 
sinir buhranı geçireli. Puvaro, 
kadının bu ıatırabından çok üzü
liiyodiu .Fakat elden ne gelir?. 

(Sona yanın) 

• 

r.ccrre•t:{.i bn resim, e+·ı~rh hapredih1 ::i 
t<"ı,1.il: c .. ilcn işkencelerden biı · .11 ~v~.c ne~lcdir. 

Son Daikha'nın his, aşk, mace!a romanı: ..10 

Nakleden: lduzaf fe1· E:-en 
_ Allaha~l:ına GUzin yine ma

nasız sit~mlere ba'}lama. 
- Peki dediğin olsun .. Madem 

ki bukadar iııtiyorsun, haydi ine
lim de beraber seyredelim .. 

Genç kız, bu sözleri söylerken 
kolunda deniz mavisi bir kurdele 
ile bağlı saatine bir göz attı; son
ra lla ve etti: 

- Saat daha yeni sekiz olmuş. 
Ferhunde henüz dansa başlama

mış olsa gere!ctir. İçeride epeyce 
bckliyeceğiz ama, haycll girelim .. 

- Haydi Güzin .. 
• • • 

Biraz köşede s:ıhneye yakm iki 
boıı koltuk var .. Güzin ve Cemil 
kalabalık bir yere giren ve ki
bar insanların ses.sizliği ve çekin
mesi lle nğır ağır yürüyerek bu 
iki koltuğa yerleştiler.. Etrafla
rında tatlı gölgelerle kımıldayan 
ılık gece ... 

Sahnede elinde kocaman bir 
topla hilnerler gösteren varyete 
aktrisleri oynayıp duruyor. Güzin 
için her varyete mannsız bir ııey
dir. O bu fırsattan istifade ederek 
daima bulundukları yeri muayene 
etmek ister ...• 

- Burada rahat.smrz ya Güzin. 
Şu önümüzde oturan bayanın kah 
ve değirmenine bcnzlyen son mo 
da §apkaııı sahneyi görmen1zc ma
ni olmıyor ya ... 

Genç ktz gUldü: 
_ Hayır hiç mftni olmuyor ... 

Ben zaten bu numaralara bakmak 
bile istemiyorum. Mısırlr rakkase 
yi bekliyonım. • 

Güzin ve Cemil §imdi ikisi bir
den etrafa bakıruyorl:ı.r .. Yanı -
~larında bir nıuada kırlaşma
ğ:ı Laşlıyan s:ı.çlaı1 alabrüs kPail
miş bir adam, !:Ok boyalı, bar ar
tistini andıran iki k:ı.dınla beraber 
oturuyor, Önlerindeki buz kova. 
mnda soğuyan aampanya şişe:sl 

sık sık açılıyor. Ve çılgın kahka
hnlnr arasında b:ırdnklnra bo!}alı
yor. 

Güzin bu ndama biraz dikkatli
ce baktı ve sonra Cemili dürttü: 

- Cemil. dedi, s:ıkm bu adnmm 
oturduğu tarafa sık sık bakma. 

Cemil hayretle sordu: 
- Hangi hdnmdnn bahsediyor 

sun? 
- Hangi adamdan olacak, §U

rada iki boyalı l:ndmm ya.nıb~m 
da §ampanya içen kır saçlı adam-
dan .... 

_ Peki, niçin o adama doğru 
bakmıyacakmışmı? 

- Çünkü biz ona sık sık ba
karsak o da bize bakar da onun 
için .... 

- Bakarsa ne olurmuş? 

- Bu ıı:tıtln karşılaşmayı hiç 
istemem. 

- Bu adamı tanır mısınız? 
- Annemin aknı.basmdandır. 

Güzin bu cümleyi söyledikten 
sonra gözlerini; yanmdnkl kadm
larla önündeki şampanyadan baş
ka hiç bir ııcyle me§gul olmıynn 
orta y~lr adamın üzerine dikti 
ve sonra tekrarladı: 

- Evet, ta kendi.ili.. Resmini 
kaç defa annemin albümünde gör 
mUştilm. 

- Kendisiyle görüşmez misi. ., 
nız. 

- Hayır •. Annem ve babam bu 
adamla dargmdrrlar.. Bize hiç 
gelmez .. 

- Yakışıklı adam doğrusu ... 
- Muhakkak beni kIZdrrmak 

için böyle diyorsun Cemil.. Bu 
neşeli halinde bile asık suratla 
duran bu ihtiyarın yalcl§ıkh olma 
sma imklin var mı? 

- Artık GUzln hanımın hoşu
na gideceğiz diye kara deee .siyah 
vo lekeli diyemeyiz ya .• Yakı§lklı 
adam vesselam .• 

Güzin Cemile cevap 
Dalgın ve düşilnceliydi: 

Bu adam Güzine nntt i~ 1 

hasmın bir konuşmasını ?ı' 
tıyor .. Güzin odadan içeri ~ 
istiyordu. Knpıyı açacağı ı;ı 

çc>rclen nnneeinin ha' kırır gibi 
ş:ın hiddetli sesini 

0

işıtmlş· il 
ve dinlemişti. Annesi bıı od~ 
Yusuf fü•,naıı beyden bıılt5 

du: 
~e~-' ''Benim nazarımda p ~ 

lmtildir İrfan, bir daha ~'il 
da o adamın ismini anına!" 

Güzin bu mUkülemedetl ıJıl' 
çok düııUndU. Bu adarntıı 
duğunu ve ne yaptığmı ,,o 
öğrenmek istedi.. eesarct e ~ 
di. Sonra aradan günler• rıJ 
lar geçti.. Her §eyi unuttıl öl 
man Güzine bu konuşııı&~1 

nutturdu. 

Fakat annesinin adını 
;şi 

istemediği bu adamın re 
aile albümünde no arıY?r.·0• 
de bu resimler çok ycnı.· ~tf 
ki Güzin Kenanı görür g6 
nrdı .. , 

t 
Bu görüş, o konup•Y1 e'J 

canlandırdı; Kenan deıll~ 
k t ·1d· N. • ., Kun· ı aıd a ı ır ..• ıçın. 

Sonra bir katil olan a~tf 
da iki kadınla. Kırmr:O P~ 
anyor? Bu dik ba.şlı, :ı11 ~U' 
karanlık bakışlı adaıntıı 

masma imknn var mı? 
~~ 

Güzin bir kapı aralıı1r 

lediği konu!JI!adan ~· 
romanı çıkarmağa çab ~ 
§ÜDilp duruyor. Sonra. 


