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~A~ 1 t4 ~ Her3devlet tarafından müşterek 
T~n::::,'_ı~ .••• ~.~e~I; bir beyanname neşri bekleniyor 
O~Uc§ldye" 
Musolini ile 
Görüşecek mi? 

Romada dolaşan şayialan 
Paris tekzip ediyor 

Alman gazetelerinde harareth neşr:iyat: 

0Ülıva:Br6nner -mülak3iinıôffiai1aSmı 
neticelerinden anlayacakmış! 

Hangoe nasıl 
boşaltılıyor? 

Fransızca Pari Sua.r gazetesinin 
Helslnki hususi :muhnbiri bildiri
yor: 

''üç ayds.nberl bomboş olan 
Hangoe caddelerinde dilndenhcri 
mut.ad olmıynn bir hareket göze 
çarpıyor. Otomobille r, ntln ÇPki
lcn, elle Hilen küçük büyUk ara
balar. nylardanberi bombardıman
lardan bir hayli zarar görmüş ev
lerin önlerinde duruyorlar. 

Erkek kaıim. çoluk çocuk çene
leri kilitli, gözleri dumanlı bir hal
de. ltu arnbalnro 'alelAcelc hazır
lanmış denkleri, 'lnas.1.ları. sandal
;"i?leri ve diğer eş~·nlarr dolduru
yorlar. 

İki gün içindo Ruslar tarafın
dan tamamen işgal ~dilecek olan 

(Devamı 2 nci sayfada ) 

--~ Zürih, 19 (A.A.) - Röyter ajansı bildiriyor: Hicret eden Finlandiya. 
. Basler Nachrichten gazetesinin Berlin muha- .. 

~ıri Musolini ile Hitler arasında yapılan mülaka-
~ neticelerinden birinin, Almanya, Sovyetler ' . 

!~~~n::.~\~:.:.";.fın::nb~t'e~~::::~~:a:~ Rusv~ ~_ Ro·· m' . e·n · sl ~hı.,, 
.____ (Devanu 2 ncı aayfada) -...- · · · · . -..& 

Çe~~eı-!~Y0!.0 /inde . ·üs mü isi ivor? . bugunku· mu- · · · · him bey~natı Hitler, .Romanyaya, Sovyetler tarafından _tazyik . Yapı lmasına 
-- (Yazıaı 2 inci •aylada) müsaade etmeyeceği vadinde bulunmuş Almanyanın 
-----~------------~ ~~u~~, -~~~~~~= d.kk t· A Bükreştekl İngiliz vo Fransız müşahidi er, Almanyanm Roman. 1 a ı, v r u • 

Hitlerin Ribent
rop vasıtasiyle 
papaya gönderdi

yada takip ettiği siyasetin, Sovyetıer Birliği tarafın.elan yapılmak tı-
.. zere bolnnan dlplomattk mane\'l'Bl&ra mln1 olmak esumdan mtllhem : pa cenubu 
olduğu mlltaleasmcladır. 

So\-yet clçlllğl Ue bazı ali.kalan bolonan mahafil, Sovye tler Bir- şark"ısı·ne ve 
liğinln Karadenlzdcld nzlyctlnl muhafaza e tmek mceborlyetlnde bu-

lundoğono söylemekte, fakat. Romanya salılllnde Us ısıemek ntyetın. _yakın şarka 
de bolondoklarmdan haberdar olmadıldarmı U&ve etmektedirler. 

' . . . 
Almanlar, , Sovyetler tarafmclan Romanya üzerinde bir tnz)ik ya- .. t · • h 

pılmMma llitlcrln müsaade etmlyeceğlnl' Romanyaya \ııadefmlşler- mu eveccı . 
dJr ve bu ' va.ld, Romanyanm Almanya tarafmdan tMa\'\'Or <'dllen bi
taraflık slyasetlno lltlhakmı intaç etmlıttlr. Son umanda, Almanya , 
Romanyaya, n!ıll muhafazası tc;ln ha\'&' difl t.oplan ve Romenlerin 
muhtaç bulundokJan diğer sl11hlan vermek tekllflnde buhınmuştor. 

ği sulh teklifleri - ------------

Ber1ine gö!"e, 
Buralarda mühim 

hadiseler hazu !an
maktadır. .2 nci pyfamızda Berlnnde bir şavna 

~'Ru~:;~ko~ünizmden kurtarmak üzere Ribentrop Balkanlara ve 
ıcabında silaha da muracaat edilerek bir T · · k · le ek · ' 
anti bolşevik siyaset takibine başlanması ! ur ıyeye . ge c mış. 

~( Y.:azıaı 2 inci sayfada). 
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EN SON DAKiKA 

Çemberl~ynın bugün- 40 
kü mühım beyanatı 

l.onılra, 19 (Utıd~o. :ıat 18) -ı ıutkundan bahsetmlıı ve Skapa Flo 
Baıs\ekil l,;cnıberlaJn bugün öğle· lzerindeld Alınan hava taarruzu. 

y 
• re 

ı _ise ve Orta ektep 
törü cezalandırıldı 

den sonra avam kamarasında bir. 1a geçerek bunun diğerlerinden 
çok mül) m ııiJ:ısi mes"lelcr hak • farl:mın llk defa k~raya bomba a
kında izahat vermişllr. Bu anda •lJ!"" olm:ıaı olduğunu söylemiş· 
Skapa ı.~ıo üzerine yapılan son t'r. B:ı.şvekllln verdiği malUmntn 

Şehrimizde uzun zamandanberi orta tedrisat milesseselerini tef· 
tiş etmekte o an maarif vekfüeti umumi müfettişleri raporlarını ve.. 
killiğe vermişlerdir. Yapılan tetkikler neticesinde bir lise ,.e 2 orta 
okul direkt.Örü takdirname, beş orta okul ve lise direktörü de t~kilr 

mektubu alrnışlardu. iki okul direktörünün de vazifesine ton ven1· 
nıi~tir. 

Alman tayyo.re akını hakkında i· öre, Alman tayyareleri ı 00 mil 
za'ıat vermektedir. rnurnbbnhk bir saltnya tahrfb bom· 

Başvekil, Finlli.ndiya harbinden bnsı. 500 yancuı bombası atmııt
bnhscderek ezcümle §Öyle deıni3 - tardır. 

Bundan baska şehrimizdeki diğer 40 a yakın orta ve lise direk· 
törü ihtar, tekdir ve diğer cezalar almış' ardır. Karar tebliğ edilmiştir· 
iki orta okul direktörüniln yerine yeni direktörler tayin edilecektir. 

------------------------------~~----------~------_;;_--
tir: 

"Fınlflndlya istila edilmiştir de
nemez. Bugün Finler ııercflednı 
0111hn!aza etmiş ve kahramanlıkla. 
rile bUtün dünyanın takdirini ka 
ıanmış bulunuyorlar. Dllşmanıı 
karşı çarnışan hilkfımct durmak · 
tadır, ordu durmnktadır, halkm 
manevi.}atı kınlmamıştır. BugUn, 
Finlandiya isterse memlel:et'n kal
kınmasına yardrma hazırız. 

"Finlô.ndivanm nihayet dilşman 
knnııı1ında bnzı verleıi kaybetme
ye razı olma.!ınm mes'ullyetiııl 

ln ~!tere ve Fransava vtiklemelı 
fatf"on1E'r eörülilvor. Halbuki A1 
nııınya, bu harbin mes'uliyctlnden 
kurtulamaz. Eğer Alman • Rus 
anlaşması yapılmamış o•saydı 
Fin!O.nd yaya tecavllz olmazdı.,. 

Çcmberlavn bundan sonra ln· 
giltereyle FraManın Finlandiyaya 
vaadettiklerl yardımı yapmadıkla
rı hakkındaki lsnatlara cevab veı-· 
ınJş ve §Unlan söylemiştir: 

•'Finler evvelA bizden avcı tay. 
)'areJeıi istediler. Sonra bombar • 
dıman tavyaresl. daha aonrn top 
fstAndl. Bıınlara karşı yapılan va
ltler tutuldu ve l!ltenllen silahlar 
hemen hemen tamamlle vaadedi • 
len mlktıı.rda gönderildi.,. 

Basvekll bıırar'a vaadt'iillen VE' 
gönrlerllen slllihlan karşılıklı ola· 
rnk gösteren bir IL'te okumuştıır 
Bu arada 200 tank topu. 100 b~ 
tıırva gönderildiği kaydedilmekte. 
dir. 

Bundan eonra Hltler • Mu~· 
nf mlH!katma geçen Çemberlayn 
bunun ııulh ~n vapılm yaptlmadı
ğl hnkktnda henüz bir malQmatı 
olmndı~nı sövlemlş. Ruzveltin eon 

Hanyoe nasll 
boşaJtılı var 1 

(Baıtarnfı 1 inci sayfada) 
Hangoe, otuz ı;ene müddetle Rus
lara terkedlleceğt için boşalUlı
yor. 

Herkes şehirdeki yuv~mda b1r. 
kaç saat fazla kıılmak, birkaç par
ça daha eşyıı almak için gayret 
e:ırfediyor. Yollar: ara.balar, oto· 
mobiller ve kamyonlarla dolu ... 
lfangoeye yığılmış olan milhimmat 
ve hattiı hafif toplıır da kamyon· 
lar vıı.sıtasile naklolurunakta. Fa.
kul yalnızca küçük çaptaki toplar 
göze ~arpıyor. 

Bir Rus destroyerini batıran ve 
Kirov kruvazörllnU ağır auretle 
yaralıyarıık Tallin limanında bat • 
ınasma sebebiyet vermf.o olan a· 
ğır toplara gelince, sulh anlaşma
eı bunlann Finler tarafından kal· 
duılmaaını menetmiş bulunu)•or. 

JIANGOE \'E MOSTAIUU:U 
ADAi.AR ••• 

Hangoe ve sahildeki müstahkem 
edaların mtidafaasını yapmış olan 
miralay Ohlln şunlan söylemekte
dir: 

'' - Ruslar bize hafif toplarla 
taarruz etmekle büyük bir hata 
etmiştiler. Rus kruvaz6rU sekiz 
aanttmetrellk topla ateg açtJ biz. 
dnk kada 16 tane 30.~ luk mermi 

lan ağır toplarımızla mukabelede 
bulunduk. lleıi adalardan birinde 
bulunan g5zcfilenmlz on altmcı 
mermiden sonra Rus filosunun g&
ri d6nmUş olduihınu haber verdi .• , 

Mlralay, adalar hak.kında aöyle 
izahat veriyor: 

.. _ Her adada, Majino battmda 
olduğu gibi kuleli, tllnelli ve be
tonlu l.st hkli.mlar vardL Mllhlm· 
mat aşağıdan elektrikli asalll5Ör
lerle çıkanlryordu. Hiç bir kuv
vetle zaptolunamıyan toplarmıwn 
böyle kolayca ele geçeceğini du· 
yunca milteessir oluyorum. Ruslar 
adalan bizce mukaddes olan cuma 
gtlnU hjgal edecekler ... 

Hangoeye gelen krunyonlar şeh
ri gece taarruzlara k~ koruyan 
tel orgdıu mmtakacln açılmış bir 
yoldan geçiyorlar. Bu yolun he • 
men ya.ıımda kırmızı granitten bir 
heykel yll.ksellyor. Bu A.btdenln b'r 
tarafında dört Alman a.skeıi göze 
çnrnryor. Bu heykel 1918 deki 
Finlfı.ndlyahlarm lstiklfll muhare • 
bclerlnde Ruslara kal"§l Finleıin 
)'Mmda hnrbetmiş olan Von der 
Go!ç tdaremndehi ytrmI b'n ~
man askerinin muzafferiyet hat:I -
raln.n tçtn Finler tara!mdıın dikil
miş. Şlmd1 bu yoldan geı;enler 
bq1an:ı;U. 6to ~rafa çevf:r:lyorlar. 

fv1usolini Vels'le 
görüşmiyecek 

1.oadnı, 19 (nııdyo, 5aat 1Sl -
H.ltlerle olan mill!katmdan sonra 
'fu!<>llnlnin Velsle gl5rilşeceği ha.k. 
kında Rornadan veıilen haberlert' 
rağmen, ltalyan Başvekili Ue A • 
merikan har'cive mUstcşan arasın· 
da bir görüşme kararlruıtınlmış 
jeğildir. Vels hnıiciye nazın kont 
ÇJanoyu veda etmek Uzere son bir 
lefa gördükten 10nra bu a.k§alll 
Romadan aynlacaktır. 
Diğer tara(tan, İtalyan gaıete. 

cisi Gavda bugün neşrettiği bir 
makalede Mu~lini'nin Hitlerle 
müıfikatmın bir sulh teşebbüsü 
'.>eşinde koştuğu şeklinde tefsirile 
istihza etmekte, kimsenin sulh için 
kendic;ine müracaat etmediğini ve 
!)u m1i'filGıtm Avrupada daha Adil 
bir sulh temini ve. Alman haklan· 
nın müdafaac::ı gibi ba$1ıca iki ga. 
ye ile yamldığmr yazmaktadır. 

Bir sulh plfını hazırlandığı ha. 
beri Londra slyac::f mahafilinde de 
pek ci<.!?i olarak karşılanmamışu. 

Çörçil'in kızı 
kaza geçirdı 

Y eralb tünelinde az 
kalsın parçalanıyordu 
İngiliz bahriye nazın ç.örçilin 

on yedi yaşında olan en küçük kı. 
zı Londrada bir yeraltı istasyonun· 
da bü~·ük bir kaza geçirmiştir. 
Tren hareket ederken, arabanın 
basamağına atlayan genç kız tren 
hızlandığı için birdenbire inememiş 
ve kapı'ar otomatik otak kapandı· 
ğından içeriyede girememiştir. Ka
pı ile tünel duvarlan arasında 
itkışıp parçalanmaktan kurtulmak 
için kendisini hrlatıp istasyona 
atmış ve ancak bazı yerleri incin. 
mek suretile bu mUthi' tehlikeyı 
geçirmiştir. 
llELS1NK1DR NORl'fAL HAYAT 

BAŞl.ADI 

Fransızca Lö Jurnal gazetesi 
yazıyor: Helsinkide hayat yava~ 
~·avaş normal bir şekle girmiş bu· 
lunuyor Geceleri şehrin karanlık 
ka1ması bakında çıkmış olan emir· 
ler geri alınmış, vesaiti nakliye 
muntazam bir ~ilde işlemeğt' 
lxışlamıştır. 

Camlardaki sh'ah kağıtlar çı
karılmış. dükkln camakllnlannm 
önlerindeki tahtalar açılmı,tır. 

Halk sük\ın içinde ve .muntazam 
bir surette normal işlerinin ba'}ttla 
~eçmiş bu'unuyorlar. 

11 maddelik sulh şartları 
Ne,·york 19 (A. A.) - Roma'dan Nevyork 

Taymls gaztıtesıne biJdırlldiğınt: göre, Vatikan 
malıafılı, fon Ribentrop tarafından• Papaya t~vdi 
edilen liitlcr!n sulh teklifleri aşağıda.ki 11 nok
tayı ıhtıva ettiği zruınındadırlar: 

1 - Karada, denizde ve havada derhal ve 
nyni zamanda umumi silahsızlanma. 

2 - Dört bllyü.k devlet arasında yapılacak 
bir paktla, Avrupa nüfuz ınınt.akalarının taksimi 
ve Rusyayı komun zmden kurtarmak Uzore ica.
bında ailAba da mUracaat edilerek bir anUbol.şo
vlk siyaset taklbl'U! başlanmaaL 

3 - lngilterdekJ Alman yahudllertnln Fl
listlne, ltalyadakllerin Habeşlstana ve Fransada
kilcrln Madagaskara gönderilmem ve ondan son-
ra mutlak bir din serbeeUsl 

4 - Mutlak bir ticaret serbeıltfst. iptidai 
maddelerden mahrum memleketler bu maddele. 
rl serbestçe tedarik edebJleceklerdlr. Birleşik A· 
merlka llo Avrupa kıta~ıı arasında sıkı bir lktısa· 
dl elbirliği yapılacaktır. Alman ve ltalyan muha· 
ceretlerlne kolaylık gösterilecektir. 

5 - Almanya,. 20 sene zarfında eskJ mnı~ 
temlekelerlnl geıi alacaktır, yahut kend'sine b~ 
lara muknbll mllstcmleke verilecektir. Veyahut 
da hiç olmazsa Almanlıır A!rlkanın muavyen 
mıntakalanna serbeatc;e hicret edebileceklerdir. 

6 - Polonvaya. aşağıdaki §artlar dahilinde 
ll!ltlklAll iade edilecektir: 

a - Polonyada merkez! bir mmtaka ihdaa 
edilecek ve burada 10 milyon Polonyalı nUfua 
toplanacaktır. 

b - Gdynia serbest blr Polonya llmaru oıa.
caktır. ' 

c - Polonya tlcaretlııe, Danzigden transit 
aerbestıaı verilecektir. 

d - Polonya hududu, beynelmlleJ bir heye-

Un murakabesi altuıda yarıılacak blr plebisit eısa

aJ Uz~rinden tayin edllt:<:ekUr. 
e - Poloııyada ve bUtiln Tuna bavzasmda 

akalllyetler mııııel~ııl · genlf mikyaata bir aJ:ı&U 
mllbadel~ile halledilecektir. 

7 - Çekler, Slovaklar ve Macarlar ~ sene 
mUddetle Almanyaya bağlanacak olan Uç taraflı 
devlet teşkil edeceklerdir. Bu Uç taraflı devlet, 
sanayi ve mUnakalA.t b:ı.kmıından Almanyaya ba.. 
zı imtiyazlar verecekt'r. 

8 - Avwıturya Almanyaya mUlhak kal~ 
caktrr. 

9 - Bir Ot>vt gümrükler federaavonıı tP~kil 
edilecek ve bu federa.'3yon büyük ve kOçUk dev
letlerin menafli araaında bir ahPnk tesis edece-k
tir. Bu Federa.'lyona Alm~nya, İtalya, Yugoslav
ya, Romanva, Bohemya, Slovakya ve Macaristan 
dahil olacaklardır. 

10 - Balkanlar ıtatUkosu teke!fUl edilecek
tir. 

11 - İtalyan mallan Cibuti'de gUmrük M'S

mlnden muaf ve Ucaret ıerbeıtlsine mazhar ola
caJo SUveyş kanalı mukavelesinln inklzasr tarihi 
olan 1945 ıeneslne kadar, kanaldan serbE'l"lt ge
c;eeektir, Tunus ltalyanlarma blr statll verilecek
tir. 

Nevyork Taymfs gazetesi. fon Rlbentropun, 
bu sulh tekllflerini Sumner Velee blld'rdiğlni UA.
ve ediyor. 

Slh lendlı!ine g~re. J. man hnrfrh•e hnnn, 
FUlırcrln teklffüıi k<lbul edllmedicn tPkdlrdc, bil. 
yük blr tanrru1.a lnt'zar edilmesi 14zmıgeldlğini 
birçok yerde tekrar etmiştir. 

Sumner Velsin bu şem't dahilinde sulhOn 
a.kte:UlemlyecE>f.ine Musolfniyl ikna etti/Ti ve Mu
eol'nlnin sulh pl!nını bir hayli tadil etmesi lUıru
munu Führere a.,ıatmnk maksadile Brennere git
tiği söylenmektedir. 

Almanya, Sovyet usva va ,llal ıa~ u ..... 

~alkanlarda s~lhu koruycicaktar, 
' (Baş tarafa 1 inci ıayfada) bir çürUk anlaşma mll.ıakereal ya-

memleketlerin Balkanlarda aulhu muhafaza et- ·ıılmış değildir. Bu mühim gUnler-

mek arzusunu bildireceklerini ıöylemektedir. de yalnız bir şeyin ehemmiyeti 
'1 • d hm" . • ... .. vardır. Kudret ve azim.,, 
ıvıçre e ta m edıldıgme gore, Almanya Berliner Blh'sen Ça.ytung gaze-

şimal cenahını o taraftan gelecek her hangi bir tesı şöyle yauyor: 

t ·· k uh f it l b l d "Brenner mUllkatı, İtalyan • ecavuze arşı m a aza a ına a mmış u un u- Alman menafilnln tesanndu bah-
ğından şark tarafından da korunmak üzere kinde sembolik olduğu kadar pra
Avrupanın bu kısmın daki müttefik dev • tik bnk~dan yeni btr mana ifade 

ı ı . l k k d•l k d• .. f"k etmektedir. Bu tesanilt bUtll.n dllnet erı uz aşbrma ma ıa ı e en ı mutte ı • ya llıerindekl kuvvetini vo teairl-
leri olan ltalya ile Sosyetler Birliğini teşvik et.. nJ, alelfide bir ittifak olmaktan et-

kt d• Al R h""lan • ·ı vade, her lki milletin, mim ve me e ır. manyanın omanya u etı ı e beynelmilel eahadakJ en '"'Mil ve 

demir muhafız teşkilatını barİşbrmağa muvafak hayati mef'eleler k~ısmdald aynı 
olmak auretile esasen bir istifade tem.in etmi~ durumlanndan doğmMmdan ve 

~ milşterek bir ideale istinat etme-
olduğu söylenmekte ve bu uzlaşma Avusturya sinden nlıyor. Mukadderatta ben-

Nazilerinin Antluatan evvel vatani cepheye İl· zerlik, dahilde ve hariçte dunun 
"haki h" d• "l k d"l kt d" blrUği, her iki mllletl bfrih'rlerl1e 

tı an a ısesı e mu ayese e ı me e ır. buluşturmWJ ve kuvvet! mUtema-. t • Roma, 19 (A. A.) - Röyter bir görllşmede bulunacaktır. jJyen artan bu mOnasebatı yarat-
ı ızar muhabirinin kaydettiği, henilz te- Parls, 19 (A. A.) - Sal!hiyet- mtışttr Al.manya Ue ttalvanm en-

i yit olunmıyan şayialara göre B. tar mahfiller, B. Daladiye'nin B. trlkal~rla blrlbiıinden a~'l"lla.b'ıle • 
"Hitlerle 2 sene" tefrikamız yazı Daladiye Salı veyahut Çarşamba MW501in1 ile Cenevc'de salı g1lnU cekler'ni zannetmek için ne bil-

çokl.uğu dolayısile konulamadı. gUnll Ceneve'de B. Musolinl ile bir g15rUşme yapacağı ha.kkmdaki vtlk bl d k t l:ıVT-!l!rıı:l·üıı 
şavlalan tekzlb etmektedir. Pa- r emo ra an 

f~~l AKŞ.AM· [ l -·-- -....-.--------
"Dikkatler'' sfitununda, iki buçuk liradan aşafı kann doyurulma

yan lüks lokantalarda havlulann değiştirilmediğin<lcn bahsedi:crek 

,öyle deniliyor: 
''Bir taşra ahçı dükkAru hakkında şöyle bir hikaye anlatılır: 

Müşteri "Kürdan yok mu?'' diye sormu,_ Mal sahil>i: "Kullanınca 
yerine bıraknuyorlar ki, beyimL Alıp götürüyorlar!· .. C!Vabını yermiş. 

Medent bir insanın ölçülerine nazaran kullruulmış kürdanla 
kullanılmış havluyu milşteriye sunmak arasında pCk fark o!masa 
gerektir. --

riste tebarüz ett'rildiğine göre B. sahih olmak IAzmıdrr. Garb dev
Daladiye bnlcn Pariste bulunmak- !etleri, Almanyayı dostlarından a
tadır ve bugün, s:ılı ~nU, mcbu- vrrmak mllmkUn olacağı hayalin~ 
san mccllsinae sl5z alacaktır. kapılarak bu yoldaki gayretlerlnı 

VELS OENOV ADAN \' APURA şuursuz!Ub'll kadar götUrdnter. 
DiNECEK DllnkO mUlfı.kattan sonra bUtün 

Roma. 19 (A. A.) - B. Sum- gııyretlerlnin beyhude olduğunu ve 
ncr Vela, bu okiam Cenovaya ha- ttaıyıı.n •• Alman ınUnasebatınm 

reket edecclt ve Amcrlknya dön- kuvvotçe ve tcsirce mUtemadiyen 
mok Uııere Kont dl Savoltı. tra.tisn.t.. arttıftfiı nihayet anlıyabildller 
lanllğlne cenovn'dno blneccmUr. m1 t ,, 

l.""Wclcıo ~bit edllmJ.3 olan 
progmırta gt>ro Vca Nnpoliden \ta- J)oyce Algcmayne Çaytung ga... 
pum bincooltU. zctcal de diyor ki: 

A'flıIA~'l dAZeTI~f.1:;?!1 "Modern Avrupanm en bilyUk 1-
Mt1LAKATA ımmIMtYET iti şahsiyeti, genç ve kuvvetli mil-

\'EillYORl·AR lcUerln iki temeli, iki ihtilillln ya-
Bt-rlln 11) (A. ,\.) - D. N. B. pıcuıı, hal ve ati balmnmdtı.n 11a.r-, 

ajansı bildiıiyor: şılnıaz mahl~·eunı nıllıverlo !!ede 
Fö~cr Beoba!ıter ge.zat~f dl- ~en dostluğu toytt et.ml~ler<llı'. 

yor ki: Bronnerdtkl ttıriht toplıuıtıntn, 
"Filhrcrle Duçenln d!ln Bren- tıpkı nı!ltideld bun benzer ınUIA. 

ner'de ya.pt.Ildarı mUlikat, uzun l- kaUtr ctbt, muayyen bir hodofi ,. 
ıahata ksı.t'iyyen L'lti;-aç göstol"fill• ma.,ıuu oltluÜ'\Uiu bUtUn 6Unya t>~
ycn blr hB.disedft. Bir tek kelimo renecektir.,. 
yeter: •'Hali li~te~1z" ... Dünya, -~-,,__:;._ ______ _ 

"Hergün" sütununda Muhittin Birgen. g~n sene ao.falt yaprt- 1 Bre.nner mUiftkatmm mana~, Ahnan iktısat 
dığr halde ıboz;utmuo. btilunan Karakövde Rıhtım civarındaki sokaktan noticelerlnden cnlıyaeaktır. FUh- , • 

• _ • J • • ı rerle Duçe, elındiye .kadar her ne H ~ • B k ı 
bahsederek ~rle dıyor: za.ma.:ı bultL5f,ularta da\tn3. Avru· eyed Ü raş a 

Belediye reisimiz Lfıtfi Kırdar Istanbulu im:ır etm~1< işite uğ~a- paya şamil l:ararla~ ıttllınzt için 
şıp duruyor. Fakat. ben de daima bu sütunlarda yaroım ki Istanbulu 1 b!!luşmutlardrr. Plilto~:rnt zl:nam
imar etmezden evvel beledire makinemizi ıstah ve imar etım.k Hl-ır.ı- ı da.rlıı.rmm mill!J~auarmda <Wr.ın 
dır. Belediye makinemiz burrOJil.:Q lialrle kaldlkı-a tst.anb'..t.lun' iirnan ıenıln yo'd'.U'?la faaliyl:'.U,, . Ad~~f 

, b " 7 • Hıtıerle Benito Musolıni iıl.'1 go-
\-e:remli bır hastanın y<lzllne sürdüğO kırmızı renlckrle 'keOOlsltu 1 rilşmelerlnde ka.t'iyyen yoktur. 
SJhhatte göstenneğe çal~sına benzireed:tir." :Ş.bıaenalcyb Bre.n:nerde hef-lıaııgt ' 

Eti.kreş, 19 ( A.A.) - Doktor 
Clodius. dün öğleden ronra tayya 
re ile Berlinden Bilkreşe ge1miş· 
tir· Doktor C!odius'a bu. seyahatte 
refikası ,.e seki% ekonomi eksperi 
refakat ~tmektedir. 

Hıter Ber.ıne 
cıöndü 

Alman hududu, 19 (A.A.) 
Alman iatihbarat büroau, Hitlcr 
'in öğle mcri Berlin'e döndüğU 
nU bildirmektedir. Filhrer iataa • 
yonda ?.fare~ Göring ve devlet 
şansölyeliği Şefi Ammera tarafın· 
dan kaqılanmı1tır. 

Rıbentrop Halkan
ıara geleca.<mJş 
Pa.rb. 19 (A. A.) - Havaa a

janaı bJd.iri)'ur: 
Bu eabahki Parla matbuab hu• 

liı.saıan : 
Muharrirler, beynelmilel aiyas! 

faa.JJ,>et etra.ı.ını.la mutalea.lar yU· 
riltüyorlar. 

M.uaolıni • Hltler mU!Akatı, VeL. 
sin yakında vukubulacak olan av· 
Jeti ve papayı ziyareti, biili.ln mu· 
uarrirlerin tahlillerine mevzu t.et· 
1(,1 etmektedir. 

Lö J urııa.l gazetminln Zllrih 
muhı&blri JorJ Blum, elde buJwı.an 
malü.mata göre, HiUer • MusolinJ 
.;örüşmesinin, belllbaşlı iki mevzu 
ı.i.zerinde cereyan edeceğini gös
terdiğ, kanaat.indedir. Bu lld mev-
ıu: 

a - Sumner Vela'in Avrupada.
ki m.18yonu. 

b - Avrupa cenubu p.rk.18in.in 
yakın at.Lsidlr. 

Jorj BlUm diyor ki: 
"Berlln ve Roma taratmdaıı is

tenilen tavassutun muvaffakıyet! 
Amerika Cu.mhurre:sı RusvelUn • 
radyôda söylediği son nufıli§ıiiUhP•" 
üE!fi i\lınan ıiınamdarlarmca çok 
daha eUpheli karşılanmaktadır. 
Vatlkan veya Ruzvelt gibi bey
nelm.Uel yük.sek bir otorite böyle 
bir tavassuta teşebbiJ.s ettiği tak· 
dinle Almanyanın sulh yapm.Jl ı.
çiJı kabulUne amade bulunduğu 
asgari p.rtlan muhtevi aulh pro
gramma, bu mUın.kat esn.a.smdn, 
kat'i ııekil verlhnif olduğu eöyle
nebilir. llltlerle müttefikler a.ra.
emda. muha.samatm tatilinl der
P1' etmcğe lmkA.n veren hiçbir 
manev! veya maddi eaa.s buluruna
dığma bir kere daha kanaat getir
mek lca.b eder. Esa.sen bizzat AJ. 
mantar kurdu.klan pl!ntn muvaf
fakıyetine inanmıyorlar. 

Jorj BIUm, bizzat Aiman siyast 
ınaha!lllnln ltirafma göre birkaç 
gUndenberl Berlinle Roma araem
da ve muhtelif Balkan devlet mer
kezleri a.raımıd& illa bir noktaina· 
zar teatil!ll devam ettiğini, ayni 
makalede mevzubaha etmekte ve 
yazısma §Öyle devam eylemekte
dir: 

"Almanyanm dikkati, 
Avrupa cenubu şarkisine 
ve Yalan Şarka müte· 
veccihtir ve Berline göre 
buralarda mühim hadi· 
seler hazırlanmaldadır. 
Dün akşam Berlinde do· 
laşan bir şayiaya göre, 
Ribentrop'un bu mınt • 
kaları yakınd ziyar ti 
mevzuu bah:stir." 
· Lö Pötl Parlztyen zetcWfid 
başmuharrir Eli Bu Hltlcrle Mu· 
solininin, Swnner Velsln eeya.ha· 
tinden daha başka birçok noktala
rı tenvir lhtlyacmda olduklarma 
hUhınOOilcbileceğini söylUyor. Zira 
l:!Jtıorln ınenafillo Muaolln1nln m • 
ıuııu blr"blfinln ayni d ğUd!r. ____ ...,... ....... _..-.;;_..,_ ---
Sulh, duaya ~a nsa 
Aynarozda dlinya aulhu 

için sabahlara kadar 
dua edilmiı!. 

Atina, 19 ( A.A.) - Atfna a~ 
jansr, Aynarozdan bildiriyor: 

Aynaroz kilisesine bağlı 1_7 
Rum, bir Rus, bir Yugoslav, bır 
Bulgar ve bir Romen olmak nzere 
bütün Ortodoks Manastırları g<'Çen 
cumartesi ak;.amı sabaha kawr 
dü~ya sulhwıiln teessüsf1 ~ dua 
etmislertlit. 
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• G 
bı.ı.ı l'ÇClll@r\le, odaaında ölU oıaraı. 
c.ı ':;:-n V~zneQ1lef<!ekı me.hur tatlı. 
l:1ırua:ı IWı AbdUlkadirUı bir clı:ı&.> e ı.e 
l'ap-lan &ltt•CI anıa,;ıımıııt.ır. ı.ı:o.,;.a 
elltııa o <ipsi, AbdUlkadlrin boaa.aı 
ltarııu tak öldUrüldllğ'JııU ortaya ç.ı. 
ll'ive_ ~ ır. t.ıakt.UlUn oglu Suplıl Uo, 
~ · ee Yfmın\la mUstahdem Eml.n 
•eııe a.ı.uı.ıa bUIUnmaktadır. Emtn, Ud 
taı11ı;;ıcc tıı. Uıc:uıuı kasasmdaıı para 
!<aç 1 lç:ıı U:.&hkWıı cıillmif ve bir 
bap Rıın evvoı ınu:ı:ıeum do.dur&r&k 

~~ııı.nede.:ı çıkın~tı. 
ıııı~c~t.a 1.nr .. ruıaıın tahklluı.ta elıem. 

• c <-~·.mı olun:uııktadu' 
~leta ' 

tue Uı .Hı Ue aralAn."'lda çıkan ıa 
ile le Ul..tı hakınua dahili .. e vekDJetı 
kar11~~ etme_ t!zcrc geçenlerde An. 
llıt §cb. gi..ıc:ı alncmııcı.arm mUmea 

• ~ iınızc donmUştllr. 
•.YUntc Uü ııtııtl<; ~ mu,. ... u., u wezarJı~ı ya.. 

ltıırı:ııak bir hcyeldo ba~lımıı~tır 
btr a a.ıı SaJt YUoel he)elc.nuı 
ııu, h'Y kadar evvel on,.ıamış oıu~'U· 
"ar e.;cı.:uı Ycr.ııe mu,•ııkkat bir dı 
ltıı~P=ıw~uu ve eenaıı tedblrltır &· 

ı.ır1ık ı lç14 b.ıCli~cnln bcl ... w.ı e ı:ne . 
cıı.ı~ .• ~ ll.r mUdürlU~Une tllulrilmtı Ol• 

O-.ıU e~ 1 • l'ıca uvy eını~ur. 
ıı:ıııUıı ret Vektuctı, mllll korunma ka 
~ ve~n ıo uncu madd03lle btlkQme· 
la ı.._ en llllllh'yeUero istinat ederek 

""tıuuııc l!aatıerı tayin edllmlı olan mcaa.ı 
lllıvaıue ve kadınlarla çocukların tıazı 
k.a.ı.ıı !:Ull§tırıımaaı memnulyeUn1 
~;;; bir proje hazırııınmıotır. 

Hitler- Musolinı müla
katında verilen kararlar 

1 al a, lüzum görüldüğü takdirde 
Aımanvanıı1 · van b~şında o~~ rak 
Avrup~ harhıne ışhrak e· ecek 

Londra, 18 - Alman radyost. 
bu aabah mUhaaaınatın tatill ih 
tim1linden bahaetmektedlr Roma 
raJyoeu ile 111uhaaamatın tatir 
aulh demek olmadığını1 harp clur 
sa bile b J1l lazım gelen birço' 
mea:leter bulunduğunu !lS,. l:r;ek 
tedir. 

NELER KARARLAŞTIRILMI~ 

Lon~ra. 19 - Hitlerlc Muıo' 
Uni arasında yapılan millıi!>a~ta 
neler konuşulduğu ve nclrı c ka 
rar verlldiği şimdil:k tabii malOr.ı 
eğflclir. Yalnıa hir Amerikan 

ajansına Bcrlindcn verilen labcr. 
Almanl:r:n bu mUIJkatta:ı tehdit 
yoliyJe bir ıulh taarruzu yapacak 
lan tahminlerinin doğru olduğu 
nu gösterir gibidir. 

Bu ajanaa Bcrlinden verile.ı 

hab::re i:Öre dilnkü r:ıUlakatta 

şunlar kararlaştmlm12tır •• 
l - ltatya, lüzum g6rUldilğlJ 

takdirde Atmanyanın yanı b&ım 
da olarak Avrupa ha•bine ittira1< 
edecektir. 

recekl"r. Bu gsrtlar şunlardırı ln 
gizli deııU hüklmiyettine u'ha· 

yet ''erilmesi, CebelUttank ve SU· 
veyg!n aerbestlsf, Alman mUstem
lckelerlntn Uıdecl, ltalyruım mns
~mlt'~e eıncllerıntn Uı.tmlnl, ortn 
ve ':ır!;f A vrupada vaziyetin değiş. 
memesi. Bohemya \"C Polonyaya 
muhtariyet verilmesi. 

Vela, çarşamba rün!l Nevyorka 
lıarekot edece'ltUr. 

Vels diln papa tarafından kabul 
"iilr.tl!}, yanmd:ı elll daldlıa kal 
r.:ıtır. 

TAYMIS SUl.HU IMKANSIZ 
G~ROYOR 

Londra: 18 (A. A.) - Taynl!.s 
;azetesi, başmakalesinde Alman. 
·ranın bugUr.kü ricalile bn.kikt !>ir 
1ulh yapmanın imkansızlığı "ş! 
't~r olduğunu söy!Uyor. 

l'ilrkıy ın Oldu~ Uzcre, tş kanunu 
ı:tıuı.ın c d:ı.bı!iuııe ı:a.c.uııun tatb!k ıu 
lltı011 e tlreo iıt ycrlcruıı.le mesai la· 

tc:n-ıt lnlktarını azaını g saat olarak 
• 2 - Moskova, (Roma · Serlln) 

Bu gazete, Alm~nyanın Bo 
iemya, Mora,)'a ve Polonya üze 
:indeki kontrolü, harpten gonra 
la muhafa.zn etmek arzusu mUt.. 
tcfiklerce ta1>vih edilemiyeceğirıi. 
;UnkU mUttcfikleıin, sulhu teWe 
için zarurl olan blrlncı ş::.rU:ıriyJf> 
tezad teşkil ettiğini ~öylemckte. 

iir. 
-.,, ct.ıı 

t ıcuıcıaıt.ı1,eltt.ecJir. Gene bu kanunla 
t'lltıaıarı 1t'\Uttnıarın geceleri çııılışb 

4lııu lto ~nedilm!. Ur. 
"e nı... nınrna Kllnun.ı tıııe ıanayl 

-d!n 
Yerıe:-ınde rnUeneaeıenle dlğer ı~ 
ra:~n batı tazıa çaıışnıaya 11.lzum gö 
lçu~acı:ı erJe, l§lcrln mahiyetine ve 
~U::ıın bdereccıııue gC.rc gUnlUk I~ 
lırıı:ı.tı 1 crgUrı Uç &:!at kııdnr art· . cc:c•,ı 
tı.n t:~e " nı ve kadınlarla çocukla 
ıı::ı tatblkçalz,.tın1mııınrı mcmnıılyetl 
"lıııa: tccıı f'.dllıntycb!lcc~~nl tasrih 

l.'\ı r. 
l kenu 
lnadcn ouıı \'c.ı:ıgı ıaJ .. hiycte la· 

llıc: ı ııa eann.yı mtıca.c;eselcrlnclo ve 
~ ııtıer nl 1., ı tau1ıa. , ' n .. ye çıluırııması ve 
Zııını 1 sa a Cıtın tezyıt edilmesi IU· 
lUkların n:ı.~ itle gcer lcr l kıı.ı.lın ve ço· 
l:r çaıı ..... . • l:.!er 1 , ...... arı kıuurlaşt.ırıltnlf 
tıa~k • -lCI b:ıttnd:ı blr ı;U:ı wUl ya· 
ı:ıı._ ' •llkat b -uazsa b u taW pıızar gUnlerı 
~ <le YP. -fta ara:un.ltı d!~er ,nnıeı 

• !tar ;>1tabıtecekur. 
t!dclet.ı ~·tnlz, ll:Je \'e MAl.ıı:urada 
~. :Uu:ı ırt.nı:ı.ıar tı:lltunı sUrmol>t.e 
lahrtbat Kcr..ckl tırtına vehlTde b:ızı 
"nıyeıle loap:uı;;tır. RılzbAnn 1ldet1 
• i\tı~ llletreyı &CıÇtnl§Ur. 
l\1trıaııınrı:an V1!ıilen lnlllCuıı&ta göre 
Ilı akcU b Yenı bir Ucartt anı~ma 
"" uııusundaı l "Ilı etıucı t ınUıakereıer de· 
Cltrıız ın 'le.dır. Alınanya4an alaca· 
~ nuıı.ra rı:ıut· bU lııı.rın 1 •8 vereccğtrnız 
~:llılnr c:ıerı leııpit edllıncktedir. 
\'tııı te:ıpıt verecekıerı ı:naılann De 

ttı ıxıc k eylernektecıırıor. M:Uzalte· 
rııı nı·oılıkh ola k 
,,__ tnevıuubaJı ra bu nokt.&Ja. 
'7• S OldUQ'u tU:ılatıJl.Wlkta . 

~\nkaracı.uı alınan 
~ \'ergı•oro ı:n&lQ.mata &"Ör. 

llııırttıd~ Y&Pılacak r.anı JA)1h&· 
l.t~a Y ki aon t.elltlklcr bltml§Ur. 
lecl!ltu aruı Millet ıtecııatne arzedi r. 
lıccua bU 

'11ıınekte 
0 

t.çe eı:ctımcnmde l•lklk e-
~ b:ı~ lıııı 90.o mnıt Ytlı bütçem. 
llataraı:ı Varidat lalıminlert 039 a 
~~ ba;rttınldı~ ınnıruııdur. Bu •· 
tlaı elnı<Jt. kuvveUcruıe yardım vor. 
ıııı~tlr ı.ıııın iki nııaııne 1lıl!'lt edil· 
~~n • lnbtearlar aafl baaııntı da 

l'lla ıı 18· 
~llr fa azara.n ı milyon 700 blA lira 
~n-· atadır. TlOCU1 ve ıuıaı ,_ b 
""lerıe ...... · 

kt.:nıı~n aaır işler kısmında da t:a· 

l'QQ ul"ll beı mllyan faztaaı1e ıe mıı. 
f;Qke VCrldat tahmin edllllllftır 
~ cı: ve glikoz l::Uhlo.k vergileri kıa. 
le 10 .Ycnı bUtçcde 7 rnllyon taaıaaı. 

CUJı ıııilyozı lira tabmtA edilln~Ur. 
lellti: beraber, e.ncümanJardekl 1 

~~ aırumda gerek yem bOtçe 
~ v tı ve gel'\!k zam llyib&emı:ı 
'1 lbt; lcıı.tıa iıll'9 )'eni ıo?.ttller alma. 

ınaıı de mevcuttur ......___ . 

mihverine alınacaktır. 
İtalyanın bu huauıtakf mu~afa. 

kati, yakında Moskovayı tlyate1 
edecek oltn Ribcntrop tarafından 
Molotofa bildirilecektir. 

MUMUNt 8UOtlN \'Eı.8LE 
<l<.~RUŞECEK 

Parls. 19 - Brennerd('l) avde
tinde HlUer MUıü!ıte bir mUddet 
durmuo eoııra Bcrllne dofnı aeya 
batlne devam etmiştir. Hltlertıı 
maiyetinde bulunan zevat Hitlerin 
r>elt memnun kaldığı bu millakatm 
Alma.n - İtalyan mUn:ısebotlerlnln 
çerçeveııl ı1:ıne glrdlğin!, fakat ba· 
ı:ı ocnelıi mnhfclleıinln bundan 
aanensyonel neticeler beklemesi i· 
çln hiçbir ııeıbeb mavout olmadığtnı 
oo:,.ıın eylomcktocllrltr. 
Diğer t.:ı.raft.an Muaollnl de ıe 

ceyansına doğru Roma)'a avdet 
et.mlştlr. 

Hu.soll:ılnin bugt.ın Velsle götU 
~ği habsr veriliyor. Bu eıuıarfo 
A lm~nyn1'n:ı sulb !i~rtl~nnı l>ildl • 

Tayın.iai?ı makalesi §U netlcey• 
·anyor: 
Berllnd~. Moskovadan vey1t 

ü.omadan çıkan muazzam pro1c 
!erden hiç birisi Pariste ve Lon. 
lrada bir an bile nazarı itibare c 
'ınmağa değmez. 

MACAR HARiCiYE NAZiRi 
ROMA y A Gtotvoa 

Budapeitei 1a (A. A.) - Baş 
;rekil kont Pol Teleki yann ltal 
yaya giderek 10 gün kadar kntn 
.!aktır. Bu seyahat hususi mnhı.. 
vctte olmakla b~rabcr, kont Te 
!ekinin yaıunda refikası ve kız. 
llduğu huldı• paskalya şer'lliklcr· 

~snasınd!l Musolini ile Ciano ta. 
.afından kabul ooilmest nmhte. 
mel bulunn;aktadır. 

SAAT: 13.40 
• • •• JJCJOJI •• 

Bulgaristan 
is~ik(al ve hürrıyehnı iter taarruza 

arşı müdafaa edecek 
Sofya, l9 (A. A.) - ''Stefanl''ı 
U Solt lsmJnde!d Belçika guetcst.;e beyauatta bulunan Bulı;n

ri!t.an b&ŞveldU f'iJof, Bulgari!t.a.nıu bitaraf kalma~a davam edece· 
ı;ını, fokat lcab ederte l.stlltlillnl ve hllrrlyetlnl ber taarru~ kar1ı 
ınüd:ıfaa tdcccı?;nı s8ylcmlııtlr. Ba§·ıekil, mc:nlekctinln milli emelleri 
ni tahal.kuk ettirmek üzere b:ızı komşu memleketlerin içlnde bulun· 
duklan mlişl:Ul vaziyetten !ııtifadc etmeğe teşr.bblla ctmlyeccğlni iln 
vo eylcml;fUr. 

{omanya Haricıve Nazırının nutku 
Bükrc,, 19 (A. A.} - Ayan moelıainde blr nutuk lrad eden Ga 

cnko enerjik bir ll.sanla ilmcllk1 Avrupa UıUlafmda Romanynnın ta· 
mamJyle bitaraf kalacağını, bUtlln devletlere, bUhıuı.sa kom§ularme 
:<ar§ı dostane bir ıılyn.set takip edeceğ' ni, istiklalini ve tamamiyetlnl 
ıııaratlmaı l:ir atlmle korı\yacağnu ııöylcmişllr. 
Bir Holanda vapuru bnttı 

Amı~rdıım, 10 (A. A.) - Annalıı.nd ~dt:'kl 2248 tonluk Hol 
anda vnpunı !31mat denizinde h'r mayna ç~mk ba~ıetzr. Vapurun 
mQrettebab kurt.artlm~tır. ' 
Frıınaız ve lngiliz nazırlanmn seyahatleri 

Par!~ 19 (A . .\.) - Po.ta ve ulgral num Jullen tayyareyi 
.ondraya hareket etm.fşttr. Nazır Londrada Ud memleket arumda 
ti poeta, telgrar •o telefon muhnberatmm kolaylaııtınlması lmklnla 
mıı arqt.Jracaktır. 

lngfüz mUıııtcmlekdt ııa.zm Ma.kdonald Franııı:ıı mUstcmlekAt nazı 
n Mandal ile g!$r1lştUkten &onra Lor.draya harekcıf P.tm'şt!r. 

DUA Ül&Dl neııredllen blr tebllğde lkf mUstemlelte idereııl ara. 
ımda devamlı blr il blt!ttf temini 1çtn ~ " Panaı. t.efkillt 
........... ..udıeceil b.YdecUJmlllddr. 

................ J ..................... , ...... 1 

TORKiYE 
TECAVÜZE 
UGRARSA ... 

j MUttefıkler tara-
1 frndan yaptlöcak 
1 yardım üzermde 
ı ıstişa re ea ili yor 
ı 

Londra, 18 (A.A.) - ''Röyter' 
Avam kamarasında muhafaza 

k.ir mebua Cary, mLthare~ esna 
cmda Finl§ndiyanın tecavüze kur 
ban giden ikıncl memleket oldu 
ğunu kaydederek Tilrkiyenin ta 
marnlıfı tehdit edilir v~,.a Tilrki 
yenin komşu bir memle.ketin lm· 
dadına koş:-cası lilzumlu olutA 
rnrkiyeye derhal askeri yardım. 
da bulunulması için Fransa Ue 
İngiltere arasında makul bir plan 
mevcut olup olmadıfını sormuı 
tur. 

Hariciye milatqan BUtler cc 
va ben demiştir ki: 

"- Büyük Britanya ve Fran·. 
sa Türkiye ile imzaladıldarı kar. 
şılıktı yardım muahedesinin bl 
rincl ınaddcsl mucibince §Unu 

mecbur bulunuyorlar ki, oğer TUı 
kiye bir Avruna r~vleti tardından 
harbe sevkedilinıe ve blnaen11eyh 
bu devlet tarafından Ti.lrkiyeyt 
bir tecavüz vukubulursa Türl:i 
veye ellerinden gelen bütün yar 
dun ve milzahereti '#'"'~r .. klar 
dır. Bu mUuheretin şekli üç hil· 
lı:~met ar~sında istişare mevtuu 
ol;naktadır. 

Bu istl~arelcr bittabi btlzahcı. 
nın sualindeki ikinci kısma taal 
h1k eden hıı!luı::atl d!l nıu~arı itiba 
ra almıştır." 

Mebus Cary, tngiltcrenin ıark 
kuvvetleri ku".tlandanı ile Cenubi 
Afrika ba§ve!•ili general Smuths 
arAsmcla ~ap•lma cta olan ask~ri 
müzakerelerde Türkiycnin de 
te:ncil cciilip edihr.cdi~ini de sor· 
muştur. BG~lcr şu cevabı \lcrr.ıif. 

tir: 
·• - Türkiye ile: lsti§arı:ter ya· 

oılmış \•e bu fotirareler "Nirklye 
ile idame olunmaktadır." 

fORKSYE HARP 1STEMIYOR 

Roma, 18 (A..A.) - ·:n.N.B." 
Popolo di Ronuı gateteı>ine gö 

re. b!:anclina\·yada garp devlet· 
terinin uğradığı l'lyaai mağlQbi. 
ycttcn aon:-a gerginlik Fransız· 

lmla tngilHerin nazan dikkatJ 
ni şarka ve bilhaGsa TUrkiyeyc 
tevcih t'tmişdr. 

"Son zaır.anlar~ıı Tilrkiyeyt' 
gelen h.aril lev.ınmı rr.akhııle geç· 
mekt~ir. Fakat bu, 'l'Urkiyt'nin 
~arp devletleri için Sovyetlcr Bir. 
liğine karşı harp sahnesi ol:nak 
istediğini hc:nilı göstermez. Bi· 
&akis bazı mehafilde Türk • Rus 
milznkerelerinin tekrar b:ı~tanıl· 
mass beklenmekt:?dir." 

Bundan lıamka ayru gazettnlr 
Paris muh~birine göre, ötede:ıbe. 
ri Eransızlann a~zı Sovyetleı 
Birliğine kar~ı milmasıt tt'hditler 
le doludur. Ancak filiyata ,getinct 
iş değişir. 

ttalran•n hattı hareketine ee 
lince, İtaly;ının harbe karışmama· 
sı Alpın ve Manı denlıintn &te 
tarafındaki bir çok kimselerin 
hülyalarını bozmakta ve pllltok 
ratların gözilne batan bir ç6p 
"Tlahiyetini almaktadır. İtalyan 
klSmUrlerinin serbest bırakılması 
onun bir delilidir. 

Ciornale d'ttalya gazetesi de 
kaydediyor ki, Pransada o1dufu 
ılbi 1n&iJterede de hiç defilae 
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No.58 Yazan: Orhan Rahmi Gökç~ 

Kırk bef, elli yaflatındaı lcnıa 
sakallJ, kırmızı yildil, geniı ka~· 
lı, sevimli, tıknazc~ J>ir cr~ek ce· 
.rap verdi: 

- Geliyorum kaptanı. 
Geminin topçu kuma11danı bu 

.di. Güverteye çıkınca elini. göt. 
silne koyup aellm verdi. Dofan 
yak laftı. • Onun terli alnmı heye
canla öptU. Ve belindeki elmaa 
işlemeli, aitın saplı, ince emaa.1· 
siz bir hançeri gümUı kemerile 
beraber sıkarıp onun beline taktı: 

- V aral A te9 Veli .. 

Veli, Dofan:n ellerine aanld,r: 
- S~zb gibi bir beyin yanın· 

da oldukça, kuru ~kmc~e razı
yım. Gülleyi aobar deliğinden 

içeriye aokarım cvelallah .. 
Dedi .. Dofan: 

. -· Şu köpekl~d kurtarahn11. 
Belki çocuklarm iti.ne yarayacak 
bir ,eyler de buluru~ denbdc t. 

Diyerek, ağır afır ka.maraıma 
indi. Bundan sonraama, hiç kant· 
mazdı. Ganimetler esirler, ~
·zedele~ çıkarılır, ona, sadece can· 
lılan ne yapaca.ktanru sorarlardı. 
Hatt~ bir defaaında, çok mühlrh 
bir aervet ele geçmif ve efrat hep 
birden: 

- Bunu kaptaııa verelim t. 
Dcmiıtcr, Doğan da sadece ıa 

:evabı vermiıti: 

- Bir daha böyle fC)'İeri bana 
1mayın. 

Gtrek kırmızı pmide, cerek 
iiğcrJerinde ganimet mneleterln. 
de ıimdiye kadar en ldlçUlc bir 
ihtilaf çıkmamııtı. MUflan, lco
manya hartç olmak üzere. diler 
gemilerdeldnln Ud misliydi. Afl• 
ğı yukarı, bUtiln tayfalann k~ 
metleri istif edilmlt ılun doluy. 
du. Bir, iki aent aonra denbl ter
ketsclcr, memleketlıerincle awl, 
rnülk aahibi olabilecek ft 8Ulnd· 
ye kadu rahıt edebileceklerdL 

Doğan, kamaruma indiğl n· 
kıt, gayrühtlyari: 

- Bu da ceçtl ..dedi· bunun he
yecanı da çok kı8a ıUtdU. Beni 
bundan ıonra ııe ı'vutabilecek7. 

Blraı aonra iklnd kaptan 
gelm1ftl. Ôna aa tmfrltrfnl •tf& 

mlıtl: 

- Geriye dönelim. Venedfkli· 
ı~ri en yakın bir Yunan adaaına 
çıkaralım. TUrkterl de bir Tilrk 
gemiye aktaralım. Eğer bu Vene· 
"dik ge

0

rnilerlnclen fazla bir gani. 
nict alındı ise, yarışını, kurtardı· 
ğımıa • TUrkJere dağttınıt. Abi 
takdirde gemiden bOtUn ihtlya~ 
larını temin edinhı. 

İkinci .kaptan çıkınca, Doğan, 

nümayişkar Lir hareket iatenill· 
yor. Daha bundan bir knç ay ev· 
ve! İngiltercnin n-..ali faikiyetl vı: 
kıtynaklan garp devletlerinin en 
müthi~ sil.fihlarr oldu~u hususun. 
<la ısrar cdilOJğl halde §İmdi harp 
eğer bugün~ü §eklinde 'dnha de· 
van1 cder&e Al;ıanyanın herhalde 
garp dcvletltrlnden daha iyi ve 
daha uzun müddet mukavcrr.et 
edebilecek maddi ve manevt bfr 
vazl}·ctte bulunac::ığtnt saytiyen 
birçok kahinfore tesadUf edilmek· 
tedir. 

hemen bir kAğıt aldı. K6ç0lc. b· 
dife ö:tillil maıanın ilıtiine açtı. 
Kalem yerine kullandığı bir ta.. 
vuıtUyU ile boyayı da koydu. 
Sonra dolabı açtı, iki bardak p· 
rap l)ti. lriniye yamıa~a baı
ladr: 

Hakikati itiraf ediyordu. Kiya. 
rnyı b!itiln va.rhğiyle stvd.ilinl 
biJdlriyor, ondan hem aE. hem 
yardım iıtiyord u. 

Dc~an. bu mektubu yazdıktan 
soma, ltal)'aya geçmiı ve gizlice 
Romaya gitmiı, Safiye Sultanın 

mektubunu ona vermişti. Safiye 
Sultan, bu mektubunda Osmanlı 

hilktlmetlnin Papalığa kartı olaıı 
halisane muhabbetinden ve bu 
muhabbetin ltlyen birçok fayda· 
lar vereceğinden bahsediyordu. 
P.ıpa, anas:l VenedikU o?an Sa
fiyenin bu mektubunu, çok mani
dar bulmuı ve taaavvurun {ev:Cin.. 
de sevinmitti. Doğan, bir meçhul. 
büyük misafir gibi iki gün Papa· 
nın yanında kalmıttı. Aynlırken, 

Papa, ona kendi ınilhilrtl ile mU· 
hUrlenmiı ve Papalığın yaldızlt 

damgaauu tap yan Uç k&fıt verdi: 

- tıte muhterem otlum 'dedl. 
aana, bütün Hırlatiyanlık llemi 
b~urwıda muteber olabilecek 
bir multabfJ hediye.. K.lptlar mU· 
hUrlO ve açıktır. Sana itimadım 

•ar. berhan.gi bir Kralla konuı· 
mak, yahut bit it yapmak lıter. 
ten bu Uiıtlardan bir tanealnl 
doldurur •e iıinl bltirlnin .. 

Dolan, teıekkilr ederek ayni· 
auıtı .. Bir müddet aonra da Ve
nedile vamuı ve ıene trlniyl 
bulmuıtu. irini, çok munarlpti. 
Fakat utırabmı yenecek kadar 
kuvvetli bir iradesi ve metaneti 

vardı. • · 
I>otan. aneak 1rini aayeainde, 

flmdlye kadar Venedikte bu ka· 
dar faaliyet g&terebilmittl irini 
bir cUn, Kiyara ile konuıuyordu: 

- Kiyara ..dedi- hayatını ne 
ıuretle tanzim edecekain. '*-

Genç ku, çok milteeaair ve 
yorgun bir tekilde, Venedifin 
bulanık ıulanna bakmı~ : 

- Bilmiyorum ·demişti· bilmi· 
,ıbrum. Muhitimde o kadar yalm. 
ıım kL. . 

- Ya ni§a.nlrnu; hakkındaki 

fikrin?. 
- Onun hakkında fildr beıle

mcğc Jüzum yoktur, ~ünkU değ· 
rnez .. 

Ve., bu muhavereden aonra, 
irini yavaı yavaf. ona Meçhul 
Korııanchn bahse ba§ladı: 

- Siz tanıyor musunuz onu 
Prenaea?. 

- Evet, bir defa g8rmüı ve o· 
nunla göriişmilıtüm. 

- Hakikaten ~öyledlklert gil:.i 

ml?-. 
- Evet, batta onun hakkında 

ıöyJenenl~r azdır bile .. O, bir er. 
keğin maddt ve manevi her güzel· 
llğini taşryor. Herhalde Vcnec:lik 
ıaionlanndak: ailelerden de çok 
un_. 

- Görmek isterim oou .. 
- Görseydinlı, ıeYerdlnh:, te· 

ıirindtn kurtulamudtnız. 

Kiyara ktpktrmın oldu 'le 

"TORKIYENIN VAZiYETi gUldU: 
HARBiN YA Y!J •""ASINA - Şu halde siz d~ sevdiniz o-

MANt OLUYOR" nu demek?. 

Roına, 18 (A.A.) - Havas a· - Hay:r, bereket: venln ki, o 
jansı btldirlyor c tarihte evli idim .. 

Ciyano ail:siriin gu~tnl olan J?u muhavereden sonra, ne 
Te1egrafo, harbin uzun süreceği nkıt Meçhul Korsan mevzuubahı 
tahmininde bufuntnaktadır. olsa, Kiyara derhal alaka Köste. 

Fin • Sovyet ıulhn ve So1ryet. rirdi .. 
ler Birliğine karşı harbe girmek 
niyetinde olmıyan Türklyenin' va· Ve ni.haye~ Meçhul ICorNDU\ 
ziyeti harbin yayılmum.1 mani kendisini sevdiğini duyunca btl
olmaktadır. Diğer taraftan muha· )~ilk bir heyecan geçirirdi.. Afk, 
riplerin tnClatahkem hatlar• nrıı lıer iki çatıyı çarçabuk lll'tlUJtı. 

.;bir taarrusa geçmeleri aı'mubte· Prenses bir gün onu ziyarete 
rael olduğundan harp bir ·yıprat- gclmi~ti. Kapıda.'1 girer ginne.ı, 
ma harbi mahiyetini glSstermekte gözlerinin içine bakarak: 
ve her iki taraf bu vaziyete kat- ı -Seni dUşUnceU a:örüyc:U."n. 
lırnmaya aynı dere.eed~ hazırlan.. Belki de bana ihti acın vardır. 
mıt •• boyun eiuıit buJunuyoı ~ Y 
ı.r. ıo ....... ı 

r 



Bar:lsı fevk:ll5de güzel 1.Jir yer, 
fakat medeniyetten çok uzak. 

''- Siz ne dersiniz?.'' 
' '- Vallahi bilmem ki. Bu ölü 

şehirde en canlı insanlar bile çü
rümeğe mahkC\mdurlar. Başka 

yerde daha mesut olrr.az mısınız?" 
"~Mesut olmam sizi alıi!•adar 

eder mi?." 
"- Hem de pek çok; tahmini

nizden fazla..... 1zleta hafifçe 
kızardı: 

'- s: .... buraya taç için geldiniz 
Ben ise babamdan kalan miras 
mesf'lesini halletmek için geldim. 
İşlrrimi bitirir bitirmez dönece
ğim Nereye mi? Belki Amerika
ya, Belki de Fıladelfyaya_ ... Ora· 
sı benim için yabancı değil." 

Bunları söyledikten sonra 
kalktı: 

"- Şimdi gitmeliyim." Elind~
ki taç parçasını göstererek: 
"- .Bll.llu hi muhafara edece-

• 
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ğimden emin olabilirsiniz." 
"- Teşekki.ir ederim, Do:ıa 

İzle ta.'' 
Varrens onu, atların yanına 

kadar teşyi dti. 
Biraz sonra, nal sesleri işitil· 

tnez olmuştu. 
Varrens Don Juan'a döndü: 
"- Emrinize amadeyim Senor 

Don.'' 
Atlarına atlıyarak vadinin ara· 

sından, tepelerin üstünden, El 
Viejo volkanının yamaçlarından 

ger.tiler. 
Yolda giderler'~en Don Juan 

atın dizginlerini ç.ekerek durdu 
ve dinlemeğe başladı. 

Varrens, ta uzaklardan, şehir· 
den gelen bir çıngırak sesi duy· 
du. 

Juan Mondano gülerek: 
"- Çıngırak gibi gelen sesler, 

kilisenin çan sesleridir. Bu çan
lar beş mil mesafeden duyulur ... " 

"- Bu güzel memleketi sevi-
yorsunuz değil mi?" 
"- Çok güzel bir yer. Fakat 

evmiyorum. Nefret ediyorum!. 
Burada ekmeğimi çalı~rak ka
zanmak mecburiye!indeyim. Kr 
mm ~erli kadınlarla beraber ça-

Mana, yerde b.-ıygtn yatanliaydu'du liamçılamak için 1Colunu 
kaldırdı. 

4 gün devam edecek uzun hikaye : 2 

Em· s kemer 
!Yazan: Hanry Musnik 

Çeviren: Muzaffer ESEN 
- Amerikalı şişti, soluğu ke· ı 

siliyor. Demek oluyor ki aradaki 
fasılada Bulg:ır daha iri dinlen. 

miş. 1 
Madam Lerminler dişlerini sı· 

karak mırıldandı: 
- Fakat Amerikalı da kemeri 

ve her ay on bin frangı kaybet· 
mcmek için elinden geleni yapa· 
caktır. 

Fr:ınsi, kadının bu fikrini tasdik 
etti: 

- Fakat, hem size söylemeği 

unuttuğum bir nokta daha var. 
Eğer Amerikalı tam beş sene 
kemcrl muhafaza edecek olursa 
kemer kendi malı olur. 

- Demek oluyor ki bu maç el. 
mas kemerin k:ıt'i mukadderatını 
temin edecektir. 

Dülak gözleri ringe ciildlmiş 

olduğu halde: 
- Evet, dedi ve sonra birden· 

ybrdı: 

- Ay, azdaha gidiyordu. Ne 
iGe bu sefer de yakayı kurtardı. 

Hanri Joe çok sıkı~ık bir vazi. 
vette kalmıstı, BulS!ar 110 kilo-

luk rakibini bir paket gibi yaka· 
lamış ve halının üzerine atmııtı. 
fakat en son dakikada Amerikalı 
bir köprü kurarak bu t.ehlikeyi 
de atlatmıştı. 

Yerden bu suretle kalkabilen 
Amerikalı Bulgara sogukkanlı· 

lığını toplayacak vakıt bırakmadı 
ve harikulade bir süratle karşısın 
(lakini büt~;n ağırlığiyle halının 

Üzerine yıktı. • 
Hakem vaziyeti tetkik etti ve 

dünya şampiyonunun galebesini 
ilan etti. Alkışlar yıldırım gibi 
patladı. Spiker resmi neticeyi 
halka haber vermek üzere tekrar 
ringe çıktr. 

iki pehlivan adet olduğu şc1.il 
üzere birbirinin dil"!i sıkmak U
zere ringin bir köşesinde üzerin· 
de oturdukları taburelerden kallc
tılor. Hali soluk soluğa ncfe3 
nlan Hanri Joe Penyuvar'ı 

fırlattı. Halk heceleri bir ahenk· 
le ayırarak bağırdılar: 

- Ke ... Mer... Ke... MerinL. 
Tak. 

Sampiyon uçuk bir gülü _le: 

ma~ır yıkamafa mecbur. Ona, 
layık olduğu mevkii temin etmek 
istiyorum.'' Sonra sesi derinle§e· 
rek: 
''-Yakında bu da olacak, Ma· 

ria olmasa, bu dünyada yapayal· 
nızım..... Her gün Bogotadan 
Gutman isminde bir Alman tüc
·~armı bekliyorum. 

O geldiği vakıt, kızımın bir 
çiçek gibi açıldığını göreceksi· . , ,, 
nız .. 

Arkalarında vasi tütün tarlala. 
:-mı bırakarak bir yola saptılar. 

Don Juan ona ilerisini işaret 

ettiği vakıt Varrens bir memnu
niyet sayhası atmaktan kendini 
:\lamadı. 

Karşısında yıkık duvarların 

içinde uzanan ağaçlı bir yol... Yo· 
lun nihayetinde, kagir, şirin bir 
ev; evin yanında akan bir ırmak. 

"- İşte Seor, fakirhanem bu· 
rası. Eskiden bahçivan otururdu; 
şimdi biz oturuyoruz. Bunun içi'.'\ 
Allaha müteşekkiriz. Oruı bizim 
clduğu kadar sizindir de. Kendi 
evinizde olduğunuzu unutmayı

nız. İçinde ne varsa sizindir.!.." 
Varrena Don Juan'a itimat cd-i 

lebileceğini bilerek sordu: 
"-Her şey mi? Hatta Koya· 

pan tacının parçasıda mı?." 
" -Evet. Arzu ederseniz onu 

bile alabilirsiniz!.' 
Varrenı gülerek: 
"- Hiç olmazsa onu bana gös

terin. Ona bile razıyım!!' 
Don Juan kabul etti. Maria 

onları koşarak kar~ıladı. 

Hareketleri bir çocuğu andır· 
dığı halde olgun bir kadın vücu· 
~una malikti. Gözleri berraktı. 

Sihirkar bir güzelliğe malikti!. 
Zamanla solmuı1, fakat kendisi· 

ne çok yakıpn bir elbi$esi vardı. 
Varrens, nezakette kusur etmi
yerek ona olduğundan fazla ilti
fatta ~bulundu. 

Atları ba,larmı ~ bırakarak 

eve doğru götürdüler .. 
"- Sizi böyle bir dam altına 

getirmekten sıkılıyorum" sonra 
Mariaya dönerek: "- Maria, ıa· 
rap ve yemi§ getir. Bueün beni 
kimse aradı mı? .. " 

"- Evet. Siz gider gitmeT.. 
Don Ogüsten dö Bletran ile kar· 
de§i. Seni bulamadıkları için 
canları sıkıldı. Koyopan'a gide. 
ceklerini, iki üç gün sonra tek
rar döneceklerini söylediler." 

"- Beltran mı?." Yüzünde 
hayret ve korku işaretleri belirdi. 
Sonra tekrar sükun buldu. 

"-Baba, hiç mektup var mı? 
Bogotandan havadis yok mu?." 
"- Hayır kızım." Sesinde bir 

teessür iradesi vardı. 

- Doğru, diye mınldandı ve 
kronometreyi idare eden adama 
doğru, iplerin üzerinden eğildi. 
Kronometreci, kemer mahfazası
nı maç başlamadan enel bıraktı· 
ğı masadan aldı. 

Bu mahfazanın anahtan ma.. 
aajcılann şefi BobOlmerdeydi. 

Hanri J oe sırtındaki Penyuva
rı attı. Ve beline takıp tokalamak 
üzere kemerini bekledi. 

Mahfaza açılım~tı, fakat içe· 
risi bomboştu. 

Spiker halktan susmalarını ri. 
ca etti ve sonra mikrofonda he· 
yecanlı seaini işittirdi: 

- Bayanlar, Baylar, elmas ke
mer kaybolmuştur. 

Halk arasında haykırışmalar 

oldu. Gazeteciler aralarında çe~it 
çeşit mutalealar yürütmeğe ba~
lamışlardı bile l 

Bu nasıl oluyordu? Sakın bir 
pka olmasın? Kemerin kaybol. 
ması imkansızdı, Bob Olmer her· 
kesin gözü önünde kemeri mah
fazaya koymuş, mahfazayı kilit· 
lemi,, sÔnra bu mahfazayı kro. 
nomctre tu\an adama kadar gö· 
türmesi için hakeme vermişti. 

Hanri Joe bunu her . maçtan 
evvel böyle yapardı. Bu sefer ne 
olmuştu? 

Fakat hakikati kabul etmek 
1.Szım geliyordu. Her ihtimale 
Jca11r ringi aradılar, salona bak· 
tılar, masaların altını gözden ge
çirdiler. Yok vesselam. 

. 
Mana biru: ıonra elinde tırap 

ve yemişlerle geldi. Vartenı'c 

yaklaşarak ona ellerini uzattı: 
"- ·Ah Senor, size teşekkür 

ederim. Size ilelebet borçlu ka· 
lacaiım ı.:• 

"- Borcunuzu bana iyi bir 
arkadaş olıtıakla ödeseniz nasıl 
olur?. Ortadan resmiyeti kaldın· 
nız?. Canım ... O kadar büyük bir 
şey yapmadım ki?. Alttarafı su
dan balık çıkarmak gibi bir şc;-, 
Maria!. 

Demek şehirdeki evi kiraya 
vererek buraya geldiniz?. 

''- Biz o evi arada sırada ki
ralarız. Yaşamak için paraya ih· 
tiyacımız var." 

Maria oda an çıktığı vakıt 

Don Janin'e: 

"- Görüyorsunuz ya Senor. 
Buradan uzaklaşmak istediğimin 
sebeplerden biri onu tehlikeden 
uzaklaştırmak içindir. Altın gibi 
bir kalbi var..... Lakin bu güzel· 
likte bir kız bura.da kalmamalı· 
dırf." 

"- Birisini seviyor mu?." 
"- Allaha şükür, hayır!." 
Varrenı mevzuu değiştirerek: 
"-Bana geçen gün Don Dle· 

goya karşı müteyakkız bulunma· 
mı söylediğiniz için teşekkür ede
rim. Tahmininden fazla keskin 
bir adam. Beni çok müşkül bir 
vaziyetten kurtardınız.'' 

''- Dostum. Don Diego ve ö
tekiler kötü insanlardır. Tam 
zamanında yetiştiğim için mem· 
nunum. 

Size vaadettiğim şeyi göstere· 
ceğim. Biraz istirahat edelim de 
sonra. 

Don Janin'e, misafirini gudiri
yordu. Her tarafın, yıkık dökük 
olduğu halde vah~i bir güzelliği 
vardı. 

Varr:nı coJarak: 
"- Dostum, burada her §ey 

ıüzel; kııınız, eviniz, bahçeniz, 
her şey t Çok mesut bir adar.ı ol~ 

malııınız '·" 
·•- Maria ve ben emin ve 

mahf .u bir yerde olsak, dnha 
bahtiyar olurdum. 

Yeni Orleanda uzaktan bir ak· 
rabam var. Alman geldikten 
iki gün sonra gideceğiz. Ya 
siz ne yapacaksınız?.'' 

"- Bilmem? Doktor Lores'in 
bir da·,.tt.ıi bekliyorum. Burada 
bulunacağımı öğrenecekleri için 
davet haberini buraya getirecek
lerdir. 

Siz §ehre kadar zahmet edip 
benim atılan e§yalanmı getirir-

~ 

siniz, olur mu?." 
··- Tabii, tabii. Sizin ~idecc· 

baykınyordu. 

Baş ~asajcı: 
-Sen de gözünle gördün, de. 

di. Kemeri evvelce mahfazay:ı 

koydum. Şimdi mahfaza boş. 
Salonu seyircilerden bcşalt· 

mak için polisin müdahalesi ıs. 
zım geldi. Herkes bekliyor, ke· 
merin bulunup bulunmayacağını 
merak ediyordu. 

••• 
ROMANCI KLOD JOEL 

Romancı Klod Jocl ehemmi. 
yetti bir adamdır. Zeki ve fera· 
setli bir taliin muciusile birden
bire me§ohur oluveren büyük mu· 
harrirlerden birisi. 
MeŞhur romancı o akşam maç. 

ta yoktu, yeni çıkacak kitabının 
tashihlerini yetiştirmek için geç 
vakte kadar çalışını' ve gece çok 
geç yatmıştı. Ertesi sabah kah· 
valtı ederken gazetelere göz 
gezdirdi. Hepsinde iri harflerle 
elmas kemerin esrarengiz yok 
olu2u yazılıydı. 

Muharrir çaydanlıkta İngiliz 
usulü kaynayan çayın iyice ka
•rarmasın beklerken her gazete· 
nin yazdığı tafsilttı derin bir dik· 
katle oktidu. 

Klod'a kfitiplik yapan ge.:"lç kız 
yazı odasında bekliyordu, biraz 
sonra romancı her vakıtki gibi 
çevik adımlarla yazıodasma gir
di. 

Hanri Joe asabile§mişti: } 
- Kemerimi isterim, diye 

Muharrir, gazeteleri kü,ük bir 
masanın üzerine koymuştu. tlk 
bakışta Madmazel Kristiyan, bu 
gazetelerin mavi kurşun kalemle 

DicK, dini suya clal<lırr"tlk Bcı, .. hl~ehire ait oln:1 ll\Ç 
parça11:u çıkarciı. 

ğiniı; doktor pek nazik ve iyi bir 
tabiptir. Fakat bedbaht bir adam. 
Çok güzel bir kansı, erkek ço· 
cukları, serveti, her şeyi olduğıı 
halde bedbaht!. Ba ında. Denıok
Jes'in kıla asılmış kılıcı gilıi, teh
like var. Her an, her gün, kılıç 

ha~ının üzerine düşebilir ..... Elin· 
de bulunan her şey mahvol::ıbi· 
lir .... 

''-Mesela?.'' 
Janie haş:nı sallayarak: "Bunu 

söylemek benim ii::erine düşme?:. 
Gelin geıi dönelim. Hava scrinlc
miyc ba~ladı" 

Yıkık duvarların yanından ay· 
rılarak eve girdiler. 

Don Jaııie, ertesi günü taçtan 
bahsetmeyince Varrens ısrar et· 
mek istemedi. Onu meşgul eden 
başka §eyler vardı. Bulunduğu 
yerin güzelliği, o;ıu samimi bir 
dost gibi karşılamıs elan Maria ... 

• 

Don Janie ile beraber bahçede. 
çah~tı. Maria ile kırlarda çiçek i 
topladı .... Bu güzel kızdan gittik
çe hoşlanmağa ba§lıyordu. 

İkinci günü güneş batarken, 
elleri beyaz eldivenli ve şemsiyeli 
iki atlı belirdi. 

Bunlar Don Diego dö Rilera 

işaret edilmemiş oldukları:u gör
müştü. 

Her gün, muharrir kendisine 
esrarlı gibi görünen meseleleri 
mavi kurşun kalemle işaret eder, 
Kristiyan bu parçaları gazetefor· 
den keser, dos~larda saklardı. 
Klod J oel romanlarının mevzuu· 
nu bu dosyalardan çıkarırdı. Çün
kü gazetelerde okunan, cinayet 
haberlerinin bir çoğu, romanlar
da uydurulanlardan daha çok ka· 
rışıktır. 

Hatta romancı gazetelerde o· 
kuduğu esrarlı işlere ~.ahsen ata· 
kadar olmuş, polisin halledemedi
ği bir çok işleri zekasının yardı· 
miyle düşüne düşüne bulmuş, ve 
bu suretle polise bir hayli yar
dırn etmişti. 

Madmazel Kristiyan gazetele
ri gösterdi : 

- Bugünkü vak'ayı çizmemiş.. 
siniz. 

- Hayır, lüzumu yok .. Çocuk· 
ça bir iş .. 

Genç kız saklayamadığı b!r 
hayretle romancıya baktı; ve 
sordu: 

- Bu meseleye dair fikriniz 
var mı? 

- Tabii yavrum. Kemeri ki· 
min aldığını biliyorum. Fakat çok 
çocukça bir iş dedl-n ya. Bir ro
man mevzuu olamaz. 

Ger.ç kız, düşüne düşüne mı.. 
rıldandı: 

- Her halde polis müfettişi 

Rike bu iş hakkında böyle dil· 
şürunez sanırım. 

Romancı yazıhanesinin başına 

geçerek sakin bir sesle sordu: 

(Yamı dcı·am edecek) 

ve Dr. Lores dö Kastroydu. 
Mutat teşrifat ve iltif;ıtu\!l 

son·a Don Diego, Varrens'c: 
"- Sizin buradn olduğunııı11 

duyJuk ve gclC:~k. Ez.~ınızdıt!l 
müthiş bir kazanın geçtiğini dı1• 
yun-:a çok kcderlendi'Tl. Elharıı· 
dülill:ih sizi sıhhntt<' buluyoruıı1• 
J<oyopondaki dO'Stla-rnız bt'f1~ 
ö "rendikkri vakıt memnun J:aıa· 
caklardır. 

Varrens t:§ekkür etti. 
Deme~ Do:ı Die~o onrla .. art•" 

şGphelcnmiyordu. 

Don Pedronun ölü-nü hnkJ.cti1• 
da görUştüler. ... ,. .... 

Biraz so:ırn. dol·tor LoreS• 
D"ki köşküne davet etti. 

"- İstediğiniz vakıt gelin, ~: 
vimin kapıları misafirlerime dıt1 

ma :lçıktır. . .• 
Arzu ederseniz, yarın değil, ~ 

bürgün. cuma günü geliniz. 
günü Kitodan Don Luis Morc:l: 
~eleccği için dans· ve musilcl 
var. (Dcvcrnı v~ 
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