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tnarp için gnden 

Gönüllüler 
imar işinde 
çalışacaklar 

Bir lsveç gazetesi, F inlandiyanın 
bu akibetinden sonra şin1alde tedafüi 
bir ittıfakın gülünç olduğunu yazıyor 

Hor. Bellşa, Harbiye Nazırlığı Bımsmda bir makln~lltUfağln 
~ini yapıyor 

Londra, 15 (Radyo) - Kopcn- harbi daha. başlama.dan evvel, 
h!lgda intişar .eden ''Ek3trabla.- So,•yetlcrin Tcrloki kasabasında 
det" gazetesinin l:lelslnki muhabi- kurdukları ve reis olarak ıseçtikle. 
tinin bildirdiğine göre, Fin • Rus ri yeni Fin komünbt bUkfmıet.ini.n 

reisi Kuzinea idam edilmiştir. 

Sovyet tehlikesi 1 "Gs::;:~~~~:~~: 
k d 1 tc çıkan "Gönüllüler" isimli gö· a r ş ı s ı n a i ~~~. ~;i:~~~:~;:~~~~:g;:. 

zetesinin Finlandiya §İmal cep. 

l ngı• /tere ve ~ ransan ın der- ~:ı:i~~~~i bi~~~~~di~azctesine r "Gönüllü" gazetesi İsveç hü· 

l.. l h k l ' kiımetine karşı hararet dolu bir Tf.Q are ete geçmesı• a.A.zım lisanla hitap etmektedir. Gönül· 
• lülerin reisi Linder bu hususta 

R hiç bir mütalaa beyan etmemi§. usya ile mütte- - sadece, sulh aktedildiğini ve 12 

fikıer arasında Hol anda' da =:ı::i::~~ !:v~:l;~:n~;;~~~~ğ!:~ 
laketi müdriktirler. Bunlar Sov. 

Çıkacak bı·r harpte yetlere teslim edilecek olan Salla 
ve Kuusano mıntakasında bulu· 

~aziyet ne olabilir! l 
j r-vazan:............ casus ar 
IJ~~~.!~~~~~J GiZLi BiR TELSiZ iSTASYONU 
'1a~rı resmi mah~'ildcn alın .... 
Veı rler~ göre, Mister Surnner 
sllru~ ~~ıtler tarafından ileriye 
•· nıuş olan sulh <:1>raiti Jnı:rıl '\!te_ . :.- ' 6 • 

'~ <lcnizler ~~imiyetini bı _ 
ll1tr ını, Ceb:luttank ve Sin~a
ltj as.~eri üslerini bozmasını, es· 
hiikAlnıa~ müstemlekelerinin Rarş 
A\> Ütnetine dönmes:ni, merkezi 
l'a t\ıpa ile Balkanların Almanya. 
ebırakılmasmı aminniş. 

tılan u Şeraiti ileri~·e sürerken, Al. 
atı" la hakiki gayelerini tamam"'n kc:. VUnnuş oluyor, müttefikl"r. 
rıitb ıleri için hazırlanmakta dan 
ll etten asla şüphe edemezler. 

b·r ~~a tarafmdnn henüz böyle 
lep 'ukubu1muş değildir. Fa

,(Devama 2 nci sayfada) 

MEYDANA ÇIKARILDI 
La Hay, 15 ( A.A.) - lçtimai işler nezareti yüksek memurla

rmdan olup, Alrnanyaya, Holanda bahriyesine dair haberler vcnnek.. 
le maznun Van Holvcn, muhakeme altına alınmıştır. Kansı ve iktı· 
sat ne1.areti memurlarından biri suç ortakhğile maznundurlar. 

Zabıta taraf mdan gizli bir telsiz istasyonu ele geçirilmiş olması 
meselesi etraf mda verilen bir habere göre, bu sebeple yeni bir tevkif 
daha yapılnu5tır. Tevkif edilen şahıs Holanda bahriyesinin eski bir 
telgraf memuru olup Amsterdamdan bir telgraf çekmiş olmakla 
müttehemdir. 

Musolini yine milli wüdaf aa 
tahsisatı istedi 

. (Y azuı 2 aci Myf.da). 

nuyorlar. Bu tesJim · nticesinde 
Sovyetler İsveç - Finlandiya hu
dudu nüzeride Uleabard ve Tor
neoya doğru yürümelerine imkin 
verecek iki nokta ele geçirmiı o· 
lacaklardır. 

Gönüllü gazetesi ilave ediyor: 
Finlandiya davası bilfiil İsveç 

davası olma.tn11tır. İsveç, kardeı 
millete karıı olan vaziyetinde, 
sözünü tutmamıştır. İsveçli hö · 
nüllüler, ateı hattına henüz vasıl 
olduktan ve içlerinden pek -azı 
'harbetmek fırsatını bulabildiği 

(Devanu 2 nci sayfada) 

Fransız Meclis 
Reisı HoManyaya 

gidecek 
Sofya, 15 (Radyo) - Fölkiler 

Beobahter gazeteelııin BUkref mu
habirinin bildirdiğine göre, Fran. 
aız meclia reisi Heryo bugilnlerde 
~ zlY,aret edecekth' • 

KURUi 

111 111 

1 1 
lngiltere 

Bir şartla, italyaya iste
diği kömürü verebilir 
italya;Almanyanın harp kudretini arttır
mağa çalışmayacağına söz verirse ! 

Londra, U (A.A.) - Deyll Telegrat gazete.si yazıyor: 
Bir İngiliz • İtalyan Ucaret muahedeel akdi için ik.l taraf &raamda 

başlıyan muza.kerelere yakında devam edllccegi ala.kadar ma.h.fellerd• 
söylenmektedir. Senede 38 milyon isterllng mlktnrında mübadele yapıL
masmı derpiş eden bu muahede 1928 deki vaziyeti ihya edecektir. 

Söylendiğine göre, lta.ıya vereceği ağır aana.yi malzemesi mukabWn. 
de~ maddeıer iatemekledlr. Bu maddeler evvel1 mUttetik.leı1D kont. 
rolünden geçecetklr. XömUr mcaelesine gelince, tiıglltere .ttalyanm kendi. 
alne ihtiyacı olan 12 milyon ton k6mllr\l olınendl!erle Almanya.dan temin 
edemlyecettnt bilmektedir. 

lta.ıya lngiltereden takrtben beo milyon bq yQz bin ton kömllr ı.te.. 
mJ.oUr. İngiltere bu aiparı,ln 1kl mlaline çıkarılabileceği.ne k&n1dir. lyt 
haber alan ma.h.fellerde basıl olan kanaate gılrc, lngutere ltalyan endU... 
trisinln Almanyanm harp kudreUnl artırmadığına kani bUlunduğu mUddet.

çe İtalya.ya ihtiyacı olan k6mllrU vermetke bir mahzur gılrmlyecektir. 

Bir Alman vapuru 
kendi kendini 

bahrdı 
Londra, 15 (A. A.) - 7414 

tonluk La Coruna ismi:ıdekl Al. 
man vapurunun bir lngiliz harb 
gcmISl ta.rafından durdurulduğu 
esnada kendi kendini batırmış ol
duğu resmen blldirilmclrlcdir. Va
purun mürettebatı İngiliz hnrb 
gem.isi tarafından kurtarılm.l§tır. 

La Coruna, Rio de .Tanclro'dan 
hareket etmişti. 

Sovyet 
meclisi 

29 martta toplan
tıya çağrıldı 

l\losko\ a, 15 (.ı\. A.) - Ylllmek 
Sovyct meclisi dl\.-an rlyuetl yDJr,. 
sek Sovyet mecllslnl 29 Martta 
Moskovada altmcr içtima devresi 
için toplantıya davet kara.mu ver
miştir. 

Vels Romada 

Velı, Londrada k::tr§ılanırken 

Londra, 15 (Radyo) - Amerikan Hariciye l\lüsteşan dan ge
ce Paristen Romaya hareket etmiş ve bu sabah saat 9 da Romaya 
varmıştır. Vels Romada iki gün kalacak, sonra Amerikaya hareket 
edecektir. 
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Sovyet tehlikesi karş:sında 1H1Rlı'mnt111ı~rı!H!ma'2 - -

(Bqtarafı 1 inci aayfada) flltler buna muvaffak oldukları za 
kat İngiltere ile Fransa, .Moloto· man da, Almanya ablukayı mu • 
fun: .. Alınan • Rus anlaşmasının vafakıyetsizlığe sürükliyecek olan 
sağlamlığı iki memleketin müte • Rus yardunına güvenebilecektir. 
kabil menfaatleri icabıdır." demış Rusya ile müttefikler arasında 

olduğunu hiç bir zaman nazarı dik çıkacak bir harpte vaziyet ne ola· 

solini yine ·ı i mü-
katten kaçırmamalıdırlar. bilir? 
rmdan ~.bulundukları bn - Stalin muhakkak.ki, Almanya 
müstakil olan bır ~k devlet ec - nınkinden daha mühim bir ordu -
nebi hAkimıyeti al~a geçmişt~r ya maliktir ve bu ordunun taar
ve hal.en d~ ~sız bı~ taarruı di· 1 rwdaki ademi müessiriyeti Fin -
ler' bır milletin üzenne çök.mil' llındiya har.bile isbat olunmuş · 
bulunuyor. . . tur. Ancak, bu ordular miıttefik -

afaa tahsi atı · tedi 
Londra, 15 (Radyo, aaat 18) - Bugün top .. 

lanan korpurasyonlar meclisinde evvela hava 
müste§arı General Pikoro bugünkü harpte ha va 
kuvvetlerinin rolünü izah etmi~, §ehirler üzerin
de büyük tahribat yapacak olan ha va muhare
belerinin henüz başlamadığını, fakat başlıyabi-

leceğini söylemi§ ve harpte kati neticeyi tayya· 
renin alacağını ilave etmiştir. 

Bugüne kadar .kendisı~ ~ lerle nerede çarpışabilir? Efganis-
1 harp çıkanlmı:;ı ınsan kütlelen.ne tan üzerinden yüzlerce kilometre 
' kahramanca mukavemet eden Fın.. içeriye girerek Hindistan budu • 

lAndiya bu defa daha müthiş bir duna kadar gelmek imkfinlan pek 
aulh taamıruna hedef olmuş bu .. kabul olunur bir ihtimal değildir. 
lunur_or · . Diğer taraftan Rus orduları 

Bundan sonra, Muıolini, harbiye nazın ııfa· 
tile, meclisten 108 milyon liretlik yeni bir milli 
müdafaa tahsis~tı istemiştir. 

Muttefıkler, gayeleı:wn •. art - böyle bir harekette yolun başın • 
mış olan taarruzlara bır nıhayet dan sonuna kadar tabii Aruaiar • 
vermek, bu ~ı:u-a kurban la ve nihayet iyi techiz edilmiş ve 
olanlara hürriyetlennl iade ve evvelden mevzilerine yerleşmiş In-

Çek O S l OVak ya· n ın 
irınci es arat 
yıldönümü 

~ların tekrarl~~asını giliz kıtalarile karşılaşacaklardır. 
garanu etmekolduğunu soyluyor • Orta §8.I'kta bu istikamette ya • 
lar. pılacak olan her harekette Rus or-

Milttefikler namına söı sôyli • dusu bu mıntakalara yerleştiril -
~er harp hedeflerini anlatırlar. mış olan müttefiklerin muazzam 
iten gözlerinin önünde ~'alnızca Al kuvvetlerile harbetmeğe mecbur 
ınan taamızlan, Almanların kur- kalacak, ve şüphesiz ki, geçmeğe 
banları ve Almanyanın mühmel teşebbüs edeceği her memlekette 
hareketlerine karşı verilecek olan de mukavemet görecektir. 
garantiler bulunuyor. Fakat mu • Rua hava ordusu blıincl batta 
hakkak ki, Rl.I.!! taarruzlarını da harbedecek 3000 tayyareye mıillk 
hesaba katmak zanıretindeyiz. bulunuyor. Bu ordu mnkine ve pi-

İngiliz Hariciye Nazırı 
Halifaks Çek milletine 

hitap etti 

Finlandiya Komünist 
hükumeti reısı 

idam edildi 
(Baıtarah 1 inci aayfnda) yada kıılacaklardrr. Londrn, 16 (A. A.) - Lord Ha-

llfaks, Çekoslovıı.kyanm Alınan iş.. 

gali altına girmesinin birinci yıl

dönUmil mUnasebetile Çek mille
tine hitaben bir Dleflajmda diyor 
ki: 

için mliteeııaif~irler. Finl~diya lııkancUnavya dcvletlcıi amsmda 
~Udafaa vasıtalarını kaybetmiş bir ittifak nkdi ho.kkındaki tavsi
bulunduğu sırada §imdi onunla yeye sellneo, buranın siya.si mah
tedaftit bir ittifak akdinden balı. fillerinde bundan dört sene evvel 
aetmek gülUnç olacağı fikrinde tsveç'in böyle bir ittifak akdlnJ 

dider. Gönillliller, bu ittifakın tekli! eylemi3 olduğu hatırlatıl • 
Finllndiya kuvvetli ve kendini maktadır. Fakat Dıı.nl.markanm iU
mUdafaa edecek halde iken neden razı Uzerine bu lttl!ak aktedlleme
dolayı aktedilınediğinl eoruyor· mJş ve Danimarka Almanya ile bir 
lar. ademltecavU:ı: ml:ıakı imza etmeğı 

Eğer Finlrındiyalılar Rus bil - lot itibariyle dhlma Dtincl sınıf o
cumlan karşısında kısmen \'eya hıra.k habul olunmuştur. Rus do -
tamamen dilşerlerse. efk!n umu • nanmıuu ne bUyüktUr, ne de mo
ıniye, Finl~diyalılann da, Çek - dern. 
ler gibi lstikUUlerinin iade ve te • Blr harb halinde avantajlar 
min edilmesini isteyecektir. ka.t'lyyen mt18a.v1 değildir ve mUt. 

E~er Rusyanın bu taarruzlara tefik donanmanın denizlerde hA.kl
CSevam etmesine müsaade olunur • mlyet.1 muhafaza edeceği mllnaka.
aa. bundan sonra beynelmilel ka- p kabul etmez blr hakikattir. 
n:ınlara hürmet edilmesi, millet - Ru.s limanla.rınm ablokaBı ynl
lerin istlkllllerinin temin olunma· lll7.Cll ticaretini aektedar etmekle 
sı için nasıl bir garanti buluna • kalmıyacak, ayni zamanda Alman
caktrr? ya.yı beslemekte olan mahreçleri 

MUttefiklerln harp gayeleri tet. de Ukıyacaktır. Eğer harb gen.iş. 
kik olundukça, bu gayelerin • Rus leree mUttefik.lerin abloka eune -
ya harekette serbest bırakıldılt lerl mllinkUn ola.n daha birçok 
takdirde • hem mevcut olmadık.. mahreçler de mevcuttur. 
lan, ~~ de tahakkuk lmk!nla • Zah1rl dostluğuna rağmen, d~ 

Bu menfaatler uğruna evvelce man bir devletle birlikte hareket 
tün hakikatile meydana çıkıyor. eden ve dJğer taraftan mllleUer 

MeselA Polonya meselesinde, hukukunu çiğnlyen bir devlete 
Almanyanın müttefiki Rusya. al. ~ mUna.sib vakitte harb haline 
mış olduğu topraklan terke mec- geçmemek ogya.nı teessüftUr. 
bur edilmezse, bu yara sarıııru, o. Huku.kl ve ahlfild bakandan, 
lama%. mUttefiklerin, Ruslarm Finlft.ndiya 

Bugün için mevıubahs olan Uzerlndeld projelerini bozmalan 1-
mesele, müttefiklerin Rusya ile ca.b ederdi. Bu hare.ket ayni za -
hesaplarını bugünden görmeleri - manda Alma.nyanm da bozulmasını 
ne mahal olup olmadığı veyahut muclb olur ve mUttc:fiklerin giriş. 
bu işin Almanyanın mağlQbiyeti ı tikleri aavavta muvnffıı.kıyetlerinJ 
eonuna taallilk edilmesi hakkında temin ede.rdL 
bir karar lttihazıdır. Fransa ve lngilterenlıı sulh za.. 

Bugünkü harpte Rusyanm oy. manmdayken dU§Unerok hazırlamış 
nadığı rolil ine.eden inceye tetkik olduk.lan taktiği hazırlamalan ~ 
etmek bile meseleyi aydınlatacak mndır. O zaman Almanyayı - ka
ınahiyettedir. bll olduğu takdirde birden fazla 

Rusya Almanyaya neden yar • cephede me~ıgul ederek • malzeme 
4ım etmiştir? varlığını sona erdinnck hwsu.sunda 

mllttefiktile:r. Bu malzeme va.rhk. 
Rusya Almanyayı karada ma • 

ıız ıbulunduğu başlıca tehlikeden 
kurtarmıştır. Almanya aynı za -
manda iki cephe üzerinde dövü' • 
mek mecburiyetini daima endişe 
ile düşilnmüştür. 

Aynı zamanda iki cephenin mil 
dafaası; kuvvetlerin taksimi. kı -
talann ve harp malzemesinin da. 
lmf hareketi , yollarda nakliyat ile 
benzin sarfiyatının artması ve mal 
zemenin muttasıl eskimesi neti -
celerini doğuracaktır. 

A'manya şarktan taaruza u~ • 
ramamağı temin ettikten sonra 
garpta daha muazzam kuvvetler 
tutabılmek imkAnlarını elde et • 
miş oluyor. Rusya Fransız strate. 
jisinin başlıca mesnetlerinden bi • 
rini yıkmıştır. Bundan İngiliz st.. 
ratejisi de müteessir olmuştur. 

Müttefiklerin planlarında. iktr 
ııadt ablukanın, iki cephede.~i ha. 
rekatı • ayru zamanda idareye 
mecbur olan Alm:myanm iktısa· 
dl hayat üzerinde rapacağı mü • 
hirn tesirin neticeleri de dü~ünül -
'Ililştü. Almanya, mevcut ka>•nak.. 
fan ve ihtiyattan sona erince ih -
tiyacını istenilen nisbette karşıla.. 
yamıyacaktı. Fakat müttefikler 
heniU Almanları mevcut mal:r.e -
melerlnln muazzam miktannı sar. 
fa mecbur edememişlerdir. Mütte-

lannm yenilenmesi lmklnlarmı or
tadan kaldıracak ola.n abloka kat'I 
blr mUessiriyet ile tatbik oluna
caktı. 

Eğer Rusya Flnltmdlyadakl e
mellerine kısmen veya tamamen 
muvaffak olu~ o zaman kendJ 
ainJ Almanyayı takviye etmeğe 

va.kfedecektlr. (''!') 

Büyük ~ebbilsler lı.:tn bUyük 
fedakArltklan göze almak !Azım • 
dır. Müttefikler, harekete geçmek 
tartile, harbi muzafferiyetle bltl • 
rcbUeceklerinden cUphe etmemeli· 
dlrler. 

( *) Framnz.ca Part So\'ar'dn 
çıkıı.n bo yazı, So\'yet - F1n aulhUn. 
den en·el yu.zılmı~tır. 

General Vtbal 
Amenkaya r idi or 

Londra, 15 (Rı:.dyo) - İngiliz 

orduları Yakın Şark kumancanı 

general Vabel yakında Kap'a gi
derek Cenubi Afrika başvekili 

Smutsle askeri fikir temaslarında 
bulunacaktır. General Vebel bu 
ıeyahatinde Afrikada Kenya ve 
Rodesyaya uğrayarak orada da 
askeri tefti§ler yapac:akta, 

"Britanya !mparatorluğu hllkt\. 
metleri ve milletleri, hUrriyetinizı 
ihyaya §lddeUe azmederek sllA.ha 
sarılmıştır. En bUyUk gayeleri si
ze yapılan fenalığı tamir etmek, 

yenJ blr Avrupa yaratmak ve bu 
gibi fenalıkların tekerrürüne mA -
ni ohnaktir,,1 

Lord Halifaks, Almanlarm, Çek 

milletinin iktisadi ve manevt h~ 
yatını mahvctmeğe teşebbüs ettik· 
lerlnl ha.tırla.ttıktan sonra llbe e. 
diyor: 
··eeu~ ve dU~ nr,ı

smda gösterdiğinlz ittihat aayestn
de Almanla.mı gayretleri bo§a ~ık-

~tır.,, 

100 milyon dolarla 
Amerikada memleket
ler bankası kuruluyor 
Vaşington, 15 (A.A.) - Ame· 

rika hükumetinin 100 milyon do. 
lar sermaye ile bir Amerika 
memleketleri bankası kurulm.uı· 
na muvafakat ettiği bildirilmek· 

Gazetenin diğer bir makalasin· tercih etmiştir. 
de deniliyor ki: FlNLANDlYA, AMERİKANIN 

tsveçin, manam cllmleleri U- KREDtstNt İMAR tŞt:NDE 
nutacağı, şimal davasının hakika KULLANABİLECEK 
ten İsveç davaıı olacağı, tsveçin, Vqlngt.on. ili (A. A.) - Fede-

Finlindiyaya 13 mart tarihli aulh· ra1 ikraz mUess~eslnin mlldUrU 
tan ba1ka bir ıulh imıa ettirece- Jeı!So Jones, FinlA.ndiyaya 20 mil. 
ği ve hakikaten bir vatan olacağı yon dolarlık bir kredi açmıv olan 
büyük gün gelecektir. ihracat ve lthalft.t banka.emm Fin-

FtNLANDlY ADA.Kl lA.ndiyada bu pa.ra.nm blr kımnmı 
OONVLLULER me:mleketln tmarma tahaia etmek 

Kopenha.g, 15 (A. A.) - Eski istediği takdirde hlç ltlru etmi • 
FUU1ndiya sefiri Kajander Dani- ycccğinl beyan etmtqtir. Bu para 
marka.lıla.rı FinlAndiyaya yardıma Finllndiyaya Amerlkadan harpte 
devam etmeğe davet eylemekte. kullanılvuyan malzeme Biparlşi ~ 

dir. Diğer cihetten öğrenildiğine çin tifıst.e edilmişti, Fi.nllndlya 
göre gönUll\l kıtala.rma men.sub bir ehndlye kadar bu krediden istifa. 
çok Danimarkalı imar hareketleri- de etmemiştir. 
ne iştirak etmek Uzere FinlAndi. ·------------· 

İngiliz _ Fra~sız Irak ve ko;nşuları 
, .. Irak, Yemene askeri 

Romen çelik mustemleke teşriki mesai teklif. 

k ı .. .. k ediyor 

tedir. 

rall nazır arı goruşece Bağdat, 1s (A.A.> - Emir 

Bükreş, 15 (A. A.) _Romanya Londra, 15 CRodyo) _ lngi· Mehmet Adiman Yahyanın r.camt 
çelik kralı Make Arsint kaçakçı. liz müstemleke nazırı Makdonald, bir aiyarette bulunmak üzere Ye 
hkta.n ve ~ kanununa muhalif Fransız müstemleke nazırı Man· mene hareketinin Arap memle· 

h k 
ketleri arasındaki mukarenetin 

are etten dolayı, altı s~e k\l· ı del ile görüşmek üzere yakında 
rek. 4 aene sUrgün ve 10 bin ley Parisc gidecek ve bu görüıme bir nişanesi olduğu mutaleasmı 
para ccza.sma ma.hk\ım olmuııtur. iki giln ıilrecektir. scrdetmektc olan siyasi mahafil, 

bu ziyaretin Irak askeri heyeti· 

AKŞAM J 
--~-

'•DlkkaUer" aUtwıwıda UskUdar m&lmudurıugu.ıı11eki ııullsUmalden bah 
eedJlerek ma&§ yoklamalıırınıh, evlenecek çiftlerin muaycoelerlnln ekseri 
yeUe b1r kırtaai muamelenin tamamlanma.ııı zlhnlyetile yapıluığı knydedi: 
lerck meden1 aebeplerden zuhur eden bu nızamıann kuru muauıelc olmak· 
tan çıkanlmaaı Uıtenmektedlr. 

nin seyahati ile aynı zamana te 
sadUf etmekte olduğunu ve bu 
heyetin Emire naip prensin bir 
mesajını tevdie memur bulundu 
ğunu kaydetmektedirler. ~u me 
sajda Irakın Yemenle teşrikime· 

• sai arzusunda olduğu beyan edil. 
mekte ve askeri ve manevi yar· 
dım için evvelce yapılmış olan 
teklif tekrar olunmaktadır. 

==~-~:".-.,~::. ~l~ft!lon PAst ~ 
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•'Hcrgün" aUtununda Sovyet • Fin aolaşın1.31nuı Avnıpa lç1ıı lyt ml. 
yoksa fena mı olduğu tetkik edilerek bU suale verilecek cevabın dUşUne. 
nlı:ı menfaatine ve nutuk 8ll811esine göre değtşeceğ'I yazılmakta ve ıu neU· 

ceye varılmaktadır: 
"Avrupa b1r d!lnUm noktasmdadır. AkıbeU, milleUerl idare edenlerin 

reallatııkJerinln derecesi ta)1n edecoktlr." 

• 

VAKiT n ki!ap kuponlarmı 
top amayı ihmal etmeyiniz 

• 

Vn!tıt fcvknla& ?"&ğ'bet gören birhw:i ıeri kitap kuponların· 
dan ıonra ikinci tcı:tip kuponlann da negrine OO§lamıştır, 
Sıra ile toplayar.ıı.ğınız 20 kupon ve 25 kuru, gibi az bir 

para mukabilinde, 800 aayfa ve 175 kcruıluk beı tane kitap 
kazanacaksınız. 

ihmal etmeyiniz. 
• . 

Salahiyettar mcnbalardan öğ 
renildiğine göre Irak asker! he· 
yeti, Uç ıene kalacaktır. bundan 
bagka Ba~dattaki İngiliz büyük 
elçisinin Dubai ve Koweit gibi 
muhtelif Arap premıliklerini zi 
yaret ederek !rakın komşu Arap 
memleketleri ile olan rabıtalarmı 
kuvvetlendirmeğe çalı§acağmı da 
ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Vuqosiav sanavıi 
müşkül vazıyette 
Almanya, taahhütlerini 

yerine getirmiyor 
B~lgrat, 15 (A.A.) - Alman. 

yanın iktısaut sahada Yugoslav· 
1 yaya karşı girişmiş olduğı: ve ye· 

rine getiremiyeceği teahhUtlcr, 
Yugoslav &anayiini çok müşkUl 
bir vaziyete sokmnktadtr. Al
manyanın Yugoslavyaya teşrini. 
evvel ayından itibaren 8 bin ton 
demir madeni ve binlerce ton yarı 
itlenmiş demir vermesi lazım gc-

Norveç Hariciye 
Nazır1nın tekzibi 

Norveç 
Almanyanıın 

aeşe Qssü 
cıegD&dır 

Nazır, Fin harbinde aıkı 
bitaraflık kaidesine 

riayet edildiğini, tenkit· 
lerin haksız olduğupu 

söylüyor 
Oslo, 15 (A. A.> - Harlciye 

nazırı Koht, dlln a.kpm radyoda 

söylediği bir nutukta. Norveçln bi
taraflık mya.aetini ve Flnl!ndlya ı.. 
le olan mllnuebetlerinl mevzu. 
baha etmi3tir. 

Hnıiclye namı, FinlAndlya.n.m 

lıarbi l.stomediğinJ ve harb bqla. 
dxğmdruıberi oercru blr sulh yap
mağa daima amade bulunduğunu 
lu\ydettikten eonra, Norveçl• tav .. 
çln Finllndiyaya yardım va.adet.o ' 
mio olduklaruu ve bu yardımı ıe
ııll au.rette tahakkuk ettirdiklerini 
töyle:mJ.o ve UA.ve et.mlltir: 
"- Fakat bu memlekete, yape.. 

bUdlğimhden daha bqka tttrlt1 
yardım edecek vaziyette detudilt. 
Herkes anlamalıdrr ki, Ftnllndlya 
u:un mUddet mukavemet edcmes
d.1. HattA bu kadar fazla dayana.. 
bilmiş olması blle bir !evkallde
liktir . ., 

Koht.. bundan eonra §11 aöderl 
söylemiştir: 

''- Her şeyden evvel bltara.flı· 
ğmnzı muhafaza etmek ve ha.rbilı 

haric!nde kalmak istiyorduk. SanL 
yen Fin - Sovyet harbine iştirake 
muvafakat etmiş olsaydık, bu bı.

zl beynelmilel bUyUk bir harbe sil· 
rükliyecekti,, 

Koht, müttetiklerin FinlA.ndiya• 
ya kuvvet gönderilmek !bere Nor. 
veç araW!lnden a&kcr geçirilmesi
ne mfüııaade istediklerini tasrih ~ 
~ ve aynJ ~ek.ilde bir taıeblıl 
Stokholmde de vald olduğunu UA-
ve ile demiştir ki: 

.. _ lsveçin 3 martta verilen c&

va bı kııt'iyycn menfi bir ceva.b ol. 
muştur, lsveçle UıtlJM halinde kal· 
mnrnak için blz de menfi cevab 
verd1k.,, 

Koht, bu sözlerlnl mUteakip ls-
veç ve Norveç tarafından almd 
vaziyetin haıiı:te 11ebcblyet verdltl 
acı tenl:idlerl zikretmiş, Norveçln 
sıkt blr bitaraflık kaidesine riayet 
ettiği keyfiyeti üzerinde ınrarl5 
durduktan sonra Norveçln A~ 
ya için blr iaşe füıstl ve Aımaıı· 
yaya demir cevherl sevkini t~ 
ettiğini yalanlamıştır. 
' 

Türkiye -Mısır arasmdş 
adli müzaheret 

muka velenamesi 
Kahire, 15 (A.A.) - Tilrki>'C 

ile Mısır, bir mlitckabil adli ıııU· 
zaheret mukavelenamesi akdi içi0 

müzakerelere baglamışlardır~ 
. ~ 

liyordu. Şimdiye kadar bu testl• 
matın hiç biri yapılmamı'tıf· 
Şimdi öğrenildiğine göre, vugos: 
lav ticaret nazırının Bcrlindelt

1 

ikameti esna"ında yapmış oldtığı' 
müdahale, ancak Almanya tatıl' 
fmdan yekdiğerinl takibedece~ 
üç dört aylık müddet zarfınd• 
beş bin ton demir teslimi vııadl 
neticesini hasıl edcbilnıit~ 

.. 
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- . P . ki ..Cedi· re leyim. Bu be-1 tanıdı. f rlni mesut bakl§larla et
ni.m ıçin de kirlı bir ~ey olur. rllfı gözden geçiriyordu. Doğam 
ÇilnkU Venedik eskidenberi bir görmediği muhakka'ktı. 
n~k diyan olarak telakki edilir. Hizmetçi onun iskelede b.rtı· 

- M:ı~ra arıyorsun galiba!. lamı~h. Bir ziyaretçinin bckledi-

man azırıgı ili li8erlinRomave 1 

Almanyan_ın yeniden Holanda, H~!çika ! I Mosk~va ile bir 1 
va lsvıçre hudutlarında mühım i blok kurmak 1 

Bu eöze ikisi de gülil§tüler. Gc· ğini söylemiş olacak ki, aık a. 
ce, aşkın bütün hazlan ile dolu dımlar1a ve çiçeklerin arasından 
olarak geçti. Sabaha kartı ay ııyrılaralc kameriyeye doğru iler· 
doğmu~tu. Mehtabı, üst kattaki lcdi. Doğanı görünce, hafif bir 
yatak odasının penccreıinden çığlık attı: 

tahşidat yaptığı bildiriliyor i ıstlyor ! 1 

seyrettiler ve ıevi~tilCt'. lrini, bir - Sen ha!.. Sen ha! ... Oh, ne 
aralık kö§kiln etrafında dola~ Jyi ?. Ne isabet ettin de geldin?. 
aralık kötkUn etrafmda dolaşan Ve onu derhal kolundan tuttu: 
sit5.h!ı gölgeleri görlince, titredi: - Haydi, yilril, çabuk!. 

- Ne oluyorıa?. - Hayrola, bir §ey mi var, Ne 
Berlin, 15 (A.A.) - Fin· Sov. hazırlıklar yalnız Almanyanın 

yet ıulhUnün akislerini tctklk c· garbında değil biltün memleket 
den Naçtasgade gaıctetl takan. içinde vuku bulmuştur. U.:i ;:y 
dinavyamn yeni vaziyetten ileri· müddetle biltlln dcmiryolları AL 
de harici alyasetinin ilhaın alaca· ı man ordusunun ve harp endüstri· 
ğı neticeleri çıkmuı lazım seldi- 1 ilinin haz1rlıklanna tahsfa eO.il-
ğini yazmaktadır. miştir. 

Bu gazete, İskandinav devlet- PISJU, - Alma:ı - Belçika, Al-
lerlni harbe ıUrUklemek için tn· nwı • Holla.nda ve Alman - la.. 
giltcre ile Fraaanın yeniden te· . viçre hudutlannın kapanma iti 
ıebbütlerde bulunduklarmı iddia 1 tamamlanmıştır. Bu hudutlarda 
etmekte ve Fin • Ruı ibtillfının Almanyanın mlihim tahıidat yap· 
tahmil ettiği ihtiyatla artık mu- tığı haber verilmektedir. 
kayyet bulunnuya..'l Almanyanın • • • 
timdi b\itün enerjisini kullanarak Berlin, 14 (A.A.) - Garp cep-
herekete geçmefe huır bulundu· besinde i~'ara defu hiçbir h!disc 
tunu haber vermektedir. olmamıştrr. 

BOTUN KIŞ DEV M EDEN Staasbour(un c~ubı.ında tay .. 
A yare dafü bataryalarımız, Mure-HAZIRLIKLAR BiTTi 

Amaterc!am, 14 (A.A.) - Bu
rada &&nnedildiğlnc gHre Finlln· 
dfyada harp nihayet bulmuı ol· 
dufunda.n bu ıene içinde Hltler 
carp cepheıinde asker! hueklta 
batlamak niyetindedir. Ha.nrlılr
lar bUtUn kıt denm etmlıtir. Bu 

aux sisteminde bir Fransız tay-
yaresini dU~Urmü~lerdir. 

GÖRING'IN BtR EMRt 

Berlin, 15 (A.A.) - Marepl 
Göring Alman milletine harpte 
iJe yarayacak biltün madenleri 
toplamaıa davet etml§tir. 

Finler hicrete 
başlrıdı 

Sovyetlere geçen araziden yarım 
mdyon insan çıkarlldı 

Staldıob, ıs (A.A.) - Tid· 
niııgen gaıeteıinin Hclsinki mu. 
ha biri bildiriyor: 

edilmiş na.za.ıile balalab!loeeli gl • 
bi, buna ben.zer bafka bir mtıda.o 
faa listemi temsi d• m~addlr. 
Diğer taraftan J'lıı1er bUtUn mem
balarını Ladop göIU boyunca 1a • 
tihkA.m tesisine t.ahala mevcubiye • 
tinde olmalarma mukabil, Sovyet.. 
terin milclafaaya mecbur olacaktan 
yeglne yer aaf cenah olae&ktır. 

Bu tartlar iç.inde yeni Fhılbdt.. 
ya hududu bir ııevt gayı1. ukerl· 
liğe malık6mdlU'. 

P&rls. ıs - ~\·yeUcrle lt:n.Iyn. 
nın anı.ınm bulmnya ~ahşan At
man hliktlrneti aynca Sovyetlerle 
JapQnyanın da aıuında.ki mevcut 
lhtil!t.fları bert.ara! etml"k içl-ı faa
liyete geçml.5tlr. Mo8lıovada Japon. 
Y1l ile Fıw1·cUer ar:ıt:m,:.a cr.:-eynn 
edçn mUzakerolerde:ı mll.!bet bir 

net,\ı!e alir~ ımılıt~meld 'r. Hu -
dt1t ihtllAtlaıınnı halline memur 
komisyon ynJmıdn m~sal.slnf blllic
ceği gibi Tot<yo hllkt'lmcti de ftal
ya, .Almanya ve Soyytt Ruı~•aya 
k8.J'§ı bil' anı~ l!fya.ııeti taklb!.nl 
izhar etmektedir. 

Baltık devletleri 
konferansı 

Riga, 14 (A.A.) - Baltık 
devletleri hariciye nazırlarmın 
konferanıı bugün burıtdı harici· 
ye nezaretinde açılmı9ur. Konfe· 
rans saat 16 da mesaisine başla· 
nııştır. 

Letonya matbuatının neıriyatt. 
na göre kon! Cranf yalnız ~imdiki 
aiyası vaziyeti ve bu vaziyetin 
Baltü devletlerinin hattı hareket· 
lert üzerindeki teafrlerinl de~il 
aynı zamanda iktıısadi meseleleri 
ve bu meyanda Balnk devlet· 
leri araamda mevcut mübadelele
rin arttınlınaaı iınk!nlann.ı da 
tetkik edecektir. 

Bulgaristanın siyaseti 
Bulgar 111ecllmtıd• kralm kll;&t 

nutkuna verilecek ceYabm mtıza
kerem aırasm.Qa, e8k1 ııuırlardan 
Ruasvet htikAmotiıı umum! alya -
eettııt tuvtb et.mıt ve alındlye s ... 
c:kı' takip oluııaıı .uUı ve bltuaf· 
lık lllyuetiDde devam eclllmeat ıu. 
zumunda ısrar et.miltir. 

F.s.kt Başvekil Muoanot, Bulga
ristarun tek bir harict siyaseti ol
duğunu, bu siya.setin milletin mut. 
tefik duygusuna. dayandığını eöyle
Dllş ve Bulgar milletinin tarihi ve 
hayati hak ve menfaatlerinin ta • 
ıuıuııssmı ve bu bak ve menfaa.t
lere riayet edilmeaini iatediğinJ 
kaydetaıi§tir. Bu arada diğer bazı 
1Debutlar da sôı aöylemifler; ve 
takt l:>qvekll Ç4nkot Bulfarbta.nın 
t..ı tep1ki m...uıt ~ı:a Bal
bn sulhtınfln amtyetı. olçı.ıya.. 
ealmı ı'5ylemlttlr. 

IDAHİLDJ:I 

Dedi. Doğan, o:ıu teskin etti: bu telA~?. 
- Brnim adamlarım., Ben, - Ne mi var, ne mi var? .. Sa· 

her zaman böyle hareket ederim... na ben bir 1ey söyliycyim mi 
- Fakat Venediğe de böyle Doğan: fakat darılmak yok. 

grlecck değilsin.. - Söyle bilkalım da ..• 
- Hayır, hayır, mU.terib ol. trlni, Dof;anı tepeden tını.eğ"& 
hte bu geceden, tam bir ay kadar ıUzdU. Gözlerine çrhrmne, 

!Onra idi ki, Dofan, bqka bir dudaklanna baktı: 
gemi ile Venedik limanına ıyak - Ben eenf Kviyorum ..dedi
basınıt bulunuyordu. Tam bir hem de delicesine ıevfyorum. }!' .. 
Yunanlı kıyafeti ile çrknuttı. Fa· kat bu &fk, tam.amile ıare.ra.1 
kat buna rafmen nuarı dikkati aakin, uyaat ve muti olacak ı. Her 
celbcdiyordu. Burada epeyce Yu- ne der9Cn yapacağrrn. her emrini 
naıılt• vardı. Butlan yaklaftp ko- yerine getireceğim. Elverlr kf. 
nutmak latiyorlar, fakat o, bir bendtlt u.ıaklaıma! .•.. 
Kalınla reçlttlrlyordu. Venedlk- Kolkola fle.rliyorlardr. frfnl Cllhl 

li b.ydrçılardan birine Prenses ldeta el\rllklilyordu: 
İrininin adresini YerdJ. Kayıkçı - Bir ay, bir ıeneden çok .. 
biru dü9UndU: ıun reldi bana. .Onun lçlndir ki. 

- Ben bayle blr iıml yeni iti· ımi aevdifimi anladım. Ne yapa· 
tiyonım. Sıkidenberl burada otu- hm, bu kadar fedaktrlıldara rur 
ruyardu pllba r. blr kalbi de hoı görmek gerek .• 

- Evet, kendin Yunanlıdır. - Sen dellain İrini, delL. Ya 
- Durun, ,urada arkadııtara ben de aen1 eevereem.. 

bir torayım. irini cCS.ılerinl kapadı r 
JCayılrçı iki dakika eocıra ıeltU s - Nerede o uadetP. Buma 
- Tamam.. Yerlnl Bj'raıdlll'l. cönaem. OnM ffvkf n aadetl 

&kt bir DUkUıı auaymı kirala. ile, flelebet tenden maluum ola
mıt·· Sen de Yunanbam galiba. rak )'afi.mata bile n•a pt.ir
Fakat bizim dilimfd bizden iyi df m. 
biliyoreıın.. - Dellıin dedim ya!. .• 
Doğan ka}'lğa atladı. B5yle İrini bcyu omuzlarını haftfp 

ağzı kalabalık insanlarla konuı· ,ilkti, boynunu 'biiktil: 
ınağı pek sevmezdi. O, hiç dur· - Sevenler hep bay!e oluyor .. 
madan anlatıyordu. Nihayet sa- Siz ise, tamaım1e aklınrq aahlp
raya glriqc:e o herifin çenesinden alnlz .. 
kurtulmu~tu. 

thtiysr bir hizmetçi ile kar§ı • 
ıa,tı. Prensesi tordu. Dukanın sa
rayına gitmi§ olduğu cevabını 

aldı. Kendisini bekliyeccğini1 
çünkü mühim bir i~i konu§!!Ulğa 
geldiğini 11öyledi. Hizmetçi, ona 
bir ıhlamur ağacı altındaki kame· 
riyeyi gösterdi. Burası lxıhçe 

du\•anna yakındı. Palmiyeler sıra 
ııra boy gösteriyordu. Saray, ha
kikaten çok güzeldi. Tam bu ıı
raca mükellef bir gondol köşeden 
gözüktü. Doğan Prensesi derhal 

Salo."la cfrmlJlcrdi ld, ~ 
kollan arasına atıldı, onu bUtnn 
kadınlığı ve &evgiai ile kucakladı r 

- Ve, seni o kadar ıevfyoruıs1 
ki ... 

Dudaklarını onuıı dudakta.na
da, çehresinde dola§tırdı .• 

- Bugün, aaraymıda bir siya.
f et verilrcek .. O:ıun için gelipne 
Çolr ıevindim. Seni, akrabamda 
bir Prens olarak tamtınm .. 

- Kat'iyen... ~ıe -.. 
manı istemiyorum. ~ aına. 
ba§ka ınillctten bir inaan ~ 
göı:Ulq:ıeni de biç iatemem. 

Bazı milhlm arad parçalannın 
Ruslarm eline geçmesi FinlAndi· 
yalıtan miltkUl bir vaziyete dil· 
türmli§tür. Kareli rnıntakaaı H · 

kinlerinden 45 bin kitinin bat~" 
bir mıntakaya nal:Ji Jbmı ge~ 
mektedir. Çif tçflerle orman ame
lesi köylere yerlcttlrilecek ise de 
büyük bir kısmı amele, küçük 
ıan'at erbabı Ye memur olan Sor· 
tavalı, Viberı ve Kekaholıııde 
oturan 85 bin kitinin nereye yer· 
lettirileccği dil§ÜnUlmelrtcdir. 
Şimdiye kadar tahliye edilen 
halk 500 bin kişiyi bulmaktadır. 
Sulh muahcdeai mucibince CSOO 
biıı ki,inin tahliyeııi icabetrnekte
dir. Sovyet hakimiyetini istemi
yen kövlüler yilz elli kilometre 
u.ıunluğunda hazin bir alay teı· 
kil etmektedirler. Tahliye edilen 
halka yardım için timdiye kadar 
günde takriben dört milyon mark 
aarf edilmektedir. Rus ckalliyetle
rinln ve bilhassa FinlSndivadaki 
manastırlarda asırlardanberi ya. 
fayan Ortodokı papaslannm da 
tahllyeıi icabctmektedir. Fintin· 
diyanın merkezine gitmek üzere 
Hangö yarım adaımdan iki bin 
kişi yola çıkacaktır • 

Hıı.nrö yuınıadıamıa 1ıı:tra n. 
terki, nnltndlyaya bl'fl bU ted.
bir de#t.J, daha slyade 8ovytt D. 
paratorluftuıun Baltıktald ıtrat.e • 
jile vutyetlıı.I talıldme matuf bir 
tedbirdir. Hıuırftdeld bir Sovyet 
bava UullnOn teaı.t unned!ldili 
gibi Finllndlyayı ciddi bir 1Urette 
zarara eokmu. Zlra iki memleket 
ara.e:mda latikbaJde yeni bir muha· 
rebe zuhur ettift takdirde bu Ua
aUn \lSUtan vufyett aaflun olnn. 
yacaJrtır. Buna binaen bu l1a dof· 
nıdan doğruya Almuyaya U. 
dır. 

PRA VDANIN llAKALIDlll 

Maako\-a, tf (A. A.) - Pra...S. 
gazeteet P'tn • Sovyet bant mua.. 
hede9bıin alıdt mflnuebetile ilet. 
rettitf b:ıpıa.kalede huliaatan t6Y. 
le deı:nektedlr: 

Sovyet bllk0met1 keadiatne çı. 
eliği progruu tatbik etmffUf. 
Batı - şimal hududwnu1UD ve bil· 
haua dünyc.nm en mühim led mer. 
kezi olan Lenlngradm enınlyetl ta
mamen temin edilmil] bulunmakta
drr. Bu yeni So'lyet ı::ıferi yalnız 
Sovyet mille-ti tara!milan de~il, 
ayni zamanda btıtün d!lnya I.şı;:Ue
rf tllrafrndu memnuniyetle kar • 
c;ıla.ıım13tır. Akted.Uoıı muahede 
ka.rşılrklJ ve &ağlauı milsalQILetper. 
ver mllna.sebetler thdaa eylemek -
tedtı-. 

Bu sabah bir f ran
slz amiralı geldi 
Memleketimizdeki pasif korunma 

tertibatını gözden geçirecek 

İrini sarardı, pİf?ll&n olmUftac 
- Affet, heyecandan dUfüne

memfşti.m .. Şu halde, aen otuntt
ıun, Ust kıt tamamlle emrine a
madedir. 

- Ben ~k kalacak deflHm 
kt .• 

- Gelmek senden, fakat ek
mek için müsaade vermek te ben
den.. Seni, bir aydan ene! eal· 
mıyaeağım. 

irini s 
- Biraz -dedi- mUuade et te, 

elbisemi dcğiıtireyim. 

SOVYET - FtN BARIŞININ 
AKiSLERi 

Londra, l4 - TaymJı gaaetesi
Nn ukui muhabiri Sovyet • Fizı 
barıg mualıedealni teferrUatile tab. 
W etmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
Unıumtyot itibarile, Finlerin hu

duddan reri çe)tllmeel, ekonoıni ve 
Prestij bal:mundnn oldukça ağır • 
dır. FinIAndlya bUyUk bir kısmı 
Çok nllfualu • takriben 75.000 ld§f -
ve mUblın bir sanayi merkezi olan 
Kareli berzahını ve Vilpurl'yi ter. 
kettiğlnden dolaYJ acı bir surette 
tıedanıet edecektir. 

Yeni hudutlar teftts eden madde, 
ll'lııllııdfY&llıD meveudlyetJnJ cıldd1 
bir suret~ mUteeutr ctmlyecet -
tir. Bununla beraber tamamen .. 
kert baknnda.n böyle denilemez. 
Ft!hııklka. bundan böyle Manner. 
ba11!l hattmı tam.mm beft&raf 

Milzalı:erelerin yapamadıfmı kah
raman kızıl ordu yappı!f ve ordu 
ile dona.nmannı Bolıcvtklerln ge -
ccmlyece~ hiçbir kale mevcut o.. 
lamıyaeağmı ve km! ordunun 
Sovyetıer blrllltnln emta mUdafa. 
ıumn teakll eyledifinl t.pat e•-'·
lerdir. --ıJ'" 

Sovyet!er Btrliff hudutıarnıda 
bam, bayrağı muı.at!er bir auret. 
te~ 

~ p&8lt ~ mUtetıı•c 
A.mlral ~ Kourea tıu •bebJd 
eemplon etupreılfl, Paı11ten JebıDif 
ve 8lrkect l'armda ~aa.ı. kouol09. 
luk erklnı taratmdan ~&IUIUI • 
tır. 

lstuyondan doğruca Bcyoğlunda • 
ki Fra'l.SlZ ııefarethanealne giden dost 
ve aıüttetlk memleket aınır..u. l'fr 
muha.rrlrlmtze büyük bir memnun! -
ycUe ııunıan ııöylenıl§tir: 

.. _ Ttlrklyeye lklncl gellalmdir. 
nk .. nhathnde tıımırt zl_yarot ıt -
mJ~Um. 

Bu alqam Aııkaraya gidiyorum. 
1'ranarz blly(lk elçW M. MaasigUıılıı 
miattrt olarak Ankara.da birk&e gUn 
kalacağım ve mütaaklbea tekrar ı,_ 
tanbula 06D8"k blr!ltc ırilll 4e ~ 
da me,gul olduktan ~nra P~ ba_ 
reket .cSecettm. 

Ook mvdilfJD TQr:l[fyeyt sl~t 
tınatnıı buldulum içia .aa cı.1"9C• 

•••••ıaıuıu,.., 

su straretten 1.ltitade edenk. tay_ 
,.,.. lı'1eumlanna karp, burada alı • 
au pult korlUlm& t.rtıbatmı ıcr _ 
mek~d&~ ... 

Amiral L. Mourezı Frıı.ııaaıuıı bil • 
tllll tayyare hQcumlanna lsarıı paalf 
korunıııa l9lorln! organl%e eden mu· 
azzıun ~kllAtm ~mda bulunmak • 
ta olduğundan memleketimizde ya • 
pacağ"ı tetkik ve temaslar çok fay • 
dalı olacaktır. ~'üııkU pasif ltoruııme 
tertıbatrm=n daha Ziyade takviyeıd 

hususunda amiralin fiklr ve tht.lsa • 
lil.Ddan utlfade edil.meal tab!idlı'. A. -
mlral, muhanirtıııbin bu mın'%U tı ,. 
~erlndekJ ııuallerlno '1Ullıns1yerek 
röyle mukabele etml§tlr: 
"- Şlmdlllk Fra.nsanm Ankara el_ 

ç1a1n1 ziyarete gidiyorum. Avdetimde 
191.at daha tuıa 1aa4at .,..nnek1 araya • 
hat 1DUbalamw aralatmak uıUmkll.o 

olacaktır." 

:rnmas amtrall .A:ııkarada h~et -tnm- da dJr&nt edecektir, 

İrini çıktı, duvarlarda gayet 

nefis tablolar vudı. Dofan, •in' 
adımlarla salonu dolqıyorda. 

Biraz ıonra İrini geldi: kolunu 
uzattı: 

- Saııa, yerini göatereyiııı. U.t 
kısmı da gezdireyim. 

- Ben, yer vesaire iatemlyo
rum İrini .• Bir gece blıp aynl&
cağım. 

- imkanı yok, §U balde Vene. 
diği tan.mı.anan :ıyrılrnt!J olacak
sın. Burada büyük bir aailndoler 
hayatı vnrdrr. Eğlence çoktur. 
Doğan yüzilnU buruşturdu: 
- TqekL-Ur cder..m. Hiç te 

ho~anmam böyle §CylerdC!\,. 
- Hele ıcm gel de, eonra Jro-
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ne tahammül edebildiklerini, İn
giltere bu karara karşı geldiği 

takdirde Almanyanın harp ede
ceğini, Almanlar orada zulüm 
gördükleri için müdahale etmesi· 
nin elzem olduğunu ve etmedif;i 
takdirde şimşek gibi hareket e
deceğini söyledi. 

~ 
4 . . .. 

o re lerin n1üstakbel b1r harpte 

Avusturyalıların rey hakkma 
malik olmaları ve Çekoslovakya
dakilerinin ise diğerlerinoen fark· 
sız muameleye tabi tutulmalarını 
V.S bana yarım saat kadar l-u ne
vi mevzulardan bahsettikten sonra 
silahsızlanma meselesine ge<'ti ve 
kinaye olarak Franko - Sovyet 
paktından bahsederek bu pakta 
iştirak eclen Çekoslovakyanın 

tehdidamiz bir hal almıl olduğu
nu işaret etti. 

Bir kon "r cs~nsı~d;,: 5o1d'ln tıil{?:l: l - r·· ··n ... ; 2 - fü:ıyan Rıbcntrop; 
3 - Hitlc .. ·; 4 - Arlist Ol~a Çcko:>\tı 

z turr az 1 uliann1amaları ıçin teminat 
alma ın ı vdasız ir teşebbüs olaca

. ı ı söyll verek sözünü bıi1rdi 
!.I e r k e z i A vrupada ü~ün

cü derecedeki partilerin mü· 
manaatına lmt'iyen müsaade et
miye~e~ ini, milyonlarca Almana 
ha< 1 :ı'.lı, diğerlerine 

olclubu t, uı Alıililııl.ıra da c1cınok 

ratik hakların bah~ olunmasının 

15.zım olduğunu söyledi. 
S. S.C. B. PAKTININ 

EHEMMIYETSIZLICl 
Avusturya ahalisinin yalnız 

J u.ı:de on beşinin, Şuşnig idaresi-

HükOme inin telcliflerlni Berline bHdinnelc için tayynreyc bin~ 
Hendenon 

"-Ne esran?" 
Don Pedronun beyaz dişleri 

sakalile bıyığı ıırasında parladr. 
"- Yavaş yavaş dostum bu 

evin esrarını zamanla öğrenecek
siniz. Bu evin içinde ne varsa 
hep:ıi sizin olacak. Acele etme
yin! 

Almanyanın bu sebepten dola· 
yı silahlanmış olduğunu ve her 
hangi bir tahdidi teslihat teşcb· 

büsüniin S. S. C. B'e bağlı oldu· 
cunu söyledi. 

Bir vah;inin riyaziyesine iti. 
mat etmek ne kadar caizse, 
Sovyetler Birliğinin muahedele· 
rine de ondan fazla itimat caiz 
olamaz; davayı müşkül bir mev
kiye koyan meğer Sovyetlermiş!. 

"- Sovyetlerle herhangi bir 
anlaşma hiç bir işe yaramaz ve 
Rusyanın Avrupaya ithal edilme
mesi kat'iyen elzemmiş !. '' 

(Not. llitler Sovyetlerle müza. 
kereye 1935 senesindenberi ve 
çok gizli bir §ekilde devam edi
yordu. Son Dakika) 

Sovyetlerin müstakbel bir harp 
tc zehirligaz kullanınamalarr için 
teminat almanın faydasız bir te
şebbüs olacağını onların nasıl 
olsa istedikleri gibi hareket ede
cekler diyerek 10özünü bitirdi. 

Hitlcrin bütün söyledikleri ak· 
sine yazılmış bir halde olarak 
Dr:Ş:nit tarafından bana verildi. 

Söylediklerinin hulasası yapıl
mış ve Hitler tarafından tasdik 
olunarak, Ribentrop vasıtasile, 
yukarda söylemi§ olduğum gibi, 
bana verilmişti. 

Ben de suretini yazdım, zira 
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bu vesile ile. Bitlerin izhar etti~i 
fikirleri, ileride Hitler tekniğine 
karşı kullanılmak üzere, i~ime 
yarayabilirdi. 

Müstcmlekelerden hahic; bile 
ctmcmisti ve lopıı topuna venl: ~i 
cevap, bıı meselenin altı, r.ckiz 
hatta on sene caha uzayabileceği 
idi. 

Maamafih hu mevzu üzerine 
bana tahriri bir cevap vereceğini 
vaadetti. 

Bir buçuk sene sonra Bcrlin
den ayrıldığım zaman hfill tahriri 
bir cevap alamamıştım. 

RIBENTROP'A YAPTJCifl.1 
HUCUM!. 

Mülakat nihayet bıılunr.a Ilit
Jedn kaşlarının çatılması dcı ni. 
hayet buldu ve tebe~sfür. bile 
etti, 

Ribentrop müdahale ederek, 
tekrar İngiliz matbuatından bah· 
settiği vakıt, uzun müddet Ka· 
nadada ya§ayan ve Londra sefir
liği yapan herhangi bir adamın 

oranın zihiyct ve adetlerinden 
malümatsız olmasının, ve ken
disinden aldığım bu neticenin be
ni hayret içinde bıraktığını söy
ledim. 

Hitler, daha nufttzu ve hükmü 
altında bulunmadığı, hariciye na
zırına karşı yaptığım bu hücumu 
takdir etmi' gibi görünüyordu. 

(Devamı Vl!r) 

Şu cıgaralardan bir tane al
maz mısınız? Bunlar, Fransa 
İmparatoru, üçüncü Napolyon 
tarafından, aileme hediye edil· 
mişti. 

Dick, tabancası ile arabacının > 
\~ini ı:ördü 

Don Pedro, müteakiben uşağa 
bir İfllet yaptı. 

Hindli derhal odadan dışarı 
çıktı. Kapı, madeni bir sesle ka. 
pandı. 

Don Pedro: 
"- Şimdi dostum, size dün

yanın harikalarından bir tanesini 
göstereceğim. Fakat acelesi yok. 
Biraz konuşabiliriz. Tarihi bir 
manası olan ve Benalkebirin is
mini daima yaşatacak olan bir 
şeye şahit olacaksımz. Hele şu 
cıgarayı bitirin." 

Varrens Cıgaranın bu işte nt' 
alakası olı:bileceğini düşündü. 

"-Vardır dostum!" 

Varrens şa~ırdı: 
"- Ne dediniz?'' 
"- Düşünmüş olduğunuz şeye 

cevap verdim dootum, o kadar!" 

Varrcns yutkunarak "ya?" di.f 
ye cevap verdi ve kafasından ya. 
rrn izlctayı görüp bu işin içinden 
çıkmayı geçirdi. 

"- Demek siz yalnız bir şaır 
değil, insanın dil .ündüğünil oku· 
yan b:r filimsiniz de!" 

"- Elbette, elbette; Dona 1z
letayı yann göreceğinizi zannedi
yort.ınız, aldanıyorsunuz dos· 
tum." 

Varrens, kalbinin bir an dur· 
duğunu sandı. Bakir rengi sarar
mağa bnıılamıttı. Kulaklanna 
inanamıyordu. Olduğu yerde 
donmuş gibiydi. 

Don Pcdro oııa bakıp sırıtı

yordu. 

KISIM ili 

MELEKLER KUYUSU 
Don Pedro cıgarasını kenara 

dayayarak dirseklerini masaya 

dayadı. 

Başını ileri doğru uzatarak 
ipnotizmalı g8zlerini şaşkınlıktan 
aptallaşmış hir vaziyete gelmiş 

olan Dick'e dikti. 

Don Pedrcı ağır ağır ve- ciddL 

yetle: 
"- Şairim, evet: fakat şunu 

• da kabul etmelisiniz ki muayyen 
bazı insanlar, karşısındakilerin 

fikirlerini okumak kudretini ha
izdirler. Benalkebir ailesine 
mensup herkeste bu kudret var
dı. Bu bize ecdadımızdan kalmıı 
bir mirastır. 

Sizin Şimali Amerikada öldü
rülmüş olan oğlunuz da böyleydi. 
İstersem timdi bile sizin neler 

düşünclüğünüzU söyliyebilirim." 
Varrens zoraki bir tebessümle: 
"- Bravo, Don Pedro, güzel 

bir dalavera 1 Koyopanda 1zletayı 
düşünmeyen adam varmı ki? Her
kes, hatta ben bile onu düşilndü
ğünüzü söyliyebilirim." 

"- Fakat herkes sizin onunla 
yarın Melekler kuyusunda bulu· 
şacağınızı, hem de tam saat on
da ... N edersiniz ... Bilir mi acaba?" 

Don Pedro güliimsiyerek de
vam etti: 

"- Hayır dostum. Sizin d3'1.,.. 
Koyopana geldiğinizin ilk günü şa 

B"yan Ri~nlrop ve P. it .. r l·o,scre gider!rrken · 

ir olmadığınızı anladım. Siz bam 
başka bir maksatla geldiniz." 

Varrens'in dili tutulmuştu. 

Karşısında bulunan iri iki siyah 
gözün onu ipnotizmelemeğe başla 
dıklarım hisseder gibi oldu. u. 
yanık olup olmadığını anlamak 
için kendini çimdikledi. Hayır, 

uyutulmamıştı. 

Don Pedro sakalını karıştırdı: 
" -İpnotizma mı? Hayır dos

tum hayır; daha bu husuEta ihti
ııasım yok. 

lnkfir etme, daha bunlardan 
başka pek çok §eyler dü!ıündüğü
nü okudum. 

Siz bir ıtair değil, bir elmas ta.. 
cirisin:Z. Koyopana şiir için deşil, 
sekiz yerde gizli bulunan, Kon· 
kiztadorlar tarafından, lnk.:ıların 
elinden alınmış olan zümrütler 
için geldiniz!. 

Bunun memleketinizde konuşul
duğunu duydunuz. Masal oldu· 
ğundan şüphe ediyordunuz? 

Hayır, bu masal değil, hakikat.. 

tır. 

Don Pedro sustu, 

{ederek normal bir vaziyete gi( 
mek istedi. Vicdanın müsterih o1

' 
ması lazımdı. Tacı çalacak (,t' 

ğildi ı. 

Sırtını büyük iskemlenin ar1''' 
lığına dayadı. Ellerini koltuklatıl' 
üzerine koydu; parmaklarile if 
lenmiştahtaların üzerinde oyıt11' 
mağa başladı. Bir "çık" sesi <l~ 
yuldu, bir daha, bir daha. l{ocD 
man iskemlenin içinden çıkan ôV 
mir halkalar bileklerini kele~" 
}emişti. (Devamı~ 

Günlr < bulmaca 
~, 
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Karşısında oturan Varrens'in SOLDA•'li' SAOA: ,, / 
vaziyeti ona zevk veriyordu..... ı - Hak iddiası • Blr ııeb7C· " 

Kabllc - lçkl. S - Bir nota , 
Dick hayatında ilk defa olnrak deniz vas:tası _ Suriycde b!r ~ 

böyle bir vaziyete diişmüştü. Böy· 4 .:... Ynzı yazdığımız tılct _ r,ı~ 
le bir bilmece ile karşılaşmıştı!. bıt edatı. 5 - Temiz - Japon P "' • 

Bir şeyler söylemek istedi, G - MUnkıı.d - Cihet. 7 - µtı t 

muvaffak olamadı. Don Pcdro- Doktor. 8 - Ay - Meb'ıut - şart ıi'' 
lı. 9 - Emeller • Geniş olr.'I 

nun sarfcttiği her kelime tüyleri- 10 _ Sad~bnt §:ılrl Ağırlll<· 
ni ürperdiyordu. YUfü\ltDAN AŞA(H: ~~ 

Don Pedro devam etti: ı - Mecnun _ ı;ıun s..'\pı. 2 - 5 
"- Sizde hemcinsleriniz gibi \ın hlr nevi kuın!lı,ı - lJelttUP~e li 

At! edatı • kışın ynğar - l" ııl"' 
bir iş adamından başka bir şey 4 _ Mıı.ıeıı _ Edıı.t. 5 _ ıwtııı:ı Jl 
değilsiniz!. zaman _ malik olunan r;ıey. 6 - ~~ 

Varrens bunu duyunca içind~ men parası - Knnad. 7 - su ... f:J' 
bir ümit ışığı parladı. kınlık. 8 - Kıı.fıı. _ Snf, hallS ',o 

9 - Nezir _ Blr cmı1 hazır· 
Don Pedro devam etti: Azim - Siyah. ,.ı1ıt 
"- Size, dostluğumu isbat e- 65 Numaralı bulmnc:unJ7.[11 ıı 

deceğim. Muhafaza ettiğim tacın SOLDAN SAôA: f. 
bir parçasını göster.eceğim. Na· l - Polltilta - MI. 2 - oyııı1' ı 
sıl? Görmek ister misiniz?'' Bum. 3 - LO.tllokum. 4 - jl ~~ 

"- Tabiı·, tabii·, beni rok na - O. 5 - &ınl - ı.mat. 6 
- Jı" ı< Amade. 7 - Om - 1 _ D - J.,31• f' 

memnun edersiniz!." _ Bsrn. 9 - A ka • Anlbnl. 10...,... 

Varrens büyilk bir gayret sar- zi!e - A. 
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