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isveç Hariciye Nazırı riv~yetleri tekzip ediyor · Tıbbiyeliler 
Bayramı 

Tıbbiyenin kuru
luşunun 113 uncu 

1 dönümyllı kutlandı 1 

Almanya Isveç'e 
tazyik yapmamış! 
liıır, şi~-;i --~illetlerinin elbirliğine 
! kuvvet vermelerini tavsıye ediy~r 
ı ............... ._.... .... _ __. ....... ---·-----·-· ............ _. ............ . 

Stokholm 14 AA.) - Hariciye nazırı Gunt
her, dün mebuslar meclisinde, Sovyet - Finlandi
l'a •ulhu hakkında beyanatta bulunmu§tur. 
ı_ .. Nazır, sulh hazırlıkları esnasında İsveç hü-
1{\ltrıetinin oynadığı rol hakkında yabancı mem. 
leketierde ileri sürülen yanlış tefsirlerden bah
~kten sonra demittir ki: 

"- lzahtan varestedir ki, lsveç B • Al . hükumeti, Finlandiya kabinesinin 
ır man denızaltı daha harbin başında, yanın kalan 

k müzakerelere tekrar başlamak üze-
U manda O I re izhar ettiği amı üzerine kendi-

Şiınd · . sine yardım etmeğe çalı~nı~tı. 
t ıye k~dar 66 ~ın Kanunusani nihayetine doğru, 
on hacmınde gemı Ruslar tarafından da, bir anlaşma 

. batırmış husulü arzusu gösterilmiştir. Bu-
u:er~n. 14 ( A.A.) _ "Büyük nun ~zc~in~ az çok ?.ir t~s ya-

1.Unı karargahın t<'bliği:,, pılabıhnıştir. lsveç hük\unetı, mu· 
1ı· G~rp cephesinde iş'ara değer tavassıt sıfatilc sarfettiği bütün 
l~ır hildisc olmamıştır. faaliyet esnasında, Finl~ndiyamn 

r lra~bourgun cenubunda tayya· ?.aranru mucip olacak her türlü 
s~ı::.1 bat~alarımız, Murcaux hareketten tevakki etmi~tir: Her· 

rı . 1ndc bır Fransız tauuaresi- halde Isveç tarafından hitbır taz· 1 dü.. .1.1 

.D·· SUrtnü)lerdir. yik yapılmamıştır: 
h' U§mana karşı yapmış olduğu Be}'nel.milcl büyük siyaset man· 
kır &!ferden avdet eden tahtelbahir zumesinin lsveç yardımr için çiz· 
~~andanı Schubart, düşmanın diği hudutları Finl~ndiyalılara bil 
ca · ton hacmine baliğ olan ti· dirmek zarureti hasıl oldu. 
hU~~ g:n1~1erini batırmış olduğunu Bu hudutlar, Finlfuıdiya 
lftl ııınıştır. Bu suretle geçen ey- milletini belki sukutuhayale uğra· 
ıllg;~ında Courageous adındaki tabilecek ve Finl~ndiya hüktlmeti· 
Qla 

1 ız tayyare gernisini batırmış nin siyasetine darbe vuracaktı. Fa 
dün kuınandan Cchubart, ceman kat lsvcç., Finlaooiyamn karan 
liğ ~ 66.000 ton hacmine ba· üzerinde funil olmus ve onu harp
l'o olan vapurlarını batırmış olu- le sulhten birini tercihe scvkctmek r . 

Profesör Ne.set Omcr söz söylüyor; mera.<ıimılo bulunan tanmmı:t 
doktorla.nnuzdan bazıJarı 

Tıbbiyenin kurulufijunun 113 üncü ,>-ıldönümü münn.scbotilo bugiln 
için Tıp Fakill~i tarafından bir kutlama töreni tertip edilmişti, 

Törene saat H de linivcrsito konferans salonunda bilyük bir mü
nevver kütlenin iştirakile başlanmıştır. 

Şehir bandosunun çaldığı !stiklAl marşından sonra kUrsilye ilnL 
vcrsite rektörll Cemil Bilscl gelmlş vo toplantıyı açmtştrr. 

Rektör: ' 
"- Tıp Fakillteai bundan 113 yıl önce bugün kuruldu. FakUlte_ 

mlzin ·• mutlu bir hususiyetidir ki, onun evladı olan bütiln Türk do'k
torlart kuruluş gilnünU ba;Tam olarak almışlardır. Yarını dünden bil
ylik yt pmak kararile çalışan ve yapacak olan 2500 tıbbiyeli arkadaşı. 
mızt t?brik ederim." demiş ve sözU Tıp Fakültesi dekanı Profesör 
Kemal At.ayn bırakmıştır, Bay Kemal ,Ata da Tıp tarihimizden \'O bu_ 
gilnk'J tekamUl merhalelerinden bahsederek sözlerini şu cümlelerle 

......_ (Devamı 2 nci say{'tı.da) tamamlamıştır: (Devamı 2 nci sayfada\ 

----------------~----~~--~~~-----------------:----..:..._----~---------

.111171.anya, 1Uck- So·vyet 
anlaşnıası bekliyornıu~ 

h;_ 8K.op~nhag, (A.A.) - "Politiken gazetesi-
:-.q eri uhab. · '' ~ki ın m ırı, Almanyanın halihazırda 
d, Remekte olduğu §eyin ltalya ile Rusya arasın-
'ktecÜi9Al~an ~icaret itilafına benzer bir ittifak 
d,, S !Desı,~m~en !lusya ile Romanya araaın
l~f .~lısen Turkiye ıle Rusya arasında birer iti
dı· \?ucuda aıetirilmeai olduğunu beyan etmekte-l", 

Bu muhabir, ili. ve ediyor: 
"Butün mesai, Türkiyeyi İngiliz - Fransız it

tifak sisteminden ayırmağa matuftur. Finlindi
yaya gelince, mecburi olarak iktisadi bakım
dan Rusya ve Almanyanın tarafını iltizam e
decek ve diğer Skandinavya memleketlerinin ai
yaset:eri bu yeni vaziyetten tabii olarak mütees
air olacaktır.,,. 
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il 

ID 
il 

/Sganl önlemek 
için f in zabitle
rinden birçoğu 
ordudan alındı 

Amsterdam, 14 (A.A.) -"Telgraf,, gazete
sinin Helsinkideki muhabiri, Finlandiya ordusu 
zabitlerinden birçoğunun, milli müdafaa nazın 
Nukhoen'in istifasından sonra vazifeleri batın
dan alınmıı olduklarını haber vermektedir. 

Bu muhabir, ili.ve ediyor: 
Bu tedbirler, Fin· Rus aulhunu imzalamıt o

lıµı hükUmete kartı herhangi bir İsyan hareketi 
yapılmasına mani olmak maksadile ittihaz edil- · 
mittir. 

f in kabinesi istila edecek 
Stokholm, 14 ( A.A.) - Nya 

Dagliıt Al~ gazetesinin 
Helsinkiden aldığı bir habe
re göre, Rity'nin Helsinkiye av· 
detini müteakip Finl!ndiya kaLi· 
nesinde bir değişiklik vukubulma
sma, hat~ kabinenin istifasına 

intiı.ar edilmektedir. 
Bu gazete, halen Finl1ndiyada 

hulunan İsveçli gönüllülerin, kabil 
olduğu kadar çabuk lsveçe döne· 
:eklerini yazmaktadır. 

Helsinki, 14 ( A.A.) - Finlan
diya hariciye nazın Tanner, ya~ 
bana gazeteler mümessillerine §U 

beyanatta bulunmuştur: 
"- Uzun zaman dayananuya· 

cağnnızı, daha ilk günden biliyor
duk. Bize malzeme verilirse bile 
askerimiz kafi gelmiyecekti. Bir 
tek kusurumuz vardı, o da küçük 
bir millet olmamızdır. Mademki 
mücadele için bize yardnna gelin-

(Devamı 2 nci sayfada)' 

Dolmabalıçe stadı 
ihale edildi 

Bugün Beden Terbiyesi İBtanbul Bölgesi merkezinde Dolma.bahı;e
de yapıla.cak stadyomun ihale evrakını tetkik etmek Uzere vali ve böl
ge b~anı Dr. Lütfi Kırda.rm riyasetinde toplanan heyet, evrakı t.eL 
kik etmiş ve neticede keşif bedelinden yfizde dokur onda iki noksa.nilo 
teklif yapan, Trabzon Nümuno hastanesi ve lzmir Tütün Bakmıevi ve 
bunlara mümasil bir çok bilyilk inşaat yapmış ola.'l mUtea.hhid mühen
dis Abdillkadir ve şeriki milessesesino stndyomun 686.070 lira Uzeıin
dcn ihalesine karar verm.i§tir. 

' Modem tnnldanlan biri 

Dara ordusunda 
200 tırpanlı araba 
Tankların tarihinden bahseden ,.e maruf bir ıı.skeri muharrir olan 
Ugo MaraJdJ tarafından yazılan bu enteresan yazıyı 2 ncl sayfa
mızda okuyunuz. 
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Yazan: UGO A 1ALDi 

tt.R T Al\"RLAR ve detinlikleri bir metreyi ap:o 
Tankların 1916 dn ilk defa ola- sulardan geçebilirler. Hatıl bazı 

rak fogılizlcr tarafından kullanıl- tertibatla bunların nehirleri bile 
mnğn b:ışhmdığı umumiyetle ma- a.şınnln.n imkanı elde edilmiştir. 
lUmdur. Ağu tanklarda umumiyetle bir 

:Paka.t bugUn kullanılan tank top, birçok mitralyöz ve alev sa.
nevilerinden birl 1916 da ilk defa çan makineler vardır. KUçillı tank
kullanılmış olmakla beraber çok larmsa bir veya iki mltralyözil 
eskJ za.manJarda bu nevi sUfilılanı vardır. Si.lfıhlar mUtebıuTlk kule -
rn.slanmıştır. terden veya mazgallardan ateş &-

Mesela ıkind Ramsesln meza.rm.. ~lar. ·tçerden dışa.ramı görmek 
da (milattan e~eı 14 Uncu asır) için tposkop denilen bir nevi dUr. 
Mısrr ordusunda kullanılmış olan bilnlerl vardır. İçinde bulunan ~ 
ve bugUn Floransa arkeoloji mUze- J damlan muhafaza için tankların 
sinde bulunan bir harb arabası duvarlan bir veya iki santim ka· 
bulunmu§tur. Ksenofon ve diğer lınlığmda zrrhlarla kaplıdır. Bazı • 
LAUn tarihçileri "Tırpanlı araba,. larmda bu kalınlık Uç, Uç buçuk 
denen bir nevi harb sllahmdan bah- santime varabUir. 
eetmlşlerdir. tc;tne Uç dört adam Ta.nklann cesamet ve tiplerine 
bindirilen bu arabalar tekerlekle - göre mtlab ettikleri adam mikdan 
rlne merbut olan keskin tırpanlar. asgarisi bir olmak ilzere a.,ağrda 
la karşıla.rma çıkan dilşmnn kala.. İ§aret edeceğimiz bazı tiplerle 18 
balığını biçip geçerlerdi. kişiye kadıır va.rablllr. 

Daranın ordusunda tam 200 tır- Hareket esn.amnda tankların i-
panh arn.ba mevcut olduğu yine çindcld !ıca.klık çok yüksek bir 
nynJ kaynaklardan ö~renilmJştlr. dereceye ve gUrUltU ile sarsıntılar 
JUi Sezar Brltanyalrlarla yaptığı tahnrnmW edilmez bir raddeye va. 
uvaşlarda dUşmanın bir nevi zırh- nr. Bunlarm lSnllne geçmek için 
lı araba kt:llandığrru anlatmakta ta.nhlarm da'ltlllılde vantilatör ve 
ve bu arabaların i!crlcmesine mA- ıso~'lik hava tertibatı Ue yavlı b. 
nl olmak için, atıarmm baca.klan kemleler konulmaktadır. Bundan 
anı.!ınn demir parçalan attırmıu maada ben%fn depolarmm nteş al· 
veyahut mecburl geçit yerlerinde maaı. halinde tank içindekilerin dl
manlalar vilcuda ~etlrmlş olduğu. ri dlrl yanmaJan lhtimalinJ berta
nu ilave etmektedir. Kurunuvus~ raf etmek için benz.ln deposu ile 
da da böyle m-hlı arabalara ra.s- mUrrUebntm bulunduğu kısmı c;ok 
gt'lirml.a olmakla beraber bugUn- kalm bir çelik duvarla aynlmrş 
kU tanklar ancak hnrbı wnmnlde bulunmaktadır. 
kullanılmePa başlanmıştır. En ııon Bertin otomobil sergisin. 

Yalnız 1870 Parls muhnmırast de üç tip tank görUlmUştUr. Bun -
s0ında Balbl admda bir mUhen- !ardan en hafifinin yalnız mltral· 

dt.s Fnı.nsrz hUkfı?Mtlne ''mUtehar. yözlerl. orta boydaldnln bir mitral
rik kale" adı verilebilecek bir ci- yözU ve bir tank dnfi topu, en ağt
bazm nUmuneslnJ vermiş fakat rmm Lse mUteaddld mitralyözler. 
az zaman sonra muhıı.sa~ hitama den maada 37 millmetrelllt btr to. 
erditindcn bu silll.hm orduda kul-

1 

pu ve zırhlı kulesinde de 7~ mili
lanılmasmıı ırnrar almak IDıklnı metrelik bir topu vardır. Bu eon 
buhınaııuı..wşm. tip ağır tanklar her türlU muhare-

lçtne on kişi al::ıbllen bu "kara beye iştirak edebilecek ayarda 
zrrhlı., eı buharla işliyor ve meyil- yapılmıştır. 
li araziye de tırmanablllyordu. TANKLARIN EN 1'fCTHtŞ DtlŞ-

Zırhlı kulrslnde ateş ettikten MANLARI: TA~"K DAFİ 
Mnra otomatik olarak içeri çeki - TOPLARI 
len bir top bulunan alld.h bir 
mllddet mllhend~ln Monrruırtr'do.. 
kl atl>lyeslnde halka gösterilml§ 
ve nihayet unutulmuştur. 

BUGtlNKC TA.1'"KLAR 

En kuvvetli mUdafaala.rr bile 
ynnp geçmek kudretinde olan bu 
to.nklarm eb'a.tça kUçUk fakat te. 
•ir lttbar:le çok mUthlş bir düş -
manlan vardır. Tank dafl toplan 
denen BilAhm attığı mermiler tam 

İngilizlerin umumJ harbde kut. isabet halinde en kalm r:rrhlan 
lnndıkla.n zırhlı ve slllihlı ma.klno- parçalamak ve bu çelik canavıırla
Jcre tanı. (yan! depo, hazne) adı- n hareketJ!lz bırakacak derecede 
ru vermişlerdL BugUnkU tanklar tahrib kudretini hıılzdirler. 
umumiyetle ön taranan silahlarla Hele son zamanlarda keşf edil _ 
tankı idare edecek adamlara, ar- diğl söylenen silahın sekizinci ba
ka tarafı da mutôrlerle depolar ve rika addedilmesi sezadır. 
Mir teferrllata ta.hııls edilmiş mu. Bu sUA.hı geçen harbde Alınan
:au.am arhlı bir Mndığı andırır. tar kcştetlnl§, fakat fllllyat.a geç. 
Her tUrlll arazide ilerlemesini te- meğe hnk!n bulamadan ihtlra.I ln
m!n fçtn çok mükemmel bir tertl- glltereye devretm!~lerdl. İngilizler 
bata maliktir, bu silllu lm&l etmekte çok bUyUk 

Tanklarm tekerlek lmımlan müşkilllerle ka.rşık.~ nıı,ılarsa da 
dişil blr nevi ray üzerinde lşlıır ve nihayet son za.mruılardaı seri ima. 
bu çelik raylı kısmı uzun bir de>- !Ata ba.şlanug bulunma.ktadrrlar. 
mir şerit hallnde tekerlekleri lha- Bu mU~ all!h bu k11 Mnjino 
ta ederek etraflarmdn döner. Dıe hnttmda yer almağa ~la.mış ve 
taraflan dişil olan tekerleklerin 20 lklnclktn1undanberl de Finlfın • 
ya lkJst veya dördü birden motör. diyaya gönderllmeğe başlanml§trr. 
Jere merbut olup hııreketl tem.in lkf metl'e uzunluğunda ve altı 
ederler. Tekerleklerin bu dişleri ':llo ağtrl•~da olan bu eUAhı tek 
geniş ve uzun bir kayışı andrran bir adam t -,ıyabilir. İyi bir ni§nn
raylr aa.Ub üstündeki boşluklara cmm 200 • 400 metrelik bir mesa.
eaplruup tankın altında d~li ve de- feden tankm kumanda kulesine 
vamh bir ray husule gctlnrJş o- nişan alıp isabet ettirmesi kAfldir. 
lur. Bu ray dediğimiz kısın· mah- 16 aruıtim boyunda ve 21 mllimet. 
inil% adını verebileceğimiz ~U re çapmda.kl mermlslnlıı tam 4 
kmmı arızalı ara.z1de ilerlemek im- snntim kalmlığmda bir çelik zırhı 
kllnmı verir. de.lmck hassası vardır. Patladlğı 
Umumiyetle tankların beher ray 1 taman tıayxsız lSIClllrUcU iğneler 

Pn ayn olmak Uzere lk1 motörU serper. tsnbetli bir nt?a yapıldığı 
vnrdır. Ve bu suretle tankııı oldu- taltdirde bir tek merminin koca 
~ yerde gerlyo dönmesi imktuıı bir tanla harb harici etmeal mlim~ 
h!ısıl olur. kllndür. Bu eilAhla.rdan maada 

Tanklarda ıw:an itibara ıılı:uı.. tanklara karşı ıson harblcrde 
e&k en mUhim unsurlar sUrat ve mayn tarlnlan, ıun't manlalo.r ve 
ağırlıktır. Bu bakımdan onlan: geniş hendekler açmak ısuretlle 

HUcum tanklan ve ağır tanklar 1 muvnffakryeUi mUdnfaalarda bu • 
diye ildye nyırnblllriz. Birinciler lunulma.ktadır. 
moUSrl!l kıta.at emrinde olduktan 
zaman seıi tru\klar admı ahrJnr. 
VuaU .3-4 tonluk bir ağırlıktan 
olup yine vasatJ olarak 35 kilo -
metre surat temin ederler. İkinci
lerse ağırlıkla ve ateş kudreti bn
kmundan birincilerden ayrılırlar. 
Mahdut bfr süratlen olmakla be. 
raber bazen 20 tondıın fazla ağır
lililan vardır. 

Tanklar kendi uzunluhlarmdo.n 
dar hendeklerl aşabilirler. Bazı • 
lanyııa hendek a,,"D'lak i~in iç ta -
aftan bl!' attrette açılan 

klSprilye mnllkfülcr. En bil~1.lk 
tanklar t.'10 metre ytikscldiğinde 
dik mlnll~rl e.şabllltlQr ve kutur
lan bir metre ol~ ağaçlan yıka.. 
bilirler. Djk yamaçlnrn tmnarurlıır 

ZlltHLI I\IZAlCLAil 
Son Flnlt.ndiya ha.rblnde, tank

larm kolayca tahrlb edildiği anla. 
eıldığmdan Ruslar "zrrhlı kızak,, 
adı verilen )·eni btr harb clhazmı 
ortave atmışlardır. FinlAndiynlıla -
rm ımı ı!ıınduknsına (tabuta) ben
zettikleri bu yeni hnrb silAhmm 
da beklenilen neticeyi vennediği 
görülmUştilr. ÇUnkU çok iyi nl
§ancı olan Finldndiyalıla.r bomba • 
lar veya tank dafi mermllcrile bun
lardan birçoklarını hareketten ısa
krt kılmağa ırmvaffak olmuvlardır . 

Bu zırhlı kı:za.klar, kuvvetli bl -
ror zırh tabakMile kaplanmll' ağır 
kızaklar olup teçhiz edildikleri 
tayyare motörüylc bU% Uzerinde 

m 
ka d. a devlet er· 

zakereye başlıyor •• 

Tuna nehrinde 
' . .. .. .. uuz.ar çozu,uyor 
BUkres, H (A.A.) - Tuna ncb

rlndekJ buzlar çl5zülmeğe başla -
IDJŞtn'. Birkaç gUıı eonra nehir 
mUnakalAtmm normal eurette te
eeetla edeceği tahmlıı olunmakta .. 
dır. Bu:ı mmta.kalarda Tuna neh· 
rinJn ısula.n tqarak kalan ve kl5y• 
leri l!IU altında bırakmtf ttr. 

Londra 14 (Radyo, aaat 18) -
tıveç, Norveç ve Finlandiyanm, 
müşterek müdafaa tedbirleri al
mak üzere müzakerelere başlıya
cakları bugün öğleden sonra Fin 
hariciye nazırı Tanner tarafından 
resmen ilfuı edilmiştir. 

Müzakerelerin zamam ve yeri 
henüz tespit edilmemiş olmakla be· 
raber, Stoltholmdan verilen bir ha· 
bere göre, Finlandiya askerleri ye· 
ni hudutlara çekilir çekilmez üç 
hükumet arasındaki temaslar ba§
lıyacaktır. 

Glorgio'da ta.şan sular, Romanya 
lle Bulgarl.stan aıumda doğru • 
dan doğruya lrtlbatı temin edecek 
olan feribot içln inşa edilmek U.ıew 
re bulunan b1r aeddl tehrip ctmiştlr. 

EN SON DAKiKA 
~ulgaristan ve l'una yolu ile ,. 

Sovyetlerden Almanyava petrol 
gönderilmiye başlandı 

BUkre,, 14 - RW1Çuktan bildirildiğine göre, 13.500 tonluk Sovyet 
bandıralı Ta.napse pet.rol geıruai hamuleal ile beraber dUn Varna lima. 
nma gelmiştir. Varnaua elan 120 Alınan sarnıç vagonu bulunmaktadır. 
Rusyadan gelc'n petrol bu vagonlara yUklenecek ve derhal Tu.na.dald 
Rusçuk istasyonuna scvkedllecek, oradan Tuna yolu ile Almanyaya 
gönderilecektir. 

Diğer tar&ttan, busu.et bir Alman Fen heyeti Rusçuğa gelm.19 ve 
orada bUyUk petrol depolan ln§atıı m~elesinl tetkike bqlamıştır. Ba. 
küdan Varnaya gelen petroller bu depolarda muhafaza olunacak, o
ra.dan Tuna yolu Ue Almanyaya sevkolunacaktır. 

Daladye Ruzvelt'e 
mektup gönderiyor 

Londra, lb (Radyo, saat 18) - Amerikan hariciye mUsteıan 
V cls bJlgün tayyare ile Londradan Pariıe gitmiş ve orada Fran•ız 

başvekili M. Daladye ile görUşmll.ftilr. Daladyc Miater Ru.zvclte 
verilmek Uzere kendisine bit mektup tevdi etmigtlr. 

V els yarın ıabah Roma ya hareket edecektir. 

Fransız meclisi gizli bir toplantı yapb. 
Londnı. 14 (Radyo, ıo.at 18) - Fransız mebuaan mecJlal bu· 

gün öğleden sonra gizli bircelae akde~tir. - · 

Parisle mUthiş fırllna 
Parla, 14 (A.A.) - Bugün Parlıtc bir fırtına çıkmıı. ağaçları 

köklerinden sökmüş, kiremitler ve bacalar eokaklara dö!tWıııli§tUr. 
Haaarat mUhimdir. Bir takım kimselerin yaralanmıt olduklaıı 

tahmin edilmektedir. 

Tıbbiyeliler bayramı 
( Battarah t inci sayfada) 

"-~ Tilrk mUletinlıı kıymetli birer vlMı olan ıtzlerin bu 
ocrcfll ve uercfl nisbetlndo mesuliyetll vazlfenlzi yaparken, değil, yal· 
nız kendi muhitlnizde, bUtUn medeniyet Aleminde bir mevki alacağını
za ve memleketi yUkscltecğl..nlze tam bir iman besliyorum." 

Dekandan sonra profesör, Nc§et Öm13r !rdelp, (Vatan mUdafaa_ 
ıımda tıbbiyeli) mevzulu bir kon!era.na vennta. talebelerden Hulfuıl 
Erklnle Cemal Parmu mesleklerine knreı olan B(IVailerini ifade ed6C 
ı;öylevler vermlşlerdir. 

NutUkla.rı mUteııkip ıehlr bandosu tara.fmdaıı muh~lif rll'Ç31u 
çalmmıe ve mera.slme nihayet vcrilmı&t:fr. 

i=::...:r;:) AI< Ş A M I ı -·-- ----------4-- _ ... 
Necmcddln Sadnk, Finlerin 104 gün dcvo.m eden kanlı hlr mnds· 

fo.adan sonra evvelki §ru'llara na.zarn:n da.ha afır earlln.r kabul ederek 
SovYetlcrle sulhıı razı olmalarmm !sv~le Norveçln Fllll~ntl'v:ıva P.i
dccek ya.rdnnlnra mUs.'\ade etmemelerinden llrl geldiğini kcydcyle. 
mkteAlr. 
.......... 001'0 
Ef.uc.ıN MU\.4\\1 

HAL""'IMOh .. I 

c-.-ı=: -·-=-
.. Hergün" sütununda Fin _ Sovyet sulh undan eonra Avrupa har

bi vaziyeti tetkilt edilerek şu neticeye vanlryor: 
"BUtUn neticeyi n.blukndan beklemek, 1Uustıı:ı..syon mecmua:nnm 

da söyled'i;ri gibi, milltefikler hesabına hatalı bir hıırcltet olur. Neti
ceyi harp tayin edecelttir: FinlD.ndiynrun So\'yetlerlo nnl~ması ise 
harp s::ı.hasınr d::ı.raltmıştır. Milttefiklerin Rusya. ilo açık mUcadcle 
haline girmeleri vo Alm:ı.nyay1 nritndan meşgul etmeleri ihtimalini 
kapatmıştn. Harbin bUtün imkiı.nsızlıkla.ra rağmen garbde olınası 
lftzmıdır." 

çok ııUraUe il rUycb!lmektedir. Bir 
çok mJtralyözlerl olan bu yenl çe. 
lik cana.vann içine dişlerine kad:ır 
sll.8.hlı bir 1!.Sker müfrezesi girebil
mekte ve uygun bir mevzide du -
rulup dcrhıı.J dUşmanla muharebe-
ye girişilmektedir. B:ı.zı hallerde 
bu sPri kızaklar cephe boyunca bir 
sis tabakası vilcuda getirerek ağlr 
tankların ileri harekeUnJ g'.zllye
bllmekte ve icabında. knra .saplnn
mıe tanlcları traktör gibi cckip 
kurtarmaktadırla.r. 

DtGım T~'\KJ..AR . 
Bazı ordularda 80-130 ton ağır-

lığmdald tankların teerUbe edildi. 
ğini tok defa ~ittik. Amerikan or .. 
dwmnda Uç mitralyözle mücehhez 
ve dakikada 150 merml atan bir 
topu buJunnn bir hafif tank bu -
lunduğunu bir A\•rupa mecıhuası 
ffp etmişti. Ayni zamandn otomo
bil tekerlel:lerlne malik bulunan 
bu tanklarm dUz bir yolda 130 ld. 
lometre ve arızalı arazide de 80 
kilome-treye yakm bir gUrnt elde 
edeceği bildirilmişti. Fakat biliha.
re bu haberler teyid tdllmemif ol· 
duğu için ne dereceye kadar doğru 
olduklıı.n blllneıne:r.. 

Nakledc.n: Mecdi Enb 

Fin kabinesi istifa edecek 
(Baıtarafı 1 İnci sayfada) 

medi, mucadelenin ftkibeti sarihti. 
Anlaşma derhal tatbik mevkiin' 

konulmuştur. Bilahare tasdik edı 
'ecektlr. 
A~ kes emri verilir verilmez 

ve toplar susar susmaz, askerleri
miz, bu itiyadın hila.fı vaziyet 
karşısında şaşırmı~lar ve önüne 
ge.çilmez bir uyusukluk duymuş· 

\ardır. Fin askerlerinin bulunduk· 
lan yerlerde çöktilkleri ve derin 
bir uykuya daldık1an görüldü. 
Filhakika aylardanberi Fin askeri. 
normal uyku nedir unutmuştu ve 
buna susamıştı. Artık otomat gi· 
bi hareket ediyorlardı.,. 
Diğer taraf tan bir Fin askeri 

kumandanı da şu beyanatta bulun 
muştur: 

"Bizler, Fin subayları ve erleri 
emre itaat etme~i ve karar almak 
33..lalıiyeti olan şeflere itimat eyle
meği biliriz . ., 

Moskova, 14 ( A.A.) - Lenin
grad askeri mıntakası genel kur 
mayının tebli~i: 

13 mart saat 7 de Sovyet kıta
\an, iki saat süren bir hücumdan 
90nra Vibo~ işgal etmiP.tir. Diğer 
mm altararda öğleye adar hiçbir 
mühim hadise olmamıştır. 

Leningrad saati ile saat 12 de. 
mlh muahedesi mucibince rephe· 
nin bütün mmtakalannda asken 
harekA.ta nihayet verildi. 

FİN JUT·:SELF.Sl AVA)( 
KAMARASINDA l\ICZAKERE 

EDILECEil 
Londra, 14 (A.A.) - FhıllndL 

ya meeeleıslnln, önümüzdeki çar -
ıamba gilnU Avıını Kamara.51nda 
müzakere cdllm.esl muhtemeldir. 
Mllza.kerat altı aylık bir harpten 
sonra Bevkulcent ve diplomatik 

vaziyetin heyeti umumiyesinl ihtL. 
va edd bir çerçive içinde cereyan 
edecek.tir, 

Mebualarm 90fu taratından ıa • 
rarla talep edilae dahi gWi celse 
yapıla.cağı ıilphelidir. 

Loııdra, 14 (A.A.) - Lordlat 
kamaraaında., !Ki muhalefet parti. 
st eef1 Lord Snell, demJ.ttir k1: 
''- Diğer Ska.ndinav mlUetleri -

ııbı hattı hareketi hakkmda söyiL 
yeeok aözU.m yoktur: yalnız. im.ti -

han saati onlar için de gelip çat .. 
tığı z:a.man bu h:ıftalu ur!mda ce
reyan eden ıeyleri ha.tırlıyacaklar. 
dır. Aynı zamanda hem memnun, 
hem mlltee&'!ir olma.mnk imkanı 

var mı T KUçilk bir milletin can 
çeldpıekten kurtulduğu.na menı • 
nun, fakat adaletslzil.ğin yeniden 
p.lebe çalmamıa mlltces.sirlm." 

Liberal muhalefet partisi şefi 

Lord Samuel de şöyle demiştir: 
"Norveç ve İsveç vaziyetlerinin 

kendilerine tahmll etUği ınecburi -
yelleri berkeaten daha 1}1 biliyor· 
la.r. 

Anu1an hllAtına hareket ede .. 
mezdik.. Bitaraflıklannı ve beynel· 
milel kanunu lhlll eb:nlş rol ura uk
Fakat eğer Baltık denWnClb >tıAkinl 
vaziyette bulunsaydık o ıa.mnn 1şl.ıı 
rengi bllBbUtUn deği§irdi. İskandi .. 
ııavlar, o ıa:ruı.n bizlm tarafmuzdıı 
bulunuralrdı." 

Lord Hallfalaı, t.stlzahlara ce\"&P 

vererek Çembcrlaynm Avam Kıı -
marasmdaki ~zlerlne bcnzTyeıı 

beyanatta bulunm111 ve ııunlaı'l 

Uive etmi§tfr: 
.,_ FinlAndiyaya g1Jnderlle:ıı 

harp malzemesi hakkında gazete .. 
!erin verdikleri rakamlıı.r her za • 
mnn sahih değildi Yurttaflarıxtl 

bUtUn vAktalan biliyorl.a.r8a, vere .. 
cekleri hUkUınden korkmam.' • 

Almany is~eçe tazyik yapmamış 
(BaıtaraEı 1 inci sayfada) 

1 

rak ediyorlar. Fakat her lld harP 
teşebbüsünde katiyen bulunmamı~ &rMmdakl mukndder mUnasebeıJ 

tır. FinlAndiyalılarm anlaması zordu. 
Alm.anyanm, bu meselede, 1sveç Finl!ndiy& mllletinln bu tehllkc.ll 

hUkfımeti üzerinde tazyikte bulun- suitefehhilmllnU anc:ık aam1ml \·o 
duğu iddia edildL Hakikatte. lneç alcnt bir beyanatla izııle etı:nel< 
ve Alınan hükümetlerl ara&nda, milmkUn olacağı a,.~rdı. 
bu vadide hiç bir söz teati ediline. hv~ beya.natmm FinlA.ndb~ 

m.iştir. milletini h~nut etmediği tablidir· 
I~t:ıa. başka hiç bir hUkfımet. h· Fa.kat, Finllndiya, yanlış tahın1n ' 

vcç tavassutu Uzcrlnde, velev pek lerle harbe dcva.m etseydi netice "' 
cUzt bir tesir icra etml§ değildir • n1n çok daha tehlikeli 

0

olacağı e\!P' 
lsvcç milleti Flnlll.ndiyaya., elin. heal..zdlr. 

de bulunan bUttın ya.rdmu yapmak tısveç, almdi F1.nllnd1yanm th}'S. • 

için hı:Jtlknten çok kuvvet !arfet - ama bUtUn kuvvetlle çalıomal.Idtt'• 

tiğfni bugUn eöyllyeb'.lir. Bir ta - ŞL'"llnl mllletlerl, a.tlde, siyMetıeriııl 
vaasut siyaseti, bütün elmali, pek mUşter~k ve hayati men!aııtletl 
muhtemeldir ki, bUyük bir harbe yolunda dalı& fazla sevketmell ~ 
sokacak ve bu harp esna.s:nda. ts· :ecrübelerine daynnara.k, ~ 
vcç, büyUk devletlerin oyununda memlel:etforinin elblrllğine ds.hS ,.ı 
dama ~ı vazifesini görecekti. Av. l'ade kuvvet vermelidirler. Finlfi.tl' 
rupa büyük devletleri anı.smdaki diya, bu harpten, bUtlln IstiklöJiıı1 
harb'.n lsveç topraldarma yerleş - ve bütiln şereftnl muhafaza ederc1' 
meslne ve bu topra.klıı.nn harbin çrkaca.ktır. Bu aktedilen sulh. 1s " 
merkezl aikleti haline gelme:ıine veç iç'.n, ya.km zamana kadar kJI. • 
bile bile muvafakat etme!!l bir 1s. ranlık ole.ıı bir u!ukt& ziyadar bif 
vcç hUkfımetinden istenemez. Bu noktanın parlamış olduğu man8'1' 
noktai nazara biltiln lsvc.çlller .l§ti· 1 nı ~ır." _...,., 

. 

VAK ı T m kitap kuponlarmı 
toplamayı ihmal etmeyiniz 
FevkalAde rağbet gören blrind ıertden 80XIJ'a fldııd tertip kU~; 

la.rm. da. n~rine ~lanmıştır. 175 kuruş kıymetin.de 800 sayfa.Jı)f 
tane k1tnlıı, sıra ile t.oplıyacal;'IIUZ 20 kupon ve 25 kun.ış pbl cu.z1 b1t 
para mukııblllndc elde cUıUş o1a.calmna. İhm:ıl etmeyiniz. 



r 1 ~•llo.LA 
ısveç, mukaddera
tından endişeye - Evet, qk yok. Mllnasebetl. tikten sonra köşk yolunu tut. 

miztn ilk tartı hudur. Ancak, muştu. Arkadan da be§ tayfa., 
fırsat buldukça sevişen, icabın- aynı yol üzerinde karanlıkta 
ia çok iyi dost olan, biribirinin kaybolmuşlardı. tt!mflM 

Dalhnoae: 
• A.nk.arad&n aJ.nı.aıı haberlere 

Core, Ad.Uye Vekllet1 hA.ltlmlerln 
terfilerlnJ kolaylaştırmak ve hl • 
kinıler kanununu.o tatbikat sa.ha • 
Cnda görülen bez:ı nokaanlannı it
llıa.nı etmek makaa.dile bu kanunu 
t.adJJ edecek yeni bir kanun pro~ 

d Ü Ş t Ü Misafir 
H ükU.metin sigas_e- generaller 
ti tenkit ediliyor Ankaradan B~ruta 
Bir isveç gazetesi, f inlantlıya i~e hareket· ettıler 

menfeatini dUşUnen iki dost kn.. Irini, ona f ev kala.de §eylerdeın 
lacağız. bahsediyordu: 

- Mutabıkız.. Bu hususta - Venedik Dukası, beni -. 
epeyce ledaklrlık yapacağımı viyor. 
biliyorum ama, ne yapalım, va- Dedi ve bir kahkaha attı Do. 
ziyet bunu lcap ettiriyor. Sizi ğnn, karşısındaki yan dekolUI 
sevmekten korkuyorum Doğan. kadını tetk.ık etti. Onun, hakika. 
Hem de, sana lA.yık olmadığımı ten harikulade bir kadın oldu• 
dUştlnUyorum. Sen ikbale. ,hnş. 

1 
ğunu bir daha anladı. Fakat bu 

il huırlamııştJr, 
Yenı projeye ~re, aüerllttn! 

)'apmamış olan bAJd:m namzetleri • 
~ maaştan Ucret olarak verile • 
Cek ve bunlar stajyer ısayıJaca.k 
lardır. Stajyerllkte geçen mUddet 
hA.kimlerin namzetlik mOddetlne 
'\"e mccburl blı:metlerlnc mahsup e.. 

An"--, 13 (A.A.) - tngiltc· 

askeri itlıfak yapılmasını tavsiye ediyor ~:~~~~:O~a~:C:r,!:~~1 ~frd~~ 
mete dUşmanbfr gençsin ben ise, kadın, macera değil, yığın yığı!I 
ne yalan söyllyeyim, kalbimi maceralar için yaratılmıştı. Se.. 
çiğniye çığnlye, bu ikbale var- rin bir deniz rilzgAn esiyordu. 
mnğı isterim .. Seninle karşılaş - Doğan ona: 
mnmnğı çok isterdim. Arkandan - Bu a.~kı -dedi_ reddetme.. 
epeyce üziilf'ceğfm, fakat ne yn. Yani birdenbire çiğneme .. Bit 
palım ? . Dukanın karısı olmak ta f eııır; 

dileecktJr. 
BugtınkO kanunun namzetllğe 

kabuJ edilenleri namzetlik mUddc. 
tinden eonra muavinlllt imtihanı • 

Stokholm. H (A.A.) - Bundan 
böyle Ru.a U..stlllı&rekeler1 ile bveç 
araz1a1 &raamdakJ mesafenin kısal

Dllf olmuı dolayıaue Stokholmda en. 
d1§4I hUkUm stlrmektedlr. Filvaki ı... 

veç hududu Ue So\"Y'fll ordusu araam· 
da ancak 200 kllomotrc mesafe var· 

lıede.stnın, belki Stalln1Iı bUtün bom. 
balarından dtba fazla hasara sebebi· 
yet vereceği mUtale88llll yUrtıtUyor. 

ııa tAbi tutan hilkfimlerf kaldır • dzr. 
bıaktadır. Namzet kabul olunab!L T~NKIDLER 

tav-,, Sovyet - Ftnl!ndtya tbWA.tı 
kar,şuı!ııda aldıS'J ve bUtUn dilnyanm 
takbJb etUğı pasif vazlyetJ tamir et
mek 1!;1Iı ııtyascti dC'ğt§Urmek ve o 
Kiyfıset.e dtlba mUsbet bir şekil ver. 
mek :uı.ruretJndedJr. lsveç, bl.lfı UnkO 
ı.-akayı teke..fW etmek Uzcre Fln1An
dlya He bl.· ıuıkert Jttlfak hnzalııma· 

tnek için Yn.ıJ haddJ de 30 dan 40 a 
Çtkanlmaktadrr. 

.,. Beyoğlunda torunu bet aylık 
Be:.ryanı olşedeki sUtilne eUrur ka.. 
l'!ftırarnk zehirleyip l\ldUnnekten 
llUçlu Emorflyanm muhakc.mesl bl
rlncf ağır ceza mahkemesinde hi~ 
~ ve su<;lu kadrn tdruna mah • 
ltthn edilmiştir, Ancak km ile da.. 
2lladJ arasında resmt nlkAh bulun. 
Dıaınam yllztınden çocuğu gayrl 
lrıeşru Baymuı ve allev1 hayıdyett
ııe dokunur tellıkkJ edilmesinden 
1ntltevelllt asabiyet ve teessUrle 
cinayeti işlediği takdiri tahfif 11e. 
bebt kabul edilm~ ve cezam 30 tt... 

tıe aıhr hanse tndfrllmlşttr. 

l>ıı.rta, H - Jo~nlt\.ndJyayı stilb akU. 
ne m~hur eden aebcbler tahlil ed!
llrkon bJlhWl.'14 lsveçln battı hareketi 
her tıınııta tılddeUo tcnkld edilmek
tedir. lsveçte bllc bUkOmctin tnrzı ha· 
rekeU §lddetle tenk1d ediliyor. 

Dün ak§am bir mitingde. lsveı;U 
mUstnlUI sosyalistler lideri Nlls Flyg
F~diya.zun AklbeUno dıılr otddetll 
bir nutuk aöylemtııur. 

HaUp, lsveç tarafından gönderUeıı 
gönUIJOler aayı.smm ehcmmlycUl ol. 
mamasını eıı&'le kaydetmiş ve bUlrQ· 
meU, bu hare.kcU akim bırakmakla 
itham cyle.ml§Ur. 

Stokholmda çıkıuı DagCM Nyhetcr 
gıı.zcteaı diyor ki: 

"Yeni anınonııı. FinlAtıdlya mUdıı.faıt 
haUanncla ale!Ado bJr d'l!k ıı.ı:mı§tır 
Fakat bu alelfıde delil~ kaU btr ge· 
d1k haline ,cıebillr. 

Bvcnaka Dagblııdet, bu aulh ınua• 

lıdır.,, 

Ko~nbagta çıkan Bcrllngake Ti· 
dendJ gazeı~st dt bu hıısuııta diyor 
kJ: 

"lskaııdinAvyada bir tek erkek, 
bir tek kad:n yoktur ki, Fin • Ruı 
sıılhunun tmz:ı.sı haberler1ııl, bir ıstı· 
rap ve hac:ılet duygusu Ue ve FlnJA.n 

diyıuım harab1.s1 bUtUn Bkanıt!nu 

ınemleketlerlne tesir lcrıı edeceği ka· 
naııUle ka.rfılıımasm. 

Şimal m •mlelwt!l'!rt daha zayıf ve 
daha fakir bir hale ~olmlşlerdir. Bu 
l~ellmclcre 81\dcce arazi bnkımındıın 

mıına verm!'ınek ır..zım1ır ..• 
Berlinnkl Tldt'nt1e gazetesi, bütlln 

lakandinav devltU<ırl ve bllhllBB& b. 
veçln atratcjlk v:ızlyctlnln pek gayri 
müsait blr halde iBUlıııle eU.lğlnl ltay. 
deyıtyor. 

* Arrodlt ~1lztındcn gar.et.eler a. 
leyhfne nçılan dnvalara dUn devam 
edilmiştir. Necip Fazıl Kısaküreğfn 
iltt fıkrasmdan dolayı açıla.ıı mUd
detumumiliğe hakaret dava.sı 
altnıcı nsllyc cezn mahkcmcshıde 

·:~~~.~2~'E~:;::.~ Sovyet Rusya Almanyaya yalnız delurnumt iki sruıt eUren lddlMmı 1 

ltrdet~. maznun Peyami Safa, • u k t .
1 

b ... , f 
~:~~~r~~~~~trı~uc:g~r~~J~~ adamı tecavuz Pi ı e ag ymış. 
ki Saidln tcczlvclerlni ~temlştlr. • 
lfuhakcme mUdafnnyn knlmıştır. 

Ta.'l gazetesi aleyhine Sabiha 
Zekeıiyanın Afrodite dıı.lr fıkrııla
l"Indan dolayı açılan davada da 
tlltlddelumumt lddlıuırnı eerdetmtş 
ve Sabiha Zekeriya ile Halil Lftt
thıın tecziyclerlnl istemiştir. Bu 
dava fln mlidafnava kalmıştrr, 

.,. Eskişehirde Mehmet Rn:a De
rtet isminde blr b:l.kka.l de deposun. 
~ ııo aandık §eker sakla.dı~rı için 
2 sene aUrgUn ve 15()0 lira para ce
~r ile tecziye edilmlşt.ir. 

* İstanbul mebuman dUn Parti 
l:ongrcJerinde tesbit edilip 130 
tlladde halinde v:ilfıyet ve belediye 
re "ertlcn halk dilekleri etrafında 
"al!nfıı izahatını dinlemişlerdir. 
\7 Toplaııtıya bir aralık Dahiliye 
\7 ekuı FnJk Oztrnlı: da gcJinl§ ve 

ali Lfltfl Kırdar yapılan. yapıia -
Cılk ve Yapılınası istenip de yartla... 
~~an işler ba.kkmda izahat ~r -
-~. IJehrin imarı etrafındaki t e -
eehbUsıertn son safbalarmı anlat . 
llll!Jt.Jr 

k • Yen.ı anlnşma Uzerlne mcmlc. 
tlı~lnı"zden mUbayaattn bulunmak 
de ere Ankara, hmir ve şehrimi% -
d .;:znasıar yapan Alman idhnlat 
d; lerf heyeU dUn An.karadan 
~tlş \"e nk~nmkl ekspresle AL 

Yaya git.ınlşUr. 

~0Yct tacir b!rllklerlle muhtelif 
llıUbtarlarda UzUxn, lnclr ve fındık 
tn 8l1U:aı hususunda mutabık kal 1! vrı tnultııvP1e)('r imz.-:.lamıştır. 

Denız nakil vasrt:ı.ıannm Uç • 
~ ~rlf'elcrlnJ tetkik eden kor.ıi8. 
~ ıalnt bltirm.L~. yeni altı ııylık 
e;\"rc için tarlfclerl aynen ibks 
nr:i§ur. ÜskUdnr ve civan balkı
"- tenzil.At ilrnldJ de elmdillk ta
~ltkıık etmcnılştfr. 

~ IP'fiC'lt"" : 
• Lo -ndracla dün akpm Hin· 

Moakovada çıkan Prnv· 
danın§ayanı dikkat bir 

yazısı 

Londra, 14 - Moskovada çı· 
kan Pravda gazetesi yazdığı bir 
makalede emperyalist devletler· 
den bahsederek Almanyayı da bu 
arada göstermekte ve Sovyctleri:ı 
müdafaası için icap eden tedbir -
)erin alınması lüzumundan l·ah
sevlemcktcdir. 

0

Sovyct Ruıya şimdi bütCn ("ar. 
kt Baltıkı kontr.olu altında bu· 
lundurmaktadır. Finlandi··., an 
aldığı yerler, Hangodc tesis e
deceği deniz ve hava üssü ile l:en:ı 
Finlandiya, hem J3otni körfe; ·ne 

IDtıHiL ~J q..,... ~~ 

hakim olacaktır. 
Moskovada Sovyet Rusyanın 

Amanyava kar~ıhklı yardım pak· 
tile değil, yalnrz ademi ter.avUz 
paktile bağlı olduğu tebarUz et: 
tirilmek:cdir. Rusyanrn ~imdı 
kendi ihtiyaclarını dtişiinerek 
P.l'llanyaya fazla iptidai madde 
\·er:r.c'.'11esi muhtemeldir. Esasen 
Al-nanyanrtı alacağı şeyler için 
para vermesi milmkiln değildir. 

Londra mahafilin~ göre Sovyet 
Rı!syanın Hanp,oc}'İ ist :ekte 
lsran Finlandiyayı tazvik için 
değ:l. Almanvanııı n:ı•ıhtemel bir 
u:ar:-uzuna karsı ı;imdiden ı;trnte 
jik l.Jir mevkii elde etnıek içint'ir. 

Fatura mecburiyeti 
A :'11\ARA, 13 (A.A.) - Ticaret \"cklibıln r.iisterdi~i lüzum \'e 

koordlruı!iyon heyetinin teldjtt üzerine mlıli kon1nı:111. lu:.nu•ıu. 
nuo 31 inci ınıuldeslne milst~ıldcn fatnra 'ermek mecburıyetlnin ıue. 
rlycte ''az'ına nJt knro.mamo buqüııkü ncsmi Gnzctedo lotlşur etnds
tlr. Ne rl tarllılnclcn itibaren mcrl}cte ı:ircn :ı.ı lm.r.ınınmcye ~iire: 

Komisyoncu ldhaliittı ihroc:ıt~ı. fnbrikaför, lmııljttı, toptancı, 
van toptancı ,.c' pernkcnd~I gibi, t~clr ıııtntmı hrJz bilumum haı.dt.1 
~·e bUlani şahı!ilıı.r nrn..,mda ynp!l~n tcıpton ,.e •c.n toptan her ne\ l 
ticari emtia lizcrlne :ıhm \.'e M:ıtım mo:ı.melelcrint1c, maim kc>nımlyct 
,.c Jteyfiyetlnl, Mtış fiyatmı , e taı1hhıl, klm•J s:ıtıldıHml, lıcc!ellnin no 
n.ılldannm tnhııll edildibrfr.I ,.c ticari teımıllllere tevfikan llh:umlu l'ialr 
mnluınah mULcyyln olmnk üzere u;;ulü w,ç;tıl!e tanrlı ı \C tlc:ır~thane 
nıunmn fııturu , ·erip lm:ı:a etmcze ınezun ~:othıslarca imza edilmiş blr 
fııtumnın s:ıtıcı famfnıtltın derhal alıcıya ,·rrtlmcsl. 

r.u suretle 'erilen faturanın hlr kopynsmm ııııtıcı tarafından Vfll 

fatura aslının alı<'ı tarafından, ml1li komnına kanuna tatbik rdildlğf 
müddl'fçc. muhafn7'a ooll~c 1 mC<"b·ırlvctl"rl \11.Zedilml5tlr. . 

ı·uz kuruştan fauıı yaınlan alış ,·cri~Jerde mu.sterinin k!cbl üze
rine Ratıcı fatura \emıete meclıurdur. dist.an Cemiyetinin bir içtimauıda 

~~ı Pundjale valisi Sir Micbel 
t \Vyor, bir Hindli tarafından • • k d 
°!elver kurşunile öldürülmüıtür. us Ü ar 

t}} İtalyan - Alman kömür an!aş
t ası dün Romada irru:alanmıştır. 
t~1ya bu itilôf mucib:nce senede 
t \iben 12 milyon ton kömür 
l~~ n etmektedir. Bu kömürler, 
b: yanın dahili iGtihsalatı ile 
~rlıkt:. istihlak ihtlyacını tatmin 
.._. cc;ktır. Alman kömUrü, İtalya. 
\•a §ıınendiferle ve ayda bir mil
t~n ton nıiktannda gönderilecek-

ın a 1mudür1 ü yünde suiis 1 im al 

' 

Üsküdar Malml\dürlllğünde şim
diye kadnr eşine pe!r nz tesndUf c. 
dilm"ş hlr suUııUmal meydana çı -
kantmıstır. 

Maliye müfctUşlerl tarafmdan 
vnpılan tııhklknt sonunda. malmlL 
lürlUğUndckl dört mPmurun ö!en 
'ful \'e yotJmlcrtn maqlarlnı al -
makta devanı cttiklt'ıi nnla.şılm?§. 

fJr. Bu menıurlaııı, derhal işle.o 
el ı:ektirllm.Jş ve Refik U:mindc o -
lanı da tevkif edilm!ştir. Bir mUd 
dcttenberl devam cd"':t tahkikat 
ht>nliz hlU:ilmemi5tlr. Yalnı:ı: bu 
suiistimalin dilr:t f!"nedeııberl de _ 
yam ettiği ve dört memunın 20 hin 
liradan fo.zla bir para)ı bu fiCkftde 
J. ol~JZ olarak cepler!nc tnfürdikle
rl anla§ılmışUr. 

liam G. $. Mitcbel ile Fransanm 
Şarki Akdeniz hava kuvvetleri 
kumandanı general Janeaud re· 
fakatlerinde milunandarlan ve 
maivetlerl erkanı olduğu hal<le 
Eskişehire gitmek Uz:ere bu sabah 
şehrimizden aynlnu~lardır, 

Doğan, !rin!nin gözle~e bir şey değildir. 
baktı: 1rlnJ güldü. Kirpiklerinin ara. 

- Ben de lSyl~ .. Fakat tanırl .. ıruıdan, yan silzi.Umüş bakışlarJc 
- Sana bir şey dnha söyliye. Doğana baktı: Yıldırım ekspresine .hağJannuş 

olan hueust vagon1arla Eskitehi. 
re gitmi~ olan tngiJiz ve Franaız 
hava kuvvetleri kumandanları 
Eski~hirde bir müddet kaldık· 
tan sonra Beruta gitmek Uzere 
Toroa ekapresile bu akşam şehri

yim m1 Doğan!. - Fakat -dedi_ tfpl ho§uma 
Ben kocamın ant ölilmUnden gitti. Aynı zamanda mesele da.ha 

sonra bç bir erkeğe en kUçUk olgunla.smadı. UçUncU bir sebep 
bir iltifat bile göstermemiştim. tc, senden bUsbUtUn mahrum 
~ka bhile evlenlnctye kadar kalmaktır. Gerçi, sana aöz ver 
da, yahut senin Jzd.Jvacına kadar mi§tim ama, biraz daha zaman 
gene öyle kalaca~m, yemin e- geçmesi lazımdır. ÇilnkU unut-

mizden geçmiJlerdfr 

Mareşal . cllyonım. mak pek kolny değil .. 
Doğan, onu dudaklanndan Doğan gilldU: 

Mannerhaym 
Orduya hitaben bir 
emriyevmi neşr_etti 

tekrar öptll ve bir yay gibi fır. - Her ne olursa olsun, flLI'• 

ladı: tımızı tutacağız. Bunu unutma!. 
- Allaha ısmarladık. Iıini ayağa kalktı, gene ka-
- GUle gUle Doğan, yolun açık dehleri doldurdu: 

olsun. - Evet. tutacağız. Fakat eU. 
Irinl. o kayboluncaya kadat mizdeki fırsatları boşa geçirml

a.rkasından baktı, sonra içini yelim Doğan .. 
çekti. Ağır adımlarla salona Ve kadehleri yuvarladılar •. IrL 
döndU ve kendisini bir §ezlong:ı ni, yakında Venedfğe gidecekti .• 

Stokholm, U (A.A.) - Stok • 
holm Tldnlngen guete81nln Hel
sink.1 muhabiri, Finlandiyalılarm 
buglln kendllerlnl etraf ile RlS.ka -
lan keellml!';I \'e metrlık hissetmek. 
te o!duklannı ya.mıakta ve Finlln· 
dlyaWarm lsvcçe .k!U"§l duymakta 
bulundukları derin mcrnrctten 
bahseylemektedir, 
Aynı muhabir, • FinllndJyadald 

ron muhRsemat harekcllednden 
bahsederek Rus • Fin cephesinde 
ateo keaildikten blrkaç saat son
ra bUyUk bir şiddetle gUrlemeğe 
başlamış olan Rus bataryalarının 
bu harekeUerlnJ takbih etmekte -
dir: 

•'Fin ve laveç siperlerinde bir 
acılık ve aciz histi vardı ve bu hiıı 
tabii bu siperlcrdokl lnsanlnrı ha -
rekcte geçmeğe teş,•Ut edecek ma. 
b:yetto değildi MUto.rckedeıı 1 J 
daklka sonrn Sovyol bnt:ıl")nlıın 
MlA gilr!Uyordu, lsveı; g6n:l11Ulo -
ri, bu yUzden 6 m:ıktul \'ennişl('.r -
dir. Ha\'n bombardımanları. Ke • 
mlj:ıem üzerln!ic !asılaruz d .:ıvam 
cbnlşti ... So\"yet tan·are1r-rl sıınt 
11 de birkaç dakika bu şrlırln U -
z"rlr.de uı;mtı~lardır." 

:IIAr.EŞAT, ~UN~r.;mı~\ YM'L'\' 
~nmı l'l~nıtsJ 

J.oııdrn., 14 - Fin orclu'!u h~ku
mandaru Mareşal .Mannerhaym 
dün ge<;e Fin ordusuna hitaben §U 

emri yevmlyi neşret.ınlştJr. 
''Şanlı Fin ordusunun askerleri, 
Sulh aktedllmlştlr. Ağyr bir 

~Ih ... Kanlar.ımzla sulanan he -
men bUtUn harp ııahnelcri yabancı 
elde k&lıyor. lcinizden harp et.m~ • 
ğe glrleıı ::15 bin kişiden fnzl:.lsı 
haYctlarrnı feda ı:>tmiştir. Yuvııla. 
nn°ı görcmiyecel:tir. r'inlil.nd"ya 
harp istemedi. MUtcarrıı ordudan 
200 bin ki~i toprnklıırnnmls knlL 
:·or ve fers!z gözlcrile yıldızlı fôC

mnlnrnnmı hakıyorlnr.sa kab3hat 
sizin de~il:lir, harbin ölmemek i -
çlıı ö!dilrmek JUzumıınu nmrcden 
atn· mecburiyeti neticesidir. 

Birçok harp ecı.hnelcrlnde bulun. 
dunı. Sizin kadar mUkemmeJ asker 
görmedim. 81tjrıle mUrtehlrfm 
Amrlarca mliddet bizbn olan yerle
ri yab:ı.ncı bir millete bırakmak a. 
crdrr. Tarihi vazifemiz olan garp 
medenh·<'tlnl mUdn!aa vıızi!esbe 
devam 

0

edcceğiı . 

Teşekkür 
Dün vafatıru teessürle biklirdi. 

ği:niı en eski kitapç:larlll1%dan 
Ha!ız Şevki Tü:üncüoğlu'nun cc.. 
nazesi dün kaldınlmı§ ve E. 
d:C:-n~ltapıdaki ebedi istiral:atefı· 
hına tevdi edilmi§tir. Merhumun 
ailesi tarzıfmdan, gere!< cenaze 
m~s!minde bulunan, gerekse 
§ifahen ve tahriren taziyelerini 
b:Jdirtl'n <loıtlıuma ~ıekkür o. 
lunmaktadn·. 

ıı.ttı: • Do.ğana Mrdu: 
- Onu sevmemeliyim, c;ünktı o:- Hiç Ve:c.ediğe geçtin mi? 

bu benim için çok fect olııcak.. - Hayır... n 

O benim için, ancak bir ıilyadır. - istersen başka bir gemi ile 
Gtızel, parlak, bayıltıcı, öldUrUcU atla, gel.. ÇtiiıkU ben, tc.meIU o-
blr rUya., rada yerleşeceğim. 

Onlar, aynı kö§kte, ancak Uç Doğan dli~ündU: 
ay sonra tekrar buluşabilmi§- Bu, fena bir fikir değildi. Za-
lerdi. Doğan, Uç Venedik korsan ten .methlni uzaktan işittiği Ve. 
gemisi tnrafından takip edilirken ncdiği yakında görüp tanımak iı 
onlan §Qşırt.mış, dolaşarak bu- tiyordu. O suretle mutabık kal
raya gelmifjtl ve aynı limanWı. dılar. Fakat lrini, kendisini kim.. 
kendislnl b,.kliyen iki • gemisini, scye tanıtmıyacaktı. Doğan, seh
VenedJklilerin Ustüne yollnnuŞU. re gizlice gelecek, aynı şekilde 
Doğan, kendi kırmızı gemisinden ayrılacaktı. 
başka, iki gemi daha ynptırmışh. 
Bunlar da. baştauaşağı bembe. 
vazdı. Birinde Kör Ali, diğerin
de Can Ahmet namında iki genç 
kaptan vardı. j 

lforf oya geJi&inin ertesi günli, 
~.a.yf alnr, ufukta bir gemi göziH:
~üğünU \·e adalılo..nn bu gemi ile 
Prenses h lniy:i beklediklerini 
wylediler. Esasen kırmızı gemi
nin gelmesi ile boşalıp dolan sa. 

(Devallll var) 

bil, şimdi daha kalnbalıklaşmıı:?tı, _ Mermllerl neden boyuyor. 
D o ğ a n, geceyi gemide un~ 

1cçirmişti. Halka hiç görünme- _ Maıkeliyorum, bu aayedc düı 
mişti. 

0

Anc:ık, sabah ''nktı hir mım mt'rmllcrfn gclıllğlnl görcml· 
sandala atlamıa. üç tayfn ile o.... ytt~k. 
rnber \'e kı:-.•afetlni değiştirerek 
'lcnizde bir:ı.z dolnşmı~, dönmüş
tü. 

lrini, onun gemisini ta karıp. 
dan tanımı§ ve çılgın bir se
vinçle: 

- O .diye bağım11ştı. o da 
burada .. 

Bu bir S.."Ul.dct. bir b:ıhtiyarlık
tı. Kendl gt'misindcki tayfalar da 
hajTet vetercddUt içinde fcliler: 

- O -dcdf!er. muhakkak onun 
1emisi.. 

Doğanın, kenôilerlne bir oyun 
oynamasından korkuyorlardı. 1-
rini, bu telaşı sezer gibi oldu Yeı 
tayfalara: 

- Ne oluyorsunuz diye 
seslendi. Prenses Irlninln ne 
kalbinde, lle gemisinde, ne tay_ 
fıılannda dünyada bir korku 
\•ardı?. 

Gemi, tam limana ya.naşmı~ 
ki, Doğan bir an içinde göründü 
ve çekildi. Aralarında gizli bir 
işaret geçmişti. Mutabıktılar .• 
Akşam karanlığı bastıktan son. 
ra.. Doğan bir arkadaşı ile gemi. 
dc:ı çıkmış ve sahili sUratle geç. 

- Fransız karikatürü -

&ıı.ttl (l:ızmi mlis1ak~J dama. 

dma mnthederlien :ılr,ka.nlılda) -
1)1 kalpli, oknmuı.;. lıaklkf lllr mtl
ce,·hcrdir. Size üı; sene için garazı.. 
ti ederim. 

ŞEIJJR Th'ATltoSU 
Tepebaşı Dram Kısnu: 

Akıam 20.so d& 
O KADIN 

• • • 
Komedi kısmı: 20.30 d&ı 

lle.r'kee kendi yettnde 
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B lomberg reddedince, kendi

sininve Almanyanın muakkibi 
t>lmnsı sıf Rtile, Bitlerin ona 
karşı olan itimadı sarsıldı. 

Hadise yalnız bununla kalını. 
~'tl.cak dah;ı. beter hadiseler hu
sule gelecekti. 

karıştırılarak ehemmiyeti sak
lanmıya uğra.sıldı ve bu tedhir 
faydalı oldu. 

Blombergin evlenmesi çok e
hemmiyetliydi. Zira bu manen 
olduğu kadar maddeten de son 
derece mühim neticeler verdi. 

Bu hadis~ yalnız Hitlerin di. 
TENKiT ETMEÖE CESARET mağında bir fırtına yaratmakla 

EDEN CENERAL! kalmadı, aynı zamanda Bitlerin 

:MUta.assıp Nazilerle pek okadar hayatı ve hattıhareketini kö 
iyi anlaşmayan Blomberg onlc.- kUnden değiştirdi. 
rın fikirlerine dnima mümanaat O andan itibaren daha faıla 
~erdi. asabi ve hiddetli oldu. 

General Friç, Blombergin er- Muakkiplerine karşı olan iti-
ltanı harbıye reisi sıfatile ve di. madı mühim bir surette sarsıldı 
ger bazı generallere güvenerek, ve onn yakln~mak ve müu::ıJ...ru,a 

1938 EylOIUnde,-1939 Ağustosunda 
olduğu gibi, benim fıkrimce, Ribentrop 
ve Himmler, Hitlerin harp ılan etmesi 

için ellerinden geleni yapmışlardı. 
* 

etmek imkansızlığı gittik<;e 
arttı. Fakat bu hadisenin' asıl 
ehemmiyetli tarafı Blomberg ve 
Fon Noyrat gi bi iki kıymetli 
müşavirin Bitlerin çevresinden 
uzaklaşmasıydı. 
Noyratın yerine Ribentropun 

geçmesi başlı başına bir fela
ketti. 
Şunu söylemek isterim ki, Ba

ronFon Ribentropla arasında 

şahsi olarak hiç bir münazaa 
mevcut değildi ve belki de onun 
şahsi niyetleri pek iyi idi. 

Fakat ben, onun lngiltercyc 
karşı olan yanlış anlayış ve ga 
rezinin, bu iki memleketin an. 
!aşmasına daimi bir mani teş!til 

edeceğini ta baştan anlamıştım; 

nitekim sonunda da, onun elinden 
geldiği kadar harbe atılmak için 
uğ'rnşmış olduğunu anladım. 

Bundan dolayı, Dantenin ce-

hennemini bile Ribentropa · az 
görürüm. 

RIBENTROP GURl:JRLU 
ADAM 

MUnih konuşmasından evvel. 
Göringe ve diğer zevata 19l 4 
ağustosu:ıcta başlıyan harbe her. 
kesten ziyade Avusturya harici
ye nazın Kont Berştold (Berch
told) Un. sebep olduğunu s<iyle
dim. Onunla Petersburgta ( şim. 
diki Leningrad)' A vusturyasınm 
ora sefiri olduğu zaman tanış

mı~tım. 

Kendisi Avuturyanın asil aile. 
!erinden bit ine mensuptu; fakat 
Ribentrop gibi mağrur ve sun'] 
idi. 
Görüştüklerime aynı zamanda 

şunları ilave ettim: 
''- Ribentrop, istifa ettiril-

mediği takdirde 'Avusturynyı 

Kont Berştold nasıl mahvet
mişse, Ribentropta Almanyayı 
öyle mahvedecektir. 

ı ,, 

prdu disiplininin, hafif meşrep 
bir mazisi ol::ın b5yle bir kadınla 
Blombcrgin yaşamasına ::ıslfı. 

nıUsaade edemiyeceğini söyledi. 
Ne yazıkki, harici siyaset Hit. 

!erin başlıca meşguliyetini teşkil 

Alman hariciye nazırı Ribbenttop 

Diktatörlerin hoşlanmadıklan 
bir f;CY varsa o cl:ı başkalarının 

fikir beyan etmeleridir. 
Belki eski dostuna olan mu. 

habbctinden, belki de başkaları
nın arzularına hizmet etmemek 
için Hitler Blombergi istüaya 
dave:t etmedı. 

Bunun üzerine. general Fon 
Friç ordu disiplini üzerinde ıs. 
rarda devamdan ba~kn Hitlerin 
:Avusturyaya karşı ohm harici 
siyasetini de tenkide kalkıştı. 

Bu, Hitlcrin müsaade tah::ım

müllinU aşıyordu. Uareşal Gö. 
ringin de bli5.hnre söylemiş oldu
ğu gibi: 

"- Sizin C. I. G. S'iniz gdıp 

Çemberlayn1a.: "'Askeri mesele.. 
!erden başl:a'; 'Sizirl harici siyase
tinizi de beğenmiyoruz,, demiş 

olaydılar araba şöyle bir cev:ıp 

vermezler miydi? 
"- Teşel:kiir ederim, güle 

güle." Şüphesiz, o da Bitler gi. 
bi yapacak ve Fon Friç'i huzu
run an tardedecckti. 

Bu taı tt:ı Fon FriG yalnız kul
madı; Blomberg'tc tard olundu. 

Bitlerin karşıla§tığı yegfırıe 

müşkül, boş kalan bu iki yerin, 
doldurup doldurulamıyacağı idi. 

Uç hafta sonra, bu iki mühim 
istüe, ordudaki, donanmadaki, 
hava kuvvetindeki ve diplomatik 
mahafildcki sayısız istif <t.larlR 

Yatağa uzandı. Ertesi güne 
kadar burada bulunacaktı. "Allah 
çiçeklerin de sırlarının da belası. 
nı versin.. Yanılmıyorsam Taç 
kardeılerclen bir tanesi de bu! 
Evin köşesinde muhakkak taçın 
bir parça:;ı gizlidir." diye mırıl -
dandı. 

Zümrütleri düşünerek uykuya 
'daldı. 

Uyandığı zaman, uyumazdan 
önceki düşüncelerinin yersiz ol -
duğunu düşünerek guldü. 

Don Pedro ona elbise getirmiş
ti. Tam bir İspanyol ı;üv~risine 

benzemi:.ıti. Don Pedro eline bir 
de şemsiye sıkıştırdığı vakıt hay. 
ret etti. Meğer bu, -güneşten ko· 
runmak içinmiş! Israr karşısında 
kalınca kabul etmek zaruretinde 
kaldı. 

Dilsizlerden bid ahırın önünde 
ve atların başında duruyordu. 

Biraz sonra dağ yolunda idi -
ı.. Don PNırct rntittmadiyen an· 
latıyordu: 

- tıittitlm göre, geçen gün 
nehirde boğulmak iizere olan bir 

ediyordu ve Ribentrop, hariciye 
nazın sıfatile, Bitler üzerinde 
herhangi bir Alman nnzınndarı 

çok daha fazla mUessir oluyor -
du. 

1938 eylülünde, 1939 ağusto

sunda olduğu gibi, benim fikrim. 
ce, Ribentrop ve Bimmlcr, Hit
lerin harp ilan etmesi için elle. 
rinden geldiklerini yapmışlardır, 
ve Avusturya meselesinde Blom. 
berg hadisesini hızlandırmışlar

dır. 

- Avusturya muvaffakıyetilc, 
Blombergin istifası unutturuı· 

mak isteniyordu - ve facianın 
birinci perdesi hitama böylece 
sona crmi§ti.. 

BAŞVEKiLiN SULH iÇiN 
l ÜÇÜNCÜ TEŞEBBÜSÜ 
· Maamafih başlangıç ve birinci 
perde arasında bir fasıl vardı. Bu 
fasıl, Çembcrlaynın sekiz ay 
içinde Bitlerle ciddi surette te
masa geçerek Almanya ile ingil· 
tere arasındaki başlıca meseleleri 
müzakere için giriştiği üçüncü 
teşebbüstü. 

Berline gitmem işte bu yüz· 
Öendi. 

4 şubatta Berline avdet ettim 
ve Blombergin evlenmesinden 
doğan hadiseden dolayı Bitlerle 
görüşebilmem 3 marta talik o
lundu. 

O esnada Mr. Eden hükfımet· 
ten ayrılmış, ve onun yerine ha
riciye nazırı olarak Lord Hali. 
faks gelmişti. 

Ne yazıkki - Ve Hitlerle daima 
böyle vaziyetler karşılaşmak ta· 
lihsizliğine uğramıştım - fena bir 
an intihap olunmu§tu. Avusturya 
kazanı kaynıyordu; hatta taşmak 
üzere bulunuyordu. Hitler çok 
kızgındı ve kızgınlığını gizlemi. 
yordu. 

Eski başvekalet binasına da
vet olunmuştum. Bana pencereye 
karşı duran bir kanapedc yer 
gösterildi. Solumda, bir iskemle 
üzerinde oturan Dr. Şmit bermu· 
tat not tutuyordu. Yine solunda 

·ve yarım daire şeklindeki bir kol· 
tukta Hitler ve tam karşımda 
Herr Fon Ribentrop yer almı§tı. 

Müzakerenin Alman matbuatı. 
nın, her dostluk teşebbüsüne gi
riştiğimiz zaman, söylediği bir 
(Kuh - hande!) den, yani inek 
pazarlığından ibaret olmadığını 

anlattım. 

• nlbbcntro}' l't! mi clht~c ile •. 

1938, ikincikanun nihayetinde 
Londraya tekrar çağrıldım ve 
Hitlerle görüşerek umumi bir 
anlaşmaya varabilmek için tali -
mat aldım. 

İngiltere hükfımetinin, başarı

lacak müşkülatın zorluğunu tal:· 
lit etti~ini söyledim; ve iki tar.ı.· 

dir ettiğini söylemiş; ve iki tara.· 
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kızı kurtarmışsın_ız ! 
- Ha, evet; hiç canım: ehem

miyetsiz bir şey 1 
- Ehemmiyetsiz bir şey değil, 

bir hayat kurtardınız. Çok asil 
bir hareket. Babasının gelip size 
teşekkür ettiğini sanırım. 

- Evet, ertesi gunu, ismi 
Mondano olan biri geldi. 

- Don Jan Mondano 1 Zelaya. 
Asil ·bir aileye mensup bir adam. 
Bugiin fena bir vaziyete düşmüş· 
tür; fakat fakir olduğu için hür
met görmediğini zannetmeyin, 
bitakis. Ovanın öbür tarafında, 

harabeye dönmüş, olan ecdatla -
rından kalma, bir yçrde oturu -
yor. Bütün gün çalışıyor. Bir a· 
mele gibi! .. 

Gezintilerine devam ettiler. 
Don Pedro hep nebatlardan 

bahsetti. İnsan yiyen çiçeklerden, 1 
boğarak öldüren sarmaşıklardc:n 

v. s. v. s .. 
Bunlardan çıkan ze~1irlerin in. 

san üzerinde icra ettiği tesirleri, 
he11cyi vahşi bir zevkle anlattı. 

Eve döndükleri vakıt duvar-

ların dibindeki nebatları göstere· 
rek: 

"- Bunları görüyor musunuz? 
Vazifelerini ancak gece ifa eder· 
ler. Topraklarıma girmek istiyen 
her hangi bir şahsr, bunlar, bo
ğarak öldürürler. Bu şekilde ölen 
çok hırsızlar öteki dünyayı boy
lamışlardır." 

Don Pedro bunlan anlatırken, 
sözlerine kendisinin bile inanmış 
bir hali vardı. 

Acaba kullandığı zehir ve nar· 
kotikler beynine mi tesir etmişti? 

Varrens hakikati kısa bir za· 
man sonra öğrenecekti. . "' . 

Tehlikenin yaklaştığını müte
yakkız davranmasının lazım gel· 
diğini anlıyordu. 

Yemekten evvel odasına giı;di
ği vakıt eşyalarının karıştırılmış 

olduğunu anladı. Fakat hiç bir 
şeyi eksilmemişti. Tuvalet kutu
sunu açarak içine baktı ve derin 
bir nefes aldı. • 

Silah arayanların gözlerinden 
en tehlikelisi kurtulmuştu. 

Ufak bir lastik top çıkardı. U
facık bir şişe içindeki mayiden 
biraz su içine birkaç damla a· 
kıttı. 

Suyu alarak bir şırıngaya ben· 
zeyen lastiğin içine döktü. Lasti
ği ihtimamla göğsüne yerleştirre
rek bir cıgara yaktı. 

Saat dokuza yakla§ıyordu. 

Canı sıkılıyor ve korkuyordu. 
Ağır ve zorbir işin peşine düş· 

tüğünü anlamıştı. Tacın sekizde 
biri elindeydi. Daha doğrusu, lz· 
letanın elinde idi. 

Diğer yedi parçayı satın almak 
kabil değildi. Onları zorla elde 
etmesi lazımdı. Fakat Taç kar. 
deştiği elan mevcuttu! 

"- Aman, saçmalama sende! 
Ne korkuyorsun. Kendine g<'l; 
ayıp; erkek olacaksın!" 

Böylece düşünerek aşağıya 

indi. 

masada, iki kişi karşı karşıya o. 
turmuş, yemek yiyorJ3rdı. 

Hindlilerden bir tanesi, ses
sizce hizmet ediyordu. Yine aynı 
nefis yemekler, aynı tatlt şaraplar 

vardı. 

Oturdukları iskem~eler işleme· 
Ii ve çok büyiiktü. 

Masanın ortasında bir kutu 
duruyordu. Yuvarlak, giimüş kap· 
lamalı bir kutu. Yüksekliği onb:ş 
santi:n ka:lardı. 

~ * • 
Hafif ışıklar merdivenleri ay- Yemek esnasında, Don Ped. 

dınlatıyordu. Ev boştu. Yahut o ro U')ağa uzun uzun işaretler 
kimseyi görmüyordu .. Evden çık- verdi. 
tr. Demir kapılara doğru yürüdii. Biraz sonra. Hindli biiyük bir 
Birdenbire durdu. le~cn getirterek içindekileri oca-

Demir kapılar, ilk defa olarak ğa boşalttı. 
kapalı görünüyordu. Duvarlara Odayı bir çıra kokusu 
baktı. Onları aşmak imkansızdı.. kapladı. 

Kendisi muhakkak hapsedilmişti. Varrcns ateş yakılacağını zan· 
Duvarları aşmak istedi. netmi§ti. Fakat aldanmıştı. 

Bu istekten, duvarın dibindeki Don Pedro hep şiirden bahset· 
dikenler ve sarmaşıkların temasi· ti. Çok güzel konuşuyordu. Ye
le vazgeçmek mecburiyetinde mek bitmek üzere idi ki Dick is
kaldı. Karanlıklarda esrarengiz kemleleri gösterdi. 
gözlerin etrafında dolaşbğını gö. Don Pedro gülerek: 
rür gibi oldu. Korkmağa başladı- "- Ha, bunlar mı? Bunlar üç 
ğc için kendi kendine hiddetlendi. yüz sene evvel yapılmış; hata 

Tekrar eve girdiği zaman, Don saglam. Bu iskemlelerin esrarı 

Pedro ile karşılaştı. Yemek ha- vardr. Bunları yapan adam, işini 
zırdı. bitirdikten sonra derhal öldürül· 

Bu acaip bir yemekti. Koskoca· i milş, gevezelik edip esrarı ortaya 
man yemek odasında iki gümü§ dökmesin diye!" ... 
şamdanın aydınlattığı bu büyük (Devamı vl'lr) 

şılıklı yardımı ve hilsnD.niyeti e
sirgememelerinin elzem olduğu

nuilave ettim. Majestenin hüku· 
meti, Almanya ile ihtilaf mevzuu 
olan meseleleri münakaşa ettiğini 
(silahlar ve bombardıman tayya. 
relerinin tahdidi) söyledim. 
Majeste hükumeti bombardıman 
tayyarelerinin ortadan kaldırıl -
masına bile razı idi, Çekoslovak, 
Avusturya ve müstemleke mese· 
lelerinin de sulhan hallini arzu 
ediyordu. 

Almanya Avrupada ıulhu ve 
umumt emniyeti temin etmek 
için buna karşılık olarak ne çe. 
şit fedakarlık ve teminat vere-

cekti?. •· ·• 
Bu, şimdiye kadat Hitlere 

yapmış olduğum takrirlerden en 
uzunu idi ve on dakika kadar 
sürdü. 

Konuştuğum bütün müddet es· 
nasında, koltuğunda asık bir yüz· 
le oturuyordu. 

Maamafih dinledi ve ben sözü
mü bitirdikten sonra açtı ağzım, 
yumdu gözünü. 

İngiliz matbuatı hattthareketi· 
ni değiştirmedikçe hiç bir 'eyin 
mümkün olamıyacağını söyledi. 
(Bütün görüşmelerimizde bu 
matbuat meselesinden daima bah· 
sederdi.) (Devamı va .. ) 
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