
. . . ,. ; ~ . ' . . . . . . " . . .. ' ' '. . . . ,· . . . KURUi 

111 
CUNUN EN GEÇ 
SAATiNDE EN 
SON HAVADtS
lE:RtLE ÇIKAR 
liALKGAZETESt 

Sahıbl ve lJnıum Ne~rıyaı 
MüdihD : 

HASAN RASiM US 
Ha~ılıJ ığı yer : 

VAK 1 T MATBAASI 
"4nlrrırn <:nddtııl \'Al</1 \'11rtlıı 

il 

ın 
il il 

ısı r 

1111 

a · 
il 

1 
il 

1 
111 

1 4141 
MART 1940 

PAZARTESi 
Stokholm, 11 (AA.) - Kaunaatan 

Aftonbladet gazetesine bildirildiğine 
göre, Finlandiya halk hükUmeti reisi 
Kusinen ile bu hükUmetin diğer azaaı 
Finlandiya ile sulh müzakerelerine bat· 

lıyan Sovyet hükUmetinin hattı hareke
tini tenkid ettiklerinden dolayı Sovyet 
hükUmeti tarafından tevkif edilmiştir. 

dan teşkil edilmiı ve bu devlet Sovyetlerce hakiki Fin hü• 

kQmeti olmak üzere tanınmış ve devlet riyasetine de Ku 

sinen getirilmişti. Kusinen ve arkadaşlannm tevkifi Mos 

kovada devam etmekte olan Sovyet • Fin müzakereleri• 
nin müsbet bir sahada inkişaf ettiğine bir delil teli.kk.i ed 

NOT. : 
l'Nurnara : 187 Sene: 2 

el 23872 • i>osta kutusu 214 
Malfun olduğu üzere Fin halk hükumeti her iki dev 

let arasında muha~at başlaJığı vakit Sovyetler tarafın ilebilir. . (Diğer yazılar 2 inci sayfamızda) 
~ 

------------------------! 
1
Müdafaa hazırlık- RibenıroP kral ve papa 
ılarımız mükemmel tarafından kab·ul edildi 
j YOKSEK MÜDAFAA MECLiSi PAPA A1MANYAYA RAZI 

t lsnıet lnonu nun f eıslıgınde yaptı f V 
1 

, .
1 

k .. · it I d 
Arık .... 11 • t ese ven me uzere a ya a 

ltiı -, (A.A.) - Baıve- tır. . 

~~~n teb]~~ edilmiıtir:. ~eclis, bilhassa memleke~n bir sulh planı hazlf landı 
ı 1 •ek nıudafaa Meclısı 7, 8, müdafaa haıırhklannı ve tertip-
cu:rt 1940 tarihlerinde Reiıi- lerini tetkik etmi§tİr. Bunların :Koma, 11 (A. A.) - Alman !mdan kabul edilinlt ve mUJflkat 
ru urun reisliğinde toplanarak memnuniyeti mucip bir halde ol· hariciye na.zm \'On Rlbentropun 40 dakika kadar 11UrmtlftUr. 

Ztıatnesinc dahil işleri bitirmiş. duğu görülmüıtür. bu sabah ııaat dokuzda kral tara- Yatlkan, 11 (A. A.) - Alııwı 
...______ hariciye nazın von Ribcntrop bu. 

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

Bir tayyare hücumımdan sonra Fi"landiyada yanan bir köy • 

gün aaa.t ll e doğnı Vatibııa gel-
miş ve papalığm an'anc'Vf menuıi
ml ile istikbal olunmuştur. 

Von Ribbentrop l>apanm hwrusl 
ktitilphaneeine kabul olunmuıs ve 
orada papa ile görüşmilşttir. 

(Dc\·anıı 2 ncl 11ayfada) 

.. - ... -· 
Hitlerle 2 sene 1 . • . . 

: . . . 
i 

En Çok 
sevdiğim 
Göringtir 
Bayan Göringte~ de ı 
hotlanırdım. İyi 

kalbli ve basit bir 
__. J _ kadındı 

Sovyet hücumu 
tekrar şiddetlendi 1 

Viborg mıntakasında Finler 4 ada kaybettiler 

Sovyet kıtaları buz yarıklarında 
mühim zayiat • 

varıyor 
Y azıaı 2 inci aay_lada 

Ak~am ycmeğinc!e, bir nevi 
börek vardı. Baj an Gö. ing ye
medi ve doktorunun, hamur 
işleri yemesini menetmiş oldu- : 
ğunu ileri s.irdü. i 
Ş'1manhktan mı korktuğunu: 

ı sorduğum vakıt: "Hayır, hayır, i 

i
t Hermann (Göringin Göbek adı) ,. 
ti~man kadınlardan hotlanır'' 
diye cevap verdi. 

1 (Yaz111 4 üncü aayfamızdaclır) 

Amr:rikn hariciye mıi5feşarı krndisini şimdi ltalyada btkliyı!!J 
rejikasilc brraber 

V els Ingiliz 
kralile görüştü 
Londra (Radyo, saat 18) - A· 

merika hariciye müsteşarı Mister 
Sumner Vels, Londradaki temas· 
lanna bugün başlamış ve kral ta· 
rafından kabul edilmi~. bundan 
sonra hariciye nazırı Lort Hali· 
faks ile görüşmü~tür. 

Gazeteler Yel in Londrara tam 
zamanında gel 'iğini kaydetmekte 
ve Taymis, Avrupa vaziyetinin 
ne kadar muğlak o:duğunu lngi· 
liz ha~iciye müsteşarının yakınen 
göreceğini söylemektedir. 

Karnat•alın bflgı'ın son günüydü. Fa1Uit b'u tğlmce '6ujünl;J ..... 
Kurtuluş olan Tatavlada bile ,ok nquiı ge,miltir. &ki KM * 
ıiinlmıN ""' bir. Pli z. iltd. .a,Jp " ... •h • 1 1 il 
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lstanbulda yavaş yavaş 
tarihe karışan bir şenlik günü 

K ©1 trlfl) ©\ v ©1 O inler Sovyet a eplerini 
rK.--.................................. ---........ ----·-......... _,,.. 
i farnaval eğlencelerine eskiden yalnız Beyoğ. 

l 
lu yosmaları iştirak etmez mirasyediler, hafi· 
yeler, toy delikanlılar hatta pa§a çocukları 

bile giderdi. 
kabul etmediler •• en uz 

... -- _..__ ..................................................... ....._ ............ . 
!:SugUD ıuu-uavaıuı ııon gUnUdUr. 
Şutııı.tuı aunlıu-llc, mart.uı 1Jk baf. 

taıu, dUnyaııw her tanuınaa karna· 

lD1lDBUplan, Delll1>a41ı, clişll, gtlçlU "ioskova müzakerelerin de kızı1ordu başkumandanıda bulunuyordu 

VllJ ı:ığhınceh:rtle l!:e'ıier. Hele Nla g1· 
bl. Monte Karlu gıbı., ılık ve wımu.za 
kokulu sahil gehirlert • eski bir ta· 
bun: • ,\i e.ı ..uJ..:u uyııar, sokaklar, mas· 
keli, maakeaiz insanlarla mahşer na. 
l1w aıır, guuç ku:Jarın bt:rtak ve şak. 
rak kahkıı.ıuılıırı wavı ufukları b111Qr 

ha.tiyeler, esJU mıraayec1ller, st~ör

ler, toy beyler, a1vU konı.lserllll, atıyı· 

1ı k&ba<ıayuar da ıouraıı 9derlerd1. 
Bunlar, Konfordlyanın; Odeon u 

yatruııunun, ve başka baloların lfu 
ayu)lertDd., oturur, kibar vasıtalarla 
meyıınccJlcrıe kadın geUrUrler, bura· 
!arda eğlcnlrler, tzeylıek) havaları 

oynulıır ve oynat.ırirırdı. 

ha.leh:rle ııW"Ur, net,11:1 u egı"ıu:e, wU· Arada maskeyt tal qağıl) etmek 
&ık ve §arkı sesleri bir ~vgW gibi blr yumrukta yüzünde paralamak 
auı Waf ...ıul11f uıunak kalblerc1e lhU• 
f'IUlı yangwiıar tuLuflurur. 

Londra, (ltadyo, saat 18) -
Moskovadaki mllzakercler bakkm

da bugUn en son alman haber, Fin 
bıırlclyc nazınnm Röyter ajansına 
verdiği beyanattır. Fin hariciye 
nazın bu beyanatında Moskovada. 
kJ mUzakerelertn hcnUz devam et· 
mekte olduğunu, R~ taleblertnln 
Finler tara.fmdan kabul cdilmig bu 
lunmadığmı söylenılgtlr. 

lılar, bazı adalan kaybctmlo olduk. 
lannı kabul eylemektedir. 

SovyeUer, körfezin buz tutm~ 
~Uu Urerinden bUcum ederek Vi 

borgun earb sahiline ayak bnsma 
ğa bUtUn kuvveUerile çalışmakta 
dır. Sovyetler burada Viborg §at 

tmda klin yarnnadoda 4 kilome• 

ŞlmAI oephcslnde, buekft.t de • 
vam etmektedir. Maamafih henüz 
;alip veya ma.ğUlp Uıyin cdilecelı 

~aman ~elmemlştir. Diğer tarnf· 
·an fazla kar ve fazla soğuk, ha 
reklltın buralarda çabuk lnklşa.!ınn 
"'lAni olmaktadır. 

Ta!pale'do Sovyct kıtal:ın geri 

oUskUrtUlmUştUr. 

Rayter nıuhabtrtnııı kaydettili 

~bi. FinlAndlya krtalannm matıO"' 

viyatı ·n dlıriplhıL ayni yUksek~ 

te devam etmektedir. Sivillere ge• 

l!nce, bunlar sulhU arzu ctr.ıokle 

t:>erabt'r, oerefalz bir aulbe ısnımil 
:ercfb ettiklcrinJ de tebarllz fltt.lt· 
'llehtcdlrler. 

Eııkt yılJımJa, Uıwıuulda karnaval, 
bır ıııevuııu telıikkl ei1lllrdL. lirtııU· 
yıuıllU', dUnyıwın tılçb:r Ulrı.ı.tmııa go. 
rtuwıycn wuteuevvl kıyafetlerle Bey· 
o~ıu ve Galata eokaklarına dökUiUr• 
ter, tıatta. lrıtaııbul Uln:ı.flaruuı. kaaar 

dumtııuyu makaalarnak gtbl aa~ma 
lar da olur ve bu yüzden bUyUk kav 
gaıar çıkardı. 

Hele çuk rakı iı;lp yolda dll§erek 
yüzU f:Ö2':U parça parça OlmUf MI'· 

ho;ılarm aayw bcaapsıı;dı. 

Diğer taraftan, eskl Fin eum. 
reisi Berllnde bugün Alman bari· 
clye mUsteşan ile görtlşmllştnr. 

StokholmdekJ Fin • lııveç lemaa· 

lan da devam etmektedir. 
llOSKOVA MÜZAKERF..LERİN 
DE lilZII.ORDU OAŞKUMANDA. 

re genişliğinde 'H 16 kJlometre 
U%UD!uğunda bir arazi işgaline mu
;affak olmuşlardır. 

i'inllndlyalılar, "ıUytlk bir ener
ji ile mukavemet etmektedir. Bir 
c;ok Rua tankı ve bcr defasında 
yUtleroe Sovycrt aakcri l't.nlllndlyı 

oplarmm buz Uzerlnde açtığı g~ 

'lklerden kaybolup gitmektedir. 

Alman Hariciye Nazırı 
BUtUn bu =ıı.let ııaJ:ınelerl IU'IU!m· 

da; perçemleri dökUk, gönıJeğt parça· 
\UcU'ü.ı''11. parça oımu,, p:ırma.klarmdan aıcım 

\'uzıerce mahalle çocuğu, maskara· 1 gibi kruılnr uı, beyaz Trablua ku. 
larw • o r.unıanlar kamavatcıı11rıı 1 §ağı llU;ıUk, .ollan lpıe bağlı olduğu 
ınıuık.ara c1erhm.U • arkalarına t.akı• bnlde, 1k1 polisin öaUnde Ur tir gt. 
lırtar, ahenkli atıcnkll eı vur~. ııe· den kopuklara da rruıUanırdı. 
oeu eeale ou beyU okurlardı: Bugünlerde cam, bardak, ayna kı· 

Mwılwru., mmık.uru., ranıarlıı, evlere aaılnnların, umumha· 
l"Lız.u, ı;ozu kıtpkaraı... ııe ta,şlıyanlann c1a badd1 hesabı yok 
Hakikaten kımınw yüz1J kapkara tu. TUrklerln maak&ra olmaları, 

klıniaınııı kıpkırmızıydı. Şlfı manta. kı t&kmatan yasaktı. PoJla buııa çok 
rtle, boya lle makyaj yapllrlar, KB§· c11kakt eder, mll!IUmanlardan maska-
lArını. gözlerini ve yanaklarını bo 
Yllrlıudı. liazılan da maske takarlar
dı. Mükeler ne tubnt ıeyıerd1. t:Slr 
buçuk metre boyunda bir burun, ucu
na k!gıt fener, yabul kUı;Uk btr QO
cuk ı paUk)I asarlardı. Ge<:e kAl:ıt 

teııertn içinde mum yanardı. 
Bir kuıım . maakaralarda, aınk ha-

mallarının kullandıklan uzun ıllrlk· 

lıı.n ktraralar, ortaısına bir yumurta 
U&rl&r. ıankl, çok ağır bir balya, 
blr ytık taoıyorları~ gltıl, terllye ter. 
llyt ahenkli bir ayak atıılle yUtUy .. 
rek sokak eokak dolaşırlardı. 

Karnaval, akı Romalılardaıı kal· 
ma bir ,enllkUr. Şenllk, btr elinde o
rak, Otckl elinde yaba, yan beline ka-

r Çipl k~aılttaııı, tııı.nauı <Satoren) 
ıidmdııkt mabut namına Romada bet 
nJ yapılırdı. Buna ı Satornal oenllk• 
1,.:1 > derlerdi. Şenlikler, sonradan ba• 
\ ıı..smı kaybetU, rullftne b1r oekU al· 
dl. Egtence, açık tutıta kadar vardı. 

ra olmu;ı blrtnl yakaladı mı derhal 
mııbl(emeye verirdi. Şehremini Rld· 
van papnın oğlu, bir gece maskara 
kıyateWe (Odeonı Uyatrosunda verı 
len baloya gttmıo, tnkat polis yakala
mıııtı. Şehremininin oğlu olc1uğU anla
ııtınca serbest bıraklldı. Fakat bu 
"hareka.t naıa.yka,,m uzun zaman 

ıar, ağtzlarc1a bir sakız gtbl çlğllen 

dl durdu. 
Karnavaım ve bu rezalet aahnelerl· 

ııln IOD perdesi ( Istırltye paııayın ı 
lle kapanırdı. Panayır Tat.avlada ku· 
rulurdu. Haftalarca eğlenen göbek 
atan, Nlana.c, cıvıyan, bora tepen 
tnaakaralar, gtlnahklr kadml&r, mu· 
babtıet telli.ilan Tatavıa meybancıe. 
rinde, ayazma ınrt.ıarmda,klllae meyda 

ıımda, Galata ve Beyoğlu aokaklarm· 
da yaptıklarım tekrarlarlardı. Ve 
ıtınıerce, gecelerce stlren o p.matalı. 
ctırUitUJU rezaletler böylece bfterdJ 

NI DA BULUYUl'OR 
Stok!tolm, 11 (A. A.) - Bura· 

ya gelen haberlere göre, tızılordu 
b&§kumandanı mareşal Vorogflof. 
Moekovada cereyan eden Sovyet . 

FinlAndiya mUza.kerelertne tştlrak 
etnıektcdir. Siyasi mahfiller, aıa
re::Jalln mllzakerelere lştira.kl, Fin· 
lfındlya generali Valden'in iştira
kin~ mukabele teekil ettlği kanaa. 
Undedlrler. General Valden, Ffn. 
landiya hUkOmctile asker zimam
darlar amıımda irtibat vazifesi 
görmek ltlbarlle, Ftnlflndiya bar -
bhıde ehemmiyetli bir rol oyna. 
maktadır. 

Keza Moüovadald Flnllndiya 

Diğer taraftan Sovyet krtaltı.rı 

~·uksen gölUnU geçememlştlr. 

Salla cephesinde, Sovyctler bil 
vtl.k kuvvetler tahş!d et.ınlşlerdir 

Bu cephede btlytlk bareklta baş 
ta.ıunuı beltl eniyor. 

Gümüşhanede 
Birer saat 

fasıla ile üç 
zelzele o1du 
Gümüşane, 11 (A.A.) 

- Cumartesi gecesi, sa
at 21 de iki ıaniye ve sa

Londra. 11 <A. A.> - Londra at 22 de 3 ve 23 te de 5 
·a gelen malfimata gi5re, cumarte. • "dd 1. 

murahhaslanndan olan Vonimaa 
71 ya.,rndadır. Vaktlle FinJAndiya 
murahhası olnrnk bulunmuştur. 

• • • 

si ''e paıar g1lnlcrl, Sovyet krtala· sanıye süren şı et ı 
n, Viborg körfezi kıyıtannda F1n· ı zelzeleler olmuştur. Ha
ltı.ndlyahlarn karşı şiddetli hUcum- sar yoktur. 
larda bulunmuşlardır. Finltı.ndiya-

Oıtadım Ahmet Raaim, e.sld kar· 
navaUan en ince tefen11atma kadar 
yaptmııtır. (Şehir mektuplan)nda. 
b&tka kltaplarlle gazetelerde Apokor 

lat.anbula da imparator tKoatanUDJ 
umıuııod girdi. Ondan ııonra da ._ 
kalllyetlerle beraber • tabir c:aJ ae • 
yerlqU. Rumlar, karnavala Apokor-
ya derler. yaya datr çok enteresan yazıları var 

ikinci AbdUlbamlt devrllıc1e kanı~ 1 dır. Onun bir karnaval bll<Ayc.stnı . 
vaı btr egıence uımakt.u.n çıkmlftL emektar mubarrlrltrlmlZden Konscllt· 
Karnaval meve,lml g\!llnce, toplantıla· IIkdam)da Ahmot Cevdet merhu . 

ngiliz kontrol 
limanlarında 

ruı, kUme kUme dolaıımalarıD 1ldc1et- mun odumda oturuyorduk. Ora.da 
la yaaak olma.ııma ve 11kı tazyiklere Ali Reıat. Babıı.nznde tsmall Hakkı 
ragmen, Beyoğlu ve Grılatada karna- beyler de vardı. Bu aırada Ahmet Ra· 

Kömür yüklü 16 ita/yan 
• • val rezaletleri ldeta c;lrıtC: gibi tap.r, .ım geldi. Ahmet Cevdet sordu: gem ısı 

etrafa dalbudak IAlıırdı. - iki gündUr niçin matbaaya uğ· 
Kar m&nlı bakkal çırakl&n. mey. ramadın? ııUtunun be§ kaldı. Londra. 11 (A. A.) - Pamia! 

lııtergritaa ve Arneat.o ltaıyaıı 

kömür va.purlan. dUn kontrol Ua. 
lerinl hamulelerUe terlletın.lşler· 

dlr. Bu gemiler, cenuba doğru 

seyre başlarken. dlğer Uç ltalyan 
vapunı da., tam y1lklU bir halde, 
kontrol UsUne girm 'şlerdlr. Bu 

eon Uç ttnlyan gemiııl Mita, Ede. 
ra ve Santa Maria tsimlcrlnJ ~l· 
maktadır. Bu gemilere boş vazl
yette bulunan diğer Uc; İtalyan ge
misi de lllve edlllr.ıe, halen lngl· 

hane mlçolan, vapur luatromolıın A· Ahmet Rutm cevap verdi: 

pokorya günleri oldukça eık ~ytnlr- - Apokorya yapıyordum. Tatavla 
lerd . Elleri, ayııklan tertemiz.dl. Bu· panayırmc1an btr gece evvel ae ka· 
tıunla beraber bep31 de çapraat yUrü. dar e:ıence varsa yaptım. lçUm, ısa 
yü~lU oıurUırdı. za gltUm balolan dolaştım. Zevk ve 

Tek, çllt. beşi, onu bir arada gezen eğlence' aamma ne vrırııa hepsini yap· 
maskaralar olduğu gibi, toplu, rumla· tım. Çok, ama çok ıc;tlm. Ertesi gUnU 
ruı ı r>nrıynı dedlkler1 grup halinde de Tatavla p!l'l!lytrıydt. ••• kapısın· 
dolaşıın mıı.skıı.rıılıı.r da vardı. Bun· dıın ata bindiğimi biliyorum. Sonra 
lnrın sayısı baz.an otuzdan başlar, ba· ı neler oldu, neler yaptık, haberim yok 
zan elllyt, eeluıenl bulurdu. Kendimi nerede buldum blllyor mu· 

Yo.yıın gezıyorlaraa, en öne Uç beş sun uz? Tala vladn tıora tepen bir 
1Aterııa geçırtrlerdl. l.Atemaıan, oo grupun arasında, elimde mendil oy 
~. y1nnı adım meıa.te Ue armoııık, nuyordum. MUnlr Sllleymıın ÇAPAN 
mandolin. kltıı.ra laklp ederlll. Bu 
Bı1Z nı:.)eUne ı 'ienlşehlr bandosu ı der 
terdi. Bandonun arkasında zurna ta 
kmu yUrUr. çalgılar sıra ile "lcray 
ahı::ık., eıJerlerıll. Bauın da bepa1aln 
birden çaldıkları olurdu. 

Avaz, avaz. tUrkçc, rumcn gazel 
okurlardı. Arada Labanca atanlar, 
kubur ııkanlar da olurdu. 

Uazı katııeıcr de oynıyıınlnr tu 
lunıııaz. Karnavıılcııaı , ücretle erkek 
ve kadın köçek tutarlar, çalgıcılann 
arko.ııırıı:ıa bunlar göbek atarlardı. 

Bu alay ha.zan arabalarla, atlarla 
da ııezerlcrdl. O :ı:a.man çalgı beyıtle• 
r1 arabalara yerı~ır, gene en önde 
mevki alırlar, muazzam bir mev· 
kip tıallnde Gaıatnda cıogru yoldan. 
Beyo.tıuncıa ı cadc1e1keb1r) dc:ıı mut.a
earrlllığm önünden geçerlerdi. Bu a• 
tayfann, bu tıalde tstanbula kad&r 
uzadıklan da olurdu. 

1daakara p rlyalan içinde, umumi 
evlerin önUnde durup göbek atanlar 
olduğıı gibi, çalgılara, balolara girip 
parasız e:tenenler, vurup kaçanlar, 
ev, Kate Şıuıtıın bozanlar, ı;algıcıl&n 
dövenler de vardı. 

Karıı&val eğlencelerine yalım Bey• 
ıltJu yoım&lan, Karamanlı bakkal 
c;ıraldan, nım ve ermeni dcllkanlıla.. 
n vı bu kabil kimseler ~tırak et.. 
rııerler, Beyoğlu muhatııı heyetıııı 

'11.fmSUP llmera. ••maıyet1 aıeııl.ye.. 

-................ -·- AKŞAI\1 I 
....... --.. ·--- --· --

Necmettin Sadak, Alır.anyanın İtalyayı harbe aUrUkleytp ıU 
rilkle}1emiyeceği mevzuunu tetkik etmel:te ve ltnlyanın bugün 
için harbe girmeoktc hiç bir menf::ıati olmadığı gibi Alr:ıanyanın da 
bu çeıit bir teklifte bulun::ıaya::ağını, sadece İtalya i1e Sovyctler; 
barı§tırmağa çalı~acağını. şiı:I:dil:I: Almanyanın harbi blşl:a cephe· 
tere nakletmek igine gclır.iycceğini, Fin • Sovyet h:ırbinin bertaraf 
edllmeııinc de bunun için çal:ıtığını kaydeylemektedir. 

• 

sı:a. 

Burlıa.1 C&hit İstanbulun imarına ait bazı büylik i~lerfo harp 
dolayısile tehiri etrafında ileri sürUJen fikirleri kaydederek şöyk 
diyor: 

''.thmal edcmiyeceğimiz işlerden biri de yoldur. Yol için aar. 
fedtcefiıniz parayı hiç bir dü§linceye kapılmadan ve acımadan 
db'1nneliyiz. Baı,ıladığtmız yolları yanda bırakıp meydan açrruya 
kalkarsak en güHınç hataya düşmü~ oluruz. Sulhlln olduğu kadar 
har1>in de can daman olan yol için ceplerlmld boşaltmaktan kork· 
mı yalım. Dunu Y11pntarsak endişe endel:ıilid:a.." 

bekliyor 
tiz kontrol llmanmda bulunan ttaJ 
yan ıemls1 de UAve edilirse, haleD 
tnglllz kontrol llman:nda bulunan 
ltalyaa kömllr ıemilerlnln adecü 
16 ya baliğ olmaktadır. 

ICONT ÇlANO lNGILtz 
ELÇlSU.E GORtJŞTtJ 

Roma, 11 (A. A.) - Ste!&nf a· 
ıanaı bUdlrlyor: 

Kont Çlano dUn İngiliz bUytık 

elc;ia.I Slr Peral LorenJ kabul et· 
m}ftlr. 

Peni Loren lngtll.t hUkOmetinin 
i<>n gUnlerde tevkif edilml.ş bulu. 
nan 13 ltalyan vapurunu, kömür 
hamulelerUe birlikte gerl veıilmt>· 

il kararını aldığını blldirmlştlr. 

DönUı aey&hatlerine kömllı 

vilklil olarak başlamamış bulunan 
İtalyan gemileri. halen bulunduk. 
lan Umanlardan boş olarak hare
ket edeceklerdir. Kömür yükle
mek için bu Umanlara yeni vapur • 
tar da gönderi.lmlyecektlr. 

---o--
Bir Yunan gemisi 

tehlikede 
Ne\7ork, 11 (A. A.) - Makey 

radyoeu, 4343 tonil!toluk Yunan 
Alekaandroe yUk ıemislnlD Atlan
tikte tehlikeli ~ir vaziyette bulun.. 
duğuna dair bir tetmz almışt.ır. 

Danimarka Üzerinde 
uçan Aln1an tayyareleri 

Kopenhq. 11 (A .A.) - Dap.l.• 
marka tayyare daft toplan, dUn 

ağleden aoııra Şlezvlg civarında 

Danimarka arazfflinden ~n bir 

A1maJı tan&reli llzM1M aut aç. 

IDJftlr. J 

Bugün kral ve papa tara"' 
f ından kabul edildi 
(~ tarafı 1 btcl sayfada) 

B. Fon PJbentrop mUtoakiben 
kardinal Maglione Ue görtlşmilş. 

tur. Kendisine Dr. Klodiwı da da· 
lı1l olduğu halde Alman sefaretha. 
n~l erkflnından b~ refakat 

etmekteydL 
~u ziyaret mliDasebctlle Vntilca.n 

ricalinden birl havas ajaruıınuı 

Roma muhablrlnc ou beyaııatu 

bulunmuştur: 

1 - Bu mü16.kat, Alm&nyanoı 
talebi üzerine kabul edilınlştir, 

2 • - Bu ziyaret hiçbir veçhlle 

Almanyanm katolik kilisesine kar· 
şı takip etmekte olduğu hattı ba· 

rekette herhangi bir tebeddül VU· 

kua gelmiş olduğu manaaını ta· 
uunmun etmez. 

3 - B. Fon Rlbcntrop, bu fır. 
'3atta.n istifade ederek Vatlkanm 

ruhani kuvvetini tebdil etmiş, pa. 
pa da ayni fı1'88tt.an l-stlfııde ede· 
-ek Almanyaya bazı ibtaratta bu. 
lunmuştur. 

RO:\IADA BALKA..'1'.J HESELEI.E-

R1 DE KONUŞULUl'OR IUŞ 

Budapeşte, 11 ( A.A.) - Alman 
hariciye nazın von Ribentropun 
Roma seyahati diğeı biltiln mese· 
leleri ikinci safa atmıştır. 

Hükumet gazetesi olan Magyar 
Orsag diyor ki: 

Bizim hater aldığımıza göre R<ı 
mada Sumner Velsin vazifesi ve 
ayni zamanda Balkanlar meselesı 
mevzuubahs olacaktır. Fakat, Ro· 
rnanyanın enternasyonal hadiseleı 
den müteessir olmamasına Alman 
ya büyük bir ala!-ra göstermekle 
'>eraber.. Romanya ya garanti ve
-ilmesi m~lesi m...-vzuubahs ol· 
ıruyacaktır. 

tur. Iki hariciye nazırı bu ıerna~:ı· 
rına kont Cianonun evinde vcriletl 
~iyafette devam etmişlerdir. 

YA HARP YA SUJ.H 
Londra, 11 (A.A.) - Dailf 

Sketc, gazetesinin Kopenhag ınu· 
hablri yazıyor: 

S5ylendiğine göre Fon R:bcnt· 
rop, Amerika Hariciye Müııtc::a· 

rı Sumner Vela Romay;ı dö-une. 
den evvel Alm3nyanın geniş b:r 
askeri taarruza ba~lamadan yapı· 
caltt nihai ve mutedil sulh teklif• 
terini hazırlamak Uzere ttcılyat' 
~ükOmet merkezine 2elmiştir. 

Alman Hariciy~ Naıın 1t:ı1~'1l· 
Vt coğrafi vaziyetinin icap ettir• 

rliği ~ayri muhariplikttn m:aklaf 
tırmak nivetinde değildir. p.I· 
,,anyanın blr iki güne kadar Rıl'' 
va üe Finl!nd!yanın uyu~c:?~ı
.,ı ümit ettiği giSvlen.,.e ~cA·r. 

Naziler, Rus • Fin ihtl14lf ınm bal· 
tini mUteakfp İngilterede .qt 

Franaada bQk(\metln dclYi~ece~I· 
ni ve bu suretle üç memleket ti• 

rasında yanılacak milzakereter111 

'·alavla acağını limit evJemekt:' 
iirler. Almanya, İtalva ile ar'' 
~ındaki temasın r.ittikçe kavtıol' 
mu•ndan ve ftal•r.t"'tn milttefilc• 
terle ikti!adı rrUnasebetlcrint kıı1' 
vetlendircrck A lmımvavn kat1' ., 
t!lldn ettiği "havrihııhane" bı 
·ııraflık yerine sadece bitaraf kt11' 
-ntndan pek ziyade korkrııatr' 
~ad1r. 

RtnE..'\"TROPUN BU AKŞAAI 

llAREUET TEMES1 

Aynı muhabire J!~re, fvi ıuıb6 
"lan Berlln mahafillerinde, f?e!t• 

'"ek Ud ıv kinde va um1ımf suf?I 
mUral<erelerf bııslrvaca!n "~ 
veya Altranyanm taamıza ~eçe' 
cet! si:Svlen~ektcdfr. MUttefiJ<Jef 

&IUHTElllEL ,ımnlde müdahale edecek oltl( 

Roma, 11 f A.A.J - Röyt~: lanıa Almanya, Hollanda ve 9e1' 
Dün ö~leden sonra, von Ribent -:ikavı istilS etmek mecburtyetl1" 

rop ile kont Ciano. beklenildiğinin -le kalacaktır. 
'1ilatına olarak tekrar bulu~amı,· YENt BlR SULH PLANI 
!ardır. Von Ribcntrop Roma civa Kopenhag, 11 ( A.A.) - et" 
nnı ıı;ezmekle öğleden sonrayı ge· ling!!!ke Tidende. gazetesi, B$rd 
r·irm:~tir. t • t'hb edl . en ıs ı ar yor: " 

Oyle zanrıediliyor ki, kont Cia· Fon Ribentrop, Mu90lini ·ıı> 
no ve ltalyan hOkQm~tinin diğer kont Ciano. bir !Sulh planı tarıtl !f 
ricali von Riht-tnrop!a öğle yemE>· etmişlerdir. Bu p1An Amerild1~s' 
1inde gö:-üşmüş1er ve fakat bu hareketinden evvel Sumne:r Vt 
tama.mile hu ust mahiyette olmuş· tevdi edilecektir. 
~----~----.......:..~~~=--------~----------~ 

Sıra Almanlarda 
Merkezi Fransaya hır çok 

beyannameler atlldı 
1' 

Parls, 11 (A. A,) - Bir Alınan tayya~I. ew~"·' -- ,.,_rtf .~. 
merkezi Fnı-"ll llzerlnde uçarak muhtelif yer'"!'e ..t•a1PT•1" ,,._ .... lf 
Tayyare da!I toplan. tayyareye kareı atet &ÇD1I1 ve tayyare ıar~ 
tikametinde gözden kayboJınuetur. 

Sahte Fransız gazeteleri 
Bem, 11 ( A. A.) - Franaa tısttlnde ya:pmllJ olduktan btr ıı~ 

tan avdet eden Alman tayy&relert, Blle yaldnlnde lsviçre hududıJ Y ' 
kininden gec;mf!!ler ve btrtaJmn maleler atmıışlardn'. BAie eokaklıı~ 
dan tonlan.,,,.,. olan rfcıAlelerden htn:oğu Fransa halkına hitaben Jd',.ıi 
me ahnm1ştı. Bu risaleler arasmda Parls gazetelerinden Parl • SıJ 
ta.klld eden bUv!ll< krtada '1A"hılllr vardı. 

Sovyet mallarından 1\ i'ı r gümrük resmi ,<-
Pa.rtı, ı t - Fransa htıkQmeıtt. So~t,.rle Fr:-.. """' l\ramrı .... .,.11 ..ıı 

cut ticaret mukavelem mM.,et.Jntn bttttftnt, btnaenal~ t>etrol 11 ,1 
olmalt tlzere SovYet ma11.a.n.ut. u.mS ~ tarifeCDJ.u. ta~ 
retm.ıştiJ'. 

.. 

o 
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• ~ anb:rı=:ına sahipleri Fin radyosunun Sovuet mıltstıne hitabr tarafından muhte!if sebeb!erle terk J 

~~il·~:ı~:,::J ~7ı~ · '' i ıemleketimi.,;n müd~f aası için arca lıraya balığ olmaktadır. Bu f ~ i U 

~:~~\~~~i:un~~~~~~~ hayatı ızı te"a etmene azn etıı·k ?azı ~csi.kalar istendiğinden mal· u . y n 
ar sürat.e satılamamaktadır. Bu 
Yüzd~n de bir lasım ~ya bozul· 
~ta ve zarar görmel.."tedir. Ala· 

~a;ıar bu eşyanın süratie ta~!I· 
~es~ ıçin gilmrilk kanununda bazı 
.dılfita lüzum gönn:!ktedirle.r. 

lalı Bükreş bOyük elçimiz Hamdul· 
. Suphi Tannôver hfikftmcti· 

~nız!e temas etmek üzere bugfinkO 
r-oı~iyonel trcniJc eehrimiıe 
~e Illlştlr. 

ı ~oınanyada, zelzele fe1 iıketzedt· 
erı · · le . ıçın toplanan para iki milyon 
k:. bulmuş ve bu yardım . hare
i'c 1• umumi bir alaka ve sempati 
k , ktırşılarun•şttr. Zelzele mmta· 
k~ an 1çin r,ön1erilcn Romanya 
el restelerinin değeri ıro.ooo lira· 
a~ faz!adır. 
.. oınanyadan göçmen olarak 

f;:tderilec~k ırkda5lanmızın mik· y;; ıoo.ooo kişi kadardır. Geçen 

b'I ?ncak 3500 muhacir "etirile· 
rnı·t' ~ h • ır · Bu sene \'arın umurnt 

a vat engel ı . h . .k tan o mazsa mu acır mı • 
1 .. ~ı.~ınl arttırılması için şimdiden 
~..ıvı- c 1 

dır. ' r a mm.ısı dU~Onülmekte-
• y 

Sil ol vergisinin tahakkuk ve tah· 
Pıtn t::rzın:::ta bazı değişiklikler ya· 
ni tası muvafık görülmüştür. Ye· 

usuıe göre. bu vergi ficret \'e 
lllaaş sa~ıibi m:!Illurlan~ maacıla· 
tından k . "' 
rnükeı• C'iı}~-ıir. Simdire kadar 
la~ eflcrın yol vergisi otıırduk· 
lad1rı~ahalle mümessillerinin hazır
tah . an tahakkuk cetveline göre 

sıı e1iliyordu, 

n • Bulgar bandıralı Çar Ferdi· 
an:ı \'"p· 

'YÜZün<.J 0 aru evvelki gece fırtına 
ra~·a en Bozcaada civarında ka· 

• oturmu~tur. 
la G~enlerde Modada vukubu· 
f n heyelfuı htı.disesınin bc'ediye 
Per~f h:veti~ce ilniversite jeoloji 
ıazu:rıen tarafından tetkiki~ 

• gö:iilmüştür. 
i~ne Gazi köprüsOnün teseıın.mo 
katetiınzşguı komisyonun Nafia ve
lcö ne gönderdi~i rapora göre. 
bo;~Yü teşkil eden 2.8 dubanın 
dur. arı, ikinci defa boyanmış ol· 
def: dh~de gene bozu'muştur. Bir 
tQl a a boyanması IOzwntu gl> 

.rnnştür. 

b' ı.Z1llitte sarhoşluk yüz{jnden 
~ cınayet İ§!enmi~ Karacaso
nı n Me'~ncuma köyünde, topla· 
rnpt takı ıçen delikanlılardan Meh· 
r e !abanca ile 16 ya§lnda.1.ti Hay-
ıyı o!dUnnilstür. 

lü • Kocaeli havallsinde bu sene 
da.tün rekoltesi 1 milyon kilo ka· 
a~,;~ahnıi~ edilmektedir. Piyasa 
k 1~ \'e tik mahsul kilosu 65 
u~ştan muame•e görmüştür. 

r:ı Uludağ::!a yaz ve kış sporla· 
ti~!l1U ait bir yerde kurulması j
ll'l ır komite seçilen 50 evlik bir 
ı ahal!cnin in~sma talip o!an ba· 
b~ Yapı kooperatifleri dağcılık klü 
•ne müracaat etmlşlerdir. 

tı Askeri ve mü'kt tekaüt kanunu 

1 un üçüncü dereceden malt\l olan· tra ait hill<ümterinin 25 seneden 
e~~'a hizmette bu1unanlara tahc;is 
a ılecek tekaüt ve maluliyet ma· 

0~~arrna tatbiki şikrıyetleri mucip 
f Uğundan kanunun buna ait 
~;1raı1 annın tefsiri için Büyük 
,...... let Meclisine münıcaat edil
.. lıştir. 

~ ~oına bayQk Clçimiz Hfiseyin 
Se &ıp Baydur ile Sof ya e;çimız 
g' Vkı Berker memuriyetleri başına 
~~~ek. üzert bu sabah Ankaradan 
• '"'tnıze ı:telrnişleroır. 

n lranın Brüksel elçisi AbduJlah 
:n~rami bugilnkQ ekspresle gel· 
ı..'~ ve Toros ekspresi.le Tahrana 
'l<lreket etmiştir. 

Ayni trenle İJıiilizc:e Dqli Eka-

He!ainki, 11 (A.A.) - Fin si· 
yaşi mahafili, Fintandiyznın her 
züman oldu&u gibi ~imdi de is· 
tiklfılini haleldar etmiyc.cek olan 
makul bir sulh nkdi için müzake. 
rekrde bulunm:ığa Am~dc olc!u
ğ:.ınu beyruı etmel:tedirler. Faka! 
sulh tnrtlan, hayciycti hıraw 
mahiyette oluna harbe devam e· 
cleccktlr. Bu takdirde Finlndiya 
s:>n neferine kadar mücadelede 
bulunacaktır. Finıtındiya, sulh 
iç.inde yıışamak arzusundadır, fa· 
kat Fin milletinin, baricin vadet. 
melcte olduğu yardıma ne derece 
güvenebileceğini iyice anlam.ası 
lAzımdır. Finlii.ndiya, ecnebi mem
leketler hesabına bir paz&lık 
mevzuu olmaktan lrendiaini koru· 
mak arzusundad:r. FinlSndiya, ih 
tiyar edeceği fedai:iirhklcrı ken. 
di ölçüsü ile öl~mek ister. 

Fin Mahafili, Moskova milza· 
keratı neticeclnin pek yakrnda 
malum olacağı mfitale:ısmdadır· 
lar. Bu mahafil bizzat başvekilin 
Moskovaya gitmesinden anlaçıla. 
cağı veçhile bu mU:akerelerin 
pek ziyade milhiın olduğunu kay· 
detmektedirler. 
Aynı mahafil, bu mUzakereler 

esnasında Sovyetlerin bir müta · 
reke akdetmek arzusunu izhar 
etmemiş olduklarını i15ve etmek. 
tedirlcr. Sovyetler, bilSkis cephe 
Uzerindckl tazytklerini arttırmış
lardır. ?.hktarları artan hiicumla· 
n §iddetlcnmiş olup açık şehirle. 
Tin bombardım..'lnları devam et -
mel:tedir. 
HELSINKIDE NEŞREDiLEN 

TEBLIC 
Sovyct • Fin müzakereleri hak· 

kında dün ak§3m Helsinkide neş· 
redilen bir resmi tebliğde şöyle 
deniimektedir: 

"İki hUkOt:ltt bir milddetten· 
beri temasa girmişlerdi. Bu temas 

İsveç hükumeti vaa:tas.ilc teeasila 
etmiştir. 

Bu temasın gay~t. muhtemel 
barış imkanlanru tetkik etmek 
olmuş ve iki taraf doğrudan doğ
ruya gC>rü~melcrdeki faideyi tes. 
lim etmişlerdir. 

Sovyet hükilmeti, Fin hUkfür.e· 
tinin mümessillerini r,örüşmelere 
ba§lamak Uzore Moskovaya . da· 
vet ettiğinden Rytl ile ilk müza
kereleri idare etmiş olan Paasiki. 
vi, gener&.J Walden ve bir 
m e b u s t a n mürekkep bir 
heyet 6 11".artta Moskovaya git • 
miştir. Bu heyet Sovyet hükfıme 
ti rnümessillerile i.ki Uç görüşme 
yapmış, Fin mllmessllJeri Sovyet 
barıJ şartlarını 8ğrenmiştir." 

FiNLERDEN SOVYETLERE 
HiTAP 

Helsink~ 11 (A.A.) - Pinl!n· 
diya radyosu, dün ak§am Sovyet 
dinleyicileri için Rus lisanile 
neşriyat yapmıştır. Bu neşriyatta 
ezcümle şöyle denilmekteydi: 

"Biz Finl~ndiyalıfo.r, hükume. 
timizi ve hakikaten demokratik 
olan rejimimizi takdir ediyoruz. 
Memleketimizin müdafaası için 
hayatımızı feda etrneğe azmet • 
tik." 
SOVYETLERlN MAKSADI 

Finrendiya, 11 (A.A.) - "Ha
vas ajansından:" Sulh mUzakere. 
terine rağmen Sovyetlerln p.r
fetmekte olduklan büyük gayre· 
tin hedefi, Sakaejurvlden Sumc
oya gitmekte olan Uçilnil manner. 
haym hatbnı çevirmektir. 

Ruslar, i~gal edilmiş otan 
mevziler esas ittihaz edilmek 
suretile müzakerat yapılabilmesi 
için sahile ayak basmağa ve bu 
ıuretele Kareli Berz:ahındakl Fin 
müdafaa hattını tamamile tahrip 
etmeğe uğraısmaktadrrlar. 

SAAT: 13.40 
lngiliz tayyareleri · 

Berline fişekler attılar 
Londra, 11 (A. A.) - İngiliz tayyarelerlnln dUn Prag ve Viya

na ilzerlnde yapmış olduktan cevclanlar bal:l:ında e.r,..nğıdak.1 mnlOmat 
ve iz:ıhat verilmektedir: 

••tnglliz tayynrclcrl, 12 sonk!nundn Prng vo Viyana ilzcrlndcn uç. 
mu!). 12 r:onltanundn Avusturya ve Bohcmyada rlrnleler atmış, ronrn 
23 Mnkl'Uıundn da Pfl~en ve Prng Uzer'nden uçreuştu. 

!ngillı: tan nrclerlni:ı 11tmdiyo kadar yantıhlnn en M U"t'n. S mart 
ta yapml§ oldtikları uçn~ olmuştur. Bu tarihte lngil!ı t.nyyarelc.rl, Po
lonyn Uzerlnde uçmuvl::ır ve P~.n maden mmtakaım:a risnlefor at.ml§
lardır. 

lngillı: tnyyurclcrl. 26 şubstla 2 mart aresındn Berlinl altt dera 
ziyaret etmlşler ve bu cevelinl:ın Cflııa.smdn Bcrllne yıılnı3 risaleler 
d<'.ıTiJ, fişekler de atmışlardır. 

Almanya Romanyadan, petrollü arazi satın 
almak istiyor! 

Londra. 11 (A. A.) - Deyll Herald gazetesinin Arnstcrdnm mu-
bnbirlnden: . 

Dr. Şahtrn AJmanva lıeuhma iki r·ilvon tnoillz lfrn2r lrI'--mr'lrdc 
r>etrol kuyularını mı:htovt birtnknn arazi eatmalmak l~ln mfü.:a.k"relcr
de bulunmnk ilzere bu h:ı.fla başlangıcındn P..omıınynya. gfde~cği söy· 
lPnmc'!.tcelr. 

Yunanistandn talime çaarılan yede!< l)Ubaylar 
la Londra, il - 1929 - 1936 sınıflanna d:ı.hll Yunnn yedek subav. 

n. tnllm 4 .. ;., •fT/l°I\ nl .., .. "'"''"t r.:ı11 .... : .. 1.,rrlir. • 

pres gazetesi şark muhabirlerin· 
den Se!ton Deelmer de gelmiştir . 

. Bundan ba~ Fransız mugan· 
nıyelerinden matmazel Lusli dr 
şarka do~nı yolculuğuna devam 
etm::1< üzere bugün gelmtstir. 

Bır mUd:lettenberi Balkanları 
dolaşmakta olan Standar Oyl 
petrol kumpanyasmm şark direk· 
törü Volker de ayni trenin yolcu· 
lan arasındadır. 

_ Macar sefareti askeri atap ve 

Alman deniz ataşe muavini kon· 
vansiyonelle buraya gelmi§}f'rdir 

l-4• r net~ : -
• Parisin siyasal bi!gi!er okulu 

profesörlerinden Andre Zigfrit i· 
ki konferans vermek üzere memle 
ketimize davet edilmiştir. Profe.söı 
konferanslardan birini 16 martta 
Ankara halkevindc, ikincisini de 
pazartesi günil Siyasal bİJ'iilet o
kulunda \'erecektir. 
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1> N :>.51) \'unn: Orftan Rohmi Göhçe 

İtalyanın 
vaziyeti 
l.Orft@.lra ~~ 

s;@re 
Nazi .. · ·o'şettik 

tab~yesına 
düşühnı yecek 

Romada.n gelen haberler fübcn
trop • Muoollııi m:üliikntına rnğ

men; İtalyanın Almanya i . 
le birlikte bir barekete gl • 
rişme.k niyetinde olmadığı -
nı gösteriyor. Yan resmt Glome.
lc d'ltalin ynzıiığı mıU::ıılPıle: ··va
ziyette d<'ğ1şfülik olmn.dı"..'llldn.n 1· 
tnlyanm polltika.Nnt dr.f~Urmcsi 
!çin bir sebeb yoktur.,. d~tir. 

Maamafih Alman Hariciye na. 
zırmm her tUrlU vesnUe mUrnca
a.t edoecğl, bllhnssn Alman - Sov
yct paktının ltalyadn husule gc· 
tlrdiği fena tesiri lzııle etmcğe ça. 
lışııcağı mubaklrnktır. 

Londra ma.hnflli Musolhll td<' 
Kont Çfanonun nnn • bo!şevik ta
hlyeslne kaptlmıyacağı knnn.atlndc. 
dir. 
DENJZ KOXTROLU ETr.Al:'JNDA 

KOLAl'UIC TEDBIRLJmt 
Loodra. 11 - Taymis gnzotesi 

ynzdığı mtihim bir malmlede ln • 
gilteren!n deniz kontrolu ve bita • 
rnflann tlc:ırctlnl kolaylnştmna.k 
için bir ııcrl tedbir alacağını kny-

1 DAt:ii~DE ( 

Doğan, kendi adını duyunca, 
kıpkırmızı oldu. Hattı\, kır.ar 

gibi oldu, hafifçe kaşlarını çatu: 

- ltiraz etmiyeccğim .. Fakat 
o tarzda konuşuyorsunuz ki, bc
nım buna, hiç te milsaadem yok. 
tur. 

ltini sapsarı kesilmişti: 
- Hayır -diye kekeledi· her

hangi btr maksatla, herhangi bir 
hit:le hareket etmiş değilim. Ya. 
ni, sizin isminizi alaylı olarak 
kullandığımı söylemek istiyorsu
nuz değil mi? .. Hclbuki çok yan· 
hşsınrz. Sizinle karııkarııya gel· 
mckten o kadar mesudum ki .. 
Klmbilir. belki de &izl Yunanis. 
tanda benim kadar ynkından 

görm~. sizinle bu kadar uzunca 
ltonu§up tanışabilmi§ kimse de 
yoktur değil mi? .. 

- Evet, iyi anladınız. 
İrini elindeki gtilü Doğana 

fırlattı: 

- Şu halde, bu §eref ille defa 
bıına nasip olmuş demektir. Ne 
çare ki, sizinle uğratmak iktida
rında değilim. ÇilnkU öyle İ§it

miştirr~. 

İrini bunu müteakip geriye 
döndü, çiçeklerin arasından yürü· 
mcğe başladı. Siyah, dalgalı snç. 
farını toplamı§tı. Beyaz mermer 
gibi omuzlan, bu siyah ve parlak 
ccmetln altında bir genç kadın 

dcttiktcn sonra İngiltere ile ltal
Y-' anısında ticari mUzskereyc tek
rar b::ı~lanm:ısı, bu hususta kıy -
metli bir un.sur teşkil edeceğin! 
''azıyor ve diyor ki: "fu~llterc ile 
tt.alya, blribirine lfümn olan ~ey. 
teri yapıyorlar. kömUr mcııetcsin
c!c hasıl olan Jtiliif, 1-.nrşıltltlı bir 
nnlayış z1hnlyetinln meycudiyetlni 

.. ., ....... !vor.,, 

Erzincana yolcu 
nakliyatı menedildi 

Umumi s~hhatın korunması bakımından 
böyle bir karara lüzum görüldü 

Ankara, 11 - lcra vekilleri he· 
yetinin. ikinci bir karara kadar 
Erzincan.ı gidilmesini menettiğinj 
"Ulus,, gazetesi haber vermektf" 
dir. Erzincana demiryolu vasıtasi· 

le yolcu nakli de yasaktır. Bu ka· 
rqnn verilmesine sebeb, Erzincan· 
da enkazın ve ölenlerin kaldın!· 
masım, asayiş ve umumi sıhhatin 
korunmasını ter-in 

1

dü:iüncesidir. 

Seferberlik halinde 
kadınların vazifeleri 

Ankara, 10 - l\lilli Müdafıu: ı -!lffir.am~leıdc TUrk lı:admına. dllşe 
milkellefiyeti knn:.:nunun icap ve cek vazifeler birer birer zil:rolun • 
lilzL~munda tatbikine r,erU:bil ınuş ve on beş yaşmd:ın 65 y~ına 
me!c kin bu kanı.:n hükümlerinin '::ıtlnr (63 dahil) her erkek tçın ol
emrcylediği nizamname projeleri 'tuğu gibi her kndınm da ynpaca
hazırl:ın:r.ıştır. Bu niz:ı!""nameler <{? hf .. .,,ctler tasrih edilml .. tir. Yal
içtimalarınt tam<Jmlamak Uzeı c n:z 15 yaşından n~ğı \'e 65 yaşm. 
bulunan Ask::ri Şur.:ııfa rnüzakc· dnn yukarı olanlnrla malUl ve sih· 
re edilmektedir. he.ti muhtel olıın kadın ve erkck-

Milli Mi!dafan mükellefiyeti terle bakıma muhtaç ~ocuğu olan. 
kanununda, umumi veya kısmi ve ge~ b.ulun-ın kadınlar fjahıs mü 
seferberlik halinde ve fevl:a15dc kcllefıyetıne tabi tutulmryncaklar
haUerde ynpılncak seferberlik ha. dır. 
zırlıklarile kıt':llann teccmmülcri Muharebe f~lerlnde, levazım iş • 
esn~sında alclide vasrtillarla te· ·,.rinde hPr tnrlll lçtimat hizmet -
min edilemi •en büttin as~eri ihti '"rdc kadm'ı.mn:z. an istifade tnr· 
yaçlan veya hizmetleri mı.:at z:nı tayL'l eden tal!matnn.mcde va
ycn hükümler dairesinde vermeg.c 7.iie al:ı.::'lk kadınlnrcı nasıl bir lo. 
veya yapmağa her şahıs bor:;h• \•ofct ikfü~b cdeeci.:lcri de tcsbit 
t·:tulmm•tur olunmm;. bunların bafilı olııca.kla • 

Kanun: kadın ve erl·cl: yurdda· rı te$!.:ilat tarzı mun·;yen şckillo
şı bu vazifede müsavi tciiık!d -eyle· re bağlanmıştır. T,Uzumunda kndm 
mi;; buhmduf;unda:ı hazırlıınun ni- yol işlerinde de \.-anfe g5re::cktir. 

------ ---()~------

Ahşap semt er hal<kında bir 
kanun pro;esi hazırlanıyor 

Bilyük §<'lıirlerimizin hava ta· 

arruzlarma karşı müdafaası husu 
sunda hükClmct bazı tedb!rler a1• 

mak üzeredir. Ezcümle mahalle 
terinin dörtte üçü ahşap olan Is· 
tanbulda ve bilhassa Üsküdar, Be· 
şiktq, Aksaray, Topkapı, Silivri 
kapı, HasköY, ve Fatih pbi semt· 

!erde bir kısım evler yıkılarak ara· 
larmda geniş caddeler ve yot:ar 
açılacaktır. Bu suretle yangın bom 
balannm tahribatı daha kolay ön· 
lenebilecek ve bir semti tehdit ede
bilecek :> angınlar mevzii kalacak· 
trr. Bu hususta bir kanun projesi 
hazırlamak için harekete ı~ 
tir. 
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SOLDAN SACA: 
ı - Bir meslek, bir eğlence yer!. 

2 - Ha\·aom tetl:!l:1. S - Utaııma. 

Surlyede bir §Chlr. t - Keder8lr. 
toprak yer. ti - Bir radyo markaSL 
6 - llerleylrJ, na. ve. 7 - <)ocu&ll ba
kar, Bir nota. 8 - Rabıt edatı, Am• 
canın kısacası. 9 - Bir rakıım, Ver. 
menin aluıl. 10 - Avrupada. blr ne. 
bir, Enlik tutulur. 

ı'Ul\.AR:>A1'ıi AŞAGI: 
ı - Anadoluda. bir dıığ, yok de. 

ğil. 2 :_ Bir O.Jet, 8 - Akıl, Adalet. 
Hayvanl:ırm meskeni. 4 - ÇOk k.Jm
aenln buıu~.mn.aı. 15 - Bir ııayvaıı. 

Ceset, Yer. 6 - Bir ta§. 7 - Tan
zlıu etmek. 8 - Çok içki içen, yUk_ 
sellmek. 9 - \'atruu mUdatnn eder. 
10 - Bir nota, Köşe. 
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SOLDAN SAGA: 
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mak. 
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Almanlar arasında en çok 
sevdiğim Göring' ir 

Göbelsin bu davetini sevinçle 
kabul ettim. 

Göring daima olduğu gibi, 
doğru söyliyen ve tok ııözlü bir 
adamdır. 

Mükalelerimiz doğru ve dil. 
rüst bir hava içinde vukubuldu. 
ğu halde mukabil samimiyet ve 
dostluk yolundan aynlmıyorduk. 

Şahsi hırs ve garazdan, Hit. 
ler ve Ribbentroptan uzak old.ı. 
ğu için İngiltereye karşı sulh ar -
zusundaki samimiyetinden ~üphe 
etmiyordum. 

Nürenbcrgde, lu mer:el~ye tek. 
rar temas etti, 15kin İngiliz im. 
paratorluğu Almanya ile işbirliği 
yapmayı reddederse, Almanya. 
nın bu uğurda htırbetmekten çe. 
kinmiyeeeğini de ilave etti. 

Alman • İngiliz deniz anlaş • 
masının dı-, bu müna .. ebctle göz. 
den geçirilmesi ve tadili Jüzu. 
mundan bahseden ilk Alman da 
o oldu. Hnrbin ba~la LcncTraya c!öncn Hcnderson evinde halasile bel'nbcr 

Böyle bir teşebbüsün, ergeç 

'.Almanyayı lncilterc ile harbe 
aürükliyeceğini o gün olduG'u gi. 
bi hirknç ay sonra da telmu 
aöyledim. 

Bunun miimkün olabileceğini, 

lakin Hitlerin ke:ıdi arzusu hiHL 
frna bu anlaşma üzerinde ısrar 
ettiğini ilave etti. 

Bir zaman bana fon Nöyrat 
da ayni şeyleri söylemiş ve Hit. 
]erin bu deniz anlaşmasını pa. 
zarlıl:ta son koz olarak oynama
sı lüzumundan bahsetmişti. 

Göring ve Nöyrat bu hususta 
Hitlerden daha akıllı davranmı~
lardı. 

Muahedeyi ihtal etmek Hitle _ 
rin daima dü~ündliğü birşeydi. 

Ve edindiğim tecrübelere göre, 
işine gelmediği bir zamanda mua
hedeyi ihHil edeceğini bundan 
anfamamak mümkün olamazdı. 

·Yeniden korkulacak bir dere

ceye getirdiği ordu ve hava kuv· 
veti ile meşgul bulunduğu sıra· 

larda donanmasını, ihya etmek 
istemesi çok zor ve maddeten im. 
kansızdı. Hitlerin maksadı, tngi· 
lizleri deniz • :?.nlaşm:ıst ile oya
lıyar2k, Orta Avrupada faaliye. 
tine rahatça devam etme'tti. 

Yarıda kalmış olan traşmı ace 
le bitirdi. 

Mnnto unu g:ydi. Ağırdı. lçindc 
taçın sekizde bir pnrçnsını tnşı. 

yordu. Başka sr.klıyacak emin bir 
yeri yoktu ki! 

Kendisini Don Diego ile kaqı 
kıırşıya buldu. 

Koyopanlı İspanyol, onun fev -
kinden fazla bir ihtiramla karşıla. 
dı. Biraz heyecanlı olduğu Varre. 

dı. Biraz heyecanlı olduğu Var_ 
rensin gözünden ı~açmacı. 

Don Dlcgo: 
"- Ah! Ah! dostum. Tahmini

nizden fazla talihiniz var. Haber 
aldığona göre, şehir haricinde otu· 
ran aikrufaşım Don Juan de ııon-

. tillon, size Hcrnnndoyn ait, ol • 
dukçıı. milhim ve kıymetli malfım::ıt 
ve \•cs::ıik verebilecektir. Yanılmı
yorsam onunla bir toplantıda ta -
nışmı'ihntz. 

Varrens tetikte 1dl. Snb:ıhleyin 
ona SÖ) lenmiş olnn şeyleri unut -
m:unıştı; • unutmıyacaktJ. 
"- MonU!lo mu dediniz? Evet. 

hatırlı)orw:ı, uzun beynz sakallı 

bir 1~t. değil mi?,. 
"- Tnnın..'Il, gençliğinde en ıı. 

rik şnirlcrlruzı:len biriydi. Z:ı.m:ı.n. 

la ilhamı kurudu. Şimdi dostum, i
şinize devam etmeden, 'Mo:ıtillo. 
yu ınuho.kkn.k görmel'.l:iniı: .. , 
· Don D1ego altm saatine baka -

raJt: 
"- Neredeyse dokuz ol:ı.c:ık. 

Orta Avrupada, işini bitirdik
ten so:1ra sıra İngiliz imparator· 
!uğuna gelecekti. 

Bunda:ı başka bir netice çıkar· 
mak im!c!imıızdır. 

Büyük Nazi liderleri arasında 
benim için en sevimlisi Göringdi. 
O, 1933 te, Rayştag'ın yanmasın. 
ela dahli olan biridi ve şitphesiz, 
Hitler 193 t te ~erlinde yaı>ıla· 

cak ''temizlik" vazifesini ona tev· 
di etmişti. 

Her hangi bir kriz anında, me· 
ı:;ela harpte olduğu gibi, merha. 
metsiz olurdu. 

Hayran olduğu İngilizlerin. 

Fransis Dreyk tipindeki korsan· 
lar olduğunu ~öyler ve fazla 
"insanlaşmış" oluşumuza sitem 
ederdi. 

Bayan Göringten de hoşlanır· 
dım. Yapmacıklardan uzak, iyi 
kalpli ve basit bir kadındı. 

Bayan Göringi, ilk defa koca· 
sile, Kanada baş\·ekilini karşıla. 

mak için sefarete geldiği zaman 
gördüm. 

Akşam yemeğinde, bir nevi bö
rek vardı. Bayan Göring yemedi 
ve doktorunun, hamur işleri ye· 
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Geliniz, onu Plaza'da Pnris kahve
sinde bulacağız. 

Her türlü kol:ıylıkla çalışma_ 

nız için size yardımda bulunc:ca. 
ğım. Bu benim için b:r zevk, bi::
şeref olacaktır ı .. 

mesini menetm:ş olduğunu ileri 
siirdü. 

Şişmanlıktan mı korktuğunu 

sorduğum vakıt: "Hayır, hayır, 

Hermann (Göringin Göbek adı) 
şişman ltadınlardan hoşlanır" di· 
ye cevap verdi. 

Her hangi bir telmihte bulun
mak için böyle bir suali sormadı. 
ğımı söyliycrck özür diledim. 

Hodpcsentliğin, fikrimce, hir 
kadında ne kadar cazipse erkek· 
!erde o nisbette menfur olduğu· 

nu ilave ettim. Bununla kocasının 
çocukça ve zararsız hodpcsenli. 
ğini kastettiğimi anlatmak iste. 

mi tim-
Bu hususta bana verdiği cevap 

§il oldu: 
"- Hakikaten i.iyle mi düşünü

yorsunuz? Ben bir crke~•n mağ. 
rur olması 1Uzumuna k:ı.niim.'' 

Bunu o kadar basit ve o 
kadar samimi bir §'!kilde söyl~· 

mişti ki, onu sevimli bulmamak 
cndan ho~lanmamak elim:le!'l 
gelemezdi. Onunla her konuştuk. 
ça nazarımd:ı olan sevimliliği ar
tıyordu. 

Siyasetten anlar bir kafası o· 

laydı, çocuğu ilı:: beraber, Gö· 

Varren tereddüt ediyordu. içı • 
rahat etmiyordu. Havada bir fır. 
tmanın dolaştığım hissediyordu. 
Don Diegonun teklifi altında bir 
mana gizli idi; sonra aklından 

§imşck gibi bir şey geçti. Tered 
düdü kayboldu. 

o~arak ata binmez misiniz?,r 
"- Hayır, yalnız clmaz. Gele. 

bilirim, evet gelirim,: diye keke. 
ledi. Caddeyi yavaş yavaş inmeğe 

başladılar. Kilisenin önüne gel. 
mişlerdi. Varren kilisenin önün. 
de duran arabaları gördü Don 
Diegonun ingilizce bilmediğini 

hatırlayınca tekrar müsterih ol. 

du. • 
İzleta oradaydı. Daha yeni geL 

m!şti. Yanında siyah mantolu 
bir kadın, herhalde teyzesi ve_ 
ya halası, vardı. Don Diego da 
arabayi gördU. 

''- Aha! Dona tzleta ve şap. 
kasını ~ıkararak uzaktan eğildi.., 

Varren, onun gibi yapmadı 

TebessUm ederek arabaya yak
laştı. Bir elini kıza uzattı. 

K"z, t'line birşey sı~cıstırıldığı

nı his:ıcdince gözlerini açtı: 
"- Dikkat cdini:::, tzleta, eli

nizdekilcre. Kimse görmcS:n. Bu 
c:umartesi günii saat ona doğru 

benimle meleklerin kt:yusund7t 
bulu~abilir misiniz? Hiç yalnız 

E!ini mantosunun altına koy. 
duğu vakıt heyecanlanmı§tı, şa. 

şırmış gibiydi. 
"- Cabuk arabadan ir.mem i. 

çin yardım etmeyi tcldif ediniz . ., 
Varren istenilen şeyi yaptı. 

Elini uzattı. İzleta, gayet soğu!c 
bir şekilde yar<lımr kabul etrni. 
yerek, reddetti. 

Diğer knd:n. tahkire uğramış 
gibi istikrahla Diclc'e baktı. İki
si de önünd:n geçip gittiler. Do-

• na tzleta sararmıştı. 
Varrcm, tzleta ile l:onuştu~u 

va!.1t müteessir nazarlarla bahan 
Don Dicgoya dönerek: 

"- Hcrhald:! dertlerinizi tayı. 
kile. öf rencmcdim ! .. eedi. 

''- Zararı yok Don Ril:ardo ... 
hayat b:r mekteptir. İnsan ömrü 
cldt:kç:ı öğrenir. ~izi:ı ficlet!eri • 
nizin bizimkilere h~ç uymadığı_ 

nı gayet iyi biliyorum.. Gen~lik 

lüzumundan fazl:ı mütecessis ol. 

ringin hayatı üzerine müspet ve 
iyi bir tesir yapabilir. 
~anaatimcc, Marc~l Göring 

Hitlrdn 1939 eylülünde ablJığı 
m.'lceraya atllmarnıg 'i:>ulunurcfo. 

İleride anlatacağım veçhile, 
1938 eylülünde, sulh tarafını tu. 
tuyordu. 1939 senesinde de ay· 
ni rolü oynamak isterdi. Lfıkin 

Hitler ona içerlemişti ve onu 
tekrar gücendirmekten çekini· 

yordu. 
Hitler için ilk yapılan bir ha· 

ta. tecrübedir; tekerrür ettiği 

takdirde bir suçtur. 
Göring, Hitlerin mutlak bir 

hizmetkarıdır ve ona karşı son. 
suz bir itikat ve dürüstlük besler. 

Göringle yaptığım bütün M· 

mimi ve dürüst göriişmelerdc. 

ihtilal (mkı15b?) tinde oynadığı 
rolü hiç hir zaman anlatmadı. 

Her şey Bitler taranndan ba· 
şarılmı§!ı; bütün şeref Bitlere 

aitti. Kendisi ise bir hiçti. 
Berlinlilerin hakkında uydur· 

dul.ı:ları sayısız fıkra ve şa~:alarm 
kolleksiyonunu yapmıştır. 

Bu cihetten Hitlcr ve Göbelsle 
bt'iyen benzemiyordu. 

Göring hakkında uydurulan 

duğu için çabuk öğrenir. Oooo. 
h:.ı da ne demek?,, Ve bira:ı: ile. 
riden gelenleri gösterdi. 

Bir komiser ve iki polis me -
muru onlara doğru geliyorlardı. 

Komiser Varrcnsin önüne ge. 
lerek, nezaketle yolunu kesti: 

"- Senor otelde ikamet eden 
Şimali Amerikalı sizsiniz, değil . ;) 
mı . ., 

Varrcn tcbesstim ederek cevap 
verdi: 

"- Otelden blşka oturacak 
yer bilmiyorum ki!., 

"- Pasaportunuz var mı?., 
"- Buyrunuz.. Varren cebin. 

den çıkararak uzattı, komiser 

bütün hikyeler nasılsa zararsıı: 

·re onu güccndirmiyccek şekilde 
fdi. 

Madalyalara karşı bir zaah 
olduğu için şunu naklederler: 

''- Hitler, bir gün allahı ziya
rete gider. Allah onu: "Seni dai· 
:ma gördüğüm için memnunum, 
AcloU, lakin Her!'1anrn göklere 
çıkıp bana gelmesine mani ol
manı arzu ediyorum. Her geli
şinde gökten bir yıldız eksiliyor." 

Diğer bir hikye daha vardır: 
Bir motosiklet, maraşaHn oto· 

mobiline çarpm:ştır. 
Motörünü alabildiğine sürdü· 

ğü, dikkatsiz kullandığı için ha· 
kimlerin önüne getirilen suçlu. 
kabahatin kendisinde olmadığını, 
mareşalin üzerindeki madalyala· 
rından saçılan ışıkların gözlerini 
kamaştırarak kazaya sebebiyet 
verdiğini söylemi~ ve mahkeme 
tarafından hraet!ne karar veril
mistir. 

Her Almanda hemcinslerine 

karşı mevcut bağlılık his.o;i Görlng. 
te yoktur. 

Uaamafih çocuk ve hayvanlara 
dilşkUndUr. Onun, daha çocuğu ol
madan, Berllnden altınış kilometre 
uzakta bulunan 1'arinhal'dcki evi
nin üst katında büyük bir odnsrn
dn, herhangi modem bir çocuğu 
imrendirecek oyunrn '~lan Yardı. 

Onn. hiçbir şey, gic:ip hu oy:uncak
l:ırh o•·nadığı zamnn duyduğu 7.C\'. 

ki V('rnt~e7.di. 

Bu o.runcnklnr nrıı.r.ınun, milcl'l· 
f:ı.-uıız r.dı.irlere, .bomba ntnn hoın
bardrman tayyareleri modelleri dt' 
\•nrdı. 

Bunu işaret ettiğim :r.nman mt

ziliğin çocuklara çekingenlik ve 
hassasiyet öğretmek istemediğini 

söyledi. 
Rızı F.dda, di\nyaya gcl,.nc kıı

da r nslandan oyuncağı il~ ıı.vu • 

nurdu. 

tetkik ederek iade etti. 
"- Teşekkür ederim Soner. 

Sizin memleketinizde bulunanla. 
rın ekserisinin silah ta~ıdıklarr • 
nı biliyorum. Aldığım emir mu. 
cibince üstünüzü aramak mecbu. 
ri}•etindcyim; bura<la silah kul. 
!anma',{ memnudur ... 

Varrcn hcr§eyi anlamıştı. BU. 
tiin lıun'ar evvelden tertip olun. 
muş planlardı. 

O. bir inııanm, çekinmeden :ıçı]c 

\ .. snmimi görüc;,.bilt'c<'ği insnnlar· 
dandı. Gücenmezdi. kastedilmek 
istenen ma!layı derhal kavrardı. 

Uzun görüşmelcrlmb; <>snıuımdıı 

fikirh'rlmi değiştiremcızdim, fakat 

dinlemek ve bilmetliklcrinl ô&"ren· 

mek için dalına ha:::r ve istf'k11 gÖ4 

rUnUrdü. 

ASKERt m;nf~FJ.F.R 

nmmALAXAOAK 

İngiltere ve İngiliz şahsiyetleri 
hakkında mlitcmadiyen sualler so
rardı. Haklarında çok doğru ve 
kurnaz: muhakemeler ylirüttüğtl 

halde, oldukça yanlış malüma~ 

snhlpti. Son defa onu görmek fır. 
ıı~trna kavuştu~'Um zaman, diğer

leri gibi uzun ve yorucu nutuk 
söylemedi. 

Ağustosun 31 inci gUnU onunla. 
iki saat beraber bullmdum. Lehis
tan sefiri Ui~ntropla görilşilyor .. 
du; Almnn orduları hen Uz Lchis
tana girmemişlerdi. Ancak tayya • 
reler bombardnnana baalamışler .. 
dı. Daha taarruz <>mri Hitl"'r tara
fından imzaJr_nmnmış. netice Lip~ 
1:! ile Hibentropun görilı:;mclerine 

bağlı bulunuyordu. 

DUğmeye b:ı.smağ:ı. hazır bulu
nan <iörinı;, yarı iimitvar hlr hal. 
de illin sullınn halledilmesini bek· 
livordıı. 

f n!:;lltt-re)-1" h<>rlınnı:I bir lto.rb 

'ulmunıla yalnrr. ao;IH'ri mmt.n!m• 
hrm hrıl<>r ittifıa1 edllrrr(,i•ıl ,(;y .. 

lıı\11.,, 

L'.ıkin bC?n ona böyle bir şııyin 

pek mUmkün olamıyncağım, ..;;;o
d<>rn tnyyarclerin siiratl iyi niP,atı 

nlmalanıta mani olacağını \'C ntL 
lan bombaların Londra ilaımet· 

gfıhlanna dfüıehileccltlcrlni söyle • 
dim ve Herm:ın Göringin böyle bit 
hediyesi ba~nnn çarparra n" yıı• 

pncnğınt sordum. 

Don Diego görme
den elmasları giz. 
lice bletan•r ·w·1· 
cuna aıkı§tırciı. A 

Don Diegonun hiddetle müma. ~ 
naat etmek istediğini görünce , 

hayret etmedi. Komiser, Don Dic · 
gonun yeğeni olacaktı; araların.. 
da münakaşa çıktı. (Devnmı var)' 

.J 


