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Moskova, Helsinki ve Stokholm'dakı· V ~Ş O liifil c§l D lk D ~ D liifil 1:1 Paskalya 
mütarekesi 

delege ve ajanıarından o a 1r 0 n (§tara o e <dJ ü o <dJ ü teklif edecek 
gelen raporları itina ıle tetkik ediyor ei '=i"' ~ ei N•w·york, 12 <A.A.> _ naiıy 

Yar Roma, 12 (A. A.) - Messagero gazetesi, fon Ribcnlrop'un zi- lf f ' 1 News gazetesinin Vaşington mu-
eli etrafında mUtalcalar yürüterek diyor ki: f \J._ lJ t .. z· habiri Fred Pasley ile Carl Wa-

rıu "Halihazır Avrupa hnrbi vnziyeti nasıl değişmemişse, Ribentro- · • ( J '1 • ren, Reisicumhur B. Ruzvclt'in 
bu~ ziyaretı, İtalyanın, geçen 'kanunucvveldt'nberi kendisine çitniiş f . ~ yakında Avrupa'daki Niza için 

~dufu hattı hareketi de öylece deği.ııtirmenıiştir. ~ bir mütareke talebinde buluna-
tn.iş btalyanın vaziyeti beynelmilel menfantlcrinc bağlı olup aktcdiL f cağı haberini vermektedirler. 
tnli ulunan anlaşmalara vo A vnıpa muvazenesinin icnplan üzerine Bu muhabirler şöyle yazryor-

ea"esUr 
......____ "• (l>C\'antı 2 nci sayrnda) lar: 

"HiTLER YARALANDI!" 

Her Od taraf, sulh müzake~t yaparken 
l:ır aııı. ... mda. geçen korkunç 

bllo harbden geri ılormamal<fadlJ'. Bu resimılc, buz. 
nıuhart)bcnin blr ısaJlııı.ıı;mı tcsblt t-'<li~·or ..• 

Hclıinki, 12 (A.A.) - Havas penhagdaki muhabirinin Hel.sinki. 
ajansının bildirdiğine göre, Fin· den konuşan Finlandiya hariciye 
landiya heyeti dün saat 18 de he· nazırı Tanner ile yapmış oldut;-u 
nüz Moskovada bulunmakta idi. bir telefon muhavercsinl nl'şret-

SaHihiycttar mahfiller, yaban. mektcdir. 
cı matbuat tarafından Rus istek - B. Tanner, sulh ihtimalinin ne 
lerihakkında verilen haberlerin 
ciddi hiç bir esasa dayanmadığını 
bildirmektedirler. 

Yukarda gördü~ .. ü 1 nıı,tır R • gun ~ resim fransrzc:ı. Pıırisuıır gazl'tt'slndcn alm-

'

.: esnun altında ~11 izahat \ardır: 
•borgdald Al ~ 

tnutena bir k- illan konsoloslugonun salonunda lllt!erln :resmi cn 
rnlLb ,.,,. I ko~Je bulunmaktaydı. Rus tayyarecilcrl 5ehrl bomb:ı.rdı

.... ucr er en bo bal rd 

Bugünkü ahval ve şartlar i. 
çinde, bir taraftan Ruslar hiç bir 
mütareke kabul etmedikleri gibi 
diğer taraftan da bu ihtilaf yal· 
nız Finlandiya komşularının de. 
ğil aynı zamanda Almanyanın da 
hath hareketi pek ziyade bağ. 
lı bulunmaktadır. Finlandiyanın 

önündeki meselenin her hangi 
bir hudud tashih meselesinden 
çok ileri olduğu aıikardır. Buna 
binane dün akıam mevcut kanaat 
hükumetten ve ordudan yeni ta. 
limat alınmak üzere müzakerele· 
rin kesileceği merkezinde idi. 

lıığq0 m a an biri Jıcdcfini fiasırarak Alınan konsolos-

l 
ltıi~tir~ rastlanır, Ye Bitlerin resminin bulunduğu camek!im tahrib et-

lıu Lc;abet neti ı d 
11111 bir ta r oes n e Bitler (tabii l'CSmi) yanağı Ye Ust dudağı. 

ra mdan yaralanmı•'-' • • • 
..., ,,ur. Londra, 12 (A. A.) - Dcyli 

Eksp~ gazetesi, son tabmda Ko-

Amerika. Japon 
mlaasebatı leaalaşıyor 

J Tokyo, 12 (A.A.) - Gazeteler 
~ ~~onya ile Amerika arasındaki 
ttı ~nasebetlerin vehamet peyda et
i ış olduğundan bahsetmektedir-
er Ch . • J \l · . uga~ gazetesı, aponyanın 

t aıı!"gton ıle olan münasebatını 
t e.ı;:•me matuf her türlü düşünceyi 
~r etmesi lazım oldug" u ve bütün 
~·ıe . . . 

•aısını ~alnız Roma ve Berlin 

ile olan rabıtalarını takviye değil 
aynı zamanda Paris, Londra ve 
hatta Moskova ile mukarenet tesi· 
sine hasretmesi muktezi bulundu
ğu iddiasını ileri sürmektedir. 

Asahi gazetesi, B. Arita ile /'.
merika sefiri arasında yeni telaki
ler vukua geleceğini tahmin et
mektedir. 

dereceye kadar mevcut olduğunu 
söyliyemiyeecği.ni, çUnkU bu bab
da malfunatı olmadığını söylemiş
tir. 

Mumaileyh, Finlandiya lıeyeU -
nin halen Moskovada bulunmakla 
ve ne vakit avdet edeceğlnl bilme. 
mt-kte olduğunu ilave etmi;ılir. 

Fin hariciye nazın B. Çember • 
laynın beyanalı hakkında §U .söz
leri söylemiştir: 

"Çok güzel, fakat bu tcklüten 
istifade edip etmiyeceğimiz hak
kında bir şey söyllyemem, tabii 
halihazırda Rusların sulh tcklülc
rinl öğrenmiş bulunuyonız, fakat 
bu tcltliflerin sulh için kati esas • 
lnr teşkil edip ctmiycceği hakkın
da bir §eY söylememe imkan yok
tur. Halihazırda bilttin cephelerde 
harb devam ediyor ve sulh şartla-

(Yarr11 2 nci sayfada) 

İngilizlerin son zamanlarıla ln
cı:ısmr bıtlrdllderi diinyanın rıı 
höyük transatlnnflği "Krall"ı• 
Ellz:ıhet" in ~lzlke Ne,yorı,a 
~ittiğini yazmıştı!<. llu rcslmılc 
mua"Zzam ,·apuru N<'\)Ork lima. 
uınıla J:iirüyoru7. l>lkkııt ederse. 
nlz. ''Krsllt;e J<~Iizabrt" ten enci 
";rlere.k X <wyork limanına de· 
mirllyen f<'rnnsız transatıııntlf,.f 
:\" ormanıliyl de K<'çccekslnli. Bu 
deniz de,·lerinin N<'\"yorka ~ön· 
lcrilM, onları Alınan tan aro. 
lrrinin hül'umundan korumn
lrln alınmış bir ihtiyat tedhlrt. 
Ur. Her iki gemi harb sonuna 
knılnr Ne,·:rorkta kıılııf'aklnrdır. 

~·•••••••••••••••v••••• 

KESiK KAFA 
CiNAYETi 
Okuyanların tüylerini ür. 

pertecek kadar kct'kunç, me.. 
rakh bir zabıta romanıdır. 

Vak'a Japonyada geçmekte. 
dir ve çok meşhur bir Jap'ln 
zabıta muharririnin eseridir. 

Yarın Haber'de 
muhakkak okuyunuz 

• 
·······················~· 

"B. Ruzvclt'in 30 veya 60 gün
lük bir paskalya mütarekesi alt
dini taleb etmek suretilc Avru
pa'da sulhun teessüs etmesine uğ 
raşan diğer Ricalin me5aisine iş· 
tirak etmeğe karar vermesi, Av
rupadaki 4 Amerikan diplon:atı
nın Stratejilerinin esaslı amili 
addedilmektedir. Bu zevat ıunlar
dır: 

B. Velles, Kennedi, Stanuhart 
ve teylor .. 
Aynı muhabirler, ilave ediyor

lar: 
Mussolini ile papa'nın da yar

dım etmekte olduklan planın 

muvaffakiyeti, Rus-Fin ihtilafı: 

nın hitama ermesine bağlıdır. 

Müref lede heyelan 
Mi:t-efte, 12 (A.A.) - Müref· 

tenin Kirazlı köyündeki heyelan 
mıntakası genişlemektedir. Köy. 
lülcr arazilerinin tanınmaz bir: 
halde olduğunu söyliyorlar. He· 
yelanın köy içinde de başlamasın 

1 elan korkuluyor . 
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l ~ ı~eru.•:~ ~oa:n·~·~~~~: 

n hava 
ordusu 

1G0NKU Modenı lı&.r:pta 
hava kuvveUcrl111.D mUhlm 
ulr rol uynayıı.wıecegı mu· 
uakkakllr. 

Ne Almanıarw ne de mUttenklertn 
bUyUk bir lıavn l.wlrru:.:wıu ı;cı,;un:ı..dlf 
OIW41Uı iki Wnu'ID da tıutıuın.USLI& lU· 

dalll barekel etmekte ulJuguuu goııı.e.. 
rtyur .. <.-"Uıı.<U ıııuhakka.k olaıı bir ıey 
•arııa o da bir bava hıı.rbınln çuk fe

c1 ncıUcelt:r uoguı tLtıileı;eğ1dir. 

AlıuıwvılDın bava kuvvcUen nedir? 
Bu da ıı.yrı blr meııel,. l~kU c:4er. 

.Alnuwynm 103~ aene»tııde Venıay mu 
alıedcıal hUkUıulerwı atLymamıı.ga baf· 
lmaaJ tarihi bava kuvv.:Uerlne cehe.u· 
lleınl bir hız verdlgı tıı.rlbUr. 

19all eylQI lpUda.sındb Almanyanm 
don btne yakın tayyaı eye ınallk ol
dugwıu knbul eunck icap eder. Bu 
)'ekünwı lkl bl.n t>e11 yuzunu tıomt>ar-

dı.ruön tayyarcııl teşkil etıııekLedır. 
lngııız.ce "Eykratt Engtnertng" 

mecınuaıs.ı Almaıı bava aila.tıl&rınm 

bugWı De ııekLluc artLırılmıı ulablle• 
ceg.nı teııbll v• tevalk edeıı bir maka· 
le oeoretmlşUr. 

Bugun Alnıanyııda elli tabrtka gtın. 
de 24 saat c;aııomak ııuretUe t.ayyan 
tmıı.J elme~tedir. Buncııuı mııad.ıı. diğer 
Jr.UçUk tabrlkatar d.a yarcıunCJ olarak 
~al!fmaktadırlar. 

Bu tabrtkaların hemen hepm d&hll· 
de ve dlll}oıanın te:ıtruıden uzak ol· 
duklan ı~o harp halinde faaü,yeUerl 
ektedar olmıyacakUr. 

Alman tayyare Cabrlkalannda ça· 
Jı§makLa olıı.n amele mlkLan yUz ytr. 

nıJ bıo ile yüz aıtmıo btn ki§! ııra· 

auıda mut havvlldlr Ancak bu rakam 
sulh uı.maoınd:ı lhUyaca cevap ver· 
mekledlr. 

Harp hal!nde iken Almanya btr ay. 
da aıt.ı yUz • aeklz ytı.a araauıda 

tayyare imal cdeblllr. 
J. • ..,any ı l." .1Y8te •" ·tıtnde büyt' 'c 

btr varlık arvtmealne ragme:-ı aert 
halinde tayy ~ıı <' • ..,,.•·tedlr. 
Sonra ayni hızla lmal'\ta devam et. 
ille.üne tmk!ln yoktur, c;UnkU abluka 
"· ı .ad<'elcrln !manyaya 11.rn. •. 
ııe ---• ,,,_. .:ğı.mdan, c' •e mevr•ıt ııtc · 
nf)ıayete ... ne", lmnl~t <fa duracak· 
tır. 

Alman tayyareleı1 muhtelit tlpler
dcdlr: Tek ınolörlU ııvCJ t.a.yyar·'l'rt 
ar 'I • A -.1 fU -.lkr ıell 

14zımdrr. Fakat dlkka llmtzı btıha!lsa 

:Meıserşmlt llzenode toplamalıyız. Bu 
tayyıı.relerin molör kıammın uçlan 
pek m< • ol& undan ln"!tltz ve Fnın. 
ııız tayyarecllert bu Upe •'Sivri,. tay· 
yare demektedirler. 

Me:ser~mıt tayyareleri pratik ola· 
nk 9000 metreye kadar yükselebll· 
mııktedlrler. 6UrnUeı1 saatte 670 ltUo. 
ınetred •. Me·• .. ctez • 1 eru: motörlefi 
fle hareket eden bu tayyareler, her 
bin va.. • bin mermi atan ... -t tnDe 
aabll mitralyöz ile mUcehhezdlrler. 

Bir kl~lllk avCJ tayyarelerlnden 
Helokele de ııUrat bakımından büyük 
bir dlkakl atfetmek ıtuımdır. r 1 ka· 
tcgortdeo buııu!J olarak hazırlanmı11 
bir tayyare Ue pilot Hane Oieterle 30 

mart 19 '9 ·~-'"inde yüz· kilometrelik 
b1r uç~ta saatte 746 kilometre ııUrat
le uçara.il. dll.nya ıUrat rekorunu te. 
illa etmıııtt. 

HısUı.kel tayynrelerinden • tek mo· 
tlSrllı nal t t ,....,1 ı tı 

aaa.tte 400 kilometre .Urate maliktlr· 
• ~ ~ in ,.. yUz met eye dar 

yOkaet .. btlen tr· t&. arelerin teBir sa
balan HUO kUometredlr. Bu tayyare. 
ler be§ mıtraıyöz ile mUcebhez ol· 
dukları gtbt, onar kilo &gırııgmcıa ytr 

mı bomba veyahut be: yüz kilo ağır
Jığllı• 'r tek bom .a ta§ryacak va 
Zlyettedlrler. 

170 Heinkcl keşif tayyaresi (ld 
bu tayyare lcabmdll bombardıman 
tayyare.si t:ekltne g'lrehutrı 7600 met. 
reye kada.r yUkaellr ve tesir sahası 

1600 kilometredir. Bu tayyarelerir 
Bllratleri ııaatte 300 kilometredir. 

Yunker b&rp tayyareleri 4300 met· 
rede aaatto Sl>'l kilometre tıe seyre· 
debillr .. Pike bombnrdnnanlara elve
rt.;ll§ ola.n bu tayyareler praUk ola.n 
&00 metreye kadar yükaclebUlrler. 

Alman bombardıman t.ayyıırclert 

lse hepsi Dornıe aerllert üzerindedlr 
Do 17, Do 19 ve Do 23 Uplerinden en 
entereMn \'e pyıını tetkik olan Do 17 
dlr - ÇUnkU bu tayyarenJn atıratl sa 
atto 6CJ kl'ometre olduğu gtbl 900 ld· 
logn.m &#Jrlığmda bomba t&§ıyacak 
Va&iycttedit de.. 

BUyUk Dornıe Upl olan Do 19 bom· 
baT'drmaıı tayyarelerl 11400 klloı f'&ID 

qırlığmda bomba ta.oıyabutrl•r. ll'a · 
kat bunların .urauert &ncak ~ lu 'l 
metredlr. 

çm mo.;.GrlQ Junker (Ju·S&) bom· 
bardımao tayy&relerl ı.u:amı ııa~tte 

400 kllometre aUrate mııılktlrlPr. re. 
sir aallalan tecblz ed11mt§ oldukl!U'ı 

motöı11n kabiliyetine göre 12~0 ile 
2000 knometre anı.aında mUtehavvll. 
dlr. Bundan maada Jun:Cer 88 Upl 
ba§k.a :ıtr bomba-dıman tnyyareleJ1 
varan da ı\.1 •ar bt!nun evsatmı 

tamamen gtzll tulmuşlardu'- Fakat 
bun''l'"ID t 1wo veya 2000 
.kilo bomba t&§ıyarak sat:tte 450 veya 
r>ou kilometre sııra.tle aoy. · • 
lertnl t"" .•n etmek •. 

Dornie Uplcrtnln en bfiyUğü olan 
Dornle 24 hem ke~fe ve bem de bom· 
bar"'"""ıt'"I\ ynrı>'nnk•'ldır. Almt 
bu tlp ta•ryareler ' l L:mnl dentzınt 

mayn d5kmQ~lerdlr. 
Alman ı. ı.yyo.relcrl h ..lunda. sözU 

sert halinde im. 1 edllmf'kte olan Me. 
eerşmlt 110 tipi, taarruz ve avcı ku· 
manda tayyaresinin U:ı:er1ndo dura
lım. İki kl1lllk olan bu tayyareler 
çift motörlUdUr. SUrı>Uert aaatte 600 
kUometredlr. BUAhlan tld31 arkaya 

da ·~ C\."bllecek vui)ette olmak n. 
zere dOrt mltraıyıız ve lkl toptan lba. 
retUr. 

Bu tlptayyare'erf Almanların 1100 

zamanlarda bUyflk bir ehemmiyet at· 
fcttıklerl harp vasıwıdır. Bunlardan 
maada Helnkel tipi byynreter dt' 
vardır. Bunların da cvsııtı Helnkel U· 
ptnlo evsafına uygundur. • 

(~\AKŞAM( } -·-- _...,_ _____ . ._._ ---· ·- ---·-
VAia NOrettın. türkçenin b.ugünkO halile saçı sakahna kan~· 

mıcs bır manzara arzett•ğini yaıa:ak im1a ve kaide yanh;!ıkla;ından 
mi..aller getiriyor. a~ağıdan yukarıya doğru doldurulmuş m:ıkbıw'ara 
ra.:ıtladığını. bir kadıııın mektubunda her satır ba,ıntla majüskül 
kullandığını. bir doktorun mektubunda fransncayı esas tutarak 
kutu kelimesini ''Koutou" şeklinde yazdığını kaydederek 1 ;yle 
diyor: 

"Bir yanda Nuriddin, bir yanda Nureddin ve Nurittin, Nu· 
rettin, fıatt! arapaç doğrusunu yazmak istiyenler Nurüd3in." 

Ve ilA\e edh·or: "Türkçe en ibtidat şekilde bir tuvalete muh. 
taçtır. Hiç olmazsa pek azmış kısım:arını §Öyle azıcık bir nizam 
altına alsak." 

.. Her gQn" sütununda Alman krtalannın Majino hattının 
kalelerine benzer kalelere karşı hücum talimi yaptıklan yazılarak 
Almanyanın ordu mevcudunu yükseltm?k için zamana muhtaç 
olduğu ve binaenaleyh martta bir umum! t.aa.rnu :vanma.vaaW ne
ücesine varılmaktadır. 

Aowpa 1.ostası 

J 
BugUıı gelen )~tll ga.z.eteJcrde] 

görd:ıklerlmfz ---
i harbinde 
prensler 

\fhıimlnl Llht«ı.şta.yruıı prensi 

bundan birkaç hafta evvel Finlfın. 
diyaya gönUllU olanık ve Fin mU. 
leWe beraber hn.rbctmeğe gitmig· 
ti. Bir ay kadar evvel de Fransız 
prenslerinden Rene dö Burbon 
Parm bir gönUllll krt'asllc bi;Ukte 
Finl!ndiyayn gltm~U. 

Prens bundan birkaç gUn evvel 
Fmnsayn avdet etmiştir. Fakat u. 
run mllddet kalmo.k için değil ... 

Mannerbnym tarafmdan kendiııi· 
ne tevdi edilen mahrem bir işi 
yapmak IQn, 

Ve bu vazifeyi yapmış olduğun. 
dan dolayı da prens iki gUn içinde 
tekrar şimale mtltevecclhen har~ 
ket etm~tlr. 

Çin - Japon 
harbi 

Çarpışmayı daha üç ıe· 
ne sürdür~cek hazırlık

lar yapılıyor 
Honı • Kong, 12 ( A.A.) -

Çun • Kingde ~k mnhim bir 
şahsiyet, Çin harbinin daha en az 
üç sene süreceğini bildirmiştir. 

Çunk · Kingde harbi uzatmak için 
hazırlıklar yapılmakta, fakat, Ja. 
ponlara karşı kati bir muharebe 
verilmesinde istical gfüterilmemek. 
tedir. Piyadelerle motörlll kıtaat 
tayareciler ve hatta erkanı harpler 
talim edilmektedir. Müzisiyenlerl«> 
artistler muayyen saatlerde kamp 
lara gönderilmektedir. Japonların 
Çin içerisinde daha uzaklara git. 
ıniyerek stratejik mevzilerini mu· 
hafaza ·ne iktifa edeceklerine ve 
Şanghay, Nanking ve Horıg • 
Çeu'nun geni~ bölgelerinde Japon 
hallan içerisinde seferber bulu· 
nan Çin kuvvetlerine kaJlı ancak 
vakıt vakıt harekfita girişecekleri 
ne muhakak nazarile bakılıyor. 

Alman yanın 
Norveçe tebhgah 

Hangi gemilere 
taarruz edilecek? 

O&lo 12 (A.A.) - Alman hü· 
kCımeti, Norveçe tebligatta bulu. 
narak Alman harp gemilcrile tay· 
yarelerinin: 

1 - Himaye altında kafile ile 
seyyahat eden, 

2 - Vaporun milliyetini gös. 
teren renkleri tenvir için mutad 
ziya tertibatından mahrum bulu· 
nan, 

3 - Askert malQmat vermek 
için telsie makinesi i'lcten. 

4 - Verilecek "dur" emrine i· 
taat etmekten istinkAf eden, bit.t 
raf vaporlara taarruz edebileceği· 
ni beyan etml§tir. 

Almanya, birlikte fakat himaye 
altında olmayarak seyaha.t eden 
bitaraf vaporlara, bilhassa mUtte. 
fik harp gemilerinin bulunduğu 

sulan·a ııkı bir milral.abede b:.ı· 

lunmalarmı tavsiye etmektedir. 
Bu tebliğ, Norveç gemiciler b:r. 
liğinin Al:r.a:ı hükCımetlne yaptr 
ğı müracata cevaben yazı ile bil. 
dirilmiştir. 

iran - Sa1vet 
tıcrıret anlaşınlsı 
Mut.\hede yakında Tah

randa imznlanıyor 

Moskova, ı; (AA.) - 9 mart 
ta Moskovada bir taraftan Sov. 
yetler Birliği namına dış ticaret 
komiseri B. Mikoyan ve lrandak1 
ticaret müme3ili Ale!<s.ief, diğeı 

taraftan da İran namına İranm 
Moskova bilylik el~isi B. Sacd 
ve İran hükQmetinin mümesi!i 
B. Saiah arasında bir tit.aret ve 
seyrüsefain muahedesi parafe edil· 
miştir. Muahede pek yakında Tah
randa imza edilecektir. 

ıtal yanın sıyaseti 
(Baf tanJı 1 lncl sayfada) 

Amaterdam, 12 (A.A.) - Re· 
utcr ajanaırun öğrendiğine göre, 
B. Hitlcr dl.in gece, B. Von Rib. 
bentropla müteaddid telefon gö· 
rütmcai yapııuştır. 

Alman baricıyc nazınnın, bt1. 
yUk bir ıliratlc inkitaf etmekte 
olan vaziyeti kar)ılamak ti.zere 
ı.nütcmadiyen yeni talimata ihti· 
yacı olmuştur. 

B. Von Ribbcntrop'un Fin.Sov· 
yet ihtilafuıda Mussolinin tavas· 
sutunu istemek suretile İtalya ile 
Rusya arasında bir uzlaşma temi. 
nine çalı~ için olan vazifesi 
gimdi LataY mertebesine inmi~ • 
tir. İngiliz hükumetinin İtalyan 

kömür vaporlarını serbest bırak. 
ınak hususundaki kararı B. Rib· 
bentropu kuvvetli bir sililıdan 

mahrum bırakmıştır. B. Hitler, 
Almanyanın Moskova, ijelsinki 
ve Stokholm'deki Delege ve a. 
janlarmdan gelen rapo~lan itina 
ile tetkik eylemiştir. 

Wilhelmstransse'de büyük bir 
faaliyet kaydedilmiştir. Yağmur 

gibi telgraf geliyor, bunların ~if· 
releri ıüratle çözülerek filhrcr'e 
veriliyor. 

Alman halkı, vakıalardan tama. 
mile bihaber bırakılmıı, Alman 
uutbuatı Fin·Rus ~rıı milzake. 
releri hakkındaki haberlere yal 
ruz bir kaç saur tahsis eylemi§tir. 

Diin öğle sonuna kadar ne 
matbuat ne de Alman radyosu 
B. Ribbentrop'un papaya yaptığı 
ziyareti bildirmemişlerdir. DNB 
ajansı ise yalnız barice mahıuı 
oeştiyatında kıaa bir tebliğ ver. 

mittir • 
Bununla beraber, katolik mah· 

filler meıeleden haberdardır. 
Bazı bitaraf mahfillerin iddia. 

sına ıöre, papa ile Ribbentrop 
araamdaJd mfilikatta Almanya 
ile papalık araıında yeni blr kon· 
kordato akdi mevzuubahis ol.mu§. 
tur. 

ROMA UOLAKATI HAKKINDA 
lU&'iAL DlTALl:'ANIN lZAHI 

Roma, 12 ( A.A.) - Joumale 
d'İtalia. Musolini • Ciyano • Von 
Ribentrop mOllkatı hakkında a 
şağıdak.i izahatı vermektedir: 

"Harbin ilk altı ayının hita 
mmda bu görüşmeler, yalnız mu. 
haret:enin yeni ve daha faal biı 
safhaya dühulüniln arefesinde Itaı. 
yanın Almanyanın niyet ve ta 
savurlarından doğrudan doğruya 
ma!Qmat almasının elzem olma· 
sına binaen değil, aynı zamanda 
iki mütefikin son zamanlarda ta· 
haddüs etmiş olan beynelmilel va. 
kayi ve bilhassa B. V els'in A vru· 
pa seyahati, Rus • Fin müzakere 
!erinin açılması, Fransa ve İngilte 
rede vukua gelmiş olan aksü!Amel. 
Rusya tarafından İtalyaya karşı 
ittihaz edilmiş olup izahı kabil 
o!mıyan hasmane hattı ha · 
reket, Balkanlardaki vaziyetin ye. 
ni safhaları, abluka ve mukabil 
abluka muharebesinin inkişafları 
hakkında noktai nazar teatilerln · 
de ve bu bapta mGzakerelerde 
bulunmalarının muktezi olmas1 se
be.bile zarurt idi. 

Bu sebepten dolayı bu g~ril~· 
meler, Avrupanın umum! manza. 
rası, harp gayelerinin ve sağlam 
bir sulhun tesisi hususunda esaslı 
mevzuu üzerinde cereyan etmiş • 
tir. 

Harbin esaslı gayesi, bundan 
evvelki sulhten daha iyi bir sulhe 
kavu~mak olmalıdır. 0'.yorlar. ttal· 
ya, mlhverln ve ttalya.n • Alman 
ittüakmm hareket noktn.sı olmuş 
olan geniş kalkınma esasına göre 
kendislnln meenı menafi ve buku· 
lı:u na.zarı itibara alınmadıkça böy. 
le bir şeye imkA.n olmadığı muta. 
leasmdadır. 

Almıı.nlnrla ttalyanlnr BJ'Mmda
ki görUşmeler, bU)1lk bir dostluk 
ve realizm havMı içinde cereyan 
etm:ştir, B. Von Ribbentrop, Al

manyo.nm niyet ve taaavvurlarını 
izah ve tn.srlh et:m.1', bilmukabele 
duçe ile kont Çiano da ittifak mi. 
sakmrn Berlln De Roma a.rasmda. 
jlıWıa et.mil olduğu mllna.a&betier-

Sovyet .. Fin müzake eleri 
<Bat tarafı 1 lncl sayfada) 

n kabule pyan değilae gene de -
va.m ed.ecektlr. 

B. Tanner, Moskova.dald FJn 
heyetinin aulh akdi için kAmü aa.. 
IAhlyeU haiz olup olmadığı ıualtne 
cevo.b vermekten lmtinıı etmıatir. 
Diğer taraftan B. Tanncr, Dcy-

11 Eltsproaln Helslnkidekl muhabi· 
rlne beyanatta buluna.rnk lngiI~ 
re hUktlmetinln bu gece Rus h~· 

metine cevab vermesine intizar 
etmemekte olduğunu söylem.Iştır. 

FtNLANDlY A NEYE 
KARAR VERECEK 

Paris, 12 ( A.A.) - "Havas" mat 
ı:ıuat hillasaları: 
Matbuatın "umumiyetle sorduğu 

;,ual şudur: Finlandiya neye ka· 
rar verecek? 

Dığer bir mevzu da Von RL 
.:ıentrop'un Roma seyahatidir. 

Petit Pansıcn gazctesınde Lusi 
~n Bourgues dıyor ki: 

"Fin meclisı kararının bangı 
tarafa temayül edeceğı malôm de
~ıldir. lskandınav mahfillerınde 
r'inlerin, milli şereflenne muhalil 
b.iç bır noktayı ihtiva etmedıği 

takdirde Sovyet şartlarını kabw 
etmelerinin oldukça muhtemel oı· 
duğu bıldirilmektedır. Fınlandiya 
ınılleti bu şartları kabul edılemeı. 
audettiğl takdirde, mütef iklerden 
cm tesırli müzahereti g6receğı mu 
ha.kkaktır. 

J.ngutt:re ile Fransa, Finlfındi • 
yaya yardım için şımdiden bır çok 
~yler yapnuş bulunuyorlar. Ken· 
disine mebzul mıktarda silah n 
mühınunat gönderdiler. Bununla 
beraber resmen müracaatta bulun
duğu takdirde kahraman Finlfın 
diyaya çok daha geni~ yardımda 
ı)ulwunağa amadediler. 

Bunu dün .\vam kamarasında 
bildıren B. Ç-emberlayn hiç şüphe
siz B. Daladyt: ile mutabık kal. 
madan söylememiştir. Esasen 
t'ransa bu işte on salta bulwunuşc 
ve Finlandiyayı zayıflatabilecek 
olan şu nazik anda da bu vaıiyetı 
muhafaza etmektedir. 

Müttefiklerin hattı hareketi heı 
zamankınden daha kat'ldir." 
Le Jour gazetesinde Femand 
meseleyi münhasıran milletler ce
miyeti sahasında mütalea ederek 
diyor ki: 

"Paktın 16 ncı maddesi muci -
bince, milletler cemiyeti azası ce 
miyet teahhiltlerine riayet ettirmek 
ıçin dığer azaya ait kuvvetlerin 
~endi topraklamıdan geçmesini ko
laylastırmak mecburiyetindedir. 
duru: binaen pakt, Norveçi. Fin. 
lftndiyaya yardun için geçecek 
ıeuvvetlerin topraldanndan geçme
sini kolaylaştırmak vazif esile mü
kellef tutmaktadır. Pakt bir küldil.r 
ve Isveçle Norve;e bu e.mri ver · 

mektedir." 
Excelsior gazetesinin diploma· 

tik muhabiri, Parıs ile Londranın 
hiç bir zaman lsveçi FinlAndiya~~ 
yardım vazifesile tamamen kabılı 
telif olan bitaraflığından ayrılma. 
ğa mecbur c:lecek mahiyette hiç 
bir şey iste.'lliş olmadıklarını te • 
barüz ettirmektedir. 

FlNLANDtY A HEMEN 
KARAR VEREMEZ 

Londra, 12 (AA.) - Bugün 
Röyter ajansının Londradaki 
Finlandiya kaynaklarından haber 
aldığına göre Sovyetler tarafından 
dermeyan edilen sulh şartları il· 
zerinde Finlandiyanın vereceği son 
karar, bir kaç saatlik bir zaman 
zarfında verilecek kadar basit de· 
ğildir. Bu hususta şu muamele ce-

reyan edecektir: . 
ı _ Moskovadaki Finlftndıya 

murahhas heyeti, Sovyet teklifle. 
rinin, Finlftndiya kabinesi tarafın· 

den ve mJ:snkm imznt:ı.nmasmdan 
evvel ve eonra Ud ta.raf arnamda 
teati edilen ve bundan ba,eka Av
nıpanm vaziyetindeki lnklşaflarm 
neticesi olan tefsirlerden mUlhem 
bulunan ttalyanm vaziyeti ve l
mal ve maka.'ildi ba.kkmda tzahal 
vermlşlerdirı 

dan kabul edilecek mahiyette olup 
olmadığına karar verecektir. 

2 - Bu teklifler kabule şayan 
görilldüğü takdirde Helsinkiye teb
liğ edilecek ve kabine tarafından. 
tasvip veya ret karan alınacaktır. 

3 - Teklifler tasvip edildiği 
takdirde diyet meclisi, karar ver 
mek iızere içtimaa açğrılacakur· 

Mezk<lr şartlar, diyet meclisinin 
kararından evvel, Finlandiya mille
ti tarafından kati surette tasvip 
edilmiş telakki edilemez. 

V1BORG llUllASARA ALTillı'DA 

Mo&kova_ 12 (A.A.) - Lening 
rad askeri ountakası genel kunn3 
yının 11 Mart tarihli tebliği: 

Sovyet kıtalan, Viipurinin mu. 
hasarası işini bitirmi§ler ve §eh· 
rin tark ve tima.1 kısmılannı i~ 
gal etmişlerdir. Viipuri körfe:ı:i• 

nin garp sahilinde, Sovyct kıta. 

lan muffakıyetle ilerlemektedir. 
Suojarvi·Serdobol demiryolu 

üzerinde Lajmola istasyonu mrn. 
takaaında piyade müfrezeleri çar 
pıımalan vukua gelmiştir. 

Sovyet hava kuvvetleri, dOJ
manın asked hedeflerini bombat"' 
dun.an etmiştir. Beş düıman tay. 
yarcsi dilşüriilmüştür. 

Komedi Fransez 
• artistleri 
Buaapeştede 

Budapeıte, 12 (A.A.) - Korno 
di Fransez "Comedie Française,, 
dün a.k~am temsilini vermiştir. 

Temsilde Naip Horty ile Kot' 
Diplomatik ve kalabalık bir sc· 
yirci kütlesi hazır bulunmu§tur. 

Fransız Trupu bu ıabah Bilk
reşc oradan Belgrad, Sofya. ts· 
tanbul •e Ankaraya hareket e. 
dccektir. 

Bir Holanda 
vapuru battı 

AmatA.\tdam, 1% (A. A.) - 9000 
ton bacmlııdeld ve Eulota adında
ki Hollanda bayrağmı b!mll sarnıo 
vapunı, benll.z maltlm olmıyan bit 
eebeb<len dolayı Şimal DenlzlndO 
vukua gelen bir lnfilA.k neticesinde 
batmıştır. 42 k.lşlden ibaret olntl 
mürettebatı, bir lngillz harb gcxni
sl ta.rafmdan almmt§Ur, 

Eulota.. Roterdamdan Curaçao;'& 
gitmekteydi. 

Ve:s'in Londrada 
temasları 

Londra., 12 (A. A.) - suınnet 
Vels, bu aabah Amerika elçiliğtıı0 

gib:niş, orada sırayla muhalefet 
liderlerinden Attlee, Grenvud .;e 

Senkler ile görllşmii.ştUr. 

Sumner Vels, Sir Con Simon tıY 
ratmdıı.n hariciye ncmrct.lnde öğl6 

yemeğine davet edilmiştir. 
Öğleden sonra, hariciye nezaret! 

dalmt genel sekreteri S1r Alel' .. 
aand.r Kadogan Ue ve amirallik bY 
rinci lordu ile görfleecektir. 

Acı hır ölüm 
Beyazıtta Sahaflar çarşısmdıı e1' 

eski kitapçılardan olan. Haber g'. 
zetesi başmürettibi Bay lhsarııtl 
amcası Hafız Ahmet Şevkı Tütil~ 
cüoğlu vefat etmiştir. eenaı: 
yarın evinden kaldırılacak. ö~ 
vaktı namazı Fatih camiinde f· 
lındıktan sonra Edimekapıya de 
nolunacaktır. 

Dürüstlüğü ve fazileti ile le~ 
dini muhitine sevdiren AJulle 
Şevkıye Allahm rahmetini dil~· 
ailesine t!ziyetlerimizi bildirlriı. 

• 



• •1.m11ııı~rıfit,mmı 
Sovyet Rus va 
şartlarını hafifletti 

SON DAKlKA - 12 MART 1940 SALI - 3 

N:>.51 V:ızan: Or hen Rc!ı:ni Gökçe 
İrini u.bını.zlqır gibi oldu: 
- Bana hitaben bir mektup 

mu?. Nereden, kim verdi?. 

- Yalvannam -dedi- ıl.ze yal. 
varırsam.. Yann sabah değil de. 
mesel& öğle vakti, yahut akşama 
doğru hareket etseniz. Hem de 

uzun uzadıya konuşmu§ oluruz. Finlandiya f' ""il .... "" .......... il'"''""''''""'" 
ÇEMBERLAYN 

Meçhul Korsan, elini göğsli."le 
uzattı. İnce, ipek gibi bir me· 
§in cliıdan içinden birkaç mep 
tup çıkardı. Aralarından bir ta- Doğan, bu ateı ve cui.bc dolu 

• B1r Buıga.r guet.ca1, Tunad& bu 
lıuı • 

Kısmen hafDfHetaıen 
şeklDDe de 

Yunan dilberinin önünde fazla. 

Kömür meselesi ne:niı;::.tis~: ı:~.::aıc;::~~n mukavemet cdc~edi. ~u. b~ ka.. 
an TUrkL 1a1mll Türk vapurunun 

Se>vyeuer t.a.ratmdan zaptedllatgUıJ 
~ur. Geını aahiplertnln verdigi 
~CUnata göre, bu batıer dogru de.. 
tu11ır. TUrktuı vapuru, Tuna donduğu 
içtıı buzlar &ra&nda mahsur kaıını,. 

kt . dınla, hem de böyle guzcl bır ka.. 

SU 1 h U ka b U 1 etm ·1 yor üzerınde bazı su- meır~E·mektubu aldın. açıpta :1a başba§a gelecek ilk gecesi 

1 f tam ortada Osmanlı Padı~lığı. 

M. f ki . F" 1 . d h f 1 ıauere CGVap verd1ı11 nın altın yaldızlı damgasını &~· ı Biraz sonra, kenarları altın yal 
~. 

• Dun gece aat 22 de Bandırma.dan 
lınıaıuııw:.a ıeıen Den.lzyollan vapu. 
l'\uıaa b!r hıraızlık olmu,, Kemal 
~ Ştrk.etıne alt on bin Ura kıyıne. 
lır.<1e \Büyük Vala) f1lm1 çalmm!J. 

ütte lj er ın andı ya ya a a az a i . 4J 1 rünce, bir çığlık atmaktan kendı· du:lı, geni§, ince bardaklardan ilk ' · ı 1 Lo d 11 (A A > _ Rllyt ni alamadı. Safiye Sultanın fer- : şarabı içml~lcrdi. Doğan dışanya yar fi lmda bulunma K kararını VS rd 1 8f ajans~ :ıdt.-lyor:. . er maruru göğsüne butı ve eğildi. çıkmİ§, tayfasına: 
Stokholm, 12 (A. A.) - İsveç J 

hariciye na.zırt Gunter, Havaa a. 
jansı mubabirlne aeaftdakl beya.. 
natta bulunmuııtur: 

la B&ıtkeawe g&ıtertlmekte olan ve .. _ Mllzakereye girişmek te-
ttıl.antıuı11a bUyUk blr ratbet &ören 1 eebbUsUnde bulunanlar Sovyctler· 
te nı, Bandırma yollyle gönderilmek- d!r. Sovyet teklifleri İsveç hilkfı. 
bı Ydt. Yapılan tab.ktkatta rıımın. Ke- metine gllnderilmlo, hUkClmet te 
~ Füın muesaeaeaı mtıatahdemle. bu teklifler! Finllindlyaya bildir. 
ı~ __ ı1!zı btrt taratmd&n caımcııgı an. mlftlr. Finltmdlyanm dostu ola.o 
-ııuınıotır. 1avcçln bu ockllde hareket etmesi 
~ört ,.un enet Bozc&&d•nm gayet tabildlr. lsveçln Sovyet 
n &ra burnunda karaya oturan eartıarm.ı saklaması için hiçbir ~ 

atgar banruraıı Çar i'erdinand va. beb mevcut değildi. BllAkls Fin· 
Pıu-u el'tk-ı kurta.rııama~l.IJ'. Alem· landlyalılardan dllşmanlannm ne 
~ ta..busıye goın1B1. vapuru kurtar. dilşUndUğUnll aaklamakla lavcç bil· :;it Uzcre dUn Bozcaadaya gıtmı,_ kfımeU mUttefik bir mlllete karvı 

· dostane bir harekette bulunmuş o-
f • Nana VekW Ali Fuat Cebuoy re. lurdu.,, 
h&ltaUııtte auıar umum mUdUrU ve Havas aja.nsmm muhabiri §U 

11;:usı katem mUdUrU olduğu halde suali eormuııtur: 
dan &k§aın Toroa eksprealle Ankara- •·- OçUncU bir devlet tsveçln 
kt Ada.naya hareket etmlfUr. v-. tavassutta bulunması lchliıde hiç. 

ıtıı ııeyahau on gün kad&r devam blr teşebbUste bulunmam11 mı. 
~<lceck ve bu mUddct u.rrmda Ta.raue. dır?,, 
r.ıonya, lzmır, Aydın ve havalWnl, Gunter, cevaben demiştir ki: 
;a.ret e:·uyecekUr. ••- Bu mesele hakkmda Al· 

kö Bu Babalı aa.at 11 da UakUdardan manya ile hiçbir temasta bulun· 

63 
Prtlye rcıen ŞlrkeU bayrtyen1n madık. Almanya ile lsveç arum. 
nwnaraıı vapuru KWcuıesı açık. dıı. bu hususta hiçbir kelime teati 

larından geçerken ayağı sakat orta edllmedlğint si.ze temin ederim. 
Yatla il bir ad&lll denize dll§mll§. yolcu· B'ra.z Finlere yardmı etmek Umt. 
rın fe dile hareket ettik. Biz Sovyet tek. 

tııU§ l')'adJ llzortııe vapur durdunıl· liflerlnln bildirilmeslne tavassut 
~r. lndbiten aandal blr müddet ettik. Fakrıt bunların .kabul edil· 
btr hadan 80ora kazuedeyt baygın ini hl bir -• 
tıuv lae kurta.nnl§tır. K.uazedeD1D mes ç zaman tav.,.yc etme-

lıııa lyeu aoıaşııaınllDll§tır. Tedavt aı- cllkLond... 12 - Moıkovada Sov· 
• 8lınınl§ttr. ·-. 

:r Bir rnUddettenbert Fraııa " it.al- yetlerlc Finler arasında sulh mil. 
b~~ buıuııan lthaı~t tacırlertmlZ<leD zakereleri devam ediyor. Henllz 
rı.ı.ı lanıı bugünku konvansiyonel t.ro. kat'I vaziyet anla1ılamamıttır. 

e c1önırıu§tUr. Fakat Stokholmdan gelen bir ha 
.. Buıııarın verdlklert lzalıata c8re. bere göre Finlandiya Sovyet 
·'~k ili'--~ k • ~ • •<Lllllıt., gerek ltaıyan fabrika· Huıyanın prtlarını abu] ctmış 
lu ' bUtUo ltbatll.t lhUyacıml%1D mO· tir. Londra mahafili bu haberin 
~ bir kıaın.ını kuıa blr samaııda doğru olmadığını zannediyor. 
rnı.'1

1larnaga hıwr olduklarmı bildir- ÇUnkU dUn ak-mm Fin Hariciye 
~ ercıır. ır-

~ Pt.verlol%1n NUUht Baydar ta Nazın Sovyet şartJarmın kabul 
~ ı:ruıan t111tın11e çevrUe.n •'Alrodlt'; edilmediğini söylemişti. Fin mu. 
~ krnııakl tıeraet karan bentız tem· rahashlan dün gece Molotof ile 
et e laadik edilmeden. kJtabın ikin- yeniden görüımilşlerdir. 
lun: d::ı.tıa kıaa bir tercumeaı oqro- Bu sabah gelen haberlere g3rc 
.. .\l uştur. MUddelumumııık bu tklnd Sovyet Rusya Finlandiyaya bil· 
lllı/octıt•• l de ptyaaacıan toplatttr. dirdiği sulh !artlannı hafifletmi§· 
rnab eaenn tabu nq1r1 ve mut.erc:ıml tir. Bu cümleden olarak Karelide 

ltı~rneye vertlınl§Ur. l!jgal ettikleri yerleri ve bilhassa 
"e b P aooo nllab& ollU'&k tıuılmJf ViborCF'u istemekten vu geçmiş. 
cı.. UtıUıı 29~ at aaWmq bulunu)'OI'. • 
... tir. Uzun zaman için terkini iı 
•y 

de Y aıO\>a kuaaına battı KadıklSytın. 
l'erı aı'.:an Yağmurlann çokluguDdBD 
tına er 1:::ı.tıam11 ve evler toprafm al· 
lıkın do:ru gömUlmeğe ba;ıamııl.IJ'. 
ita ektebln bulunduğu toprak da 

tıe:aktadlr. Şehı1ınızcıen bir mU· 
liYu 8 lııtenmtoUr. Evvelki rece 
ıu ;an köylüler btıı.aıann çaUadığı. 
trJa.k 

8 toprağa doğru gömUlUp kay. 
., ta olduğunu hissedince tel"•'• .. erıerı _... 
lllllf Men rırlamıolarwr. 27 n çök· 
l'e ' Ylkılml§ içindekiler bagka evlere 
ı:ı.:~~llrilml§ur. Nutuaça saytat ol· 
--nıotır. 

Ilı~ El dokuma aanayiinln ltalkm. 
do 1 lr,;ln halk hankaııı tara!mdan 
tts~urnacılar kooperatl!lne kısım 
lira trn olmak Uzere yarım milyon 

._Ya kadnr kredi açılacaktır. 
llıll .lata.nbul g1lmrUklert bqmO • 
l'at dUrtı Methi Adakan vekllet ta. 
/ı~nd.an vukubulan davet Uzerlne 

araya git.mLştir • • llıe Müsabakaya iştirak eden tık-
tı ltteb okuma kltablarmm hlçbt
,1~ matluba muvafık görUlmeme
tııu ı"rtne eski okuma kltablannm 
~· ddeu 2 sene temdld edllmlftlr. 
tıı~ekteblerln btıttln kltablan ye-:n tetkik edllcektir. 
~le Oeı;enterde Romanyada petrol 
~ hakkı~da temaslrırda bulu
liırıt memlekete dönen petrol 
loğı <!d şirketi mUdUrll Sedad Kan
hat 11

• bu hususta hUkQmete fza
kara \rerrnek Uzcre dUn &qam An. 

• Y'a gitmiştir. 
~ 'Ontverslte jeoloji prores~rll 
\rolk d Nafiz, Kayseri zelzelesinin 
btıtı anlk mrıhtyette olmadığını, 
faa Un için Erclyaş da~ tndi-

&etecefi end.lşelenıwı 1enJz 

tediği .Hange Ussliniln kısa bir 
müddetle kendisine bırakılmasını 
kabul etmektedir. 

Şimalde Petsamoyu Finl!ndi . 
yaya bırakmaktadır. Manner. 
haym hatU, garp kısmı mUstesna 
olmak il.zere Fin kontrolil altında 
kalacaktır. Maamafih Finler bu 
talepleri de kabule pyan görmU 
yorlar. 
Diğer taraftan Finler ileride 

yeni bir taarruzdan endige edi · 
yorlar ve Çekoslovakyanın akıbe. 
tine uğramaktan korkuyorlar. 
MalQmdur ki, Almanya Südet1er 
meselesinden dolayı Çekoslovak 
ya ile iptida bir anlagma yapmı1 . 
fakat bir müddet sonra bu mem· 
leketi istili etmi§ti. Bunun için 
garanti istiyorlar. Bu garantiye 
Şimal devletlerinin ittirak etme. 
leri lhımdır. 

Helsinki mahafilinde beyan e· 
di.ldiğine göre Moskovadaki gö· 
rüşme sadece bir hudut tashihi 
meselesi değildir. FinUlndiyanın 

olcJ.!tğunu 11llylemiştlr. 
İstanbul mebustan yarın 

pnrtide bir topla.nu yaparak halk 
dllcklertnden yapılanlar ve yapıll
mıyantar hakkında vaıt L!ıtCI Kır· 
darm lzahrıtnıı dfnltyeceklerdlr 

• Ankarada bulunan Fraıısıi ve 
İngUlz Yakuı Şark orduıan hava 
kumandanlan temine dUn J'ranuz 
elçl5l tara.tından bir ziyafet Tertlmtı, 
ıdyafette genel kurmay lldııc1 rel.ll 
orgener&l Amm GllDdUa de Jıuır bu 
hmmuttut. 

mUttefiklerle ve Almanya ile va. 
ziyeti de mevzuu baha olmakta · 
dır. Helsinki mahafili, Fin heye
tinin yeni' talimat almak il.zere 
Helsinkiye gelmesi için mil.zake. 
renin tatil edilmesini muhtemel 
görliyor. 
MOTTEFIKLERIN YARDIM 

KARARI 
MUttcfiklere gelince, FfnlAndi· 

yaya daha fazla yardımda bulun· 
mağa karar vcrmi§lerdir. 

lnglliz ve Fransız hUkQmetle. 
rinln, daha fazla bir yardım ta· 
lehini isafa amade oldukknnı ve 
ellerinde bulunan bUtUn men.abli 
kullanarak bu hususta müştere
ken çalışacaklarını Finlandiya 
hlikQmetine bildirdikleri dUn A. 
vam kamarasında, Çemberlayn 
tarafından ıöylenml§tir. 

lı1çi mebuı Kirwoodun "bu, 
Sovyetlere karıı harbe girmek ol· 
maz mı'' sualine Çembcrlayn 
"daha bu dereceye gelmedik'' ce
vabını vermiştir. 

!şçi mebus Sloa.n §U suali sor. 
muıtur: 

İngiltere hilktunetl FinlAndlya· 
ya askeri kıtaat · gönderecek mi • 
dir? Ve bu takdirde N orveç'in 
bitaraflığını ihlale karar vennlı 
midir? 

Çemberlayn 1u cevapta bulun. 
muıtur: 

••- Sözlerime bir ıey UAve e-
demem." 

Fakat Finl!ndlya benUı res· 
men bir yardım talebinde bulun • 
ınamıştır. 

tcabeden nakliyat kolaylrğtm 
gösterdiği takdirde, mUttefiklcr 
Fintandiyaya daha kuvvetli yar
dımda bulunmağa amade olduk • 
tarını tsveç'e açıkça anlatmışlar. 
dır. Fakat lsveç'in vaziyetinde 
bu hususta her hangi bir değişik
lik olduğuna dair biç bir haber 
yoktur. 

PETSAMO AÇIKLARINDA 
INGtltZ FiLOSU 

Londra, 12 - Bazı ajanı ha· 
betlerine göre, lngili.z harp gemi. 
teri Petaa.mo açrklannda cfolat • 
maktadır. Afton Bladet ga!Cte • 
sine göre bu gemiler bir tayyare 
gemisi ve destroyerden ibarettir. 
MAREŞAL MANNERHA YMIN 

GöNDERDtCit MÜMESSiL 
Anuterdam, 12 - Fiwandiya· 

da bulunan Prens Burbon Parm, 
Mareşal Mannerhaym tarafından 
bir vazife ile garp payitahtlanna 
gönderilmiı ve dün Amsterdam· 
dan geçmi~tlr. Prens Roma, Pa. 

liugUn öğleden eonra avam ka. Saşırmıt bir vaziyette: 
marasnıda ltaly:ıya Alman kömU- - Beni af buyurunus .dedi· 
rU sevki meselesine dair olarak hata ettim, ılze hUrmette kusur 
sorulan mUteadd.Jd suallere Çem- .. d ' T ki · h · 

- Git haber ver - dcmigti -
geceyi burada geçireceğim. Altı 

tayfa, köşkü tarassut altına al. 
bcrlayn şu covablan verm!ştir: goster ım.. e n yere au an· 

••- 9 Mnrtta, İtalya hUkfıme- kullde bir insan değilm.iJainb. amıi-ayfa, hilrmetle efilmit ve sU. 
tile, bu hususta bir anlaşma yaptı- Bir Sultanın karde§inden de an· 
ğımızr size bildirmekle bahtlyarnn. cak bu beklenir.. ratle uukla§mı§tı. Gene Pren.sca.. 

1 Marttan it.ibaren ltnly~~~a Prenıea İrini, ellnl ona uzattı. le ba§başa idiler. Prenses, onun 
sevkedilecck kömUr hnmulclcrını:ı . tayfası ile konll§mağa gitmesin. 
rnut.teflkler tararmdan kontrola Doğan bu gi.izel ele, zanf ve astı 
tabi tutulacağını illin et.nılş olmıı. bir öpilcilk kondurdu .• 
mıza rağmen, ltnlyan maka.matı- - Hakkımda fa.ıla tcveceUh 
nm bu gemilere hareket emrini gösteriyorsunuz!. -.dedi beni 
vermeleri eimdl anla§ılıyor kJ bir • 
sultefehhUm neticesidir. hertcye rağmen gene ''Meçhul 

HUkflmetinlh bu sulte!ehhllmU Korsan" olarak telakkı etmenizi 
anlamı!f ve gerek mevkuf vapurıa.. istiyorum gilzel Prenses .• 
rm, gerek bamulelcrlnln serbest Prenses trlni, Doğanı timdi 
bırakılmasıru kabul etmiştir. lld ··rU d B 

Diğer trıraftan İtalyan hUkfuneU daha hariku e go yor u. u 
de elycvm r..oterdrun limanında ferman §eklindeki mektubun, 
bulunan İtalyan k6mUr vapurları- kendi siyasi faaliyeti hesabına 
nm bol dönmelerini ve badema taşıdığı Umit te ona inzimam e· 
kömUr yilklcmek Uzere oraya gön- dince, Prenses kendini tutamadı, 
dcrilmcmelcrlnl temin taahhUdünU 
almıştır. Doğanı kollarından tuttu: 

Can sıkıcı bir llıtDAfa ıscbeblyet - Rica ederim, 98yle otunı· 
verebilecek olan bu meselenln her mız, yakın olalım •. 
iki tarafça g6stertıen idrak ve Ve sonra birdenbire, siyah, ıu. 
tUsnUniyet sayesinde hal ve faa. sunkar gözlerini Doğana dikti: 
~imiş olmasmı İngiliz millctlnln 
tamlmJ bir memnuniyetle karvıla· - Sizden bir ıey rica etsem. 
dığma şUphem yoktur. (Alkışlar) - Buyurunuz!. 
Her iki memleket ara.emda, mUte. .._ Evvel! benim elimden bir 
kabil menfaatimize olarak ticarl 
münMebetlerin lnkt~afı lc;ln muza. taRP.· 
kerelere yeniden başlamak yolu- - Sonra?. 
nun şimdi aç1lm11 bulunduğunu n.. - Bu gece bana nüaa!lr kal· 
mld ediyoruz ... <Alkışlar) maldıtmı.ı. 

ltalyada gUolln konuıma - Birincisine evet, fakat ikin· 
mevzuu etsine maalesef, çünkü arkadat-
Roma, 11 (A.A.) - İtalyan larım bekliyecekler. Geminin 

kömür vapurlarını hamulelerile mutlaka yarın hareket etmesi ll. 
birlikte serbest bırakmak busu· zundır. 

sundaki İngiliz kararını İtalya Prenses eğildi. Yakın, aıcatc 
matbuatı büyük ba§hklarla yaz. bir seıle ve biltiln ıuhluğunu, ka· 
maktadır. dınlığını hatırlatan bayıltıcı bir 

Bu karar bütün İtalyan maha· 
filinin başlıca konuıma mevzuu· 
nu teşkil etmekte ve mezkur ma. 
bafıl bunu büyük bir memnuni • 
yetle karşılamaktadır • 

gillü§le: 

IDAHiLDEI 

den istifade ederek elbisesini d .. 
ği§tirmlt. etekleri yerde dört met 

re sürünen beli dar, göğsU, sırtı 
ve kolları tam.amile açık, omuzla. 
nndan bUyUk, pınl pırıl elmaslı 

pandantiflerle tutturulmu1, pcm. 
be bir elbise giymigtl 

Utif bir koku, kilçllk salonun 
havasında uçuşmağa başlamı1tı. 

Duvarlarda eski Yunan mabutla. 
rının, V enüsün, Baktisün muhte.. 
şcm tabloları gözilkUyordu. K.5-
şede, tunç bir heykel göı:ükilyor .. 
du. Bu, çıplak bir kadınla bir er. 
keğln öpUgmesini temsil ediyor .. 
du ve zamanın en büyük aanatk4· 
rı tarafından vücuda getirilmit-
ti. 

Prenaca, kadehleri ve fiıeyi bu 
heykelin ıenit kaideıinin yar· 
batına koymugtu. 

Doğan odaya glrmi§ti ki, k~J. 
kiln bahçe kapısı açılmıştı. Bu L 

çılış, ince tunçtan, hassas bir çan• 
la derhal köşke yayıldı, Prenses, 
Doğannı baştan başa dikkat kc. 
sildiğini ~8rdU, pencereye yanq.. 
tı: 

- İhtiyar klS§k ~uhaf m .. de
di • tam zamanında geldi. But 
meyva toplasın .•• 

(Devarm nr) 

Vakıa !talyan efkan umum.iye
si dostane bir karar bekliyordu. 
Fakat, İngiliz hUkQmctinin kara. 
n her türlü tahminin UstUnde ol· 
muıtur. 

Popolo dl Roma diyor ki: 
Bu karar bir hüsnüniyet eseri· 

dir. Şimdi prensip meaclesinl 
hc:tlctmck katıyor." 

lktısat Vekili bu sabah 
Ankaradan geldi 

Vapurlar harelret etti 
Lohdra. 11 (A.A.) - Downs 

kontrol merkezinde, mevkuf 13 
İtalyan vapurundan yalnız UçU 
kalmııttr. Diğer on tanesi, kıa. 
men gece kıımen de bu sabah ha· 
reket etmiılerdir. 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır, bu sabahki trenle Ankaradan şelui· 
mbe gelmi~tir. Vekilin verdiği izahata göre, Havzanın istikbaldeki 
en geniş tstihsal~tıru idare edecek cesamette yani altmış bin kilovat 
takatta olmak üzere Çatalağzında yaptırılacak elektrik santralının 
ihalesi bugünlerde İngiliz firmalarına yapılmak üzeredir. Kozluyu 
Zonguldab raptedecek havai hattın siparişi verilmiştir. Diğer teşiııat 
ve techizat işlerine de kanunun çıkmasın&n sonra girişilmiş bulunu· 
lacaktır. ' 

HUsnQ Çakır, ~kere yapılan zammın da sebeplerini anlatın~ 

ris ve Londraya gidecektir. lik izhar etmektedirler. 
Stokholmdan haber alındı~ına Rusyanın Hangodan vuge--

şeker işletme malzemesinin pahalılaştığını, pançar fiyatlarının yük
seldiğini söylemiştir. 

g5re tavassut iıine faveç hUkQ • çeceği ve Hango ile Aland ada. 
metinin vaziyeti !sveçte birçok lan arasındaki kUçUk .. dalarla 
münakaıatara ıcbep olmuıtur. Bu iktifa ettiği anlaıılmaktadır. Bu 
hldisenin dahili bir buhrana se • hal müzakerelerin mUsbet bir 
hep olması muhtemeldir. netice vereceğine bir delil adde· 
.lTAL YAN AJANSINA Gö:?E dilmcktedi Fakat aulh 13rtlan 

VAZIYET kati mahiyettedir. Rusya bu nok. 
Stokholm, 12 (A.A.) - Ste- tada mUnakaşa kabul etmemekte

fani ajansının husust muhabiri, dir. Finlerin, bazı haberlere göre 
Fin - Ruı mü~akerelerinin vazi. bu prtlan 36 saat içinde kab·ıl 
yeti hakkında aşağıdaki malQma· veya reddetmeleri llzrmdı:". 
tı vermektedir: tyt bal>er alan bir menbadan 

Helsinki hUkQmeti ile Marepl ~ğrenlldiğlne göre bidayette Rut
Mannerhaym, Rusyanm sulh ya ile mUzakereye ~lanmasma 

muhalif olan mareşal Mannerbaym 
şartlarını öğrenmişlerdir. Çilnkü nihayet Fin bUkQmeUnln nokta!· 
Finlandiyanrn murahhaslan Vo • nazarını kabule mecbur olm~ur. 
r01ilof kendilerine bu şartlann ÇilnkU resmJ bir Fransız • lng!Uz 
metnini tevdi eder etmez derhal 1 menbaından Hel.elnkl bUkClmctlne 
Helsinkiye dönmüşlerdir hu lld devletin altı aydan evvel 
Yalnız Moskovada Fin. murah· FlnlA.ndlyaya mU~ir bir yardan. 

h ı ·ı . b da bu1unnmıvac.a.k1an, Petsamo 
as an e görU~mek fırsatını u· yoluyla askerl bir rnUdahaleye im. 

lan ecnebt diplomattan ;ani la. kb bulunmadığı ve yarömım an.
veç ve Amerika sefirleri mUzake- eaJc Mqrmana't yollle yapıla.blle.c&
ccleri.n ncticed hakkında nikbin· Ki blldhilm4tlr.,. 

Vekil, elde mevcut şekerin ihtiyaçtan fazla olduJtunu, her istL 
yene dilediği miktarda şeker vermek mümkün bulunduğunu ila.ve 
etmiştir. 

Karşehirde şeker saklayan iki 
bakkal sürgünle cezalandırıldı 

Kırşehirde beş bakkalın şeker sakladığı ve pahalı olarak sattık. 
lan haber alınmış, bunlar mUdeiumumi tarafmdan milli korunma ka· 
nununun 32 nci maddesine muhalif hareket ettiklerinden dolayı ceza 
mahkemesine verilmi~lerdir. 

Mahkeme neticesinde ikisi milU korunma kanununun 59 uncu 
maddesine göre beşer yüz lira ağır para cezasına ve Ço:um !le Amas
yaya ikişer sene nefyedilmeğe mahktlm olmu,tardu. Diğer üç bakkal 
beraet etmi$tir. 

Türk • Yunan kliring anlaşması 
Türkiye. Yunanistan kliring anla~sı d~ h~~ciye vekrue

tinde hükQmetimiz adına hari<:!ye veMletı um~ kfttı?ı N~an Me
nemcncioğlu ile ticaret vekaleti mUsteşan Halıt ~azmı ;Keşmır, hari
ciye vekaleti ticaret dairesi umum mUdü..-ü Bedn Talur Şaman ve 
Yunanistan adına da Yunanistan büyük elçisi Refael, Yunan heyeti 
murahhası reisi Dellatos tarafnıdan imzalanmıştır. 

20 Marttan itibaren bir !ene müddetle meriyete girecek olan yeni 
kliring anla~ası mevcut anlasrnanm bugünkü mübadele §erait.ine 
intıbakını tem.in eylemektedir. 



n.na cevao ohı.rak şu. 
nu ııöyledi: 

r::ı ··- llıı usi bir tayya
re i~ cenaze mera~imf

nize bir ~e cnk ntn.nm • ., 
Ba'mıa böy1e bir şey geldiği 

takdirde onun bu suretle hareket 
('jcc" ~'inden asla ştlphem yoktur. 

Misafirperverliğinin ilk tecrlibe
sini, geyik avına çıktığtmız vakit 
şarki Prtı5yadaki Romintende yap
tmı. 

Dışardan basit görUnen evi. da.. 
hilen bUtlln konforu haizdi. • 

Yanılmıyorsam, evde kadın hiz
met!:fl.r1armdan ve bir uşaktan 

başka kimse yoktu. Diğer misa • 
firlcr de lsveçll kayınbiraderi 

kont Rozen, :uıblt Şcrping ve Ncu
te, hava kuvvetine mensub yine 
genç bir zııbit olan ve bugUnkil 
Alma.n ordusunun ba,kumandant 
fon Frnvc;;iç'in oğlundan ibnrctti. 

4 ı. 

A vrupanm sık ormanlarındaki 

erkek geyik av1, lskoçyndaki ka -
raca. ve geyik avma benzemez. 
Geyik takib olumunnz ve bulun -
duğu yer ancak dişisini ar.ıdıE;'l 

zaman {{ilkrcmesindcn anlaşılır. 

Göringin ender sona bir şakası: 
''Hususi bir tayyareyle "elir vece

nazenize havadan çelenk atarım.'' 

Akşama doğru, geyik, otun en 
bol ve yumşalt bulunduğu açık sa
hacılı:Iarn gelir. Onu kolayca vura. 
bilmek için çayırın kenarında mU
nasib bir yerde, beklemekle kabil 
olur. Böyle sahnlıırda, "Hoştende,, 
denen yirmi, otuz kadem yüksek
li/;'Üıde platformlar inşa ediUr ve 
avcmm yapacağı yegfuıe şey, dişi
siyle gelen geyiği beklemektir. 

Sabahlc;>1n erkenden oraya v§.
&l oldum ve ak§am saat dörtte 
böyle bir yerde mevki almam için 
tertibat rumdı. 

G<iring hareketimizden önce İn. 
gilizle:r:ln avda ancak çifte ile mu
\•a.ffak olabildiklerini, tek kurşun 
atan eilfı.hla muvaffak olamadıkla
rmı söyledi. 

Vaktiyle bir İngiliz sporcuyu a

va davet etmiş \•e üç defa ateş et
tiği lıaldc geyiği vuramamış. 

Bu Ce3aret vorlcl bJr başlangı~ 
olmuyordu ve blitlln İngiliz ada.la. 
rmm spor liCreflnt kurtarmak va
zifesi aırtmıa yüklenmiş oluyordu. 

Ynnmıd!I. Şerping ve Meute ol
mak Uzere platformun Uzerlne çı
lmrnk avımızı bekledik. Bir saat. 
ten fazla bekledikten sonra niha
yet 1E>yilc df.5islyle görUdilyse de, 
bulunduğumu:: mevki:!cn sekiz yüz 
metre kadıı.r uz:ı.ktaydı. 

geyik yanlama duruyordu, Ateş 

ettim vo tam kalbinden vurdum. 
O andan itibaren sporculuk şöh

retim emniyet altına "lınmıştır. 

Göringin sevindiğini görelim ve o
na, geyi{:'i. vurabilmek için, karnı 
üstü sUrUndUğümU söylediğim za
man kahkn.hayia güldü vo diplo
matların dalına bu şekilde hare -
ket etmelerinin doğru olacağını 

söylcdl. 
Ertesi gUnU, tesadilfen, yine 

tE.'k bir kurşunla ve yerde yüzU
koyun yatar bir vaziyette bir er
kek geyik vurdum. O andan iti -
haren de Alman avcılık kurumuna 
8.z! olabilecek kudrette olduğum 

tasdik edildi ve oldum da. 
Komintcnden 1.stemiye 1.stcmiye 

aynldmı. Göıingle yalnız bir kere 
uzun bir ııiynsi görUşme yapabil

dim. 
Şişman insanln.r ekseriya kur • 

naz ve akıllı olurlar; o da böyley
di. Nazikti ve yalnız mühim şey
ler görUşürdil. Fikrime göre, Al
manya ve lngiltercnin a.nla.sma.sı i
ki madde ile hulasa olunabilirdi: 

1 - Almanya, İngiltercnin de. 
n!uı.~m ha.kimiyctini kabul ederek 
lilzumu karşısında elinden gelen 
yardınµ yapmıı.k. 

2 - Buna mukabil, İngiltere -
nin de Aimanyanm A vrupada ya
yılmasına mllınanaat etmemek. 

Bu, Bitler tarafından iki sene 
sonra, 25 Ağustosta son teklifleri
ni bildiren ve merkezi ile şarki Av-

GORINGIX SULH ŞACTLARI 
• rupada istediği gibi hareket etme. 

sini lstiyen nazariye idi. 
Yapılacak yeglne §ey, yere in

mclı:, emekliyerck ve !ilrUnerek 
onlardan birkaç ytlz metre mesa
fede bir tUmseğin a.rka.sma sak -
lnn.maktı. Böyle yaptmı. Tasarla. 
dığan yere vardığnn zaman erkek 

AI ... l\IAN TI~l.tlfATI VE GIZLl
Ct~ l'lmDIGlM IIAilER 

1937 senesinde, Çeınberlayn, 

Nazi hUkCımetiyle anlaşabilmek 1-

c:In yeniden teşebbUso giri.5ti. 
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.,_ Bu hakarettir. Burad~ l öbür dünyayı boylıyacağını ga. 
C!erhal uzaklaşmız. Ben, dostum yet iyi biliyordu. Bunun böyle 
o_tan D~~ ;rukardo Varrense ke - olacağını karşısındakinin gözle. 
f1l olabilınm.,, rinden okumuştu. 

"- Çok müteessirim, Senor Odasına döndüğü vakit, her. 
Don, l!kin vazife her şeyden §eyi yerli yerinde buldu. Komi_ 
mukaddestir,, diye komiser cevap ser, onu büyük bir nezaketle kar. 
verdi. Fakat sizin hatırınız için şılamıştı. üzerinde toplanmış o_ 
işi uzatmam. lan bütün şüpheler ortadan kay. 

Scnor Varrensin üstünü ara. bolmuştu. Varrcns şimdi ne ya. 
makla ve otelindeki eşyalarını pacağını düşünüyordu. 

gözden geçirmekle meseleyi ka • Buradan bir an evvel gitse, 
patınz.,, hayatını, canını kurtaracaktı. 

Varrens samimiyetle: Kalmak demek, tehlikelere hazır 
''-Hay hayı buyurunuz... lanmak demekti. Onu az mı ikaz 
Aranılan şeyin silah olmayıp. ~tmişlerdi? 

başka birşey olduğunu, elden e- Yapacağı i§lcri düşündü. 
le geçen ve kolay gizlenebilen Yarın, LÇ gün kalmak için Den 
birşcy olduğunu biliyorum. Pedro Benalkebire gidecekti. 

1JstU başı aranıldığı vakıt bir Cumartesi günü ise, meleklerin 
şey bulunamadı. Otel odasının kuyusunda Dona 1zleta ile bulu
anahtnnnı vermeyi, Don Diego şacaktı. Diğer taraftan nehirden 
ile daha mühim olan bir işle meş. çıkarmış olduğu kız da vardı. 
gul olmak için, Paris l:ahvelui - Kızın fevkalade güzel olduğunu 
ne gitmeyi tercih etti. hatırladı. Babasının pejmürde 

Don Juan de Montilloyu, kah. hali gözünün önüne geldi. Eğer 
vede buldular. Vaadolunan ev. elindeki kozları doğru oynasa 
rak ve hattralı-r getirilmişti. talih ona yardım edebilirdi. 

Vabt çabuk geçti. Destanın 

nasıl yapılac:ığt uzım uzun gö. 
rü~üldU. ; 

Gülmeğe başladı. Gözleri par -
tadı, yanakları kızardı. 

Vattanı, pyet elmaslar üze_ Böyle zllmrütlcrl dört asırdan 
rinde bulunmuş olaydı, süratk beri kimse görmemişti.... Hele 

Göring o esnada, ikinclleşrin a
yında, Bcrliııdc yapılacak olan bü
yük av sergisinin haztrlıklarile 

meşguldü. 

lngiltereden maada, hem~n he. 
men her Avrupa devletinin bu ser
giye L5tirnk ettiklerini görünce, 
hariciye vekfıletimize .müracaat <?

derek bu sergiye bizim de iştirak 
etmemiz için teşebbllste bulundum, 
hariciye bürosunda bul~arın 

gayretiyle ufak bir bütçe gönde
rildi ve sergi esna:ıında toplanan 
meblilğ mühim bir yekun tuttu. 

IlALlFAKSIN SEYAHATİ 

Sergide Avrupa kıt.ası av kot. 
lcksiyonunun birinci mük&fatmı 

Lehistnn ve denizaşırı av ko!Jck. 
siyonu mUWatmı lngiltero ka· 
zandı. 

Serginin asıl ehemmiyetli ta· 
rafı Lord Hatüaksın bu sergi mü. 
nasebetile Berlini ziyaret etmesi· 
ne vesile hazırlamış bulunmasıy
dı. 

Mubalağalı ve heyecanlı Umit. 
ler VfC diğer mahfellerde endişe 

uyandırmamak için bu ziyaretin 
tamamen hususi ve gayri r~mi 

yapılacağı ilan olundu. Bu vesile 
ile Lordun av statlikosuna bilhas· 
sa ehemmiyet verilmişti. 

Lakin Mr. Çemberlayn tarafın
dan, Hitlerin de arzu ettiği gibi, 
İngiliz ricali ve Nazi liderlerinin 
temas ederek daha iyi bir anlaş. 
mağa varabilmeleri keyfiyeti hata 
mevcuttu. 

Vaziyet böyle bir anlaşma için 
müsaitti ve Hitler <laha yakın 

bir a:-ı·:-.şmayı hakikaten istemiş 
veya <ırzu etmiş olaydı, !.ordun 
ziyareti işleri ~ok kolaylaştıra· 

cal:tı. 

böyle bir kızı ... Bu hayatta en. 
der tesadüf olunur bir şeydi. 

Tacın o parçasını ne büyük bir 
maharetle paltosunun altında 

gizlemişti 1 
Bütün bunlar tehlikeye gir

mcğe değer miydi? Tabii değer. 
di! 

Yüz kere, bin kere değerdi!. 
Derin bir nefes alarak tekrar 

güldü. 

KISIM il 

Atını, şehirden bir kaç mil u
zakta bulunan Benalkebirin ma
likanesine süren Dick Varrens 
kendi vaziyetini tahlil ediyordu. 

Koyoparu arkada bıraktığın. 

dan memnundu. Şair rolü oyna
maktan bıkmıştı. Şehirde kendi· 
lerine şair süsü veren klasik he. 
riflerden üstüne miskinlik çö!"
rneğe başlamıştı. 

Dağ·başlarında bir değişiklik 

bulacağını ümit ediyordu. 
İstediği oldu. Tahmin ettiğin· 

den fazla... Bukadarını isteme. 
mişti bile !. 
Müthiş ve tehlikeli bir tuzağa 

düşüyordu. 

Don Pedroya şehirde bir kaç • 
kere tesadüf etmişti. Dev gibi 
bir adamdı bu. Koyopanın en 
meşhur şairlerindendi ve ingiliz
ceyi mükemmel biliyordu. 

Varrens, mektepte yazmış ol
duğu şiirleri toplantılarda tercü. 
me etmek mecburiyetinde kal· 
mıştı. 

Don Pcdro oldukça zengindi. 
Yaşı krrk be~ elli arasındaydı. 

Varrens, yoldan ayrılarak 

Cö8ELS AKILLI DAVRANDI 

Lord Halifaks, muvasalatıı da, 
öğl~ yemeğini cskidcnberi tanış. 
tığı Barc.ın ve Barones Noyrat ile 
yiyerek öğleden sonrayı sergiyi 
gezmekle geçirdi. 

Sergideki statükosu yüzünden, 
Lord Halifaks Almanlar nazarın· 
da mutena bir mevki taşıyordu. 

Kesif kalabalığın arasından 
geçerken halk tarafından scmpa· 
tik ve memnuniyetle selamlandı. 

Ertesi günU sergiyi ikinci defa 
ziyaret etti ve akşam trenilc de 
Berştesgaden·e giderek Hitlerc 
mülaki oldu ve onunla uzun 
müddet görüştü. 

Ayın yirmisinde Berline av . 
det etti ve öğle yemeğini Karin· 
hal'de general Göringle yedi. 

O akşam, Majestenin sefaret 
binasında büyük bir ziyafet ver
dim ve bu Lordun diğer Nazi li. 
derleri ile tanışmru..ına vesile 
teşkil etti. 

demir kapılan açtı. Yüksek du
varlarla muhat bahçeye girerek 
binaya doğru.ilerledi. Onun gele. 
ceğini bildikleri halde ortada 
kimsecikler görünmüyordu. Evin 
pencereleri kapalıydı. 

Bahçe ve bina çok ihmal edil· 
mişe benziyordu. Sağ tarafta bu
lunan ahırların kapıları açık ve 
içleri boştu. 

Varrens evin önüne geldi. Da. 
ha attan inmemişti ki kapılar a
çıldı. Karşısında Don Pedro be
lirerek, onu hararetle karşıladı. 

''- Hoş geldiniz, Don Rikar. 
do, hoş geldiniz. Kendi evinizde 
bulunuyorsunuz. Müddeti haya
tımca fakirhaneme ayak bastığı

nız günü tes'it edeceğim. 
Ufak tefek eşyalarınızı bırakın; 

onları odanızda bulacaksınız. A. 
tınız için hiç merak etmeyin. Se· 
yislerimiz ona gayet iyi ba
karlar." 

Evde kimseler görünmüyordu. 
Eşyaları eski ve bakımsızdı. Her 
tarafta bir ölü sessizliği vardı. 
Geniş bir merdiveni çıktılar. 

Don Pedro misafirini kolundan 

':utuyordu. 
Parmaklan demir kadar kuv. 

vetliydi. 
Gayet samimi ve candan bir 

·wnuşması vardı. 

"- Yemeğe vakıt var. yıkana
bilirsiniz. Biraz istirahat ettikten 
sonra atla gezmeğe çıkarız. A
•letlerimizi bilmediğinizi görüyo. 
~um. 

Varren başka kimseyi görme -
diğl için merak etml~tf. Bunun 
hakikaten böyle olup olmadığını 

Ertesi gilnll (bir pazarCtı) Dr. 
Göbcls ve refikası, çay ziyafetine, 
geldiler. 
Kızkardeşim Leydi Leytrim 

(Layd Leitrim) ve Leydi Alek· 
sandra Medkaf (Aleksandra Mct
calfe) karısı ile meşgul olurken 
Lord Halifaks'la Dr. Göbels'e 
tercümanlık ediyordum. 

Mükalemenin mevzuu iki mem. 
lcketin matbuatına aitti ve yine 
netice alınamadan başka noktala· 
ra geçildi. 

Dr. Göbelsin, hususi görüşme
lerinde açık fikirliliği, ve makul 
düşünceleri yolundaki şöhretine 

rağmen Lord Halifaks ilzerinde 
iyi bir tesir bırakmadığım söy. 
lemekten kendimi alamıyacağım. 

Lord o akşam Londraya müte
veccihen hareket etti. Almanya
da bulunduğu beş gün zarfında 

vaktım boş geçirmemişti; vaziyet 
şüphesiz, salaha doğru gidiyor. 
du. 

anlamak için kurnazca bir sual 
<;ordu: 

''- Mevcudiyetim. temenni 
ederimki, kimseyi rahatsız et
miyor!." 

Don Pedro ağzını §<lpırdata. 

tak: 
"- Hayır, kat'iyen. Kimsem 

olmadığı için, yalnızım. Ancak 
·ışağım var, okadar ... 
' Ailemi sarı bir hastalık supu· 

rüp götürdü. Yalnız oğlum has
.. .alxktan ölmedi. Birkaç, sene ev. 
•ıel sizin Şimali Amerikada öl· 
dürdüler. Evet, dostum. Yapa
yalnızım. Bir Peygamber gibi tek 
başıma yaşıyorum. Bir peygam. 
l>:r gibi 1 Ne kadar şairsem o ka
·lar peygamberim de. 

Bunu söylerken sakalını karış· 
tırdı. 

Varrens tüylerinin ürperdiği • 
ni hissetti. 

Odasına girdiği vakıt, biraz fe
rahladı. Burası geni~. güzel, ay
dınlık bir oda idi. 

Eşyaları oldukça moderndi. 
Yazı masasının üzerinde kağıt, 

mürekkep ve kalem bulunuyor • 
du. 

''- Görüyorsunuz ya. Destanı· 
nızı burada yazabilmeniz için her 
şey hazır." 

Hernando De Soto ecdadının 
gayet iyi bir d01ıtu idi ..... Ne ise, 
bunlardan sonra bahsederiz. 

(Devamı var) 

ŞEIIIR TİYATROSU 

Tcpeb"'' Dram kıemı: 
Alıea.m 20.30 da: 

O IL\DIN 

• 

lngilterenin son BerUn sefiri 
Hcn<lerson harpten kısa bir müd. 
det evvel Berlini terkederkcn 

iıtasyonda. 

Dürüst ve namuslu bir adam C" 

lan Lord Halifaks, Hitler i.i.zerin· 
de müessir ve iyi bir intiba bt· 
rakmıştı. 

Almanların ekseriyeti bu ziya· 
reti, İngilterenin hayırhahlıgt• 
na bir nişane olarak telakki et· 
tiler, maamafih resmi mahafil biÇ 
bir tezahürde bulunmadan bekle· 
mcği tercih etti. 

Göring, bu ziyaretten tt0nrada 
§Öyle: diyordu: " 

''- Başvekilin niyeti hakika' 
ten ciddi mi? Nazizm aleyhtat1 
olan İngiliz mahfillerine arzusU· 
nu kabul ettirebilecek mi, yolcSS• 
hala Milletler Cemiyetinin çizdi· 
ği yolda yürüye;ek, kollektif eı:t\· 
niyet, ve Rusyayı Almanyayı 

karşı bir muvazene unsuru ola· 
rak tutmakta devam edip ıirle
cek mi?" 

(Devamı ..ar) 

Günlük bulmaca 

,. 
5 ı--ı--t--

6 
i 
8 
9 

1--+--+--

Soldan a.'\ğn: 

ı _ Şlddetll !trtma _ F..aki. ' --"; 
Sinema. ve tıyatrola.rdıı. ı husuııı tıi, 
mevki _ Dede. 3 _ Asmaktan c11'1 

- Amerika de.,·esl - sanat. 4 _ JJe1"' 
1'tl' cut • Ocağın tüttUğU yer. 6 - f:' 

ptmıı.k • Bir saıatnlık nevi. 1 - ' 
leman - Som. 7 _ AlenUeşUrme1' ~ 
Aydmlık. 8 _ Bir nota • lnıı.nç .. <,~. 
mnna.smda edat. 9 _ K6r - çe~ 

10._ l!Umkiln - Bir uzunluk öıı;ll~' 
l'ukard:ın a,ağıya: 

1 _ Kuvvetll - Derinlikler. S '" 
oı· 

Meydan • Zımnen anlatmak, 1 - sıı· 
maktan emir - Bir erkek ismi, .. ee· 
4 _ Artistin vazıreııl - lklncl dcrC 

6 ,,do. 5 _ !stlrdnt edatı - Emeller. 111 
Fakııt - İstanbul müddelumuınısitı ıı 
soyadı, i _ Atak ve eli kolu tol>_, 

• (lt!I' 
adam _ yarım. 8 ·- Uzaklık ttıı , 
lçln kullanılan bir cd:ıt - vuıı>111J11 
Rabıt edatı, !l _ Vermek - p,.,JılJI' 
değil, 10 - HUkUm - AtrlkııdS 
yer. 

62 numaralı lmlnuıcanının hnt\I : 
Soldan ı;af:'a: (, 
1 _ Avukat, Bar, 2 _ Rasllt . .ııl• 

El, 1 - Ar, L. Akkn, 4 - ıt~ UI• 
Arsa, 5 _ Agabaltık, 6 _ Tcl<l\tt'I ~· 
F.:k, 7 _ L, Lala, Re, 8 _ Ve, j~ ~ 
ml, N, 9 _ A, İki, Alma, 10 -

zoka, A. 


