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Daladyenin milli müdafaa ne
zaretine getirildiği sanılıyor 
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Mol otof 
Berlin'e 

yakında 
gidec.ek 
muahede ile 

kararlaştı rılan Fin hududunu 
genişletmek istiyorlar 

Sovyetler, son 

h 
8
1 
İ.okholın, 21 (,\.ı\.) - Stok· ı arasında. tednJlil bir pakt hakkında 

o nıT·d · 
bir· 1 rungenin Moskova muha- SovyeUer tanımdan ileri Stltillen 

1 Yazıyor: 

Sovyetlerle Moskovadt!ld Fin he· 
YE!thün llk içtimaındn Ruslar son 
nıu h ' 
h a ede ile kend:sinc terkedilen 

ududu b .... nzı noktaınrdn genişlet -

itira%tn FilWiudlya tarafından r!td 
edildiğini bUdirmiş vo ne15rlyntma 
§öyle de\'nll: '9tm~tır: 

Sovyet itiral'J, Fin - Sovyet ba • 
rış muahedesinin Wd taraftım 

"•ek tas 
6as a\"VUrund:ı olduklarını ih • karşılıklı her tt..rlU taarrı:zdı:n men 

tekı ClntişJcrdır. Finler bu yeni is· etmesine da,·a.nmaktadır. Şimal 
nı. C\ri kabul edeceklerini bildir - devletleri arac;mda mutasavver it -

ektediricr. Ufak ise tamamen tec!afill mahl • 
J\:rnı g t k aze c, Molotofun pek ya· 
ında Berıın 

nıcklcd · e gldt'ccğini haber ver 
ır. 

l'EDAiiCt rAKTA 
SOVYETLERlN İTİRAZI 

yeti haiz o!Uiı, hiç bir :memleket 
aleyhine mU~O\'f:'Ccilı değildir. Bu
na binaen Sovyct tef Pir tarzı ka -
bul edilemc:,z. 

Stokholm, ıı (A.A.) - Stok • llelsinki 2 ~·a • 1 (A.A,) - Finlandi- holm Tidnin~c;.ı gaz:etesın;n Mos _ 
radyosu, Finiandiya ile İsveç kova. ~uhab!ıi :.ıııdhiyor: 

-------------~~~~~~~~~~~~~--
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GENERAL BESiM ÖMER 
MERASiMLE DEn EOiLDi 

BugUn ya~ılaıı cenaze meftstmimlen iki ln;ba 

- :Yazısı a Uncu aayfamızda -

Sovyet h{lj[ônıEtinl:ı ı.tr İskan':li
nav 'tcifıiftlt f ttlf ı\kını mUsamaha 
ile kar§tlıyanı.~:acağı ha:k.kmu:- :nıs 

&janm tara!ıccfan yapılan ın~.§riyıtt 
!>ugün Mololuf tarafmdaa teyit e
:lilmiştir. 

Muhnblre nnzaran So\-yetler. Fin 
lı\ndiyaıım 4 Ur:ctl bir B:ı ık mcm· 
lekeU olduğunu tebarilz ettirmek· 
ted.i.r ı er. 

GÖRiNG'iN 
OTORITESi 
AZALDI! 

Pt11is. 21 ( A.A.) - Havas ajan
sına göre, general Fritz Todtun 
teslihat nezaretine tayini Berlinde 
ki iyi mah1mat alan yabancı müşa· 
bitleri hayrete düşürmüştür. 

Bu tayin şimdiye kadar bütün 
milli ekonomi işlerinden şahsan 

mesul olan mareşal Göringin oto
ritesini azaltmaktadır. 

Dr. Şahtın istifasından ve ma· 
rcşal Göringin 4 senelik planla Al· 
man ekonomisinin idaresine tayi· 
nindenberi il}· defa olarak ön 
pl~nda bir şahsiyet kendisine ra
kip olmaktadır. 

Karaya oturan 
Bulgar vapuru 

Alemdar tahlisiye gemi
si tarafından 
yüzdürüldü 

On iki gün evvel Bozcaadada 
Mermer burnunda fırtına ve tipi 
yüzünden kara.ya oturan Bulgar 
bandıralı Çar ferdinand vapuru, 
Alemdar kurtarma gemiısi tarafın· 
dan bugün saat 16,30 da çekllerek 
yüzdürülmüııtür. Gemi, kendi va -
sıtasile yoluna devam edebilecek· 
Ur. 

Londra 21 (Radyo, saat 18) -
Pol Reyno yeni Fransız kabinesini 
kurmuş ve listesini bir saat evvel 
Fransız cumhurreisine takdim et
miştir. 

Nazırlar listesi henüz ilan edil
miş değildir. Fakat Pa risten alı
nan haberlerde Daladyenin milli 
müdafaa nazırlığına getirildiği 
kuvvetli bir ihtimal halinde bildi· 
rilmektedir. 

Reyno kabinesi be§ kit ilik harp 
kabinesidir ve hergün toplantı ya
pacaktır. Kabinede sosyalist parti
si 3 nazırlık ve 2 müsteşarlık al· 
mıştır. 

FRANSIZ MATBUATI KABINE BUHRA· 
'lNI NASIL TEFSİR ED!YOR? 

Paris, 21 ( A.A.) - (llavas) - Fransız matbu· 
atı, kabine ~buhranına mühim bir yer ayırmakta· 
dır· Tefsirler çok mutedildir. Zira, herkesin bek
lediği kabine tadilatından önce Daladyenin istifa 
etmesi icap ediyordu. 

Umumi intıba, buhranın bugün nihayet bu· 
lacağı ve Daladyenin eserine devam edecek olan 
yeni hükumetin yarın parl&nento önüne çıkacağı 
merkezindedir. 

Petit Parisien gazetesi diyor ki: 
"Barış zamanında kabine buhranı Fransızlar i· 

çin a~ğı yukarı gir spordur. Fakat bir kaç sene
(De\.-amı 2 inci sayfada) 

\ 

İnglllz pzeteled, 
~vekil Ç.em-
berlaynm ka-
binede tadlllt 
yapılması Uz.&. 
rindo daracatı· 

nı haber vert-
7odar. 
('!""azısı 3 UncUde) 

Mütt_efikler siyaset
lerini ıslah etmeli! 
Bitaraf devletler günden güne Sovyet ve 
Alman şiddetinin tesiri altına giriyor 

Tarihe karışımı olan lejiyonla· 
ra, bugün Finlandiyaya mütevec
cihen harekete hazırlanan kıtalar· 
da ilave edilmiş bulunuyor! 

Bugün artık herkes bu vaziye· 
tin ne gibi neticeler doğurabilecek 
kıymette olduğunu düşünebilir. 

Fakat biz yalnız ma!Uın ve müs· 
pet hadiseleri mütalea edelim· 

Husule gelen hadiselerin, hatta 
aleyhimize cereyan ettikleri za-
manlarda bile, ehernmiretlerini 
derhal takdir etmek meselesi her 
türlü yapıcı diişünüş \'e müessir 
hareket için en mükemnıel ve en 
emin başlangıç noktasıdır. 
Eğer müttefikler kuvvetli ve ce· 

sursalar. muzafferiyete giden en 
emin yolu bulmak için daha açık 
bir görüş \'e daha ciddi bir kararla 
yeni bir hareket noktası intihap e· 
debilirler. 

İşte bundan dolayı, Moskova 
muahedesinin neticelerini bütün 
açıklığile talılil etmek mecburiye· 
ti.odeyiz. 

rııııı ı .... ·~; lali! aln .. ~11111 ııı • • ıı 
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Müstevlinin yumruğu altına i· 
sabet eden bir seri milletten, Fin· 
ıandiya en sonuncusudur. Finlan· 
diyanm istiklal ve hakimiyeti, ta· 
arruza karşı harbe girmiş olan 
müttefiklere meydan okurcasına 

çiğnenmiştir. 

Finlandiya, bugün, bağlanmış 

olduğu şeraitte, Rusyanın. lskan· 
dinavya devleti gayelerini tahak· 
kuk ettirmek için geçeceği büyük 
bir yol haıine girmi~ bulunuyor. 
Bu gayeler ne olursa olsun, bunla· 
nn lngilterenin iktisadi ve stratt'" 
jik menfaatlerine uygun olduğu 
pek zayıf bir ihtimaldir. 

Finlandiya mukavemet ettikç~. 
Rusya, Almanya için e~a!ilı bir e· 
hcrnmiyeti haiz bulunan menbala· 
nndan bir kısmını harbe devam et 

mek için kullanmak mecburiyetin· 
de kalacaktı. Şimdi Rusya kendi· 
ni,· müttefikinin· de yardımile bu 
menbalannı inkişaf ettirmeğe ve 
düşmanımızı beslemeğe vakfede·
bilir. 

Finlandiya mukavemet ettikçe, 
lngiltere ile Fransa milletler cemi· 
yeti anlaşmasına uygun olarak 
Finlandiyaya yardım etmek rnec· 
buriyetinde bulunuyorlardı. 
Doğrudan doğruya yap:ıcaklan 

bir müdahale, kıtalarını galivar 
madenleri civarında tutmalarını 
mümkiln kılardı ve bu madenlerin 
istihsali sekteye uğrayınca da Al· 
man S3nariinin makineleri artık 
dönemezdi· 

Karadcnize girerek Batum, Ode
sa ve Tuna limanları arasındaki 

ticareti kontrol etmek ve bilhassa 
Almanya için hayati bir ehemmi
yeti haiz bulunan petrolfi durdur
mak şekliyle de bih'asıta müdaha
le etmek imkanlarına maliktiler. 

(Devamı 2 inci sayfada) 
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etme i ! Yazan: Nevil Hendersoiı 12 Lıındn&nın .. .,n B..rllıı t>lçt!tl 

Fakat zamaı. böyle jeylere mü 
sa it değildi; Başve!dl Lond .. a ·ta 
sabah se!dz buçukta ayrıldı (ayıı 

on beşi idi) ve d~. t saat sonra 
Miinih tayyar«' meydanına va ·r 
oldu. 

Bır gece evvel. Berlinden trenlt 
ayrılmıştım. ve kahvaltı saatind 
l\lüııihe vaı dım. 

Oranın umumi konsolo;;;hane~ir 
de müthiş bir laaliyet göze çarpı 
yordu ve Mr. Carvell (KarveJ 
başvekile evrakı hazırlamaklt: 

meş~uldü. 

lngilız tayyaresi beklenen saat 

ten erken geldi. 
Mr. Çemherlayn, onunla bera 

ber ge1en Mr. Horac.e Vilson C'Ho 
reys Vilson), ilk defa olarak tay. 
ya"e ile seyahate çıkmışlardı. Se 
yahati n-::sıl geçirmiş olduklarını 

merak ediyordum· Maamafih ac;a 
biyetim boşuna imis. 

Dr. Çembcrlavn teril taze idi 
•e kat'iyen yorgun görünmil • 
yordu. 

Kendiafnl nasıl hiaaettiğini sor· 
c!uğurn vakıt "çetin ve · çelik tel 
Jibi ıağlam" olduğunu söyledi. 

O cece saat onbirde yattı. 
Otomobil, tren, tayyare Ue on 

ıaat ıUren bir seyahat yaptı; Ri 
bent ropla bol bol görüttil: Pit. 
lerle urun bir mUllkatta bulun 
du ve en aon olarak kabinesi nr 
telgrafla gUnlUk raporunu bil· 
dirdl 

Ktndisini çetin ve çelik cibi 
hissetmesi elzcmdL 

Berştesgadene uat on&ltıda 

vardık. Otellerde lıtirahat ede· 
bilmemla lçln her tilrlU tertibat 
alınmııtı. 

ÇEKY ADA OtDOROLEN 
40 ALMANL 

Yanm saatlik bir lıtfrahatten 

ıonra. bizi beklf yen bir aUrU ->· 
to~bille. yirmi dakika kadar 
d1ğları çıktık ve Berıhof'a ıet 

dik. 
Hitler, ıeneraJ Kestel, n bu· 

ıusi erklnı lle kötkUnUn merdi 
Tenlerinde batvekill karııladı. 

Pro~ramın birinci faıhndı çay 
nrdı: Salzburı dallarına bakan 
büyük pencerenin kaf111ındaıci 

ocağın batında, yanm daire ıek. 
linde oturarak çaymım içtik. 

Öteden beriden yirmi dakika 
bdar gUrü4tUkten sonra. Hitler 
Çemberlaynla birlikte çaltımı o 
dasına cittl. Dr. Şmlt bittabi 
Jiitlerden ayrılmadı. 

Bunu takib eden Uç saati hepi· 
miz, kabul odaıında geçirmi4tik .. 

Hitlere mensup olanlar, elle. 
rinden geldiği kadar bize iyi bir 
nkıt geçirtmek için uğrattılar, 

J.lkin ogün, yağmurlu bir eylül 
ıünll idi. Pencereden dıpn bak· 
mak bile içimizi açmıyordu. 

Diğer taraftan, SUdette olan 
biten hldiselere ait, bir ıilrU mat 
buat telgraflan cellyordu. 

• Birtanesinde, Çek jandarmala. 
nnın kırk Alman atdUrdükleri 
&.beri vardı. 

Bu haberi tahkik etmed için 
Çekoılovıkyaya bir tngiUz mil 
ıahidl gönderildi. Ve.rdlği rapor
da böyle bir hadisenin vuku bul 
duğu ve yalnu bir Almanın 

CSldilrUldüğU yazılıydı 1. 
Bu, Alman mübal!ğasını gös.. 

teren tipik bir misaldi. 
Hitlerle, Çemberlaynm baıba. 

tı görüımeleri muvafıktı. Mr 
Jiorace veya ben mül!katta ha 
nr bulunmamızı isteseydik, Ri· 
bentrop ta hazır bulunacaktı ve 
l§ler bozulabilirdi. 

Her teY. böylec:e harırlanmııtı. 
Fakat ne yazık ki, (Ribentropun 
sayeainde) tercfiman Dr. Şmit'in 
mlillkat eına1mda kaydettiği, ya.. 
sılar ·mutadın hil!fma • başvekilr
verllmedi. Çem'berlaynın buna ca· 
nı aı1alm11tı. Bu hldiae böyle mil
llkatlana Deride bqbqa y.pıl
mama11na yol açtı. 

»11 hldiaeye benim ti•~ ca· 

:ıım 11kıldı: zaten Ribentrop işı 

;ar şınca işler dai.na tersine gi 
erdi. 
Di~er mülakatlarda, Mr. Hora. 

.;e .Wilson daiır.a ve ben de bazaı 
nazır bulunuyorduk. 

Kirk Patrick İngilizce müter 
;imliğini yapıyor ve görüşmele 
ın notlarını tutuyordu. 

Kirk Patrick İngiliz aefaretİO\ 
n~nıı.ıptu. 

Oç saat ıüren bu ilk mülakatta 
nitler gayet sarih bir tekilde, 
;amimi bir anlaımaya varabilmek 
.çin, "kendi mukadderatını tayin' 
;>rensiplerinin kabul edilmesini 
istiyordu. 

Çemberlayn nihayet bu pren 
sibi kendi hesabına kabul etti vt 
bunun kabul olunması için kabi 
neye danışacağını, Fransa ve Çe 'o( 

hükf1metlerinin de bunu kabul 
etmeleri için meşgul olacatını 

· söyledi. 
Hitler memnun görllndil ve bu 

mesele hal olunduktan 10nra gö· 
rilımelere tekrar devam etmek 
için aralarında bir tarihin teıbiti 
için karar verdiler. 

Bunuiı üzerine, ba§vekil erteai 
sabeh, tayyare ile Londraya hare 
ket etti. 
• latigucde bulunmak için. Fran 
aıı baıvekill, Mösyö Bone ve 
l'ratda bulunan Lord Runc::irnan, 
18 eylül günü için Londraya da. 
vet olundular. 

Mr. Çemberlayn, kendisine ~il· 
,en va.zif eyi dilrilst bir ıekilde 
lfa etti. Zira Franıız ve İngiliz 
tıllkOmetJ, Çekoslovak bUkCkmeti 
ne, nllfusun yil.ıde ellisinden faz 
laaı Alman olan arazinin Alman. 
yaya plepiıit yapılmadan iade et· 
meslnl söyledL 

Bu eanada, Ber1te1gaden mUll 
katından ıonra Çekoslovakyamn 
dahlU vuiyetJ cittikçe kötület 
mitti. . 

· Binlerce SUdetli mWteci bu. 
dutlan. aımata ba1lam11lardı .. 
Harpten, iki atcı arasında kal · 
aıaktan korkuyorlardı. 

Almanyayı iltica etmiı olan bu 
bahtıız Almanların sayısı 200,000 
kadardı. 

Çekoılovalryada hergtln silah 
patlıyordu; ölenlerin sayısı her 

· cün biraı daha artıyordu. 
Hodza hükumeti istifa ederek 

yerine general Sirovi'nln tetkil 
ettili hilkQmet geçti. 
MUthiı bir matbuat mUcadele-

11 batlamıttı. Buna Leh ve Maca.ı 
gazeteleri de iıtlra.k ettiler. 

Hitl,er, Bergteseadende Çem. 
berlaynla tekrar glSrilıecefl hal· 
de, Alman matbuatı ıuaturula 

mı yordu. 
''Kendi mukadderatını tayin'' 

prenıibinl Çemberlayıı kabul et· 
tikten sonra, Hitlere hu da k!fi 
gelmiyordu. 

Buna rağmen, Almanyanın bu 
ikinci mill!kattan evvel luarekete 
geçmiyeceğine, dair Göring ba
na teminat veriyordu. 

( Oennn var) 

EN EON DAKiKA 

, .. omanva petroneı i 
ve ingıltere 

Lon4ra 21 (Radyo, saat 18) -
Avam kamarasında iktisadt harp 
nazın, Romanya petrolleri hak· 
kındaki bir suale cevap vererek ln· 
giliz petrol kwnpanyasmın Ro· 
manyadan bir kısnn petrol alabi· 
lec.cğini, bununla, Almanyanın 

Romanyadan aldığı petrol mikta· 
nnın azalacağını söylemiştir. 

Transatlantikler asker 
nakline tahsis ediliyor 
Londra 21 (Radyo, !aat 18) -

KU!n Meri ve Moret&nla tran.satlan 
tikleri bu 11.bah Nevyorktan birer 
saat fasıla ne hareket etmişlerdir· 
ilci traııatlantik de Amıpaya u
ker naklinde k:ullamlacaktll'. 

ıslah • 
erın 

• 
(Başta.rafı 1 lncJ sayfada) 

Bu malzemenın kontrolü harbı 
.ısa tmaja kafi gelecekti. 
Fiıııanc;iya mukavemet ettiğ 

müjdetçe ne Rusyaııın, ne de Al 
manyanın kemali itimat ile yen 
':lir harekete teşebl.üs etmeleri im 
·~Anı yoktu. Mesela bütün dikkat 
!erini Balkanlara .;evirip, tehdit 
~·oluyla servetlerini ve varlıklan:ıı 
arttırmak gayesine bağlanamaz1 ar· 

iı. FinlAndiya mukavemet ettikÇt' 
" taarruzdan ko:!nn, ,uphe eden 
' ıerkese kart asil bir misal vazift 
•i görürdü. 

Bugün ise Finlandiva taarru1 
tan çekinenlere. böyle biı ihtimal 
len şüphe eden1ere. mu1cavemetin 
fo~uracağı !ki~eti bildiren yenl 
'>ir ihtardır. Hürriyet bayrağı ar· 
•ık yarıya indirilmio:tir. 
Muha~<kak ki mütterikler müm 

'din olan 'her ş.t"1<i1de ve her ölçüdf' 
Fin'!ndiyaya yardım Ptm~k arT.'lı 

·undavdı'ar. Nitekim 5 .,uhat tari 

1inde artık yardım etme~e kati 
urette karar veıdiler. Derhal ha· 
ekcte geçecek bir ıuta hazırladı 

ar \'e bunların Finl~ndiyaya gön 
Jerilm:leri için icap eden her tür 
lü tedbiri almakta gecikmediler 

Gemiler limanlarda, makineleı 
ıstim üzerindeydi. Fakat acaba 
neden bu ordu asla harekete geç
-nedi? .• 

Buoun hakkında henilz tam bi 
zahat verilmiş değildir. Biliyon11 

ki f<;veç ve Norveç hükOmetleri 
bu kıtaların transit olarak toprak · 
'an {}zerinden ge;me<;ine mani ola 
.:akla .. ını bildirir tehditlerde bu!ur 
-nuşla:dır. 

ln'tiltere ve Fransa hükOmetleri 
FinHindiya kendisinden yeni bi· 
vardım ic;temiş. kendilerine yeniden 
mü:-acaat etmiş olsaydı bu muha 
lefeti kırmağa hazır bulunacakla· 
~nı beyan ettiler. 

Böyle hir talep vukubu'madı vt 
bunun yerine tecziye e<l:ci btr 

ulh imzalandı. 

Fin ordu~u eski vaziyetindeı • 
ıiçbir ~y kaybetmemiş, Finl~ndı 

)'a halkı oe~retini tamamen mu 
~1afa1,a etmışti. Hariciye vekilinin 
!:>eyanatına göre İngiltere ve Fran 
nın müdahalesi katiydi. 1''akat vu· 
'<ubulmarru~tı. Şimdi de hata ls· 
-·eç ve Norvf'Çe vükletilivor. 

Ftnllndlya lıveç Ye Norv~ 
ımm.şusudur. Me.nlaatler1 mUşte • 
rektlr ve Ftnllndiyanm lltlkllllnl 
kaybet.meal, lave~ ve Norveçln bi· 
ta.ra!hklarmı da tehlikeye koymak 
'l~UceelnJ doğunıyor, 

Bu terdt da.hllJ te lave~ ve 
'.':orveç müttefikler ordusunun Fin 

' ~ndiyaya yardıma gelmealne ııe • 
:ien mlnl olımn ! 

İ&kandlnav devlet lerfnln ıılyul 

vaprlan mUtteflklerinklne ıntişa • 

blhtlr. Vldanl ve ahllkl kıymetler 
hakkmda aynı zihniyetlere ve tna
nışla ra maliktirler. 

tktısadl yükseklikleri mUtteflk · 

PolReyno kabiney.i kurdu 
(Battarah 1 inci aayfada) 

denberl yaşadı~ız karı51k zamanlarda ve bilhas· 
sa harp zamanında bir !rızadır. Buna binaen bu 
!rızanın azami derecede çabuk ve müessir bir su· 
rette tamiri ehemmiyeti haizdir. 

Memleketin ve parllmentonun itimadını haiz 
olan Daladye hakikt bir surette ekalliyete kalma· 
mıştır. Ve buna binaen harbin idaresi vazifesıni 

görmekte devam edebilirdi. Fakat Daladye bu ka· 
dar ağır bir mesuliyetin mahdut bir itimatla 
yükJeni!emiyeceğini düşlinmüı ve reisicumhurun 
davetini kabul etmemiştir. O zaman reisicumhur 
Pot Reyooyu bu vazifeye memur etmiştir.,, 

Matin gazetesi yazıyor: 
"Bu buhran, bir ıaal al~eti olarak ~yle dur· 

sun, izalesile artan bir iradenin çok vazıh bir teza· 
hürü olarak tebarüz edecek bir hMisedir. 

Fransa. dJnamik bir millettir· Bu buhrandan 
öyle bir harp kabinesi çıkacaktır ki, yega.ne he· 
defi $U olacaktır.: "Zafer,, 

Oeuvre gazeteiİ yazıyor: 
"Bu buhranda bir fütw ve bntQn Fran..anm 

istediği şey hakkında bir ka~arsızlık alameti ara· 
mak hata-j.ır, Fransa, bizzat Daladyenin tarif et· 
tiği, Çemberlaynm tarif ettiği ve Ruzveltin taril 
ettiği şekilde bir ban~ istemektedir.,, 

lere be.llıdır. lııgiıtere 911 mnhtm 
uılliJterilerldir. Şu halde laıuuıdi • 
ııav devletleri ne diye müttefikle. 
rin hareketlerine mlııi olsunlar! 

İngiltere ve Fraı:ıaıınm, lskaııd! • 
na.v devletlerinin her devletten d
yade bağlı bulundu.kla.n Milletler 
CemtyeU paktına daya.nara.k kıta· 

lan için yol istemeleri ka1"1tatnda, 
taveç ve Norveçln alın11 olduğu va" 
ztyetf tayin etmek fevkal.A.de müt
kUldUr. 

Almanyanm " Ruayanm '-'tan .. 
dlnav memleketleri Uzerindek.t te· 
odrlert o kadar kuvveW olmuştur 

kl, bunlara bUtUn lnaa.nJyet pren • 
sfplerinJ red, iyi komşuluk hblerl· 
nJ lhmal ve beynelmilel kanunlara 
göre mevcut mecburlyetlerlnJ in _ 
'<A.r ettlrmt.ştir, 

lote mUttetlıkler haklarmdan ta· 
mamen bu ıekllde mahrum edildik 
lerlnJ görmüşler ve bu da aynı za
manda FinlA.ndiyayı her tilrlU kw
tUIUf llmldinden mahrum kılın!§ _ 
ur. 

Muhakkak olaıı btr tey nru, o 
da Rusya ve Almanyanm yarattık· 
lan dehıeUn A vnıpanm bitaraf 
devlctlerl ııiyMetleri üzerinde gün

den güne tesir etmekte olduğudur. 
Bu bltarat devletlerin gizli ola· 

rak miltteflklerin gayelerine te • 

mayUJ göstermeleri, takat bunu 
açıkça ltlra.ftan çekinmeleri mum· 
kUdür. Korku, sempatiden çok 

ba"ka tek'lde kuvvetli olan blr te
sirdir. MUtte!tkler, ya.km mıızi -
deki hıldiselerln moral neticeleri • 
nl anlamaJrdırlar, 

Yakm zamanda ıafere kavut • 
ma.k istiyorlarsa bilmelldırler ki. 
kara ve deniz kuvvetlerinden ba.ş... 

A '}. 
ı ··;-"N···K•••A···~···A.. ka sl!Ahlannı bllemeleri Uızımdır. 

o.cupa .ostası Burfuı &'f'lru yab!lnc1 ı:ıu:~teıerdf' • Almanlar ve Ru.sla.r için aJ.yaaet 
~6rdUklertmta ~ H A 8 E R l E R 1 ile harp biriblrlnl itmam eden tar 

: ...•. "'···-·~----················· ..... ı . .,; Yl-k vaaıtalandır. AIUzakerede bu • • o ı d t h d t 21/~ o lundukl&n r.aman ihtiyat olarak a a yeye e 1 DBuAK.l~~rnl•:r A.bun~n 8m0u~ ' ddahna
0 

kduvvetll blr vaaıtalan var • 
~ - .... ır: a gangsterin cebinde bu· 

m ek t u b ~ g o.·. n deri 1 m iş ! as~;=~~; ~;;~ ~~~~~~:::::ıı::: .. :~ 
1 k ti 1 :ı ~aya devam etmektedirler. Şayet 

~a~ sız po ısı Oml' nıs er e amansız s y: t divanı f OJlan 11 şöyle geçici bir ILI"ZU şeklinde elle. 

blf m~· cadeleye rir;şmlŞ bulunu /Qf • Baam Birliği ytıksek ha~styet : ~~= ~:
0

~~~.a~:~ızaJ.ıd: 
. , ' Jlvanı bugUn Ulus gazetesmdeki IA.h ta§mıak mUsaadeııini aramak 

.< omtnıst kızlardan b:r ço_~.u yaka:anll ;:~~~"~aNe~Pp1:ıı;;~:~k~~:.7 içindir. 
.. o... ~-. Bu §erait lçlnde - umdukları n• 

Bir taraftan Fransıı askerl mah Pupon • lö • Mon~ kaç:ı'; 'miştir. mlştir. NafJ Atuf, Halil Nihad, oluTM olsun • laveç ve Norveçln, 
kemesi 44 komünist mebusun mu· Yapılan araştırmalarda Nant şeh· temyiz mahkemesinden Fuat, Dev.. Rusya ile Almanyanın İngiltere v• 
hakemesini yaparken diğer taraf· rine gittiği anlaşılıru~. fakat ora· let ŞQrası azasından Avni ve Mat- Fransadan çabuk harekete geçe -
tan Fransız polisi memleket dahi.. dan itıbaren izi tamamile kaybol· bua.t Umum MUdUrU Salimden.mu- ceğinl dUşUnmtlf olmalan p.yanJ 
.ınde iitiide büyüyen &izli komü· muştur. teaekkll divan, htanbul bMm mm· hayret bir netice m!dir? 
rust harekA.tına karşı ~iddetli ted· Sen • e • Uaz polisi Lui Pinon ta.kut idare heyetlnln İbrahim MUtteflkler adya..~etlerlnJ ıslah 
birler almaktadır· Bu meyanda i· isminde bir komünistin evinde a· Hakkı Konyalı hakkındaki mea • ve ııra.sma gıire ıecrt tedbirler 
ki gizli komünist teşkil!tı ele ge- raştırına yapmış birçok sil!h ve !ekten ihraç taleblnf tetk!ke baş • tatb1kile de takviye etmelklirler. 
çirilmi~tir. Bunlardan bir tanesi cephane ele geçirmiştir. Pinon tev- lamı§, bu hususta delMl ve vesal- Ancak bu şekilde prest.l.jlerlnt k~ 
"Gençlik komünist., grupu diğeri kif edilmiştir. ldırı celbine karar verm.Jştlr. nıya.bll'r ve milletlerin lkıbetıed 
de "Framz genç komünist kızlar Turnus şehri eski belediye aza. Zelzele mıntakalarmm mevzubahs oldukça da hdkimiyet • 
teşkil!tı.,dır. farından komünist Jomenin evin· nüfus işleri !erine hUrmet.l temin et.mi§ bulu • 

Bu iki organizasyonun 27 azası de yapılan araştırına'arda bir sil· na.bilirler. 

d 
k'f ed·ım· . D"ğ f k Dahlllye VekAleU, yer aanımtJ. Sözün kması, Fınl!ndlya ~ 

a tev ı ı ıştır. ı er tara· rü omünist beyannameleri ele ge· sma uğrayan mmtakalarm nUfuı 
tan polisler bu ilci organizasyona çirilmiştir. Jone tevkif edilerek işleri hakkında 12 ınaddeltk bir ta· mUda!aaya muktedir olamadığı lrSl 
ait bir silrü tabı !Jetleri ve levazı· Di1'ona sevkedilmi•tri. haklarından vazgeçmefe Stokholııl .. mim ya.pm13tır. Vukubulan yer sar-
mı müsa(~re etmi•:tir. Dı'ğer taraftan polı'. mös· Moskova. BerHn ve Roma vaaıta -.. .. sınıtısı net'ceslnde Tokat vll!yetL 
Diğer taraftan Pupon • 10 • yö Daladyeye tehdit ve hakaretle n1n Reoadlye kazaJımda bUk<Unet aile mecbur edildi. Parla ve Lond· 

MonCI'\ l!kabı ile anılan tamlmı• dolu müteaddit imzasız mektup ğl llkt Uf ra. mllzakerelerl yoluna koyıııa.k ~ .. kona le bir e n ua defterleri için bile mUda.h.alede b~lunmadı -
bir komünist şefinin Botza geldiği göndermiş olan Emile Meyer is· ve evrakın tama.men yandığı. dl· 
polis tarafından ha~r alınmış Vt minde 66 yaşında bir ihtiyarı ele ğer vlllyet ve kaza merkezlerinde lar. Biz bu acı dersten bir hbsM ~ • 
tevkif edilmesine ka:-ar verilmiş, geçirmiştir· Bu ihtiyar adam mef· ankaz altmda kalan defterlerin ta-
fakat eimdi sebebi tahkik edilen lQç olduğu için tevkif edilmemis. .kurla ldığı karab11lrlz: MUttefiklerln, beynel • ıı • rnamen rı anlqıJmıetır. milel kanunların maddelerlnJ ve 1ıl 
bir tacirden dolayı polis onun sak· kefalete rapten polis nezaretinde 

Balık Ve •• san hukuku prenalplerlnl takvlY• 
lı bu~unduğu yeri basıncaya kadar serbest bırakılmıştır. sunger 

istihsalatımız ederek, tehdit edici hldl.eelerln ... 

-·------~·-- -·-- .... _......-.--- -- --
(Vl - Nn), kendi ısUtunund& eşkllerln ku11andıldan ''Ztllb~e" ke

limeelnfn neyi ifade ettiğin! aııı.ştmna.kta ve bilytik ann~inln bu ke. 
Umenln "aağyağlı yaprak dolmıuımm ısuyu" olduğunu sCSyledtğfnt na.k .. 
!ederek beynelm11el vaziyet clddileştlkçe fıkra muharrirlerlnln de ge· 
rllen b!br ancık olsun ge~etece.kterf Umfdlle mevzulamu bfütbütO.n 
h&f1f perdeye indirmek mecburiyetini duyduklarmı yazm&ktad.tr. 

"HerıQ.ıı" .ntununda Muhiddin Birgen. atyuet barometree:l.nJn 
ibreetnde sulh& doğru bir temay111 harekett ısez.11.meet Ozertne altın 
lca.rımmda Tnrlt pazuma t:o~· hlr ..wı hamt oldufw:uı kar 

• detmektedh'. 

Silnger bt!Ma.İltmııa 193:S de 
18,000, 936 da 16,:SOO, 937 de 27000 
938 de 37.000, 939 da da43,000 kl· 
!odur. SUngerlerlmJzin yüzde 70 1 

Al.manyaya, ytlzde 20 ııl tngUtere· 
ye ihraç edJlmckte, nıUtcbakW 

memleket dahilinde aarfolunmak • 
tadrr. 

Balık tatJ.haalltmm Jıee aenedı 

28 milyon lr.llodur. Baltklarnnı:zm 

Uc;te lkiel harice ısewedllmekte ve 
mUteba.ldsl memleketlmlzde kal • 
maktadır. En fazla, balık Dıraç et.. 
tlğknis memleketler Yunantata.u, 

Bulga.ristaa " Almm,yadır. 

• ı. &nh• mmmı.I h91tt lıoti -
maı martm. 28 m.s. 7&pılacaktır • 

lacakları ıekll ve bunların doğur .. 
ması mUmkll.n olan neticeleri vak .. 
Unde takdir etnıcainl bilmeleri 1' • 
mnd.tr. 

Mudanya civarında 
heyelan 

BUJM, il (A.A.) -Yudan,_" 
nm lfıklar klSyU.nde vuluıaplen yet 
ka)UUI ~ dönümden ibaret ol-11 
bir arazi parçaamı klmllen ~ • 
ra ufratmıatır. Zarar ~ 
10.000 l1radazı. faal& oldufu .,nıı&" 
cllli)"or. 

Dnaa etmNe o!aa ıae~ıııı1 
ftnıem.11 l;ID bbedıea ~ 
bqvurulmQltm. 
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RıgiSflu~ı m ıı ı~ııt!f!f!l1m 
lngiliz kabinesinde 
de tadilat isteniyor No.60 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Blras ıon.ra sa.raydan Çtkmıttı· ı payalnrz kalacağız. Kollarımda. 
Derin, rahat bir nefes aldı: hayatın en güzel rilyaamı göre-

~~l1d79 .. w.u · umumi k&tJbl 
,~ Rttat Meııemencıoghı dllD 
!ııtou A.nkarac:ııuı W:n1n tı.areket et.
ttbı r. Arlenemeııcloğlu bmirde 10 

k~ l•Urahat edecek. bUt.b&re 
Ur, C•lwek Ank&raya dö.necek· 

~ ~ btldtı1ld1ttn• JÖN. ... 
'.Ytu •uı1:1tıı ıeııer&J KUım Ka.rabeklr, 
letı>' 1.ııe11en otup da, ukerllk mUkel
lt~ı •U l:uzıneune davet edilen birkaç 
'2 ~•rtne btr ktılntn ukere almm&• 
t!Jı<le ltkllld& Mecıae btr kanun tekli
~-- buıuıırn111 ve bu tekllt Mllll mU· 
ı, oıU:' da.hllty. encllı.ıen.lertne hava 

ınuıtıa. 

~rcllugüo Nevruzdur. GO.net Hamel 
tıı.v:- Cttınektedlr. Bu, Ukba.lı&r 

ıuu:ınııı b&ftangıcı demektir. 
llıeıı bu baruı Uk günU olmuına raf· 
'tar11ı '-bah dondurucu btr eoğuk 
~Uı • Bu Y1l ki§ •Urekll " ftd-
tlıtııe~hlugu lçtn bahar ve 7u mev• 
C.iıtt 11• OOk gUzel ve devamlı ota-r. 

• o. 

Re g n o, F r ansız 1......... .. ................................. · 

kabinesini Genel Kurmay 
kurabilecek mi? 2 nci Reisi 

. . General Asım 
Daladye, Reyno kabınesıne G.. d .. H 

1 
t 

g:rmeyeceğini bıldırmi un uz a epe· . \. Ş AAkara, il - BUyük erk!.nıharbl 
Parle, il - Daladye kablnesinfn 1 U btr tanda sevk Ye lda.reelnhı iki Y. UWıd re111 geııeral Amıı GUDdUz 

l!ıtl.faamdan aonra Reisicumhur, meellate arzu edild.lğint ıöater • müttefik devletler ukert mUmeuıııe. 
Yeni kabineyi ~kile, Daladye ka·· mektedir." rfü temularcS& bulunmak Uzer• Ha 
b.nesinin maliye nazın Reyııoyu l•bt rttmıot•-. Alma.n matQmata gö-
memur etmlftir. lNGtLTEREDE AYNI KANAAT re, Haleptekl görüpıeler, Aııkarıı 

Reyno, ce'ce uat Ddye kadar V AB tUIUı mudbtnce Ankarada yapılmıt 
muhtelit alyaaf pJıalyeUerle laU • Londra. t1 _ Havu ajıuurma olan temuıarm teôıad.lsl mahlyeUn. 
earelerde bulunm\lft eekJ lıı:ablnede dedir. 
mUatemlekeler nuın Mandel, zi - göre, .. Daladye kablnestnJn Satifa· 
raat nazın Köj, eaki nuırlardan ıınu Londra endişesiz haber almı§-
Lamurö ve Lu1 RoUen ile glSrüt - brUmumf lnöba f\ldur 1d. J'ra.ııam 
mUttUr. 

Reyno eski bqvekil Daladyey; parllmentosu, mUttetlklerln Fln • 
de ziyaretle kablneslnde kendlaine 11.ndiya lehine daha mtte•lr bir 
nezaret telıı:lif etmişse de Daladye tanda mUdahalede bulunmamq .,.. 
bu lekllf1 kaU ıumte reddetm!a • Sovyet • Flnllndiya lhtlWmm th· 

da.a ettiif aakerl vulyetten istifa• 
UrReyno bugf1ıı de latlprelertne de edememiş olmalarma ıeesauru
devam edecek ve lıı:ablneyi kurma- nü beyan eylemlştlr. 
fa muvaffak olup olamadığını ReJ· Şuram muhakkak ld dl1n !ngflte.. 
ılcumhura bugün bildirecektir. rede de Çemberlayna yapılan tas· 
Muvaffak oldugu· takdirde D-yno vibe nı.ğmen bu teessU!e Londrada 

n.ç dahi l§tiralt edilmektedir," 
yann mecliste hUkfı.metln beyanna-
meeinJ okuyacaktır, 

Kabinenin bugün teoekkül ·et _ 
mesi bekleniyor. ÇUnkU normal za· 
manda, mtl.stafl kablnenln nziyetl, 
blrbç gün mualllltta kalabilir, fa· 
kat hallhazırdald latlsnat ıeratt 
dolay.ıııile bu husu.ta derhal bir 
karar lttlhazı lhmıgelmektedir. 

D&LADYE RARBtl'"P.: NAZIRLI· 
GINI KABUL ET!\IEDl 

INGILIZ KABiNESiNDE DE 
T ADIU T iSTENiYOR 

Almanların 
mukabelesı 

Bir lugiliz kafileaine 
hücum ederek 9 vapur . 

babrmışlar? 

Berlin, 21 (A.A.) - Reımt 
tebliğ: • 

- Oh, papazı atlattık. cek, aazrmda dünyanın en tatlı 
Hakikaten atlatmıştı. Derhal parçasını dinliyeceksin .• :· Şehir 

trininin sarayına gitti ve kıyafe dahilinde Uizımgelen tertibatı al. 
tini değitti~erek gene Dukanın dım. Aşkımızı, en kuvvetli ..
sarayının cıvanna geldi. Davetli kilde müdafaaya V"C ebedi aaad ... 
ler artık yava§ yavaJ çıkıyor. timizi almağa hazırlandım. 

tardı. Beni, dakikadan dakikaya ~ 
Bu nzlyet, ıneııelenln tama le!. Ve, korkmal.- Meçhul Kor,. 

men istediği gibi halledildiğini sanın .cvgilisi, ona her yerde, hq 
~8steriyordu. zaman inanmalıdır • ., 

Yalnız, lrinidekl mektup me· 
Doğan, hakikaten. K!yaranua 

selesi kalmıştı. Yunanlı Prenses 
muvcıfakati takdirinde, bu ıue 

bunu da Kiyaraya vermiısc me her ıeyi sona erdirmek istiyordu.. 
sele tamamdı. 
Yarım saat geçmiJti ki. evve!5 ÇUnkU, be§ on giin geçtiği tak-

t 
dirde, keyfiyetin ta Romaya. p&• 

rininin, arkasrndan da Doğanın 
paya kadar aksetmesi gayet tabii 

gondollan İrininin sarayına var· idi. O takdirde belki de Kiyaraın 
mışlardı. ı .. 

büsbütün elden kaçıracaktı. 
İrini onu görUnce: 
- MUthi) bir mahl<Ucsun -dedi Doğan, aynı zamanda Meçhul 

senden korkuyorum. Korsan roliinU oynryarak yaka-
- Bırak bunları İrini, Mektu· !anan arkadaşını da kurtarmağı 

bu ne yaptm?. kararlaştınnıttı. Çilnkü onun. 
- Verdim kendisine. bir baylı dayak yedikten sonra. 
- Varol!. öyle}'9c bu aktım aerbeıt bırakıldığından babed 

seninle bol· bol aarhoıluk yapa. yoktu... Kırmızı gemi, Ven edil• 
biliriz. çok yakın bir koyda bulunuyor .. 

Bir dakika aonra Dofan illve du. 
etti: \ 

- Unutma ki,. bir taat llOrlrB 

çıkmak mecburiyetindeyim. Tali· 
himize: belki döner, gelfr, belki 

uzak bir .ıaman için hiç uğ· 
ramam. 

İrini: 
- Sen bir muammasm Doğ-an 

·diye mırıldandı- ben seni kavra· 
maktan çok uzağım. Dur, ıu el. 
biselerimi değiştirip te geleyim. 

irini çıktı. Doğan, tahmin edi 
yordu: 

Halbuki Meçhul Xoı.an. .. 
mulmıyan bir yerde bir hizmetçi 
kıza hediye olarak verdiği para 
çantasının, kendisine neler ha· 
zırladığını biç beaaba k&tnııyor
du. 

llevıet "1•t memurlarU• bıuıkaJar •e 
barıcı ınueaııeaelen ı.nemurıaruıın ya. Reyno sol cenahtan Blum ve sağ 
'l'it dil lrnUhanlaru:ıın cıııııen Ma· cenahtan Maren gibi bazı zevab 
t ıı~t:kttıcunee teapit ve ııa.n olun· da cami olarak bir mllU blrlik ka
t'tlı v, . Buna cöre, A.Dkara dll, ta• bine.si kurmağfl çall§acaktır. 
aa.ıı coa-ratya fa.kUltestııcı. 26 mart Daladye ile eılu temaaı bulunan 
cu.rııa laa.t <kıkuz<.t& ya.zılı ve 29 mart siya.set adamlan, aabrk başvekillıı, 
ıııverııı:Ynı saatte aözlU; btanbul u. kendisine hatt! harbiye nezareti 
li lt eıı.nde ı~ mart pszartesl aaat da.hl tevdi olunsa Reyno kabinesi. 
aa.tte Y_:zı1ı ve 29 mart cuma ayni ne girmlyeceğin' söylemektedir. 

Londra, 21 (A.A.) - But 
Londra gazeteleri, tngllu kabine
ıinde tadilit yapılma1I ve harbe 
daha bilyilk bir enerji lle devam 
edecek mahdut balı bir harp 
kabinesi kurulması üzerinde bu
giln yeniden iarar etmektedir. 

Daily Mail'in diplomatik mu.. 
harriri diyor Jd: 

"Başvekil Çemberlayn, paskal· 
ye tatilleri esnasında, kabJnede 
tadilAt yapılması meselesi Uzerin· 
de yeniden duracaktır. Sanıldı· 

ğına göre. Fransız devlet adamla. 
n, Fransada harbin daha enerjik 
bir tauda idare edilmeainin git· 
tikçe daha kuvve~le istenilmekte 
olduğu ve bu ıebepten dolayı 

müttefiklerin balen enerjik karar· 
lar alması icabettiği hususlarında 
İngiliz nazırlarının nazan dikka
tini cdbetmişlerdir." 

Alman muharebe tayyareleri, 
20 mart tarihinde Skapa Flov hi· 
zaıında lngila deniz ve hava 
kuvvetleri tarafından kuvvetli 
ıurette himaye edilmiı bir halde 
seyreden bir İngiliz ticaret va· 
purlan kafilesine ve ayrıca Manı 
denizinde seyir eden milsell!h bir 
ticaret gemisine muvaffakıyetli 
hücumlarda bulunmuşlardır. Şid· 
detli Alman hücumları kafileyi 
dağıtmı1tır.'"'fakribcn 42,000 to; 
nilıito hacminde 9 harp ve ticaret 
gemisi batırılmış ve 11,000 to· 
nilato hacminde iki ticaret gemi· 
ıi, hasara uğramıştır. Hava kuv· 
vctleri bir tayyare hariç olmak 
üzere üslerine dönmüştür. 

- Ki yara, belki de tf mdi, 
mektubu okumak fırsatını ele 

geçirmi§tir. Acaba gelecek mi?. 
Tehlikelere ve maceraya atılacak 
kadar irade\i ve kuvvetli mi?. 

Venedik mubafm, an ya.kala.. 
mak için epeyce tertibat almı§tL 

Bilhassa saray yolunda, büyük 
bir zabıta faaJiyeti vardı. Muha· 
fız, tilkiyi bu defa muhakkak tu• 
zağa dü§lirec:eğine kanidi. Düğilıı 
saati yaklaşmı§tı. Fakat tüpheli 
olarak kimse geçmiyordu. Ancak, 
tanınmı§ davetliler, birkaç Vt::
nedikli ve bir de papaz gcÇtpi§ti. 

Diğer taraftan, nikah merali.. 
minin bu akşam yapılacağıru du· 
}'an bazı meraklı insanlar da ya· 
vaı yavaı o tarafa do~ru aökUn 
etmişlerdi. Hiç kimse, nikib me
rasiminin akim kaldığının farkm. 
da bile değildi. 

zıu lnıtlhaıııa.r yapdacakur. Daladye, radikal tıosyallst par -
• 1 

11 
nı 

1 
tisinin parlA.mento grupunda fza· 

tlnııa <;u r d e '1 a m a n ı & r da.- bat vererek, ~tlfa verdikten aon· 
~e.Yeı11ı rıkdere nıevk.lınde LUyük bir ra Reisicumhurun yeni kabineyi 
•u)ı· t ~ 'l\ıkubuı "lUf ve Yamanlar 1 tcşk'le tekrar kendisini memur et
~Ult bt~~tına alt b&zr borularla bü- mek istediğini ve fakat parlAmen. 
lte.teı~ ton tUnel harap oımuııtur. to anane!lne tevfikan bunu kabul 
leaırı Uel~ çok yag-an yafmurlarm etmem.jş olduğunu söylemlştlr. 
Oraıa Ukubuıduğu aııla§ılmıııtır. 

hay11t ~ıJ, ıneııken bulunmadığı için 
•uY'U hllke.ı, yokııa da Yamanlar 
t&r&r ~lıatı let-ıııtelld1r n maddi 
derbe.ı t YUktUr, Beled1ye tam.ir&t lçlD 

• ~ aauyete ceçmıııur. 

HARBİN DAHA AZbfU 
iDARESİ İSTENİYOR 

Fransız Havsa ajansı, Daladye 
kabinesini istifa etmefe mecbur 
btrakan 800 mliııtenki! reyU ft!mat 
reyi mescleslndell bahııederken 
fÖyle dlyor: 

"Ayan ve mebusan meclisleri • 
nJn 110n kararlan harbin daha azhn 

N ews Chronlcle gazetesi de 
,<;yle diyor: 

''tlmit edelim ki, mahdut lzalı 
bir harp kabinesi kurulsun ve bu 
suretle İngiltere için bUtUn ener • 
jilerin harbin deva:ıu Uzerinde 
teksifi kabil olsun. Fransa. daha 
yava§ dU~Unen mUttefikine bir 
atyasi rc:ılizra ın1.ali vermi~tlr.'' 

Göring ve Ribentrop 

iKiYE KARŞI ON-. 

Londra, 21 (A.A.) - Bahriye neza. 
rettnden tebliğ edllmtıtır: 

DUn akşam Alman tayyareleri ta. 
koçya açıklarında bir tngllls katlleat. 
ne taarruz etmlıılerdir. Düşman tay· 
yarelerile k fileye refakııt eden harp 
~emilen arasında muharebe cereyan 
etmiş, İngiliz tayyareleri muharebe 
yerine gelmiş da!I toplan da. fııaltye· 

le geçml§tlr. İki İngiliz tnyyarcsı on 
HelnkeH tarda muvaffak olmu~tur. 

Almanlar, birkaç gemının battıı;ını 
\•eya cl~dt bt.ıı surtıtte lıRMrn vğrndJ 

tını ldılla edlVôrlar. Hllktkatte !B<? 
ııe bir lngiıta tayyare.si no de bir hıırı• 
(f'ı:n~I blçbt:- lıM&ra uğraraamıet.ır 

Bll.na muke.bll katll'!yo dııhll bulunan 
tkl kUı:Uk blter:ı! ı;emt bnflf !Jlr IU• 

rette haaara uğramıştır. 

Mektupta ,ona şöyle yazmıştı: 
··A~kım ve saadetim Kiyaral. 
Zamanımızın kıymet ve ehem 

miyetinl takdir ediyorum. Bu 
itibarla gayet kt9a yazacağım. 

Bu gece nik!h olmıyacaktlr 

Buna herhalde m1ini olacağım. 

Buna nasıl muvaffak olduğumu 
da sonra öğreneceksin. Mümkün 
olduğu kadar süratle, belki de bu 
gece seni bulacağım. Hiç kork· 
ma, ben tehlikesizce sana kadar 
yaklaşacağım ve eğer, kalbin, a· 
çık denizlerde sana hazırladığım 
ebecll ııızdet ve aşkı kabul cdi. 
yorsa, Venedikten beraberce u· 
zaklaşacağız. Vcnedik bir avuç 
yerdir ki burad snadet yoktur . 
Şu ufuklar boyunca gidilip te hic 
sonu gclmiyen denizl?d tnsavvur 
et. Orad:ı, güneşlerle, VJldı,.larla. 
ayla, dalgalar ve rüzgıirlarla ya· 

ile n Yol1&rı ınııııumaltniD Dt .. kll 
Suttau:1:;~ı me-> dan& çı.karılmJttır. 
leılltto btrı )'&Paıı.l&ru:ı lda.ı·e '" &een• 

~!Jtn telJeke ha.lliıue ça111tıklan 
llıurı"' klfıtır. A.ceııt.a rt§eaindek1 ıne
~1 ~lktert bUeUeruı dip koç&n· 
"aPur~ Cöıtermekt.a, IODl'ad&n 

•tıı. reıe~ .topııt.nara.k kontrol daire. 
Cllre,bura.da bit.ıuerın dip koçaıı!Arm& 
t ll<la..n kt dlter &rkad••lan ~ 
t laJırtt ..,, 14 laıuu1t t<!Uınektedlr. MutettJııI• 
tıı ae.ıu atı bitmı,tır. Suçlul&nD tıa
~ "'4hırtıe &nnıııtır. Y&kalaııar&k bu· 
11Ir, adliyeye teaııın edilec.kler. 

MOskovava gidecek . 
H"tler·n Rayştağı toplantıya IDAHILDEI 

·~ •trıt kanununun t•"'-' lt •ınrec:ı ~•re lf bulunma· 
Ilı l:ll1:ı tı:tıı e:ır hUkUınıe.rtnın tatbikini 
aıı- hft-ı n~ame hazırlan. 
~~ n;: anın~trr. 
~ "'e d1 lllnarı:ıe ite gerek tehrlmlz 
toaıı., ve6e.;'Af.bUyUk tehirlerde "lt bU: 
tt,, ilamı attın Üttahdemtn ldareıwıe1e. 
~~tlllo t c1a ve lgalzlere it temtnı 
~il ecıeıı Ballyctte buiunduklaruu 
t?ıııu,.~ lcıekkUllcr IAğvedllecektlr 
tttıı ...... lll llltktan • 
.ı llıek le<l! ve adreatert tespit 
~ kapatıla~ Hizmetçi idarehaneleri 
tı lıatabcıeın k, bu 1§1 beledlyen1n 

t, .\Yrıca in ıut>caı tanzim edecek
~Ciııtte bir ınıntaka iktisat mUdUrtU. 
o, 'a.clece bUro te~kll edilecek, bu bu. 
~ı oı&cak loalztere 1f lem1n1 lle meı-

ellt tır. 
~ltıa~lar cemlyeUntn tezg&.htar Y9 
>et.ı. ıe.,, 11 lemtnt etrafındaki faali. 
~tıe11zı 11 •dilerek, büWn eenat cen:ıJ. 
1~tlt • le§ınu olwıduktaıı ııoru-a. bir 
it htı~ cemlyetıertnde kurulacak 
lıııeeeltu da taauyeUne devam ede
ııı~llrıu r. Bu WreUe mrntaka iktisat 
~ oıııı ~ bel8\1tye •• Milat cemiyet 1 
~ lnub':ı Uzere Uç belli baoh lefek. 
"Q~ ~ lpl&len 1f 

Amıt~~·(~~a~~ ~:~~~~2'.~ cer•. General Bes:m öme"r ask ( 
yetler Birliğinin Bcrli~ büyiik el· yan ed~ektir. 

çisi B. Şvartzov·un Moskovaya • • • merası• m 1 e de ne d' 1 a· ı• 
hareketi, Alman hükumet merke· Bern, 21 (A.A.) - Nuyel gaze. 
~inde hararetli tcfairlere yol aç. le diS ZUrlhln Berlln muhablrlnln 
ma!tta ve paskalyadan evvel ,.0 k b'ldlrdiğtne göre, Bertin mahfUle-

~ rinln fikri, Sovyctlcr Birliğinin 
mühim siyasi hadiselerin uku.a Bertin bUyük elçl.ı!l Şva.rtzcvln hu· 
gelebileceği söylenmektedir. suıi tayyare ile derhal Moskova • 

Şvartzov'un Alman ve Sovyet ya hareketinin Brenner mUl!katJ 
. ricali arasında yakında vukua ge-. ile allkadar bulunduğu ınerkezin
lecek bir göril§me meselesini dedir. 
mUnkere için Moıkovaya gittiiJ 
aanılmaktadır. 

Bazı bitaraf mU~itler Göring 
ve Ribentrop'un Moakovaya ıi· 
deceği fikrindedir. 

Telecraf gazetesinin Bertin mu· 
habirine göre, Alman hükQmet 
merkezi diplomatik mahfilleri, 
Almanya Sovyetlcr Birliği •e 
ltalyanm, yeni Avrupanm kuru. 
lutu bahıinde, yakında mllıterek 
bir beyanname neıredecekteri 
fikrindedir. Bu beyannameye cC:S· 
ıe. ya Anupmaıa kunılutu. bu 

• • • 
Roma, 21 (A.A.) - Almanya • 

nm Roma büyük elçisi Makenzen 
bu sabah saat 7.50 de Berllne ha· 
reket etmiştir. 

• • • 
Berllııden relen haberlere g6re, 

Hitlerln, Brenner ılSrll§mem hU. 
kında malQmat vermek Uzere bir 
kaç P.ilııe kadar Rayşta.ğı top • 
lanttva ça.ğmnuı pek muht.e • 
meldir. 
Ra~ azası, mutat oldu~ 

vec;bile, içtima tarihinden 24 sa. 
at evvel telgrafla topla.nbd&n 
haberdar edtleoe.klerdir. 

Değerli tıb lllmlmiz Bilecik xnehuau General Bcslm Ömer Aka 
lm'ın cenazesi bu sa.balı Ankara ekspresine bağlanan hususi va;;onln 
§ei.ırimıze getirilmiş ve İstanbul Kız Lisesi karşısındaki ev.nden as
keri merasimle kal<lırılmıetır, 

Cen::ı.ze bir t.op ara.basma yerleştirilmi.5U. Askeri bnndo matem 
havası çalıyordu. Vali ve Bcletliye Reisi Lütfi Kırdar, İstanbul Paru 
Müfettişi Fikret Sılay, merhumun dostları, eski ,.c yeni pek çok dok· 
tor, Üniversite ve tıb talebeleri ccna1eyi ihtlra.mla takip ediyordu. 

Cenazeye gönderilen pek çok çelenk arasında Baş\'ekatet, Bllyük 
Millet Mecllsi, BMr;n Birliği, Halk Partisi Umumi Katipliği, lstanbul 
VilAyetl, htanbul Belediyesi, lstanbul doktorları ve Üniversitenin çe· 
len.k1erl bulunuyordu. 

Cenase namazı Beyazıt camiinde kılındıktan ııonra tabut üniver_ 
atta avlusuna götUrülmil3 ve merhumun hayat.mm bUyilk bir kısmını 
hocalık yaparak geçirdiği bu irfan yuvasında bUtUn yUk.sek tahsil ta· 
lebelerizı..in iftira.kile mera.sim yapılnu§tJr. Üniversite rektör namına 
profeaör AlcU Muhtar ve profesör Tevfik Remz:l Ka.zancJgil tarafın
dan merhum haklanda lı.tta.beler tra.t edil.mJştir. 

İki tınivendteli genç de bu a.cı kayıptan gençllthı c!uyd$ tees
•Ure teorcUman olmqlardrr. · 

Bundan aaonra cenue Meriuıze!endiye glStUrW.mU, ve ora.dalr.l aile 
..Uberellina l'Öz.yqlan anamda defnedilnıJftJ.r. 

Venedik muhafızı ve maiyet 
zabitleri, halkın bu kalabalığın· 
dan ıinirlenmeğe baJladılar .• 
Çünkü Meçhul Korsanın bu kala· 
balıktan istifade etmesi çok muh· 
temeldi. Bazı sarhoşlar, keyifli 
naralar atıyor, denizden tarla 
sesleri duyuluyordu. Zabıta, otl· 
tUn dikkati ile geleni, geçeni g5s
den geçiriyordu. 

Szı.hildc !ki balıkçı, sanki bir 
3ondohtn içini düzeltiyormuJ gi· 
bi, ba~::ışağı iğilmiş, hem !mlda§I
yor, hem de çalışıyorlardı .. Orta
lık zifiri değilse de epeyce karan· 
lıktı. 

- Farkında mısrn Şakirt. 

- Evet, zabıtn şilphede. 
- Den çıkacağım, sen kırmıa. 

feneri yak, arkadaşlar haber al· 
sın .. 

- Ya sen?. 

-Ben gidip Prense~in sarayı 

ivannda kaptonı be:diyeceğim. 

Baksan a köpek uşakları arı &ibi 
.aynaşıyorlar. Aman feneri gu 
.iircğe ge~ir de şüphelenmesinler. 
~ünkü herifler, tazı gibi koku al
mağa hazırlanmışlar .• 

- Neticeyi nasıl habf'r alaca· 
~ım?. 

- Bu akşam kolay kolay bir 
1arekette bulunamayız. Sen bura• 
la dur ve ayrılma!.. Belki arka· 
·aşlar gelir, seninle temas eder • 
ıe·r .• 

(Devamı nr)' 

ŞEJl!B TiYATROSU 
Tepeba§ı Oram Kısmu 

Akp.m 2Q.!O da 
PeDbe &okall Ne.ı '9 

• • • 
Komedi kmm: GtındQ.a 1' de: Qoealt 

oyunu. Gece 20.SO da: 
lllırkM K.eadl YeriDcle 



Reslk bir llmon11 nnıhafa:ı:.a rtmrl' 
ftln onu snpın.l:ın h{;l:ıyıp bqqa'"l 
clıırucak ~de aamalı. 

• :r.thf•enldn llstllnl' !!Ut dllklllllrt'f' 
hcml':ı ı.,ını lan rabt1<'3l• bir bn.J 

ısl:ıtıp onuul:ı slllnb. lcl•e!>l 1.-alına~. 

Tcnl olmoıı l nğ lekeleri Ostline he
men tuz acrpmcll, blıtUn yn~ı emer, 
TO lel•o lmlm:ı7-

\'all:drrt kaldmnadan e~f'l iyice 
ld..:rlııl hıwalaııdu'uım ve Uilt.Une cll1 
ııllrUDUz. 

Tcn~N!lerln kulp Teya saplarmm 
ıistUne skim ıannız f'llerl.ııW yan -
maktan kurt.an-.. -

tdert aaramuı, bardak vc-ya .Urahl
ll'rt temlı:lf'lnt•k itin lçlnP. 'bıı.lu ılrke 

koyup lylcıo talkalıyarak atmalı. Tt>r
temlz olar. 

4 gün devam edecek uzun hikAye : 4 

Elmas kemer 
iYazan: Hanry Musnik 

Çeviren: Muzaffer ESEN 
Muharririn elindeki anahtar, 

oturduğu 37 numaralı odanın a · 
nahtıırı degildi. Zira sokağa çı · 
karken anahtnrını kapıcıya v•r -
memiş cebinde alıkoymuştu. Bu 1 
sefer le-. hadan aldığı anahtann 
ucundaki b<ıkır parçasında 57 
yazılıydı. 

Muharrir bu odayı açtı, tekrar 
kapa~r. Sonr;ı fevkaliide bir sü · 
ratl... ortalığı araştırmağa başla -
dı. Çe::meceleri çekti, dolabı aç
tı, bir şeyler yok. 

İçinde bir enditf': uya."lmağa 
başhmı;ttı. Acab:ı yenılmış mıydı? 

Bir <lakika durdu. Korit.lordl 
birisi yürildü. Dinledi, yanlış i _ 
şitmişti. l•akat acele etmesi ıa -
zımdı. Oda sahibinin döneceği 

saat yakla~ıyordu. 
Etrafına b:ıkındı, yerde birkaç 

bavul duruyordu. B.:şını salladı. 
Her halde bu bavullar kilitli ola
'--._........_ Fakat bir defa yokladı. 

"tlt •fil:~ 

Jl:n nön ~~ıt ı.1facık bfr şeydi. 
İçe.is! bomboştu. Fakat bavul:ı 
yere ltorl:en muharririn dudakla
rında bfr iha:z tebessümü çizildi: 

- Boş bir bavul bu kadar ağ1r 
olamaz. 

Bavulu daha dikkatli muayene 
etti, sonra hiç tereddüt etmeden 
odasına getirdi ve bavulun çift 
Jinli olduğunu anladı. 

Sessiz bir gülüşle: 
- D:mek oluyorki c::.!C:anma 

ını~ım, dedi. 
Bavu!da Jl muklar içine sarılı 

ağır bir şey vardı. H<onri Joenin 
elmas kemeri. 

Sonra kemeri bavula yerle~tir
di, bavulu kapacı. Götürüp 57 
numaraya b•raktı. 

Sonra aşağıya indi ve k:ıpıc1ya 
anaht:.rı yanlış aldığını söyliye
rek geri verdi ve ÖT.Ür dile<li. 

Daha sonra telefonla polis 
müfctti!ti Ril:e ile l:onu~tu. İşi 
haber verdi, müfettişin tebrikleri
ni kısa kesti biraz sonra otele ge
len müfettişe: 

- Cebinizde bo~ bir tevkif 
müzekkeresi vardır herhalde de· 
di. buraya mar4jcı Bob Olmerin 
irıntinJ yuabflirsfnls. 

Madmazel Kri.stian dikkatle 
efendi.sini dinliyordu. Daktiloyu 
en çok şaşırtan ~ey muharririn 
muvaffakıyeti deiil. anlattığı 

Varrens sustu. Çok düşünceli 
idi. Demek bu haydut herif baba
sını öldürdükten sonra genç kız
la evlenmek istiyordu!. 

Don Jaime, şehirden döndüeü 
zaman Gutmandan h!çbir haber 
getirmedi. Varren~ te ümit ışık
ları belirmeğe başladı. 

O gün, yemekten sonra biraz 
istirahat ettiler. Akşama doğr.ı 

ırmağın ve ağaçların altına gide
rek Maria İspanyol dansları yap
tı. Fevkalade güzel vakıt geçirdL 
ler. Dick, bu kadar ~ok eğlendi
ğini hatırlamıyordu. Güneş El 
Viejo yanardağının yamaçlarında 
batarken eve dönmek için hazır
bndılar: 

Varrens, del Solların evine gi
decekti. Don Jaime, onu teşyi et. 
mek teklifinde bulundu. 
''- Tefekkür ederim, Don Ja

ime, Mariayı geceleyin yalnız 

bırakmanız doğru değil. Yolu bi
liyorum. Teşekkür ederim" dedi. 

Çok samimi bir şekilde veda
laştılar. 

Dick beş dakika kadar yol aL 
mıştı ki, çökmeğe başlıyan karan
lığın içinde iki süvarinin yaklaş
tığını gördil. 

Biri Don Ogüsten Beltrandi, 
ötekini tanımıyordu. Şüphesiz 

'.<ardC§i olacaktı. 
Selamlaşarak yollarına devam 

et tiler. 
Varrenı birkaç yüz metre git

tikten sonra dizginleri çekti; ar -
kasına bakarak: 
''- Bu iki kardeş nereye gidi· 

yor?. Şüphesiz Don Jairm'nin e· 
vine. Bu saatte işleri ne?. Herif
lerin hali hoşuma gitmedi." 

Atının başrnı çevirdi. Geriye 
dönüyordu. Sual karşısında kal
dığı takdirde bir şey unutmuş ol
duğunu söyliyebilirdi. 

Don- Jaimelerin bu gece yalnn 
kalacaldannı nereden öfrenmi1-
lerdi acaba?. 

Taç kardeşliği faaliyete mi 
geçiyordu?. 

Varrens, bir kadın çığlığı du
yar gibi oldu. Acaba? ... 

Atını dörtnala sürmeğe baş. 

tadı. 

Eve yaklaşınca atını yavaşlat
tı. Ses çıkarmamağagayret ede
rek atın adımlarını daha çok ya
vaşlattı. 

şeyin basitliği idi. 
Muharrir anlatıyordu: 
- Araştırmaları yanıltan en 

mühim sebep Bob Olmcr kutuyu 
kaparken kemerin kutu içerisinde 
olduğuna inanmaktır. 

- Nasıl, masajcı gözönünde 
buna cür'et edebilmişti?. 

- Tabii yavrum. Meselenin 
zaten bir tek hal yolu vardı. Ke
mere en son el süren Bob 01-
merdi. Onun için şüphelerimi bu 
adam üzerinde topladım. Eminol 
yavrum. Bu buluşta hiç şaşılacak 
bir şey yok. 

- Fakat masajcı herkesin gö
:ı:ü öniinde bu kemeri' nasıl sak
layabilôi ?. 

Muharrir omuzlarını silkti: 
- Ben de bir insanım, dedi. 

Cevap veremiycceğim şeyi bana 
~oruyorsunuz. Çalınan şey Bo-b 
Olmerin odasmd:ı bulundu. Suç
lu yakalandı. Rike, Bob'un söy. 
lediklerini biraz sonra gelip bana 
anlatacak. 

İkindi üz:eri müfettiş geldi. 
Gözlerinin içi gütüycrdu, ağzı 

sevinci;- den bir karış açılmıştr. 
Muharrir onu gö:-ilncc: 

- Ne var, ne oldu? di}'t: sordu. 
- Ne olacak .. Baş~a çıkar yol 

olmadığını görünce hcrşeyi itiraf 
etti. 

- Peki .. Bunu çalmış ... 
- Kutı:ya yerleştirmiş .. Fakat 

kutuyu kapamaclan evvel pehli
vanın yanına doğru bir iki adım 
atmış, ipler üzerine asılı olan 
pehllva.nıa ipekli penyuvanm 
ipten almış, sanki güreşe mani 
olmasın gibi geri !jekilerek bir an 
içerisinde kutuyu pcnyuvara sar· 
mıı ve meharetle içini boplttık-
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Evin içinde hafif bir ışık yanı.. 
yordu. Atlar kapının önünde du
ruyordu. 

Herifler demek burada idiler. 
Atından indi, pencereye :yakla

şarak içeriye baktı: 
Oda boştu. Devrilmiş bir is

kemle ve kapının önünde yırtr:C 
bir kumaş parçası görünce bir 
mücadelenin cereyan etmiş oldu
ğunu anladı. Kumaş parçası Ma
rianın elbisesinden bir parçaydı. 

Harabeye gitti. Yıkık duvarla
rın arasından soluk bir ziya gö. 
rünce durdu. Adımlarını yavaş

lattı. İyice öğrendiği yollardan 
geçerek harabeye girdi. Ağa~la
rın arasından küstah kahkahala
ra karışan Don Jaime'nin hiddet. 
li sesi geliyordu. 

Etraf gittikçe aydınlanmağa 

başladı. Bu, yaklaşan bir el fe
nerinin ışığıydr. Biraz sonra ta
vansız duvarlar ışık içinde kaldı 

Dick, duvarda bulduğu karanlı~ 
bir aralığın içine gizlendi. 

Gizlendiği yerden her şeyi gö
rebiliyordu. 
Odanın ortasında, Don Jamie, 

kolları arkasın:ı bağlı, kurtulmak 
için uğra~ryordu. Yüzü bir ölü 
gibi sararmıştı. 

Don Ogüsten elinde, ihmalkar 
bir şekilde otomatik bir tabanca 
tutuyordu. 

"- Yalan söylüyorsun Don 
Jaime, yalan söylüyorsun!." 

Sahte bir tathlıkla, elinden 
geldiği kadar kalın sesini yumu
şatmağa çalışarak konuşuyordu. 

Kardeşine dönere:.C: 
''- Sıkı tut Porfirio, kediyi, ko

yuverme, bizi tırmalıyabilir ... 
Porfirio kaba kaba ciilerek :_ 
''- Korkma, tehlike yok; ne 

güzel kedi, değil mi?.'' 
Maria kurtulmak için çırpın

makta devam ediyordu. 'Penç~si
ne düştüğü herifin kuvvetine hiç 
bir zaman üstün gelemiyeceği 

muhakkaktı. Güzel elbisesi yırtıl
mıştı. 

Varrens koştu kurtarmak iste
di. Mariayı haydudun elinde gör. 
meğe tahammül edemiyordu. 

Maria babasını bağlı ve acıklı 
gördükçe çırpınıyordu. Sağ elin· 
de İspanyolların ''Stileto" dedik
leri bir kama vardr: mütecavize 
saplamak için uğraşıyordu. 

tan sonra boş kutuyu ç1kanp kro. 
nometreciye vermiş. 

Daktilo söze karıştı: 
- Fakat nasıl oluyor da krono

metreyi tutan adam kutunun ha
fifliğinden şüphelenmemiı ?. 

- Bravo Madmazel, fakat 
şüphelenmeyişi çok tabiidir. 
Çünkü bir defa kutu esasen a
ğırdır. Sonra bu kronometreci bu 
kutuyu eline ilk defa alıyordu, 
böyle bir hırsızlık batırma gele
mezdi. Tabii bunu farkedemezdi. 

- Sonra: 
- Sonra Bob, Vestiyere pen-

yuvarı götürmek maksadile o 
tarafa gitmi~ .. İpek penyuvan bı
rakarak güreşten sonra -pehliva 
nın giyecegı yün penyuvan al
mış. Tabii bu sırada kemeri de 
h:tvuluna •erleştirrn;ştir. 

iyi bir rotn<ln mevzuu 
Muharrir de fikrini söyledi: 
- Fena değil doğrusu. Yal· 

nız ben olsayüım kemerin kay
bolcbğunu sö}leme"'den evvel 
!'r.:!livanı Vestiyere kada,. gXtü
rürdüm. O vakıt temas dairesi 
genişler, kimin aldığını bulmağa 
imkan ka!uıazdı. 

Rike kahkaha attı: 
- Fakat buna imkan yoktu, 

dedi. 
- Niçin?. 
- Niçin mi?. Bakın anlatayım. 

Çünkü siz esrarın yalnız yarısını 
ke~fcttiniz. Öteki yarısını da 
benden di.rıleyini?.. Siz tetkikat 
yaparken mühim bir hata i;ledi
niz. Kemeri bulunca ona şöyle 
bir bakmakla iktifa ettiniz. Hal
buki elmasları iyice muayene et· 
miş olsaydınız ... 
Romancı yerinden sıçradı: 
- Anladım, dedi. Elmaslar 

Don Porfirio onu demir gibi, 
bileklerinden tutmuştu. Maria 
çabaladıkça kahkahalarla gülü
yordu. 

Don Ogüsten bu arada kendi 
kurbanı ile konuşuyordu: 

''- Yalan söylemen boşuna, 
Don Jaime. Taç kardeşliği bütün 
planlarını biliyor. Sen, Bogotan· 
dan gelecek olan Almanı bekli
yorsun. İnkar etme." Sonra müs
tehziyane bir eda ile" yola çıktı. 
Seni görmeğe geliyordu, ama ne 
yazık ki yolda talihsizlişe uğradı. 
Şuna talihsizlik demeyip, taç 
kardeşliğinin kolu desek daha 
muvafık olur." 

Don Jaime titrek sesle: 
''- Namussuz iblisler, ne de

mek istiyorsunuz?. Gutman ne· 
rede?.'' 

Don Ogüsten sertçe: 
"- Melaikelere kavuştu. Se· 

nin onunla imzalamış olduğun 

mukavele de cebinde bulundu. 
Don Jaime hiddetle: 
"- Öldü mü?. Onu öldürdü

nüz, öyle mi?. Alçak herifleri." 
"- Hayır. Daha doğrusu ida

ma mahkum ederek öldürdük. 
Şimdi bunları bırak ta bize Koyo
pan tacının sende olan parçasını 
nerede sakladığını göster. 

Güzel kızın Mariaya gelince, 
kardeşine gülerek baktı. Onun 
icabına Porfirio bakacaktı. 

Bunu duyan Varrens ürperdi. 
Sözlerin altında gizli olan mana
yı sezmişti. 

Don Jaime öldürülecekti 1. 

KSIM V 

DOLAŞAN öLUM 

Harabenin içi derin bir sessiz
liğe gömüldü. Bir ölü sessizliğine. 

Maria artık !jırpınmıyordu. 
Don Jaime, güçlükle ayakta 

durarak Ogüsten'e ateJli gözler. 
le bakıyordu. 

''- Köpek!. Beni öldürmek mi 
istiyorsun?.'' 

"- Taç kardeşliğinin kararı 
mucibince ...... " 

"-Yalan. Kendi uydurmala-
rın!." 

••.:.... ....... Şim~ derhal burada 
öldürüleceksin. Mezarın, üzerıne 
bastığın toprak olacak.'' Bunları 
ıiliyliyerek kardeşine döndü: 
"- Ogüsten, kızın kollarını 

bağladı." 

"- Evet ama senin yardımınla 
Kediyi sıkı tutuyorum ama elin· 
deki Stileto tehlikeli.'' 

Don Ogüsten, Don Jaime'e ba
karak kardeşine yardrm etmeğe 
gitti. 
Tabancayı yere koydu. Gözle-

sahtedir. 
- Evet .. Bunu bana Bob itiraf 

etti. Bütün bu hırsızlık Bob ta
rafından pehlivanın emriyle ya.. 
pılmış. 

- Fena değil doğrusu .• 
- Bunun üzerine pehlivanı da 

isticvap ettik. O hiç bir ıeyi iti· 
raf etmiyor, hattl taılann sahte 
olduğundan bile haberi olmadığı
nı söylüyor. Yarın sabah kemeri 
ehlivukufa muayene ettireceğiz. 

Klod Joel mırıldandı: 
-Her şeyi anladım. Çünkü 

başka türlü Olmer bu sahte mü
cevherleri aşırmak istemezdi. 

- Ben böyle zannederdim. 
- Demek Hanri Joe mücev-

herleri birer birer çoktan satmış, 
tevel:keli değil herif, mağlup 
olursam, kemeri vermek icabeder, 
foyam meydana çıkar diye kim· 
seyle görüşmek istemiyordu. Fa
k<ıt bu akş:ım mecbur olunca 
ne olur ne olmaz diye kemeri 
.. :-tacian kalclrrdı. 

Daktilo tehar itiraz etti: 
- Fakat mademki güreşi ka. 

zandı, kemeri kimseye venneğe 
mecbur değil.. O halde hiç ses
l<"rini çıkarmasalar ve kemerin 
k:ıyboldu~unu ilan etmeseler ol
maz mıydı?. 

- Olmazdr Madmaze1. Çün
kü h:ılk "kemeri taksan a" diye 
bağırdı. Ancak o vakıt kemeri 
takmak lazım geldi. Tabii gidip 
Vestiyerden alamazdı. 

Muharrir, mi.ifettişin §Özünü 
bitirmesini bektemeden daktilo
suna döndü: 

- Bugünkü gazetelerden dedi, 
bu meseleye dair ola nparçalan 
kesiniz. Bu çok güzel bir roman 
mevzuu olacak... - S O N -

rini Stitetodan aymmyarak tr 
.r:ın bileklerini bağlamak için O' 
rindeki elbiaeainden uzun bir pıt' 
ça yırttı. 

Marianm bileklerini ballacil
lar. Ogüaten, tazı bir an unut*" 
rak cebinden bir ldğıt çıkardı· 

Don Porfirio: 
"-Bak Don Jaime, görUYo" 

musun. Bu kağıt Taç kardeşliii'° 
nin senin hakkında verdiği ölilJll 
cezasını ihtiva ediyor. Herhatd• 
mühür ve imzalar sahte değil 1. 

Ogüsten yüksek sesle okuııı'' 
ğa başladı: 

"- Taç muhafızlığı kardetlili' 
nin verdiği karar mucibince, I>011 

Jaime Mondano Zeleya'nın ... 
dakatsızlığından dolayı karde~· 
tikten iskat ve kendisinin ölürııli· 
ne karar verilmittir.'' 

Kağıdı uzatarak Don Jaiıne'' 
gösterdiler. 
"- Sen tacı sabp kaçmak İt" 

istedin. Bunun için öleceksin ı.'' 
Don Jaime haykırarak: 
"-Taç benimdir. Ecdadıdi" 

dan kalan malı istediğim gibi kul· 
lanabilirim. Bu hakkımdır I.'' 

Don Ogüaten: 
"- Taç kardeıliği böyle t'1 

tanımaz!.'' 

"- Yalan, yalan. Taç kardef 
liğinin bundan hiç bir habCrl 
yok!." 

Dick Varrenı karanlıkta etrr 
fına bakındı. Uurinde hiç bir ,ı.. 
la.hı yoktu. Elini cebine aoJct1lı 
şırınga orada idi. 

Ellerinde otomatik tabancalı' 
rı bulunan iki kifiye kartı ne yı: 
pabilirdi ki?. 

Don Ogüaten'in ıeai tekrt' 
~seldi: 

"-Don Jaime, ölmeden~ 
sendeki tacı ver I.'' 

"- Hiç bir zaman, kahpeletı. 
Hiç bir zaman!." 

O halde kızının icabına der~ 
bakacağız. Sen ölmeden DO' 
Porfirio ile burada derhal efl,. 
necek, anlıyor musun?." Gut; 
kardeşine baktı: 

"-Ne kadar çabuk olsa, o 1"' 
dar daha iyi, değil mi l)Oll 

Por:irio?." ,.. . ..,... ..... . 
Don Jaime'nin alnından ıeytC. 

ter akıyordu. Kendinden geçrııif 
olacaktı ki arka üstü, ocağa y1f 
var landı. 

Bu esnada, ıilih diye kul~ 
bileceği bir taşı sökmekle metr· 
olan Varrena, duvann sıvaları"' 
düşürdü. 

Don Ogüsten, gürültüyil_.~~ 
:yunca, elindeki tabancayı gur-
tüye çevirdi; 
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Günlük bulmaca 
Soldan •ta: ,/ 
ı - Blr mııf ukerler (cemi)·~ 

Yunaniatanda bir mmtaka, ÇW~ 
sanatkArlardan, 3 - ptr tallı, bil'~ 
komik. 4 - Alfabeden 1ld baıi ~ 
yana, kulQbe. '5 - Ay, yemek ~/ 
rmdan. 6 - Fırbyarak, nota.~ -..Jı 
Çoğun aluılnln teral, cereyan ~ 
8 - Kesip çıkararak, nota. 9 _.~./il 
cemi edatı, bqkanlık. 10 - E,,., 
ters çevirirseniz blr sıfat ed!-U 
11 - Maake, ihtiyaL 

Yukardan 8f&lı)'a: 1"'. 
ı - Bedbad blr hale gelen (~;,; 

lime). 2 - Zehirli gazlardan. ti fi 
değil, 3 - Vidalı çivinin sfrbl ti' 
çıkmtısı, hiddet ederek. 4 - ~ l"'! 
§it, nakliye vasıtaıan, (cemi), ~ 

rln yarın, IS - Çanakkale ~ 
bir burun, A.lyada bir ya~ f 
ııaklnlerl. '5 - Kumanda, -ps-r-;_ 
- Nota, ufuklar (cemi), ok •-;, 
vasıtası, 8 - Kapıların öntın~ ,_ 
bq. 9 - Futa bir ,ehir, rı-1 jdf' 
10 - Blr mtat edatı. mUkem111eLı.ııı')' 
llc;e. 11 - Harlct malQJ (iki !'~!u 

'71 numaralı bnlmanmnm ~.A/A 
l - M:Uaademeler, 2 - Eıı~ 

a - Tua, lb, J', ıc. ' - tn -; 
Ka, IS - Namazaduran, 8 - ()llcc:ıı' 
Roza, 7 - L, Halat, Kal, 8 - ~ ,. 
Mana, 9 - Naaara, Anaç, ıo _.:rf 
nen, Z, Na, 11 - Pir, K, Dit• • 


