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Çemberlaynl'e 
görüştü 

<lii L0nctra, 13 (A.A.) - Kral, 
han gece Bukingham sarayında 
r IVekU Çemberlaynı kabı; . ede. 
ele kendiıUe görüımilftür. 
S0 DEN FAZLA ALMAN 
bENJZALTISI BATIRILDI 

Londra, 13 ( A.A.) - Harbiıı 
:ıındanberi batırılan Alır.an de· 
t~ıl~ lannın adedi 50 den fazla 
Qcn~n ediliyor. Diğer bir çok 

ızıltılar da ag"'ır surette hasara u"' 
gratıhnııtır. 

na ~riyc nazırı Çörçilin hesabı 
'V t orc, harptenbcri her haft.l 
... tt olarak 2 ili 4 Alman deni. 

Zlltıaı batırılmııtır. 

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

l=9inl8ndiyalılar suı-
Fin Parlamento 1tinaım1n 'dıtandan rörünüıü 

yeisle karŞıladı 
ltalqaga göre sallı, mütte-
fikler için bir darbedir I 

~······ :.A ----································ . 
• Alrnanya ve lskandina vya sulhten memnun ..• Çünkü bu sulh, tska~~ı-
l na v rnemleketlerini harbin fecayi . inden kurlarını§. F ranıız ve lngılız 

· gazeteleri muahede için ne diyorlar? 
............. o •• o •••••• o •••••••••••••••••• • __ ._ ........... ,..... ...... _......,,,_ .......... ,.....'li. 

a. lfe1atald, ıs (A. A.) - Röyter resmi hiçbir teY yoktur. Gazeteler bizzat Finllııdiyadan ziyade bu 
~~nuıı HclainkJ muhabiri diyor ancak, ecnebi kaynaklardan ah _ mesele bakkmda haberdar bulun-

. nan haberleri negretmekle iktifa duklandır. Şimdiye kadar bir ııul-~11 llabahki Finllndiya gazetele- ediyorlar. Muhakkak olan bir gey hiln Finlindiyada olduğu gibi Y&-
e ıulh m uabedeal h&kkmda varsa o da Yabancı memleketlerin (l>e\·amı ı inci Sayfada) .....____ _____________________________________________________________ __ 

Italyada alınan 
askeri tedbirler 

Hudutlarmı yeniden tahkim eden italya, bir 
milyon askeri silah altlnda tutuyor 

. (Yuıaı 2 Dci aaJfada) 

................................................. 
Zelzele fellketinde 

öküzlerim kaybeden 

1 KÖ~L~.LZE RE 
OKU 

VERiLECEK 
Onbin ha vvanın 
mübayaasına 

başlantiı 
Ankara, JJ (A.A.) - Haber 

aldığımıza göre, Cwnhuriyet hü -
ktimetinin zelzele felaketzedeleri . 
ne yaptığı ) ardımlar m~yanmda 

çift öküzür.ü kaybeden köylülere 
öküz vermek i..i de süratle ilerle • 
mcktedir. 

Kızılavın tahsis ettiği para ile 
Ziraat Vekftleti va ıtasilc 14 vila
yetten 10.000 öküz ınübayaasına 
baslanmış ve az bir müddet zar -
fnıda binden fazla üküz mübayaa 
edilerek ilkbahar zeriyatı erken 
başlayan Tokat \'e Amasya köyle. 
rine tevzi edilmeğe ba'lanmı§tır . 

Finlô.ndiyada 
matemi 

Sulh haberi halka ilan edilir 
edilmez bayraklar yarıya indi; 
gazeteler siyah çerçeveyle çıktı 

Parlamento 
içtimada! 

Lo11dra, ıs (Badyo, uat 18) - l'bıllndiy& ile Rusya araamı'~kl ııulh 
· ınlaşmuı Fin mllletine bug11.n öğleyin hariciye nazın Tannerin radyoda 

•erdiği bir hll&be ile illi edllDi..ijtlt. 
Fin barlc1ye nazın bu hltabuln~ 'FtDlAndiyanm, dll§man tec:a V\\Ztlnt 

tl.lyük bir kahramaıılıkla kattı koyduğunu, diğer mWeUerln bu mUcadeleyl 
.akdlr ettlklerlııJ, bir çok memlekeUerden gönUUU geldiğini, takat bunun 
lAfl olmadığmı ip.ret etmı,, nihayet Ruııyanm mUracaaU Uzerlne Flnlln
diy&nm aullı& razı olduğunu bildlnnlıtir. 

Tannerin verdiği maltlmat& göre, Fiııllndiya ile Rusya arıuımda mllza_ 
kerelert bir kaç haftad&nberl devam ediyordu. Rus taleplerini Finlerin bU. 
ti.in uırarlarına rağmen değlıtırmemlılerdlr ve Flnllndiya ile Rusya auUıu 
büyük bir tereddllUe kabul etmlıtJr. 

Hariciye nazırının bu hitabesinden sonra bUtün Finllndiyada matem 
işareti olarak, bayraklar yanya lndirllmlf ve gazeteler ıılyah çerçevelerle 
çıkmıftır. 

H~eUn hu tarzda bir ırullıu kabul etmeıılne mU41"1Z olduklan için, 
nıllll mQdafaa ve maarif nazırlan ve diğer bir nazır ıııttta etmı,tır. 

PARLAMENTO iÇTiMA HALiNDE 

Stoklaolm, ıa (A.A.) - Uoekova mllakerelert neUcealnde teltlit ean
aon ırullı ıartıarmı görll§mek Uzere sabahın tıçtlndenbert içtima •tmlt olan 
Flnllndly& parl!mentoııu elln içtima halindedir. 

ÇEMBERLA YN BEYANATTA BULUNDU . 
Londra, ıs (Rad30, uat 18) - Bugün öfleden aonra Avam Kamara.. 

amda B&§vekll Çemberlayn Fin aulh mUlarekeat hakkmda beyanatla bulun. 
mil§ ve bu huııuata izahat vermııur . 

Başvekllln verdiği lz&hata göre, Fin _ Rus aulhU ve muabedenln mad
deleri bugün öğleyin Helalnkldekl lnglllz elçl.llne blldirilmlşUr. 

Çemberlayn, qltcre ile Frıı~m Flnllndiyad& bUyük miktarda u. 
kerl yardımda bulunduKlarını, daha tazl& yardıma da karar verdiklerini, 
fakat Finllndlya t&rafmdaıı son defa böyle bir talepte bulunulmadıtmı ill
ve etml§Ur. 

Sovyetlerle Finler arasında 
Moskovada imzalanan 

Muahede-
nin metni 

- 2 nci sayfada -

9 u n cu m addeye g öre: 

Muahede, imzasmı müteakip 
derhal meriyete girecek ve ondan 

sanra tasvibe arzolunacak ! I 
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lngiliz erkô.nıhar
bige reisinin kızı 
Bir Fransız piyade bölüğüne vaftiz 

annesı 

oldu 
1ng1llz erk&mhar 

biye rclslnln kızı, 
İngiliz yardımcı 

nnkUye serviBlerln_ 
de mUlft.:r.lm rütbe_ 
ıılle vnzite gOrtl
yor. Matmazel Jan 
1ron.sıı.yd halen 
garp cepheWıde 1-
lert hıı.tlard& bulu. 
nan blr Fransız pi_ 

J urnal Ditalya 
,, Yeni bir Avrupa teşkılinde İtalyanın meşru hak ve 
menfaatieri hesaba katılmazsa sulha imkan yoktur ,, 

f inlandiyahlar sul
hü veısle karşıladı 

yado bölUğUnUn 
vrutlz anneliğin• 

knbul etmtııur. 
Gene kız, tnguı 

kıt.aııı.rilc birlikt• 
Fran.saya geçti 
zaman lalın verm 
olduğu böJ.Uğll t" 
ti§ c lecelttlr. 

'~. ···. ·. '··.~ ..... 

Sovyet Rusya ile Finlandiya 
arasında imzalanan 

M uahedenin 
• 

tam metni 
lioT)'etlmte FIAler arwD4a M.ollkO\'IMla lmzıılnpau 

ımıalıeden.l.a eısaa1an mb&b 1'9 akpm pr.eteıerl tanı· 
tında.D bıılh•tea YerildL Bu haJAu. 8 ÜDCÜ eo.ytamıula 

n.rdlr. Bwıııo.la beraber, ceo valat gelen muahedcnlo 
metııhıl o~ vermckto fayda gl>rdllk: 

Moekova. 11 (A.A..) - SovyeUeT B1rUtl ile F!nllndlyo. araamda akde. 
dllmı ıulh muahedea1nln mebd §Udur: 

Blr taraftan SovyeUer Blrllgl )11k.aek divaııı n diğer taranan F1n1A.ıı-
dlye CUmhurre!s!, lk1 memleket arasındaki aaketl barekAta nihayet ver_ 

mek ve k~ılıklı mu.sllhane mtlnaacbetıer tesis etmek ıı.rzuslle ve Lcnlng_ 
rad ve Munııanıık §Chlrlerl de daJıll olmak tluro mUtekabll emniyetin mu. 
ha.fazaaı lçln sarih oa.rUa.rm tayinl lk1 A.kld tara.tından da mente.aUcrt lktı
za.emdan bulunduğW>.& kani olarak, bu makstl& bir sulh muahede.si akdine 
ltlzum görmlloler ve lcabeden 8&14.hiyetlerle murıı.bbasle.rı olarak: 

Sovyetler Blrllğl yQkaek Sovyet dlvam: 
Sovyetler Blrllg'l halk komiserleri relsl ve hariciye komlsert Molotof 

Vlaçealav MlkaUovlç, 
Sovyetler Birliği ynkaek SoY7et divanı uumdaıı Jdaııot Andrci A.. 

Jekaandrovlç. 
Tuğgenerallerden Vau1Uevak1 Alekaandr lıfik&UO'Yiç'l, 
Ve Flnl!ndlya CumhurtyeU re1B1: 
F1n1Andlya CUmhurtyetl Bqvekil1 Rttl W.to, 
Naı;ır ~vtkl Juho Kust!, 
General Valden Kart Rudolt, 
Profesl:lr Vojonmoa VJ&lne'yt, 
Tayin etmtıılcr ve bu murahhaalıı.r aatWyet:namelerlırl lbru ettikten 

ll01lr& aş&ğldakt hUSUMtı kara.rlqbrını3lardn': 

Madde l - SovyeUer Birliği 
ne Finl!ndlya arasnıda askert ha
rek&.t. işbu muahedeye merbut 
protokol hUkUnılerlne tevfikan 
derhal durdunılacaktır. 

veya koalisyonlara g:lr.memeği ta
a.hhUd eyler. 

Roma. ıs (A. A.) - Gayda, bugün Giornn.
le d1talia'da yazdığı bir makalede, Alınan harici. 

ye nazırı von Ribontrop'un Romayı ziyaretini ör
ten esrar perdesini kaldırmaktadır. Gnyda diyor 
ki: 

"Bu konuşmalar za.rurl idi. Harbin artık tdıJ.. 
deUeneoeğl bir mrada A.Imanyaıun niyetlerinden 

ttalyanm doğrudan doğruya hnberdar olma.SI lA

zmıdı. Bundan başka Dd mlltteflk devlet, son bnz:ı 
enterııa.syonal h!dlselerl lthıa ile tetkik etmek 
mecburiyetinde bulunuyorlardı. 

KontlfD'alar b1ltUn Avrupa meselelerini '"e 

bunlarm aramııda bafhca mevzu olan harbin he. . 

dcflerhıl ve devamlı bir sulh nkdl mesclclerhıl 

istihdaf cylcm~tir. 
Alrnnnya ve ltnlya, ı;u hususta mutabık kal

mışlardır kl, harbin esaslı hedefi geçen harpteki 
sulh muahedcsinaen daha i)i bir sulh muahedesi 
akdctmektir. ' 

İtalya !iUDU kat'iyctle teyid etmiştir ki, mih
ver siyasetinin ve Alınan - İtalyan ittifnkmm esa. 

eı olan yeni bir A \TUpa teşkilinde ttalyanm meş
ru hak ve mcnfnntlerl hesaba kntılmazsa, buna 
imkln olamaz. 

BillUn bu konu~alar açık bir samimiyet ha
vası ve realist bir zihniyet içinde cereyan etmiş. 

tir • 

italyada alınan asker~ı tedbirler 
Boma. 13 (A. A.) - Façyolar ve korpora&

yonlar mecllsi, Duçe de hazır bulunduğu baldo 
bu sabah harb blltçeaJnl tetkik etmiştir. 

Harbiye mll.ııte§&n general Soddu, bir nutuk 

irad ederek blJJ:ıaaısa demfttfr ki: 
••-İtalya, mllkemmelen talim görml13 olan 

ve genç sımf1ara mensub bUlunan blr milyon aa

lcerl ll14h altmda tutmaktadır. 
Bu lruvveUer, beynelmilel vaziyette husule ge. 

lecek ta.havvüllere kar,ı koymağa ve mllltln iıı~ 
aal kabiliyetini mUmkUn olduğu kadar pek az lh
ıa.tetmeğe medar olacaktır. 

Bundan bqka diğer mWılm uker klltlelerl
nln ve kadroların yapmakta olduklan tallmltr ;v~ 
bwılarm icabı takdirinde derhal eUA.lı altına dön
meterl için ittiluu: cdllmlş olan tedbirler, çok kısa 
bir zaman zarfmda ordunun beynelmilel vaziyetin 
amir olduğu kuvvet sevlyealne çI1ı:anlmasmı ı:A. 

man altma almaktadır. 
Harbin ihdas etmiş olduğu vulyete kar§ı 

koymak için İtalya, aşağıda.ki tedbirleri almıştır: 
Anavatan ve Libya budutlarmm mUdııfaa ter-

tibn.tmm takviyesi, Po ordusunun derhal kullanı
labilecek blr manevra kUtlesi hnline getlrllme.si ve 
diğer birtakun ibzali tedbirlerin tahakkuk cttirll
mesl. 

Bütün bunlarm gayesJ, ordunun icabında mU
him kuvvetlcrlo derhal harekete geçebilmesi ve 
ecfcrborliği tesbit edilmiş olan mUhlctler mrfmda 
muntazam ikmal edebilmesidJr.,, 

Kıtantm manevi ve mesleki hazırlı:lda.rmnı ve 
keza muhtelif smıflnrm hazırlıklannm mernnunl. 
yete şayan neticelerini kaydettikten sonra harbiye 
mUsteşnn, n.navatan hududunun tnhkimatma husu
si bir surette fJ!aret etmiştir. 

Muınallcyb, demiştir ki: 
.. _Bizim ta.ıikfmatnnız8., Alpler daircslnln 

teşkil etmekte olduğu tabii maniayı müdafaa el&
tcmlmiz daihline alarak bu sistemi takviye etmek 
için vücuda ıgctirilmlş bir eleman nazarlle bakıl
mak lcab eder. Llgilriyen denizinden Kamaro de
nizine kadar her türltl tnnmız teşebbfü!tlntl tmha 
ve bize en bily{lk hareket serbestlsini temin ed~cek 
mahiyette müthiş bir m!\nia vücudn getird'k . ., 

Kız mektepleri arastnda 
taatını geri çekmeği, şimali buı 
denizi sahillerinde 100 tondan aşa. 
ğı istediği kadar malik olabilece • 
ği müsellah gemiler haricinde harp 
gemileri ve diğer milsellfilı gemi· 
ler veya her biri 400 tonu geçme· 
mek üiere 15 harp gemisi veya di. 
ğer mnseıı~ gemiler bulundur • 
mamağı taahhüt eyler. 

Voleybol müsabakaları 

Finlandiya, mezk<ır muahedede 
derpi~ edildiği üzere, bu sularda 
danizaltı gemileri ve mQsclla.h tay
yareler bulundurmamağı, sahilde 
askeri limanlar, harp filosu için 
üsler ve mevcut gemilerin ihtiya· 
cmı aşacak askeri tamirhanelcı 
vücude getirmemeği taahhüt eyler. 

Madde 6 - Sovyetler Birliği 
vatandaşlan ve eşyası serbestçe 
transit olarak Norveçe geçecek 
ve Norveçten ge'.ecetkir. 

Muallim Mektebi takımı voleybol ikincisi oldu 
Kız mektepleri arasında voley. 

bol müsabakalarına bugün Çapa 
Kız Muallim Mektebi salonunda 
devam edildi. 

Günün ilk müsabakası Cumhu
riyet - lstiklfil liseleri arasında ya. 
pıldı. 

Baştanbaşa Cumhuriyetlilerin 
hakimiyeti altında cereyan eden 
bu müsabakayı Cumhuriyet lisesi 
takımı iki sette, 15 • 2, 15 - 5 ka. 
zandılar. 

Ikinci müsabaka İnönü ile B<ı· 
ğaziçi takımları ara ında yapıldı. 

Bu müsabaka çok ze,·kli geçti. 
İlk seti Boğaziçi büyük bir §aDS • 

sızlıkla 16 - 14 kayb2tti. lkinci 
seti 15 • 9 kazanan BoJ:raziçliler 
son sette, kendini toplayan ve iyi 
bir oyun tutturan hı.önü kaC§ı -
sında 15 - 7 mağlup olarak müsa
bakayı 3 sette kaybettiler. 

Son müsabaka voleyl>ol ikinci -
!iğini meydana çıkaracağı için 
miihimdi. 

Maallim Mektebi ile Kandilli 
arasında cerayan eden bu mUsa -
bakayr, Muallim Mektebi çok üs· 
tün bir oyundan sonra 15 • 2. 
15 _ 9 kazandı. 

Muallim mektebi takımını teb
rik ederiz. 

Madde 2 - Sovyetler Birliği i
le FlnlAndiya cumhuriyeti arasın
daki hudut yeni bir hat muci • 
bince tesbit edllmlştir. Bu hatta 
göre Sovyetler Birliği topraklart
na şunlar ithal edllmi§tir: 

Madde 4 - Finllndiya. cumhu
riyeti, ııenevt 8 milyon Finlandiya 
marklık bir Ucrct mukabilinde ve 
ao aene mUddeUe Hangoe ~ 
dabmı ve bu adanın ccnub ve §&r

kmda beş mil ve garbında ve §i
malinde 3 mil mesafedeki toprak
lan ve mücavir miltcaddld ada.la- Madde 7 - Finlandiya hUkt1me 
n SovyeUer birliğine kiraya vere- ti Sovyetler Birliği ile lsveç ara. 
eoktlr. sın<la eşya transiti hakkını tarur. 

Buralarda Sovyetler Birliği Ve bu transiti kısa dcmiryotu ile 
F~iya köfezinin medhalini inkişaf ettirmek maksadile Sov -
bir taarruza karşı müdafaaya el- retler Birli~i ve Finlandiya Kan -
verişli bir askeri üs tesis eyliye · dalakça'yı Kemijarvi'ye bağlayan 
cektir. bir demiryolunun, 1940 senesi için AKŞAM J J -·-- ...... _._ _____ .. __ --

(8~ ta.nıfr 1 inci sayfnda) 
isle kar§ıl:ındığı görlllınemiştir. 

Finlandiya erkanmdıın biri Röytor 
ajansı muhabirine demiştir ki: 

.. _ Rusyaya. ka.r§ı elimizden 

geleni yaptrk. Daha fazlasını yap-
mağa mecalimlz kalmdaı. MUcade. 
lemizde bize ya.rdmı için icab eden 
silrati, ecnebi dostla.rıınızdıı.n bir 

kısmı göstermem!Htir.,, 
AL:'\IAX l\IATBUATTh"IN FİKRİ 

Bcrlln. 13 (A. A.) - Bütün Al· 
man matbuatı Ye lskandinavya 

memleketleri gazeteleri, Rus - Fin 
sulh muahedesinin imzasını hara
retle karşıla.makta ve Finlnndiyn
nın istiklnlini tamamile muhafaza 
ettikten başka İskandinavya mem. 
lckctlerini harbin fecayiinden kur
tardığını yazmaktadır. 

İskandinavya matbuatı bu sullı
tcn çok memnundur. Hususile kJ, 
Çembcrlaynm ve bilhassa Dnladi
ycnin beyanatı mUttcfiklcrin Fin· 
landiyaya Norveç ve !svcçten ge. 
çcrek asker göndermcğe kıırıır 

vermiş olduklarını gösteriyor. 
İTALYANLAR SULllÜ NASIL 

KARŞILADIT 

Roma, ıs (A. A.) - ltalynn 
matbuatı, Rus • FinlAndlya müsa
leha:nnı bugiinkll vaziyetin icabl:ı
rma tevafuk eden bir hadise ola.. 
rak karşılamaktadır. 

Gazeteler, Rus - ıı~inlfınd.Jya mu· 
ahedeı!!lnln İngiltere ve l<"rn.nm i· 
f.ln bir darbe teıHtJ! etUğlni kayıtla 
bu ild memlekeUn şimdi sulh akte
dildikten sonra lı"inlii.ndiyıı.nm is

tikllılini müdafaa için müı:lahnleyc 
hazırlanmış olduklıırını i.sp:ıta çıı.

lıştıklarmı yazmaktadır. 

F1N • ~OVYET MUAHt;DESİ 
VE L~GİLİZ GAZETELERİ 

Londra, 13 (A. A.) - fngillz 
gazeteleri Rwıya ile Finli\ndlya n. 
raamda aktedilen muahedeyi mcv· 
zubah.!ı etmeğe ba.şlamı.ştır. 

Niy:wı Kronikl diyor ki: 
''Finl8.ndiyalılar, Ruslara, taar• 

ruzlarmı pek pıihalıya oturtmulJ 
olduklarından dolayı derin bit 
memnuniyet duymağa. hak kn.7.an· 
mışln.rdır. Asla unutmıwıak liızıın. 
ı.'lır kl, sulh müzakerelcrl, muhııs~ 
matın devamı takdirinde bunıUl 

neticelerinden korkan miltccavizlll 
tcşcbbUsü üzerine b:ı.şlamışlır,,, 

:Mançster Gardiycn gazetesi de 
şöyle yazıyor: 

"Flıılli.ndiyanm uğradığı fclAkot 
hürriyeti seven bütUn mHletlcriıı 
ona karşı duydukları şükranı silo-
mcz.,, 

FRANSIZ GAZETELERlNE 
GORE 

Paris, 13 ( A.A.) - Fransız g:ı.
zetelcri, Rus - Finlandiya anlaş .. 
masmın Moskovada imzasını geÇ 
vakit haber aldıklarından bu an· 
tasma hakkında p2k az tefsirlerde 
bul una biliyorlar. 

Maamafih, Pöti Parizyen diyor 
ki: Viborg "Vllpurl" ve Viborg ltör

fezile adalan da da.bil olmak il.ze
re bUtün Kareli berzahı, Keksolm, 
Se.rtava.la ve Suojarvi §Cbirlerile 
beraber L6doga gö!UnUn garb ve 
§imal ea.hlllerl, Finllndlya kör!e
zlnlıı milteaddld adalan, Kuola
jarvi eehrlle beraber Merkjarvi'nin 
earkmdakl arazi ve Rlbaçi ve Se
rednl ya,:nnadalarmm bir kısmı 
- bu budud merbut haritada gö&

terllmlştlr -. 

Bundan başka, Sovyetler Birli. :le teslim ederler. 
iti deniz üssllnü himaye için de Madde 8 - lşbu muahede me
oralarda kendi rnasarifile icabeden riyete girer girmez, iki taraf ara -
miktarda kara ve hava müsellah sında iktısadt münasebetler yenL 
kuvvetleri bulunduracaktır. den tesis o~unıcak ve akldler bir 

Necmeddin Sadak, ytlksck mUd:ıfaa. mecUsinln toplantısı gUnlortnde 
lnglllz ve Fransız Yakın Şark hava kumandanlarının Ankarayı zlyareUc
rindo hiç blr fevl<nlMcıllk bulunmndığmı söyliyerek ııöyle diyor: 

"Bunlar, TUrklycnln normal mUdafaa hazırlıklarının icaplarından lba_ 
retUr. Herhangi bir hazırlık harp lhtlmallerinln yaklaştığına al!\met olma. 
dığı gtbl, harbi ~tcmemek de hazırlıksız durmayı lstllzaın etmez.! 

Finlandiya, muhtelif tazyiklere 
boyun eğerek, memleketin di~et' 
kısımlarını harpten ve tahribattnfl 
korumak için en zengin ve güzel 
vilayetlerinden birini ve hükUDl " 
ranlığından bir kısmını feda Dl~ 
edecektir? Yoksa, bütün cesarctifll 
tophyarak ve müttefiklerin yar " 
dun teklifine istinat ederek milS " 
tevliye ka~ı duracak ve milli ,'31': 
lığını, şerefini, ve tam istik!alirtl 
muhafaza için mücadeleye devaıtl 
ıru edecetkir? 

Hududun daha mu!a.88al tayini 
Alrld t.araflarm mllmesslllerlnden 
mUrekkep bir komisyon tarafm
dan yapılacaktır. Mezkflr komla
yon işbu muahedenln im:wmıda.n 
nihayet ıo gfinJUk bir mUhlet için
de teşekkül edecektir. 

Madde a - lkı l1dd taraf biri
blrlerl:rıe taıısı her ttırlll taamıa

dan lçtlnab etmeğt, ve diğeri aley
hme hlı;blr ittifak akdetmcmeği 

lşbu muahedenin meriyete girL ticaret muahedesinin akdi için mü 
sinden itibaren 10 gün içinde Fin· 1akerelere girişecektir. 
l~iya hükt1meti Hangoe yan- Madde 9 - lşbu muahede. im
madasmdaki bütün kıtaatını gerı zasıru müteakip derhal meriyete 
çekecektir. Hangoe yamnadasilE' girecek ve ondan sonra tasvibe 
milcavir adalar, bu maddenin hil . 1rzolunacaktır. 
kümleri mucibince Sovyetler Bir. Tasdiknameler on gün içinde 
liğinin idaresi altına geçmektedir. Moskovada teati olunacaktır. 

Madde 5 - Sovyetler Birliği. İşbu muahedename ikişer nUs-
1920 sulh muahedesile ve kendi 1 ha olarak rusça, fince ve kveçtt 
isteğile Finlandiyaya terketmiş ol· olarak Moskovada 12 mart tari -
duğlı Petsamo mmtakasındaki kı_ • hinde tanzim olunmuştur 

MALKtN aozo 
HAl..CfN "'ULA<at 

'4 .4 L t( 1 N DiLi on.Posta ,, .. _ 

Burhan Cıı.hfd, geçen gUn Ankarada. tx>planan kttap severler kunımu. 
nun bir me<:mua çıkarmak yolundaki kararından bahsederek şöyle diyor: 

''Bu mecmua çıke.rmak hevesine karşı da bir çare bulun.sn hiç fena ol· 
mıyacak. ÇUnkU biç hatır, g6nU1 kalmasın böyle cemiyet, heyet nnmına çı. 
kıı.n mecmuaların fnydası da yoktur, tstıltball de yoktur. Içlerlnde clddl ve 
istifadeli ynzıln.r bulunsa bllo aıı-f ötedenbert bu şekil mccmualann g!Srdll. 
ğ1l rağbetsizlik ncUcesf okunmtı.lttan mahnım kn.lır. Keçi boynuzu glbl blr 
;yudum balı için bir avuç molozu hazmetmek 1mkAm yoktur ... 

Bütün Avrupa~ bQtün dUnf3 

işte bunu soruşturuyordu. ~ 
yansını 15 geçe Rus • Fin sııl . 
muahedesinin akdedildiği habtr1 
bildirildi. Fedaklrlık tahakkuk el" 
miş bulunuyordu. 

Bu sulh, her ~ye ra~en, fiıl " 
lfuldiyalılara çok :ağırdır. 



9.Dmffl 
~•hllae: 

• Sovıet Haya h~ bu 
lelatki hmir Entemaayonaı Fa -
~ reamen iıtirak ctmeğe b · 
~~ •ennit. bu branm allb· 
'"CZ'Jara bildirmi~ :r-r. 

J>tın Jinyınımıza cclcn Snnetya 
'lap .. .:ı • ti .... .ue aerpde tcthlr cdecckle.. 

es eıy.Jardan mWıim bir knmını 
g hdennittcrdir. 

. • Pazar alrpım Orban&aziye 
~ee olan iJd Bunalı kadın 
b. Öyil yalanlannda milthİf lt: kar fırtınasına tutularak bir 
i Ptii altına aığmmııtana da so. 
ttı uutuıı Pddetinden donarak öl -

§lerdir. 

~Bu •balı ht.llıte küçtık bir çocuk 
Ya dU,erek OlmU,tUr. 
~ kurbanı Zeyrek yoku11UJ1d& o
ıaı. İbrabimtn oğlu 8 yqmda ö-

l'dlr. 

1 Örııer bu abalı ayn1 80kakta bu
~ U ııuaıaraıı evin arkumdald 
~~da. &rka.d&§larlle oynarken atzı 
illi kuYllllun U.tUnden atlamak iste. 
te O .. 1çlne düfmll§tUr. Çocukl&nn 
~ Uaertne yeUf81l}er ancak a-
4.cıu Gla.tlntı çılt&rabllmlflerdil'. 
'ttı.uaYe doktoru Enver Karan caedl 

~-ederek 10mutmeı11ııe 1siD 

Pin parlamentosu muahe· 
deyi tasdik ederse 

ı n11ı1111111u111 uuı uu '"" nı ı r ı o r 1111 rur 

Almanyanm 
teminatı! 

Balkanlara ne 

SON DK!L\ - U MART !940 ÇARŞAMBA: - '$ 

No.52 \ azıın: Örhan Rnhm; Gökçe 
Dolan da ihtiyan görmüıtü. kaydı. O, gülüyordu. Dofan, bu 

Prenses, ihtiyara pencereden e. köşeden çekilmek ister gibi bir 
mirlerini verirken o da bulundu- hareket yaptı .. Faka t i rini derhal 
ğu köıeye doğru gitti. Bardakla. sordu: 

j rı doldurdu ve kendisininkini kal - Beğenmediniz mi? 
dırarak pencereye doğru tuttu. - Neyi?. 

- Mükemmel bir renk! - Heykeli ... 
Diye mmldandı. Prenses, o. - Bilakis. .Fakat dikkat ede· 

nu göz ucu ile tetkik ediyordu. medim. 
- Şaraburu nasıl buldunuz? - i yice bakınız, q k ve buse, 
- Çok nefis. Rengi de emaal. ancak bu kadar muvaffakıyetle 

siz bir şey. yaptılabilir .. 
irini bir tavus gibi ağır ağır o- Doğan eğildi, heykeli tedkike 

başladı. Şarap, damarlarındaki na doğru yürüdü. Diti bir §eytan 
da ancak bu kadar achhar olabi. kan! ıııtmııtr. Yambaşındaki ateıı 

parçası kadın da, odanın içinde 

Bugün cephelerde 
lıarp duracak Rus~a~an, ne d~ 

. ! kendısınden tehh-
Parlame~to mu~he~eyı k.abul etmezse· ke gelmivecekmiş! 

f ın ka bınası çekilecek Paris~. ı.~ - .Aıman.ra Balkan:. 

lirdi ve bir erkeğin mukaveme. 
tini ancak bu kadar aüratle kıra.. 
bilirdi. Doğan, diğer kadehi de 
aldı: 

tatlı tatlı esen kokusu ve siyah 
gözlerinden taşan sevdalı bir ih
tirasla yavat yavaş onu sersem. 
letmeğe ba§lamıştı. 

ı.e.11'11. 11 - A1m&n " &crr,.t 
ıneatıe•armdaD nrfla haberler, Ko.-
kOftda bulunan :nnJAndl1a '-lnld· 
Uyle diler J'1D murahhul&n ve Sov. 
yet hUkG.meti arumda bir sulh mu&
becte.l 1ms&J&Ddıtmı bUdlrmektedtr. 
Alm&n aje.naı bu mu&hedenin eaal&n 
etratmda ıu malQmatı •eriyor: 
ı - Muahede, SovyeUer tarafın· 

dan lrlolotof, ld&nof ve general Vul· 
llevfkl ve F1Dl1ııdlya taratmdan Rytl, 
Paukl11, general V&lden ve proteaör 
Votrtoma taratmdan tm..zalanmretır. 

2 - Bu muahede ile, Vllpuri (VI. 
borg') da dahil olmak üzere bl1U1D 
Kareli berzahı, balıltGJlar )'&rtm1 dH1 

L&doıa sOlünUn bOUln eahllleri ve 
t&rld l"lnllııdlyanm bazı kımnlan 
Bo?yeUer bJrllğiJle geçmektedir. 

a - SoY19Uer blrtttt, bq mll)'CD 
J'in markı mullabWnde, blr denla U.
.U tıea1sl içtn Haqö Hmanmı ve Hu· 
,O aram.tn1 kira De al.maktadır. 

' - Ftnllııdiya, ftmal atıantitt ll· 
ıııaalarmda " :mJDtakunıda harp 
cemUert, denlaltı ıemUeı1 n hava 
kuvvetlerl bulundunnamayı kabul 
eder. l'lııl&ndlya, burada yalnız kOçUk 
..ıın muh&tua gemllert bulund11r&. 
bllecektlr. 

G - SovJ9t1er lıtruti, Jutaatım Pet 
•modan çekmeyi taabbOt eyler. 

6 - SovJ'eUer blrlllt. Petnmo JO
hmdalı N<>rYeç ile ltontrollua ıtım· 

rt1k 9Vbeat mQnakale hakJam haiz 
olacaktır. 

T - lHO lltıDell zarfmda K&Dd&
lakcba ile Kemtjaerm! &rUJDda bU 
demir yolu yapılacaktır. 

8 - Bu ııulh muahedeııl Uç gtlD 
zartmda tudlk edilecek ve mund. 
dak lluabaıar Koekov&d& te&U oıwsa.
caktır. 

.a - u mart eaat 12 de harp Jıare. 
kltı bütün cephelerde nihayete ere
celtUr. 16 mart aaat 10 dan 1Ubarc 
iki taraf kıtaatı, yeni devtet hudut. 
lan arlıtuma çıaJdlecdlerdir. 

10 - Blr 11ot79t • na Ucant 1m

Iqmaa mb&kerelerlne derhal b9f1a
nacaktır. 

Pari9t 11 - lM ıtınıllk bir harpten 
90nra Jl'lıılerle SovyeUer arumda 
llU1h muahedeel gece iki buçukta iııı
zal&llDllflır. Fakat henüz k&U bir 
lll&hiJet k•betmit 8&)'11e.mu. ÇIDk8 
muahede1f 1'1Dlbdiy& kahlayladeD 
llODr& J'ID parlbıentıoııwıun da t&ııd1k 
etmeııl lbmıdır. 

ADlqma tızertne J'tn kablneıdnde 
Ud letlfa vukubulmut. Klıtt mtld&taa 
ve maarif D&Zttlan ı;ıeldlmtflerdlr. 
~ parlamentosu dün ak

fUl toplaıınuı ve pca ya.nama kadar 
mtlsakerelerde bulunmuıtur. .Parta· 
mento bogOıı de toplıumıqt'lr. suı. 
hun akdi parlamentAJDuD bugOn ..,.._ 

cett kaiva b9CIJdlr. 
AbuD D.N.B. aJ&Dm, J'lll parla-

DMDtollUDun lloakoveda hu:r1 olu 1· 
tlWı tudik eWg1nl )'&YDUI 1R de 
bu haber dofrU deglldl.r. Fin J'&!1&
mentow iW&tı mlllıakere n tudlk 
lçtn bqQn de top'•M111 bQJwımalrta· 
dlr. lfeloı!nJddea p1en haberlere ıB,. 
rm mabatlllnde parlamentonun nlh 
muahedeeini tudlk etmemeaf !hUmal· 
de u.zak defUdir. ÇllnkU salh ,artıan 
bir ha,U atırdJr ve J"lnler Karelick 
~ llattı mGdatauml kay· 
betımktedlı1er. 

Parlameto muabedeyt tudlk et. 
meue l'ln kablneet t.Wa arureUn· 
de uıacaktır. Bıı takdirde if bafm• 
barbe denm 1rarvmda olaa Jdm•ler 
l'ec.ıecektir. 

Yunayted Pree Alneriku ~
am Bel"Dktdea ölrendittae c0n 8ov 
,. • rm &n''lf!D!'9m• muhalefet en 
cıok ulrert IDalıfellel'dell ıelmektedlr. 
J'!Dlbdlya ........ de w,.ı demok. 
rat p&rtlmıe m-..up il mebıl9 ..,.. 
dır. Bunlar eUeaiyeU tefkU edl70r. 
na 80Qal cs.a.o1crat P&rtWnta fefl. 
Muhaamatın bldayeUndenbert 1109-
bYanm flddettı hGcumıanaa hedef 
ol~ etıMtıe, 1'111 meeıı.tnın lllU· 
...,. ..... •tmlll flllMUdlr. 

&oma, U (A.A.) - ll»vaa: 
Roma m&btellerinde Fin _ Sovyet 

lt11Uı mmenunlyeUe kU1ılannırftır. 

Çünkü bu 1WA!, h&rbin 1akan<11navya
ya sirayet lmkAıılannı kaU ıekllde 

usaklatlırmı!Jlır. KUttetllllerln Fin· 
llıldiyaya yardımlarmm arabat kes
betUflnl gören İtalya harbin bkan. 
d:ln&vya.ya .sirayet etıneelnden kork· 
maktaydı. 
ltaıyanm b&§langıcmdanberl Fin· 

lAndiyaya yalnı& mAnen değil, tayya: 
re göndermek ııureWe maddeten de 
yardım ettiği ~ mahfellerde batır. 
ıatıımaktadır. 

Aynı mahfellere gGre ttaıya, · Al
man nokta! nuarma lftırak etme. 
mlfUr. F&fl,lt diplomulııl muhuama. 
tın t&tlli iç!D ç&llfDUlbr. 

balyada hakim olan kanaate 
gC>re, Finler kahramanhklanna 
rağmen kendi vaaıtalarlle uzun 
müddet mukavemet edemiyecek -
ler ve o zaman ya faik kuvvetler 
kartısında ezilecekler, yahut mUt 
te!iklerin tavassutunu istiyecek • 
JerdL Fakat o zaman da bu mQ.. 
racaat Almanyanın mUdahaleslnl 
intaç edecekti. İtalya her ne ba
huma olursa olaun Anupa ihti· 
lifuun etrafa sirayet etmemesine 
ufrqmaktadır. 
Aynı mahfellerde illve edildi· 

tine ı<>re, harbin doğurduğu f e. 
caat ve felaketlere marus kalmak 
tansa henilz kurtanlmaaı mUm -
kün olanı kurtarmak Finllndiya 
için daha hayırlı olmugtul". 

Muttefıkler 
Finlindiyam.n reımen 

yarc:bm iatemeıini 
bekliyor 

LOndn, U - Jımttefllderin 
Finllndiyaya yaptiklan maddi 
yardım etrafmda verilen gayrirea
mJ malfunata g~re efmdlye kadar 
405 tayyare, 916 top, ikl buçuk 
milyon mermi, 450 bio el bomba.o 
sı, 50 milyon fişenk gönderilmil
tir. 

Fransız başvekili Daladlye de 
dlln J'ran8rz mebuean meeli8tnde 
F'ramaanm yardmılan etrafmda l 
:z:abat venniıftlr. Bu izahata naza
ran Franaanm gönderdiği BiWı ve 
cephane 14'5 tayyare, 496 top, beş 
bin mitralyöz, 200 bin bomba, 20 
milym fiı)enkttr. 

Aynca müttefiklerin bet 111be.t
ta toplanan yUUek harb meclisi 
FinllndJyaya asker göndernıeğe 
de karar vermlştlr. 26 Şubatta ha.. 
rekete ham' elit bhı uker Fran.
samn Pri ltmamnda ~ edil • 
m.if, ~miler de ba.arlanm..U. ,.._ 
kat bunların hareketi için Finlln· 
diyanın müttefiklerden reenıs 
yardmı talebinde bulunmur zarurt 
glSrtllllyordu. 

Daladye bu izahatı verdikten 
sonra uöyle devam etmlfUr: 

0
- Finllndiyanm talebine ihU. 

yaç var mı'?,, Diyeceksiniz, evet 
vardır, Zira, 1.sv~ ve Norv~. 
mllttefik kuvvetlerinin kendi top. 
raklarmdan seçmelerine bUtiln 
kunetlerile kvp koyuyorlar. 
Finllndiyamra talebini bekliyorum. 
Çilııkil, entenıuyonal hukuku ç\ğ. 
nemek arn.ınmda detfHm.,, 

Daladlye, bundan 80Qra, elli bin 
ukerin Finllndlyaya pçmeıııl ~ 
~ ve N~ mDne1r•1Atı te
mhı ~enlerin yardmımm llıma 
oldufu tlzerlnde mrar eylem!f ve 
s3!1erlnl f6yJe bltinnJftlr: 

1 
- Eler Flnfladtya, mtıttetllr-

erden yardım talebinde balan-l 
rnaua, mUttefi:kler, barbden eon • 
ra J'lntlndlvanm arazi atat8etln0 . 
•· .. ndWne ıaraııtt ed•-•.....-s.•-Qir. ___,_ • 

larda bu) ük bır faalıyet sarfet.-
mektedir. Almanya hUkfuneti bU • 
tUn Balkan devletlerine ne Sovyet 
Ruayadan Ye ne de kendisinden 
hiçbir tehlike gelmiyeceğine dair 
teminat vermektedir. Almanyanm 
bu faaliyeti, illtb&bar harb pllnmı 
kolaylaştırmağa matuftur. Bu plln 
da bir taraftan cenubu!Jarkf Avru
pa devletlerinden ersall ve ham 
madde tedarikine ve garb cepho -
sinde faaliyeti harbiyesine aer
be2Jt~e devam etmeğe matuftur. 

- Buyurun - dedi ~ tcrefinise 
içeceğim. 

Kadehleri kaldırdılar. irini ka.. 
dehi dudaklarına götUrdU ve g5z 
terini ona dikerek tarabı da.mla 
damla, adeta eme eme içti. 

Doğ4tt kadehini korken heyk"
li gördil ve durakladı. Baıını çe. 
virmek istedi, yaparnad[, 

GözU birdenbire İri.niye doğru 

SAAT: 13.40 
Belçika tayyareleri bir yabancı tayyareyi 

ko•aladılar 
8a1dmel. 11 (A. &.) - Bir Belçika tayyare filosu. Lübemburg 

eyaletinde bir ecnebi tayya.reelne taamıs etmietir. Tayyare uuklao
mafa munffak ohDU1tur. 

Bir Franaız köyü yandı 
....,.., 1J (A. A.) - Brlcon berinde kA.in 2.000 met.re yilkaek

llkte buhuıan Bonnesal laıııbıdeki Frana~ köyii bir yaııgm neticesin. 
d4ı harab olmqtur. X~yU tePil eden ~ evden yirmisi yanmJftlr. 

Uo yaralı vardır. 

lDABiLDEI 

Cumhurreisl, ·İngiliz ve Fransız 
generallerini kabul etti 

CUmhurreislm1z bmet tnOııU dtın aat 18,30 da tngllterenlıı oraı. p.rk 
hava orduları ba,kumandam Orpneral Vllyam MlçeU, onu takiben eaat 
lT de de Fran.aanm prld Akdenls h&va kuvveUeri kumandam General Ja
nOyU kabul etmlftlr. eumııurreı.ımıztn yanında Hariciye Veld.11 ŞWu1l Ba
racoğlu blllun.mtıf, generallen de elçileri refakat •tml§Ur. 

Genelkurmay 1k1nct Re1ıı1 Oıpner&l Ama Otlndlla taratmd&n mı.ar 
ceeraııer ,eretıne Anadolu klQbllnde bir ça7 sl)'&fet1 nrllmlftir. 

Diğer t&rattan bir mtıddet:teııbert içtima h&UDde olan yükeek aakerl 
fQra azuı dUn Bapekll Refik S.yd&mı ziyaret etm!flerdlr. Haber nrtıdi_ 
ğiJle göre, ytlbek ukert fOrada mllll mtld&taa mtlkelleftyeU kaııwıunun 

hükümleri lktızumdan olarak h&ZD1aııaıı t&UnıatD&meler 1llerlnde c:ıe gOrQ_ 
§1llmtl§tür. . 

izmirde bir bakkal şeker yüzünden 
sürgüne mahkOm edi:di 

lzmlrden &lman maltimata JÖN, Urtada bakkal RasJbm IOO kilo pker 
aakladığı anlqılarak mahkem979 MYkolUIUDUf n neticede ISOO lira para 
cezamı& ve iki eene mUddeUe ~ ~tine .orcOne ı&adertlmete mah

Bir aralık yakından, kulağının 
tam dibinden bir fmltı duydu : 

- Ne güzel öpüfiiyorlar değil 
ml? 
Doğan, sendeler gibi oldu, ha

fifçe: 
- Evet!. 
Diyebildi. Baımı sağa çevir· 

mek iıtedL İki santim ~tesinde 
blr çift aiyah gözle, bir çift kıp
kırmw dudak gördü. O gözler. 
kendi gözlerine bakıyordu. O du. 
daklar da bir buse bekler gibi 
yan açıktı. 
Yavaı yavaı yaklaıtılar, yan 

çıplalr: bir kadının, bir an içinde, 
bir alev gibi vUcuduna aanldıtı· 
nı duydu, Dudakları, taUı biı:: 

sıcaklıkla kapandı. Fakat bu bir
kaç aaniye, bir rüya gibi çarça
buk geldi, ıeçtl. O, derhal çe. 
kilmiıti: 

- Sonra,aonra ... • Çilnldl timdi 
kötkün bekçiıi gelecek • 

Filhakika biraz aonra kapı YU• 

rulmuıtu. irini tahayyUl ettlli 
en gll.zel erkeği bulmuş olmanm 
sevki ft heyecanı içindeydL 

irini. ayru zamanda şöyle dO
tllnllyordu: 
Doğan, nihayet kendi emelle

rinin tahakkuku için de kendisL 
ne yardım edebilirdi.. Yani kat~ 
bini de tatmin edebilecekti, ga· 
yelerini de .• 

Gece, kötkUn aalonu, bu esra.
rcngiz ve karanhk dekor · içinde 
pırıl pırd yanıyordu. Kırnuzı gc• 
miden sandalla gelen müsellah 
tayfa, muhtelif noktaları tutmuı· 

lardı. İrininin hizmetçileri de 
bahçenin ta köteaindeki kulübe
lerine çeldlmi§lerdl 
Kaqı kqıya oturmU§lardı: 

- Size muuheret ederim, e. 
limden celdiği kadar Preıııea. 

Fakat bizzat hiç bir ıeylc meıgul 
deiillm. Ben, udecc denizlerde 
yapyan bir inaanım. 

- bteraerıiz bir prenslik kura-
billrdinlz.. ' 

- Belki •• Fa.kat bana hüküm
kabul kG..m edilnıl§Ur. Şekerler de mtladare obmmUfbır, 

Berpmada ıeker •akla7ım bükal Adil, •buncu IJeJdp "kOllÜ)'ODCU darlık bile veneler, gene 
Tevtik de adliyeye vertlım,ı.rdlr. etmem. 

Münakale Vekilinin beyanatı : ~ı:;::.-.i.ıu ..... ka· 

Münakale Vekili Al1 Çetinb. .-calı ,......,. yataklandır. Bun dar~ de ~afmı .. 
ya Vekil etin muhtelif ltled Jlü. ıanı. ı.taabu! cihetinde olam f nnt ıuh bır kahkaha atb: 
kında beyanatta bulunarak, ter. llrbclde ~ Blrbd latuyanu - Yann, herhalde gidecek 
senenin tevaü, yeni yapllacü .._ d.annda halen dntet dcmirycl _ misiniz? 
purlar, yeni havayollan, lttanbul 1arma ait bulunan iskele yerinde - Evet, sağ kalmak prtlle 
radyoeunwı çahtttnlmaaı itlerin- ve aahU oyularak içeri doğru gi- muhakkak .• 
den bahaetmif n Haydarpqa ile rint! 1salinde olacak, Haydarpa • - Nereye gideceksiniz? 
Sirkeci arasında itJctilecek feri- tadatd de Haydarpafa ile Kadı _ - Verilmiş hiç bir karanm 
bot ve yeni au mahsulleri kanunu köy a.raıındaki koyda ve denize yok, fakat Adriyatiğe geçeceğim. 
projesi hakkında da demtıttr ki: doğru çıkmış olarak fnıa edile - _ Bir daha ne vakıt konuşa-

••- Feribot iti iki safhayı ih - cekttr. 
tiva etmektedir: Blriıl gemner, Mukaddema münakasaya ko - cağı7~llmiyorum. Fakat herhalde 
diğeri de bu gemilerin yanapna nulan yataklar inşaatına harp do. sizden uzak bulunmak daha mu. 
yataldandır. layısile talip zuhur etmemiıtir. 

Gemilerin prtnameleri iluar Şartname sen vazjyetin ihdaa et- vafıktır sanıyorum. 
edilmit ve münakasaya çıbnl • tiğl icaplara tevfik edilerek tadil Geceyi bir tatlı rüya gıöl P 
m11tır. Gemiler lngilis krediain • edilmit olduğundan ihalenin ya • çirdiler. Korsanlar ubaha kadu: 
den tefrik edilen tahaiaat ile ya- kın zamanda intaç edileceğini talı beklemişlerdi. Ufuklard& karan. 
pdacaknr. Bu ay nihayetine b - min etmekteyim. hk parçalamrken, Doğan tapı 
dar allkadar firmalardan teklifle- Su ııWısulleri kanunu projesi arkasında lriniyi son defa ku
re inmar olunmaktadır. Oçcr ihzar edilmit n aon tetkikleri ik- caklıyor v~ şunları söylüyordu. 
haUı ve ikiter )IÜ% metre nafi hat mal olunarak BaıvekAJete takdim - Kararımızı deği§tirmiyece.. 
tutllne malik olan bu feribotlar edilmiJtir. Bu kanun ile memle - ğiz değil mi., 
kömtırle itllyecek trenlerden n ket belıkçılığınm lnklpfı ve _ Ha~ bu karan tatbik& 
ıe~ yotcudan batb aynı ı:a - bu sanatta geçtncn vatandaıtarr si ı. .. -.. ' k d W 
manda kamyon, otomobil gibi .,... mmn refahı temin edilecek, ba • ze ~ !i?4 il uym•mığ& ~ 
aaltf de nakledebltecektlr. Irkçılık anayiinln ilk achmlan a. §8.C8i1m 

ildDcl m-: pmUerln 7W • tılaut bah•'C'lktar. 



5 
i lerin, <endi 

binlerce canı 
e e·ceğınden 

111ev uini mu1afaza için 
~arp cephesinde fada 
asla şüphe edılemez 

Almanlar, İngiliz siyasetini bu 
n sel.ilde, gorüyorlardr, fakat 

vaz:yct:n hakil:i şekli İngilizlerle 
anlaşmak arzusunda bulunan 
Hıtl r'in kat'iyen L.fca1 göster 
meme indeydi. 

Böyle b r anlaşma teşebbüsüne 
girisme cle,1 ö ıce, A'lı·usturya ve 
onun gibi cli er m<lnileri ortada:ı 
kaldı ma ın elzem olduğunu da 
idrak edecek derecede kurnazdı. 

Onun tasavvur ettiği anlaşma 
şu idi: Almanya, Orta Avrupa 
haritasını tekrar çizmek için İn. 
giltere muvafal·at etmelidir. 
Şiıphe yok ki, igiltereil.::: dost 

olmayı arzu eden Alman milleti· 
ni aldatabilmek ve yalanlarına 

gümrük resmi ödemediği için bu 
kabil şeyleri bol keseden harcı· 

yabiliyordu. 
Bu harel:et, seyircilerin dikka· 

tini başka tarafa çekerek dalgın. 
. lıkrından bili .. tifade, marifetini 
yapacak Lir hokkabaz hareketiy· 
di ve hal ikaten, ıs mart 1939 
tarihine kadar bu hareket karşı· 
sında ne kadar temkinli bulunul. 
muş olursa olsun, Hitlerin hare· 
ketlerinde samimi olduğuna dair 
bir kanaat ve ümit vardı. 

~ İstediklerinin, yalnız Almanla· 
rın ynşadığı arazi oldugunu, A· 
vusturya ile Südetteki koyunhrı 
sürüye. ilhak ettikten sonra başka 
bir cm•li olmadığım; dünyayı 
'rahat bırakarak, daihli işlerile 
meşgul olacağını söyledi. 

Bir insan ne kadu muhterız 

cananırsa davrans r. n kötü va. 
z~vetlcrle kar~ılaşma0a hoı:ır bu· 
lu• "\lıdır. 

ve yine dünya ümit dünyası· 

Öır felaket patlayıncaya kadar 

limidin yakasını brrakmam~k za. 
ruretindedir. • 

HA VA KUVVETLERi : 
ENDiŞE VERiCi 

ALAMETLER 

Hedefim sulhtü. Bütı.in gay· 
ı etlerime rağmen, netitenin boşa 
çıkacağını dahi bilen biri takip 
ettiği gayeye dört elle sarılmalı· 
dır. 

Vazifem, neticenin iyi veya 
kötü olacağını haber vermek de. 
ğil, elimden geldiği kadar kötü 
bir neticeye mani olmaya çalış· 
rnaktı, 

1937 senesinde, Almanya hnl;: 
kında bildirdiğim raporda şöyle 
bir kısım vardı: 
"- Almanyanın si15hlanması, 

geçen senelerde olduğu gibi, ay. 
nı hızla devam etmektedir." 
''- Ordunun metin olması gü· 

nün emri vaziyetine geçmiştir; 

orduya yeniden birçok bölük ve 
tank kıtaları iltihak etmiştir. 

'' -Hava kuvveti, endi~e veri· 
ci bir tarzda bUyümekte devam 
ediyor. Yakında 4,000 • 5,000 a· 
rasında birinci sınrf bir tayyare 
teşkilatı karşısında bulunmamız 

muhtemeldir. 
"- Hava müdafaa kuvveti, 

herhalde diğer memleketlerde 
meçhul olan, en yüksek mertebe· 
ye erişmiş bir vaziyette bulunu • 

yor. 
''- Donanma yüzde otuz b::ş 

nisbetinden fazla olmadığı halde 
kadronun ihtiyacından fazla mü. 
rettebat yetiştirilmektedir. 

''- Aynı zamanda sivil halk 
\'e harp sanayii, muntazam bir 
tertibat ve propaganda ile uzun 

Dicl• J?;iiforeh: 'Nafllc arı) on.1ın117, 
siliıh taşımak iıı.lellın değildir." dcdl 

• ON Rikar.do: Elleı1nizi ve 
ayaklarınızı ~ .. ·rim 1 A
merikalı ~rdu: ''- Ye· 

mcği kaçta yiyoruz?" 
İspanyol manasızca yuzupe 

baktı, başını eğdi ve cevap ver. 
me.den çekildi. 

• * * 
Bu hareketten şa~ıtmış olan 

Varrens ıslık çalarak pencereler· 
den bir tanesinin önüne gitti; 
bir cıgara y~k•ı ve <lcrin derin 
di.işünmeğe başbdı. 

Mademki bu kadar ıssız bi, 
yerde yaşıyordu. Don Pedroyu 
neden davet et~kte o kadar ıs 
rar etmişti? 

Bahçede büyüyen çiçeklere 
baktı. Sonra yüzünü ellerini yı. 

kayarak dolaşmak için, aşağıya 
ındi. 

Ne de olsa burada üç gün ka 
lacal:tı. Ertesi güni.i, yolun J>i
raz. aşağısında qulunnn Me~eklcr 
kuyusı.ında Dcna İzleta ile bulu. 
şacaktı. Onu gprmesi lazımdı. 

:ıa:nlelerle ilerlemiş bulunuyor. 
"- Askeri ehliyet, yani milli 

T.Üciafaa, herkesin, uğrunda kur· 
ba:ı vermesi lazım olan bir allah 
mertebesindedir. 

Harbe hazırlanan yalnız AL 
m:m orousu değil, bütün Alman 
milletidir.'' 

1938 scnesının, ikinci kan un 
ayının ilk haftasında yazılan bu 
bendi okuyan, istikbal için herhal 
de zerre kadar nikbinlik bcsliye· 
mezdi. 

Bitlerin: "Sulh arzu ediyor. 
san, harbe hazırlan." demesine 
rağmen hala ümitli bulunmak 
mümkündü. 

MUTEHARRIK OLMAK 
ISTIYEN ADAM 

bir frrsat yaratarak fevkalade bir 
oyuncakçı olduğunu dünyaya 
göstermek istiyecckti. 

Ilitlcr, diğer memleketlerde 
Alman ekalliyetlerinin uğradık

ları tazyıkten öfke ile bahsederdi 
- Halbuki Almanyaclaki taha~

~üt kamplarını unutuyordu. -
Polonya ile bozuşmaıfan evvel 

pek o kadar sempati göstermec:i 
ği kayde değer. 

ALMAN CANLARI FEDA. 
E D tLECEK 

İtalyayı kendi tarafına çekmek 
oradalti Alman ckaliyetine karşr 
ve onu tatmin etmek için, Cenu
bi Tirolde bulunan Almanları 

feda edeceğini hareketleri ile is· 
bat etti. 

(Tabii, onları nasıl olsa tekrar 
ora}•a iade edeceği muhakkaktı!) 

Hedefinin, Avusturya, Süclet, 
Memel ve Danziği almanyaya il· 
hak olduğundan zerre kadar 
şüphem yoktu. Bu arazide reyi. 
am yapılmasını istediği için, mü· 
zakere yaprlmasına kapılar açıktı. 

=·- -=-~ 

Bir insan bir oyuncak vticuda 
getirdiği zaman, onunla oynamak 
arzusunun önüne geçemez. 

Alman ordusu ve hava kuvveti 
işte bu kabil oyım-:aklardandı. 
Hitler ne pahasına olursa olsun 

Jn~lterryr ı:iılrn her liöpc:c 
kurnntin~ılc tutulnr. lu~ilkrrııh 
son llcrlln ı·l~i..,j Xı•\ il Jlendcr

-;on da cyllil iılUıla..,ındıı J..ond. 
raya diinılii !ii 7.amo.n Jtöpeğlni 

karantincdc hı raknıı~!ı. ne ·ıni
mİ7. Xe\il Hcndcrsonnu köpeği!c 
birl11'fc ı;:ii!>tcrr.ıcı.tcdir. 

Harp başlar başlamaz, Baltık 

memleketlerindeki Almanlara ya. 
pılan zulümlerin ilan edilmesi 
için adamlarına selahiyet verdi. 
Bu Sovyet siyaset çarkını yağla· 
maktan ibaret bir hareketti. 

Tazyık olunan ekalliyetler gi· 
bi canlarına kıyılan Almanlar da 
onu baştan çıkarmağa kafi idi. 

Lehistanla bir harp vuku bul. 
<luğu takdirde Almanların ağır 

zayiata uğrayabileceklerini ate· 
nen söyledi. Bunu bildiği halde 
Lehistan seferine mani olmadı. 

Bunun gibi. Almanya ile kendi 
mevkiini muhafaza edebilmek 
için, binlerce canı garp ceplıesin· 
de feda edeceğinden asla şüphe 
edilemez. 

Bcrline bir vazife alarak git. 
memi bir facia halinde ima et· 
tim. 

1937 snesi Wagner Uverttirü· 
' nün musiki nağmelerini dinlete. 

ceğine disiplin halinde sıralanan 
askerlerin, rr:akinah tüfek inşaatı 
için çekiçlerden husule gelen. 

Ilrnı1crson, Almnnya<ln hulıım1uğıı 

:ır .. ,ınııt'::ı. ait ol:ın Jıatı. ı.1arını yaz
mıık için 'cslknlnr ü..,t\iuıle !;ıtlı

ı;ıyor. 

ı- 'Aşağıda, Uzerlerl tozla kap. 
1ı eşyaların arasında dolaştı. 

Kütüphanede pek çok kitap 
vardı. Çoğu lıotanik (nebatat) 
kitapları idi. Diğerleri ise, Koyo· 
panda basıldıkları belli olan ken. 

di kitapları idi. 
Aralarında şiir olmıyan bir ki· 

i?p ta vardı. Varrens serlevhası· 

ı okudu: 
''- inkaların nebatlardan yap

t·!darı zehirler hakkında ilmi 
ct1;:i ı,1 ..... " 

D-,n Pedru: 

topların, tankların ve bomlıaıdı· 
man tayyarelerinin gürUlti!!e.-i'li 
terennüm eQİyordu. 

Bu onu takip edecek olan dört 
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Bahçede, beyaz örtülü, gümuş 
talümh temiz bir masa kurul· 

mu~tu. 

Hizmet gören uş.d.krdan biri 
~ecen gün yolda 1..!ıı?ı.üf ctmi~ 

olduğu Hindli idi. Fcvkc:ıJade 

~Üzel ve mütenevvi yemekler ye· 
t:iler. 

Don Pedro şarap bardağını ye· 
re koyarak: · 
"- Aziz dostum. dedi. Bu ye. 

meklerin reçetesi İnkalardan ka1 
madır; bir çokları ö~renmek is· 
tedikleri halde söylemedim. On
ları birer sır gibi meza,rıma götü. 
receğim. 

Fakat beraber götüreceğim b11 
sırlar yalnız reçetelerinden ibaret 
olmayacaktır!. 

Koyopanın bir zamanlar ifti· 
har ettiği üniyersitenin merdi
venlerinde ot bitiyor... Oraı;ı 

şimdi m~truktür..... Benalkebirin 
evi yıkılacak, hem de pek yakın. 
da ..... Pek yakın bir zamanda ..... . 
Bütün büyüklüğü onunla beraber 
göçüp gidecek..... Lakin hiç bir 
zaman unutulmayacaktır 1 Bun· 
dan emin olabilirsiniz!." 

Scnra çiçekleri göstererek: 
"- Bu sevgili çiçeklerim de 

benimle beraber göç.eceklerdir .... 
Siz nebatatla me§gul olmadınız 
değil mi Don Rikardo?" 

perdelik bir facianın karanlık 

bir başlangıcını teşkil ediyordu. 

HITLERIN DIMACINDA FIR
TINA YARATAN NiKAH! 

12 nci kanun 1938 de, Alman 
matbuatı, mareşal Fen Bloın

bergin, Bnyhn Evo Gruhn namın 
da bir kadınla evlendiğini ılan 

etti. Nikah merasiminde şahit 

olarak Aıfolf Hitlcr ve general 
Göringden mada kimse bulun. 
muyordu. 

O geceden bir gün evvel, pro
paganda uezarctindc akşam zi. 
yaretinde bulunmuştum. 

Beni Herr F'unk (cugün ikti
sat vekili ve Ray§bank reısı 

olan) davet etmişti ve oradn 
mevcut bulunan altmış kadar 
misafire - aralarında. vekiller, 
zabitler bulunuyordu - hndis~yi 

yemeğin sonunda ilan etti. 
Herkes havadisi şaşkınlıkla 

karşıladı VP Bayan Gruhn 'un 
kim olduğunu sordukları haldl~ 

kimse cevap vermedi. 
Yegane mevzuu artık bu kadın 

tC§kil etmişti ve herkes onun 
kim olabileceğini taha.yyül ed!. 
yordu. 

"-Ya!. t.:ylemi? Size azçoi< 
hak veririm. 

Bir gün size bazı sırlarrmı 

söyliyeceğim. Size itimat edebili· 
rim... . İcap ederse hepsini söyle
rim. Fakat şimdi birer kahve içe. 
tim, hem de halis kahve!.'' 

içtikleri kahve cidden nefisti .. 
Varrens b~ esnada bir §ey keş· 
retmişti. 

Hindli uşaklar konuşmuyorlar· 
dı. 'Konuşamıyorlardı. Yani dil
sizdiler. Don Pedronun işaretle. 

rilc, parmaklarının işareti ile ha· 
reket ediyorlardı. 

Yemekten sonra, Don Pedro: 
··- İspanyolcayı çok giizel ko. 

nuşuyorsunuz ! İstiralia.te gitme
den önce bol bol İspanyolca ko
nuşalım. Kimbilir, belki de bu 
benim için son istirahat olacaktr:-. 
Belki de sizin son istira!1atiniz?'' 

- Kim bilir! deyip Varren te· 
bcssüm etti. Fakat Don Pedro 
gillmemişti. 

Beraberce merdivenleri çıktı
lar. Yukarıya vardıklar vakıt, 

Don Pedro nez~ketle mit:afirinin 
odasını açtı: 

Bayan Grubn, Himlerin poUS 
defterlerinde cazibeli, lakin b3• 
fifmeşrep bır kadın olarak kıl' 

yıtlı idi. 
Bu havadis, Gestapo şefi t3' 

rafından kurulmuş bir fesat olUP 
olmadığını bir türlü anlıyaıno.· 

dım. 

}iiç olmazsa, Gestapo şefi o~ 
mak hasebile, Hitler ve Göringirl 
haberleri olmasa dahi etrafta. <r 
lup biteni bilecekleri şüphcsizdt 
\'C kendisi gibi, diğer mtitaasSJP 
Nazilerin şahsi menfaatleri icJY 
bına Blombergin ortadan çc]dl

mcsi lazımdı 
Bu haberin patlak verıncSi 

llitlerin hissiyatını ve şahsi pres, 
tijini 8.lemın karşısında çok sarf' 
tı. Blomberg onun en itimat etti· 
ği müşavirinden sonra en sanıi• 
mi ve en çok sevdiği dostıarııt• 

dan biri idi. 
Bu dost ise onu aldatmıŞtı! 

HiUer, hakikati öğrendikten soıl· 
ra yaptığı ilk §CY nıareşalı j){· 

naa ve nikahı fesh ettirme&• 
çalışmak oldu. 

Sebep olarak ta Evo hakkındı 
yanlı~ malumatı bilirdi. 

( Devamı var) 

nacağını şaşırmıştı. İçi bir türlil 
müsterih değildi . Fakat neden 7 
işte bunu anhyamryordu. 

Don Pedro bir volkana benzi ' 
yordu. Yaşay~. lavlarını sulfiir' 
lü alevlerle saçmağa hazırtanaıı 
tehdit edici bir volkan. 

(Devamı var) 

Günlük bulmaca · 
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SOLDAN AŞAGI: 
~ 

1 - Yaptığınız §ey, zaman. ı 
Bir hastalık, taharri eden. S - 'Jdef, 
dan, bir nevi kayık. 4 - Kaz&PsJI~ 
duvarcılar kulla.nır. 5 - Tava4S11 

\(ıl' 
6 - BJr nota, kraliçe, tersinden o t 

1 dl\ lı nursa çok değil. 7 - İşaret e 
- ~ - Benalkebirin evinde a rzu ne sıcak, ne soğuk. 8 - AmcantP 

ettiğiniz şeyi istiyebilirsiniz, an· aası, rabıt edatı. 9 - Bir el\<; ha.'
1!' ·u .... 

lıyor musunuz? İstediğiniz şeyi ı ırğı, l;fr meyva. ıo - K:ek~tcme, 
Bu evin çok sırlan vardır. Bunla. ve.. . 

··v b. . · · ş· l: UK.AP.DAN AŞAüt : 
rı yarın ogrene ıhrsınız. . ımdi 1 - Bir millet, llAve. 2 - Bir Jıal: 
iyi istirahat etmenizi temenni c:· ı talık, utanmak. 3 - tyl, en kUçUl< cC 

derim. Saat dörtte ata bineceği - mJyet. • - Bir vckAJ.et. 5 - Bir ~ . ' f 
nizi unutmayın t nat. 6 - Ruh, tavlada. atılır. teP 

Varren odasına çekilir çekil - ~kte bulunur, bir nota, ernıne\C / 
.. .. . · emlr. 8 ·- Derece, blr u:ı:wı. ' 1 mez kapıyı surguledı. Avuçları Tahlil, bir hartın okunu~. ıo _. '!' , 

terden ıslanmıştı. Yanılmıyordu 1 rız etmek. . 
Bir delinin evindeydi 1 6S Nom:ırah bulmacamrıın ~lif· 
Kabil de<Yil bu iriyarı herif SOLDAN S A(}A: ... "' . ~ .. -

normal bir adam değildi. Bütün 1 ~ Bora, a tik. 2 - K - ıoc8::s. ,. 

·'- O. maşallah dostum!'' diye 
söykııcrek odadan• içeri girdi. 
"Fakirin eserlerini tetkik etmek 
zahmetine mi katlanıyorsunuz? 

Boşuna vakıt geçiriyorsunuz. Ge. 
lin bahçede havuzun karşısına 

geçerek } emeğimizi yiyelim. 

"- Hayrr, zerre kadar meşgul 
olmadrm .. Çiçek kokusu bana çok 
ağır gelir. 

h k 1 
• .. 

1 
· b . ba S - As, lama, ar, ' - vıar, ba , 

are et erı, soz erı unu ıs t 5 _İhata, acur. 6 _Aza. 0 ruç. 1 
ediyordu. Varrens ne düşünece - A, fllrı, nur. s - M I, ıman, si. 9 ,,,; 

ğini, neye ıkarar verip neye ina - ~~ atik; F . 10 - X&bll. xııiL • 
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