
GUNUN E N GEÇ 
SAATiNDE EN 
SON HAVADIS
LERILE ÇIKAR 
liALKGAZETES t 

Sahibi ve Umum Neşrıyal 
MlldilıO : 

HASAN RASi M US 
Baıu ldılıı yer : 

VAK 1 T MATBAASI 
A nl.:tırn (.'ndılf.~I \ 'A l\11 l'11 rdn 

DSS 

1~ 
MART 1940 

PAZARTESi 
Numnra : 194 Sene: 2 
Teı. 23872 • P osta kutusu 2 )4 
~AVVVVVVV\/ 

MUID~lk©lit ülkü lbtUJe1 
«; lUI k ~©\©\it ~ lYı ır<dl lÜı 

Allah, i n sanı dost şerrinden esirgesin 

Bir Alman heyeti 
lsveçte faali yete g,eçtı 
ıs ~anünıav nıeınleke ·le ri için selan1e 
Ahnan,~anın ıumavesine g irn1ekmış 

.londra, 18 ( .1.A.) - AvrupJ
nın uzak c:imalinde diplom:ı~i fa· 
~'.ireti art~aı,tadır. Stokholma i · 

ı J\ man ~ah'.'>•yetı gelmı5tir. 
Almunyanm şımal memlel,etlcri i· 
\in selametin Alman himave inde 
olduğuna bu memleket!cri - iknaa 
ç.alı~tıs1 SÖ} lenmektcdir. Fakat 
~kandinavlar li~anıhal ile "Allah 
b_izi dost ~errinden efilrge in .. der 
&tbidirlcr· Sovyetlerin metalip der
me} an etmelerine mukabil .ı\lman
Ya muslihane hulul yolu tutmak-
tadır. Moskova sulh muahedesinin 
Finlandiya şimalinde bir demiryo-

lu in~a:::ına taallCık eden madde ,i, 
l sYeçi kuşkulandmnaktadır. 

Afton Bladet J!azete inin .Mos· 
ko,·a muhabıri Sov~ etlerin Isveç 
garp ~ahilinde bır ha,·a limanı 

te::.isini istediklerine dair dolaşan 
rhayetlerden bahsetmektedir. Bu 
muhabir • .S0\1 f.tl~rin, Norveçten 
de aynı talepte bulunacaklarını 

zannediyor. Daha başka i~a~i de· 
füşiklik'cr bckleniror ve şim::li 
Stokholmda umu..,1i kanaat başve· 
kil Riti ile Pa~iki\'intn, \'aziyeti 
çok vahim g5rdüklcri merkezinde· 
dir. 

Hitler alelacele 
Berline döndü 
Musolini yarın 

Velsle konuşacak 
Sı~ ı hır Alman .. italyan iş bir;ı ;J 

teessüs edıyor 
nl mUzakerata ba§lamak Uz:ere Mu• · 
solinlnin vagonuna girml§lerdJr . 

l\lt)LAKAT 1Kt B UÇUI{ S AAT 
soımn 

Brenncr hududu, ıs (.ı\ . A...) - Bu 
s~bah Musolinlnin husust ugonunda 
Hltlcr Ue MusoUnl arasında yapılan 
mUlAkat iki buçulc saat sUrmU§tUr. 
ron Rlbentrop ile kont Clano uu mU• 
IAkatta h:ı:r,ır bulunmu§lardır. 

Bu görUşme~1 mtlcaklp dört dc\•lct 
adı.mı Musolinlnln husuı.1 \'agonunu 
tcrkcderek vagon N"11tornnında stlrat 
le yemek yemişlerdir. 

Hltler ile ton Rlbcntrop bundan 
sonra Berl:ne hareket etnılelcrdlr, 

Bitler vagonun penceresinden bir 
kere daha Musollnlnln elini aıltmtş• 

...... 

KURUi 

iugiliz ıayyareleri Heligolanfta 

Diln akşam ani olarak ~imali 1-
talya~·a hareket eden lt:ılynn Bll{l
vc:kili Husolininin scyahalı .;ecc
varısındnn sonra tavnz::uh etmiş. 
Ribentrop vo Çiano milleıkatrnı 
mütenkıp nyni gUnlcrde Londrn
dan dönen Amrrikan hariciye müs
teş:ırına bir sulh teklüi nrzctmek 
üzere, Alman dc\'lCl rei.51 Hitlerlc 
Brennerdc buluşacağı anlaşılmı~ 
tır. Mm!olini saat 13.30 da Romn
d:ın ayrıldıktan sonra C\-vela hu
duda yakın Bresanonn \'armış VP 

gece~i hususi treninde gcçinn ştir. 
Bu sırada şehre yn\'nŞ yavaş kar 
ya~rmakta olduğu bildirilmektedir. 
~~ıısolini sabahleyin yoluna devam 
etmiştir. Bugün bumtihim mtilô.kn
tn dair aldığımız haberler şunlar· 
dır: 

(Devamı 2 nci aayfada)' ~ Hitler Ye Mu.,ottnt bir görll,mtde .. 

Alman karakol gemılerine 
taarruz edildi 

l ondra, 18 (A.A.) - Hava ne. 
tareti bildiriyor : 
,_ Evvelki gün Kraliyet hava 
r.uvvc·ı · --.... • erıne mensup tayyare1er 

Borkum ile Heligoland körfezi 
arasında bir keşif uçuşu esnasın

da bir kaç Alman karakol gemi
sine taarruz etmişlerdir. 

• * • 
Brcnner, 18 (A.A.) - Bu sabah 

saat 11,10 da beraberinde Almanya 
harlclyc nazırı !on fübcntrop olduğu 
halde Hitler ltıııya toprağında Bren
ner ka.-ıabasına grimi§, :Musollnl, 1-
talya hariciye nazırı kont Clano ile 
beraber HIUcrl dostane bir eel~lldc 
karşılamış ve srl!mlamıştır. Aaker1 
meraslmı.len sonra Bitler \"C Musoll-

• 
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Millet 
buqün 

Meclisi 
toplandı 

Ankara, 18 (Telefonla) - Bü· 
yük Millet Meclisi kış tatili bit 
tiği için mutat toplantılanna bu
gün tekrar başlamı~tır. 

Türk - ingiliz 
Fransız askeri 

ıtllfakı 
Löndra, 18 (Radyo, saat 18) 

- Avam kamarasmm bugünkü 
müzakereleri esnasında , Türk -
İngiliz - Fransız askeri ittifakı 
mevzuu bohs olmuştur. Hariciye: 
müsteşarı Mister Butler lıir su
ale cevap \'ererek. "bir tecavüz 
vuk uunda İngiltere ile Fransanın 
Türkiyeye büt ün ku\"vetlerile 
yardım edeceklerini söylemiştir. 

1-lalide Edip 

Küçük 
milletlerin 
·vaziyeti 

Balkanlar tehlike 
karş : sında 
bir leşecek 

Neı•york, 18 ( A.A.J - .N'C\')'ork 
llerald Tribün gazcte:.i Avrupa 
kü~ük milletlerinin vaziyetini tet
kik ederek ha:ici bir tazyikin. bu 
milletleri, daha sıkı bir e!bi riliğiııe 
mecbur rttiğini yazmakta ve ~y!c 
demektedir: 

S!tandin:w memleketleri bu me· 
yandadır. Balkanlarda da endişe 
eski dü~manhkları unı;tturacaktır. 

,\ r.la unutmaınaııdır ki, ahiren 
akte:lilen mıntaka\İ bütlin ittifak 
!arda . ya Alman \'eya Hus a eyh-

3ugün üniversitede ilk tarlığı temayülü vardır· Avrupa 
açı~ de~si~i verdi küçük devletlerinin Uik!ali yalnız 

Edebh·at fakültesi İngiliz ede- Almanya nya Rusyanın tehdidi· 
bi~atı p~ofcsörlilğüne tayin edilen ne maruzdur. Müttefiklerin değıl. 
Bayan Hıılide Edib ilk açış dersini Bu küçük milletlerin endişesi de 
bugün s:ıat 17 de vermiştir. Bir- bundan mütevellittir. 
<;cık tanınmış profeı:ör . .ilim ada.m- Halen Skandina\·ları tehdit e-
lan ve ~debiynt mtlntesiblcrinin den tehlike Ru:.yadan ziyade Al 
bulunduğu bu konferansta roman-
cı Şekııpirin dünya edebiyatındaki manyadan geliyor. Skandinav 
mcvkiini anlatmıştır. memleketleri Almanyadaki taar-

Göklerde 
bir tacia 

Bir tayyare yol~usu. 

Pilotunu tabanca 
tle yaraladt' 

' e' yorkta bir turizm )JÇağmın 

1 
.ıotile yolcusu ara$ında bir bo· 

,5 U~ma olrnu5 \e tayyare Hürriyet 
ıeykelinin biraz öte5indc denize 
Hi~müş ,·e yolcu dalgalar arasında 
'>0ğu'.mu~tur. 

Pilot jozef RoSC'm:mn isminde 
>ir gençtir. l c:panyol harbinde 
Cumhuriyetçıler tarafında muha
rebe etmiş ; tayyarc~ile denize düş· 
mü~ o zaman bir romorkör tara· 
.ından ku:-tanlmı;tı. 

Pilot hadLeyi Poiıse şu şekilde 
anlal-nı~tır. 

Floyd Bennrt tayyare meyda· 
"lıthla bir adam kendisine miiraca· 
at etmiş. pilotluk öğrenmek istc
•liğini söyliyerek ders almak istc
mi~t ir. O da razı olmuş; bir ücrrt 
tespit rtmi-:1er ve ikisi beraber ilk 
ders içın bu küçük tayyare ile 
ha\·alanmışlardır. 

Sekiz yüı metre irtifaa geldikle
ri :-aman yolcu birdenbire korku 
ile Meta şuurun~ kaybetmis. tay· 
rarenin içindeki cihazların üstüne 
ateş etmcğe başlamı~tır. Bugünkü Avrııpa harbini ~ki zamanların mıc

lıasara harplerine brnzrtmck miimkiindür. Dcniz
lc~dm yapılan ablol:alnrdaıı soma ordularm Zig
ir:d ve Mojino gibi aşılmaz scdler ve kalell'T önün-

de aylarca lıarekctsiz kalmaları bil sözlcrimizı 
tasdik etmez mi? 1 şte btt kalelerden biri olan Zig
/rid 11attmııı öminde tanklara karşı aşılmaz bir 
mani gibi yükselen dişli müdafaa IUJllt. 

Konf eranstan l!IOnra ~·eni İngiliz 1 ruz fikri ve kuvveti rnahvroilme- ı 
Edebiyatr P rofesarü şerefine Tak· dikçe rahat nefes alamıyacaklar-

1 
!!'m belediye gazinosunda lnısu!t 
bir çay ziyafeti veri~tir. dır. 

Buna mani olmak istiyen pilota 
da hücum etmiş, başına ağır bir 

(Devamı 2 nci n:ı>fala) 



Her ne olursa olsun, Rı'bent \ 
ropun 21 mayıs sabahı takındığı 
tavır, vaziyette hiç l::ir değişikli& 
yapmadı. Londradan aldığım ta· 
limat lizerine, onunla öğleden 

sonra ikinci defa görUştUm. 
İngiliz hük\tmetinin Prağda Çek 
hlikClmetinin Henlein (Henlayn) 
ile doğrudan doğruya temasa ge... 
çerek anlaşmaları için te!ebbü!e 
giriştiğini söyledim. Ekselansa 
aynı zamanda, Fransa hlikômefr 
nin Çeko • Slovakyaya karşı ta
ahhUtte bulunduğunu ve taahhü. 
dlinü yerine getirmeğe mecbur 
kalacağını hatırlattım. · 

Majestenin hükumeti, Midise -
ler karıısında bu lge knrışamıya
cağına dair teminat veremly~ 

cekti. 

RIBENTROP 
SOMURTUYORDU 

Sabah, çok heyecanlı olan Ri.. 
bentrop öğleden sonra yUzUnU as· 
mıgtı. (Şilphesiz, HitJerin emri 
üzerine idi.) Bertin: değil, doğ
rudan doğruya Prağa yapılmasını 
söylüyordu. 

Ribentrop: "Bu h5.diseden b\r 
harp doğarsa, bu harp Fransanu: 
tecavüzü ile l::aşlayacnk ve Alma:ı· 
ya 1914 te olduğu gibi harp ede
cektir." 

Bu cQmleyl, 1939 eylillilnde bir 
çok kere avnen tekrar etmişti. 

Nihayet, bir pazar günU. ona 
başnazır vasıtasiyle (Ribentrop 
o esnada Berlinde değildi.) Lord 
Halifnkstan gelen bir mesajı gön· 
derdim. Lord Halifaka, lnl bare
ketlcrdcn .. ,,çekinmesini zira bir 
harp vukuu da bütün dilnya me
deniyetinin yıkılacağını söylüyor 
nazarı dikkatini celbediyordu. 

Berlindeki 21 mayıs hadisesi 
bu suretle nihayete erdi. 

Pazartesi sabahı, huduttaki 
Alman tahşidatının doğru olma. 
dığı kanaatine varıldı. 

SEFARET ERKANINA 
HUSUSi TREN 

Çekoslovakyadaki belediye in· 
tihabatı, kan dökülmeden ve Hen
le'in partisinin lehine olarak 
pazar glinU yapıldı. 

Hadiselerin tabii bir seyir ta
kip edeceğine dair Umlt vardı. 

Nden tabii bir serir takip ede. 
mediğini an!ntmazdan 8nce, as· 
tında gayet ehemmiyetsiz olan, 
fakat epey glirliltü yaparak, l::ir 
çok hadiselerin doğmasına sebep 
olan bir vak'ayı anlatacağım. 

Anlatacağım bu hilcliye, husus! 
tren hikliyesidir. 

tngilizsefaretine mensup do
nanmıı ateşesi. 21 mayısta, gayet 
tabii bir hadise olarak, ailesile 
Berlini terkedecekti. 

Sefaret erkanından biri, bunu 
fırsat bilere~<. kendi ufak çoeu'1:· I 
lannı da göndermek istedi. 1 

Tren idaresi vagcn:Ia yer kal-1 
madığı, lakin hususi b:r vagon 
ilave edeceklerini söyledi. 1 

Bunu duyan sefar::t erkanına j 
mensup iki ki~i. k::n~i ailel::ri.ni 
de göndermek is~edil::r. Va~on • 
böyl:ce dolmuş oldu. 

işlerin bu merkezde olduğunu, 
h;:ıriciye nezaretinden avdet et
tikten scnra öğrendim. Sefaret 
bin1sına gireceğim esnada Fra'l· 
su: sefiri ne merdive.1lerde karşı. 
laştım. İngiliz kolonisini Berlin· 
den tahliye etrrenin doğru olup 
olmadığını sordu. 

Ha·ı:ıdis bu eı:n::da Londraya 
ka.:ar gitmişti. İn..,iliz harViye 
ne::ar•t'~d-n l:-a"'a te1 .. fon etti r; 
ve yrı ıla.n bu b •ırlı'.ların derhal 
önüne gcçm !mi :stiyorhrdı. 

Telefon ahizesini yerine koy
rnamı~tnn ki, hariciye nezaretin· 

den (Alnun Hariciye Nezareti 
Umuml Kntibi) telefon. ettiler. 

Bir çok sefaret pasaportlannır. 
viz edilmek Uzere gönderildiğini 

ve etrafı heyecana düşlirmemekli. 

ğim rica olunuyordu. 
Baron Von Weinacker'e, dah<ı 

yeni öğrenmi§ olduğum h4dise 
den onun kadar 1aşınr.ıı olduğu· 
nu, bir kriz vukubulsa dihi 
nu, bir kriz vukubulursa dahi, 
Berlini en son terkedecek olanla 
rın, hizme?nde bulun.an ate§ele. 
rin olacağını. maamafih hususi 
vagonun hareket ettirilmiyerek, 
ıefarct erkanına mensup herhan 
gi bir ıahı&ın gitmesine de milsa· 
ade etmlyeceğiml söyledim. 

HARP BAŞLAMIŞ CtBlYDl 

Bu hAdise, u.ten gergin ola1. 
ainirlcri bir kat daha gerdi. Ma· 
amafih diğer ufak bir hAdiscyi 
nakletmekten de kendimi alamı. 

yacağım. 

Ayın 21 inde, akpm yemeğini 
Hitlerin dostu olan Londra sefiri· 
nln kaym valdesi (Frau Von 
Dirksen) le birlikte yemi§tim. · 

Fransız sefiri de hazır bulunu· 
yordu. Yemek esnasmd41, beledi 
ye tanzifat amelesi, binanın ya. 
kınlarında bulunan ufak bir oteli 
dinamitle yıkıyordu. 

Bu otelin yıkılması, Hitlerin, 
Berlini imar pllruna dahildi. 

Bayan Von Dirksen'in önUn 
den, Franıua • Ponse'ye, harbin 
başlamıı olacağını ıöyledim. 

Aaradan bir kaç ay geçti, bir 
gUn G5ring bana: 

.. _ Mayıs ayındaki krizde ol

dukça korkmuştunuz r:• 
Bunu nasıl tahmin ettiğintl 

ıorduğum vakıt, yukarıda söyle
mtı olduğum ve ona gayet ciddi· 
yetle nakledilen şeyleri tekrar
ladı. 

Bunu nasıl tahmin ettiğini 

anlattım. Bunun üzerine, kendisi
nin de o gece Berlinde bulundu 

funu ve yıkma Ameliyesinden bi 
haber olduğunu nöyledi: "ilk 
infilakı duyduğum za:r.an, lt:n'!t 
Çeklerin i§c başlamış olduklarım 
zannettim." 

Göring, böyle bir net!ceye var· 
dığına göre, diğer inr.anların kor· 
ku içinde yaJamağn hMlan oldu
ğunu anladım. 

HlTLER iNTiKAM ALACA 
CINA YEMiN EDlYOrlL 

Bu hiklye, Alman zihniyetini 
açıktan açığa, beliğ bir surette 
gösterir. 

Almany;ının Çe!~oztovakyaya 

hücum edecef!inl zannederken. 
Almanlar Çekosloval:ya tarafın· 

dan taarruza u!!rayacaklarını za7t· 
n:diyorlardı; b:r Avrupa harbin~ 

Çeklerin sebep ohcağını düşUne. 
rek ona göre hazırlanıyorlardı. 

Ha·:ls:lerln 21 ır.ayu:tnn sonra 
normal bir va::iyct t~!:ip edece!:· 
lerini söylemi;tim. 

Ncr..-al b:r ceyir t:?~p etır.eme· 
terine şiiph'!::iı: yn'l.1ncı m:ıtbu;:ı 

tın ali:lığı vaziyetti. 

Çeklerin, A lmftnyaya meyd:ı" 
okur bir şel:ilde 170 000 k:~iyi 

seferber etm'!lı:ri, ve bunu, lfük 

re karşı yaptıklarını dü,yaya il.:n 
etm:l: e:::f cöileceI-; bir hare ~et i 
Hitkrin h'lttı h<"r::ketirJ deği~tir 
m:s!ne ııebep işte bu idi. 

(Devamı var) 

I ~ ! . ' . h"' ,.. t.. -•. e s n :ı u :un1eı.1 
ve']-1~"yor 

H:ls'n~i. 13 (A.t •. ) - Arazi 
nin tahliyc:;ine her il:i tarafça nı· 
hayet veril:fü:ten sonra kabinede 
değiıiklik yapılacaktır. 

Ankara telefonu 1 
Bir ev tahliyesi 

yüzünden 

Ankarada bu ün 
bir cinayet odu 
Ankara 18 (Telefonla) - Bu· 

gün Ankarada bir kişinin ölümü 
birinin yaralıirun:ısile neticelenen 
bir cinayet olmuştur. Adem ve tb 
rahim adında iki ka:deş. Osman 
adında birinin evini iki bin liraya 
;atm almışlardır. FaJ~at evini sa· 
tan Osman tah:iye et:neme!tte ıs 
-ar etmıştir. Bunun üzerine kar· 
leşler mahkemeye müracaatla e\ 
hakkında tahliye kararı almışlar· 
lır. Bundan muğber olan Oınıan 
>ugün Akköprü yolunda. kardeşle· 

rin önüne çıkarak tabancasını çek 
;niş, ateş etmiştir. Çıkan kurşun· 

'ardan biri Ade.'Tli öldürmüş; lb 
ah;mi de ağır surette yaraiamrş· 

trr· Yaralı süratle ha')taneye kaldı 
ılmı,, katil ya.l{a'arum~tır. 

~-

Ankara nisaiy~ kliniğ: 
Ankara 18 (Telefonla) - An· 

:i:ara tıp f akOltesi doğum ve nisa 
iye kliniği bütUn fenni te isatı 
muhtevi bir halde 38'.:> bin lira sar 
file yaptmlaca!\llr. 

--o-

Doktorlar arasında 
yeni tayinler 

Ankara, 18 (Tclcfon!a) - Sıb· 

hat ve içtimai muavenet birinci 
sınıf müfetti§l:rindcn Dr. Sait 
Akgirman terfi:ın 90 lira ma 
aşlı baımüf ettişliğe; ikincl sı'lıf 
müfettişlerind:n Dr. Faik 80 lira 
maaşlı \irinci sınıf milfettl~tiğc · 
üçüncü smıftan Hikmet Fırat 70 
faa maaşlı ikinci sınıfa, Diyzrba· 
kır s!hhat mlidürU Fnıl gökçe· 
ören Kayseriye, Erzincan sıhhiye 
mildürli Celal Bayson Kütahyaya 
Kütahya tıhl:at müdürü Re§İt 

Talimcioğlu Errincana. Edime 
sıhhat mildU Os:r.an Münir Ço. 
ruma, Urfa aıhhat müdUrU Hilmi 
Muaşa, Maraı sıhhat müdürü 
Ra~ıp i3 u r ı a y a, Kaysen 
s?.hhat ır.fidUrü Zühdü GUven Di
yarlıakıra sınıf ve ır.aa§larile nak 
len tayin edilmi~lerdir. 

Dö:-düncü umumi mü
fctti~Hk m~.liye 

mii;}n virliei 
A~!c:u-3, UJ (Tc!!!fcdn) - Ver. 

giler temyiz komisyoru raportö 
rü ı\li Nı:ci Aksan UO lira maıı~la 
ıför:i.Ü:1CÜ umumi miifetti§lil: r:ıa 
liye rr.U,:wirliğ:ne terfiiln t~yin 

edilm~~tir. 

Tuna vüks 11i nır 
Bu~ape§te • Zağrep 

demiryolunda 
münaka!e Jurclu 

Bıı:Jape~te, 18 (A.A.) - Tuna 
~ehlikeli bir vaziyette ıu seviye. 
s'.ni yükseltmektedir. Diln gece 

Tuna suları üç metr~ kadar yük· 
selmiş ve sokakları su basmış· 

tır. Sular, büyü!c buz ~ parçaları 

sürü1demektedir. Macad:;tan o
vası:u, Tunanın diğer ayakları .la 
1:ab:ırdığr:1dan, su basmıt ve Bu. 
tlapeşte • Znğrep demh-yolu ınü· 
:ıakalfitı durmu~tur. 

Hitler - Musolini 
mülakatı yapıldı 

(Ba,tnrafı 1 incide) 
tır, Ec.' d'J.klkıı sonra, saat 13,13 df 
Musolbl ile kont Ciano da RomayJ 
b:ıroket etmlşlcrdJr. 

l"E.'il Bl n !SULH TAAnnmrn 
tın.tl\lALt VA!l 

Loudra. 18 (A.A.) - Röyterln dip· 
.omam< muharrlrl dJyor ki: 

Londradıı dJplomaUk mahatilde 
Musollninln şimali ltalyııya hareketi 
ıln sebeblert malQm dcZfldlr. I~aka• 

ilğer tııra!tnn, nazUerin fon Rlbcnt 
ropu, Yel.sin sulhperver vaz'te.slnden 
bnZı mena..I elde edcbllC':ek ve bl• 
sulh taarruzu yapabll::ncl< için Romn
ya göııdernılı bulunduklannda da 
,uphe edilmemeltt.odlr. 
:ınlı.AKA T VELSLE ALAKADAR 

DEO!L MİT 
\.'aşlnı;ton, 18 (A.A.) - S1yas1 mıı 

hatlUn bUtlln dlkkatl, Hltlerle Mu::ıo 
l1nl arasında yaprlıı.cak olan mUIAkaı 
llzcrlne teksi! edllml§tir. Fakct şlm· 
1lye kadar ve h!ı; de!tllsc v.,1n .. ton 
da. bu mUllıkntm Vcl:ln \-&::!!esli( 
mUnascbettnr ol:lu~ıı d:ılr bir nlA· 
met görülmcmlşUr. Tabm'n edlldt:ınr 
<tike, ltnlyn kuvvetlerinin Atman 
1tU\"Vctıerlne llUhaln de~ı aulb için 

!manya tarafından bir ı;ayret sarf 
<nevzuubansUr. Musol!nlnln Vcıse 

HIUcrin son kararmı b'lı.llrmesl için 
bu ır.Ul~kat& karar verllmlg olması 

muhtemel tel~kl<J erl!liyor. 
vm.s tltA~1E'rlNt T~llIDIT 

ETI't 
r..oma, •n (A.A.) - Sumner Vel~n 

kral, Yusolini ve Clant> lltı yaptığı 

~~ru,melcrden sonra, :Musol!nl ve Hlt 
lcr arasındaki ı:ıute.katm neUces1nı 

anlamak Uzere n.omadakl lkametf 
mUddetinJ uzatmnğa liarnr verdi~ 
rivayet olu:ıuyor. FUhrer ttnıyaya gl 
recekt!r. ıtUl~kat hudut yalmt'tldıı 

bir kllı;Uk ~ehlrdc vu'kubulo.caktır. 
l1USOL1Nl l:'AmN '\IEL.~ 

llONUŞACAK 

Roma, 18 (A.A.) - İyi haber alar 
mıhatıı, Musolln'nfn bu:;Un FUhrerlr 
yapaca~ı mUltıkat baltkında yarın 

Velsle konuşaca~ı aöylcmelttedlrler 

GÜitÜŞl\IE SAM11\tl OLDU 
Londrn (Uııdyo aa.at 18)- Sinyor 

sini lcab ettiren sebob, 80n hafta· 
ar uırfın~a!tl myn.<!i \'&ziyetln, iki 
.n"hver devleti bıışveklll arasında. 

:ti mUnascbatı göı1en geçirmek 
'llzumunu hasıl eb:l.lş olmasıdır. 

Le jur gazetesln.ln dfplQJllatik 
ııuhıırrlrl de, Hitlerln llall:an 
:levlctlerlnJ kendi menfaatine ola
·ak b!tarnrıı:~hl'D'nk arzt•.slle lt.al
·ııy1 kendi da're!l içine nlmoğa ve 
'talyanrn Sovyct te:c.l:ılıll11lerl11den 
ılÇ kor!.u.su o!mrvr~-ı~ı tC'minatı

'U v:>rmP~e teşcb...-·s ctti:~fai gös
•e.ren o.lameUorC: , b..-uınediyor. 
11' muharrir diyor ki: 

Hltler • l!uso:lnJ görUşmedndt' 

' bir b::.1ka bodt'f clnJ•a lıulunabl'ir· 
Paskalya. ar"fcsfnde Sı•mncr Velrln 
ı\ vrup:ıdan nvrılral; tız~re bulun
ıu"!u fiU sır:-· a l-Iltll"r Alın11n hn· 
iciye nez:ıreti ve Alnan prone
~a.nd~SY ta~f•nd:ı..."l b!l!'lnnan sulh 
·e.arrur•nu d~l< .. rı:ıl: ııurette yap. 
"'lt fr•' ·or glb'·Ur. 
EkıPl<:ivor ge:~~tPsL'tdC Mnrsel 

">a,·s. Führ"'rin Bıl'· ~.,IPrda Bol . 
ıevi"'1h ~·olunu l:"'Sr'tl'lt \'O bu 
-ı•ıretlo T' "zv"ı•ı.., ve Pn.rl"Jc Lo::ı
'ra"a •11lh !:::hin· e tavn .. sııt•tn~ı 
·mdu~ .. ~"anın t~vC't'r!lhf1rU ka· 
.,nm.,1• f\·~re '"'~"ı ..... , bir /o; ı. 

"ıan • f•aı··:-,, ,, .. ~·r·ı~ '"'"MM ı .. 
• .. m.,3i lhtlrnalinl uzak gö:-memek· 
tcdir. 

l{iiçük nul eti 9r1n 
vaziyatı 

Va:s ·Papa 
qörüştü 

Londra 18 (Radyo) - Mi!:ter 
Sumner Ycls bu~ün öğleden ev\'el. 
Vatikana gitmiş ve Fapa tarafın· 
lan kabul e:li1.miştir. Bu kabul 
esnası:-ıda Amerikanın ps.palı~~ sa 
rayındaki mümessili mister Teylfü 
:la hazır bulur:m•ıştur. 

Mw:ollni Ue Hltler bugün Brenner ('P •• f t b • f -
g-:çıcıı cıvanndakı bir hudut oehnndc, ·: 0Eter _e lf CiCi 3 
buluşmu:tar ve mUltıkııUnn lkJ ..,,.. •. 

V aroşilof hatll 
Finhududu boyunca 

'ovveller muazzar.1 
tesis ~t vucuda 

~etır.nek ni vetınde 
Helsinld, 18 (A.A.) - Ulus! 

Suoml gazetesi Sovyet Rul!lyanın, 
yeni Finlandiya hududu boyunca 
Voro~ilof hattı i5ml verilecek 
muazzam bir müdafaa hattı in· 
şası niyetinde bulunduğuna da· 
ir Moskovadan aldığı bir haberi 
ncşretmekteclir. 

Ilu yeni hat, Kc:rcli Berzahına 
ve Ladoga gölü mıntal:asına u· 
zanacaktır. İnşaata yal:ında bag
!ara::aktır. 

Finlan~iya tarafından terkedi· 
len arazi, sivillerin gircmiyeeeği 
bir a:;k~ri mmtal::a haline getiri· 
lec:ktir. GlZete, Sovyetlerin ya· 
kı-:da Vipuriyi imara başlıyacak. 
\arını ilave ediyor. 

vam !<amarasında 
aı in:u top.antr 

Harbin gcni~lemek ihti
mali mü!ale:ı. edilecc!-:: 

Londra, 18 {A.A.) - P..P.ytcr 
ajansının parlcmcnto muhabiri sall 
gU:ıü. gerek Ava.m kamarı:sınJ.ı 

gerek L<>rdlar kamara.s:ndıı, h:ı.ricl 

siynsotc dair milzaltereler cereynn 
edeceğini haber vermektedir. 

A vnm kam::ı.raıımda Çemberlııyn. 
beynelınilel Eon hadiseleri gözden 
gcç'rccek ve muhas:unn.lın geni,_ 
lemeslnden de bahsedecektir. 
Ba.~vekil, Finlandlyn me~lesbl, 

geçen hnftaJ:inden daha etraflı su-
rette ml\talea edecektir. 

Muhalefet partisi oefl AtU, hü-
kumctin dip~omatik !anll~ti h:ık· 
krnda Ba~vc;.'ldcn istiz:ı.hta l:.u!u-
oac:ı.ldır. 

Es!:i bnrbiye nazm Hor Bcllşa 

da söt alaca!<, fcl:at mlinh:ısırnn 
Finlandiya badlsclcrinc!cn b<ıbse • 

30 dııltlka aUrmU7lllr. G6rU,mc:lcn (:Baştarnh 1 inci &:ıyfncla) 
sonra iki ~,·cldl tel<rar trenlerine ·.eyle vu:muş. pilot kendi5ini kay 
binerek dönmU:lerdlr. Glnyor Musoll· ·:~ttiği için tayyare de denize yu· 
nı bu gece P.omllda beklenmel:tedlr. :arlanmıftır· dcccktir. 

Cerek Bcrllnde, gerek Romnda Genç pi!ot mulıtC:if yerlerinden Lord Halifak! lordlar kamnr:ı. • 
ne~redllen rcmtl tebt:~tlc H1tler • ıru w sında söz s5yllyecektir. 
sollni mUIA.ka.tmın samımı bir hava ?gır surette yaralanmıştır. Müte· 
içinde cereyan ettı:t blldirilmelttcdir 1rrız yo!c:.ı dalgalar ara~m:Ja k:ly· Çcmbcr!ayn bugUn 7 1 inci yıl-

dönümUnü tes'it etmektedir. Har
Hıtıer • ııusollnl mUIAkntı Almım l:Jo!duğu için hüviyeti tespit edile· 

siyasetinin son hıı.ttalar u.rtınd:ıltl ·mmi~tir. bl:ı tevlit ettiği yorgunlul~lam 
1 1 t bıl b• eti e•l;llr ve nı rn•~'lllen bı"vekilin !!hhati mU'·eın· seyr n n !!. ır n c " · Hf,:Iis:!nin p!lotun anlattığın· ' " " 

be.'"ltrop:.ın Roma scya:ı.:ıtı ile ayni mclcür. 
hedefi ta']ımaktadır. Bu, tta.ıyaıun fan b::ı~ka bir ~ebebi o!mamac:ı ==============-==== 
yard:mmı temin etm::k ve Roma • ·;cya ba-;!ca bir şe!dld~ ce:eyan etmi.. lı5diselere karışmış obn bir kini= 
Berlln mihverini tekrar c:ı.nlandırmıılı 

1 

':mlurm:ısı da muhtem~!dir. Çün· sedir. 
nnrusımılan ııe:rt gelmektedir. Falmt ';ü pilot gö;ıüllü o'arak İspanyol işin dah3 e.srarengiz cihetleri 
Mlıter Yeisin, ltnlyac!nn ayrılı,mı 'ıarbir.c İ~tirak e:le~:?>k kadar Sİ\'a· J ..:ı b ' b ' 
"'eri bıra!<m3Sl bu muıtınata mflblm • 

1 
• .. • • 0 maı;ı \!a U S~ J;: ten çn.< müm· 

bir ehemmiyı:t vcrmeltte:Ur ve iki ·ı kana:ıt erı kuvvetıı \'~ sıyasi kOn görUnüyor. 

devlet adam!"Dm acel2 görU:;melerl şUp Rume::-h~.:we~dlinin rad yod;· -.. -:l~d~.-.. -.--1.-Ui-,-.-.--
besl.:: kt Ame:1kıı.n:::ı eull.ı tc:cbl1UsUne C' • SOY e lgl • "• 

~~:~'!k ~vapı. &'Akadsr &!SrUlmek· ı~J u I< uk um uza riayet 
Gönnş~m11 ıc:'n ETI1REX e~ası a~ahi•:r:ıdQ SEBEfü ER _._ ~ l~h .._, H 
Perb. 18 (Radyo) - Bu saba.'ı

kl gazeteler Mut>ollnf • H"Uer mU
llkatma uzun yaztlnr tahsis ct
mektedırler. Bu arcda, bilhn!!sn 
bu mUl~.katm Mlııter Ve!se veıile
ce3 en son cevn.b ha.kkrnda ya!)tl
drğı, Alma.nyanm ko.rnrmda Ro
ma • B~rlin mihverinden ild tara
fın da mU~terek tMvibl olmaııı 1:5- . 
tenlldfğ: işaret edillyor. 

Övr gazetesinde madıı.m Tabul 
şöyle )'8.%lyor: 

"Musollnlnln Hitlerle g8ıilşme-

Z~9 
Bü~~~. 18 (A.A.) - Başvel:il j T~taresko orduya v<:rilen 30 

Tat:ırcsko, dil:ı akş'.3.m radyo ile milyar leyli!~ fevkalfide tahsi:::atın 
memlekete hit:ıb:n söylediği bir ifotle cttif!i em;:;aldz gayret mn· 
nutuku d::miştir ki: nısmı tebarUz ettirdil:ten sonra 

Millzti:r.iz, sulh istiyor. Sulll dahilt sükıln hakkında §U ıö:lcrl 
mesel:si bütün dilşilncelerin fev· söyleır.i~tir: 

SUkQn ve müsalemet ihtiyacı, 

hill:Qmetin bUtün icraatında reh· 
ber olmuşt:.ır. Yal.-ın mazide vu· 
kua gelen bazı hldi!eler, sükunU 
sev~n, iyi yürekli ve kin tutmBZ 
milletimizin k:ılbinde teessürler 

AI<ŞAM ( 

kindedir. Hukukumuı:a riayet e
sası dahilintle sulh istlyorm:. Za
ır.anla kayb~lmıyan haklara mUs. 
ter.it ira:lcmizle bütün esaret zin· 
cirlerini kırarak millt ittihadı 
vUcuca getirdik. Buglln Rcmen 
topr:ığımrza sahip bulunuyoruz ~e 
O~UD mil ·a!aıst için e.1 yüks:k 
vazifemizi ifaya her an a;u;ınz. 

Basiretimiz acmerc::ini vermiş· 

tir. ÇilnkU bugiln dilnden doha 
aı: endi~eliyiı ve kar:ıır.ıza c;:l:ıın 
gilçlU':ler:n bUyük bir kısmını 

yenmiş b~lunuyonız. Bunu yal· 
nız Kralın r.:ünevver sevk ve iclı. 
resi altınC:a dostluk bağlarımızı 

kuvv:tlendirm~ğe ve Romanya -
nın bcynel:nilel saha~al:i bütUıı 

vaziyetlerini tar::ine ~:ılı!!an hü· 
':Q:netin eayr~t!e:-i-e cl:~:l. a y'1t 
zarr.:n ":ı n:co1. 1:::tin "'Ö. t:rd: · · 
tesanü1e ve yurt:ev.erliğ: ve b:l
has::a istik!Ulimizi ve tı::rr.runiye_ 

uyan:iırdt. I{in cereyanlan ve cc. 
b!r d:ktrinleri Rcmen gençJ:ğini 
avucu içine almış, onun muhnke· 

nıe::ini karartm!Ş ve tu gen;liğl 
arreC:ilırcz gi!n'lhl:ıra sUrükle:ni~· 
tir. HlikQmet, !a:ıliyetinin Uk gU
nün~en itibare:ı bütün kinleriıı 

-· .... , ---·.;;;-;;_. ___ -;;;;..;•:=-==--=-:.:-=::.:-:.:·;.:::-;.::-;.:-~-:.:-:..:-:.:-: 
Necmett'n Sad:ık, Almanyanm bu::Un Avru~m yansmı lrayıtayan 

t,ı;aı sahumr elinde bırakan, yarın da muhtaç oldu~ Ye olacağı yeni "bayıı.t 
aahaları,.nı emrine ve arzusuna tevdi eden ve şimdiden ytlz milyonu geçen 
nUCUsuna ııtlltbalde dalı& kırk elll ml'yon utr 113.ve edebllmcs!nl tem'n eyıı. 
yecek bir sulh, ıste

1

dlğlnl, fakat böyle btr sulhwı mUttenkler taratmdıın k&· 
bul edJlern'yeccltlnl yumakta ve ne papanın ve ne de RUZ'Velt Ye Mueoıını. 

nln kabul ec:Ulmlyecell böyle blr teklife llet ol&caklarmJ unın&dıkmı 11Ave 
eylemektedir. 

... '""'" eozo 
.. A\.tUN llU\.A4lt 

"ALIC ... Oh.t 

Burhan rahlt. hııllcevl!!rl t~m!fl lrnllarmm ı:altQmalıırmıt ııtt ....... • .. •eorde 
-:ılo;an kııvı.tl{lır. 2':tkıt'h ve ('ll'"l!lflr rc~l"!ller~f'n bııh!letferek ,lJ .. le dlvor: 

"Gençler h"tı ediyor, c;&lr17'Y0r. muvatta1ıı: da o'uvorlsl". B3rt o.,l'ln şal· 
vv. })Otur. :iıbbe. •nlı, P99I U.vull IQ!p torba ..ıraııv taıı:maktan kurt,&. 
racü ,_. uarter twıJaJnn.,. 

timlzi tekeffül ecen orJumuzu:ı 
ku-netlne borçluyuz. 

unutulması, bütlin ruhl:ırı:ı kar~ 

d:.~Ek duyg~ları i~iö.e birlc~n:esi 
lüzumunu ilan etmi§ ve dahili 
sulhu te::iı;le meş;;ul olurken. bil· 
tU:ı Romer.Jerin me!Suliyet duy-

~t·l:ınııa hitahtmiEtl. Eu hit•P 
i~:n~i. b:r ş ve birlik <ırzusu ki
nin ve in~ibm emelinin yeriııl 
:ıldı v~ t"'iili t:sa:1üt m~zaffer oı.. 
du. Du~iln btitüıı gö~le~ ~un" 
görüyor. 

• ,, 

• 



lil!rıtm~mım~ı ı 
Fin - Sovye kat'i 

• • 
1 hududu çizild 

' r:ıır 'teııı aeyriaeter tallm&tnameatne 
e, geceıert aaat 2t ten aonra §ehir 

"' ' ""' e lmak yasaktır. Bu 
tlea CUııq doğuncaya kadar acy. 

lir •.. •~· ......... , ııe ıdare edilecek· 

1~ Otoı:zıoblller azamı tO, k&myon· 
bite lO, lG, 20 kllomotre aOraUe gide· 
~ Cekterdlr. Nakil vaaıtaıan yaya... 
:dıııınıarmdan mUmkUn olduğ\1 k&· 

r UZaktan geçecekludir. 
be~ içinde yaya kO§UBU yspmo.k 

;d!Yeden izin aımmaama bağlıdır. 
~Yalar Yolların dalma sağ tartı!· 
rllı takip edecel:Jerdlr. iki ld§tden 
\1 la kolkoıa yürümek yuaktır. 
~ lnlltnt Yerlerde buton aallam&k ve 

0ı:::ek, baaton veya ıeınBlyeyt yan 
~ koltuk aıtma alarak t.&§unak, 

0 urıu ve güneoll havalarda kar· 
~ ve arkadan gelenleri ve yanm. 
l:ıı Yllroyenıert zarara u:r&t.acak oe
llt a_, kullanmak ve ppka veya elbl· 
Cek U-rtnde etraftakilere sarar vere· 
~ Dekllde l~e bulımdurm&k yasak. 

n.' 81r buçuk ay kadar eT\191 Fraıuıa 
l'o Clı1eJı ı.;&ılakkale mebuau tanınmıı 
.... lnlt!cı R.e§at Nurt GUnteklD n refi· 
dıı~ bu l&bahld aemplon eksprulle 
~u~ı· .... ·-a -....-. 
ı_,, ~t Nurt blr muharrlrimlse fUll· 

töyteını~ur: . 
ıe;; l!aJtno mUd&taa hattmı" Brellt 
tonr., denız. 11ııaUnU ztya~t ettikten 
~t Part.ate kalarak Fransızlarm • 
tıh ha.yatını tetkik etUm. Btlbıae 
~~ lıa.rekeUerlle me,cul oldum. 
l'lzı<ıe l'&tnıq bu tıılertıı normal ae7• 

Oldutuzıu g!SrdUm. 
d~ aruauertıı aakere aımmum· 
1' ~u.ute ıeıen açıklık orta yaohlar 

Za Pattınuııtır. 
tun ten bir ıwnm askerler de mesu
btn ~-.rlate bulwunaktadır. Har
~ ı. en mUhlm ta!ri ıeceıert 
~le olmamasında ıGfU!Uyor. 
ttlcUr lb •tlence hayatı durmUf ete. 
llcıııi Yaııua eak1a1 sfbl ıençJere te. 
ltıc edllmtYor. Her tarafta uker. 
tıt)o ~. '9Çlrmlf lnaanlar ıöze Ç&J'• 

~ ~ !:larp, ll'tamaıım maarif tıılert· 
lııtk kıuunamqt.ıT; denllebUlr. BUtQ.ıı 

tepıer •"ık•-
•~ -.. ~u • ., 

1, enı ba~ kanunile dereceleri U· 
'"" -;ıı 1nı1J, fakat kanunun n~rtndeıı 
1lat e Ilga •dilen dereceye eıı yakın 
ltıUı dereceye tertı etmlo memurların 
ıno.d~a derecelerde geçlrdlklerl hizmet 
~el etıerının ter.l ettlklerl maat de
~tı~~tıde ıeçtnıı eayılmuı karar. 
kanun ll'lll)tır. Buna nazaran, yeni 
lııakı. Un llt!.§rinde 20 Ura maq &!· 

lertıı,,. buıuna.nıaruı 23 Uraya kadar 
b.ııın U inde 18 ve 11.~ Urada ıeçu 
~ e erınııı 20 lirada geçmlf eayıJ. 
d.a. g llıınıgeıdlğt gtbt, 12 ve H Ura· 
ııra:en nıUddeUertn 13 Urada ve 22 
d.a. &eeen nıUddeUertn de 23 Ura· 
?tı,:::,lf te1lkld edllmeat icap eyle· 
• • 

l'tıı::ıunl<n konvaıı.s1yoııelle ıeıe 
f',.. ~ın verdUUerı malQ.mat& ıöre. 

"'~ .,,,. 
C1etl1 · ve 1't'akvada yen.iden f!d· 

... llotul<tar tıqıam11tır. 
""'·44'2 • 

hrıerde •a' a.rın.;a yağan kar çukur 
[)lbı Yl.ntı\ nıetreyt ıeçmlştlr. 
<len Yola çıkan ot.obllaıer Saahdere· 

ıerı dönm .-
Itır, lataıı e • .., mecbur oımuoıar-
k'latı bl but • Edtn:ıe otobUıı mUna· 
~re r kaz&ya meydan \'ermemek 

' 8i~rdun.ıımuıtur. 
lotıda ect Pnnda yapılan )'eııi -.. 
111~ baık& ınaıı.u. bir telefon bu-
)'eUerı aaı aylardaııbert blrçok ıtıtt.. 
~ ınuctp oımugtu. 

\oııa fYQllan ldareat nUıayet bu •· 
lteı.e ttleton koydurmak Uzere hare· 
nl>t keı;ınıv. bu lt için buauat bir oda 

111nıştır 
• .\tın 
~ llllyadan radyo ve elektrik 
tarı ~Cıeaı seımemeat üzerine bu mal-
1\rı.. 'l'&naadan tedarik etmek için 
trıı b giden tacll"lerhnladen bir kıs· 
ı:t<ı il lababkt eemplon ekapreaile 

:,rnuııerdlr. 
•ip l'atlıııa fabrtkalan. taclrler:tınizln 
tak:ırtgterını kabul etmlglcrdlr. A.n. 
leaı lstenııen mallan lkl Uç ay .onra 
~rn edebileceklerini blldlrml~lerdir. 

btr !Ula aanaytcller1nden mUrekkep 
~eYet de bugünkü .ıteprestn yoı. 
de &ramnd&dır. Bunlar bl1haua 
'1 ~ ?llaınuıa.t ve ınaktne lbtly&emU• 

,l'1Tıtn edeblleceklerln.I 113y!Qyorlar. 
tııtı Oııutıcu enternuyonal bmlr tuan 
~ llasebeuıe devlet demlryollan ld&· 
11z 45 gi1n1Ult halk ticaret bileUcrt 
ita trtn~n yüzde ~ tcnzllA.t yapma4tıı 
~ ~ vermiş ve lcaramu tuar komi-

~··ıı~nc bllcltrmı~tır. 

~teadd1t defalar tamtr ıarcıı 
ba. Undeki -.at tekrv bonlmuf-. . 

Hudut heyeti iş~ni bitirerek 
Woskovadan dön.dü Bugün 

Bir Alman heyeti 

SOVYEJLER ISVEÇ VE Romanyaya gitti 
.. , Almanya Romen 

f'ORVEÇTEN US iSTEYECEKLER hudutıarını gararitı 
Londra 18 (Radyo) - Paasikinin riyaaetin- edecekmİŞ 

deki hudut heyeti Sovyet hükômeti ile temaaları
m bitirmi~ ve Monkovadan hareket etmi§tİr. Bu 
görüşmelerde hudutlar kati olarak-tespit edilmiş, 
Sovyet - Fin anlagmasmda muallalda kalmıt di
ğer bazı meseleler de hallolunmuştur. Fin· Sov
yet tica.ri görütmelerine ya!o.ncla ba§lnnacaktır. 

Stokholm, 18 (A.A.) -Aftonb
ladct ,ueteainin Moeltovadan 
2.ldığı bir habere göre, Sovyet 
hükumeti FinlAndiya ile blr tiea. 
ret muahedesi, taveç ve Norveç 
ile de yalnız mübadeleler hakkın 
da delil Ruı malJınnın bveç'in 
garp aahili limanlarına ve N or· 
•eç'in Atlantik: aahill limanlarına 
n.tkline dair mukaveleler aktet· 
meğe çatıımaktıdır. 

Gazete, bu iki bkandinav dev. 
!etinden henüz iaimlerl ı<Sylenmi 
yen buı acrbeıt llmanlann Sov· 
yetJer Birlifinln emrine huır 
bulundurulmatı iateneceiini U&ve 
eylemektedir. 

Helainki, 18 (A.A.) - Ruatanı 
terkedilen arui halkı Ruılar gel· 
meden enel meık:enlcrini tahliye 
etme~e hararetle çall§mlktadır • 
Jar. 

Fin makamlan halka yardım 
etmekte lsele:- de yollann ve tren 
hatlannm kalabalık olmau yU 
silnden tabliye t§terl bQyUk ınç • 
JUk1erle yapılabilmektedir. 

Fin lutalan Kareli cephealn 
den ve Hangoeden brarta1tırıl. 

dıft vcchne gUnde yedi kilometre 
cerl çekilmektedirler. Rusların 
vaktinden enet Viborg mıntaka 
lannı iıgal etmeleri yollardaki 
kalabalığı arttırmaktadır. Civar 
rnıntakalarda bir çok şehirler 
tahliye edilen halkı misafir etme· 
ği ve ilk zamanlar için iaşesini 
temin etmeği teklif eylemektedir 
ter. 

Usleriyle irtibatı temin için yalnız 
deniz yolundan istifade edebile.. 
eeklercllr. Bu bal bilhassa şiddetli 
kışlarcla Finllndiya g<SlU tama· 
miyle dondutn zaman mUnaka· 
litı imktnsıa bir hale getirecek· 
tir. FAasen Ha.nıoe rejimi tamL 
miyle teıbit edilmemittir. Yalnıa 
bu ilsslln 30 ıene mllddetıe kira· 
!andığı ve bu meselenin 19 mart• 
ta Moskovada Sovyet bUkQ.meti 
ile Paasildvi araaında g<SrUıute
eeği tesbit edilmlgtir. 

Londra, 18 - Helalnkiden blt
dirlldiğine glSre, Sovyet • Fin ba· 
npnın imzasını hiç bit terhlı 
tedbiri takip etmemi!tlr. 

Billkiı ıakert'talim ve terbiye 
faaliyetle devam etmekte •e ye
ni hudutlar boyunca en yaıJı a.. 
nıftar tarafından tahkimat işleri· 
ne bapanmıt bulunmaktadır. 
Harp f abri?calarma verilen iıçller 
Uç ay için daha bu f abrlkalarda 
ipka edilmlperdir. 

Diğer taraf tan alınan haberlere 
nazaran Sovyet bUkQmeti Finlln· 
diyada alınan topraklara huıuat 
mUaaadeyi hamil olmayan hiç bir 
vatandaıın prmeainl yasak et. 
mittir. 

Viborg'da iSrfU idare ilin edil· 
miştir. Sovyetler bu mıntlıkada 
alelacele bir mUdafaa hattı inşa 
etmektedirler Bu hatta Voroıilof 
hattı ismi verilecektir. Sovyetler 
Ladoga mıntakaaını da tahkim 
etmektedirler. 

Sovyetlerin tahliye etmekte ol· 
Helıinld, t8 (A.A.) - MUp. duklan mıntakalarda halk ~evinç 

bitlerin ıöyledtklerlne g8re Han içindedir. Buna mukabil Fınlln· 
gonun Ruslara kiralanması b~ diyalılan tahliye etmekte olduk.. 
yilk mUşlrUlltı muelp olacalrtır. l lan m1ntakalardaki halk bUyük 
ÇünkU kara yolu ile transit hak· bir istical ile buralardan çekil· 
kını istememi' olan Ruılar denlı. mektedir1er. 

l"arla, 1~ - Alma.o. U:tıandl l§ler 
mUteba3SISı doktot' Klodlyuı bıij;Un 

aek!z ki§lllk bir heyetl baııında Ro. 
manyaya gldeceJ~tır. 

Bllkreştc Almanya elçlllğ1le mOrıa· 
8ebeti olan mahtillerde dolll.§an 0~1-
e.lara göre bu heyet Almanya hUkfl· 
metlmn kendlalne lktb&d.I vo aiyut 
tavizlerde bulunutmalc prUle ~o. 
manya huduUarmı ıarantı etme~e A· 
made olduğunn bildll*:ekierdlr. 
D~er taraftan remıı Romanya 

mabflllert bir Sovyet • &men ademi 
teoavUJı paktı akdi loJn iki tnat ar&• 
amda mtlukereıv l:ıa§lanıldı#mdıın 

m&l~attu bulunmadıklannı bildir. 
rnektedirler. 

Romanya ıençuıı te§klab re!ıd sı
dotovtct. Senatoda yaptJıt& beyanat.· 
ta. lt&lyadakl IOD UwneU CSD~'lllldA 
MwıollnlnlD Romanyayı ber lUrlU 
taarruza ka.rp mOd.c.taa edcceğlnl 

kezıdlatDe ~yleml§ olduğunu J:ıtl4tr· 
mi§Ur. 

Buna mukabn. BQkrqtn ll&IWyeUI 
mah:Ulerl ttal1anaı Almanya Ue mu. 
tabık olarak Romanya budutlArmı 
pranU etmek tekllttnde buJunduğU 
pylumı flmdlye kadu tekzip etm!J· 
lerdlr. 

Polonya hUkOme
tinin bir protestosu 
Almanlann gayrikanu
ni hareketleri taki>ih 

e.diliyor 
Loadra, 18 (A.A.) - Polonya· 

nm Londra ıefirl, Almanyanın 

Polonyad.a tatbik ettiği gayri 
kanuni tedbirlere karşı İngiltere 
hükQmetine iki protesto notası 

tevdi etmiştir. 

Sk0;pa Siov üzerine, 
ikinci taarruz 

Birinci notada Polonyalılan 
ait emllkin gayri kanunt bir !~ 
kilde gaeb edilmeıine. ikinci no 
tada tablo, kitap, tlyazılan, altın 
•e gUmüı cıya •e tapisöri &lbi 
tarihi aan'at eserlerinin gaab 
edilmeıine itiru edilmektedir. 
Notalarda A.lmanyanm bu eserle. 
n ecnebi ınemleketlerine aatmalı 
tetcbbllıUnde bulunabileceif nolı 
tasına tngiltere hUkQmetinin na· 
zan dikkati celbedilmekte, Po 
lonya devletinin ve Polonyalıla. 

nn bu husustaki haklannın mah 
fuz kaldığı bildirilmekte vo Al • 
manyanın bu hareketinin harp 
zamanında inal ordularının tarzı 
hareketine mütealhk La Hey mu
kavelesine sarih ~ir tecavUz tef • 
kil ettiği kaydedilmektedir. 

Bir saat 25 dakika devam etti 

Armanlar 100 den ·fazla 
bomba atmışlar 

HarbiD bqndaııberi Alman t&YYan> lerl tarafından Skapatıo• Ozertııe 
lldncl defa olmak üzere yapılan hava taarruzunun ilk haberlnl radyo ha. 

vadbl oıarn.k okuyucularımıza dUn vermiştik. Bu taarruza dair buglliı gelen 
yeni .e mütemmim maltunatı ap.ğıya _d_er<:_edl_y_o_rw:_: _______ _ 

Londra. 18 (AA.) - Skapa FlO\ 
Uzert.ııe H Alınan tayyaresi tarafın J • 

dan yapılan ve sa.at 19,50 den 21,15 t ı.=- lr italy~n yolcu 
tayvaresı 
parçalandı 

kadar devam eden son akın eımaamda 
ıoo den ta.:ıla bomba atıldığı emin 
bir menbadan bUdlrtımekt.edlr. Alman 
tayyareleri .lakoçya aablll boyundaki 
aakert bedenen tahrip etmek istem~ 
!erdir. 

Bir HelnkeJ mosu, meoJıur Forth 
köprilaUnU bombardıman etmeğe te 
tebbUa etmlP,e de tngtlla avcı t.ayya 
reler1nln mUdat.aı.t llaerlne makaa· 
dm& muva.ttak ol.&mam~tır. Almar 
tayyareıertı:ıcıe.n b.lçblri bu kö~·· 
bomba laabet etUrememtıttr. 

t>enıa maıınııertnde .ıiylendlğhı 
ııs~ Alman ytlkııek kumnndanllıtm•r 
Skapa Flov U&erlnde yapılan bu ate 
teatilerinin netice ertnl llu kndaı l&a 
etmem. ve lngmz harp gemllcrinlı 
kendi Uslertnde haaarn uğıııt.Jldı~ııı:ı 
dair gUIUnç lddlıılıuda bulunmam Al 
mantana n. bOJ'Ok bir Ullblyet için 
de bulunduklarmı gö.tarmektedlr. 

• 

Roma, ıs (A.A.) - Hava ne
zareti aşağıdaki tebliği ne§retmek· 
tedlr. 

16 martta saat 10.10. da Kata· 
ne'dan Roma.ya hareket eden Ro. 
ma • Trablus hatt.ma menaub blr 
tayyare Roma bava mcydanma 
gelmemiştir. Yapılan araetrrmalar 
neticesinde tayyarenin ton'en ada· 
1an clvannda kalm bir 8iıs tabak&· 
sınn girerek StnunboU adasında 
blr dağa çarpıp parc:llandlğı anla· 

1 
şılınrşttr. 

Tayyarenin on k~~n ibnret o.. 
lan mllrettebatJ lle yolcula.rd&n tı
mld Jreeilml§tir • 

- Parqtltthı açı\maal bugtln ne 
bdaı mun ettrdtl ı 

- Fransız karikatürU -

F,öımlR '1.'tYA'.mOSV 
Kom&dJ Kumu: 
A.kp.m :0.80 da 

llertr.M Kfell 'I'.-.. 
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Prenses, parti}'İ kaybetmiı bir 
insan gibi, koltuğa tutundu, göz. 
terini başka noktalara çevirdi 

Hafif bir sesle: 
Duicanın yeğeni -dedi· güzel 

bir kız •• 
Biraz düşündü. Sonra ilbe 

etti: 
- Ancak sana yakışabilecek 

bir kız .. 
Doğan, l:ayrctle lriniye baktı. 

dilber Yunan Prensesinin göz· 
terinde birkaç damla yaş vardı: 

- Ne oluyorsun İrini?. 
- Hiç... Doğruyu söylemekle 

seni ona yaklaştırıyorum. Bir kıı 
l;i Doğan; seni sevdiğim ve onu 
da <sok iyl tanıdığım için. ona, 
senden d;ıha milnasibini görme. 
dim. Hatt1 ilk tanııtığı~ı% gün 
bile aynı ;eyi düıünmüttüın. Da· 
ha söyliyeyim mi?. Ona!. ' 

- Sen, Meçhul Korsana yala
tan bir kının t. 
· Bile dedim!. 
Doğan P,§lrmt§t:ı. Cevap verme· 

di.. İrini, bot gözlerle etrafına 

bakındı: 

i~ittiği, yUzilnU uzaktan gördUğQ, 
tanıJmadığı bir genç km ıcvi
yordu. 

Kendisini denizler kurtaracak.. 
tı. En l:ederli, en muztarip insan 
kalplerinin, en dost, en samimi 
arkadaşı ancak deniz olabilirdi. 
Bilhassa Doğan, denizlere vur 
gun bir gençti ve şimdi, irininin 
yanından ayrılarak Adriyatik r;u
larına doğru, yabancı bir gemide 
yavaı ya va§ açılırken: 

- Deniz ·diyordu. kalbimin. 
ruhumun teselli bulacağı, ba§l· 
mm d.inler.eceği yer .. 

Ve, bir an evvel gemisine var· 
mak için acele ediyordu. 

On bir gün sonra gene kendi 
gcmisind~ idi ve Maltaya doğru 
açılmışu. Ondaki değişikliği ge.. 
midekiler de hissetmişti. 

- Kaptana ne oluyordu?. 
Hepsinin de hatırına ı:elen, ay

nı ıeydi: 
Kaptan 1J1k oldu galiba! .. Ve

nediğe gitti, kalbini kaptırdı da 
geldi. 

Malta istikametine doğru Yu .. 
-İstersen tanıftırayım?. · nan sahillerinden ayrıldıklarının 

ertesi sabahı, uzaktan uzağa, ıld Doğan kendini topladı ı 
-·Hayır, istemem lrinf •. 

kat sen çok izam ettin
Fa- geminin, diğer bir gemiye saldır .. 

dıklanru gördüler, üçüncü gemi· 
nin granda direğinde Türk bar 
rağı sallanıyordu •• 

lrini, dalgın dalgm ona baktı: 
- A§k, izam etmek lçin .en 

'bUyük nsile ve ıebeptir. 
Yunıınlı prenses bundan eonra 

başını Doğanın göğsüne dayadı .. 
Birkaç damla göz ya§? döktü .• 

- Bu da bir ihtiyaç ·dedi· ma· 
amafih, senin, benim olmaklığtna 
mademki ihtimal yoktur, aenl 
mesut g<$rmck en bilyUk emelim.. 
dir .. Şu Hrhot dakikamda bunu 
söylerken, hiç. hiç bir ıey dil~ün· 
müyorum. Ablan Safiye Sultan· 
elan ve onun kocası Padiphtan... 

Doğan, derhal.atıldı: 

- Sus İrini, ne yapıyorsun 
aen?. 

trlni kendini topladı: 
- Haklısın... 

Dolan: 
- Çabuk -diye bağırdı. bütilıı 

yelkenleri açınız ve dümen Jon. 
nız. Hemen üstlerine düşelim .. 

Türk gemisine saldıranlar, iki 
Venedik gemisi idi. Hem de Du· 
kalıtın eemiai •• 
Doğan kuru arla bir korkutma. 

ate§i açmıştı. Doğrudan doğruya 
nipn alıp atmağı tehlikeli bulu.. 
yordu. ÇiinkU tanelerin ~j,ir,k ıe
miıinc rast gelmesi de akla ya
kındı. 

Venedik gemileri, yeni yapı 
idiler. Mukabeleye batladılar. Bir 
aralık içlerinden biri, diğerinden 
aynlarak burun hizasından iler .. 

Ayağa kalktı, gözlerini 
Tatlı tatlı gUldU: 

sildi. lemeğe başladı. Fakat ilerileyiı 
ancak üç dakika devam etti. Çün· 
kil kar§ısındakinin Meçhul Ko~ 
san olduğunu anla.m11tı, artık 

kaçmağa başlamıştı. 

- GUzel değil mi?. Hakika· 
ten güzel değil mi?. Kubbenin al
tında böylesi bulunmaz ... 

Ver, birdenbire Doğanın du· 
dakl•nna iğildi: 

- Ver-dedi- dudaklarım.- Be.. 
;,im öptllğüm dudaklar, onu da 
öpecektir. Bir prtla, eğer haki· 
katen ae.craen. 

İrini, baıka bir ıey taylemedi 
ve Doianııı orada lı:aldıp bir 
balta aıilddetçe onun hakkında 
aralarında ba§ka bir konu§ma 
ıeçmedi. Doğan, nihayet dönU.. 
yordu. İrini ona, ıunlan söyle • 
dl: 

- Dotan genç. gtbeJ, phane 
ve zenginsin. Gu, dotaı. gül, ei· 
len, o lan sevu n istenen bana 
yaz, aana yardım ederim. Sana lft. · 
yık olsaydım, bellıi bırakmaz. 

dım. Fakat seni sevdiğim için sa· 
adetini de isterim. Yani, aana 
yardım edeceğim.. 

Sonra kulağına iğilmitti: 
- Artık bu ıeu, ıen yalnuaın, 

ben yalnı% ... 

Doğan, o gün hareket etmiı· 
ti ve anlamı~tJ ki, kalbi artık se
viyordu. Hem de ancak adını 

Biru sonra diğer gcnıl de ar 
nı ıekilde firara yilz tuttu. Fakat 
Türk gemisi alevler içinde ldL 
Doğan, yecll ıandal indirdi •e on.. 
lara bakmadan diğerleritıi takibe 
ba§l&dı. Aradaki mesafe gittikçe 
azahyordu. 

Sıkı bir top ate§i batlamıı~ 
Doğanm gcmiainden anlan yedin
cı gUlle, Venedik gemllerindell 
birinin tam ortasına diltmUıttL 
Siyah bir duman yUkıeldJ. Artık 
hedefi tutturmuılardı. Sekizinci 
eUlle ıeminin dibine, fakat doku· 
zuncusu da gene geminin oı-taaı
iıa geldi. 

Gemi, alevler içinde yanıyordu. 
Diğeri, arkadaşının imdadına 

koımak ister gibi hafif bir rota 
ile dümen kırdı. Fakat Doğan bu 
defa toplan ona çevirmlıtl. Deh.. 
tetli ıurette asabi idi. 

Sırtısıra üç gülle, ıemiyi u-
mulmaz bir ıurctle batumııtı. 

Doğan: 

- Ate' Veli r. Gel l. 
Diye bağırdı. 

(Dnaım nrJ 

VAKiT m. kitap kuponlar mı 
toplamayı ihmal etmeyiniz 

VaJat fevka!lde rafbet ,ören birinci seri kitap lnıponlann
dan sonra ikinci tertip kuponların da neşrine baılamııtır. 

Sıra ile toplayacağınız 20 kupon ve 25 kurut ıibi u bir 
para muko.bilinde, 800 aarfa ve 175 kunııluk bet tue kitap 
kaz:anac:nksınız. 

thmal etmeyiniz. 

r 



" Teşekkür ederim Senor; 
kızım buna çok sevinecek. Me
leklerin kuyusuna mı dediniz? 
O halde o taraflara kimseyi 
)'aklnştırmamnı:a gayret edece. 
ğim.,, 

Melekler kuyusu elenen yer 
çok gü::el bir yerdi... !Cayaların 

üzerinden sular havuzumsu bir 
çukura şcHile gibi akardı, 

V2rren gil::elce yıkandı. Elbi. 
selerini elinden g.eldiği kadar te
mizledi. 

Don Pedro ölmüştü. Birşey 
söyliyeır.edcn ölmüştü. ölümü es. 
rarengiz bir şekilde olmuştu. 

Yoksa herkes onun bir kaza ne. 
ticesinde öldüğünü sanacak ve 
Taç kardeşler, Dik'ten şüphele:ı
miyecel:lerdi. 

\ arren yerinden sıçradı. iki 
at bc'irmişti. Dona :fzleta, bir 
hizmetçi ve bir seyis.. 1zleta, 
Don Janinle bir iki kelime ko. 
nuştu, sonra Varrene doğru L 
lerleöi : 

"- Hele şül-ür sağ sali:ıısi
niz .. Yangini ve Pedronun ölü. 
mlinü du} chım, korktum!,. 

"- Ben de öyle!,. 
İzleta, Dikin üstüne dikkatle 

baktı: 

"- Yaralı mısın?,, 

''- il:i günde geçecek bir ya. 
ra. O da Don J:ı:ıinin evinde ge. 
çer.,, 

"- Güzel kızımı kurtarrnıl 

olduğunuzu duymu~~um.,, 

Varrens, bu sözlerin altında 

ncı bir isti!ıza bulunduğunu sez. 
<li. 

"- Geliniz, oturunuz" dedi. 
Birçok şey öğrenmek ihtiyacın

dayım. Bulunduğunuz bu yerde 
hiç bir şey nazarı dikkatinizi cel· 
betmiyor mu?.'' • 

'
1
- Hayır. Ne var ki?.'' 

Siiin mevcudiyetinizle cennete 

döndü de..... :fzleta duymamış 
gibi Dkke sordu: 

''- Don Rikardo !. Don Dicgo· 
dan almış olduğunuz t:ıc:n parça. 
sı ne olacak?. " 

"- Saklayınız. Sizin hakkınız
dır." 

"- Cesaret edemiyorum, kor· 
kuyorum .... " 

Varrens tasdik ederek: 
"- Anlıyorum. Dona İzleta. 

anlıyorum. Fakat şunu bilin ki, 
tacı size getireceğim ..... 

İzleta sabırsızlanarak: 

"- Manasızlaşmayın... Bunu 
aklınızdan çtkarmayınız. Burada 
kalmanız sizin için gittikçe daha 
te'hlikcli oluyor ... " 
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Don güldü: 
"- Biliyorum .. Benim a~rı ar· 

zu ettiğim şey sizi u:ı:un müdc!et 
görebilmektir. Sizi daha yakın

dan tanımak, daha iyi anlaşma'< 
isterdim." 

Cıgara kutusunu tı7.attı. izleta 
iç:nden bir tane alırken ya:-ıgözle 
Dicke bakarak: 

··- Ya öyle mi?' Ben birka!: 
gün sonra ovanın ccnubllnda bu
radan beş mil uzakta bulunan hır 
köşkte bulunacağım. Burada dok
torlar otururlar. Amerikalılardan 
farksızdırlar. Arzu ederseniz sizi 
de davet etmesini söylcriın. Mi
safir kabul etmekten çok hoşia
nır." 

"- Arn !. Yanılmıyorsam do'.<
tor Lor'u bir kere §Chirde gör
müştüm. Kibar bir zatı. Azdaha 
söylemeği unutuyordum. Size u
facık bir hediyem var. Gözlerinizi 
sıkı sıkı kapatınız... Ha söyle ... 
Şimdi elinizi uzatın bakayım?." 

İzleta, mütebessimane itaat 
etti. Be} aı, nefis fevkalade güzel 
bir el uzandı. Varrens fırsatı ka· 
çırmıyarak eli öptü. 

''- Şimdi kımıldanm.ıyın." 

Havuza doğru iğildi. Kolunu 
suyun içine soktu. Berrak suların 
içinden bir fCY çıkararak kızın 

eline verdi. 
f zleta gözlerini açtığı vakıt 

bağırmaktan kendini alamadı. 

Sonra manyetizmalanmış gibi ol· 
duğu yerde hareketsiz kaldı. 

gözleri elinin üzerinde sabitlc~

mişti. 

Elinde, ~nalkebirin muhafa~a 
ettiği tacın bir parçası duru
yordu ... 

KISIM iV 
TAÇ KARDEŞLERiN 

FAALiYETi 

İzleta, hAla hayretle taca ba
karken, Dick anlatıyordu: 

"- Ayıldığım vakıt, tacı göm
leğimin içinde buldum. Oraya na· 
sıl geldiğini bir türlü hatırlamı. 
yorum. Belki alevlerin içinden 
kendimi çıkardım da farkında de
ğilim. Her ne iıe, taç cliniztle ya, 
yeter. Kanunen hükumete ait ol
ması 15.zım gelir, Koyopan hüku
metininse Allah belbmı versin. 
Bu ıizindir !. " 

"- Hayır, Don Rikardo, o ka
dar hissiz olmayın. Siz Koyopana 
bu taç için geldiniz. İlk parc.;asını 
buldunuz, bana iade ettiniz. 
ikincisini ise, tekrar bana veri
yorsunuz. Bunların bana ne fay
dası varki?. Hiç ..... 

Benim bu kadar kıymetli bir 

4 güu deavm edecek uzun hiAye 

Elmas kenıer 
Yazan: Hanry Musnik 

Çeviren: 

BOYOK MAÇ 
İlk m"çlnr bitmişti. Şimdi et. 

rafındaki ipleri kontrol edilmek. 
te olan ringe iki büyük _§ampiyo_ 
nun gelmesine meydan vermek 
üure on dakikalık bir fasıla bı· 
rakılmı~tr. 

Salon çok kalabalıktı, paradi. 
<le kirli ve yırtık elbiselerile küL 
hanb!yleri, sandalyalarda orta 
halli insanlar, ön koltuklarda su· 
vare clbisesile gelmiş yüksek ta
bakadan bir ço~: adamlar .. Başlı
yacak maç Bulgar Guglielmof ile 
Amerikalı Hı:.nri Joe arasında 
dünya şampiyonluğunu kazandı. 
rac2k büyllk maçtı. Amerikalı 

beş senedenberi hiç yenilmemi' 
Te şampiyonluk lzmeri.ni muha
f11.?:a etmişti. 

Bir locada iki delikanlı ile be
raber oturmuş olan bir genç ka. 
dın gillerek de~ikanlılardan biri.. 

Muzaffer ESEN 
ıinin verdiği teknik iznhatı din. 
liyordu. 

Salondan birdenbire yükselen 
umumi t-;r gürültü bu izahatı an
sızın kesti. 

fki rakip salonu yıkacakmış 

gibi gi.irleyen alY.rıı sesleri ara _ 
sıntla ringe çıkm11lardı. Elinde 
Lir mikrofon tutan spiker, spor. 
cuları takdim için halka döndü: 

- Sağımda duran Hanri Joe 
dir, dedi. Amerikalı, yüz on kilo 
ağırlığında .• Her katagoride dün
ya ıampiyonu, beş scnedenberi 
elmas kemesi muhafara ediyor. 
Solumdaki Olah Guglie!mof. But 
gar, yüz on bir buçuk kiloluk, 
Şalanjer. 

- Bravo, bravo .. 
Madam Lerminiye yava1~a 

sordu: · • 
- Şalanjer ne demektir. 
- İngilizce bir kelime, pmpi. J 

'eye sahip olml!m gülünç ve ma
nasız bir şey olur." 

''- Dünranın en nadide taşh· 
rım reddediyorsunuz, öyle mi?." 
"- Evet, kat'iyetle reddedi

}'Orum.'' 
"- P~k güzel. Hiç olmazsa 

'>nları benim için muhafaza cdi· ... 
nız .. 
·- Bunları Koyopanda mııha

faza etmenin ne kadar tehlikeli 
bir şey oldu~unu biliyor musu. 
nuz ?.'' 
Dick ba~iyle tasdik etti. 

"- Baska türlü nasıl hareket 
~c:!ebilirim? Ben onları hiç bir 
>•erde s:ıklıyama:n ki? Siz ise, 
Jnları gizliyebilirsiniz. 
Şimdi bana lütfen cevap veri

n!z. Tacın iki parçası kirr.lerdc ?" 
Dona İzleta gülümsedi. Kuca. 

ğındaki servetle oynuyordu. 
"- Her şeyden evvel Don Ju. 

an M~ıclano'nun evine gidi? 
bir kaç giin kalırsınız. Hafta so
nunda doktor Lores t. Kastroda 
r,eçirirsiniz. Nasıl, işinize geliyor 
nu?:' 
''- Tabii. Eğer beni doktor 

Mariya babasının vaziyetini görünce Don Pofiryoya saldırdı. 

d;ıvet erlerse ....... 
"- Davet edecektir. Bunarın 

ikiti de T:ıç Karkeşlerdcn. Koyo· 
panda tanrşmıı olduğunuz ihtiyar 
Don Juan Montilloda keza. 

Geri kalan Uç kişi ile de tanış
mış olacaksınız. Don J oze Flores 
Huertado, Don Pablo Salazar, 
Oon Ogüsten dö Beltran." 

yon olan sporcuya meydan oku- j 
yan man:ısma gelir. j 
Hanri Joe, Pcnyuvannr çıkarın

ca belini sıkan elmaslı keme: 
göründii. Sa!on bir daha sonsu:: 
alkııılarla çınladı. 

Bu kemer tıpkı bir • köpeğin 
boynuna takılan çivili bir tasma. J 

yı andırıyordu. Çivileri tekm;ı 

elmas olan bir tasma!.. Tok~ .. ı 
dört kö~e ve som altındandı. Ü
zerinde her biri bir §İşe mantarı 
büyüklüğünde olan cört koca. 
man elmas parlayan bir toka! 

Hanri Joe, gösteriş olduğu 
besbelli lıir hareketle kemeri 
çözdü, sipikere uzattı. Sipiker 
de kemeri başından yukarıya 

doğru kaldırarak: 

- Bu r.ıaç. dedi, bu l:emerin 
sahibini tayin edecek olan maı
ttr. 

Bu sözleri ,fil vücutlu rakiple. 
ri hırstan k}ldurtacak kadar şicL 
detli haykırışlar, alkışlar takip 
etti. 

• • * 
Gong vurdu, iki dev birbirinin 

etrafında yavaş yavaş ciönmeğe 

başladılar. Kolları açık, alınları 

eğik, bacakları yan bükülmüş, 

vah;i hakı~larile biribirine sal. 
clırmak için fırsat bekliyorlar. 

Fransı Dülak g'!nÇ kadına kc. 
mcre dair izahat veriyordu: 

Varrens hepsini hatırlamağa 

"ialıştı. Gözleri altın ve zümrüt· 
lerin üzerine dikilmişti. 

"- Tacı satın almak teklifin· 
de bulunmayın, Onları tahkir et
miş olursunuz Tacın mevcudiyeti 
zaten gizli tutuluyor. Sahipleri 
hep Konkiztador ailesine mensup· 
turlar. Bunu unutmayınız. Ben 

- Bu kemc:r bugün su içer_ , 
sincie 600 bin frank eder. Tabii 

1 Amerikalının bunu elden çı!rnr • 
mak nİ}'etinde olmadığını t:ıhır:in 1 
edersiniz. 

Kadın, basile tasdik etti, fa. ı 
kat biraz sO:;ra fikrini değiştir-
eli : 1 

- Fal~at Ameri!::ılının bunu 1 

muhafaza etmekte ne menfaati ~ 
olabili::-. Bugünkü maçta ka} bet. 
mese bile gtnGn t;,;ı :ncic: elden 

1 

ç;karacaktır. 

- Affedersiniz, Jfanri J oe, 
h~r gün ringe ç kan b:ri:;i a~ .,'1-
dir. Senede rnca!~ bir, iki müsa. 
baka yapar. Kemere gelince. bu 

kemer Hin j milıracelerinclen bi. 
ridne aitti, eliyle b~şpehlivanı -
nın beline bağlamıştı. Bu kemer. 
le beraber kc:ner sahibine, keme. 
ri muhafaza ettiği müddetçe ay. 
da on bin franklık bir maaş da 
ta:1sis etmişti. 

- Hintli ba~pehlivan bu ün_ 
vanı muhafaza edemedi demek?. 

- Hayır ... Beş sene evvel Han. 
ri Joe bu şerefi elinden aldı. Bu. 
gün Ameril:alı hem kemeri alı. 

yor, hem de her ay tıkır tıkır 

parayı. Vakıa Hintli mihrace öl· 
dü. Fakat babasının vasiye~bc 
çok hürmet eden oğlu, mücev
herlerle dolu hazinesi yanında 

bir sadal:adan başka hir§ey oL 

de Konkiztaclorlardanım. Fakat 
bir kadın olduğum için, Taç Kar
':izşliğine intis<ıp edemem. 

Müteyakkız dawanmanııı 

tekrar söylüyorum. Sonra sizin 
için çok tehlikeli olabilir ..... Cesa · 
·etinizi hayatınızla ödeyebilirsi
niz. Sizden şüphelensinler, kafi~ 
dir. Kuvvetlerinin derecesini o 

mıyan b:.ı parayi ır.emnuniyctle 

veriyor. Onun iç:n Hanri Joe, 
bu yağlı kuyruğu elinden kaçır. 
ma""ak mak!ladilc her maç tekli. 
fini kııbul etmiyor. Bulgar, /\.. 
mer~kalıyı dünyanın dört buca. 
ğında kovaladı. Her yeıde mey
dan okufüı, nihayet Amerikalıyı 
karşıl<'~-r,aya zorladı. 

Mad-.ı--n Lerminicr sdefli di.ir. 
büniiT'lü tekrar eline aldı. 

~aman farkına varacaksınız:. si· 
zinle beraber ben de tehlikeye gi· 
-eceğim. 

''- Doğru, hakkınız var. :SıJ 
mevzuu bırakalım da biraz sizde!l 
lxıhsedelim. 

Bütün hayatınızı hep buraclll 
mı geçire-; eksiniz?. 

( De~amı vnr) 
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İki a ~a:n al tal ta, üsttiste uğ -
raş:p clun:yorlarclı. Amerikalı Günlük bulmaca 
rnki1.>ini knrkl·nç tazyiki altında t 

So d:ın s:ığu: ı:ıl 
eziycrdu. Güreş biraz sonra m:ın 1 ı - Bir kıtn _ zamnn, 2 - /\.'{$. 

z:ır ":nı Leğiıçtirdi, hakimiyet lılr ay, 3 - Tarihçe ıme/jhur bir ~· 
Bu;g<:ra geçer gibi oldu. Fakat Bir icim. -1 - Oynanır • İnce de ı<· 
b:raz sonra Ame::il:<ılı rakibini 5 - Çiftlerin mcşgalrsl - mr n~tı· 

6 - Bir tane alan - Rıı.bıt cdt',... 
yere yıktı. Hakem nulgc1rın iL r 

7 - I§ık verir. 8 - ltnbıt cd3tı • J3lf 
zerine e~ilcli. nıdrk. 9 - nır edt!blynt tnbirl • ,

11
• 

rransi Dülak: d('J\İZ. lO - E!ı::crlyıı çlngencıcr ) 

- ilk man!i Amerikalının le _ par. 
hine bitti, dedi. Yuknrdan aı>:ıt:ı: tJlf 

ı - Kaollc - B!r rakam. 2 - ,'il 
1ki pehliv;ın ikinci manş jçin 1 rl t -ncv de - Su. 3 --.;nır sana f 

birbirile l:ar;ılaştıkl<:rı zama.1, cutta vardır. 4 - Razı etmek - ll~t 
güreşleri seyrctmeğe meslekleri hudc. 5 - Dağlarda vardır. ıııı 1 

itibarile çok alışkın olan spor edatı? Fransız~a bir harfin 01,untl; ıı 
6 - Asker yem..,ğl, 7 - Aile • 1'.'.C •" muharrirleri b:Ie gözlerini rin{:. ıstr 
C<'. A - Tehllkcli bir cııılr • 

den aymunnz olmuşlardı. O - Bir hayvan - Bir mc;>"o'll, ,,o 
Eulf"al', mag~lubiyet cndişcsile tstm - tht!ltıf. 

., • -ıu: 
kudurmU!l" benziyor, ve rakibini GR num'.lralr bulrnıı<-.arnr7Jn ıııu 111 

;r- sıı 

yere sermek için biitUn kuvveti. l - SUmerbank, z - ltma. ~ 
3 - YUnl;ı. Abl!\, 4 - A, EJdn. j, ~ 

n'İ topluyordu. J.r 
5 - Su, Otag", At, 6 - Elin, ı.., ,, 

Dülak tekrar söylenmeğe baş- 7 _ Tulumbacı, s _ A, .Atıl<. 9ııt~ 
ladı: Yaka. Nim, F, 10 - Ara., .Atn1 

• 

f 
' 


