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MART 19 4 o Bugün Romada BugünBerlinde, 

KURUi 

~~.~~.0~2 yapıldı, bir saat Muharebede 
TeL23872.Po0takutu•u214 1 20dakika sürdü ölen askerlerin 
Konuşmalarda ita/yan Ha- ruhu taziz edildi:-Al-mnn-Ilark_i~~N-·nun-Rlbb-entro-p, K-ont-Clano-t:tnı-fınıl-an k-ıll'.,11-and~ 
,.iciye Nazırı ve Almanyanın H i t 1 e r b i r 
f a~un~~':'~man~r~f~ .. ~i ~~sonra~c~alra~'~g~~aş:ckil n ut u k ve r d i 
on Ribcntrop bugün öğleden en·el Romaya \'ar- Sinyor Murolini tarafından kabul edilmiştir. Mu· 
mı~ ve ista~ronda 1taly;n hariciye nazırı kont Ci· rolini·Ribcntrop mülakatı l saat 20 D. sürmü~ \·e 
i\no, Almanyanın Roma elçisi Makcnzcn ve diğer bu görü~c esna~mda I talyan hariciye nazırı 

.~Car:t erkanı tarafından karşılanmıştır. Ribcnt· kont Ciano ile Almanyanın l{oma elçisi fon 1\la· 
~op JStasyonda toplanan büyük .bir halk kütlesi kenzcn de hazır bulunrnu~tur. 
~rafından alkışlanmış ve ş.ıhsına tahsis cdılmiş Alman hariciye nazırının Homa ziyareti nonnal 

0 
an La Dama kö~küne gitmi~tir. bir temastır ve Berlin • Roma mihverinin mutat 
Fon Hi~ntrop bir muddct kv~kündc i tirahat gönı~mclerinden birini teşkil edecektir. 

,, Düşmanlarımızın hedefı Almanyayı parçalan1aktır; 
fakat nasyonal sosyalizm ordusu onların 

bütün en1ellerini mahvedecek ve galebe çalacaktır,, 
...... ----------------------~----------=---••:· llcrlin 10 (Radyo snal 13) - U· mumi harpte ve son aylardaki mu· 

harebcde ölen a~kcrlcrin ruhunu 
taziz m?-k~:adiyle bugün Berlinde 
A keri müzede büyük bir merasim 
) apılm15 \'e bu mera~imde bulunan 
llitlcr bir nutuk verıni5tir. 

Führer bu nutı~unda Alman mil· 
letınin tarihteki a keri zaferlerini 
hatırlatmış, Alman askerinin asır. 
lardanbcri vatanı müdafaa husu· 
sundaki kahramanlıklarını, Prus· 
ya ordularının muzaffcriyctlcrini 
zi~re::lcrek bugün de Alman ordu· 
sunun, \•atanı korumak zarureti 
ha ıl olduğu takdirde ayni şekilde 
hareket edeceğini söylemiştir. 

Bitler "tarihte vatanı koruyan 
bütün bu askerler galip gelmişler
dir. Çünkü cesur \ c fedakardırlar, 
ölümden yılmazlar Ye vatan uğrun 
da SCYC SC\'e ölürler,, demiş \'C SÖZ· 

!erine şoylc dc\·am etmiştir: 

"Bugün de Alman nıillcli 

ayni fedakarlık . ı·c imanla 
Jıarp ediyor. Bu harbimiz, pW· 
tokra.t demokrasiye karşıdır 

ı•c bu miicadclcdc 11asyoııal 

sosyalizm galip gelecektir. 
Dilşmmılarımızın lıcdeflcri Al 
111!J11)'ayı parçalamaktır. Fa· 
kat 11asyonal sosyalizm ordusu 
onların biiliin emellerini mah· 
ı·cdrcck ve galebe çalacaktır. 

"Du zafc1i elde rlmrk irin 
bcu gece gündiiz çalışıyomm 

ve icap ederse oliimii bile gö· 
ze almış bulımuyornm. l "clt:r 
ki, bu tıatan kurlıtlsım ı·c düş
manlarımıza k:ırşı girişmiş ol· 
duğımıuz bu harpte galip ge
lerek, zaferi ııc davamızı kfl" 
zanalını. 

"Şu11u tekrar etmek isterim 
ki, Almanya girdiği bu lıarptı 
muza/ fer olacaktır; bunda 
§ı7plıcmiz yoklıcr . ., 

Ilitler nutkunu bu sözlerle bitir
miş 'e bundan sonra müzenin av· 
!usuna geçerek orada resmi sclfunı 
ifa eden piyade, bahriye ve hava 

--------------------------:, kıtalanm teftiş etmiştir. Bitler 

rnerika 
~ lYl o !hl m l\Jı;ga!kereuern 1ça lfll 

Mu har iplere 30 günlük bir 
mütareke teklif ediyor 

v. tlerf Jıatl:mla bir nn ııöhctı;isl Vaşi11gtmı, JO (.LA.) - Hadyoda söylediği bir nulukta ayan 

l'b ocg ceoh esı'n de mccli 'iinin hariciye cnci.imeni rcic;i Pittman, Vclsin hir "~ulh yazifcsi,. ıle ta\•zif edildiğıni beyan etmiştir. Pittman, Avr.upa milletlerinden 
'-ulh müzakerelerinde bulurunak üzere 30 günlük bir mütarekeyi kabul 
etmelerini i -;tcmiştir. !\ lumuailcyh, müttefiklerle Almanya ara ında \ c 

h Sovyctlcrlc Finler arasındaki ihtilaflara nihayet vermck" lazımgcldiği· 6dd l d • ni J,aydeylcdiktcn sonra demiştir ki: a •o Şl eı en l .. _ Harbin sebcblcri \'C şimdiki ihtilafların hedefleri hakkında & müzakerede bulunmak üzere muhariplerin mütarekeyi kabul etmeme· 
!erini akıl almaz.,, 

~ovyet taarruzları~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ 

ağırzayiatıageri Hirnler'in kanıpında 
püskürtülüyor 

llctsinki, 10 (A.A.) -Bojor· a kşa 'T'F' z· Dl yafet ii '· k0c ile Torucsund arasında yapı· U 
lan So,1•ct taarruzu Sovyctlere 
~chij~crvi önündeki rne,zilerc 
adar ılerlemek ve bazı tepeleri 

Z<ıptctmck imkanını vcnniştir. 
. Fin tayyareleri Sovyet yürüyüş 
~ollannı i~itilmemis bir şiddetle 
.11.ıınbJ.rdım1n ı•tıni ,lcrdir. Ru kol· 

(IJO\IWU 2 Dcl .aylada) 

Ne~nu kO : 
"O . 

zerıne. çaprazlama iki kuru kemikle l<:afatası resmoluncvı davul ve borazanlar, mnnznr~ya 
korkunç hır hal veriyordu. Kendimi on yedinci asrın 30 sene muharebelerında yaşıyor zannettım.,, 
lnciltcrcnin en son Bcrlin elçisi, Hitlcrlc geçen i k i senesini anlatıyor. Dün nC§rC başladıtımız bu çok mttakh ve ~ayanı dikknt 

C$eri 4 Üncü sayfamızda muh.akkak takip ediniz. 

bundan sonra gerek umumi harp· 
tc, gerek bu son harpte yaralanan 
ın:ıl lıl Alman a~crlcri ile görüş
müş ve kendılcrini taltif etmiştir .• 

l !itler askeri müıccle, harpte ö
lcnlcri n namına c' ikilmi~ olan abi
deye çelenk koyınu5. orada dura· 
rn.k. kıta!arın geçit resmini S<'yret· 
ınir:Lir. 

Geçit. resminden sonra llillcr, 
orada bulunan mareşal Goringc, 
erkanı harbiye reisi general fon 
Bra\•hiçe, ga .> cephe i b3~kuman· 
dam general Kayte'c \ 'C diğer ku· 
ınandanlara '"ela . ede.re'~ aı;keıi 
müzeden •"rılmı~ 'e otomobiline 
bınerck l3aş\c!-t5.lcte dönmüştür. 

Vels. 
İngiliz • Fransız hava 

knv,·ct!erinip muhafa
zası altında 

f ayyarevle Paris-
ten Londra ya gitti 

Homa. 10 (Haclyo) - Paristcn 
>il li riliyor: 

Amt'rikan cumhurrcisinin mll.. 
.ncssili Vcls l<'ransız maliy vckA. 
leline bir muhtıra vcrml!)tir. 

lktısadi ve mali sulh cs:ı.sl:ı.rını 
ihliv:ı c<lcn bu muhtırada czcüm. 

( UPHUlll !? lh'l ~!\) ftl<fa) 
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BugÜnkü lik maçları · _EN_s_o_N_D_A_Kmll!lıK_A 
Galatasaray ve Fenerbahçe rakip· Romada resmi tebliO neşredildi 

1 ·ıe berabere kaldılar Londra, 10 (Radyo saat 18) -Alınan hariciye nazm Ribben. erı trop ile Musclini ve Kont Ciano araaındaki görüşmelerden 11onra 

Taksim stadında: çin çok çalıştılarsa da muvaffak 
Bugün Taksım stadında husust 1 olamadılar, fakat kuvvetli rah;pıe· 

ft rcsmf ·olarak beş futbol müsa· rinin karşısında çok iyi bir ne~~ 
bak.ası yapılmışur. Oğleden evve aldılar. Maç da l·l beraberlikle 
yapılan Taksim lild şampiyona· neticelendi. 

unda Galatasaray B. takımı Şişli 
ne karşılaşmış ve Şişlililer müsaba Fener atadında: 
kanın son dakikalarında bir gol 
atarak maçı 1-0 kaıanmrşlardrr. 

Beyoğluapor • Cü.net: 2-2 
Taksım lıkınin tkınci karJıla,· 

masnu Beyoğluspor • Güneş ta· 
kımlan yapmışlar ve müsabaka 
2·2 beraberlikle neticelenmiştir, 

Beyoğluıpor • f nuyalmU: &-O 
Qğleden sonra ilk resmi müsa· 

beka ikinci kümenin Beyoğluspor· 
Fcncryılmaı takımlan arasında 

yapılmış ilk devrede 5, ikinci dev
rede de 3 gol atmaya muvaffak o
lan Beyoğlusporlular müsabaka· 
)"1 8-0 kazannu~ardır. 

Calatupor • Anadolu: 1--0 
ikinci resmi musabaka gene i· 

kinci kümenin Anadolu • Galata· 
spor takımları arasında oynanmış 
ikinci devrenin ortalarına doğru 
bir gol atan Galatasporlular müsa· 
bakayı 1-0 kazanmışlardır. 

Gıı.lataaaraT • Vefa: 2-Z 
Bu stadda gilnUn en mühim 

mQsabakasını birinci kümeden Ve
fa · Galatasaray takımları yap
mışlardır. Hakem Kemal Halimin 
idaresinde oynanan maça Galata· 
saray Sallhaddinden mahrum ola· 
rak. ve Vefa da mutat kadrosile 
~kmıştır. Müsabakarun birinci 
devresi Galatasaraylılar tamamen 
hAkim oynanuşlar ve devreyi 2-0 
galip bitirmişlerdir. 

ikinci devre başlad~ zaman 
Vefnlılan daha canlı görüyoruz. 
12 inci dakikada Hakkı 20 inci 
dakikada da gene Hakkı 2 gol a· 
tarak takımım berabere vaziyete 
sokmuştur. Devrenin bundan son· 
rası golsüz geçmiş ~ müsabaka 
iki berabere netice~eruni~tir. 

Şeref atadında ı 
Beşikta~ • Hilal 13-0 

Bu stadda giınün ilk lik maçını 
Bcşi.ktaş • Hilal takımları yaptı· 

tar. Sıyah . Beyazlılar baştan ni· 
bayete kadar ha.kim bir oyun tut· 
turan maçı çok a~ık bir farkla, 
13-0 kazandı!ar. Beşiktaş bu gol· 
lcrden sekizini birinci devrede yap 
tı. 

Fcnerbahçe . Beykoz: l·l 

Bu statta gUnUn ikinci ve hafta· 
nm miihim tema ı Fenerbahçe ile 
Beykoı arasındaydı. 

Takımlar hakem Ahmet Ademin 
idaresinde şu şekilde sahada sıra· 
landılar: 

Süleymaniye • Topkapı 4-1 
Fener stadında günnü ilk maçı· 

ru Süleymaniye • Topkap takım· 

lan yaptılar. Müsabakanın birin· 
ci devresinde Süleymaniye 2·0 sa· 
hadan galip ayrıldı. 

ikinci devre eol adedini Süley· 
manlycliler 4 de çıkardı. Topkap 
da buna ancak 1 golle mukabelt 
edince maç 4·1 Süleymaniye lehi· 
ne nctiooencli. 

htanbulapor • Albntui 3-1 
Günün ikinci maçı lstanbulspoı 

• Altıntuğ arasındaydı. Birinci de-. 
re lstanbulsporun ~k çalışmasına 
rağmen güzel oynıyan Altıntuğlu· 
lar fazla gol fırsatı bırakmadılar. 
lstanbulspor attığı 1 golle devreyi 
1-0 galip bitirdi. 

ikinci devre daha canlı ve gil· 
zel devam eden oyunda İstanbul· 
spor, 2, Altuntuğ da 1 gol atınca 
maç 3· 1 Istanbulsporun lehine bit· 
ti. 

Bugiln Şeref stadında ikinci kil· 
me klüpleri arasında müsabakala· 
ra devam edildi. GünOn ilk karşı
laşması: 

ikinci küme 
maçları 

Şeref atadında: 
Kurtulut • Alemdar: 4--0 

Birinci devre 1-0 Kurtuluş lehi· 
ne neticelendi. lkind devrede 3 
gol daha atan Kurtulu~ müsaba 
kayı 4·0 kazandı. 

Eyüp • Kale: 5-1 
GUnün ikinci müsabakası Eyilp 

- Kalespor arasındaydı. Hftkim oy 
ruyan Eyüplüler birinci devreyi 
3·1 bitirdiler. !kinci devrede 2 gol 
daha atan Eyüplüler müsabaka· 
dan 5· l galip aynldılar. 

Taksim stadında: 
Beyolluıpor • Fenel"yllmaz: ~O 

Tamam ile hAldın oynayan Bey. 
oğlu.sporlular, blrlncl devre 15, L 
kinci devrede de 3 gol daha ata.. 
rak, mll&ıbakl\Yl 8 - O gibi açık 
bir farkla lehlerine bltlrilller. 

GaJataıpor • Anadolu: 1--0 
Bu müsabaka oldukça seri ve 

canlı geçti. Birinci devreyi takmı. 
lar 0--0 bere.bere blUrdller. tkic 
ci devrede ortalara doğru Gala.. 
tupor pllbiyet golUnll attı. B11 

devre Anadolu :ır çok aer! blr 
oyun tutturo•ılo.r. Fakat ncticed4;1 
bf.rşey ya~amıy.ır:ılL mUaabakayl 
ı - O m'.\ğl~p olarak bltirdllcr. 

ı·ener: Cihat - Lebip, A. Rıza 
- Omer, Bülent, Esat - Basri, 
Nacı, Melih, Fikret, Rıbii. 

Beykoz: Safa - Bahadır, Halit 
- Mehmet, Kema~ Mustafa -
Turan, Kdmran, Cahit, Şehap, 

Kazım. 

iDrh3ri'""feYiT"· 1 
E : 

Birinci devre Fenerbahçe ilstün 
bir oyun çıkarmasına rağmen gol 
yapamadı. Devre 0-0 belabere ne· 
tice lendi. 

ikinci devre başlar başlamaz Fe
nerbahçeli'.erin muhakkak galibi· 
yet (>C5i nden koştu~unu görüyo
nıı. HAkim de oynuyorlar. Bu şe· 
kilde devam eden oyunun 20 inci 
dakikasında Meüh, Fenerin ilk ve 
son golünü yaptı. 

Bu golden sonra Fenerin başka 
sayılan bekleniyordu. Fakat vazi· 
yet hiç de öyle olmadı. Beykozlu· 
lar açıldılar. üstelik h!kim de bir 
oyun tutturdular. 

Nihayet 25 inci dakikada Şahap 
la KA.mnın güzel bir anlaşmasında 
K!ztm. takımının beuıberlik golü 
nQ yaptı. 

Vaziyet 1·1 berabere olunca, Fe
ner t.alanuOOa aksaklık ıöztllaneA"e 
başla& Bunun Qıerlne oyuna bQs 

bQtQn hlktm olan Beykozlular, 

~-~ dakika ıpndo pliblyet i· 

İ Yarın Haber gazete- : 
i ainde fıkralarını i 
1 ...... -~.~!.~~ .. ~~~!.~:.~~ .......... ~ 
İtalyanın Belyrat 
· elçisı değışli 

Belgrnd, 10 (Radyo) - Bel 
graddan ayrılan eski ltalya.n elçL 
al, hareketinden evvel, matbuata 
beyanatta bulunarak ezcUmle g5y. 
le dem.iştir: 

"Yugoslav hllkfunet.i neıdlndekl 
va.zi!emden a.ynldığnn için mllte. 
~rlm. Zira, Yugoslav milleti, 
ltalynnm ta.kip ettiği elya.ısctl 

çok i;i anlamış bulunmaktadır. 

Bllha.s&l iki memleket ılyuetl L 

ramndald anlq:ına t4m bJr te -
kAmUl n ~a! aalıaama glrdiği 
eı11nada Belgraddan aynldıfımdan 
dola.yı mtıteeeslr olduluzıu& tekrar 
Jllve etmek Jısterım.. 

• 

blı tebliğ neşredilmlgtir. Tebliğde, mülakatın aaminıi bir hava i.. 
çinde cereyan etmiı olduğu ve konuımalara yann devam cdilecc. 
ği bildirilmektedir. 

Diğer taraf tan, bugUnldl Roma gazetelerinin yazdığına göre, 
Almanya İtalyadan siyasetini değigtirmealnl istiyccektir. ''Voce 
d'ttalia., gazetesi bundan bahsederek, İtalyanın, sulh yapması bu. 
&usunda Finlandiyayı tazyik etmeye yanaşmıyacağını yazmaktadır. 

Filistin de 
çarpışmalar 
Sofya 10 (Hususi) -Romadan bildirildiğine 

göre, Filiıtinde birçok şehirlerde yerli yahudiler· 
le İngiliz polisleri arasın da şiddetli çarpışmalar 
olmuş, caddelerde birçok barikatlar vücuda ge· 
tirilmi§tir. Bu çarpıtmalarda 360 yahudi, İngiliz
lerden de 160 polia memuru yaralanmıştır. Bir
çok kişi tevkif edilmiş tir. 

~~~------------~------------------------~-

Kıta~- ssv ani er kurumu toplantısı 
Ankara, 10 (A.A.) - Oeçcn tcnc Ankarada, adliye vekili Fet. 

hi O~yann ha.mi batkanlıtrnda tcessUa ctmi' olan kitapıevenler 
kurumu dün, halkevinin şark salonunda, senelik umumi heyet top. 
lantısıru yapmıştır. Toplantıya riyaset eden Fethi Okyarm ve aza 
olan bazı mebuı profesörlerin de iştirakile yapılan bu toplantıda 
yeni idare heyeti ıeçildikten sonra Fethi Okyar söı alarak kuru. 
mun müstakbel inki§af temennilerini memlekete hayırlı hizmetler 
yapacağına ümitvar olduğunu bildirerek umumi heyete nihayet 
vermiştir. 

Toplantıdan sonra tıyelerle blr aradct fotoğraf çckilmlştlr. Ku
rum pek yakında Bozkurd adlı bir mecmua çıkarmayı karar altına 
almıştır. 

Vels 
,(Ba§t.an.fı 1 inci sayfada) 

le, Amerika, Milletler anuımdald 
ticarl mUnaaebatm ne aekilde tan. 
z1m edilmeel llzmı geldiğt.ni • N.ğ. 
lam bir ııulhun lrunılabilmeal için 
yeni lktısadl nlz&nım nasıl tesl.ıı 

oluna.blleceğhıi lpret etmektedir. 
Fransız maliye nazın Reyno, 

Ve18c ~ap vererek Fransız hlL 
kO.mctinin noktal na.zannın da bu 

' esaslara muvafık olduğunu, harp 
ten aonra 1.kµsadl nlzamm hUrrL 
yet esasına g!Sre kurulacağını b1L 
dirmiştlr. 

Paris. 10 (A.A.) - Suınner 
Vels müteaddit Fransız avcı tay· 
yareleri ve İngiliz k~if tayyarele· 
ri refakatinde bir sivil tayyareye 
binerek saat 10,40 geçe Bourget 
hava istasyonundan Londraya ha 
reket etmiştir. 

Londra, 10 (Radyo, soot lŞ) 
- Amerikan hariciye mll8te§a.n 
Vels bugün tayyare ile Parlsten 
Londraya gelmiş ve tayyare mey. 
danmda Amerikanın Londra elçl 
21 Kennedi Ue İngiliz hariciye 
mUsteşan tarahndan karaılamnll. 

Suikast! 
Montevideo'da bir 

Alman evinde 
bomba patladı 

Mcnte\ideo, 10 (A.A..) - DUn 

akşam MontevldeodakJ Alınan e. 
\inde bir 11ulkast yapılmıştır. Ha. 
sarat aa.dece maddidir. Sinema -.. 
lonunun altmda.ki merdivene kur .. 
gulu blr bomba konulmuotur. Bu 
bomba elliden fula Almanuı ee. 
yirci ıntatilo hazır bulunduğu bir 
temall esı;ıa.sında paUa.nuatır. 1ıı. 
fil!k mUtblt bir gilrtiltU çıkarDUG 
ve merdiven alevler ve dumanlar. 
la dolmuotur. Koridorlar cam lu • 
n1dan ve tao parçalarlle doluydu. 
Yarala.nan" olm~tır. 

Polla mUdllrU Ma.rUnez derhal 
taqktkata baata.mıştır. Sulkudın 

failleri henUz meçhul oltnakla be. 
raber, bu Bulk0.8tı yapanların ve. 
ya buna eebeblyet verenlerin ec.. 
nebi olduklan tahın1n ediliyor, 

Hasan K.uınçayı oeker saklıyan bazı mUe8908eler1n ilcrl aürdUkleri g& 
rtp müdahale tarzından bahsediyor. MWıarrir. depolarında bcytUUııımeal ve· 
rtımeın.Iş 102 bin kllo eker bulunıın Melba • Llyon çikolata fabrlk&BJ sahip 
lerlnln "b1z bunlan satmak lçln değil yapacağımız çikolntalara katmak ır 
:ıtdık., dcmelerlnl Uert sUrerek diyor ki: 

"- Acab:ı Melba • ~iyon !nbrlkası depo1annda ucuz fiyatla atmmııı ııe· 
kerlcr1 ıar!edlnceyc kadar sattığı çlkolataıarm flyatma zaın yapmıyaenk 
mıydı? Hiç ıUpheslz yapacakt \'& sebcb olarak da. hükQmetln ıekerıcrcı on 
kuruş z:ı.mmetmcslnl G"österecekU. Du nolctadan toptancı ıeker tüccıırları 

ne şekeri llk madde olaro.k kullanan esnafın ve te.brikalarm aralarında blr 
rark biılunduğunu ld<.'lla etmek gal'tp olmaz MI!,, ...__ 

.......... ,~ -·- AKŞAM l ) 
. ._ .............. ----.-·-- _ ... 

Necmettin Sado.k Alına.nyruım tcııebbUslerlnden bahsederek dlyor ki: 
"- Herlıal<ıe, Almanya, muharebe mevslml arifesinde bir tarııtta.ıı Sov· 

yelleri l!'inlAııdlya harbinden kurtarmıya, diğer taraftan 1talya ilıt SovyoUert 
uzl&§tırmaya, ve bu ııuretle mU.rtakbcl bAdl.seler knr§ısında üı;tU olarak çık· 
maya çalışıyor. Bundan sonra te~bbU.S edeceği askert harckeUer bu afyıı.e1 
salbadald muvat!e.ktyeU derocesine bnğlıdrr.,, 

HAUUNeOrO ~'":e p t ~ 
.... ~KIN ~V\.AC\I ~it on o ~ 
~ALKtN DIL.t :ı:.ii; - ...... ..._ 

,-·;~rgUn ı~:U:Ja, ;ı::-:~§&k~;ı:: Alman mecmuasmQl ''Hayat 
sahuı,,hakkmdaki tarlttnden bıı.h.aecll yor. Muharrlt hutb& olarak diyor kJ: 

"- Hayat ıahaaı., tablrtnı icat edenin Alınany& aleyhlnde en bUyUk 
propagandıı.yı y&pIDI§ olduğunu daha ı-eçenlerde kaydetmiştim. Bugün ''ha· 
yat laham., tab1rl için buluhıı.n mr.nıı.nm Almıınya tar4tından A1many11. aley. 
hın. rapı:lmıf propap.nd&Jr& d4Jıa bUyü.k bir kuvvet vcrd!:ınt k.aydedece'1JD,, 

Viborg cephesinde 
harp şiddetlendi 

CBaotara.fı 1 inci eayfada) 1 terine mukabil on llıf1ldz bin ~ 
lardan bir kı:.mı ile birçok tanklaı den ibaret bir Fbı kuvveti bulun.. 
ve kızaklar buzların altında kay· maktadır. 
oolmuştur. 

Viborg oophesinde Sovyet taar· 
ıııılan ağır zayiatla geri püskür· 
tülmüslerdir. 

Kareli cephesinde So\'}'et taz;i· 
ki devam etmektedir. 

Garp mıntakasmda vaziyet he
nü.ı meşkıl.kt ür. 

Kuhlno c.phesinde Finler ~v· 
kulcey§l ehemmiyeti haiz ba.ıı 

noktalan işgal ve mühim miktar· 
da ganaim elde etmişlerdir. 
Havanın vaziyeti şimdiki haldt

Sovyet kuvvetlerinin Pctsamo mııı 
takasında ilerlemelerine mani ol· 
maktadır. 

Fin.er memleketin havasına Sov 
yellerden daha alışıkta. 

lyi haber alan mahlillerde izhar 
edilen kanaate gört Nautsi mınta· 
kasındaki harekata büyük bir e· 
hemmiyct \"enlmernesi lazımgel· 

mekte ise de Salla cephesinde Rus· 
!arın geni~ mikyasta harekete geç
melerini bekleme!< i!zım1lır. Bu 
cephede Rus!ar büyük kuvvetleı 

tahşit etmektedirler. Fakat kar fır· 
tması ve bozuk olan yolların hali 
dolayısile birkaç hafta daha bu 
mıntakada bir faaliyet gösterilmi· 
yeceği tahmin olunmaktadır. 

SOVYETLERIN ELiNE 
GEÇEN YERLER 

Mos.kova, 10 (A.A.) - 9 mart 
tarihli Sovyet tebliği: 

Kayda değer bir hadise olma· 
nuştır. Viborg körfezınde Sovyet 
kıtalan Porkansaari ve Pansaari 
adalannı, garp sahilinde Karppila 
ve Runela mevkilerini ve Viborg· 
Scrdobol hattı üzerinde ViborguT' 
şimali şarktsinde kfiin Repolayı iş· 
ı;al etmi~erdir. 

Hava muharebelerl esnasında 
bçş Fin tayyartSi düşürülmüştür. 

RUSLARLA FtNl.ER ESA.S tTL 
BARİLE A.r-..'TAŞIDŞLAB 

Roma. 10 (Radyo) - Stokho. 
imden verilen haberlerde Helal.nltl 
ma.halılinin Moekovadakl Fin • Rus 
temaslan hakkmdakJ ,ayia.lan M 
tekıip, ne de teyit ettikleri bildl. 
rllmektedir, 

Bu aayialnra göre, Fin bqvekt. 
il Rlttl Ue Paa.siklvi Moakovada 
bulunmaktadırlar ve yine Stokbo • 
imden gelen lınberlcre nıu:ar.ın, 

Moskovadn Petsamo ve Karcllya 
hududu hakkmda Ruslarla Finler 
nra.smda esaa itibarile bir anlaş. 
mnya va.rılmıetır. 

Yalnız Un.ngo adası ile Ladoga 
gölllnUn Giınall haklı:mda aıılaema 

kabl! olamamaktadır. Ruıılar bu a.. 
da llG Lndog" afmalinde Salmlyf 
ve Pltkarantayı istemektedirler, 

Finlandiyada askeri 
vaziyet 

Finlandiya topraklarmm vaılye. 
tl dolayıslle, muhtellf cephe ve 
mevziler hakkında vazıh bir ma.. 
lümat elde etmek, Ruslarla Finle. 
rin kaç cephe Uzerinde ve ne 
şekilde dövUştUklerinl tesbit 
mUmkUn olamıyor. 

Ecnebi matbuatın ve bilha.sea 
Norveç gazetelerinin vermekte ol • 
duklan malf\mattn.n istifade ede. 
rek Rua _ Fin ceP,helerinln hakiki 
vaziyetlerini iz3.hı faydalı bulduk. 

TEMAS NOKTALARI 

Rus ve Fin !atalan muh~ellf ee. 
kh noktada yekdiğerlerlle temu 
ha.dedirler. 

1) Petsamoda Norveç ile Rus.. 
ya ara.anıda uzanan ve yUz on 
kilometre uzunluğunda, elli beş 
kllometre genlşli~de olan korl. 
dor tamamen Rusların elindedir. 
Bu mmtahada on bir bbı Fine kar. 
IJT• albnJ3 be§ bin Rus va.rdrr. 

2) Salla cephesinde Rwıtar 

Fin topraklarına 65 kilometre ka. 
dar girmişlerdir. Bea kA.nunWJa • 
n!denberi bu cephede bir dclt
şikllk kaydolumnaınışt.Ir. Burada 
Rwıla.rm elli bl.ıı ~ kuvvet.. 

3) Suomu.aalmf ~esi Rua b11-
dutla.nn.& otıu ldlometre mesafe ... 
df' 163 Uncu Sovyet fU"kası iıuhs 
edildikten eon.ra cephe on l1d kA
nunusanldenberi dEı~ değil.. 

dlr. Bund&n maada halen 19 uncu 
!ırka milfklll vuiyettedir, 

Bu cephede altmJJ beş bin Ru.. 
ııa mukabil 23 bin FinWıdlyalı bu.. 
lunma.ktadır. 

4) Kuhno cephesi: Repola el.. 
varmda llerllyen otus Dd bin ki. 
~iden ibaret Sovyet krtalarmı, do .. 
kuz bin Fin dUl'durmağn. çalıemnk 
tadır • 

~) Lleska cephesi: Rua budu. 
duna kırk kilometre meeatede bu
luruu:ı bu cephe Pellsja.rvi gölUne 
da~. Bu mmtakada yir 
mi bin Rua askerinin ta.amızuııa 
UJ'IJ yalnızca. altı bbı F.in aııkeri 

mukavemet etmektedir. 
6) Aytjoki ve Silojarvl cephe.. 

si: La.doga gölUnUn yüz kilometre 
icatlar ehnallnde altmış bin Rus. 
yirmi beş bfn Fin askeri tarafın.. 

dan müdafaa olunan mll.ııtahkem 

mevkllfıre büyük bil' tuylk yap. 
maktadır. 

7) Pikaranta eepheel: Ladogn 
~IUnün tam ılmaUnde bulunan 
ve Kltela glSIUne daya.nan bu cep. 
hede Rwılann 164 Uncli ve 18 in.. 
el tırkala.n imha edllml,tlr. Fin. 
ler ba mmtakads. yeblıJI bet bin 
Rus aakerine kartı otu.ı Ug hin 
kfol ile hareketi idare etmektedir. 
ter. 

8) Kareli cephesi: Bu cephe 
en bUyUk cephedir. Baltık kör • 
feıi llzerlnde, TepaUn o4nallndc 
Viborga kadar Ladogıı gölll bo • 

yunca uza.nan bu cephede Ruslar 

00 bln ldtllik muauanı bir ku\•. 
vetle Maıınerbdm batt.ma t.aarrua 
ederek Helııinld ;yolunu tutma.ta 
gayret etmektedir • 

Bu cephede müdafaa vaziyetin· 
de bulunan Fin kuvvetleri yüz el· 
li bin klgiden ibarettir. 

B0S MINTAKALAR 
Bu sekiz mühim nokta arasında 

baıan çok ıenff ınıntakalar alell 
de devriye!er ile idare edilmektedir. 

1) En büYuk boı nuntaka Pet· 
samo cephesinden Sallaya kadar 
uzayan kısımdır. Bu cenhe dört 
yüz kilometredir. 

2) Salla ile Suomisalmi arasın 
da da 180 kilometrelik bo~ bir 
mmtaka bulunmaktadır. 

3) Suomisalmi ile Kuhmo ara: 
smda da yüz on kilometrelik bU 
bo~uk vardır, 

4) Lieksa ile Aytjold arasmdl 
ki boşluk ise 130 kilometredir. 

Fin kıtalan ~ cephede mosait 
~erait iı;inde bulurunaktadırlar. 

Sovyetler, adet itibarile Fin ıota· 
lanna faik olduktan di~er Uç cep· 
hede, ran1 Petsamo, Kareli ve Sal· 
lada büyük mikyasta taa~a 
bulunuyorlar. 

Hü!!sa olarak şunu eöyliyebiU· 
riz ki Ruslarm birinci şaOardaki 
kizyüı elli bin askerine mukabil 

Fin ordusu yalnız iki yüz elli b!JJ 
ki,idir. Kaldı ki Ruslar kuvvetleri· 
nl daima yenilemekte halbuld Fin• 
ler ise gediklerini do~duracak kuf" 
vet bulamamaktadırlar. 

Garp cephesinde 
hava muharebesi 

Berlin, 10 ( A.A.) - D.N.B. a· 
jansı bildiriyor: 

Pazar tarihli a~crt teblil: 
Mozel ile Palatino ormanı ara· 

sında topçu ve ketif kollan faali· 
reti olmu,tur. Tayyareler Fransa· 
run prkına keıif uçuslan yapnııt· 
tardır. Oileden sonra fransıJ • 
Alınan hududunda 1 Menercıınıit 
ile 10 Fransız Morane ve Curtflll 
ava tayyami ara~ bir Jıa\'t 
muharebesi olmuotur. Bir MoraD' 
tayyaresi dO§OrülmO§tOr. .. 

• 

• 



ALMANVANIN YENi PLANI - - - - - - -
italyan Balkanlar 

nüfuzuna terkedi-
wıwnnı leceknı iş ı 
~:~•:e ~........ lskandinavya da Sovyet 
~ RetU& 6&ydamm riyuet1 al· 

~=·Pt.r.tç~U;JOaka. nüfuz mıntakası olacak 
• BUyük b1r tunıeye çıka. Komedi 

l'raıı... VU.Uert 29, 80 n 11 ma.rt 
C~lert tetırimlzde Uç wva.re .,. 2 
~~e venıcekJerdlr. Gelmekte olan 
-.uQ &rU.Uer &rumda Kart Bel de 
"&rdır. Grup bot k&dm ve yed! erkek 
&ruatten mUrekkepUr. 
C'ro 29 ınart cuma alqamı Ruhll.n An· 

IZl&k traJedlııt ve Pro8p9 Kerime' 
~ bir P41rdellk btr pfyql Oyn&Jl&C&k. 

'Wl &o ~ cumart.aı ıuzııı aaat 'de 
~thı aan&tkA.rla.rm !;Urakllt \'UlOD· 
bt Pot VaJertye kadar~ ede-
Yataıa dair edebl mtlnmere •erile· 

Cektır. 

h lı..JTU ne. de 4lfnd d6 JılDMnln ı 
>oı. '11•Uk "ll§kla oynaıımu,, plyut Te 
il& Aloranuı 2 perdelik .. _,km eeya.-

U,, koıne<11a1 temail edtlecektlr 
aı · 

ıı._ ınart stınku matinede Kolyerln 
l( PerdeWt Klz&ntrop komedlalle 
..._ ~ b1r perdelik "bir uıunm 
~~ olıxıaauıcWı açık k&lmuı --
0 ıdır.. koı:ned!G '" sec• de .. ~kla 
ı~· ve .. .,km eeyahaU,, piye•· 
tı., teınau edllecekUr. Oyunlar Tepe-

• 
1 tehir tiy&t.roaımda nrUeoektlr. 

d&ı, Petroı liı:nJted flrkeU mUdGrt Se
l\o..wıya piJ'uaıaru. temutarı 
~ döıımU,tUr. ôtnmdl~ 16" 

ınazıy&d&ıa ayda be§, &ltı btD ton 
11:1-ı ~· ne•··edJ.r. ,. ,mlekettm.tıııM bb 
aeıı.uk lh••·-aca kf.ft su " belldıı 
~ur. Pet · -e tenztD tıyatıa. 
buJ R'"lll&llJ'& plyuuma lıabl 
<' • ~tadır. Romenler cıııı bef ~-
2'k r rı .. '1...rı , ... va.ziycU • •tc edıı 
~ lllztunıu eördttkleıi tadUUı ,..p-

t&4ırıar. 
~ kaanı ••k&leUnta _... cı-uı. '1· 
de•eraı.t.e rektörfl ye.nt 9elll tıatçeatn. 
... .... letltU edecak lfl• b&lckmda 
tıı~ete b1r rapor söııdermtıUr. ônll· 

1111 
eltı eene btlh&aa kimya enstltG· 

~ lal&b edilecek •e blrcok ,.S &let 
[) al& le8taat yapılacaktır. 

ezaı ltv itler de d&hJl olmak tısere 
... t Yeratteye bir lllllYGD UAlJk ıab.11· 
11~1mektedlr. Bu para ne Qnlver. 
ltce birçok nokııa!ıJan temin ed1· 
~eJ.ett Slbt latrab talebeleri• btma· 'k!,: l&.zım gelen talebeler lçha 800 
det k blr yurt lnfa otunacakt.ır. Tur· 

y GO bin lira aartedUCQktir. 
'GO trıı kimya ~tU.U lnp&tma da 

dertı~ Ura a&rtohmaeakta. TatDde 
• inşaata bqi&a&eakbr. 

.... ~lda. tekke Ye turbelertD 
baıtt tılınaaına dair o1&D kanuna mu. 
~ barekeUertııdeıı dolayı uk1 mu-

!°aber ~ KbıDı 19 &rkatJatUe be
k.endi kit edllml,ur. Bu &d•mlarm 

ltendtlertne bir tekke hayatı 
~dıkJan ve mtıhteılt A.1bıler pp
h ıtıleıı&ı:ılqllQUft.ır. Hleudea ..... 
arzı b Tah1r lıltn.a &dmdakl f&h· 
Yare~ adaınıaruı kurdutu tekkıJt st· 
• t>un tıt meydana çıkarmqbr. 

1llll Aıık&r&dan gelen lt bankaaı 
Uln lllUdllrtl 8&11.b&ddln Qam 

~eç \O&kte kadar baüuua ı.tubul 
~ mqguı olmuttur. 

&Çac aaı lakencıenmcsa bir fUbe 
\en &ktır. Bankanm Hamburg ve ta. 
... dertyedeki tubelert de fa&llyeUeft· 
... devam•"~'-• 
ıa. ~ercur. Baakanm Kl· 
eebefUbeat lf bacmtn!D pek u olmuJ 

•bile k&p&nacaktJr. 
d Bllkreı bUytlk elçlnıls Jl&m. 

!C~lah Supbi Tannöverln yann 
dir.rimlıe gelmeet beklenmekte. 

li~ullah Suphi bu~ A. ... 
qraya giderek hükOmctle tema.: 
~ bulunacak ve memleketimizde 

13
1~ hafta kadar kaldıktan aonra 
Ukreıe d~necektir. 

ı.. 

Von Ribentropun Romayı ziyareti, Londr• 
diplomasi mahafilinde Fil8.ndiyaya Sovyet tek
liflerini kabul ettirmek olan koalisyona Ialyayı 
dahil etmek üzere Almanya tarafından yapılan 
yeni bir gayret teklinde teli.kici edilmektedir. 
Müteaddit memleketlerin müşterek tazyikine 
pek benziyen bu ta va11ut ıüpheli bir nazarla gö
rülüyor. 

Londrada ileri sürülen diğer bir faraziyeye 
göre Almanya, Sovyetlcrle ltalya araamda bir 
anlatma temimine, bu suretle bir cephe teaiaine 
çalıımaktadır. Alman nazın Rom ada bu huauı
ta görüıec:ektir. Almanyanın ileri sürdüğü pli.n 
İskandinavyanın Sovyet nüfuzuna, buna muka
bil Balkanlann ltalyan nüfuzuna terkidir. 

f in • Sovget sallı 
müzakereleri 

Sovvetlerin r in!andıyadan istediği feda
kArhk, zannedildiği kadar ağır değilmiş 

Amıterdam, 10 (A.A.) - Ber 
linde bulunan ecnebi mUphitle
rinin bildirdifine söre, Alınan 
hilkO.met merkezirldı Almanya. 
nın ve İ&kandinav memleketleri. 
Din Finlandiyanın iatiklllini ga
ranti etmeleri mevzuubahaolmak. 
tadır. 

İyi haber alan mahfellerde ha.. 
111 olan kanaate göre, Fin murah... 
bularının timdi Moskovada bu • 
lunduklan muhakkak cibidir. BO. 
tün blrandinav memleketlerinde 
Sovyetler tarafından Finlandiya. 
dan talep edilen fedaklrlığın ev. 
velce aannedildlfi kadar ağır ot_ 
madıfı aöylenmektedir. 

lüandinav matbuatı, Alman • 
yanın Sovyetlerin yanında bir 
mUdabalesinin önüne geçmek 
üzere Finlandiyarun birkaç mev
kii feda etmesi l!zım geldiğini 
ihsas eylemektedir. 

FlN JIARICll"E NAZIBININ 
BEl"ANATI 

Stokhohnde çıkan Aftan B,l.a.ckt 
gazeteal, Fhıllndiya harldye ıı.uı
n Tanner ile yapt.rfı bir mUllkatı 
nepedlyer. H&rfclye na.an N!Cftm. 
le dem.iştir ki: 

.. _ FinlA.ndlya bUkfımett, Sov. 
yetler birliği met.allbatmıo, ıtnıdl 
geçen llO.Dba.hardaldnden daha tu
la oldufunu pek 111 bilir. Fakat. 

bu btekltriıl tefen1latJ llenU.. ma· 
lbı defildk. Şimı!l~ ~ 
nm ,.ımyetf hN.Qlda izahat vve. 
mem. D~ be~~ !jOk ~
tır. Yalım tunu. teyld edebillrim 
ki hUkOmetim, irtibat memulan 
'\'Uttuile Sovnt RUllY& U. temu 
hallııdedir ve mtbüerel• deft8l 
etmektedir. 

l~INAvrA.LD.Aam 
ll01Ult71117 

Piler ethetten tf!11&ıldlna.• mahfille
rinde !ovyet • J'1a bartıt UAdJ~ Wl· 
d1rde ~.Y ınaılekettertne de 
sk&yet ede<:eli lcorku.Ue ı.u bu~ 
ııona enneıd İlrzu~ lıJı&r edilmekte. 
dlr. Hattl. bazı gazeteler, mUttet'lkler 
Flnlbdtyaya ~dnn etmek tızen 

Norveç n hveı) arasiatnden uJcer 
geglrm•k taı.dikltrt takdirde bu tk1 
memlekeUn bu teıebbOM kuneUe kar 
fi koyacağm.ı ~aktadırlu. 

Kopeııhagc!Jl çıkan Politlka gazete. 
at, Norveç ve ls\•eçin btt&ratlıfmt lb· 
W edecek oları he~sl ldllh.IJ bir 
nılldah&J!llıiıı aUlhlı tılr o:ıukavemeUt 

karplq~ kay~)'lemekt.e~lr. 
D!Jer cihetten Jlol&nda ınah!ellerln 

den selen malQmat& gttre !Ser!Jn Rue. 
.Ftıı nıwt.tmm 90ll& ermMlnJ anıtı 

etmekte t&ka~ btuı.t taY&111utta bu 
hmmıı.ktan lctınap ederek ttıı.Jyayı 

Bo'\·yeUer hlrll~e yaklqtınns.k r.nak 
sadlle bu memlekeU Uıtfllb ballet.mo· 
si lçtıı tazyik etmektedir. 

f' .... 1 1 1 111 ..... .,,"'"'""""" 

1 TORKiYENIN 
VAZiYETi 

1 

ıtalyan ve Alman
lar bunu nasıl 

görüyorlar 1 
8elia. 9 (A.A.) - D. N. B. 

ajana bilcliriyqr: 
Corrcspondan.s dip!opultik, 

g~ deYlotı.rinln harp eahuuu 
SkandlnaYyaya ve Ballranlın teı 
mil etmek 1ıuıuıund&Jd r•yret • 
lerinl hatırlatarak Tilrklyenin va 
.riyetfnden bahaedlyor ve diyor 
ki: 

Almanya ile Ruaya arafrndatd 
terQae ııklathk~, fn~lliırlerln bu 
etbltlllinl. kuvvet iltumlilı boı. 
mak huıuaundakl niyetleri daha 
açık oS.rak gl>rUlUyor. Bu niyet • 
leri tahakkuk ettirebilmek için 
üçüntil devletlerin )'lrdımı 13. 
mndır. inıiltue •• Fransa An. 
kara paktını, Tt1rkiytnin kendi 
hayıtı menfutlıri alıyhinc ola. 
ralı Vranaı• • İncili• ar.ıu•unı 
tabi labıuuaı için lJerldc yapıla. 
cak tetebbilalerde bir hareket 
mebdei olarak cl:irUyorlar. Al
man,,_ Uı dofrudan dotruya te. 
mas aoktılan bulıuımadığından 
Sovyetler Blrlifi n.lltalile temaı 
çarell aranmaktadır. Boğazlar, 
garp devlıtlerl d91M-nmaıı tçtn 
mliaalt blr lıtbıatclb tellkld e • 
dilmektıdlt ve prJd Anadolu ta.. 
rikllt Alınan"ya Rue petrolU 
sevkine mani olwımak istenllt. 
yor. BOtUn bunlar, Türkiye ta_ 
rafından Sovyet Rusyaya karıı 
bir taarruz yapılınadıkça tabak -
kuk ettirilmesi imkiru olmıyan 
plinlardır. 

Gitgide tnsjllı matbuatı ıUtun... 
larma daha fult. ısrarla &beden 
bu ıctlcrin, TUr;Qyıyi yıvag ya. 
vaı endlıey~ dil§Urmeainde pıı. 
lac.tk bİr§Cy yoktur. Türkiye, 
garp devletlerinin gayrl me,ru 
ablolıa harbini Karadeniu de teş. 
mil etmek üzere, Boğuiçinin ve 
Çanakkalenin kontrolunu ele ge. 
çinnek hqıuıundaki teşebbüsle. 
rini anlamadı. Müttefikler iıe, 
TUrkiyenin ıulh umlnl anlama. 
mış görünüyorlar. Bu itibarla, 
Türkiye baınkili, memleketinin 
Sovyetler Birliğine taarruz: niye. 
tinde olmadığını. harice karşı 
aldığı taahhfitlerln prlh surette 
göaterUditini bir Jrere daha ~. 
yan etti. 

Tilrkiye, m~ttefiklerin yeni 
harp a,ahalao aramadaki gayret • 
leıinl ve Akdenizde de huzur. 
suıluk yaratmaı.. i~in İtalyayı 
tahrik ettiklerini görerek dU~Un. 
ceye varmr,tır. Eğer müttefikler 
Gelibolu ıiyHetini betk• 'cldlde 
ihya etmek niyetinde olmasalar. 
Türkiye korkulannın beyhude 
olduğunu ve gerginliğin geçdili • 
ni glfrerek m!iteseltl olacaktır • 

Bir de ltalyao girilf O" 
Mil .... 1 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor z 
Guctt.ı del P~lo ya.ııyor: 
'' HldiHlırin inldf&lı lnclh 

ricali için bllyUk bir metıale tcı
kil etmektedir. Bunda.q altı ay 
evveline celinceye kadar, yeni 
bir koaltıyon harbine, tngllterı . 
nin cihan becıaM>nyaunı temin 
veya mUdaf aa içln istifade etme. 
ai mutat olan harplerden birine 
baıtanabileceğine kani idiler. BU.. 
tün tngillzler t bu yeni koalisyon 
harbinde, Avrupadaki dlttt mlt. 
letlerln, tngiliı imparatorluk t • 
melleri ufrunda, an'anev! aillh 
olan denU: ıblokuını kullanarak 
harbetmek tU:ere, İneilterenin 
yanı aıra yer atacaktan r:annına 
da idiler. Fakat hldlseler bUL 
bUtiln ba1ka tekilde tecelli etti. 
Hiçbir millet tn.ıillzlerin menfaa 
ti ~ yeni JEoalisyon harbi. 
ne ıürüklenmek arzuaunda delil. 
dir. Balkan antantı hariciye na -
nrlannııı tebliğinde bu ~ L 
fade edildlll gibi, Finlandiya fçln 
Urbe Pnaektta ~tlaa eden 
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J!lunllr&ın biri, Meçhul X<>r" 
11&n.ın ta kendld ld.i. Dofan, ll. 
mu. nnııca, halkın gemiyi me
rak ..e tecea.Uıle uracafını an~ 
lamı§, açıklarda bir sandal indirt· 
mit •e fdıre ıiılice, bra yolun. 
dan cinneti daha muvafık bul· 
muftU, Bunu da auf Korfoyu ya· 
kından tanımak i~ yapıyordu. 
Fakat yol burada, irininin mali· 
ktnealnin bahçesinden, ht ınde 
tam ortld.tn coçlyordu.. YL 
nında blr ıenç korun daha var
dı. Ona: 

- Acaba yanbı bit yola mı 
aaptrk .. 

Diye aord~. trinlyl 16nlril,or·· 
du, fınt lrlci onları ıısrmuttU. 
Dofanın, Yunanca olarak konuı· 
tutunu duymuıtu. DaUatm. çı. 
~ılderin araan~ biru dikkat 
cdlnee, ,.tırruktan ve hayret et
mekten kendini alamamııtı: 

- Ne ıu.ıeı blr ertr.e1r .. Ged· 
ciye bemiyor.. Fakat çok tık n 
attı bir in.an tavrı taııyor .• 

Hatırını ilk cılen, dotrudan 
dolruya Mıçhul Korun olmuı· 
tw: 
-Acaba~. 

Dedi ve durdu. '°"re blru da· 
ha llırltdl. Tam bu aırada Doflft 
da bunu görmUı ve baıını çevlre
rell dikkatle bakmzttt.. Göz göze 
gelmftlerdi.. İrini, bu meçhul 
gencin harilcula.de gözlerindeki 
nUfur altında taıınr ıibi oldu ve 
bomuıunu düzeltti .• Doean, onu 
kibar bir tavalye gibi ttlbıladı: 

- Çiçeklerinizle, gtlıtllllin.Jale 
babtlyar olunuı -dedi· yoluıaqsu 
ıaıırdrtc ta onun için burada dur. 
duk .. 

Bu ellzcl tca ve bu ıarlf ctbnle
den sonra trinl artık JÜ~ et
mekte hiç haktı olmadığını anla· 
mıştt: 

Bu. Meçhul Konanın ta ken. 
disi idi.. 

Almanya 
Harbı altı ayda 

bitirecekm ış! 
lngiltereye kartı genit 
mikyasta bir taarruz 

hazırlanıyormuı 
Kopeııhac, 10 (A.A..) - Nuyon&l 

Ti tende &"azetealnln Berllnden aldlfı 
bir habere göM Almanya, pe4 y11okm· 
da geni.§ ınlkyaata b1r tauruz h:ırc. 
keU hıwtı.maktadır. Bu hareket. haf 
lıe& dU,ı:ıoaıı Olan lııgtl~yt latihd&f 
ettiği itln bUyUk b1r aakeı1 ,.. ldya.ıd 
hazırlıktan 90nra yapılacakbr. 

Baylendtgtne göre ven RlbeJıtrop, 

harbin altı ay içlnct. bllec:efiDi beyan 
etınııUr. Alınan ukeı1 m&ht•llerlrıde 
bu Dikb1Dltfe lftJralc edilmektedir. 

Alm&D ılınamc1&Dlamım kanu.Unt 
(Öre mUttefikler yeni cepheler kur
mak hU8U8WldakJ projelerini tatbik 
etmedeıa evvel harp meydaıılarmda 

aerl bir ııeUce elde etm~ ~ak 
llWmdır. 

Almanya bu &YJD eonundan encl 
§lmalde ınılhtln teeasüa edeceflnl Q. 

mit •Yitmekte " mllttet'lklerin lekam 
din&~ ftnl cepbeler lnırmak bu· 
l\mllldald VZUl&TID& l.ikaDdln&V)'ll 
aıemlelleUertnın mani olacagım su. 
netmektedlr. 

İıkandinav ıncnılckctlerinin cı. 
vaziyeti bunu cöıterir. 

Bundan maada TUrkiyenin va. 
ziyeti de, Rusya ve Almanya l.. 
le btiyen harbetmek niyetinde 
bulunmadığını göstermektedir. 

Son altı ay zarfında, İngiltere 
bu harbi Jteştemck hususundaki 
ır%U9unn iıbat etti. Fakat bu. 
gün, yani ilkbahar bidayetinden. 
beri eylüldeki büytlk hUlyalan. 
nı tamamen kaybetıpi§tir. Bir 
koalisyon harbi tahrik edemedi 
ve Alman aJeyhtan bir c!had 
allmetleri benUz bellrınit değil. 
dir. Ablokayı tertip edenler, bu. 
JJun Umit ettikleri kadar mUeaair 
olmadığını itiraf zaruretinde Irat. 
dılar ve İngilterenin yeglne 
mlittefikl olarak Fransa vardır. 
İngilizler ~ uabt olmakta hak.. 
lıdırlar.,. 

Pembe, gihel bir gtlltt kopan· 
rak hafifçe bumuna götUrdU n 
ıiyah, ham gSzlerlni ona dilce· 
rek: 

- Çok kibaramıs -dedi. her 
hllde bu adadan değilalnls .. 

Dotan afır adımlarla yaklqı· 

yor Te yaklaftıkça, gilzelli~. 

cuibeıl, parlaklığı artıyordu: 

- Hayır, değiliz •. Evvelki rUn 
bir cemi ile celmlttlk, yarın da
necefb: .. Buralara doğTu blr ce. 
dnti yapıyorduk, görUyor9unus 
ya. yolumuzu tatırdık.. Muma· 
ffh, bu tatrrmayı ben gUzel bir 
batıra olar~k aakhyacafım.. 

ÇUnkU bana, sizinle konufm&k 
" çiçek bahçenizden yUkaelen 
kokuyu teneffüs etmek uadetlnl 
Ttrdl. 

Bu IBsler, tatlı blr tar•P cibl 
irininin ruhuna dökillmllfttl. 
Galttl hafif hafif inip kalkıyor, 
yUdlnUn pembellfl artıyordu: 

- Hakikaten, dedi, dUn mil 
ıetdlnls, bucUn mtı?. 
Doğan cWUmaediı 

- Çok merale edlyonanıa ft 

•ler ıabfn için dolnıyu eöyteınee
lltlm faydalı ise, eöyllyeyim •• 

- 83yleyin, istiyorum.. 
- Şu hllde, buctın celdlk ... 

fendlmt. 
- İamlnbl torabllir miylm1. 
Doğan güldü, bapnı a.alladı: 
- Hayır, onda beni muur gl.. 

rllnUz. Bunu bir nezaketsizlik 
telakki etme.ninU:, lütfen kendi 
iaminid yerfnis.. 

- Ben. Preaaee trlniylmt. 
Dotan bir çıf hk attı ı 
- Prenıcs İrini mi? ... Ne dıe

dtnb; Prenses İrini mi? .. 
Şimdi hayret aıraaı lrlnlye 

gelmiıti: 
- Ne var, ne oldu, beni tanı· 

yor mu.unu.ı?. 
Doğan kendisini bi.ras toparlar 

gibi oldu: 
- Tı·nı .... ~k mı?. Şey, net, la._ 

mlrılıi ltitmittlm... t 
irini gıtt."'çe mcraklamyorduı 
- Fakat yavrum aiz kiınainis 

rica ederim .. 
Do&an omuzlamu aillcti: 
- Bir yolcu .• Şuracıkta yoluma 

kaybctmiı ve sizden, 1Uzel par 
mağınula yolu ıöstcruıeklitinld 
rica eden biriaiyim 1. 

trini hafif, ıuh ·bir Jrahbh4 
fırlattı: 

- Yalım o kadarcık mı7. 
Doaan, uı:un ldrpikledııin ara· 

bğtndaD iriniyi ıilzdU: 
- Tabii o kadar •. 
- öyle olsun bakalım M~ 

Korsan!. 
(Devama ftl') 

Kömür yUklU 13 
italyan vapuru 

, İngilizler tarafından, 
hamulelerile birlikte 

serbest bırakıldı 
lal'"" 10 - KamUr meııetesinderl 

dolayı hıgiltere Ue ttaıya aruuıda 

çıkan lhtllt.f halledilıııl§tlr. lngtıten. 
tng1.ll.z kontrol lilQ&lllll.& s•tl.rllmll .. 
i&ıı kömUr yUkJU ıs ltaıy&u vapurunu 
bamuleslle birlikte aerbee bır&kmqtır. 
ltaıya bundan IQll~ denl& yoluyla Al· 
uıan kömttrtı almıyacak " Rot.f
daaıda bulunan ttaıyan vapurlan bot 
döneçeklerdlr. 

Karar Roı:nada çok iyi k&rfllaıım.Jt
tır. Bu IUl'eUe tııgtıl.z. ltıı.Jyan Ucaret 
mUza.kereslne dev&m. edllm~• lm• 
kA.n huıl olmtiflı.ır. 

Romada neşredilen 
teblii 
Boma 10 - DUD ııw.d& fil tôUt 

nqredllmifUr: ••Harictye aamn KODt 
cıano dUD öfladeD 80DJ"& ııı.t1la Mfld. 
nı kabul etmlfUr. Sefir, hUkQmeUnla 
ıs ttaıyıı.n vapuunu hamulmle ~ 
ilkte serbest bırakmafa k&r&J" verdl
tınl tebııt etmışUr. İııgilteı-. tarafm. 
dan İtalyan vapurlarının teYldtlnbı 

blr a.nlqımı&mu1ık neUcul oldufa 
t&h&kkuk etmlf, bı,rilte" lt&17uua 
btılllllDIJet1Dl &Dl.ulufQır. 



er'in 
·s kampın· 

da bir akşam 
ziyafeti! 

1939 afustos 26 da çekilen 1 
iki resim: Avrupaıun harbe 
tclu:ddüm eden bu en buhran.. 

lı gÜnlerindc lngiltcrenin Ber. 
lin elçiıi Hcndcrson, ba,vel{il 
Çembcrlaync Hitlerle yaptığı 
mülakat hakkında izahat ver. 
mck iizcrc tnyyare ile Londra.. 
yn ccliyoı--. Tayyare mcyda. 
nandan ,chrc gidilirken, oto. 
mobilin mot&-ü arızaya uğru -
yor ve elçi bu teehhürden a. 

1 ~· .. 
,-

aabileıiyor.-. 

2 
Bu mUnn.scbctlc burada, nutuk

lar Hitler, Hcss ve gençlik teşki
latının lideri olan Baldur fon Şı_ 
ra.h tarafından söylendi. 

Rudolf Hcs, Filhrcrin vekili idi; 
harp patladı,i;'l vnkıt Alınan mille
tini idare etmc.k için göringe halef. 
olarak ilan edilen hes, bana, Hit
lcırin bir çc.c-it mnncvi evladı va
ziyetinde görUnUr. 
Daha .sakin zamanlarda bulunmuş 

olsnydık, Hes doğnıdan doğruya, 

göringin yerini tutardı, lakin Xa. 
zi partisi ile askerlerin arasındaki 
muvazeneyi daimi bir surette te
min edecek kllfi derecede olorite
ı;i yok. 

Uzun boylu, esmer, kaim ka.5-

ları meşhur tebesümU ve kendini 
sevdirdiği hallcrile hes, Naz.! li
derll.'ri arasında. belki en gösteriş. 
lisi ve en ynkışıklısıdır. 

Fru:ln konuşmağa meyli yoktur 
ve mllkUJcmelerinde hitabete me
bardi olmadığı tesirini brrnkır. 

Hos'in tlzerimde bırakbğı fizyo
nomik intiba 5öylc:dir ki, nazizmin 
bütün inceliklerini nefsinde top. 
lamış ve m~butiyctini taassup 
derecelerine kadar vardırmış bir 
insandır. 

l\U1.5'UM VI~ Tl-~IİDITKAU 
S.\Hl\'C 

~nçUk tcskilütında söylenen 
nutuklar arasında hende, Führe. 
rcı kan,ı olan açıklr, mübalağalı 

r<'frranslarla dolu olmasına rağ
n1cn Fon Şiralun nutku bir tesir 
bıraktı. 

Gcnçl<'rc hitap eltl~i zaman 
bcıni hfl,;TCtte bırnkan kısmı §U 

oldu: 

"- Sizin Protestan veya Knto
lık olup olmadığınızı bilmiyorum 
I" 'tın All:ıh::ı. inandı:;ınız.ı biliyo
ı um ... Bu bende Nazizmin gcnc!i 
1 herhar.gi bir dini tercih etmele
ho T!liız! Ohnsh reteği hissini U

ıncbnb., 

Nnza.rl o!arok, TııhudIJcrfn mu-
ktt.npl:ırına ka~ı yarıılan 

ısyana. rağmen, Hltler gençliği 

din cihetinden serbestti. Ilı.kin be
nimsediği dini tatblka, mllcssir 
metodlar sayesinde, gözü korktu. 
ğu için imkan bulamazdı. 

i918 de, l!ohcnzolerlcrin allahı 
Almanyayı mağlübiyottcn kurla
rıunamıştı; ona iliknt etmek hala 
caizse de, bunun bir Alman nllahı, 
ynni Hillerin sıkı sıkıya ittifak 
etiği kendi illiıhiyetlnin tercih e
dilmesi i'>lcnirdi. 

Hitler nutuklanndn sık sık al
laha i58ret eder ve ondan bahse
derdi. Hitler mUşrik değildir. Yal. 
nız bir Hitlercl ve Hristiyan a
leyhtarıdır. 

Hitlerle mülakatım esnasında. 
din mevzuuna temas etmiştik. O 
zamanlarda, muayyen bir kaç In
giliz piskopcruna, Pastor Iliemo
eller meselesini müdafaa ettikleri 
için, kızmıştı. 

lngiliz klisc erkanının, Alman· 
yanın din işlerine karışmalarına 

tahammül edemiyeceğini haykır
mıştı. 

"Hiemoeller, fesat çıkardığı i· 
çin muhakeme edilmişti; beraat et 
ti, lakin onlarıs işe karışmaları 
üzerine hiemoellcrin temerküz, 
kampına gönderilmesi için ben e· 
mir verdim. Herhangi bir lngiliz 
piskoposu Almanyaya gelmeğe te· 
scboüs ederse, huduttan geri çevri
lecektir •.. 

Sonra beni hayrette bırakan şu 
sözleri ila\'e etti: 
"- Almanyada olan dini serbcs

tiyct hiçbir memlekette yoktur!,. 
Bu mütalea, diğer birçok müta· 

lealar gibi C.C\'ap vermediğim mü
talea!ardandı. 

Cevabını bile Yermiş olaydım 
fay<lac;ız o!acağı muhakkaktı. Krn 
di inin ortaya koyduf:ru nasyonal 
sosra:ist dini, ı Allahı Alman olan 
serbe t bir dindi; alt tarafı onu 
al:tkadar etmiyordu. 

Bun<lan başka, bütün söyledik. 

Jerini daima kendisini dinllyen -
lere inandırabiliyordu. 

Mukallidi olan Ribbentropta 
da olduğu gibi, aleliide mükale. 
me ve münakaşalarda hoşnutsuz. 
luk yaratan da onun bu çeşit 

tavırları idi. 
Her Ilimlerin, S. S. polis 

kampındaki büyiik çadırında ve. 
rilcn ak~am ziyafeti benim için 
<liğer bir bakımdan faydalı oL 
du. 

Yemek esnasında, siyah göm -
leklilerden müteşekkil bir korJ 
tarafından şarkılar söylendi, o. 
nu müteakip, gamalı haç hayra_ 
ğı merasimle indirildi. 

Kendine mahsus bir rengi o. 
lan bu partinin, 
çc.-k güzel oldu. 

müzik talimi 

S. Sc mensup olanlar, gi.lçlU, 
kuvvetli seçme insnnlardI; ve 
HiUerin Almanyayı idare ctm~i 

hususundıı çok bUyUk bir rol oy. 
namışlç.rdır. 

Kampın karanlık ve kara.rınz 

sydmlrğı içinde arkada 8lyah iL 
niformalnrla sessizlik içinde du_ 
ranlar, Uzerinc çaprazlama iki 
kuru kemikle kafatası rcsmolu_ 
nan davul ve borazanlar, man. 
7 .. araya meş'um ve tehditkar bir 
intiba veriyordu. 

Kendimi Valen§layn :r.a.manına 

dönmüş ve on yedinci a.<ırtn otuz 
sene harplerindo y~ıyor zannet_ 
tim. 

Bu askeri mruızaralann arzet. 
tikleri tehlikeden mnada, Nil. 
renberg şehri bcndo • şu intıbaı 

brraktı: Aldığım raporlara i,,lL 
naden: 

ı. - O günkU nümayi..5 ve 
ş::nliklcr bundan evvel yapıl
mış olan toplantılardan dalın sa_ 
kin bir hava içinde grı;mişti; hu 
da, kısmen gittikçe artan bir 
kuvvet ve nefse iUma.t hwinden, 
fnl~nt aynı zıı.manda gittikçe 
tan Lir sıkıntı duyljlısundıın 
rl geliyordu. 

ıtr _ 

ile. 

İ 2. - Bu d~Unceye göre, na • 
.zizmin daha ea.kin bir devreye , . 
&ireceğine . dair bUyUyen bir U. 
Jnide işaretti. 

! 3. - Nazi liderleri ile konu~. 
malarnndan çıluı.n neticeye göre 
de lngilterc ile Alm&nya ara.em. 
cia daha iyi bir anl~ıı imkA.ru 
bulunabilirdi. 

4. - Hitlcre karşı gittikçe 
artarak putp~restlik derecesini 
bulan bir müdahene ·.ardı. 

5. - En yük8Ck mertebesine 
crişmi§ bir tcekilat mevcuttu: 

Her Hitlcr, bu münasebetle, 
her zamankinden fazla, benimle 
dostça görüştil. f ngiliz, Framıız 

ve Amerikan mümessillerinin !Ik 
defa olarak hazır bulunmalnnna 
cilpht>Siz memnun olmuştu ve bu 
yeniliğe benim sebep olduğumu 

memnuniyetle i~arct etti. 
Bu fırsattan istifade ederek, 

Baron fon Nöyratın Londrayı zL 
ynrct etmesi için yapılmış bu. 
lunan davetin hıUıi muteber ol. 
duğunu söyledim. 

Bu mevzua temns l'der etmez 
!:ekingen ta vnnı taktr:dı; bunun 
mtib::.lağa'ı ümitlere yol açacağı. 

nı ve böyle bir ?iyarctin tertip 
olunmasından önce İngiliz mnt. 
b· .atının almış olduğu cepheyi 

cleği!?tirmesinin nazizm hakkında 
daha do~u mülahazalar yürUtUI. 
mcsinin elzem olduğunu söyledi. 

O giinü. naıııls:ı. Dr. Göbelslc, 
nkı:am yemeğinde karşılıklı maL 
buatımız hakkında uzun bir gö. 
rUşme yaptık ve bu görü§meyi 
Hitlerc bildirdim. 

Bu konuşmada yeni bir§cy yok. 
tu ve matbuat meselesi hallolu. 
ruunadı; lakin Dr. Göbels hana 
kar;:ı hasSM ve dot8ça hareket et. 
miştl. 

Akil bakımından "Küçük dok. 
tor,. §Üphesiz ki nazi liderleri. 
nin en zeki ve akılhsı idi. 

YALAN SöYLEMEKTEN 
ÇEKiNiNiZ 

Göbels nutuklarmda gevezelik 
etmeı;; mev:r.uu i~aret ederek o -
na yapışır kalır; muktedir bir 
münakapcı ve mücadelecidir. 
Hususi görüşmelerde, hayret e. 
dilecek derecede makul ve açık 
filcirliclir. 

Ben, fırsat düştükçe, hususi 
surette onunla görüş~kten zevk 
duyardım. Ufacık tefecik bir a. 
dam olmasına rağmen Bcrlinde 
komünistlere karşı olan mücade. 
lesinde büyük bir cesaret göste. 
rerek, Almar. devlet merkezini 
Hitler ve nazizme kazandırmış -
tı. . t 

Nutuk irad etmek için kürsü. 
ye çıktığı vakıt, veya eline lca. 
lemini aldığı zaman en büyük 
yalanı söylemekten ve en acı 

zehirleri bile dökmekten çe!.:n. 
mezdi. 

GöRlNG 

Bu sıralarda, general Göring. 
le uzun bir muhavere yapabiL 
dim ve Avusturyanrn "Anşluş., 

(Anşlu~ almanca iltihak mana. 
sına gelir) meselesinden bahset. 
tik. 

Israrla bunun önüne geçile. 
miyeceğini, ve daha birkaç gün 
evvel, Avusturya hariciye nazırı 
Herr Gido Şmit'e Avusturya hü... 
kumetinin fena bir hava yarat -
madan bunu kabul etmes~ni söy. 
lediğini çekinmeden anlattı. 

O münasebetle, Göringle yap -
tığım mülakatın asıl mevzuunu 
temmuz ayında kendisinden Al -
manya ile anlafibilmemizi temin 
edecek olan isteklerinin yazdı o. 
)arak bana verilmesi ricasını teş. 
kil ediyordu. 

Şüphesiz ki ondan istediğim 

bu yazılı talepleri almadım ve 
bunu söylemek faydasızdır. 

Göring, Hitlerin tasdik ve rı. 

zasına nail olmuş olan mevzu. 
lar hakkında düşünce ve müla _ 
hazalarını izharda daima ateşti 

bulunurdu. Böyle olduğu halde 

bu gcfer, temmuzda da söylemi:: 
olduğu gibi, Hitlerle danı~acağı. 
m ve bana cevabını ancak birin
citeşrinin ilk haftasında, erk:k 
geyik avına iştirak için Romin • 
tene (Şarki Prusya) gcldiğiı.ı 

ı:aman vereLileceEini söyledi. 

(Devamı var) 

Varrens eıgarasını yaktıktıın 

sonra yoluna devam etmek ü:ı:e. 

reydi ki, arkasında birtakım ses· 
lcr yüksclmeğe başladı. 

İki kadın birbirlerine girmişti. 
Havada bir bıçak parladı. Kadın· 
lardan biri nehre yuvarlanarak 
sularda kayboldu. 

Suya düşenin biran suyun yü. 
zünc çıktığı. çabaladığı tekrar 
kaybolduğu görüldü. 

Uzaktan koşup gelen erkekler 
belirdi. 

Varrens, atını su boyunca sür· 
dil. İndi. Nehir, burada keskin 
bir dirsek çeviriyordu. 

Kız, akıntıya kapılmış ve taş 

rıhtımın bu noktasına kadar sil· 
rüklcnmişti. 

Varrens yüzükoyun yatarak 
kolunu uzattı. 

Kızı yakalamıştı. 

Bu, ehemmiyetsiz bir hareket_ 
ti. Kahramanlıkla zerre kadar a· 
lakası olmayan bir şeydi. Fakat 
bu hareket bir çok kimselerin 
hayreti ile alakadar ohlu. 

Az sonra, kızın narin vücudu 
ta~larrn üzerine serilmiş 
yordu. 

bulunu-

Herkes ne yapacağını 

mıştı. 
1 

Dick, derhal sun'ı teneffüs 
yaptırmağa başldaı. Bu bir Hind· 
li kızıydı. 

Esmerdi, lakin mini mini elle_ 
ri ufacık ayaklan onun bambaş
ka bir kan taşıdığını gösteriyor
du. 

Kendine geldiği zam;ı.n, iki 
yaşlı kadının acele ı;etirdikleri 

elbiseler üzerine atılıyordu. Var· 
rens, ışının bittiğini gorunce 
derhal ayrılarak atına atladı. 

Toplananların teşekkürleri a. 
rasmda atını evi istikametinde 
sürdü. 

Kızı kurtardığı şüphe yok ki 

birkaç gün sonra unutulup gide
cekti. •• 

• •• 
O gün, Inkaların şehrine biri 

gelmişti. 

Bir talih! 
••• 

Aksam saat sekizde, Don Dic
go ka~alı arabasına binmiş. Soto· 
lan~ evi öni.in~ gelmişti. 

Bu zatı her halde bekliyorlar. 
dı. Küçük demir kapıla!' açıldı. 

Don Dicgo arabadan indi ve 
eve girdi. 

Arabacı tekrar mevkiine geçe
rek bir cıgara tellendirdi. 

Derin nefeslerle içti. Sonrada 
uykusu gelmiş olacak ki ~eniş 
şapkasını gözlerinin üzerine çek· 
ti, mantost:nun yakasını kaldır

dı ve uyuklamağa başladı. 
Demir kapılardan girip çıka· 

rak sessizce yanına yaklaşan 

maskeli bir ada:nın farkına var. 
mamıştı. 

Arabacı, gözlerini açıp önünde 
bir tabancanın soğuk namlusunu 
görünce titremeye haşladı. 

Yüzü ıslak bir mendille bafla-
nırken sesini çıkara. 

madı. Olduğu yerde 
yıkıldı. Etrafı Kloro

form kokusu doldur

du. Bu l:cl:unun kimse 
varmadı. ~o-

. ·-Aşk v• 
. · Macera ·· 
. · .:·.·Ro·-wı anı 
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kaklar ıssır., önünde bulunduk.. 
ları ev bir meur gibi ıusir.di. 

Mezarın ağır kapılan gıcırtı 

ile açıldı. Don Diq:o, kollarında 
bir şeyler taşıyarak çıktı. 

Kapılar tekrar kapandı. 

Don Die;o ayağını arabanın 

basamaf!ına koymuştu ki kafagr· 
na bir şey indi. 

Sersemledi. Baş B§3ğı; araba· 
nın içinde yatan, ikinci bir vücu· 
dun yanına yuvarlandı. 

Ilir nsaiye sonra, başının yanr 
na boş bir kutu atıldı. Bir asır· 
danberi bir tek kurııun bile atma. 
mış olan tabanca bahçenin çiçek· 
leri içine fırlatıldı. 

• •• 
Bu vak'anın cereyan ettiği gü· 

nün ertesi sabahı, Dick Varrens. 
çok erken uyandı. Saat dokuzda 
bir randevusu vardı. 

Hafif bir kahvaltt yapmıttı· 
Traş olurken, kapısının vurul
duğunu duydu. 

Kapıyı açtığı 

da fakir kılıklı, 
gördü. 

zaman, kar§ısın. 
zayıf bir adam 

Ziy;ı.retçi şapkasını çıkararak 

eğildi. 

"- Senor, bendeniz Don Jem 
Mondano Zclayayım vakıtarz: 

ziyaretimden dolayı affınm bin· 
]erce kere rica eclcrim. 

Varrcns, karşısında bulunan 
adamın fena bir vaziyete düşmüJ 
olduğunu derhal farketti; her 
halde bu kendisile görü~mek iı· 

tiyen bir şair olacaktı. 
''- Rica ederim efendim. Beni 

ziyarete gelenlerin ba~ımın üs· 
tünde yerleri vardır. Lütfen içe. 
riye girmek lUtfunda bulunu· , .. nuz. 

Adam içui girdi. Sarı çehre· 
sindeki hatlar titredi; parlayan 
gözlerini Varrcns'e dikti: 
"- Affedersiniz. Te,rifata ri· 

ayete vaktimiz yok. Ben dün 
kurtardığınız l·m:ın babasıyım." 

''- Ah? Kendileri nasıldır? 

İyileştiler mi?" 
- Teşekkür ederim, ~vet: Sir,e 

tcşl'kkiir cd<'ccktim, fakat daha 
mühim bir şey' ı1öylcmeğe geldim. 
füıı:.ını:r.da tehlike dolaı;ıyor ! 

Don Dicgo, dün gece \,ıkubıılan 
hir Mdi:::cdcn dolayı ıııizdl'n ~iip· 

beleniyor. 

Tetik bulunun! Don Dicgo tehli. 
keli bir ad:undır. Zaten ncrr.dcyse 
o da buraya gcl<'cektir. Şimdi yol
dadır sanırım. Size bir tUT.ak ha -

;miadı. Tuzasm ne olduğunu bll -
mlyorum. Siz.inle burada !azla ka· 
lrunıyacağım, gitmeliyim ... J.'nkat 
siz<lcn ilk fırsatta §ehrin haricinde 
bulum•1 fakirhnneme tcşr)C etme. 
nl7.i riCA <'diyorum. 

Kızım ve ben şehirdeki evi klMY 
ya vcrdi~imiz için orayn taşmaca-
11'17.. ni7.i ziyaret edin ve asil hare· 
kctinizdcn dolayı :::ir.c 11iikrıuılıtrı· 

mızı nrzl'tmeğc müsaade edin. E\'I. 
mi krndi eviniz gibi telakki edebi• 

lirsiniz.,. 

Tekrar iğilerek ıüratle uzak· 

laştı. 

Saate baktı dokuza on vardı. 
Vakit kay~trne!e gl"lmezrll. Don 
Dicgo, kendi.sini görmek için yoltı 

çıkmıfitı. 

Mondano kendisine i~e yarıyit· 
cak haberler vermişti. Demek kııı 
nı kurtar!T'ası bir i~e yımyacak· 

CD C\'iWU l.U") 

. 
Dik, kolunu uzr.lar:ık 'bo~ulmafc (bere olan 

sıkardı 

l\fariayı al<ıntıdan. 
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