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en ~ü liifi1 ö~De cg©rrüı~tlUı 

Milli müdafaa 
vekili J\taci 

Tınaz istifa etti 

Paris 4 (A.A ) -
B. Reyno, bu sabah 
Türkiye büyük el
çisı B. Behiç Erkin 
ile İngiltere bü ~ük 
elçisi Sır Ro ~ıald 
Kampbell'i kah u 1 
etmiştir. 

Yeni Milli MüdafM Vekili 
Sajf et Arikan 

- ...... 

~ Sutlular bugün adliye l•oriılorunti:ı sorguya ~ekilm eıcnnı ucnuyorıar 

'-'9tüın adUByede yapıDalMl sorgudan sonra 

Sahte· bono suçluların-
d rın 7 si tevkif olundu 

Bono sahtekarlığının 50 bin lirayı geçtiği 
sanılıyor; bununla beraber, şebeke efradının 
ne üzerlerinde, ne de evlerinde para bulundu 
Sahte bo · 

Ve Ist no ımal ederek Ankara • "u : 
50 bi:n~ul Ziraat bankalarından ~ 
ler" !ıradan fazla para çektik· ~.,. _7. 
:ı·cı~a~nlaşı~an sahtekar §cbekesinin t 
k andıgmı dünyazmıştık· Şebe· 
e efradı b b . rrı; 1 . u sa ah adlıyeye veril· 
Ş erdır. 

Polis d'" 
ı le un gece sabaha kadar bu 
banı:~gul olmu~. buna rağmen 
k' . ardan alınan paranın haki· 1 nııktarı 1 1 rtıikt an aşı amamıştır. Bu 
.... ann 50 bin lirayı çok gerece· 
Cınden k k 1 :. 
ş~~k . or u maktadır. Halbuki 
<l .. enın :ı·akalanan bütün efra-

1 uzerinde . 1 . b l \ c ev crınde on para 
u mak kabil olamamıştır. 

--.. (Devamı 2 nci sayfada) Bono ı;nlıfekirlıı.n malıkcmc hu:r.uruntla. · - !! ... 

Sovyet rnec-
1 isinde hadise! 
Sovyet halk komserleri mebuslar 
tarafından şiddetle tenkit edilmiş 

.. (Yazısı 2 inci say_f a.J.a) 

Ankara 4 (Telefonla) - Milli müdafaa vekili 
Naci Tınaz bugün istifa etmiş, yerine Saffet Ari
kan tayin olunmuştur. 

Saffet Arıkan emekli kurmay subaylarımız· 
dandır. Bilindiği gibi, uz un müddet maarif vekil· ... 
fiğinde, Halk partisi umumi katipliğinde bu
lunmuştur, 

istifa edm 
Naci Tınaz 

V ehiller hey eti bugün toplanmıştır. 

EMBERLAYN 
~lUJ<glÜriD y~nü lbürr 
liDlUltlYllK ~övne~n 
Avam Kamarası gizli 

bir celse yaptı 
Londra 4 (Radyo sa

at 18) - Avam kama
rası bugün gizli bir cel
se akdetmiş ve duyuldu
ğuna göre Meclisin bu 
toplantısında iktisadi 
harp meseleleri görüşül
müştür. 
Başvekil Çemberlayn 

iktisadi harp meselesi
nin mühim bir mevzu ol
duğunu, bunun için cel
senin umumi değil, giz
li olmasına lüzum gö
rüldüğünü söylemiştir. 

Bundan sonra iktisadi 
harp nazırı söz almış ve 

dünya iktisat ve ticaret 
vaziyeti hakkında malu
mat ve izahat vermiştir. 
Bu arada, nazırın verdi
ği malumata göre, Ame
rikanın son altı ay zar
fında İngiltere ve Fran
saya olan ihracatı, ge
çen seneye nazaran, 22 
milyon dolar bir fazla
lık göstermektedir. Bu
na mukabil Almanya ve 
Almanyanın komşusu o
lan memleketlere yap
tığı ihracat, geçen sene
ye nazaran çok azalmış
tır. Bu da, ablukanın 

.~------------------------------------------------

Yeşil ırmak nehri 
korkunç bir hal aldı 

Ama<;ya, 4 (A.A.) - Bütün şiddetiyle yükselmekte devam eden 
Yeşilırmak korkunç bir şekil almış Amasya istasyonunu ve ist:ısyonla 
şehir arasındaki üç kilometrelik parke bulvarı ve ırmak lizerindekl bü· 
tün evlerin alt katlarını kamilen su basmıştır. Birçok buğday ambarla. 
rı ve un fabrikaları su altında kalmıştır. Sular istasyon meydanındaki 
yüzlerce bliyilk ceviz klitUğünU bulvar ilzerinden slirükliyerek götür
müştür. İstasyon su altında kaldığından tren istasyona girmemi§tlr. 

Yeşilırmak üzerindeki bliylik köprünün bütün gözleri olduğu gibi. 
hükumet dairesi önUndc inşaatı hcnUz ikmal edilmL'j bulunan betonar
me köprünün iki gözU de dolmuştur. 

Amasya • Tokat - Amasya Erbaa §oseleri Ye bu §OSClerin güzcr. 
gô.hmdnki bUtUn bağ ve bahçeleri ve mczruatı su bastığından seyrii
sefer durmuş ye knzalnrmuza \'O civar vilayetlerle irtibat kesilmiştir. 
Tokat meteoroloji memurluğundan gelen telgrafta ırmağın şiddetle 
akmakta devam ettiği bildirilm!.!1 olduğuna göre, bilhassa Amasya ka
sabası her an daha bUyük bir tehlikeye maruz bulunmaktadır· Yeşilır. 
mağın uzun senelcrdenberl görülmemjş bir şiddetle vukubulan bu tuğ
ya.nm yapml3 olduğu ha.sar çok lbüyilktUr. (İlk telgraflar S Untitdecllr) 

büyük bir tesiri oldu'ğu. 
nu gösteren bir vakia .. 
dır. 

Londra, 4 ( A.A.). - Çember
layn, bugün irad etmiş olduh bir 
nutukta ezcümle demiştir ki: 
"- Renin öbür tarafından bize 

karşı savrulan modası geÇmiş teh" 
ditlerin akislerinin Ôize gelmekte 
olduğu ~u sırada ben, kendi hesa· 
hıma gayretlerimizi bir gaye, har· 
bi kazanmak uğrunda temerküz 
ettirmek için burada bütün ihti· 
lafların unutulmuş olduğunu tek· 
rar etmek isterim. Millet, ' İngiliz 
siyasetinin esaslı hatları üzerinde 
ve bu gayeler tahakkuk edinci.re 
kadar harbe de\·am etmek azminde 
hiçbir zaman bugünkü kadar itti· 
hat etmiş değildir. 

Bazı sulh taraftan organizas· 
ronlarm faaliyetleri, meşumdur. 

Bu cihet, doğrudur. Fakat bu fa
aliyetleri ciddi telakki etmek rloğ· 
ru olmaz. Ben, bu faali\•etlerln . -
akamete mahkum olduğu kanaa· 
tindeyim. 

(Devamı 2 inci sayfada' 

GiZLi 
VESiKA 

x E 
Emsalsiz bir mace 
ve casusluk romanı 
Birkaç güne kadar 

SONDAKtKA 
SUTUNLARINDA 
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.Şahte bono suçluları 
(Bqtarafı l inci sayfada) 

Son varılan neticeye göre, sahte-
karlar oebekesinin elcba~ıları B.oğ 
lu Hamalbaşında kordelacı sokak· 
ta bir apartımanda oturan gazi· 
nocu Hüsnü Alkin ile Kumkapıda 
Hamam sokakta 7 numarada otu· 
ran Nıhat Ozkoyuncudur. 

Mübadil süsü takınarak noterde 
bonolan Nihada ve gene para ile 
kandmlan Halit Kırmaz isminde 
Kumkapıda oturan birine temlik 
eden kadınlar, elebaşılardan Ni
hat Ozkoyuncunun baldızı Rukiye 
Refia ile kızkardeşi Havvadır. No· 
terdeki muamelelerde de adliye 
karşısında arzuhalcıtik eden Hüse
yin Hüsnü Soy, Ahmet Hikmet ve 
arzühalci tellftlı Halil Küçük bil
mirerek fahitlik etmişlerdir. 

Bu sabah asliye üçüncü ceza hu· 
zun.ına çıkarılan \"e 11 ki:;iden mü 
rckkep olan suçluların sorgulan· 
na ait tar iltatı yazıyoruz. 

Suçlular ifadelerinde biribirini 
tı.ıtmıyan ce\ aplar vermişlerdir. 
ŞEBEKENlN ELEBAŞISI NE 

ANLATIYOR? 
Saat 11 de kafile halinde Emni· 

yet müdürlüğünden adliyeye geti
rilen suçlulardan ilk olarak şe~
ı~enin elebaşısı bulunan ve Kadı
köyünde Papas gazino5Unu işle
ten Hüsnü Alkin sorguya çekildi. 
Hüsnü §Unları söyledi: 

" - Ben imal etmedim. Hazır 
olarak bonoları Yen-anttan a1dım. 

Nihat Ozko}uncuya verdim. Sah
te olduklarım biliyordum. Nihat, 
lstelyo, Yervant, Arşakın dükka· 
nmda çalı§IYorlaıdı. Eski bono 
numaralarını Manastırlı Tahsin 
isminde eski bir mütekait memur
dan almı~ardı.,, 

Bundan sonra dükMnrnda sah
te bono yapılan Galatata hırdavat 
çr .Arşak dinlendi. Bu dedi ki: 

"-Akrabam Yervant iiç ay ka· 
kadar evvel bana geldi. Benden 
yukarda bir oda istedi. "Ne yapa
caksın .. djye sordum· "Matbaa iır 
leri aırumr p,ntan yapacağım,, de
di. Kabul ettim. Akrabamdı, ak
lrmdan böyle şey geçmedi. Uç dört 
gün sonra lstelyo ile geldiler. Yu· 
kan çıktılar. Yervant lstelyoyu 
bana "kalfam,, diye tanıttı. Bir
kaç gün sonra kAğıtlar ve atat ede 
vat getirdiler. Ben yukarı çıkıp iş· 
lerile alakadar olmadım. Yalnız 
bir gün yukarı çıktığım zaman i· 
ki matbaa ta~mm üzerine bazı re
simler ve yazılar yapılldıtrını gör
düm. "Ne yapıyorsunuz,, dedim· 
"Mübadil bonosu yapıyoruz,, ce
'>abım verdiler. Korktum. "Bura· 
dan gidiniz. Ben böyle ~ler iste
mem,, diyerek hepsini çıkardım. 

lstelyo bütün alll.t ve edevatı a· 
larak gitti. Yalnız iki taş kalmıştı. 
Bir iki gün sonra alacaklardı gel· 
mediler. Ben de mağazanın arka 
tarafından bunları kırarak denize 
&ttım. Bu işle hiçbir alakam yok· 
tur. Hatta. dalgıç paralarım ver~ 
rek bunları çıkarttım ve polise 
verdim .. , 

lllkim - Vaktile neden polise 
haber Yennedin? 

"- Bunu akıt edemedim· isim
le ~düm. Sonra akrabam 
yervanttan bir f enahk geleceğini 

ummadım.,, 
YERV ANTIN ANLA Tl'IKLARI 

Bundan aonra motör tamircisi 
olduğunu söyliyen Yervant sorgu
ya çekildi. Şunlan söyledi: 
"- Ben mntbaacı değilim. ls -

telyo ile çalşruı.dım. Böyle bir şey 
ynpılmışsa ben yapmadan· 
Arkadaşım HUsnU bir gün bana: 

"Hiç tanıdığın mntbaac1 var mı?" 
dedi. Bunun Uzcrinc kendisine beş 
ııene evvel tanıdığını lstclyoyu 
g&terdim. Hüsnü 1stelyoyn: "Mil· 
badele bonosu yapabilir misin?" 
diye so}"du. lstelyo: "Yapılır!" de. 
di. HUsnU İstclyoyn haftadan haf. 

ve Nihat Özkoyuncunun bu itte 
dahil olduğunu bilmiyordum. Hep
si hepsi 42 tane bono ba.stık. Para 
yerleri bo§tu. Sonradan dola.cald.ı." 

Yervantm polisteki ifadesi okun
du. Burada Yervant, Arıakm !§ten 
haberi olduğunu, kendisinin de Ni· 
hadı tanıdığını ve bonoların nasıl 

ciro edilip saWdığmı bildiğini aöy • 
lüyordu. Yervant, bu ifade&inin 

yanlış ynzıldıi;1nı, Arşakın işten 

haberi olmadığını söyledi. Arşağa 
verilen paraların da borç verildi _ 
ğinl bildirdi. 

Bu sırada Hüsnü Al.kin söz iste
di ve kendisinin ne HUsnUye ve ne 
de Yervant.n bu iş için pnra verme
diğini, yalnız Yervanta tuttuğu 

bahçenin sahibi olduğu için kira 
verdiğini söyledi· 

Yervant tekrar gözüne de,•am. e· 
derek, polisteki ifadesinde Arşak. 
1stelyo, Hüsnü ve kendllıinin bono. 
lan bastığı şeklindeki aözlerinin 
yanlııı olduğunu ve yalnız HilsnU 
ile kC'ndislnin ve tatclyonun bun _ 
dan haberdar olduklannı söyledi. 

HüsnU tekrar söz aldı ve: ''Be· 
nim bonolann yapılacağından ka
tiyen haberim yoktu. 1stelyo ile bu 
iş hakkrndn konuı.ımadım. Bonolan 
yapılmış olarak bana Yervant ver
di. Arşağa ve !atelyoya para ver • 
medim. Yalnız bahçenin kirası ola 
rak Yervanta verdim. Bidayette 
nerede yaptıklamu da bilmiyor -
dum. Sonradan öğrendim. Bonola
rı Nihat Özkoyuncuya veriyor • 
dum. Kendl!inden 2500 lira aldrzn·" 
BONOLARI BASAN l\fA TBAACI 

r..~ ANLATIYOR! 
Bonoları basan matbaacı !stel • 

yo da §unları söyledi: 
"- Yervantı eskiden tanırdon. 

Bir gUn gelerek: "Bir iş var basa. 
bilir mi'!in ?" dedi. Bir model gös
terdi. "Ne yapacaksın!" dedim. 
''Sana ne, sen yap bana ver!" de
di Sonra beni Hüsnü Alkinle tanış
tırdı. NUmuneyi verdiler. Arşağm 
mağaza.smdakt yeri gl>-terdller: 
Aletlerimi getirdim· Arşalt ne ya;. 

pacağnnm bilmiyordu. 42 bono bu 
tmı. Bir gUn AJ'§ak gc.lerek: "Bu 
işten ıllphelenlyonım. Buradan gL 
din!" dedi ve taşları sildirdi. Alet
lerimi alarak gittim. Taşlar orada 
kaldı. Ne yaptıklarını bilmiyorum. 
Haftada bana hazan HUsnU ve ha· 
.zan da Yervant 15 - 20 lira veri. 
yorlardı, Şimdiye kadar tahminen 
250 lira kadar aldrzn." 

1stelyo bundan on sene evvel 
aahte pul basmaktan iki Bene ha _ 
piste yattığmı da söyliyerek ifa • 
deıslni tamamladı. 

HALİT KffiMAZ NE ANLATIYOR 
Noterde ciro muamelelerini ya. 

pan Halit Kırmaz da aunları an _ 
l&ttt: 
"- Nihat Özkoyuneu bir gün 

bana geldi: ''Hasan namında biri
sfnden bono alryorum. Bunle.n M. 

na ciro etmek isterim. ÇUnkU plya • 
sada borcum var. Haciz kararı a _ 
lacaklarmdan korkuyorum. Benlın 
ıbu para.tnt sem al da bana iade et!" 
dedi. İki senelik arkadaşımdı. Ka
bul ettim. Bankaya gittik· Parala
n aldan. Bonoları hakiki zanncdi • 

yordum. Paraları nhtunda Geyikli 
kahvede tamamen kendisine ver -
elim. On para bile almadnn. Nihatlı 
eskiden tanırdun." 

Halide. poli teki ifade inde ban 
kadan aldığı paralann 5000 küsur 
lira olduğunu söylemişti. 

1K1 LlRAYA Bln ŞAHİT! 
Bundnn sonra Mustnfa Mecid 

dinlendi. 
"Seyyar koltukçuluk yapıyor -

dum. Bir gün r\ihat Özkoyuncu 
geldi: ''Sana ild lira v:lr, gel şa • 
hltlik et!" dedi· Kendisini tanımı· 

yordum. Yalnız hcmşcrimdi. Ken_ 
di."Ji beni tam,rordu. Vakıf ham al· 
tındnki notere gittik. • ruamclc 
hazırmış. İmzaladım. Sormak aklı
ma bile gelmedi. Bu işi fakru za. 

taya 20 - 25 lira ... ereceğini söyle· rurctten dolayı ~ aptırn." 

dl. Ben de akr.ıbnm olan Arr;n~m lKl l" \DJ:".J Si\BTEKAHLirr 
iizerinde oda temin ettim. Arşak BIL~fIYEREK KARIŞ~lIŞLAR 
bize ne yapacağnnızı sorduğu za- Bundan sonra, l·endi~inc müba· 
man k<'ndisindcn sakl:ıdık. ts~elyo dil sü .ü vererek sahte nüfu kağı· 

yuknrdn bonoları bar:ırrk bana. dı \e mlihürle:le bonol~n ciro e· 
lteıı de Hüsn!i Alkine \-eriyordum. d"'n ~ihadm karoe~i I IavYa dinlen 
Şimdiye kadar HUsnüden 600 lira. di. Dedi ki: 
dan fazla pa" aldım. ltıtclyo da "- Nihat birgfin bana geldi. 
haftada )1.rml Ura hesabile para nl. "Seni bir yere götüreceğim .. de
dr· HUfmUnUn oonolnrı n<' ynptığmı 1 di. Not('rc sittik- Muamdelm yap 

F ransada istihba
rat nezaretı 

Paris 4 (A.A.) - Resmi teri· 
de, ıbir istihbarat nezareti ihdası· 

na müteallik bir kararname ~t
mi~tir. Bu kararname, istihbarat 
nezaretinin vazifesinin Fransız dü· 
şüncesine \'e Fransız propaganda· 
sına faydalı olacak bütün eleman
ları toplayıp neşretmek olacağım 
natık bulunmaktadır. 

Bu nezaret, ayni zamanda Fran 
sız siyasetine ve milletin yükc;ek 
menfaatine hadim olacak ne~rirat 
ta da bulunacaktır· 

t:Irdı. Bekledim. Sonra kardeşim 
cebinden çıkardığı bir mühürü 
benim namıma ba!tı. Muamelenin 
mahh·etini bilmiyordum ... 

Bundan sonra Refia Rukiye 
sorgura çekildi. Şöyle dedi: 

"-Bir gün beni akra~a.m o~an 
Nihat notere götürdü. Muamele 
yapılmıştı. Noter memuru bana 
''Sen bunun parasını tamamen al· 
dm mı?,, diye sordu. Ben şaşır

dım. Nihat bana aya~ile dokundu· 
Yalnız "evet., diyebildim. Nihat 
c.ebinden çıkardığı üzerinde benim 
resmim olan bir nüf u" k~ıdile bir 
mührü memura verdi. Memur milh 
rü kağıda bastı. Mühür benim de
ğildi. Muamelenin ne olduğunu da 
bilmiyordum. 
Sıra arzuhalci Hüsnü Soya gel· 

mişti. Şunları anlattı: 
"- Bir gün Nihat bana geldi. 

''Noterde bir i~irniz ,·ar. Gel ~ahit 
ol,, dedi. Eskidenberi tanırdım. 
Kendisi muamelecilik yapardı. 
Hatırını kıramadım. Notere gittik. 
Muamele hamdı· Şahit olarak 
bend~n ba~ka Halil Küçük de var 
dı, Noter başk!tibi yanımızda bu· 
tunan Rukiyeye "bonoyu Nihada 
temlik edip paranı aldın mı?,, di· 
ye sordu. Rukiye de "aldım., diye 
c.evap verdi. Biz de bu takrire ~
hit olduk. Bundan başka bir defa 
daha gittik. Nihat diğer seferlerde 
Hawayı getirdi. Ve Havva bono· 
lan Nihada ciro etti. Nihat kadın· 
lann ismini bize söylememi,, kain 
valdem ve baldmm diye tanıtmış· 

tı.,, . 
Müteakrben dinlenen adliye kar 

şısında arz\.ihalci Ahmet Hikmet 
de şunları söyledi.: 

"_ Ben de noterde Rukiyenin 
bonoları temlik etmesinde ~it 
oldwn. Bir gün eskiden tanıdığım 
.Nihat, arzühal yazdığım sırada 
bana geldi· "Acele bir tem!ik mua· 
rnelem var. Şimdi ba5ka kimse de 
bulamadım. Sen beni tanırsın, gel 
sahit ol.., dedi. Notere gittim. Ben 
~itmeden evvel tarafeynin hüviyet· 
leri tamamen tespit olurunu~tu. 
Nihat Rukiyeyi "kainvaldemdir. 
Bonoları bana temlik ediyor,, de· 
di. Noter haşk!tibi takriri okudu. 
Biz de ~it olduk·., 

Son olarak dinlenen arzühalci 
teııa.ı Halil Küçük de şöyle anlat· 

tı: 

"- Nihadı 13 senedir fanırun. 
Bir gün Sirkecide Rukiye ile bera· 
ber rastladım. Bana derhal "noter 
de bir işimiz var. Gel ~ahitlik et., 
dedi. Kotere gittik. Ba~katip "ba· 
yan paralan aldın mı,., dedi. O da 
"aldım,. dedi. Ben Rukiyeyi tanı· 
mazdım. Bu şekilde iki defa şahit· 
lik ettim. Birinde 3500 diğerinde 
3700 liralık bonolar ciro cdıldi
ller ciroda Nihat cebinden bir sü· 
rü mühür çıkarıp basıyordu ... 

Suçluların rorguları bu uretle 
bittikten sonra salon tahliye e<lilcli 
,.c hakim on dakika sonra kararı· 
nı bildirdi. Buna göre. suçlulardar 
Hüsnü Alkin. A~ak. Yen·ant, Is· 
telyo t\lustaf<İ Mescit. Ilavval, 
Rukiye Refia tevkif edildiler. Di
ğer suçlular Halit Kırmaz, Ifüc:nü 
Soy, Ahmet Hikmet, Halil Küçük 
Serbe t bıralnldılar. Tahkikata 
devam e:iile~k \"e her nokta tes· 
bit edildikten sonra muhakemeye 
ba<;tanacaktır. Ziraat banka~ı bü· 

• . 1 
tün t:or.olar üzerinde tctkık er yap 
maktadır. Ancak bu suiet'e alman 
para miktan katt olarak anlaşıla· 
caktır. 

EN DAKiKA 

ingiltere 
Balkanlardaki elçilerile p·azartesi 
günü istişarelere başlayacak 

Londra. 4 (A.A.) - Röyterin aiyui muharriri. Çemberlayn tara. 
fmdan tiddetlendirileceği bildirilen ablukayı mevzubaha ederek eli-
yor ki: 

''Bitaraflarla olan mlln.uebetlerimize ve hA1A bUyilk bir itina ile 
riayet ettiğimiz enternasyonal kaJdelere taallök eden her lkt hare
kette her ıeyi iyice tetkik etmek l!zmıdır. 

Binaenaleyh Jyl malumat alan malıafilde öyle zannediliyor k1, 
müttefikler yeni siyasetlerini takip etmeden evvel da.ha bir kaç gUn 
geçecektir. 

Filhakika İngiltcrenin Balkanlardaki elçilerinin hafta sonunda, 
Londraya gelmeleri bekleniliyor. Bunlarla istişareler pazartesi güııU 
h~lıyacaktır. Bu istişarelere bUyUk bir ehemmiyet verilmektedir. 

Almanya, Balkanlarda ticari tazyik ~ullert tatbik etmektedir, Hio 
eüphe yok, Balkanlar mUttefiklere karıt sempati duymaktadır· Faka~ 
Balk&nlan ıuna ikna etmek IAmndır ki, mUttefikler, Almanların ya.. 
ratacaklan her tUrlU vaziyetten BalkanWan kurtaracak durumdadır, 

Bu hususta Balkanlılara hatırlatmak da icap eder ki, ınUttefikle-
rin Yakm Şarkta ordularmrn kuvveti mütemadiyen artmaktadır 

Bir marşandiz treni devrildi · 
Samtu:a, ' (A.A..) - Puart:esi gtı.ıı11 saat 20,15 de Ladik iltuyo

nundan Kavaga gelmekte olan :marwandlz treni ~7 inci kilometreden ge 
çerken heyelln dolayısile maldne ve '1 ytlk vagonu yoldan çıkm11 ve 
kısmen parçalan.mlf, kaza netJceslnde gardöfren Osman vazife bqm. 
da ~lmU§tilr. Bqkaça nUfus zayiatı yoktur. 

Finlandiyaya 
yeni ve aoır. 

teklifler 
Sovyet - Fin mü

zakerelerinde 
buyuk mDşkilAtla 
karşılaşıhyor 

Stokholm, 4 (A·A.) - Stokhohn 
Tidningen yazıyor: 

Ruslarla FiıılAnd1yalı1a araam • 
dak1 müzakereler, bUy{lk mllşkUIA· 
ta t688.düt etmektedir. Sovyet nıat 
buatı, Flnl!ncllya heyetinin So"Vyet 
Rusyada bulunmakta oldufundSJ1 
bile bahsetme.ı:nektedlr. Sovyetle. 
rln ileri stlrmekte olduklan meta· 
llbln qa#ıdaki oeylerden ibaret ot. 
duğu zannedilmektedif: 

1 - FinlAndlyanm herhangi bit 
tedatt1t ittJfa.k akdbıden 1atbıkU 
etmeie mecbur olmur, 

2 - Yelli hududun &akerllktell 
t6Crtdt ve yeni bir Mannerba)'11' 
battı lnpıma mUtealllk bO.tlln pro· 
jelertıı terki, 

3 - Kand•tıheh Ue Kemaja· 
Holanda, Almanyayı proteato edecek ervt a.ra1mda derhal bir demtryo· 

lA Hay, 4 CA.A.) - Hollııda htlk<ımett. Holanda ı,.yrapu ht· ı lu lnea eclllmeat. 
mil vapurların Alman tayyareleri taratından mwıtazaman mıtraıy&s 4 - P'bıl&ııdiya aueteıeriııfıl 
aletine tutulmasnu Berllndekl sefiri vurta.ıdle Alman htık<ımett na- Sovyet Ruqa aleyhlııde.ki her tur 
dinde protesto edecektir. lu neertya.ta hitam vermeleri. 

meclisinde hadise Sovyet 
Stoklaolm, 4 (A.A.) - Stokholm Mebualar, m~lerde mütc-:-

Tidingen yazıyor; , ••, ~·~bulunmadıiı ve birçok ma.J· 
Parl.amentodaki SO~et m~~·· ların ziyaa uiramakta olduğu nok· 

Jon, bırçok halk komuerlerını e· talan üzerinde ısrar ebnişlerdir 
nerjiaizliklerinden, betaetlerinden, · 
·1kırtaıiyeciliklerinden ve müırif· Bu münakaplar eanuında Sta· 
liklerinden dolayı tiddetle tenkid lin ile Molotof ıalonu terketmitler· 
etmİ§lerdir. dir. 
---------------~~--~~~----------~--~-------------------------------------

Çember la y n in nutku 
(Ba9tarafı 1 inci sayfada) bitydi. Hitler, göz koymucs olduğu f ''- Birçok memleketlere Al' 

Harbe, zaferi elde edeceği- ~ylcri harpsiz almak istemiş ol· manyanın askeri satveti hikiıtı 
miı kanaati!e girdik. Simdi ı;ize sun beyahut hazırlıklarını tama· bulunmaktadır. Bize gelince bi~· 
yedi ay harpten sonra da zafere miyle ikmal etmemict bulunsun, bitaraflarm hukukuna riayet edi-

ğ b . . v yorur, fakat Almanyanın bi.rin'I 
dalına itimadım oldu !UJlU, u ıtı- hülfisa sebebi ne olursa olsun Al- vicdani vesvescleriıııizden istifa· 
madımm bidayetteki kadar kuv· manyanın böyle bir te~bbüsü ic- de ederek kendisinin ''serbesti· 
vetli bulunduğunu söylemek iste- ra etmemesi o kadar fazla hayretle &inden mahrum ajanlan" olan bi· 
rim· karsılanacak bir ~y d~ildir. taraflann yardmunr temin etıne' 

B •t· d a ıu ettı"ğı"m "'"' ~ b" aine mütemadı"yen müsaade ede· u ı una ımı r ~· Maamaiih muhakkak olan ır 
. tahakkuk w~ hi lmak cek defiliz. 

yın · e lh1ne şa 0 şey Yarsa o da Hitlerin fırsatı ka- Bitarıflar. ne liaan kullanırtar· 
istediğine istinat ettim1iy'On.ım. çırmış olma~ıdrr. aa kullansınlar. peklla bilirlt.r 
Mdisata istinat ettiriyorum. j Yedi ay geçti. Bu yedi ay zar· ve içlerinnden tasdik ederler ıcı. 

Zira korsan gem.ileri, tayyareler, fında çok iyi çalı,tık· Bu müddet birim zaferimiz, kendilerinin hilr 
gizli ııillhlar ve na.zilerin icat ede· esnasında zayıf noktalanmııı kuv riyeti ve hezimetimiz de eaa.-et· 
bilecekleri diğer her tilrlü vesaitle vetlendirdik. Gene bu sırada harp lerinin mukaddemesi olaeaktır. 

k Mazide lngilterenin lcullanJ1'l1~ 
gemilerimizin 11eyrllaeferine arşı kabiliyet ve kuvvetimizi ~n dere· olduğu en kuvvetli ailah, abl~~ 
hUcumla.rda bulunarak bizi aç bı - c.e arttıracak surette taarruzi ve te· dır. Bugün de bu aiU.h mtieasJf1* 

rakmak için dUıtmanm girişmiş ol· dafüi silahlar topladık. Halihazrr- yetini muhafaza etmektedir. __. 
duğu bütün teıebbUaleri muvaffa- da istikbal bize ne getirir!e getir-
kıyetle tardettik. sin asude ){alp ve ruh ile bu is- Öğle gazete.leri 

Bu yedi aylık muharebeden aon. tikbali bekliyebiliriı. neler diyor 
ra Yaziyet.iml.ıin dUımana nazaran Düşmanın kuvvetini hakir gör-
çok daha kuvvetli olduğunu iddia medi~lm gibi indireceği darbenin Son Posta: 
edebilirim. Hummalı b!r faaliyetle faizile birlikte kendisine iade edil· '1IergUn" sUtUDund& Avr'1~ 

b h 1 · 1ni h k11
·• harblnin •"nu ne ol·-gı· tet.Jdk e· har e azır anan arazuı a :uu miyece~ine emn olduğu takdrde "" -

b. •1- ll"'h kamp haline getiren dilmekte ve •öule denllmeırtec:Ur• ır m...,e ö. kuvvetini kaygusUZ(3 ve merha- " J 

h t iki Alın ile llulh• "Alman pro""ga.nda naıırı Dl'• arp en evve anya metsizce kullanmalç hususundaki r-
e elle · ı de knı1a.n !n Göbel• g"""ft'erde harbin buluııd~ cuyane m rı Pet n - • azmini de istihfaf etmiyorum. Düş " ~ 

giltere ara8Inda ne bUyUk bir fark man. mükemmel surette hazırlan· ğu noktada çUrtly1lp yok oıacJıll' 
d Al d 1 P .. ltf!n •P.y· •"u]cmiıo:tl. HAdi8eler görtınutt.e 0

• var ır. manya a o u " . " mı~tır. Artık yeniden elde edeceği . ..vJ .,, g6 
!eri görerek harhe ııilrUklf'ncn ln- ufak hir ku\"Yt't yoktur. Almanya- nrilan~!.v~riryo:.ı::r·m~~:~ıdt: 
g:ıtereni.J1 kendi.!!ini müdafaa için nın çeklerle Polonyalı,an kendi .,, JC 
kılıcını bilern<'ktE'l olduğu doğnıdur. he~bına e~irler gibi çalıştırmak rin menfaati harbin bulunduğu n:. 
Fakat İngiltere. aulhiln hUkUmrnn suretilc bütün e~t-j cinayetlerine tada, l:ıir çıkmaza sapanık çUril

111 

olmnsına ait son ümit §Uleai sö . " A sine müsaade etmekte dctildlr." 
yeni bir cinayet daha ilave etmek· 

nUnceye kndar, milletleri harp ha· Ak~am.• 
ten sıkılmamı~ olduğunu gazeteler· ~ 

line sokacak olan enerjik tedbirle_ (Va • Nu), yeni p.irlerln ~· 
rin ittihazını tehir etm'"tir. de okudum.,. tf• 111 t ·ı har Osmana havale edilen ba.ıJ 

Dundan su netic.e çıkmıstır. Başvekil. bundaı:ı son~a ngı_ · ıarııt 
• ~ terede iş kuvvetinın mütemadı- irlerlnden bahsederek bun 

Harp p:-ıtlarlığı zaman Almnnlann yen artmakta olduğuna i~a~e~ ~ beğenilip beğenilmemQef lAzıınge~ 
hazırlıkları bizim hazırlıklarımız dcrek işsizlerden 382.0~0 ~tı:nın diğini tetkik ediyor ve şu hUkıtl 
dan çok ileriydi. Şu haine dü,na· iş bulmu§ olduklarını ~aymıştır. veriyor: 
nın bidarttteki faikiretinden isti· Hatip, İngilterede yıvecek kıt- ''Bir kadın ki robuna ekstr& 
farlc ederek nok~anlarınuzı ikmal lığı bulunduğuna dair Alman ekstra Brünel danteli ahr; evlne 
etmeden ve Fransa.ya ve hattA bize propagandasının ortaya atmış ol· yorgan çarşafı almaz ... EdeblY3tt' 

duğu iddiayı tekzip etmiştir. 1' 
h~im olmak t~ebbüsüne ·kn am Müteakiben bitanflardan bah· mu. bfm:ıetıce. böyle (AlTSJl' ·yo 
etmec;ine intizar eylemek garet ta· seden Ba§vckil, ıöyle demiıtir; i?,te~e ... ) mannruı arıediyor." 
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• A anya genış Kyas-
,_ a asker top ayo ~ · 

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

~mı Ordu mevcudu r;~·~i;·i; .. ·a;·h;ı;~ ~·~;;;; .. , 
:ıı.ı....'"'.,,_,; 

1 
....... bugün tam 6 milyon 1 Çör~il 

~~ ~n::~:ıuı,:ı1:u:~~:ı: ! Hıtier ın tıloönünıü n1ünasebetıle Gör.ng Iİlqil•z ordusu . ~~ ~ 

::S.~!.::.";m.:...:-~ı:::'. b ır nı il ı rı a a a in ıa ne s ı terıı p e. t ı erk anı, 1a r b ı yes ·ne 
"e d!g UtnUJl) müdürU HUsamrtUn Loru, ' (A.A.) - ,NeU(! Zurch~ eunlştir. Bu it için kuvvetli bir pro a ırekt ıf •er verec ~k 
le..~~ alA.kadarlarla bo:aber SllAh· eZltung, Bc.rllnden istihbar ediyor: pagaııd:ı yapıl. ıağa ba~lnı.t§tır. ı 1 'J I 
~ltaıtı ki ZUnırezade !tıbrtknsmr, Alma:ıyn, let4oelc geni§ m!kyc.sta l§ln ehemmiyeti iane derclnb mııvaJ
l'tt ~ ~n e!e!rtrik f:lbrika:ıtiıt zıya. &!ter to:;ılamıı~a bnşlamı~t:r. 190.'l !aklyeUı:ıJ lh:I'" edoeek her tUrJU lhU· 
"1:~ tek bu iki fabrikn.nm pas1f ko- tevcl' UtlUlrr, muva..ooz.-ı! ordı:rn tlbaı ı ıtısıann idrun cez::ıslle ka.rıuıanmı>8:11& 
~ • balu:nıncıan vııztyeUcrinl tet- cdllmektedlrler. Ewılaı, 10~ ron.ru:ı karar verilmiş olmıımnd:ın cu.In§ll· 
l'ile ~ Pa.. ~uuu te:ı-:tr tabanca.la- ds mccbu.'1 nskerllk ııt:mcu uı.tbik e- rn&ktndti'. 

i..nı -...g te::rJ'>eJert yapllmı~tır. dildiği zaman 80 yaşını 1:eçm~ ol· H a.Ue en tw Uç kilo ka.lay, b:ı· 
ııı:ı be raı b!lh~ elektrik tabrlkasr- clukla.rmdl!n dolayı eskerllk hizmeti· kır, b.onz veya kur§Wl vermek ınec· 
~~/h4'Va. t hllkesl ~mnda pasif nJ yapmar.:ıış olan amıfla.ııı d:ıtıll bu burlytUndedlr. Almc.rıyıı.,nm rnC§bur 
ti~ llasl lllUıı: mllmldln olabllece,ıı- lunmıı.kuıdırıar. Hal lıaz.ırdo 1905 lliı ı1b!dııler auıı!ma dnlıtl olmıya.n bUUlıı 
~ ııı:azıyeunı de gözönUne alarak 1919 l!mıf'o.'lrtt:ı!l c:ciıil olnn kimseler. abldcloı1, Alman barp ıııınııyUne W· 
t11llrııt n telkJıc etmiş vo bu hususta sıhhi muayene heyeUcrtne iôvltcdıl· ıım &:llieoektır. 

~Ur~ trıUdUrUnUn lznhatuıı dlnle- mektedtrler. 40 )'a~llll setn:ılı birçok BerUnde Hoheıızolltrln haneda.ı:ıı· 
-'-· ldmııeler, ıs1ltıh altm~ıı bulunmakta-
·~raı nm ııerettne dikilmiş olan birinci Fre· 

l'l',alrn bugun rle ı:ehrin 11u taksi- dırlar. derlki:ı birkaç ton bronz siklcUnde o-
• ~U~tldk etmeğe ba§lnmıour. Eski mnıtıarııı <'clbi 1014 • ı:ııs .an heykeli yakında erıuıecekUr. 
~ hak koruı:ıına kanununun verdi rnuhartpler1nln tccrUbc:ertnd~n tsU.a· Bielfcld belediye reisi, tcnl taaar· 
lttııer h''c ııalruı!yeUcre istinaden Ve. de etmek ve ı;enç kadro1ora mu:ı.IUm ruf eıındığı btnasmJaki 'demir par· 
'rtı:ıt CYeUnce terUp edilm~ olan efradı tthı:.I eylemek rı rzuıru ile lzatı maklıkiarı, bronz çerçeveleri, g~le· 
lla··ıu ... karasuııı.nndıı. ı,ömUr nftı.ıı .. atı ed!lmekted'r. • .. •- ........, ri '-e kaloı1fcr borularını kaldırmı, 

\ ..,. ""rife!lne aukın hareketinden GllZCte m.ıhnbirl, b1>lllı11%1rda Alman :lll,,, 11 "' olducun<1an dol.ayı tebrik edllnılşUr. 
'tbıat.İı illan re.sllği tnratmdan, b1r yada sllAh altınua bulu:ınn efrat mik 

\ 

r ?nUddeiumuaıUlğe \"erilmiş· tarmı 6 mllyo::ııı ~·nkuı tahmin etmek 
tedtr. 

il 8.rtr. 

Nı.:rembeı·ı; 'ıeledlyc reisi ~c openı 
blna.smı:ı ceph~-tnı tezyin eden 10 
kc!lUıl Valltyrle heykelini ke.ldırm:ş 

olt!u:-ı l<;l:ı tebrik cımmı~Ur. Spor 
ı.ıaplerl 116 her nevi c mlyetler, ma· 
::!nl rozetl<ırlnl nın.d:ılyıı. ve kupala· 
rmı t~lim etmc~e dwet edllm~lerdlr 

S~ •atar BUmerblır.!an Genı.llk 
kaııı~;eıc fa.brtka.mıa nakledltecek 
~ebfntrtndGn tarifeden Caz.la. para 
~ hıt.aç eden geralt dermeyan 
<l<!ıı;ı,re 110 l:ıu bıu-eketl te:Jplt olunarak 
13a'1llt~: 11crıı~tir. Armatör Nazım 
!loıa:'fı .,ıu halüanda bu b4rekeUnden 
ltl'lııc r.ıııııı koııınma Jmnunu hUl~Um· 
~tlııe:re takibat yapılması isten-

·~·· 
~le it 11.'.\.ı:a~ vo demir ithalAt 
~~ılr r1n1 tenısu edecek bir heyetın 
ı:~..- da.-ra Slttncsi kıırnr~mıııtu. İn· 
reıı ., cınır &anayt mUesseselcrlnJ geze
r~ bu heyet halen Ka.rabUk !ab
tııı r.; l1a Yapılamıyan memlekeUmJ
flıtl'!.tı:taç olduğu demlrlorln teda.rUd 

it :a letnasınr yapacaktır. 
~ l< eyoğtu Hall:evi tenWI gu • 
l'aJıat ll"ltlnreti ,.e Edirneye bir se-
1tr te l'apacak ve muhtelif piyes· 

• ~ınsıı edecektir. 
llı)y dtıllfıa Veklll All Fuat Cebe • 
ttr. n akşam Ankaraya gitmiş-

.. !b 
~it lç1ııf6rler p!Aka rUsumunun ton-
a~1 .. ~~ dflfa pn,rtlye mUracııat 
• lı1ıu ... 

lcatı 11 
1 korunma kanwıu ta.thl -

llaJ1 ~tlıı.de hazırlıkl&r için sa • 
la.tı_~ Plarnıın yaptıklıı.rt top • 
~ ~ bitnıı.~ ve bunlarm fcvka • 
1~1 't'a.!de varabilecel:lerl azami 
llıacıde ,kabiliyeti, işçi ve bam 
l.tyatlaz, llliktarlan, kredi ve-ıair ih · 
tıır. ayrı ayrı tc&bit oJwımuo • 

• 'l' 

ABIDELER En.tnlJl'OR 
AJ.ma.ıı cephe!>!. 4 (A. \.) - a.wns 

ajaıısmdan: 

HiUer1n yıJdönUmU mUnıı.sebc'ile 

rnlrtng, bir ınilll ma.a.dln ia.neBl tertip 

• .. 

_Oarb.eyi Garp cephe
sı nde indıreceği.z ! 

on~crnaır 

Londra, 4 (A.A.) - Almanyannı yare filoları tarafmdan b!maye e -
pek yakmda garp cephesinde gc· ıs 1 dileceği tahmin olunuyor· 

mikyasta bir hnrekete ge<;ece~.ini l lS\'EÇ ,-e NOR\'EÇT~'\' TALEr 
beyan eden MarcŞal Görln~ dun· .v ·- • 

kU nutkunu tik sayfalarmdn. geniş Dıge~ tarafta~ ~gre~dlglne gB 
hüt!salarla ne~reden tnp'iliz gaze. r~, lngilt~:e hükumeti, bveç ve 
te,.lerl, bu ya1:1lanna "Darbeyi garp Norveç hükumetlerinden A~an • 
cephesinde indireceğiz" başlığını yaya yapmakta oldukları demır it· 
vermektedirler. · halatını eksiltmeleriııi tale~ etmiş. 

tir. Hambro hn.nkası erkanındar 
biri, tktı.C\llcli harp nezaretinin mu 
rahhası sün.tile ve lııveç ve Norv<" 
le yeni bir ticaret iti\Mı o.kdetmeh 
ma.ksadllc Stokho'\mda bulunmak 
tadır. 

Parb, 4 - ııuttefiklerln a.blu 
kayı şiddctlendiftılek gayeslle a -
lacaklan tedbirler hakkında henUz 
malflmat verilmemektedir. Bu ted· 
birler birkaç gUn içinde anla§ıla • 
cakt.ır· 

Röyter ajansı eliyor ki: 

.\LMA-l\I' ADA KÖl'tlt"R S 'H:.'-:rtSJ 

Lon<ira, 4 - tnı;Ut<ıre kablnOll!ndc 
blrlza:; zaın:ındanberl beklene:ı tadi· 
ıtlt. da:ı yapılmış, bu t.:ıclll1tm felll: 
lnğmorenln do hllrbl dnhn ~ddcUc I· 
dare etmek kararında olduğunu gös· 
termlııtlr. 

Koordlnasyo:ı nazın Lort Çettlld 
ba§vekilln talebi lle tsUCa etmiş. bu 
nezaret ~ğvedilml, Ur. 

Bahriye nazırı Çörçll ayni :ı:atnan· 

da şimdiye kadar bu nazırın gördUğU 
işleri görecektir. Hava, dcnh: ve karıı. 1 
kuvvetleri erktuıı harbiye relslcrl bun 
dan sonra. Çörçllln rolsll~lnde topla
nacaklar. ondan direktif alacaklar. 
kabine ukert kuV\•eUer erlu1nı har· 
blyclerlle çarçU vasıta.sile tem:ı.s ede· 
ccktlr. Çö~U bl\y!ecc lnzlltercnin bir 
nevi sivil başkurn.anda.nı olmaktadır 

Kablneue bundan b:ı§k:ı. deb1~1kllk 

lar de olmuı:ıtur. Ra\'a nazırı Slr 
C{lng'sley Vud mOhrUhas nezaretine, 
Slr Samuel Hor da hava ncuırctlne 
ı;etlrUml~Ierdlr. Bunlardan ~:ı dl· 
ğer bazı :ı..zırlar arasında da bcca.· 
ylşler yapılmıştır. 

lngtıterede · parıtımento maha!lll 
ile elkArrumumlye, Çörç'Un İnglllz 
kabinesinde glttlk~e artan bir nüfuz 
kaz111masmtlıuı dolayı memnuniyet 
izhar etmektedir. 

Amirallik d:ılreslnln ida~sinJ mu-
lıafın.a eden, enerji ve kablllyeU ma· 
IQm olıı.n çor,mn tertJ, mUtte..iklerln 
tıarbe §lddeUe devam etmek azıninde 
olduklarını göstermektedir. 

Mt.'3h-1Uer, Slr Somuel Horun bava 

Veyqand'lamülakat 
Cenevre, 3 (A.A.) - Jurnal 

dö Jöncv gazcted Eeyrut muha. 
birinin General V eygand Ue yap. 
tığı bir mülakatı ne;rctmektedir. 
Gen~ral Vcygand dentl~tir ki: 
"-Son aylar isinde Almanlar ve 

Sovyetler tecavüz siyaseti takip 
etmi~ olduklarından bizim tarafı. 
mızdan büytik ihtiyat tedbirleri 
11ınrrasına zaruret hasıl olmuş. 
tur. Alır.anların tç.biyesinl bildi 
.:imiz içindır ki, burnda bulunu. 
yoruz." 
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No. 73 Yazan: Orhan Rahmı Gök('e 

Ve durdukları zaman vücuttan 
birbirine o kadar yakındı ki. .• 

- Dorotaya hıyanet ctr •. ~mlş 
olacağımı bilsem.. 

- Ne yapardın?. 
- Seni şimdi kollarımın arası 

na alır. dudakbnntlan öperdim .. 
- Korkma. hıyanet oltr.az. 
Ve genç kız, Doğanın kımılda· 

masını beklemeden ona sarıldı: 
-Demek ki, Klyarayı da is· 

terdin .. 
- Hiç şüphesiz .. 
-Sana bir şey aöyliycyim mt? 
-Evet! .. 

- Birim Prensesin sarayı ile 
Dukanın sarayrnın arasında dJ 
bir gizli yol vardır ve bu voJ d~~ 
ruca, Kiycıranın !imdi buJundujtu 
uray kösesindeki odava çıkar .. 

- Üst kata k:ıd:ır övJe r l?. 
- Evet! .• Biliyorsun ki, Du 

karan sarayının ana duvarları ilci
">er bu .. uk metre l:nltnl•lhndadır 
Hani bizim arka cah9Cde, Fren. 
sesle beraber oturduğunuz havuz 
vardı. 
Doğan, kendini tutamadı: 
- Hangi havuz?. 
Genç kız, bu suali ititince bir. 

tlenbire şa~ırdı: 
- Han'!i havuz mu?. 
- Evet, evet anladım. Dalgm 

dun da .• 
- iste o havuzun merdivenle· 

rinin dibinde, sağ tarafta bir de· 
mir kap:?k vardır ki, onu sı;ören. 
bir su mahzeninin kapa"'• sanır. 
Halb11ki bu, vHi volun kana~ı. 
dır. Ortasın-la büvük bir çivi ba· 
~ı vardır. Ona üc defa kuvvetle 
basınca kao:ık derı-.aı 11r:•lır ve İı"e· 
rive ~irl:nce kendiliğinden ka
nanrr. Cıkarken de a"nı sureti~. 
fakat iç, taraftaki çivi başına \:xı. 
~Ilır. 

- Prenses Dorota, Dukanın 
3krab"'>•dır, değil mi?. 

- Evet. fakat daha buglln ba· 
rrştılar. Mairım va. aratııırmd~ es· 
~i bir a·ıe ihtilafı vardı. Gt'lva 
Prensesin bal-:ıası, Duk.,nrn baba· 
!!•na ait l'm!ak ve ar,. 7 ivi n'ltet. 
.mi!!. Onlar, iki kud-::s çoc11klar• 
oluvorl.,r .. D•tka. nt'rl'ltavt dıt rol· 
">evdi ği kin. b11 .,.ün F'i 11ar".,'" iz· 
<iivac m~r"sirri ~erefir.e bUtün c: 
:ianrınlı':l:ın &:lTT"iş .. 

Art•k "ürüyelim değil mi?. 
- Eveti. 
- Geceyi burada ı;ı:eçinnek ka· 

rannı ~a verdin tabii .• 
- Ona ne şüphe?.. Fa.kat 

1<atiyen ışık vakmıyahm .• 
- Evet, daha ivi olur. 
Pencereler sıkı sıkı kapalıydı 

Hizmetçi kız, bir tanesini arala 
mak istedi. Doğan bırakmadı. Bir 
şişe ıarap getirdi: 

- Birkaç tane içelim de .• 
Yumu~ak, geniş ve ku11tilyü 

bir yata~a serildiler. Şarap biraz 
sc.nra her ikisinin de nıım:ırlannı 
t~tuştur:nuştu. Doğan her ne pa· 

hasma olursa olsun, bu hizmetçi 
kızdan, kendi emelleri için daha 
çok istifade et:neği kararlaştırdı. 
Bir saat sonra dirseklerinin ÜI· 
tünde doğruldu: 

- E. güzel kız, şimdi de beni 
dinle bakalım!. 

Zevk ve sarhoşluk içinde yan 
sızmış olan kız hayretle doğ· 
ruldu: 

- Anlamadım.. 
- ş:mdi de beru dinle baka· 

hm.. İstersen şu pencereyi aç ve 
vüzümc bak!. 

Hizmetçi kız korkudan aende. 
lcdi: 

- Siz bir başkası... Bir batka 
erkek .. 
Doğan güldli: 
- Evet, bir başkası.. Fakat 

korkmayın, ne ondan yaşlı, ne 
ondan geri, n ondan cirkin. 
Kız ~akaklarmı tutarak. pencc• 

reye doğru koitU ve bpaklan 
süratle açtı: Doğan da onu takip 
ediyordu. Onun yüzüne baktı: 

Bu. emniyet veren ve insanı 
dikkatle kendisine çeken güzel, 
hem de çok güzel bir çehreydi. 

Hayretle, adım adım geriye 
~kildi: 

- Siz kimsiniz?.. Söyle~ 
ıiz kimsiniz? 

-Yok, böyle bir ıual tevcih 
etmeyiniz. 

- Nasıl olur?. Tarumadığınu 
bir genç kadınla yatağa giriyor
sunuz. Sonra, ba§kalarının ma• 
ceralannı öğreniyorsunuz. Şu 
halde siz .• 
Doğan, derhal cnun ıfü:ünU 

kesti: 
- Sakın bir ketime fazla ıay

lemeyin .. B~ geceyi, tatlı bir ha.. 
tıra olarak ıı.aklıyacağım. Ben, 
sizin asilzadeJtrinizden daha çok 
asilim .• 

-Fakat yaptığınız it, aaalct· 
!ilerin işine benzemiyor .• 

-Size, rastgele bir yerde kal· 
blmi verseydim beni reddeder 
miyd:niz?. 

- Böyle tehlikeli bir oyuna 
i:irebileceğimt sanıyor musunuz:? 

Dofan gutdU: 
- Hiç şüphe etmeden •• 
- Siz çok garip bir insansı· 

nız. Ve bunun neticelerini de he
sa plamıyorsunuz. Kar~ınızda Du. 
ka gibi mUthlç, zalim bir insan 
.. ·ar. Saniyen bu tahtezzemln yol• 
dan saraya gitmek istemekteki 
sebebi de sövlemiyorsunuz. 

Lüzumu yok canım, evvel! te
min edeyim ki, ben bir hırsız de
ğilim.. Şu parmaklanmdakf yü· 
züklcre iyi bakınız: bu,ılardan iki 
tanesile dört tane saray alabill. 
rim. 
Doğan bunu söylerken, taşlan 

avuçlannın içine doğru bakan yü• 
•ilklerini çevid.i ve genç kadın: 

- Ayyy; 
Diye küıjük bir çığlık attı: 
- Ne harlkul!dc §eyler .• 
- Evet, harikul!dcdir. Ortada 

böyle bir pis tn2ka?t olmadıktan 
sonra, kala kala, ne hatıra gelebt· 
lir?. katışıa!ı§Ova tnintakasmda tlltlln 

\edfr hızla devam etmek • 
f1,>'atia I>iYasadaki iııkişaftan ve 
gb rNktııı YllkseJmeslndE:ln mllstalı-

it ~enıtlundur. 

"Almanya ba%1 Balkan nıemle 
ketlerlhde tazyik yapıyor. Bal • 
kanları bu tazyikten kurtarmak lfı· 
zunclır. Şu hu~msta ikt.Isacil tedbir. 
terden ba~ka şark ordusunı.:n kın" 
veUendirllınesinin de btlyUk tesiri 
olacaktır." ~ taıeb ara Gnzt Terbiye ~Util

lllııllliJnıı;s~den 2~ kişlıtk bir grup 
~lerdj erile birlikte 1z.mire git - }-ı?:C;sız IIARP KABt.~ESL'\'L~ 

r. tÇTll\IAI 

~n-nctıe: 

Almanyada kl5mUr ... 1':ınh5J art • 
maktadır. Alrna.nyanııı k~~Ur kô 
ı:n•~r!. dJo mtiı•t"hllltle rl gel!"cek 
kış lçi11 mahrukatlarını !ilmdidon 
tedarik r:tmeğP icbar eden b!r bo· 
ya.'lname no;Jretm ı;itr. 

ROlllA.~\'ANm VA?:h"ETt 

Londra, 8 (A.A.) - Avnm ka· 
maraeında işçi mebuslardan Gib!on 
Romanyanın umumi.yet itibari' 
Balkan vaziyeti ve &0ora da İn • 
giltere rnuvacohcsindekJ glyauti 
hakkında htikUınet taı ..fmdan be 
·· .. ııetta bulunulmasını btcml§tlr. 

Amasya,. Yeşilırmak 
nehrinin te·hdıdı altında 

- Bir aşk, bir 1n.2ecra- Fakat 
kime karşı?. 

- Onu sonra anltyacaksınız. 
'Doğan genç kadını kollanndan 

tutup kaldırdı: 
- Haydi b~kalırr. '1mdi de iıe 

'·aşlav21ım, yani yola çıkalım .•• 
Doğan, kadının titrediğini 

ıissetti: 

• ~ ll'ra 
b"~e edil llaada diva.ruharpço muba-
<t:'~ d en Kabtk komünist mebu~ 
~ 'r sene 0~ beşer, yedi.si dör -
,~. ~ee pse ınahküm olmuşlar. 
~da seneye mahküm olanlar 

il~ en Fran.'la komUniet partil'I -
~"'ltr haşb auııı Jak DUklo da 
~ıııarnı Örde-r ııeneye mahkünı o • 
lttitttr hapis ~~lan tecil edil -

- . 1: ltaıyad 
,-a\Pııtıuıt b 11 naıırle.r mecli~l. Ar. 
UJ>a.,,~_ ahrlye eubaylartıe var -

lh~_-,, ~ını ı ·-
~a.ı 0 lalyan bahrlyeıllne 
1 ltab~l'tna dair kanun lA~ih~ı -
• li'tn etmışt.tr, 
~ !Çin 1!11dlyada dört. emı:fm tu. 

42 nılr Verilmiştir. Bu amtf
~n~kY&§ından yukan efrattan 

• /\. kildlr. 
llen:erik& maliye nezareti bu 

~~·otı d 1t, 9 nymı ikl milyar 718 
d • :Bu 0 rhk bir açıkla bitirmiş· 
~eatnnçık getcn senenin aynı 
tln:~. de iki milyar 374 mll~ou 
~~ . bantnı k 
:~ n ar anın Londra elçl'Si 
~lllııırıt:centıov dUn lngiPz • Da. 
~tı ticaret munhedcslni hnuı... 
l'ııUxu,r. MUzakerel~r Uç ay aUr-

t."""'1'. 

İIAlcoçylıda bit mllhJrnmat fabs 

Diğer t.ara!tan Frnnsn: harp ka· 
bines! diln &.qam aaat on sekizdi' 
toplanmış, bu iı:Umaa Yakın Şark 
ordulan kumandanı General Vey· 
gand da UçUncn defa olarak iştı 
rak etmiştir. 

DOn akşam Serlln radyoııu blta. 
raflara hitap ederek mUttefiklerln 
ihtarlarma kulnk asmamalarını 
blldirmlı:tlr. 

Holanda bahriye mahafillnde 
zann~ildiğlne göre bltaraflann 
kara sulan vasrta<1llo yapılan Al -
mıın nakliyatını himaye için Alman 
donanmasının dtnl:ı:e açılması muh· 
temel değildir. Bu vapurlann tay· 

rll:amnda infilAk olmllljtur. Üç a· 
molentn öldUğU zannediUyor. 4 a
mele de yarnlanml§Ur. Tahkikat ya 
pıhyor. 

* İngiliz hükumeti btıtfin İng1. 
l'z ticaret gemllerlnln tşletllmeeinJ 
devlet ldareaJ altına ko,-acağrıı 
pek yakında bUdlrecekUr. Bu ted · 
bir harbin devamı mUd..,etince tat· 
blk olunacaktır· 

* Romanya maliye nezareti u • 
mum! k1ltlbl Ordan Londraya mu· 
vasalat etmiştir. Romanya ticaret 
heyetinJn diğer. azuı esaaen bir 
mUddettcnberl Loııdrada bulwı -
maktadır. 

?.Ill!!tcŞar Butler, hariciye nazı 
n Lord Hnlifaksm h:ı.lcn bu hu 
su:;t.a beyan:ıtta • ulur-nağı rayda' 
bulr.ıadığı cev brnı verm']tlr. 

BAZI BALKA1" 
1'IB1'tLEKETLERİ 

Londra. s (A.A·) - Deyll Tele 
graf gazetesinin ba3muh11rriri ya. 
zıyor: 

"fnglltoren!n yapt.ığt ticaret an 
la:,maları. bltaraflar.r Aimanya · 
ya yaptıkları lhracall 'ıarpten ev 
velkl Uç senenin vasntiei ile talı 
dlt Aylcmektedir. Yine • 'J tlcare1 
anlaşmaları. bltarafları, tdhal et 
tikler! eşyayı Almanyaya thraçtllll 
da meneylemektedir. 

Bazı Balkan devletleri, blrkac: 
zaman !Onra dahi, İngiltere ile bu 
tarzda anlaşmalar yapacak gibi 
gözükmemektedir. çemberlayn 
nutkunun bir bendinde. tngutere -
n'n istikbalde Almanya Ue tlca · 
retlerini tahdit edeceklerine daiı 
garanti vermeyen memleketlere 
''aptığı ihracatı tahdit edeceği ih 
timtı.lini mevr.ubahs etmişti. Bu 
hendln hu gibi Balkan memleketle 
rfnl al!kadar ettlğl tahmlıı oluna
.bilir.'• 

.A.masya, 4 - Şe.i.rimiz 60 sene· 
denceri görülmemi§ büyük bir ru 
baskını fc!aketine uğramıştır. 48 
~aattenberi fasılasız surette ya~n 
yağmur ve eriven kar sularlle 
5 metre yUkselen Yeşllırmak A· 
masy:ıya 25 kilometre mesaf edE' 
bulunan Ovasn.ray, Kavabaşı, 
Karasevir. Akdurun, KıZll~a. 
Aks:ılin, Belmedik, GüllUk, Ka· 
rakönrU, Kavakçaym, Kapıka. 
ya, Sırabocukluk, Sie:ere ve Ye. 
nice köylerlle Amasvamn etra· 
fmdaki yüzlerce ba<i ve bah<:e· 
lerf istil! etrni!'tir. Bu kövlerlıı 
biltün mezruatı- ve rneyva ai{aç 
\arı ve bir ~ok evleri kamilen sı• 
altında kalmıştır. Tueyandar 
daha önce haberdar olan vila 
vet. derhal bu köylerde icap e 
rlen tedbiri alarak halkı bu ter 
tike mmh.kalarır.dan uzaklag 
tırmış olduğundan şimdiki hal 
de insanca za.viat olmam~tır. 

Amasya şehrinin ortasındar 
;eçen Yeşilırmak, fehri lstasyo 
"la ba<Tlrvan ve son u~ senE> lçill 
ı:le inııa ve ikmal edilmiş bulu 
nan ve ırmağın kenarını tnki• 
eden parke bulvara bir çok nok· 
talardan tecavüz ettiğinden is. 
Unat duvarları ile ırma~m iki 
aa.hili Uz.erindeki evlerin duvar. 

lan tehlike altında kalmış v· 
bUtUn evler boşaltılmıştır. 

Gittikçe ytikselmekte olan tr 
mak Amasva Pehrini tehdit et 
mekte oldu~ından halk deri:r. 
bir korku ve heyecan irlndedir. 
Mümkün olan her tedbir alm 
mıştır. Ha.sarat derecesini tes 
bit etmek mlimkün olmadı~ın
dnn suların çekilmesine intizar 
edilmektedir. 

Şehrin iki sahilin! birlestfrer 
ve Selruklar dP.vrinde lnF-a olu 
nan beq P'ÖZlü kii'?ir körırilnllr 
"'Özleri ·hP..,..,en lıPmf'n kaT'l"nrna1· 
iizerE>"lr. Bu O'i\.,1er ta,..,amen ka 
'landı~ t? kcFrde 0'0ri1E>•·e~ek o 
'an su !"ehtrde rok bl\viil.< hir fe· 
1A-kete seben olarakhr. Di);er ta· 
raftan da şehrin P.imalf,,rle vP 
'ıemP'1 vakm bir rıntrtada Yesil 
ırma;;a kanı:ıan Ters Anakar· 
ırma.?t tu~aıi ederek Cclte1• 
1(önrUsU ilE' ı:ıehfT s- rasmda 3!1 
1dlometre mpc:afede ~ııluova na
"'fve!!i kö•·Terl mP7rl'Rhm ve bo 
~az vııd;.,;.,,:ıpld ,.;;.,.1nrrP h'l~ Vf' 

,.,h .. <>1nrl ÖP ic:till' etmicıtir. 
YeC!:tırrıaihn tıı<Svam vilzün 

ıien ~amsun - ~iva~ demirvolu 
ile kara volhm üzerinde milna· 
kalit durmU§tur. 

-Korkuyorum.. Bana lSvle ge· 
liyor ki, ba~ımızda bir fel!ket 
patlryacak .• 

( Devaı:nı nr) 

ŞAKA 
N asd ayıp olmasın 

- Tren gene bir saat geç kal· 
lı. GeHn de b~ıaber şikayet ed'!· 
lim. 

- Ben kumpanyanın direkt8-
rüyll n. Şikayetim ayıp olur. Yal· 
ıız siz miiracaat edin, 

Doğru ya 
· - Hayat sİP"ortanızın •.aksit 
nütldeti P'~ldi e!encim: makbu· 
~unu Petirdirn. 

- MaJ:buz mtı? Bet para bile 
vermem. On senedir muntazaman 
•a,tsitleri verdiğim halde kazaya 
bile uğr~m~~rm. 

Müzede 
- Bu kuru kafa iskeleti iri 

nin? 
- Büyük fskenderin. 
- Ya yanındaki kilçük çocuk 

kafası? 

- O da tskenderln. Fakat kil
çük yaıta iken aaklanmıı iskeleti. 
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2 Ya.zan: SPENSER 
Deyll Hernld'm on IM'nellk .\lofllko~·a mlliıablrl 

''- Tacm odamdan nasıl kay
bolduğuna aklım bir türlü ermi • 
yor. Acaba rüya mı gördüm? 
Madalyonun bu gizli kuvveti 11~
den? Nasıl oldu da hayatımı kur 
tardı? Yoksa hayal miydi? 
"- Yok sevgilim, hayal gör

medin, dediklerin rüya görmedi· 
ğini isbat ediyor 1 Dinle Don 
Rikardo: 

~- -

M 
Aşk VC! 

acera 

R.ovvıanı 
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b • Seni kurtaran madalyon Her-Ribbcntrop hakikaten böyle ir Bir kabusla kar .. ılaşmı". a benzi· Ziyaretı;i ince bir kahkaha Ani: olarak ortadan kaybolma-- ı Y " mando dö Sotoya aitti. Bu onun 
.eklüte bulundugu halde Sta in yordu. Böyleydi de... Evet; bir 1. l attı: "'ı fena bı'r tesı·r bıra,-rdı. Kendı". 

k b · e ıne nkaların elinden geçti ve " Kı 
bunu a ul ctmcmiştır: kabus geçirmişti, hakiki bir .1 d . . - Beni tanımadınız, öyle mi. ni şair diye tanıtnuştı ve bu rolü 
"- Bir tek ki.c:i göndermem ! kt.bus. aı e en a!leye ıntikal etti. O halde beni kimse tanı amaz" 

" " t~te, lnkaya ait olan bu madal- Y · sonuna kadar oynamak lazımdr. 
Siz bizi harb hnrici bırakmnkln Olup bitenler hakkında etrafı ., Bu ses Dike yabancı gelmiyor· Evlenmek 1·r·ın gı•ttı·g-ı·n·ı .;.:ylu··-

.• k 11 f · ı h b sok kl d yonu tanıdılar ve, onu taşıyana ~ °"' mu e e sın z, nr e ma n c- sorup soruşturduğum zaman, du. Adama yaklaştı, gözlerinin yordu. 
ğU dol·unmaktan çekindiler. Hayatın 

. ., Moskovanın işi gizli tutmadığını böylece kurtulmuş oldu.'' içine baktı ... Fena halde şaşaladı: Müstakbel karnımın tzleta ola· 
Stalln bllyük te-hli.kelerle karşı- anladım. - "Pe1"mürde sefil halile ka .. ısında -

Dik derin bir nefes alarak: • r-c cagından kimse şüphe etmiyordu. la.'.ja.Caklı. Fakat o harbe girmemek Kremlin sarayının . sahipleri işi duran bu adam, Don Jaime dö En sonra olarak Don Dı"egoyu 
ı·çın· ug·...,.,ıvordu Herkes bund - " - Çok güzel, fakat dün gece . ....,, "' · an açıg-a vurmaktan çekinmediler. .Mondano idi · · d ı h k ti · u t ·r - m.ı~anın üzerine koydug-um ye- · zıyaret ettı . 0 nyı are e nı cesare e avsı Altı ay evvel komünist partisi- - Don Jaime? Sen misin?" Konuştukları esnada, so"'z Don ediyor dinci parça ne oldu? Kapının ki· 

· nin kongresinde "Biz taarruza 1. 1. 1 - - Benim dostum" diyerek bir Porfirioya intikal edince, n __ · 
Finlandiya, başına az daha bir ug- rayacak herhangı· bı"r mı"lleti·n ıt ı omasına ragmen sır olması. . k k . Ç k b L1V1

1 

b ıa rd O ı · Le nı nasıl izah etmeli. ıs emleye çıö tiı. 0 etbahtnn Diego: "Porfiriyo bir zamanlar 
c açıyo u. mese eyı ton- istı·kıa·ıı·nı· korumağa ahdettı"k" Don Rikard pekçok 1 C'- ·1· 

ya, Litvanyıı, Estonya gibi halle- İzleta sözünü keserek: M . 0
• • · ocvgı ı Buenos • Ayresc gitti ve hırsızlık 

deceğini sanmıştı. diyen Stalin, sanki o Stalin değil· "- Sana, burada da bazı ha· arıyam öldü ... Sı:zi seven o gü- cürmü ile birkaç sene hapse mah-
lspruıyn? Stalin oraya ki.fi dere- di 1 Mr. Sel terden, Estonyalılann diseler olduğunu söylemiştim. zel Mariya .... .'' Yüzünü ellerile ı kum olmuştu. Fakat yakasını 

ccde kuvvet gönderememi~. ve t. zorla kazandıkları istiklallerini Bana verdiğin taç parçalarını el· kapayarak hıçkırmağa başladı. sıyırmağa muvaffak oldu ... " 
talya ile Almanya katıılSmda mağ- istemişti. bise sandığında sakladığnnı bili· Parmaklarının arasından göz Dik, öğrenmek istediğini öğ-
lüb vaziyete dilşmüştü. b" Stalin •. H.it}er tekniğinin sadık yorsun. Bu sabah yerlerinde olup yaSşları akıyobrdud. k renmişti. Taçları bu kadar meha· 

Sovyet ordusu, 17 eylülde, Po- ır tatbıkçısı sıfatile, Estonya olmadıklarına bakmak istedim..... ükunet ul u tan sonra de· retle çalanın Don Porfiyodan 
lonyayı istila etti. hududuna sevkolunan Sovyet or- Onların da yerinde olmadığını va metti: başkası olamayacağını anlamıştı. 

0 günü, Moskovadaki Finlfin· dusunun kaç kıt' adan ibaret ol- gördiim !. .. - Don Rikardo; hayatımda ilk İçinde, hrrsm soymak için ö-
diya konsoloshanesine gittim; ar- duğunu ve Kronştattan Estonya- Dik: defa ağlayabildim ..... Onu göme- nüne geçilmez bir arzu yanmağa 
kadaşım ve dostum olan Fin kon· sahillerine doğru hareket eden •• _Ne, ~e? Yok mu? rek buralara kadar, o menhus başladı. 
sütü ile görüşmek istiyordum; harp gemilerinin miktarını Mr. Bir an .ı:,öz göze geldiler. Dik Beltranlardan intikam almak iı;in Akşam, gömülen güneşi, doya 
k d' . b h k 1A Selter'e bildirmişti. . t.· d b . . Ç ,_ geldim. doya seyretti. 

en ısı u ususta en ço ma u· lstenı"len hava ve denı"z u··sıen· agır uır ar c yemıştı. o~ acına. D R"k d b .. b' 
matı olan diplomatlardan biri cak bir haldeydi. Zorla gülümse· on 1 ar 0 ; ugun ırşcy El Vicjo yanardağının karlı te-
sayılır. derhal verilmediği takdirde, Es- meğe çalıştı, İzletanın ellerini öğrendim. Beltranlar aleyhinize pesi göklere doğru yükseliyordu. 

Kropotinski caddesinde ilerler. tonyayı silip süpüreceğini anlat· tutarak: tuzak hazırlıyorlar... Bu güzel, dünya ile alakası olma. 
ken, Konsoloshane binası baca· mıştı. "- Kaybolduysa ne _yapalım.. - Onları bırakın da kendiniz· yan yerden ayrılmak, ona biran 
sından siyah duman bulutlarının Mr. Selter o gece konsolosba- Biz buradayız ya!. Uzülmeğe den ~~riyadan bahsedin!." için acı geldi. 
çıktığını gördüm. bn; binasınOda yat.tı. Acaba, uyuya· değmez, taca sahip olamadımsa R'-k dıtti, güzel kız_ın:ı öldü, Don Gazinonun bahçesinde dinlen· 

ı. . . k K ıldi mP nu bılmiyorum ı ar o ... Son nefesını kollarımın mek ı"stı'yordu. Bı'r Hı'ndlı'nı'n ken-çerıye gırere onsülü sor- · · sana sahip oldum ya! Sen benim 
d B . b' k d kik "--kl . Ertesi sabah erkenden tayya· . , arasında verdi. dı'sı·nA gelmesı· ı·rı·n 1·şaret ettı"g-ı·nı· um. enı ır .aı; a a •uc. ettı. • ' ıı;in taçtan daha kıymetlisin!' "" :s 

Geldiği zaman, ge<:iktiğinden er ile Talline gitti ve bütün dün- Fakat unuttuğu bir nokta Don Porfiriyodan o gece nasıl gördü. Dik hesabını görerek, 
dolayı kendisini mazür görmemi yanın bildiği gibi, Estonya Sov- vardı. kaçtığınızı hatırlıyor musunuz? Hindliyi takip etti. 
ı'st"dı". yet şartlarını kabul etti. T h f k d .. , At üzerinde ve sür'atle uzaklaş- _ Senor, size Dona İzletadan ... aç mu a ızı ar eşlığı.. k K ı k • k 

A ~ d "k ki Almanyaya güvenen bu mini d tı . urtu muştu . Lakin ızım haber getı"rdim. Sı"zı· Meleklerı'n şagı a ızartma yapma a Bunu hatırla ıkları zaman taç . . 
meşgul'' düm; mahrem evrakı ~ini Baltrk devletleri, yakalarını parçalannın onlar tarafnıadan kendisını üşüttü, zatürreye yaka- kuyusunda bekliyecek, muhakkak 

~-_ (j 1!1alde ~yle, :.~ur.ı :,ıaıır• 
Jasmlar." 

Dik, ıüneı battıktan _. 
şehirden uzaklaşıyordL 

Meleklerin kuyusuna ti~ 
yolun önüne gelmifti. Daha 
ta gelmemişti. . 

Biraz ötede, Benalkebiriıt ~ 
nık olan köşkü vardı; o ge<:l 
vak'a gözünün önüne geldi; poCI 
Pedro ölmüştü, tacı ondan ...• 

Düşünceleri yarıda kaldı. ıJS'o 
- Akşamlanruz hayırlı ol~ !'' 

Senor. Ey Şimalden gelen f'~r iJI 
Dik, sesin u.hibini görmek ıÇ 

arkaya döndü. .. . 
Arkasında, at üzerinde,~ 

de şeytani bir tebessüm saklaY '11' ' 
Don Ogüsten dö Beltran dU 
yordu. 

KISIM IX 
' 

Bu müstehzi eda ve Don ogii~ 
tenin birden bire meydana çıkfı'I' 
sı, Diki şaşırttı. tr 

Don Ogüsten Dikin ıa~krıt 
ğiyle alay etti: r 

- Senor, korkuyorsunuz g 
liba?" 1 

- Akşamınız hayırlı otsu!\. 
Beni hakikaten korkuttunuı. J31l 
ralarda kimsenin olmadığını ~ 
net!!zordum." . 

- Korktuğunuz belli. Ni~~ 
zaten sizi korkutmaktı. J.JU"~ 
İzleta ile buluşacağınıı ganl}':td 
dunuz, değil mi? Onun gelece';ı 
söylemek için geldim. Gelrnef11 
için haber gönderdim. 

Dik atın ba~mı çekerek: 
- Nasıl? Siz mi " 
- Evet, Senor, benim. 'J{o~ 

panı terkedcceğinizi öğrendi~ 
için, sizi hiç bir yabancıya nalS ~ 
olmayan, bir yere davet etd 
istiyoruz. Eğer yanılmıyor.-ı: 
böyle bir davet üç yüz senede" 
beri vaki olnumıştır." ) 

(Devamı .,.r yaktım. öylece Sovyetlerin eline vermiş alındığı anladılar. landı... gelmenizi söylüyor! ... 
İstila haberini bu sabah alıral· bulundular. "- Koyopandan derhal uzak- Dik derin bir nefesaldı. Don--------------------------~ 

maz bütün arşivlerin imha olun· Litvanyahlar, sıraları gelince, taşmalıyız, Rikardo 1 Tacı unuta· Jaimenin, kıT.ını nasıl sevdiğini 
ması emrini verdim. Yakında komşularının geçirmiş olduğu hm .... Saadetimize bakalım.'' biliyordu ... 
sıra Finlfüıdiyaya gelecek. Bunu tecrübeden istifade ederek, hare· "- Peki. Ne zaman gidelim?'' - Dostum Don Jaime: size 
bildiğim iı;in §imdiden tedbir a- ket ettiler. Kremlin sarayına gi- Hemen gitmeliyiz. Veraset ka. nasıl yardım edebilirim?." 
Iıyorum.'' derek Sovyetlerle müzakerelerini ğıtlarını imzalamam lazım daha. Don Jaime başını salladı: 

Finlandiya iki ay sonra taarru· yaptılar. Bugün öğleden sonra icabeden - Teşekkür ederim. Benim 
za uğradı ve Konsülün kehanetin- Bütün ketumiyete rağmen, Sta- yerlere haber gönderip muamele- için yapılacak biqey yok. Benim 
rle yanılmamış olduğunu gördüm. tinle aralarında geçen bir muha- nin bir an evvel ikmal edilmesini Koyopana geldiğimi kimse bilmi- 1k-: / ı4-": 

ESTONY A ŞÜPHE vere kulağıma kadar geldi. söyliyeceğim. Akşam yemeğini yor. '(t;ı,~- L ( 
ETMiYORDU Stalin, Lctonyadaki komünist· bende yersin. Yarın sabah, gün Dikkatli davranmam, etrafın- ((f~, ı/W'"~ .,,,,, •• ,~ 

Es lerden bahsederek: dog-arken buradan uzaklaıı.ırız. da tehlike olduğunu anlatmak is- '(~' ... 
tonya hariciye nazırı Mr. ,, O 1 · · k ·· .. 1 -s tedim. Ne yapmak istediklerini d · M 

yin; canınızı sıkarlarsa bana ha- Dik, lzletayı uzun uzun öperek biliyorum ve madem ki yarın sa· ~ . ' ı \ b Karl Selter. 24 eylülde Moskova· - n ar ıçın sa ın uzu me· "- Ala, bu akşam öyleyse" ,... ~ ///.;.~~ 

ya geldi. her veriniz, onların icabına baka- ayrıldı. balı Koyopandan •yrılıyorsunuı:, ' ~ fi?}f//· 
Ziyar{.:ti, zahiren Sovyet Rusya rım. Onların Troçki taraftarları * * * üzülecek birşey yok. ,_ ~\!,-() ,, 1 Amatör fotoğrafçıY" 

ile :l?i4 tjcaret anlaşması içindi: olduğunu bilmez aeğilim." Dik, tacın kaybolouğunu. başı- ' ~ ~~· / • b• . . 
Lcningrad şehrinin süt me· Dı'k ugwradrğı muvaffakıyetsı"z 1 · 1 k' ı 1 k " ır tavııye selesi. Pazarlık nihayete erince ''dost· • - na ge mış o an va a arı an atma ii;::... ~. 

luk tezahürleri I'' yapıldı ''Kar liği bir türlil hazmedemiyordu. istedi Vazgeçti ---. Baıan çektiğiniz bir iki fil~~ 
Fakat onun Moskovaya gelme· 1 kl d .. 1 ' 1 • Taç parçalarının bir kısmı ka· - Paraya ihti~acın var mı?.'' neticesini hemen kağıt üzeflll"': 

·i Sovyet yayılmasına bir merha- ;~;ef~ne Y~;rşr:;;klı a~i;!t~ı:;ı~~ nun nazarında kendine aitti. La- - Hayır. Param var; şehirden, Pratik bilgiler görmek ister, fakat filmin diğerb~· 
le daha teşkil etti. rildi. kin Koyopanda kanunun hükmü kimseye görünmeden, çıkman la - raflarını bozmaktan korkar~ .... n· 

Uzun boylu sarqın bir zat otan H • · s 1 · h yoktu. F k t D O ·· Buz uzun mu"" ddet nasıl Halbuk" kaı--Mr. Kart Selter, Moskovaya Ne- arıçte ısc, ovyet erın attı zım . a at unutma on gus- nu yapamazsınız. ı r 
şeli geldi; onu bekliyen darbeler- hareketleri, fena halde yanlış an· Taç muhafızlığıa ait olanların ten çok tehlikelidir. muhafaza edilir lık odanız varsa kırmızı IMıba et' 
den bihaberdi. laşıldı. sahiplerinden ekserisi de ölmüş- - Bunu biliyorum. Maamafih şığı altında filmi istediğiniz ~· 

Onunla, muvasalatımdan bir Yabancı matbuat, Sovyetlerin tii- Sağ kalanlar ise Doktor Lo- yarın sabah, İzleta ile beraber, Buz kutusunda, ufak dondur· den kolayca kesebilirsiniz. J{a aJJl' 
Baltık denizini Almanlara karşı reste, Don Ogüsten dö Beltrandı. buradan uzaklaşacağım. Mariya· ma makinelerinde kullanmak için lık odanız yoksa bile odanızı~.d· 

kaçMsa~t görüşebililrdi?1: k koymak istediklerini, Stalinin, Don Ogüsten ki, İzleta ile ev· nın mezarının nerede olduğunu bü}iik .buz parçalarnı ziyan et· pulüne bir kırmızı ka.ğrt sarıv_:c 
osıcova gazete erını 0 uyup Bitlerden korkarak, garpte tah- lenmek ümidini taşıyordu. söylersen, çiçek bırakırız." meden ufak parçalara ayırmak bir nız bir "~ambr nuvar,, meY~~ 

okumadığını eordum. Bu suali §idatta bulunduğunu: Hitlerin, Bavullarını hazırlarken bunla- Don Jaime mezarı tarif etti ve hayli zordur. Halbuki iri bir çivi getirmiş olursunuz. Filmi çekılıı; 
neden sorduğumu soracaksınız: Alman siya.setini değiştirerek rı düşünüyordu. vedalaştıktan sonra bir gölge gibi ve bir çekiçle bu iş pek basitleşir. miş filmin numarası görününce~ 
Estonya limanr olan Tallinde bir Toyton ve Slavların tarihi harp Odasının kapısı vuruldu. İçeri· kayboldu. Eğer kırdığınız parçalan çokça bir kadar çeviriniz· Sonra kağıdı .~1 t' Poionya tahtelb:ıhiri nezaret al· meydanlarını tekrar yaratmak is· ye, pejmürde kıyafetli, şapkası Dik çok müteessir olmuştu zira zaman muhafaza etmek istiyorsa· memek şartile sade filmi bir Jl e,. 
tına alınmıştı, fakat tahtelbahir tediğini yazdılar. gözlerine kadar indirilmiş bir Mariyanın kalbinde yeri vardı. mz ooş bir kovanın ağzına bir bez le .keser. Makarasından çıkarı~'....!! 
kaçmağa muvaffak olmuştu. Ne yazık ki, bu mülahazaların adam girdi. * * * bağlayınız. Kırdığınız buzlan bu hrsmız. Filmin resim çıkanlr:131~ti 
Sovyet gazeteleri bu yüzden Es- Stalin Polonyanın yarısını yuttu· Dik sertçe: O gün öğleden sonra, vaktini bezin üzerine koyunuz. Bunun ü- kısmını ince bir zamklı ka&~ 
tonyaya ateş püskürüyorlardr. ğu zaman yanlış olduğu anla· ''- Kimsin? Ne istiyorsun?" tanıdığı ahbaplarla vedalaşmakla \ zerini de ıslatılmış fakat iyice sı· filmin siyah kağıdının iç ıarafw-

Gazetele::i okumuştu ve yazı· şıldı. (Devamı var) diye sordu. geçirdi. kılmış ikinci bir bezle örtünüz. ;-apıştmrsmız. 
)anlara kat'iyen ehemmiyet ver- ,...../ 

~~~hlliliso~~B~~&-------------~

1
-------------------~-------•----------~-~----------~ yatrosunda göreceği haletle daha H k .A Nakleden: 

fazla alakadar oluyordu. Meşhur i age M .u s K A BURHAN BURÇAK 4 ı--+--+-+-+-+-1-~-
dansoz Semeonova, Çaykovskinin s ı--+-+-+-
"Kuğu gölü" dansını yapacaktı . ... ---• ·---• ı _ _ _ 
Talihi yokmuş..... -. 

Müsamere güzel bir şekilde Gırnatada, Elhamra dağındayız. Ortalık Cenubun yakıcı güneşinden, memle- delilikten başka birşey değildi. 45 ı--+-+--
başlamıştı. Mr. Kart Selter, sefa- yazın sıcak güneşi altında kaynarken ih- ketlerine, her zamanki hayatlarına dön· Az sonra tren istasyona varmış kendi· ' -+-+-+-
ret erkanına tahsis olunan loca. tiyar bir Çingene kansı, siyah çamurdan müşlerdi. Kadın uzun zaman elı;antasında sini bekliyen karısını kolları arasında 7 
lar<lan birindeydi. yapılmış alı;ak tavanlı küçük kulübenin taşıdığı k}.içük muskayı, günün birinde sardığı dakikadan itibaren herşeyi unut- 8 t--+-+-

''Sovyet tiyatrolarında yeni bir kapısı önünde oturmuş, hararetten göz- tuvalet masasının gözündeki diğer ufak muştu. 9 
mevki ihdas edilmiştir. Bu mev· kapaklarını yumarcasına kapamıştı. Ağzı tefeklerin yanma koymuştu. Ertesi sabah kendisi uyanmadan ka· 
kideki koltuklar otuz rubledir. mütemadiyen: Ne zaman bu seyahatten bahs açılsa, rısı tenis oynamağa gitmişti, birden, ak· 
Yani bir ainele ustasının ilci gün- "Senyora.. Allah bağışlasın, ikinizde mahut tüp dostlara gösterilir , uzun uzadı· lına yine muska geldi. 
lük kazancr. Buralarını bürokrasi gençsiniz. Hayat önünüzdedir. Ah ya· ya bahs mevzuu olur, gülünürdü. Sonra Yavaşça çekmeceye k°'tu. İplik be-
smıfına mensup olanlar işgal e· şamak, ne güç .. Fakat yaşamak istemez Ç i n g e n e n i n muskası yine dolabın yazdı!. 
derler. Bürokrasi sınıfı yeni mey· misiniz? Size şu muskalardan versem.. gözündeki yerine konurdu. Seneler geç- Geniş bir nefes aldı. Maamafih bunu 
dana gelmiştir. ''yüksek tabaka" Merak etmeyiniz pahalı değildir. Fakat tikçe genç adam ihtiyarlayor, işlerile faz- biraz da tabii buluyordu. Çünkü beyaz 
sınıfı demektir.'' çok kıymetli şeylerdir. Dikkat ediniz. Tüp la meşgul olması yüzünden karısile ı;ok iplik daima beyaz kalacaktı. Çingene ka· 

Birinci perde sonunda Estonya içindeki iplik . önce kim sadakatsızlik alakadar olamaması canını sıkıyordu. dınının sözleri hezeyandan:" safdilleri al· 
sefaret erkanına mensup olanlar gösterirse beyazken simsiyah olur. Bir defa da, işleri için uzunca bir se- datmaktan başka neye yarayabilirdi? Ma-
alktşlarmı bitiremediler; nefes Gayet ucuz. yahetten dönmüştü. Belli etmeden tuvalet amafih arkadaşlarının ara sıra bazı ima-
ne!ese gelen bir haberci buna masasının gözündeki cam tübü görmeic larmı hatırladı ve müteessir oldu ve bir 

• ld Yalnız bir (peçeta) yalnız bir küçük 
manı o u. percta Senyora... Bir pe,.eta Senyor istedi. İplik rengini değiştirmemişti. Mah- tecrübe yapmayı kararlaştırdı. 

Bu haberci Stalin ve Molotof :s :ı cup döndü. Cam tübün ucundaki kırnuzı mantarı 
• · d diye söyleniyordu. yoldaşların hancıye namını er- Maamafih adamın ticareti gittikçe kolaylıkla çıkardı. Bu sihirli ipliği çekip 

hal bekled=k~erini ve derhal gel- Bir çift genç, ihtiyar kadının karşısın- büyüyor, seyahatleri sıklaşıyor, uzun za· aldı. Bu, bir yorgan ipliğinaen başka 
mesini ist\yorlardr. Bu bir nevi da durmuştu. Gülmekten katılıyorlardı. man evinden uzak kalmağa mecbur olu- birşey değildi. Dikiş sepetinden o boyda 
emirdi. O kadar gençtiler ki, onlarla beraber yordu. · siyah bir iplik buldu, yerine onu koydu. 

M S 1. b •t tt" sanki güncct ve hayat ta birlikte gülüyordu. n· ·· · b" ah d.. ·· s hah k k d b' b" d" r. ::ı.ı:r una ı aat e ı. :ı ır gun, yıne ır sey atten onuyor- a tan a şama a ar ın ır üşün-

Çingene karısının elinde, garip yazı- • du. Trenin lokanta vagonunda otururken ce içinde koşmuş, uğraşmış ve yorul-
Geceyarısını iki saat geçmişti; 

Kremlin saray011n Borovitski l<a
pısmdan Estonya sefaretine ait 
otomobil sür'atle çıktı. 

Otomobil, hariciye nazırının 
bavulları bulunan Metropol ote
line gideceği yerde, doğrudan 
doğruya Estonya konsoloshane 
1"inasma gitti. 

Şimdi otomobilden inen zat 
balet meraklıs1, neşeli adam de
ğildi!. YUzU sararmıştı, çılgın bir 
ifade ta§ıyordu. 

Iarla süslenmiş ucu kırmızı mantarlı çocuğiyle dolaşan bir Çingene kansı gör- muçtu. 
camdan bir tüp, bu tübün içinde meziyetle- mtiştü. Birdenbire gözlerinin önünde Gır· Akşam eve döndüğü zaman tekrar 
rini saydığı muska vardı. Tübün altında da natadaki genı;lik tablosu canlandı. çekmeceyi hatırladı. Sabahki tecrübe fik· 
hakikati söyliyecek beyaz iplik sallanıyor- Genç, güzel karısı sağında yürüyordu. rinin fenalığını düşündü. Tekrar siyah 
du. İlk defa erkek atıldı. Yanındaki kadına Hatta şimdi bile karısı güzeldi ve pek ipliği çıkarmak, yerine bir beyazını koy-
soruyordu: çok güzeldi. O derecede ki birçok kimseleri mak için yukarı çıktı. Karısı mutfakta 

- Sen böyle şeye inanır ~m?. baştan ı;ıkaracak bir ihtifCUllı vardı. Ne· hizmetçi kıza ev işleri yaptırmakla me~gul-
Tabii, hayır!.. Fakat doğrusu redeyse istasyonda kendisini karşılaya· dü. Dikiş sepetinden beyaz bir iplik çıkardı. 

tuhafıma da gitmiyor değil, bunun için caktı. Kalbi çarpmağa başladı. Karısınr Çekmeceyi çekti," tübü aldı. Almasile bera· 
almak isterim bu muskayı. Balayı scyaha- çok sevdiğini hissediyordu. Düşündü: ber sendelemesi de bir oldu. Ağzı açık kal· 
timizin güzel bir hatırası olarak saklamıı Acaba bu sevgiainde yalnız mıydı. Bu mtş, titremeye başlamıştı. 
oluruz. hissine iştirak eden ·hiç başka bir erkek Tübe sabahleyin eliyle yerle§tirditi 

yok muydu? Bu fikri reddetti. Dütünceai siya~ iplik bembeyaz olmuıtu. · 
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