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Cumhurreisinin 
teşekkürü 

C .\Qbra: 21 (A.A.) - Riyaseti 
Uınhur unıunıı kıitibliğinden: 

R<'iscUmbur İsmet ın·· ·· H 1 k onu, a. 
cvlelerinln sekizinci yıl d- Um" 
ıı~--- on u 

nı~betile Hallı:evlerl ve parti 
:t!ıtinı 
~den aldıkları kutla-

ll:ıa ve 11ı...111,_,_,_ d w 

1 
. 

t -&LUIK Uygu arını bıldiren 
~ -

&'l'a.flardan çok mütehassis ola
rak kendil 
f erine teşekkUr ve muvaf-
a.kıyct temennilerinin iblnğına a,. 

nadolu aj 
dir. an.'!rnı memur etmişler. -

IFlırDnaırıı©'.J nya n o llil lL©nHdl ıradaD<ı 
sa Da ırn 9 ye?'\CD n 1Q> n ır m em u ırlYI 
be~aına'G:~a buOun<dlu 

Finlandiya 
Nereden yapılırsa 

yapılsın, sulh tavassu
tunu kabul edecek 

Londra, 27 ( A.A. saat 18) - Finlandiyanın Londradaki sal~· 
hiyettar bir memuru, lskandinav memleketinin Rus • Fin harbinde 
tavassut teklifine hazır oldukları hakkındaki haberini tefsir Jderek 
demiştir ki: 

"Finlandiya, sulh akdine elan amadedir. Tavassut her hangi ta· 
raftan gelirse gelsin kabul edeceğiz, yeter ki, ötedenbcri istediğim"z 
şerefli sulhü elde edelim." 

Bu zat, Finlandiyalıları, Kareli Berzahında ricate mecbur eden 
şeyin insan noksanı değil, mühimmat ve top fikdanı olduğunu söyliye· 
rek şu sözleri ilıive etmiştir: 

(Devamı 2 nci sayfada)' 

Ingiliz tayyareleri 
Almanyanın şimal sahilleri ve 

Berlin üzerinde uçuşlar yaptılar 
Çörçil'i n bugünkü beyanatı 1 

~ndra, 2'7 (Radyo, saat 18) - Bahriye nazın Mister Çörçil 
\re bu ava.ın ~son d~ faaliyeti ihalckmda izahat vermiş 
bUYil.k: arada, Alına.nyanm bilhMBa tahtelbahir ve totpll cihetinden 
tııan taııTıı!ı;'~ işaret etmiştir. Nazır, son hafta içinde bir Al .. 
<liğizıi batmıdı:ğmı, bir diğerinin de batmIŞ kabul edil ... 
:tin.t k~ tahtelbahir harbinde, toplarmdan ziyade torpille~ 
tinden bUYllk a?Z1r, binaenaıeyh gerek denlznltı, gerek torpil clhe.ı 

ldiate "bır aıkınttya dtlşmU.~ olduklarmı söylemiştir. 
l1i koYa.bnr Çö~ İngilterenfn, kaybolan gemilerinin yerine ycnileri
finı de n.. eeeğinf, halbuki Almanyanm. kayıplnnru telili edemiyece-

"'4V8 etml§tir. · 

!'ek~~ nazın bl!-&raflann '.Alma.nyaya. karşı vaziyetlerine geçe.. 
lôyJe biu,.....1 ... ~~ hldisemnden bahsetmiş ve netice olarak sözlerjnJ 

"G - -.ııl'l.lC • • 

~~~: ~~e olduğu gibi, bu sefc.r de, mUttefikleıin harbi kS::, 
~Gtuz n dorıannıasnun ibtiY'lllt bir rolil olaca1'tlr.,, 

&rtJv l'AYVARELERtNtN 
ta AFFAkiYETLt AKINLARI 

~tf ndl'a. 27 (A. A.)' - Hava ne-
So bildiriyor: 

İngfllz ,.c Fransız ynkmş:ırk ol'
duları kumandanları l\lısırda bir 
t.ayyarc istasyonunda. Soldan 
IUbaren: İngiliz kuma.odanı gene
ral l'anJ, İngiliz lıaYn. mar~ 
Fnınsız kumandanı Vcygand. 
(Müttefikler tarafından Sovyct 
Rusya~-a taarruz yapılıp yapıl

mıyacağı etrafındaki ı;:ı~ialara 

dair telgraf haberleri 
sayfanuzdndır.) 

l . 

Rl6D~"7~Dt 
Panama kaOalı müdafaa 

ter ti batını Jeftiş etti 
Panamıı., 21 (A. A.) - Pasifik denizinde bir cevelan yapmakta 

olan Amerika Cumhurrcisl B. Ruzvcıt, Panama kanalı mildafaa teJ!'\ol 
tib:ıtını tcfyş etmiştir. Cumhurrciai ynrın .s.-ıbah Baboa'ya dön~ck• 
tir. B. Ruzvcllln içinde seyahat ettiği Tuskalasa kruvazörüne ild 
muhrib refakat edecektir. Panama cumhurrcisi B. Boyd. B. Ruz,·eı .. 
te, kanal yolunda Kristobnl'c kadar refakat edecektir. Ruzvelt ora.. 

· dan deniz tarlkile, doğrudan doğruya Floridada PellSQkoln'ya gide,, 
cektir. 

--Saat 18 de' Kerestecilerde bir 
ceviz deposunda yangın çıktı 

Bu akşam saat 18 de Eminönünde keresteci.ı 
lerde, genişlemesi ihtimali çok kuvvetli olan bir 
yangın çıkmı§tır. Gazetemizin makineye veril· 
diği şu saatte, içinde 2000 çuval ceviz bulunan 
büyük bir ceviz deposu yanmaktadır. Beyoğlu ve 
Fatih itfaiye grupları yangının etrafa sirayetine 
meydan vermemek için 1:1ğraşmaktadır. 

~"a ·\24 saat Zllrfmda kraliyet 
'e UVVetler.i dilşnum arazisi 
Yap nıuvaffalnyetli akınlar 
(f~lardrr. Heligoland, şimal 
2l'la:ı deki Alman sahili ve Al
~··ı Yanın iç.crisine doğru k-if u 
4"il arı d '""' • 
Yet h a Yapılmıştır. Gece krali.ı 
~ 1 ava kuvvcUcrine mcnsub tay .. 
~er Baltık denizindeki Alman 
ll:ıanllcrinin ve Berlinc kadar Al
lar Yanın merkezi Uzcrindc uçuır 

Yaıırn15lardır. 
ll .. t·· x~ u un tayyareler salimen Usle 

ordusu-
nun en arızalı a. 
mzlde kullanılabl. 
lnn bir kamyonu ... 
ftlüstakll ınlhver 

iizerlndo dönen 

:;l•kiz tekerlek, bir 
mafsal ~ibl. çarpı-

lıp hiikülcrek, a-

Viborg, topcu 
ateşi ·aıtında .• 
Sovyet ordusu şehre 18 kilomet· "«4C d.. • 

~nnıueıcrdir. 

PAPA 
Amerikanın 

fevkalade elçısini 
kabul etti 
,(Yazısı 2 nci aayfada) 

r:ıbanm en fena 
yollarda bile yü
ıiimeslnl tcmhı e. 
diyor. 

1n_ı;ili7. bnva. kU\"· 
\"Ctlcrfne mcnsub 
lıir kesif fayyatt-
81ııln lt;'i ••• ......... ,.. • .._ __________ m.aı 

re mesr.feye kadar · yaklaştı 
Helsinki, 27 (A.A.) - 26 şu· 

bat akşamı Hclsinkide iki kere 
tehlike işareti verilmiştir. Alcrt 
birincide yarım saat, ikincisinde 
üç çeyrek saat sürmüştiir. 

26 şubat günü Sovyet hava 
kuvvetleri gerek memleket clahi· 
linde, geı cl.se lıarck.ir sahasında 
büyük bir faaliyet gösterm:şler · 
dir. 

Memleket dahilinde Kuvola, 
Lahti, Khango. Riihinali ve daha 
bazı mahaller bombardıman edil" 
mi .. tir. 

Ahaliden bir kişi ölmiiş ve b• 
çok kimseler yaralanmıştır. k 
reli Berzahının şat1t mmtansın· 
d:ı giin. nisLi l;"r EUkfln-ct içinde 
geçmiştir. Ruslar, zannedildiğinc 

(Devamı 2 nci sayfada), 



2 - SON DAKiKA - 27 ŞUBAT 1940 SALt 

.a.~n.ı~ımııı~rım~ 
Ruzvelt 3 üncü defa -

H iTLER 
ve BEN 
1
-:;;-~;;--;~;:;·:·-İ Hitler birdenbire üç bin 

OT T O f BavyeralınmVonKor'u 
1 s l r a s s e r i dinledikleri odaya 

t ·- ·---' daldı 
Cumhurreisi olacak mı 

I 

-4-
IADdra. 21 (A. A.) - B1rlel1k. Amerikad& bir cumhurrebsinln 

Oçtlncll defa olarak lntUıa.b edilnıemeainl lı.mir bulun&n an'ancnin t.er. 
khıe iyiden lyiye ham'lanı~ bulunulduğu söyleniliyor. 

zan.sa dahi, bunun harld siyaset ilzerinde hiçbir teslr lcra etmly~ 
ğin1 haber vermek~r. Demokrat parUsi azasından birçokları, B. 
Ruzveltin seçilmesini temin i'in t imdiden mUcndcleye giı"§mii oldu
ğu gibi, bizzat Ruzvelt h&lkm en fazla teveccUhUnU b.undığı l.lllnes
de na~ğ:ntn il.Anma mUsaade etmiştir. 

Daha ev-.'el ikinci Vllhelme hlz. 

. ı t et.mi3 bulunan çllrümllt bir 
ı cjimlıı adamlnruu içe almadan 
bu işin yapılmasmm daha doğru 
olaca~ ona insiyaki aöylilyordu. 
Haftalarca süren müoakqalara 

raiJuen Herma.n Görhıg ciddi h1ç. 
bf.r tedbir almsm13tL 

Bir avuç buıanla Bitler bu ite 
tqebblla etmek m.ecbudyctiııdey
~ Elinde yalnız 600 ki§isi vardı.: 

Geç haber alan G~ Ştra.ser •· 
celeyle 350 S. A. tOpllyahllm!fU, 
Evvelden haberdar edilmesi ww
~ general Lildcndorf'a acele i
le bir otomobil yoll8.nıldı ve onu 
J:.adr.gslıühe'dcn getirdiler. 
. ltEDlNGOTW ll1TLEa 
1 Bltlcr si~ab blr redingot ll.Ym1I 
lf'O ögsUne ~ aaUb ufpnmı 
..... XJU, ~ &. Iar tabur ~ 
)'Oldaydilar. BtirgerbröD birahaJle. 
il bu yan aakeı1 leGeJi:kllUer tarao. 
tmdaıı anlacak. ve adamlarm bir 
Jmmı da blrahaııenin: lçjne; p. 
ceklerdL Ve daha Kar Zlllt
kunu söylemeden evvel ditlU:bıe 
kadaıı si!Ablanmıg olan aasyoııal • 
.,.yallatlerin talcble.r:lni kabule 
ımecbtıl' olacaktı. 

ı Bu kanaatle liltler ıtendlslnl 

BUrgcrbrön'e gBtUrecek olalı ara. 
baya blndL 

Bina tıklım tıklım doluydu. Kim
ae &ö~ısUııde demir aallb n llatUn
de bir redingot olan ve heyecan
dan tir Ur Utrlyen bu eolgun çeh
rell ıenÇ' adamın, vali Kat'ı g6r. 
mek #Jteyfşlııe kulak asmıyor, onu 
isarlye bırakmıyorlardı. Salonda 
nutuk başlamıştı. 

mtıer tereddüd edlyonlu. Artık 
geriye dönlllecek zaman değildi. 

Dıgıırdan ya.klaşan sadık adamla

rının ayak sesi ıeliyordu. 
Blrkaç dakika eonra antre s. 

A. larlıı dolmugtu. Gözlcrla.i ka -
paml§ olan HiUer bir eli bir revol
ver bulunan cebinde b!rkaç dald • 
kadanberl onlnrm içeri girmeaine 
Jntizar e~U. Şimdi bu gençle • 
rlıı nazarlannı hep kendi üsUlnde 
buluyordu. Henü.z ne )ııpacağım 

bilmiyordu. Acaba bu Uç k.işı o
nunla beraber harekete gcçmeğe 

J11Z1 olacaklar mıydı? 
.H.itler birdenbire Uç bb Bavye

ralınm Von Kor'u dinledikleri o -
daya do.ldı. Bir iskemlenin UstUne 
çıktı. Cebinden çıkardığı tabanca.. 
yı tavana sıktı ve boğuk bir aea. 
Jo: 

- Milli lht.llil başladı( 
Diye bağırdı. 
Bu mUddet içinde pollıs ne ya. 

pll-'OrdU? 

Emniyet mlldilrll Pömer muere 
~lJydı. Ona bUtlln hlmayealnJ 

._veriyor ve gimdiden yeni na.zırla· 

rm klmler olacağını tayine uğra.gı 
yordu. Ve onun sağ cU olan Dr. 
Frik polis kuvvetlerinin ffillerln 
hareketine mli.ni olmamssma gay. 

~ediyordu. 

Bu lltlnih darbe! bUkilmetJ bak. 
kında fnzla tafsllüt vermenin IU
zumsuz olduğu kanaatindeyim. 
ÇUnkü uimd ye kııda.r ondıın blr
gok kere bahsedildi. Onun için kı· 
ıaaca anlat.ncağmı. 

Elinde s1llb bulunan ffitltt fon 
Xar'ı Loaov ve Sayaer'I salonun 
yanınd~i bir odaya davet ettl. 

u trajik bir 18.hncydL Hltlcr 
revolveri §aknğma dayadL ve: 

- Baylar, dedi. Bu revolverin 
içinde dört kutf\Ul var ve bu d6r. 
dümllze lifidir. Eğer burada mu. 
Yaftalı olamazsam bu odadall hJç. 
~ aat çıkmıyacağıa. 

:Fakat bu trajedi art.ık btr ko
medi haUne gelmişti. H.lUer artık 
...,. klklmeöııa ba ile mUmesal-

ıtm lldl!rmeği detll. tend18bli ~
dUnneti dllftlılQyordu. 

HattA. muhakemesinde bu hldi. 

- Xar'in o kadar f8.Gkm bir ha
li n.rdı, ki lııMna merhamet tel
kin ediyordu. 

l4at.hunt, baftalardanberi im mevzu et.rafmda dönDp duruyordu. 

Sonra da: 
- Z&bitıera brlı b8yli! ceblı 

lruJla.nmllia mecbur olduium lçlıı 

öaJdbt.m çOli lll4teaalr.lm. 

Ştı:ndl ı;a.zeteler cumhnrreisi Rusveltin nıı.mzetllğinl koyacıığmı açık· 
ça yazryorlar ve cumhuriyetçi nıı.mzetlerden hlçblrtslnin onu mağlfib 
edem!yeceğl ka.ttaatini U!\'e edlyorlar. Röyter ajansı muhabiri cu.m~ 
burı:eiBl intihabınm dahili ayuetten ziyade harf.el siya!let esası Oro. 
rlnden yapılacağt lwıaatlrrln kavi olduğunu ve cumhuriyetçiler kar 

Vaştngtonda temin edildiğine göre, B. Rıızve1t, nıımz;ctliğfn! 
koyduğunu dcmokrı:ıt partll!lnin ecnclik kongreşl nktcdi!ıncden ilAn 
et.miyecektlr. 

Cebnm nll!mıı altına aldılJ bu 
adaaıJu, aauu I~ neden Umun -
l~. OAlar &llle l&&rekete 
geçelıWtdl.: Halbuki oı:ıa daima -. 
~ alltl§l llrmıdı. Komiler 
ron :ıcan.ı ona mattıiı illı d&la. 
hemen~: 

- Bl1tla anlattıfam feYler 
gt1aet ve dojnıdur. Ben ~ 
tuatt.any.mı. Ktal naibi oJma'1 
aaealı krall:retiiı btr abitJ stat1. 
le bbaJ edebWrlm. 

Bunlilr haJdkatım rftzel l&:lerdl. 
Baiild. bir Bit.Ulfd eski njlme 
mcısub olan huualiLrmı Jieınen 

teft1t ettlrmek taratma gSderdL 

ffalbuld Hi:tler bit ~ tqrlfatı 
llantte koııupıalifan ..-ama. bir 
ank duyarak ona 111 eeftbı nr
mllt.L 

- n..ıtHr Elltr ..,..11nen11 
mUıu.de ec1e.l'l!ıe bundan ~ 
çıJunu beı1 lbzat PKP majesteyi 
gaı11rtlm. ~ hll)'ü Alinaa hare· 
ketürln, A.hDu miUetlabı mlt.fte!
ra ma,t.te pMedema arp p.. 
terdilt ha......,, tamir edecejtrai 
blldlrirlm. 

Ctımhurlyetçi Bitler t>fzzat gt 
dlp Bavyera vellahtJ RuprehU ga
recek, onun karl}ıamda a.Zır ol 
vulyet1!d alarak majeste pederi~ 
riafıs latJkammın aJmac:aPn ona 
bildirecekU. 

Ve. timdl stık partiJi bzanıl· 
iDii tarzed!)'Oriu. 

Fon Lossov, Sııyur, ve fon Kar 
oal&llla blrletfYorlardı. Kraliyet ta
ra!tan cumbm:tyetçlyle lnkılApçı 

monarşistler artık anlaşmışlardı. 

Ve kol kola bira salonuna dönmüş. 
lerdt. 

Ve muer bfra içen lnırjuft)\u'a 
kendi fikirlerlnl aıılabm3tJ: 

- Milli hllkilmetin lda.rea1nJ 
mem1ekeUIDJd harahlyı ellrWdJ. 
yen alçakların hesabmı temlzle
yinceye kadar kendi elime almamı 
teklif edlyonım.. i'on Kor Bavyera 
aafbf hlikftmetJdlr. Pömer Bipe -
idi, etselAm pıaeral Lldaıdorf 

mllll ordu başkumandanı olacak • 
ta. Gaıeral foa Lossov 1DiD1 mit 
dataa uıın, uaJralay ton Sa,aeı 
emıılyetl umumlye mUdllrildUr. 
Muvakkat 1tWrt.ınet:Jrı gayesi yeni 
b1r Babll kuleal otan Berllnln ns. 
tUne yilrUmek olacakttt. Siz bu toe 
taran.ar nuaıım? 

iki mühim 
vesika 

S.8 de Amerika 
Başkumandanı 

mütarekeye 
·itiraz etmış ~ 

N•1~k. 27 CA.A.J - Ameri 
kan maııbuatt §jmdiye kadar or 
ta13 çıkmam~ olan iki mühı.m si 
>ıl!l wsikayı ~tediı. 

Bunlardan birincisi gencra' 
Pershirıg'in 11 ikindtcşnn 1918 
tarihli mtlzakueye itirazına dair 
dir. Amerikan ordusunun basku· 
manctanı ~Alman ordusuna karşı 
tam bir mmaleriyet ihru f.dilin· 
ciye kadar harbe devam edılmesi 

tarafta" tdL Fakat Almanyanm 
testim olmak içfo i?eri sürdüğü 
teklifin kabulünü terviç eden 
Klemansonun tavsiyesi üzerine 
mütareke aktedilmişti. 

Ilfüıcf vesika Vıerge adalanmn 
satıfmasr için Amerika tarafından 
Danimarka üzmne ~11pılan taz -
rikten bamedilm~ir. 1915 se
nesinde bu adatarm Almanyaya 
tmı:edilmesitıden korkan Vaşing • 
ton bfikdmeti, Danimarkayı teb • 
dit ederek Vie~ a1alarmı 25 mil 
)"On dolar mukabilinde satın aJ· 
mı~tL 

PAP .\ 
Valibn. 11 ( A·AJ - Papalık 

neıdiodcki Amerikanm ~ 
sefiri Myron taylor. bu sabah pa· 
pa mrafmdan merasimle kabul r 
dilmltdr. Ziyaret. ittma nameleri· 
ni takdim eden selirlere tabsi1 r 
dilen protokol dairesinde cere)'3n 
etmi~. 12 acl Pie. sefirle yan:m 
saat kadar gör(Şnilştilr. Sefır Pa 
panın yanından ayrıldıktan 90llra 

nam, Kardinal Magliotete gide· 
rek mumaileyhin ziyaretini iade 
edecektir. 

"'°'.'" eıuıp ~\\1u. 2 ı: :.:~:: .. :~vo:!: .~b.tll .. .!s ;ı. 
"Siya.at llemlnde" ıUtunı:nda Selim Rasıb. IIlUer Te Cember

blynm Od CUn enelkJ nutuklarm kaz1ılqtır&rak tahlil etmekte Ye 
IU neticeye Tarmaktadır: 

"HulAaa; bu autuklan, allkadarlar herfndo Amerlb.n mllp.hl
dinln dostane bir tazyik yapmamasını teminen berveçhlpeşln icra edil
mit birer nllmayle eaymıyacal olursak, vaziyeti eski hııl.inde ifade 
eder birer ihtar teıakkl etmanis do~ olur. Demek lti taraflar, 
bu ısazJerOe gelen mlaaflre mevcut dunun hakkında konuşula.bUecek
le konu.şulamıyacak eeyleriıı hudutlannı tayin için bir demoru5tr:ısyon 
yapnıak ıatemf.llerdlr. Bu autuklar o arzwuua mahsulleri olmak ge. 
rekt1r dense, bdld yalan otmu.,. 

f~I AKŞAM 1 1 -.-- ------- --- ---

Finlandiya berza~ının kaylıo:uşu 

Facia doğuracak 
(Ba~taralı J İ:lci sayfada) 

"- Kafi derecede harp malzemesine sahip olmadığımız için bü· 
tün berzahı kaybctmaniz çok büyük bir facia olacaktır. Gerçi, bize 
harp malrenesi verilmi~r. fakat bizim ihtiyacımızdan çok az ve 
istediğimizden çok az miktarda bize, top ve mühimmat \'erilsin, ber 
zahta mukavemet ederiz, (,ete harbi yapa!>ilec."!ğimiz şark ceph~nde 

klff'derecede askerimiz vardır. Fakat, bcrdzahdamukavemet etmek ve 
dü)lll3.t1J bir ateş seddile durdurmak lfuım:lır. Atacak topumuz bu· 
lunmayınca elbette ge:i çekileceğiz. Halen berzaht1ki vaziyetimizin 
parlak olm:ırlığım itiraf etmek ge:~tir. Düşman c::p:ıe h:ıttıru etra· 
hnuzda o kadar ilerletti ki, ona bir destek için Kais1ahtiden Naykı 
gölüne ve K.anarndan Muolla:ın golüne kadar g,erilemeğe ~cbur ol 
thık. Oradan demir yolu Ayranfadu gölüne ve Taipale nehri ;'e La 
<lop ıö!ü arasındaki Vuolski kanallarile birl~ Salııuinkaitd neh 
rine do~ru ilerlemektedir." 

lngiltere Norveçin 
gemilerini kiralıyor 

Lcmdra. 21 (A.. A..) - Birka~ giln eonra lnglltere ile Norveç a
rasında mUhlm bir deniz ltllfı!ı aktedılcceği söylenmektedir. Bu iti. 
l!!name muclbi:c.cc, tnı;iltcrc bir milyon tondan fnzln Nor\-cç gemisi 
lrlrabyacaktır. lngllterc, bu gem !erin zıyaı takdirinde zimlıı olacak. 
tır. -

Bir Holanda vapuru battı 
Am!'ferılam. 27 CA. A.) - 250 ton hacmindeki mot15rtıl fda va

puru, 26 Şubat tarihinde ö~lcden ~onra tn!?ilterenir garb aalı.llinde 
Sen David açıklarında b:ıtmL:ıtır. UilrettebatJ kurtartlmıştn:. 

- -----<>-------
lnırlliz tayyareleri Nor 0 ec frr.erinde uçmadı 

Oıı1o, 27 (A. A.) - No~ nınlrıııtik drurcsl. tr~1lz tavvarelerl
nfn paznr gtlnU Norv~ kara.sulan fti!'rfnde nemmı 01dt•kbırrna dair 
Alman istihbarat nj:ı.nsı tarnfmd:ın verilmiş olıın haberi knt'f surette 
tekzlb etmektedir. • 

Amlratırt. 2~ tumtta btrMr Pcnf'M tıı•""' '"'!"E.'!!ln Joessing tljoru 
berinde ~amtıS oldn~nu bey'1!n ~tm,.kfrcir. 

Altıncı Balkan gUreş1erinın pro · ramı 
Teknik komıte tarafından tesbıt edıldr 

Mmahheslar: 
Yunan takımı namma: Jorj Pa . 

~dopulos, Yugoslav takmıJ na -
rnma Anton BeE;a~. Rumen takım? 
mnrabbnm belli d .. l'm..,ir TUrtı: ta
krıı namına Vehbi Emre. 

Kronometrar: Rba Suerl, llik· 
met, Vamık. Miisab3ka doktoru: 
AtlP.tfzm tedernsvonn ttfsI Adnan. 

Vıborg, topcu 
ateşi altında 
(Şaftarah 1 iDci sayfada) 

göre, sc.'ll günlerdeki çetin mu· 
barebcler~cn sonra biraı istiro:hat 
etmek ihti~(acnu hissetmişlerdir. 

Ayra~tac Qc VuI;ı;en arasmc!a: 
ki kuvvetli S;.'t,)menkaita merkezi· 
ne karşı Sovyetlcrln bilhassa tid" 
dctle yaptıkları taarruzlar geri 
pliskürtiilmil§tür. 

Viborg'a gitmit ı>1an Havas 
ajansının hususi mulrabiri. şehrin 
büyük çapta topların atefi altında 
bulunduğunu ve Sovyet orJusu · 
nun ;chre 15 - 20 kilotnetrelik 
bir mesafeye kadar geldii:inl ha· 
ber vermektedir. 

80\'Y.t."'l' rEBLtGt 
Mcskova. 27 (A.A.) - Ltı..,,. 

ningrad erkfirubıırblye dairesinin 
26 g:ıbat tarihli tebliği: 

Kareli Berzahında Sovyet kı· 
taları istibkfimların tahrib!ne de· 
vam etmişlerdir. Dü~man mul:a • 
bil taarruza geçmeğe teşebbils et' 
miş ise de a&ır zayiatla tardedit· 
miştir. Bu mukabil taarrudarııı 
birinde düş-:r..a:un beş tankı tahrip 
olunmu,, bunlardan Uçü Sovyet 
kıtaları tarafır.ı:lan zaptedilmiştir. 

Alı.rr.ın mütemmim malumata 
g~rc 24 şubatta.ki tebliğde .ril::-c 
dilen ganain:J:ien baJka Sovyet 
kıtalan Koivisto adasında 1 S i 
beton topçu iJtihkarru ol~k Uze· 
re 25 istihkam, iki kale kt.zan:atı, 
4 silah, ve yiyecek deposu, 
l 0,000 obüs v~ S milyondan fazla 
m~rmi zaptetmişlerdir. 

Cephenin diğer mıntakı>larında 
kayda değer bir httlisc olmamıı· 
br. Sovyct hava kuvvetleri düş • 
m:!n kıtalarını ve a!keri hedefle· 
ri bombardıman etmişlerC' ir. 

Hava muhare~lcri es.~asmda 
19 düşman tayyaresi düşürülmüş' 
tilr. 
~------------------·· 
Zelzele devam 

edıvor 
Ordu, 21 ( A.AJ - Dün gece 

22.20 de 3 saniye süren ço..1< ~idder 
ti bir zelzele olmu~tur. Hasar yok" 
tur. 

Erbaa. 27 ( A·A.J - Diln saat 
12 de orta şidj!tle \"C 4 saniye sn· 
ren bir zelzele olm~tur. Zaziyat 
yo!•tur. 

Tirebolu, 27 ( A.A.J - Dün gece 
saat 22 de 3 saniye süren otdu!~ça 
şiddetli brr zelzele olmuştur. Ha k 
korkudan sokaklara fırlamıŞ'"ı.ıt· 
Hasar yoktur. 

CiTuun, 27 ( A.A.) - Diln ge<:e 
saat 22,30 da 2 saniye devam eden 
oldukça ~iddetli bir yer sarsıntısı 
o!muştur. Bu iki sarsıntıyı muhte• 
lif fasılarla iki yer sarsıntıs.ı daha 
takibetrniştir· Hasar yoktur. . 

/:mir, 27 ( A.A.) - Evvell<1 
·gün 9.30 da 3 saniye devam edel' 
bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 
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Fin•andiya ihtirarı fenaıaş ığı gün 

No.J8 \'aran: Orhan Rahmi Gökçe Müttefikler S·ovyetlere 
taarruz edecekler! 

G:çiriJccek zaman değil, aani ' 
ye bile yoktu. Hesabında biç al 

•e ve hayretle bakıyordu ı 

- Ne yapardın bir kılıç olsa1" 
:h? dan:nıyordu. Tam pencereye dir 

seği ile dayanmıştı ki, binanın 

kapısı ağır ağır açıldı ve ba§ını 
çevirdi: 

~'!Mt Murmanskta kütle ·' -, 
halında tev..kifler yapıldı 1 Romen ı· 

Bu, ihtiyar, fakat dinç, cevval 
bakışlı, kaştan hafifçe çatık, saç 
ların~ yarısı ağarmış, eski şöval 
ycleri andıran, uzun boylu bir a· 
damdı. I9J~~!UQJ~_: 

• Şehir mec<ıaı. baledlyo z:abıt.aaı 
taıııuııt.namea1n1 mılzakereyc devaru 
'llııcktedlr. Talimatnamenin kabul 
Ol1Uıtw .> enJ maddelcrlne göre yangıu 
ve '4ll%elc &1b1 tevkallı.de ballerdeu 

Sovvet gaze.teleri, Tur::iyenin ordusunu 
Ev sahibi: Kendisinden çolı 

emin olan inaanlu gibi, lstifini 
hiç bozmadı, sadece, alaylı biı 
şekilde: 

dolav. y "· an:uı ve yıkılıuı yap:lann en 
~ kaldırtmak, ya.ııma,yaa yerle 
rtııUı tchlll:esıııı gidermek ve kuyu, 
~en, sarnıç ka.blJndczı çukurlarıu 
ıa::ertııı kapatmul: gibi zaruri hu.su.s 
t en lusa bir zamanda yaptırma 

8 &alılplerl mecburdur 
~ liııı.lnpe§leye giden ~drlcrlmlzden 
lre luıımı bu(;'UllkU konvıııısıyone. 
ınunue döıunUştUr. Macarlar bir 
kuı ıldcLtenbert memlı.:.cet.mlul~ 8l 

lıııı Çekilen cam ve porselen ~ya 
~ 

1 
Cllndermeğe hazır o1duklurmı ta 

v r crtıuıze bll~ımlııt .. rdlr. Ayrıca 
~ da verebllccck.cr ve bUtUn 
CI ı.ıı ınukablıJ.nde ınemlekeUmlz °! P4ınuk alacaklar11ır. 
ı llemıckeUn aıulıtetLt yerlcrtnck 

G
&sllau aıarsıntı ar uovaın el.nıe.ktoWı 
elc.ıı haber eaa •C.C göre. llürctteJe dw. 

eı.ıı t 9,.ıo de gtlrWtUIU bir yer aar· 
l.u!ı olmu~tur. H118ar yoktur 

de Kııyacrtde evvelki gcc:e 2J,40 ::ıa oıo 
tna~ Vıı dUzı 8ab:ıb ,,!:) do lıa!it oJ 
Jı. __ Uze.re lkJ zetzeıo daha otm1.11tuı 
-.sar yoktur. 

'lt,!ayııertye batlı Develi kaza mer· 
t le civarındaki köylerde urawu 
&aı aıı bir 
•ı aurette devam etmektedir 

1Ui<i §Ubatl4 MUre!t.edcn 60ton prap 
lta~l erek §ehruwze hareket edeu 
ın Ut kapt.auın l.:a.re;,iı11Jekt Serveı 
"·oLorün ... ı:ı YolJa lOdoa fırl.&Qasın"an 
.-..rı,;aıau 04 

ı. lı.i ıı.rak 1 kl§l olan ınUnttebaU 
• rltkte battığı &nla§JIDU§Ur, 

C1e l>Un GÖ3tcpede Dağd&t caddeaiJ, 
C1iQ11e-.,11Wnı oıaı.ırd.ıc:.mu n&U\:r wı 
bı•- llllz Araçlı Yaltup hakkuıJakl zos 

.... labklkatı k 
%lııf Y a §IUlJ Uzcri taınaıuıun 
lca e kendıa UakUClar adllyeatıı. 

llm olunmu~tur. 

!'at kauı göz Y&flan lçlDde wçunu ttı 
'"Uetek: 

.. N 
J:c.ı e Yllpıı.yım T.. onu aevıyordunı 
tı.rı.'u:ııı•..au l.lt!ll tlbi oldum. lhan~ 
cıu"tk Yanamıyarak vncudwıu deli ... 

" eLUm• d 1 CUı:ı "' em şUr. KatUln bu 
• ı:;:hal<eme edilmeı.I muhtem~ldlr 

tau r PlAnının aüraue tatblld tçln 
-~71~k l;JlerLnın l.esrlllll l.enıiıı aıak . 
~ e kuruıan komisyon dilıı vU~yet 

\'llJJ nıuavını HA' lcU ... uk Nlh1"1ın riya· 
tuıı nı1c topııııımlf ve T~nı kışlaaı 
~ı:•kllınııaı ~ını .:or~mU~Lt.lr. Kı; 
tiatı Yıkıtwaaıua evveıa P~uram11 
h.. _ Çtıatne glıJen luaııun Jık&Uuaaı Ut' 
-Qlllıu&caktır 
~ . 

Çin ~ tt>uı ma1:ıaruıın yapıJabllmal l· 
lacllk ı; anı.ıı ev"~lA l1lt liıv•rları yıkı 
luıa ,kılı&~ CMlaır dıvartar ~ bara 
• ca tır. 
Alıııllı.ı d 

" lıı. • lnşa edilen ... ..,.,,. •-ı k .. oıc11 U>IVU --. u 
tııeu &eıııı erlnu.zden Uotu ve li:"e· 
k vapurlarını ıııurm•k t ·ın :O. 

müdataa haı u hğı şa\ ic le~ r.na· 
fazla yer ay rıvorlar 

1.oadnl, ıG (A.A.J - DlplomaUlı 
mahatııJe ocycuı oıunııuguu:ı. görı: 

Sovyet:crlıı 'ı ilrklyede mi.lJatıaıeıerı 
tıakkındalü tı:ıbuler, A man propa 
gnnda.aının tam bir lcaJı olarak ken 
dlılini g63termektcdlr. Alman pr.ıpa 
gundnsı. bunu, mcteorol.1jlk, ıerııltten 
do~an muhabere gUçlUklerlnlıı eeoot. 
olduğu tıabersizıı:e ve aynı z:.wıanaa 
rurklycnln son zamıı.n' arda, evvelden 
1bb:ır etmeden b!ltllll mcmleketı..-

''tehlike vazlyeU., llAnını mUmkUıı 

k.ı an ahktunı kabul etmlf bulwımıı 
:ııınıı dayanaruk yııpmı~tır. 

Ayni dlpl.:ımaUk m.ı.:ıtı!lerln kana 
atine göre, böyle bir müdahalenin 
me~krut neUceslDJ bilen Ru3lar, mut 
te!lklertn bu mmtakııya yardım kıta 
larmm bergUn da.ha alyade fazlnla~ 
maaı sebebi!• muvaftaklyet pruıları 

sıfıra dU:Jen blr barckel lı;ln llk teşcb 
bUııe kendileri geçmlyeceltUr. 
oıger taraftan aallUıtyettar ınaııtıı 

er, mUtteflklert.D •J!" lakı llll vazı 
yet mu.tuna. taarruz ıımıUle mUJa 
bale nlyeUerlnl tekzip etmekt.edJr. 

Bu lkl vıı%lyet şudur: 
ı - Rus • Alman ••uta.kının, mUt 

tetiklerin mcntaııUertnl eldcll mabl 
yelte haleldar edecek .urctte t~leme 
81. 

2 - FtnlAndlya lhUIAtuı.m bet.en 
JoJn& lDkL:sat etmc.ı. 

Bu U<tnel -at-a:ı:ıyenln tahakkuk 
c:tme31 lcabedecek gibi görUnUyonıa 
da ayni mnb&te'lerla kanaaUoe gö~ 
FtnlAndlyaltla.r, llutann ve t>uzlanr. 
enmeslne kadar berbalde tutunablle 
ceklerdlr. Bu devrede. Ruslar kendi 
ıert tçln .aydalı surette llerllyemlye 
cek•erdlr. &IUtle!lkler lse, o zaman 
•önUllU ve barp levazımı ı;eçlrmeğt 

tenıta edecek .-aztyett.e buluııacaklu 
Jır. 

Gene aynı mahfiller, lakandloavy11 
memleketlertnln sönUllU ıeçlrmek 

tı;tıı müttefiklere yan reamı auretlt' 
babşettlktert kontenjan mlktannı faz 

1 lalaştıracaktaruu Umlt ~tmektedlr 

Diğer taraftan iyi menbalardan gelen 
bütün ~ft-ı:>r ar, lsveçln b1taranııc 

siyc.3Ctinl llM etmesine ro~en, lD 
san ve ma'zeme yardımtannı çok faı 
la arttırmak niyetinde bulwıduğunu 
da teyit etmelttedlr. 

ovyet ~azeleler•oıo 
şayıa Pra veıdi ... ı 
ehemmıyet 

Uelı;lnld. ıa (A. A.) - Atton
Jladet gazetesinin Talll.o'deki mu
'tnbhi yazıyor: 

MurmanFk civarında tngiliz harb 
~cmilerinin mevcudiyetinin bir 
rnukabll lhtll!I tevlld edece~ hak. 
'trnda şa)1alar d6nmeııl n~erlnı• 
'Iurmans?tta kfttle ballnde tevki. 
eat yamlmışttr. 

Sovyet matbuatı ıı!malde f ngllb: 
~cmllerl mevcut olduğu bakkmdıı 
':ılr kelime bile yamamakta. buna 
41ukabil TUrklvcnln mOdafaa ha· 
~rrlıklarma dair şayialara mUhlm 
~lr ver avırmaktadtr. 

Muhab're nazanın bu hat Sov· 
\'et hUkOmcllnin şimaldeki vazlye. 
•ini çok vnhlm olarak teltılckl et 
'?leltte olduğuna muhakkak bir de
lildir. 

lngı '•x kıhlaraı111 Fıo lAn 
dıyaya g3ııüıın gıtm~Jtai 
temin ıçı ... 
Londra, 27 (A.A.) - Avaır 

kamarasında muhafazakSrlardarı 
Locker Lampson. tngiliz kıtala · 
nndan mühim bir kısmının Mil 
letler Cemiyetinin himavesind 
olarak derhal FinHindiy<&da biz 
met edebilmeıeri icin terhisini is 
~iven hir takrir vermiştir. 

ParlSmento ma1ıf.el1erhde hasıl 
~ı .. n kanaate cröre naskalva vortı• 
'lt1nd1n evvel yanılması ican eden 
islnrin çoklu~u dohyısite hükQ 
-net bu takririn mlh:akeresl içir 
v1'kıt bulmakta güçlük çekecelı 

tir • 

Amerıkan Har ıci ve Müsteşarına veri:
mek üzere Hlller tarafındın ~az rlanarı 

~ il)' evv•J H ı.; 
fettcL arnburga ırtdea mU· U . .t 1 k U • ' k 1 
ltq;uıkll~1rve lDUhenll.laJeı·tmlzden ~ fa~ tı:r Po.On\ a VÜCUlle se1 r ece : m s em e e er 
ktn tUlfUe, gert dönınelorl n&k A d d ' j 1 r k l"h 1'on~ V•rllen emir U&ertııe bu.;Uııkll tr..anya ç n n.s el aıras n e e iZ o unaca . Q •. 

IUıalyuaı:ı Lı·enlle gelml§Ur • 
•• ~·hı, ıuıuıendia l>ak • Roma. %1 (A. ,\,) - o:rc .. ·ı r ravya~·a mtıhhıırh·et YPrllttek lfl 
""lltr •-..wı, .:ı.ıv...... • ı.>-f dd 1 U•t ı k lf' uınosu Oaıuan ""' .. , . ine göre t martta R"rllne muva t m• ma r er ve m ,..., ,. e r eu s.uı.- .... 1ı1 .. oı:ıc •Oli'"-ıınu • t 1 i , ' ~ 1 , ....... tn•• 
•~.'" ....-u, teıaız rueuı · salatı mukarrer olnn Sumer Vela A r.ııtnva ı: n nl!!• P 0 " rf'4 
~lK rııııaıuru r;•yıua.:::ı. Al> ··e elek· fulıa evvel blrkaç gUn ls\'içred~ ıl olunacak ve tesllhat tahdld edl 
Cltıi.cn «.o..-..;,-~:.~ .ve ı ltl'll41'ekkepur ':alacaktır '"'rPktlr. . 

-aıuı -:ıse Um aıak • 
e iö:>Jerlı~n ren heyeu <11g Deyll Telegnır gazrteslnln Ro . Ayni muhabir. bu rıtlnrn hRHh~ 

~enıı ~'lır•l.tebata da tıırıtaç ;~e :a· ma muhabiri, Vcls'in ltnlyayı zı . ~ırda iki l!!~ıı.ndlıınv df'vlı>tl tarıı 
~ .... r.ıemlekete avııet eJ:ıccklerı.ür ~'8.reU mllnar '- -•ne Vaşln .. 'n"' 'ındRn lhttmal No~c; ve Oanl 

l?Uııorendıg,mıze göre, bu ,l!JDJl~rt Roma arasmdakl hi nıtlnn~ebel 'Tlarka tarftrından tf"fkfk Pd!lmPk 
ccurmck yoıwıdaıtl bUtıuı terin bir nl•ancııl nlmak U%f'tt A. e oldP~ıınıı Yt bu iki dPv11'\ln bu 

lebtıu.aıer tim~llk lıup ~ıtıuyu te mcrlkanm Habeş ,,... .. .,_.orhı~ı -ılAna sahabet ttmekte olduktan· 
LA r. nu hukul:Rn tıınrrnajh tnt''I "'"'-' .,, llllvt f'tmrktf'filr, 
::;ı f9: r n ç t ~ : nln muhtemPI huhın~ı·A,ıl"n l11•fh Bununla berabPr m11hRhlr, bıı 
~ b:lrnhna atfen bf'vıın Pt-•'ttrr!lr ·ıllnın Vela'n ltalyada YllflK<'l'I,\. 

• l>Un 
bttntak aatıaıı •aat 4,t~ de ParL 
ltr. 26 ll8Ulı1a teh lke l~rctı verllm!§ 
~ tubat akıamı da Parla Uzc 
bır. lkl Almau t&,yyareaa uçmuo 

~lr ~11: ı;azetut. mUttank!ere 
lıt P b&al ulcert llllltahsııaıa•amı 
a oııanııa mUdQfaa t.ertlb:ıtmı ... ıu:o t~ttı-
~ ertn.t b:ı~er vcrcıcktc:ıır "''·t .. e-ı . -LA~ -

Ol~er tarattan Nlyuı Kron'kl'ln •BrU•Mf'IP.r ~•'"""" r.ıUr."'"''"" e. 
!torıa muhabiri ŞU bnbPrl Vl'rlvor m~ğlnl ~ıınnPtmf'm,.ktl"filr Zlnı 

.. iyi malfımat ahnnkta nlar m11 hah"!lnlar tuıllhatırda hrr tUrlll 
"anldPn verilen haberlerf' ef'r,. <1ulh taarnııunda bulunmak tasav 
HIUer•ın Vels'e bir .. sulh plAnı" vurundan Yugeçmlo görUnmekte-
te\"dl etmf'l!I mut.tMl"IPlr'lr. Rıı ntll~ llrlrr. 
ı:ıucibln~ urıık bir Polonya \1lcı• A vnf muhıııhlr. hıııh•11n rtı .. ,,...,.,.ı 
da geUrllecek. Bohrmva 've Mo ~ahaflllnln Ar.ıerlkanrn t11rr,.t • 

Dünkü V Jkiller 
Heyeti to)lan:ıs· 

mektP olıfııfu fıu•ıf.,,.t ""' ' 'nrtr 
"lrtaya herhangi bir ııılh ,,ıA •unm 
":tkmaın mııhtf'mP1 olıtıı"'ıı mnta • 
leA.'lrnda bıılıınmRkta olduklannr 
\'alnrz bu lıste vııı.ff,.111 ~A""'" ,,,. 
"11aHimat almaktan Uı""'' "'"" 
Vel!tf'n zlvıu1,. Rıızv,.ltln "" ,, •. ,. • 

~· lal', bu t.erUbat.m rı1Ulram1Mw,tn 
twıu. •t.mlılludU. 

Anlmra, !6 <A A.J - tere vekille· 
..ı t:U tıu.;:ın aaat ıa.::o da c ı,s•e1< 

' let~ topla.nmıı Ve aat ao ~ U.ı 
-~ ..., ....... .. " ,.l\.,.fnrdij!I rn!lmP••lll '''m" 

.. :ı, lorla rn· 'lNn muvıı''"'· "'ı:ı 
bileceklerini tahmin •tmekte bıj. 
lupd11kJpmu bQM 1MmMMd&re 

TERHiS! 
Almanlar bunun 
,emınıne u]raşı ıaı 

Lood.a, 27 (A.A.) - "Dail' 
Expres" gazetesinin muhabiri 2.6 
şubatta Bükre~·e gelmeı;i b~l:le-e 
Alman murahhall Clodius'un 
~ayri muayyen bir zaman~ katla• 
bu ziyaı:etini tehir c:ttiCini bil 
dirmektedir. 

Bunun ıebebi Al-ra::ıyava Ro 
manyadan daha çok mıktarda 
petrol. bu*dav "e ipti:ldi • 1adde 
ler aev:dni temin için tan::in 
e:iilen geniş bir pre>&rarr. milza 
kere etmek üzere Clodh•s'un Re 
nadan Berline ~itmis ol:nasıdır 
Bu sevkiyat· .nukabit Almanya 
P.o:nany?!nın hududunıı uzur 
miiddet için garantJ edecektir 
Bu · dan başka Almanva, Romnr 
va ile kom~ulannı., hsa vadet' 
ade:nl tecavliz mlsal:hın akd·t:nt 
teri İçin tşva~sı.ıtt• bulun:ıcaktrr 

Roman,,anın Almanvava bil 
hassa fazla miktarda petrol ihraı: 
etrr.eıine ehemmiyet verilmekte 
dir. 
• Diğer taraftan Romanyanın iki 
milyon kişilik ordusundan biı 
milyonunu terhis ederek bu bir 
milyon kişinin zirai işlerle uğraş 
nuısmı temin etmeğe uğraıalrr.a~· 
tadır. 

• • 
Bükreş, 27 (A.A.) - Cerrau 

tiden alınan haberlere göre Ro 
manyadan Almanvava Rus lşgalı 
altmdakl Polt"nva arazicir.den se" 
koJunan mıllann naktivatt vem 
den haleldar olmuştur. Cilnkll 
Sllvyet Ru!t'a • Romanya budu 
iunda kain Orascnidcn PolonyP 
tarikile ttans:t olıırak sevkolunan 
et Yesairc srlbi gıda mad.::ien 
va~ma editmiı1tir. 

Bcrlinden Bukovina •e Besıı 
-abvıya ihracat tadrl"'rl.,c J?Ön 
ler'len tclgrafnnmelerde b•ırdan 
ba"?e ı.?r'a ıraddelerinl hamil va 
gonTarın Polonva ıra,.;isifY.len gcc; 
memesi ve Macaristan yoJuvl ., 
c;evke 'itmesi tııler.ı olunmal-:tııdır . 

Bu yeni h9disenin Alman•·ad 1 
~üyilk ?lr mcmnttniyetsiztilc tev 
1ıt etmıt olduğu beyan edilmek 
t:dir. 

IDAHİLDE1 

- Vay "'eledi· hırau efendi 1 
Hem de pencerelerden girlyorauıı 
ha?. 

Meçhul firari ac" bir 
yaptı. Fakat aail ihtiyar 
mezliğe geldi: 

hareket 
g6rme 

- Şu halde, ıen.i yakaJayıı 
veya yakalatıp denize attırmakt.cı 
!lak kazandım .• 

O, acı acı seslendi: 
- D:nize mi attırrr:ak?. Fakıu 

ne diye, benf arkamdan ıcslerı 
luyulanlara teslim etweği değil 

de denize aµnağl dilşünüyorıun:• 

Kranta ev sahibi: omuzların. 

silkti : 
- O, bana ait b!rıey .. Çünki 

ben, Duka ile ilelebet aevi§mlye 
cck olan bir insanım. 

Meçhul firari, rahat blr nefc:. 
alır g:bi oldu .. 

- Gayet tabii ... Bir eşekle bir 
insan, bir ahllksızla bir asil hiç 
bir zaman an?a;amu. MUsaadr 
edin de şuradan atlıyayun. çilnkii 
vaktım yok. •• 

Ev sahibi, ilk defa olarak. ona 
ehemmiyet veroiğinl glSatercn bit 
bakı§ fırlattı: 

- Fakat deJikanb, sen -kimsin!. 
Sen herhalde bir hırsıza benzcmı 
yorsun.. 

- Hırsız mı?. HiJAt... Faklı 
rica ederim. başka birşey sorma 
yan.. isterseniz, beni, ço1' sefil c.• 
lan dilomanınız Dukanın ıoka\! 

•taklarına teslim edebilirsiniz.. 
ihtiyar, birdenbire klılannı 

-çattı: 

- HayU', alzl tcaUm etmlyece 
~im .. Kapıdan ıeçin .•• 

Meçhul Eirari kapıya doğrı 
"1rladı. tbtiyaraı 

- tsminlz?. 
Diye sordu .. ihtiyar hiç dDıün 

'llcden •• 

- Benim adım ·dedJ· udccı 

''Kanlı Kılıç" tır. Bir gUn beni 
uansanız, g;:ıkln Venedi}( asilıa 

lel::rine ıormayına~. Halka ' 
ıkçılara, fakirlere sorunuz t. 

Meçhul firariyi tıtkip edenleı 
~ok.ağa girmİ§lerdi.. O: 

- Ah "dedi· bir kıh;t... Bi ı 
l:ı lıç r. .• 

İhtiyar ona tak-:lir~, muhabbt 

Bulgar f s·an!n yeni Ankara eıç·s 
bu sabah ge di 

Bulgıartatanm y.nJ Ankara etçıat Sava Klrot bu .abab eempı.... 

eksperc:ıUe ::3otyadan geımı,, Bulgar ıı~eal, korıııoloaluk erkıuu ve Bııtırııı 
kolontıılndeıı blr gruptar&tmdaıı kıırıııııuun~tır, Ycru elçl, Tılrkçe o'arak bJı 
rnub&n1rtmtze demlşUr ki: 

- Yenl vaz~teme ~la.mali Ozcre yanıı ak,anı Ank&raya ırt:tlyoruıa 

rtırklye cumbı.ırrelatnc IUınıat mektulJuıııu takı1lm elmecS.ın ve anubterem be 
rlctye vekill.nlzl zt,yaret etmedeo bittabi aty&IJ beyanatta bulwıaıııı~ımı 
takdlr edenıtnl&. 

a.taamatıb sıu tik tnUbalarımı bir kaç a&le lfaJe n izhar elmell lıte 
uu. Ben 11- t&hallımJ Oa'aı.ıı.saray Uaeııtııde yapmıştım. Aradılo 27 etmf' 
;eçUkteıı eonr• çok aevd ğtm TUrklyeye tekrar avdet etU:tme aon der.<:f' 
memnunum. Sefir olarall buraya ıeldlğtm lçta çok muu.iwo. Baııa bu )'Uk 

'itik YU11en1Jı nrtlmu1nl bU,yUk bir terci, UWıar verici btr va&iyel t.eltJıkı 
edlyorum. 

iki ırılllet ııraarncıı. saten mevcut w 11ay11 llel"femı, olan dosUu~ dahR 

• yade lnkl~atını tenıln makaacllle bUtUn ku,·vctımle çnl•7ııcagım Bundı 

muv&ttal& ol.ac.,gııudan a.ramwıa teWNQa •t.&wt etu &&.MMlı4 ,. .aıw~w. 

O, ba§ını salladı: 
-Ne mi yapardım?. Hiç ot 

mazaa elli kişi öldürOr, pencere 
ve kapılarınızdan kaçmağa lüzum 
~örmeden bu sokaktan çıkar gi• 

:ferdim.. 
- Senin adın nedir delikanlı?. 
- Adımı sorma:naklığınızı ri • 

~a edenm .. Bir deli, bir macera • 
pereıt, bit aşık; o kadar .. Bana 
.nr kılıç ver, isterse en adi çeliıc
ten olsun.. Şükranımı, bir altın 

'ulaç göndermekle yerine gelin· 

• • • 
Bu hadise ve bu vak•amn kalr 

-amaru kimdi? •• 
Bunu anlamak için, eene Pren· 

•ıca Kiyararun sarayına dön~cc· 
.tizi. 
Doğan, dilber Vene<lik kızınıll 

huıusi tuvalet odasına girince• 
•:trafma baku; 

Burası, bütiln bir ıaray zevk(• 
nin, bir genç kız buıusiyetinııı 

>Utiln teferiUtım taşıyordu. Oda· 
un içinde, tatlı, bayıltıcı bit koku 
ıardı.. Duvarda, Kiyaranan ncfiı 
.>ir portresi asılı idi. Bunu, maruf 

0

Jir halyan ressamı yapmııu. o~· 
·~ da tam o sırada, Kiyaranuı 

>dasına girmişti. Doğan, burada 
'azla kalmağı, bilhassa sevdiği 
kıı besabma zararlı görüyordu.. 
Kendid için ölüm de varda. 
kurtuluş ta. Fakat emellerine mu· 
vafiak olmadıiı, Venedikten ay 
rılmağa mecbur kaldığı veya can 
verdiği takdirde, Kiyara, ismeti, 
ismi ve 1ercfi padavraya . dönmUJ 
bir kız vaziyetine dUıecckti. EM· 
sen Kiyara, onu hertürlil milcade· 
leden menetmişti?. 
Binae~leyh, burada durup Ya. 

ziycti tehlikeli bir tekle aokmalr 
ta ne fayda ne mini vardı?. 
Dukanın sesi daha yen! duyut 

nuştu ki, Doğan. kararına bile 
vermiıti: 

Buradan kaçacaktı. 
Bu. ıere(ıizlik değildi. Bil51clı 

~erek Kiyara, gerekse kendiıi r 
çin çok dürüst, çok yerinde bir 
.ıarcketti .. Bo-ıu boıuna ölmek ve· 
ya öldürmek, göz göre göre Kiya• 
rayı elden kaçırmak değildi. lıte. 
bu düıUnce iledir ki, Dolan ha· 
rekcte geçmişti 

Pencereden a~jtya bakta: Ç~ 
yükac.ktl. 

Pencere kenanndan ura)'tft 
traaaıına çıkan ve ıadcce mimari 
ir süs olarak yapılan ince, ro• 

fımsı bir yol vardı. Fal.at oraya 
h çıkamı}'ordu. 

Doean ~irdenbire hatırladı: 
Belinde korsanların kullandıeı 

ir kement vardı. Bu, ince bir ha· 
tattı. Ucunda ıcilçük. fakat kuv • 
ıetli bir çengel bulunuyordu. 
!emen halatı çıkardı we alı~kan 

bir elle ucunu. trasanın kenarına 
fırlattı.. Birkaç defa çeki§tirdl 
ve: 

- TamamL 
Diye mırıldanaralı birdenbire 

;encereye çıktı. Yanm aaniye 
:;onra, Doğan trasada idi. 

(Devamı var) 

•y kalmadı T 
Uşak - Valn12 alac-al<lıtann r&• 
• JlJJw1 1&1e.klupb.r111 ..,._,W. W. 

dl. 



Emir Hacı Hüseyinin kılıcı 
"X azan: Maurice Magre 

Çeviren; Muzaffer ESEN 

(Dünkü nüsbnd:\n devam) l 
Bu cümle beni titretti. MarsiJ· 

yada gördüğüm Zuhaf kumanda· 
nını hatırladım. 

- o.ıunda mı kolu kesilmişti, 
dedim. Niçin kolunu !:esmişlerdi :ı 

- Garip bir çarpışma sonunda. 
- Demek g'lrip çarpışmalar 

ıda var ha!. 
- Evet .. Doğrusunu söv! .mek 

lazım gelirse böyle çarpışmalara 
bizim zabitler başladı. Bu, !ngil· 
tere • İspanya harbinden kalma 
bir adetmiş. 

- Fakat bu adeti menetmek 
lcizım. 

- Niçin, teke tek çarpışmak 
kahramanlık alametidir. Bu adet 
Cezayirde ilk defa Lamorisier 
kullandı, fakat gitgide hiç bir 
Arap kendisile çarpışmak isteme· 
di. Lamorisierden sonra mezarını 
göroüğümüz Sen Feliks, bir de 
Vitrop isminde bir Zuhaf zabiti 
bu ananayı devam ettirdiler. 
İkisi de kılıç kullanmakta çok 
mahir idiler, fakat Emir Hacı 
Hilscyin gibi bir adamla çarpış • 
mak hususunda kılıç kullanmakta 
meharet neye yarar. Bir defa E· 
mirin çok müthiş bir kuvveti var. 
Hücumları çok şiddetlidir, adeta 
bir harp dahisi sayılır. Hatta 
Vitrop'la çarpışırken de hasmını 
kolaylıkla ölıdürebildi, fakat düş· 
manınm bir kılıç vuruşunda kotu· 
nu, ta omuzbaşından koparmakla. 
iktifa etti. Çarpışmayı seyreden 
ler, zavaUı zabitin kıhrıyla bera· 
bcr uçan sağ kolunu gördüler. 
O vakıt Emir atma yarım çark' 
yaptırmış ve bıyık altından güle· 
rek uraklaşmıştı. 

L!kayt görilnmeğe çalışarak 
sordum: 

- Emir şimdi bu civarlarda 
mıdır acaba? 

- Olabilir. Çünkü bugünlerde 
aleyhimize de pek amansız bir 
harp açtı. Fransızlar oğlunu öl' 
dürdüter diye öfkelenmiş. Bütün 
At'ap kamlelerini aleyhimb:He ıs· 
yan etirmekle meşgul. 

Şehrin duvarlarrna yaldaşıyor· 
duk. Yavaş yavaş karanlıkla~ 
ortalıkta !beni çok korkutan haya· 
letler dolaşıyor gibiydi. 

Arkadaşıma mütemadiyen iki 
düşmanın teke tek çarpışması as· 
kerliğe sığar bir şey olmadığını 
anlatmağa çabalayordum. 

Arkadaşım bu düşüncelere 

topdan cevap verdi: 
- Bize ne .• Bizden büyük rüt· 

beli zabitler, teke tek çarpışma· 
n;n şerefini bize bırakmazlar .. Fa· 
kat bu sefer Hacı Hüseyin ile 
çarpııacak olan kimse muhakkak 
ölüme mahkurrl:Iur. Çünkü Hüsc· 
yin oğlunun öcilnü almak maksa· 
dile yanıp tutuşuyor. Bana öyle 
geliyor ki bu çeşit mübarezelerde 
kılıcın çeliğinin büyük bir ~ 
var. Arap Emirlerinin çok ağır 
olan bu kılıçlan Mısırdan gelir. 
Hastahanede yatan Vitrop'a ke· 
sik kolunu ne yapacağını sorduk· 
lan vakıt: 

- Size hediye ediyorum, de· 
mi~ti. İsterseniz şişe takıp kebab 
yapıruz. Eğer sol elle kılıç tut· 
mak ve atın dizginlerini dişle -
rirnle idare etmek sırrını öğrene
bilirsem intikam almak için bir 
Mısır kılıcı alacağım. 

Hiç sebebi yokken, :çimde kö· 
tU bir endişe vardı. 
Dahra lda'ğlık mıntakasında keş· 

fe çıkan bir kola kumanda ediyor· 
dum. Her gün gec~ yarİsından 
sonra on kadar atlı ile knrargfih· 
ta., ayrılıyor ve sabaha karşı dö· 
nüyordum. Bir akşam yine keşfe 
çıkmıştık. Uykusuzdum. Uyku· 
sw;luk sinirlerimi büsbütün boz· 
muştu. 

Atların ayak sesleri. buna yıl· 
dırım sesi kadar kuvvetli geliyor· 
du. Yabani zeytin ağaçlan ara· 
srndan yürüyorduk, Esasen ku· 
mandan bendim. Fakat başçavuş 
idare ediyordu. BaŞçavuşumuz 
Rusyada ve ilk işgal anlarında 
Cezayirde harbetmiş ve düşman 
önünden kaçmayı iyi öğrenmiş 
eski bir askerdi. Bana daima 
''korkma, derdi. Cezayirin her 
tarafını avucumun içi gibi bilirim. 
Araplarla karşılaşır.sak, kimsenin 
bilmcı:liği yollardan döneriz." 

Ben beygirimle uğraşmaktan 
Ç&VU§U dinlemeğe pek vaktt bu· 
lamıyordum. Çünkü bu musibet 
hayva ildde birde iki ayağı üze· 
rine lralluyorc!u. ômm için <lliş" 
memeğe çabalamaktan b:lşk.a bir 
şey yapamıyordum. 

Şafak sökmek üzere idi. Artık 
karargaha dönüyorduk; çavuı: 

- Haberiniz var mı? dedi. 
Dün karargaha haber gel:li. Hacı 
Hüseyin bu civarlarda imiş. 

Bunu işiden bir ne.fer arkada· 
şına: 

- Karşılaşırsak yok mu? 
Dedi ve elile kılıçla vurularak 

yere düşmüş bir başın işaretini 
yapu. 

Bu sözler nedense bilmem ba· 
na bir alay gibi geldi döndüm ve 
haykırdım: • 

- Beni değil Hacı Hüseyin, 
hiç kimse korkutamaz. 

Tekrar yola ko)!ulduk. Koca· 
man ağaçlar arasından geçerken 
tıpkı bir tiyatro sahnesinde ol:lu· 
ğu gibi ortalık birdenbire aydın· 
landı. 

Çavuş: 

- Durunuz, dedi. Ormarun 
kenarından baktım ve az kalsın 
bir feryad kopanyordum. 

Önümde taşlık ve kumluk bir 
saha glineşle pırıl pınl parlayor· 
du. Bu kum sahası birden kara 
gövdeleri görünen başka bir or· 
mana kadar uzayıp gidiyordu .. 
Solda hangi zamandan kaldığını 
bilmediğim birtakım siitunlarla 
süslü bir harabe vardı. 

Burasının neresi olduğunu 
sormağa vakıt bulamadım, Doğa.'l 
güneşin ışıkları altında doğru 
dört nalla gelen bir süvari gör· 
düm. Bu adam bana bin bir gece 
masallarının kahramanlarından 
birisi gibi göründü. Yüzü balmu· 
mu renginde idi, siyah, dört köşe 
bir sakalı vardı. Menek§e rengi, 
kenarları işlemeli bir burnos giy· 
mişti. üzerinde silaha benzer hiç 
bir §ey görünmiyordu. Güne~ a· 
tırun ayaklarından fırlayan çakıl 
taşlan bir kıvılcım gibi ışıklandı· 
nyordu. Bu dakikada bu adam 
gözüme tabii bir insandan daha 
büyük görünüyoı'du. 

Bir avcı neferi mırıldandı: 
- Odur, Hacı Hilscyin. 
Sonra illve etti: 
- Bu mesafeden onu bir kur· 

§UIİda yere serebilirim. 
Ve aynı zamanda tüfeğini omu· 

zundan indiriyordu. 
Bana öyle geliyordu ki dünya· 

nın yaratıldığı gündenberi Allahın 
bütün kudreti bu karşılaşmayı 
yapmak için sarfedilmişti. Kaı· 
lıim o kadar hızlı çarpıyordı ki 
ncferlerimin bunu işitmemesi im· 
kinsızdr. Ağzımı açarsam dişle· 
rim birbirine çarpa çarpa kırıla· 
caktı. 

Biraz ilerimde tluran çavuş 
beygirini geri çekerek emir al· 
mak için bana yaklaştı. 

Soğuk bir sesle: 
- Çok kalahalık olduklarını 

sanmıyorum, dedi. 
Hakikaten ağaçlar arasında ve 

harabenin enkazı içerisinde farke· 
dilen beyaz lekelerin sayısı biz· 
den ço-k fazla değildi. 

Çavuş eğilmiş, bana bakıyor, 
hala bir emir ~kliyordu. Bu sı· 
rada bize hayli yaklaşmış Hacı 
Hüseyin de durmuş, iki üç ldefa 
tekrarladığı arapça bir cümleye 
cevap bekliyordu. Şimdi emirde 
çovuş gibi gözlerini bana dikmiş· 
ti. thtimalki o da uzaktan gözleri· 
min için-deki kaçmak arzusunu o· 
kumuştu. 

Bütün bunlar ancak bir kaç sa· 
niye sürdü. 

Hacı Hüseynin sözlerini dinle · 
memiştim. dinleseydim de anla· 
mazldım. Fakat onun ne dediğini 
dinlemeden, anlamadan biliyor· 
dum. ' 

Çavuş tekrar bana baktı, nef· 
retimi, acımak mı olduğu belli 
olmayan garip bir sesle: 

- Hacı HUscyin, dedi, müfre· 
ze kumandanı kendisile teke tek 
döğüşc çağırıyor. İsterseniz biri· 
nize ben .... 

İşte o vakıt halii izah edemedi" 
ğim hadise vaki oldu. 
ArkaırHa Hacı Hüscyine nişan 

alan neferin silahı indirttim. Bir 
kelime bile söylemiyordum. Zira 
d•şlerim birbirine çarpıyordu .. 
Fakat kılıcımı çektim ve Hacı 
Hüseyine teklifini kabul ettiğimi 
anlatmnk üzere kılıcımı yukarı 

kaldırdım. O da ne demek iste· 
diğimi anladı, burnosunun altın· 
dan eğri ve parlak kılıcr çıkardı 
ve başrn1n etrafında dör.dürdü. 

Harikulade bir kuvvet beni 
çileden çıkarmışti. Görüşlerim 
deği~memişti. Şimui l>ana çavu· 
ıun tal;dirle baktığını hissediyor· 
dum. 

Çavuş: 
t... - Benim kılıcımı alınız, dedi 

Y
OVAN Sekoşan, sarhoş 
olmasaydı, ve arkadaş· 
lan bundan istifade et· 
memiş olsalardı, bir a· 

snçalfil vnv~n 
VtY~©SS>U~vy<§lUo U 

mele olan Yovan bugün ölmemiş 
bul tııacaKtı. 

Şimdiye kadar hiç bir kimse 
onun oHüğü !ie;cid!' Cilmemİ§tirf. 

Yavan. fazla ~ azanmaldığı için 
karn:n. istediği gibi doyuramı· 

yorclu. Arkadaş)arı onu bir gün 
bir lokantaya şarab içmeğe davet 
ettiler, 

Sofrada hamsi balıklan vardı; 
Yo\•an bu ufak balıkları kılçıkları 
ile beraber yedi. Bunu gören ar· 
kadaşlarından biri Yovanla: 

"- Kedi misin, nesin be müba· 
rek" diye alay etti. Bir diğeri 

Yovanın, bir kedinin yiyeceği bli" 
tün şeyleri yiyecek kabiliyette ol" 
duğunu şaka tarzında söyledi." 

!ş iddiaya biniyor; arkadaşlar 
ikiye ayrılıyorlar; bir kısmı kedi· 
nin yiyebileceği her şeyi yiyemi· 
yeceğini iddia ediyor, diğer taraf 
ta yiyebileceğini söylüyor, hafif 
tertip sarhoş olan Yovan C t yiye· 

Yovan lokantada diri fareleri böyle yuttu ..• 

bileceğini ısrarla iddia ediyoıi:lu. 
Bir şişe viski mukabilinde önü· 

ne iki canlı sıçan getiriyorlar. 

"Haydi ye bakalım" diyorlar. 
Herkesin hayreti karşısında, 

Yovan elini kapanın içine soku· 

yor; kuyruğundan yakaladığı bir 
sıçanı ağzına alarak çiğnemeğe 

başlıyor. 

Elini, ikinci sıçanı çıkarmak ı· 
çin kapana sokuyor ve ikincisini 

de yiyerek bahsi kazanıyor. xa· 
zanmış olduğu viski şişesini önü" 

ne koyuyorlar. Viskiyi içikten 
sonra, yine lokanta sahibine 
canlı fare getirmesini söylüyor, 

Yovan daha komışmasmı bitirme· 
den olduğu yerde sallanmış, yüzil 
mosmor kesilmiş, yüzükoyun .ye" 
re yuvarlanmıştı. 

Doktoru çağırdıları vakıt artık 
J.rtık yapılacak bir şey kalma· 
mıştı. 

işe polis vaziyet etmiş ve mah" 
keme Yovanın ölümane sebebiyet 
vermiş olan arkadaşlarını hapis 
cezasına mahkum edilmişse ele. 
mahkumiyetleri tecil olunmuştur. 
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zusunu gösterdi. Birlikte çıktılar. 

Beti'nin ilk işi, mektubu sor -
mak oldu: 

- Mektubumu nldrn tnbii? 
- Evet aldım. Ve bugüne ka-

dar emlrlerine itaat ettim. 
- Fa.kat gelmeseydin daha iyi 

edecektin! 
- Niçin sevgilim? 
- Anlatması güç. Frank öldük.. 

ten aonra, ben hakikaten değiştim. 
Hatta sana karşı lı.ile hislerim de. 
ği.şmişti. Artık hiç kimseyi seve_ 

ı ıniyeccğimi sanıyordum. Hayatı -

Evet .. dönecekti. Buradan, im sev
gilinin yanından aynhp kendi evi
ne avdet edecekti. Fakat meseleyi 
de kurcalamakta devam edecekti. 
Bu esrarın perdesini sökmek, yırt 
ma.k lilzundı . 

- Peki, dedi. Gideceğim. Fakat 
seni seviyorum Beti.. Seni böyle, 
bu hallere brrakamam. Biraknuya_ 
cağını. 

Beti bir şey söylemedi. Ancak 
bir müddet sonra: 

- Eve girelim mi? diye sordu. 
- Hay hay, nasıl istersen ... 

Stanton sayfiyesinin gUzcl bir mm üzerinde o korkunç gölge, ma
yUzme havuzu vardı. Molll yUz • tem ve aUpbe gölgesi oldukça, hiç 
mek istemediğini !Söyledi. Fakat bir şey yapabilmekliğime nıhan 

Lcs ve Mod iştirak ettiler. Yüzme- imkan yoktu. Bunu sen de tnkdir 
den sonra kokteyl içmek faslı ba.,_ edersin sanırım. 

Fakat sana vaadediyorum: Senin 
hayatınt, hayalini ve saadetini 
kaplayan o korkunç şüphe ve ma. 
tem gölgesini üzerinden kaldıra

cağım, kaldıracağız. 

ladı. Bir masa etra.fmda toplan .. Evet. Ceri vaziyeti anlıyordu, Beti bu sözler karşısında Ce -
riyc acayip bir tarzda bakakaldı. 
Sonra birlikte misafirlerin bu
lunduğu odaya girdiler. 

mışlardı... Üç erkek kardeşi ölclüıiilmilş ve 
Bu ailede a.kmaşları, umumiyeL bala katilin cezalandırılmamış oL 

le erkekler smokin giyinmeği ve ınasmm, bu krzı ne hale getirebL 
kadrolar da tuvalet değiştirm<.'ği lcceğini anlıyordu: Ceri briç oynamakta devam 

etmek istemiyordu. Ancak zihnin 
de doğmuş olan bir planı, daha 
ilerletmek arzusundaydı. Bu 
plan, esas itibarile psikolojik bir 
plandı: Stantonların üç haftadan. 
beri kendisini görmediğini bili
yo~u. Bu itibarla her birisine, 
bu cinayetler hakkında bildikle -
rini söyliyecek olursa, acaba na
sıl bir tesir hasıl ederdi. Evet 
söyleyip, gitmek... Alt tarafını 

Rayli devam ederdi. Bu hakikat
leri bildikten sonra Stanton ai-

udet cdinmi5lerdir. Fakat Ceri be. 
raberinde smokin.ini getirmemişti, 

Ak§am ycmtirine öyl~e oturdu. 
Aktıam yemeği esnasında Mar
sel'in hfllfı bu aileden ayrılmamı.' 
olduğunu ve yemeklerin onun ta
rafından hazırlandığını gördil, 

Yemekten ııonra biriç oynamağa 
oturdular. Bu partiye, kom.§ular .. 

dan da bir kaç kişi misafir gelip 
t~Urak etmişti. 

1ki saat kadar sonra, Beti, Ce.. 
ri ne dışarıda biraz dolaşmak ar. 

çeliği daha iyidir. 
Silahını elime verdiğini ve be· 

nim kılıcımı alJığını hissettim. 
Fakat görmedim. Elime bir değ· 
nek parçası vermiş olsaydı onun· 
la da saldıracaktım. Atımı mah· 
muzlarken bir rüyada söyler gibi 
mütemadiyen tekrarladığım cüm· 
leyi hatırla yorum: 

- Neden çavuşların\ kılıcı a· 
ğır da zabitlerin ki hafif? 

Ölüme doğru gittim muhak· 
kaktı, fakat bu sıral:la ölümü de· 
ğil, benim de atrmrn ayakları al· 
tından kıvılcımlar çıkıp çıkmadı" 
ğm dül}ünüyordum. 

Çarpışmanın ne kadar sürdü" 
ğünii sonradan arkada~lara sor· 
muştum. Bir dakika bile sürrnedi· 
ğin1 söylediler. "Bir saat sürdü'' 
dese.t:liler yine inanacaktım, düf 
manrn yüzü ve elbisesi lbeni adeta 
ipnotizma etmişti. Kendi kendi· 
me: "Ne kadar güzel adam edi· 
yordum. Gözleri ne parlak!" Son· 
ra kumandan Vitrop ve yüzbaşı 
:3en Feliks't hatırladrm. ikisinin 
de kılıçlan Hacı Bfu>eynin yata· 
itam ile kırılmıştı. 

Ilt.la düşünüyordum: "Bu bir 
asker silahı cleğil, bir cellat satı· 
rJJır. Bu adam bu kadar ağır şeyi 
nasıl kullanabiliyor." Elimdeki 
kılıç ise bana bir saman çöpü ka· 
dar hafif geliyordu. 

B~ygirlerimizin ba~ı birhirine 
tlokundu. Karşımdaki ;,tdam lıu 
ılakikada bana kolaylıkla vura 
hileli. Zira hareketsi:z, . uyıışak, 
ı:8kin duruyordum. Bana öyle ge· 
liyprdu ki beygirin üzerinl:le olan 

- Anlıyorum, Beti; .. 

Bcti'nln gözleri parladı ve limit. 
le ona dönerek: 

- Öyle ise yarın yine Nevyor
ka gitmen lfızım. dedi. Ve artık 

bir daha geri gelme... Çünkü se
nin gcJic•in beni sadece bedbaht e
diyor. 

Ceri yutkundu. Kızdan daha bil. 

yük bir dostluk, daha derin ve a. 
çık bir kalp bekliyordu. Fakat kız, 
ıztırnbmın bütUn inceliklerini ona 
anlatamıyacak kadar mağrurdu .. 

ben değildim. Bir başkası idi, 
hen de kenardan bu çarpışmayı 1 
seyrediyordum. 

lesi ef.ıradmı Haynes ve aşçıha§ı 
Marseli göz altında bulundurur. 
du. Fakat şim:ii... Tehdidiıft o 
tarzda yapacaktı ki, suçlu olan 
muhakkak surette manidar bir Hacı Hüseyin birdenbire gül' 

meğe başladı, bu gülüşl: bir ha· harekette bulunacaktı. 
karet varclı. Fakat asıl yüzünü Saat on birdi. Önünde en aşağı 
birdenbire iğrene bir manzara on iki saat vardı. Bununla bera-
cıldı, yüzü bir katilin yüziinıJe gö· be b 'k' saat 0 · • • .. 
.. f ·f d ·ı d r, u on ı ı na ışını gor. 
ıunen ne ret ı a esı e algalandı. w ~ • • ~ A T 

Aynı an içerisinde kolu beni rnege kafı geldı. Evvela l.:.ayn~~ 
vurmak için kalktı. Bu sırada a· 

1 
elen işe )Jaşla<lı. Onu yalnız bul. 

~~m .sebebsiz yere yine iki. ~yağı 1 du. Ve ona: 
uzcrıne kalktı. O vakıt ıc;ımde · Bcnı·m 1· 1 k ·· 

k 
. w - , po ıs e ya ın muna-

yaşama arzusu yemden dogdu, . w • • • 

kuvvetimin geldiğini ve bileğim· sebetım ~ldugunu belkı 1:>ılmıyor 
de toplandığını hissettim. sun: dodı. 

Kılrcımr bir defa savurdum. Hayncs, gerçekten p§ırarak: 
Beygir ayakları üzerine çöktü. _Ne dediniz efenaim? Dedi. 
Bu sm~da taşlar üzetinc düşen 
bir: yatağan 'sesi işittim. - Evet, ben polise mensubum. 
Hacı Hüseynin vücudundan he· Ve polis, her şeyi biliyor ... Sana 

men ayrılmış gibi başı yerde sü· bu sırrı söylüyorum. Çünkü mü. 
rünüyordn. Şimdi bu baş bana dürle kavga ettim. Gelecek pa
çok küçük geldi. M3:;1Uplar dai· zartcsi günü için hazırladığı pla. 
ma küçük görünür. nı bozmak istiyorum. 

Şimdi ·yerine ıdönmüş, çavuşa 
kılıcını almasmt işaret ediyor· Ceri bu sözleri söyledikten son 
dum. ra çekilip gitti. Ifaynesin §a§km. 

İşte Cczayird.eki şöhretimin lığı devam ediyordu. 
başlangacı bu vak'a oldu. Cesare· Bir bardak süt istemek baha_ 
timin uyanması için çavuşun nesile M arscli çağ111dı ve 011a: 
nefretle veya merhametle yüzü· 
me bakması kafi gelmişti. 

Amcam hildiyesinin bu ıfoktası· 
na gelince eliyle Licjyon donör 
nişanını okşadı, ve: 

''Cesaret nisbilbir şeydir, dedi. 
'!'rpkı aşk~ 'lıenıcr .. Aşk t.1a insan 
karşısmdakt kaı.lını seviyor mu, 
yoksa ondan nefret mi c.l:liyor, 
bir türlü kestiremez." 

- Polis~ "o,, nun nerede ve ki
min tarafından yapıldığını biliyor 
Marsel, dedi. "O,. nun ne oldu
ğunu söylemiyeccğim.' Ve sana 
lıu sözü niçin ııöylediğimi de 

c<Sylemiyeceğiın. 

Bu sözler, Marsel'in benzini li
mon gibi sararttı. 

Mo<l, kendi.sine bir içki hazrr .. 
lamakla meşguldü. Ceri ona yak .. 
laştı ve kendisinin· polise men.sUP. 
olduğunu söyledi. 

Mod, istifini bozmadan: 
- Yok canım, dedi. Ne ente

resan şey! 
Ceri devam etti: 
- Ben bu aileye leke ~hne

sini istemem. Fakat vazifem do.o 
layısile bu aileye muhakkak •U .. 

rette leke getirecek olan birini 
biliyorum. 

Mo<l baka kaldı ve elindeki lca.
deh yuvarlandı. Mod ki, ne ka
dar kendisine malik bir mahlQic 
olduğu malCım. 

O gece yukarı katta Les i]e 
karşılaııp ona da bahsettiği %&" 

man Les'in bayılacağını unıyor• 
du. Fakat bayılmadı. Sendeledi, 
sonra bir takım manasız sözlet' 
kekelemeğe başladı. 

Molli'nin bu havadis kar§Jıırt
da rengi uçtu ve diliyle dudak .. 
larını ıslattığı görül:lü. Ert~ 
sabah kahvaltı sofrasına ilk inetl 
de Molli olmuştu. Ceri gelmedi. 

(Devamı var L, 
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