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Vels, ltalyan Kralı tarafından kabul 
il 

ZI 
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1 ır 
lngilterede askere 
ahnacak gençler" 
Londra, 16 ( A.A.) - Askere 

alınacak olan 25 ve 26 yaşlarında· 
ki gençlerin kayıt muamelesine 
nisanda başlanacaı.lır. Askere a· 
hnacak olan bu y~~ardaki gençle· 
rin miktarı 300.000, kişiyi bulmak· 
tadır.112 sınıfının ka~·ıt muamelesi 
haziranda yapılacaktır. Bir aydan 
az bir zaman zarfında iki sınıfın 
birden askere alınması hükQmetin 
gençleri çağmnadan e\'YCl ileride 
tahsis edilecekleri hizmetleri tes
pit etmek üzere bunları sıhhi mu· 
ayeneden geçirmek istemesile izah 
edilmektedir. 

u 1 

Eyi'2pte bugiln yapılan 16 mart ilılifalindm bir görrim7ş 

Bugünkü ihtifal 
İstanbul, 16 mart şehitlerinin 

taıız ettı . 
yüzlerce insan, muhterem şehilleri 
anmak için top!anmıştı. Şehir m<.>e 
lisi azac:mdan Meliha Avni, Ek· 
rem Tur ve nihayet bir üniversite
li genç tarafından nutuklar sbylen· 
di. Nutuklan askeri bandonun ma
tem marşı takip etti. Bundan son· 
ra iki manga asker tarafından 

havaya üç defa ateş edildi ve şe
hitliğin önün<lc ihtiram geçidi ya
pıldı. 

il elsinki, 16 ( A.A.) - Dün ak
§affi Finlandiya diyet meclisi he· 
yeli umumiye halinde toplanmış 

ve Sovyetler birliği ile yapılan sulh 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Ruzvelt 
Bu akşam radyoda 1 

nutuk veriyor 
Nevyork, 16 (Saat 

18,30) - Bu aktam 
Türkiye saatile 22 yi 12 
dakika geçe Amerika 
Cumhurreisi Ruzvelt 
radyoda bir nutuk vere
cek, Avrupa sulhü le
hinde söz söy liyecektir. 
Siyasi mahfiller, Sum
ner V elsin Avrupada 
yaptığı temaslardan 
sonra Amerika Cumhur 
reisinin vereceği bu nut
kun ehemmiyetini teba • 
rüz ettirmektedirler. 

olundu 
111 

a 
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Yeis, Roma'~a 
Ciano· ile 
uzun ·bir 

mülakat yaptı 
Roma, 16 (A.A.) - Sumner 

Vels, saat 9 da kral tarafından 
kabul edilmittir. 

Mülakat üç çeyrek saat aür. 
müıtür. Vcls, bundan sonra re. 
fakatinde Flipis olduğu halde 
Şigi sarayına gitmittir. 

Neıredilen resmi bir tebliğde 
Velsin Kont Ciano ile uzun \'C 

samimi bir mülakatta bulunduğu 
kaydedilmektedir. 

Vela. Şigi sarayına ie1c!tl". 
ten bir çeyrek saat sonra Von 
'Makenzen sarayda görülmüıtilr. 

· Bu tesadllf hakkında Alman ıe. 
Earcti mahfellerinde aöylendiğine 

1 • Src, Makenzinin ziyaretinin Cia 
o • V cls mülakatı ile hiçbir a.. 

.ikası yoktur. 
Fakat henüz kontrol edilemi. 

yen bazı pyialara göre, Maken. 
zen, Ciano • Vela mülikatının ce. 
rcyan ettiği salona alınmıı ve 
or~da bir çeyrek saat kalmııtır~ 

.(Devama 2 nci M7facla)' 



- - - Yunan 
Mektepler arasında bugünkü l 

Haydarpaşa-lstanb~İÇL. 4-1 medeni 
Hayriye - Pertevniyal L. 3-1 kanunu 
Boğaziçi - Ticaret L. 3 ·O Hazırlanan proje 

ltalya 
kömürü 

Alman yadan 
nasll alacak? 

Gotar demiryo1unun bir kısmına 
çıfte hat döşenMesi kararlaştırıldı 

kazandılar nazırlar meclisinde Roma. 16 (A.A.) - İtalya 
ya ıenedc Almanya tara!ında.-ı 

12 milyon ton kömilr verilmesini 
derpig eden Alınan • İtalyan iti. 
lafı İtalya matbuatının nazan 
dikkatini celbetmeğe devam et. 
mektedir. 

lik kömür aarliyatı 14 il1 15 mil. 
yon ton arasındadır. İtalya an. 
cak bunun 2 milyonunu btihsal 
etmektedir. Taksim stadında: f Şeref atadında: laSVlb ] d Taksım stadında ilk karcılacı· 0 un u ·-s ~ Bugün Şeref stadında futbol tik Tevere gazetesi, aradaki far. 
kın Rusyadan temin edileceğini ma Ha)•riye ile Pertevniyal ara· maçlarına devam edildi. 

sında yapıldL 
Hayriydıler üstUn bir oyundan Günün ilk müsabakasını Boğa· 

.sonra maçı 3·1 kazandılar. ziçi ile Ticaret liseleri yaptılar. 
J~incı müsabaka Haydarpaşa . Çok Mkim bir oyundan sonra Bo-

lstanbul lisesi arasında oldu. ğaziçi birinci devre iki ve ikinci 
Birinci devre Haydarpaşarur devrede de bir gol yaparak müsa· 

hAkimıyeti altında 2·0 Haydarpa· 'Jakayı 3-0 kazandı. 
§allm lehine bitti. Günün ikinci milsabakasıru Ve--

lkınci devre, 2 gol daha atan la ile Bölge Sanat liseleri rapacak 
Haydarpa~lılar sayı adedini 4 e l ardı. Fakat Sanat mektebi gelme
çıkardılar. Son dakikada lstanbul 'iiğinden bu maç oynanmadı ve 
lisesi takımı 1 gol çıkarınca maç Vefalılar da hükmen galip geldi. 

4· l Haydarpaşa lisesi lehine bitti. 
Beyoğlu halhevinde 

J 

.( 

Cezalandırılan 
futbolcular 

Beden T erbiyeıi htanbul böl. 
resi başkanlığından: 

Aşağıda adları, soy adları, 

klüpleri ve bölge aic:il sayılan 

yazılı bulunan ldmanc:ılara işti. 

rak ettikleri müsabakalardaki sui 
hareketlerinden dolayı hizaların . 
da yazılı müddetler için genel 
direktörlUğümüz tarafından mil. 
eabaka boykotu cezalan verilmiş 
tir. 

Ktuplerin ve hakemlerin bu 
futbolculan ceza müddeti içinde 
müsabakalara iştirak ettirmeme • 
)eri !Uzumu tebliğ olunur. 

Beşiktaş klübilndcn 50 Hakkı 
Yeten; 11-3-1940 tarihinden iti. 
barcn 2 ay, Beyoğluspor klll. 
bünden 1865 Koço Kondidis 
27.2.1940 tarihinden itibaren 2 

ay. 

in 1llterenin 
Belqrat elçisi 

Belg1at, 16 (A.A.) - lngilte· 
renin Belgrad sefiri Campbell. 
di.ın sabah Zagrehe ge'.miştir. Se· 
fir istasyonda lngilterenin Zagreb 
konsolosu ve konsolosluk memur
ları tarafından karşılanmıştır. 

Sefir Belgrada gitmek üzere pa· 
~r günO Zağrebten hareket ede· 
cektir. 

Graf Şpenin Arjantin
de kalan mürettebatı 
Bucnoı • A:ı:cs, J6 (A.A.) -

'.Arjantin hUkQmeti, Arjantinde 
bulunan Graf von Spce mUret • 
tl · •ltını hapsetmeğe karar ver. 
miştir. 

Bunlar gelecek on giln zarfın. 
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Vo~eybol 
maçları 

Erkek mektepler arasındaki vo
leybol maçlarına bugün Be)roğlu 

halkcvi salonunda devam edildi. 
GClnün ilk karşılaşması Kabataş 

ile erkek muallim mektepleri ara· 
mdaydı. 

Kabataşlılar ilstün bir oyundan 
sonra milsabakayı 15-6, 15·3 ka· 
zandılar. 

ikinci karşıla~ada Sisli Te
rakki baştan başa h!kim bir oyun· 
dan eonra 15·2, 15·5 Taksim lise
~ini kazandı. 

Son mUsabaka Ga1atasarayla 1· 
şık liseleri ara51ndaydı. 

Heyecanlı ve çekişmeli bir ~ekil· 
de oynanan bu maçtan Galatasa· 
ray 15·11, 15·10 galip ayrıldı. 

1 

Türk tütünleri İngiltere
de büyük ragbet 

buluyor 
Fransızca Parisuvar gazetesinin 

Londra muhabirinin gazetesine bil 
dirdiğine göre: 

lngilterede şimdiye kadar Virji· 
ni tOtüni!e sigaralar yapılmaktay· 
dı. Bu defa Virjini tütünlerinin 
yerine geçm~k üzere harmanı en 
mükemmel olan tütünler aranılmıı; 

' ve yapılan tetkikler neticesinde 

bunun Türk tGtünü olduğuna ka· 
rar verilmitşir. lngUterenln saun 
aldığı çok miktarda tQtilnlerden 
yapılmakta olan sigaralar lngi' te· 
rede büyük rağbet bulmaktadır. 

da hapsedilecekler ve· badema 
Alman üniforması giyemiyecek. 
terdir. 

Burhan Cahlt, MUt.areke hıı.bertnı alan Fin ıı.skerlertnln derhal dortn bir 
uykuya daldıktan hakkındaki haberlerden bahsederek Uç ay suren harpte 
blran bile yerlerini degtşUrmelerlne tmkAn bulamı~ Fln ukerlnJ.n kıı.hrıı.· 
manlığuıı tebarüz etUrerek ıöyle diyor: . 

"Sporhayatında, güreşle ve aUeUzmdc dllnya rckorla.rıııın sahibi olen 
kUçUk Fln mllletı glrtşUgı bu vatan mUcadclcatnde blrltaç kilometre tonrak 
kaybetU. Fakat kendinden çok bUyUk milletlere öyle b!r bsmasııt ve kı;hra· 
mantık denıt v9rdl ki medeniyet Meml bu destanı ken:11 evllth.rıM eznrlet. 
mekte tereddüt etmlyecekUr. Kartaca kadınlannın kahrıı.ınıınhğı naııl ~rl· 
bin malı olduğu kadar bUtUn mllleUeriD malı l8e Fin askeı1nlD fedakArlığı 

da bllbaau genç mllletler1D ıecıye terblyeainde thnsal oıa.çıı.lttır. 
Va.zıtesint yapan Fin asken hak ettıgt uykuya kavu~mu,tur. Ayni lhU· 

J'l.Ç içinde kıvranan mUyonlarca lDaan kimbtllr ne kadar zaman u.yku,ya has· 
ret kalacakları., 

-................. - AKŞAM f 
-------·---·-- --

Necmettin Sadak, Fin • Sovyet sulbund&n ıonra ortaya attl!n llıtlm'll· 
lerl tetkik ederek töyte diyor: • 

'' Fin • Spvyet ıulbu, harbin mtıatakbel mukn:lderatı tızerlnJc rol oyııı· 
yac&k derecede ehemmlyctll midir? 

Hiç IUpbe yok k1 busulh, Sovyct Rusya lçln bir zaferdir. Fııkat,, bun· 
dan dol&yı A vrupanın tAllhlndo b!rçok aeylertn deSiı.'<llll§ olduğuna hUkmct
ıncls. .IP&'1Ui.i oıur.., 

Atına. 16 (A. A.) - Elen me
deni kanununun hazırla.nm~ma 

1846 dş ~ı~. fakat, bu te
gebblle yarıda bırakılmıştı, 1856 
da yeniden to.allyete geç1lmlş ve 
o zaman, bugün dahi mer'i bulu. 

nan birkaç bUkmUn tesbtu Ue ik. 

İtalyan gazeteleri İtalyanın 
kömür hususunda diğer memle. 
ketlere bağlı bulunmamak yo
lundaki arzuıu Alman matbuatı 

.. 
işaret eylemektedir. 

tifo. olunmuştu. Medeni kanun tarafından tebarUz ettirilmekte. 
projesinin hazırlanmasına, sıra ile dir. 

Deme, 16 (A.A.) - Gazete. 
ler, ltalya ile Almanya ırasında 
aktedilen kömilr itilAfını ilk 
sayfalarında tebarlh ettiriyorlar. 
Bazı mahf ellerde tahmin edildiği. 
ne göre, İsviçre, nakliyatın tek. 
sifine bir transit memleketi sıfa. 
tile iştirak edebilecektir. 

1874 de, blltıhare 1888 de ve 1896 Tevere gazetesi, şimendiferle 

da yeniden b~la.nmI§, fakat her nakledilebilecek kömürün mikda . 
hangi bıi- mUspı:ıl netlce çıkma. 
mı§tl. 1911 de ba.§hyan yeni blr 

teıebbUs de harpler dolayısile a. 
kim kalmıgtı. ı 930 da kurulan ye. 

rını 8 ilA 9 milyon ton olarak 
tahmin etmektedir. Bu takdirde 
ecnebi piyasalarından 3 milyon 
tem kömilr daha tedariki !J.zım 

ni komisyon da bu eseri bitire. gelmektedir. İtalyanın bir sene • 

Gothard hattının bir kısmına 

çifte hat dö§enmesine dün ak. 
şam karar verilmi~tir. İnpate 
derhal ba~lanacaktır. 

memişti . 
Nihayet, ba§vekil Metaksasm 

mutabakatı ile bugünkll adliye 
n:ımı Tambakopuloa, yen! Elen 
medeni kh.nunu projeslnl hazırla· 

mağa Unlverslte . profesörlerinden 

Ve's, Roma'da C:ano ile 
uzun bir mülakat yaptı 

BWlsi memur etmişti. 
1938 kA.nunueV\·ellOOenberl, Me· (Baıtarfth 1 İnci sayfada) 

tıı.ba.15 ve Tamb:ıkopuloa ile dnJınf Amerika hariciye müsteıanrun 
tayyarelerinin İngillz ticaret ve 
balıkçı gemilerine taarrus etme
melerinin garb cephesinde geniş 
bir taarruz bazirhğı yapıldığn:ıa 
del8.let ettiği '35ylenmektedfr. Ay
ni mahfellerde blsıl olan kanaate 
göre Almanlar Sumner Vela llze 
rinde iyi bir tesir bırakmak mak· 
Mdile mumaileyhln Paris ve Lon. 
dravı ziyaret esnasında İngUtere 
ve Fransa üzerine bava akınları 
yatımamaktadTJ'lar. 

bir 1ş birliği halinde çalışan profe. Romayı ikinci ziyareti hakkın. 
söı Balls, Elen meöent kanunu da siyas! İtalyan mahfellerindc 
projeslnl bltlnnl§ ve bu proje, basıl olan kanaate göre, aon bey. 
dUn nuırlar mecll& tarafmdan nelmilel h!discler ve bilhusa 
knt'I 81!rette tasvib olunmuotur. Sovyet • Fin sulhu Avrupa vazi. 

Gazeteler, Yunan'stana, herke • yetinde yeni bir ıafha ihdas et. 
Bin istediği bUyllk bir lhttya~ o- mittir. 
lan kendine has bir ·medeni ka _ Velsin, Ciano, Musolinl ve Pa. 

nun vennlQ bulunmasmm Metak • pa ile yaptığı görUtmeler mu.. 
1la8 hUkflmetJ fı;ln ne bilyU.k bir maileyhln Avrupadaki vazifesi 
m\lViı!.fl\kiyet ~şkl( eyle 1i~'W\ t ı llurinde katı bir tesir bınıka. 
blı.111t otttmekte ve ha.klr öl rak · ..:aktır •• 
yeni Elen medeni kanununun vU. Velsin ;imdi harp ve ımlh me. 
cuda getirilmesini muasır Yuna . seleleri hakkında muhariplerin 
nlsta.nın en bUytlk ve mı mObbr mütekabil vaziyetlerini iyice bil. 

Zannedlldiğine göre İtalya hU· 
kfı.mcti Vels'e Almnn sulh tJUtlan 
hakkmda .t.afşlldt v.erc~klir. Al· 
manyanm 11<1 taraf anuırnda mu. 
z:ı'kerclerhı başlamasına tavassut
ta bulunulmasını kabule haıır ol
duğu söylenmektedir. 

Harbin yayilmasmm yalnız 

adli hukuku hô.cliscsi olarak telAk diği ve muhtemel sulh te~ebbüs. müttefikler tarafından arzu edil • 
diğlne Vel'31 inandırmak için Ber· 
lin ve Romada gnvretler 1arfedil. 
mektcdir. Fin • Rus ııulhU, Avru· 
pa harbinin sirayetine mtınJ ol
mak imkanlarının mevcudiyetlnP 
bir Misal teısldl ettl~lne Velsl lkna 
için b'r deiil olarak ileri sürUl
r.ıekteüir. 

ki etmektedir. !erinin kıymeti hakkında bir hü. 

" ·azr efi Adem,, 
Nev ork limanında 
karantina beklıvor 

"Afrodit,, az kaldı ''adabı umu· 
miyeyc mugayir,. harekfitmdan 
dolayı Türkiye hudutları haricine 
atılacaku. Yakayı dar kurtardı. 

Daha doğrusu da henüz kurtara 
madı ya!.. Yakayı kanunun pençe· 
sinden kurtarmak ve müsrehren 
damgasını sırtından sıyırıp atmak 
için te..'l1yizin kararını bekliyor. 

Afrodit memleketimizde rr.<!01 

m~ül temyiz kararına intizar e 
derken Nevyork limanında üç ton 
ağırlığında bulunan bir Hazreti 
Adem Amerika kanunlannm ken· 
disini mü:)tehc.en te.fil<ki ooip etmi· 
yeceğini b:!klemekte::lir. 

Bu "Hazreti Adem,. meşhuı 
İngiliz heykeltraşı Yacob Ep~teirı 
nin Londrada büyük bir skanda!a 
sel:>::ı°Jiyet ve:dfütcn sonra Arneri
kaya gönd::rilmiş büyük eseridir . 

Eser Nevyork gümrü!< memur· 
lan tarafından çok müstehcen gö· 
rülerck hal<kmda biı karar alın 
m.asına intizaren karantinere ko· 
nulmuştur. 

Şlm::li ü; ton ağırhğındaki gö\' 
de:;ile Nevyork limanıntla karan· 
tine be!demektedir. 

Almanyada şıldar balık 
deritJnden esvap 
giyineceldermis ! 

Almanyada yün kıth&rından do· 
layı e'bise bakımından halk çok 
sıkıntı çekmekte::lir. Bunu gören 
hükQm~t epey z&-n:ın bir ça:-e ara· 
dı':tan sonra el':>i:;e:~rin yünlü ku 
m1ş yerine balık d~::-j ~in·Jen yapı'· 

m:ısına ka:-ar vermi~tir. Bal ~< de· 
rilerinin elbise yapm:tja pek elve· 
rişli o'.duğu g(tya meydana çıkmış! 
k<\ynca bu, modaya da bir yenilik! 
ilave edecekmi:. 

küm verecek vaziyette olduğu 

ayni mabfellerd~ beyan edilmek. 
tedir. 

l.ondm, 16 (A. A.) - Dcyli 
l'elegraf yaziyor: 

"Diplomatik mnhfellerde Alman 

Mü tef eırik 
4 ,.,.. 

Eski Holanda bas-, 

vekilınin seyahatı 
Arusterd:ım, 16 (A. A.) - Eski Hollanda Başvekili Colljn'in İn· 

üfllere kralı tarafından dUn ancak milletler ceı:ıiyetine men.ııub bir 
zat sıfatiyle kabul edild'ği tasrih eclllınektedir. ColUo'ln Vcls Ue gö. 
rUştüğU tekzib edilmektedir. 

"Demir muhafızlar,, Romanyada rejime iltihak 
ettiler 

Dllkr~. 16 (A. A.) - Romanya Ba3vekllct dairesinden verilen 
bir tebliğde tasrih edildiğine göre eski Demir muhnfizlardan mUrek· 
kcb bir heyet tarafmdan dtin sabnh Başveltalcte tevdi edilen beyan· 
namede Kral Karol'un. yeni ve daha kuvvetli b'r Romanyanm mlle!S('t 
olacağına kani bulunan demlr muhafızlar hnreltetlnln eski geflerin. 
den 300 kl§lnln tamamiylc Krnltn emrine Amade bulunduktan blld'
rllmektcdlr. 

Dün akşam ecnebi matbuat mUmessiller'ne beyanatta bulunan 
propaganda nazm, rlemir muhafızlnrm yeni siyasi rejime lltthakları. 
nm Romanyn.'nm harici c;iya."Setlııdc bir değişiklik husule getlrmlyece
ğinl söylem'ştir, Şimdiki halde demir muhafızlar devlet hizmetinde 
kullanılmıyacaklar, hattl mebus bile seçilemlyeceklerdlr. 

,:-........... maımrı ...... sıı::.. .. -.ı-=ımı1ım11 ...... caıı11( ....... 

VAKITm ki.ap· kuponlarını 
toplamayı ihmal etmeyiniz 
Vakıt fevknlade rağbet gören bir:r.ci ıeri kitap kupon!ann 

dan acnra ikinci h ·tip kup:::nların da ne~rine .b:ıılarr.ı~trr. 

Sıra ile toplayaca:1ınız 20 kupon ve 23 kuruş gibi nz bir 
para mukabilinde, 800 aayfa ve 175 kı:nııluk bcı tane kitap 
kazanacakaını:z. 

ihmal etmeyiniz. 

Fin 
Başvekili
nın mühim 
beyanatı 

(Bat..arah 1 inci .. yfada) 
muahedesini tasdik etmiştir. Diyet 
meclisinin 200 azasından 148 i iç
timada hazır bulunuyordu. Diğer· 
!eri henüz askerliklerini yapmakta 
idiler. Muahede 3 reye karşı 145 
reyle tasdik edilmiştir. 

Finl!ndiya Başvekili Ryti diyet 
meclisinde söylediği bir nutukta 
ezcümle demiştir ki: 

.._ Muhasamatm başlaması 

akabinde tqek.kül eden bükQmetin 
başlıca vazifesinin sulbü tesis et
mek olduğu kanaatindeydi. Mille
tin bütün enerjileri harp içinde 
millt müdafaanın teminine hasre
Jilmişti. Fakat, aynı zamanda bil· 
tün sulh imkanlan da tetkik edil· 
eli. Nihayet lsveç hUldimetinin ta• 

vassutu sayesinde müzakerata baş 
!anıldı. Bu müzakereler bükQ.met 
tarafından tasdik edilen ~ugünkii 
muahede ile neticelendi. Eğer bll 
~uahede kabul edilmemiş olsaydı 
ıarbin devam etmesi la.zımgeıe· 

cekti. Fakat, Finl~iya böyle bir 
.ıarbe hazırlanmış değildi. Garı> 
devletleri büyük bir askeri yardııı> 
teklifinde bulundular. Ukin ilk 
ıardım kafilesı nakliye şeraiti nor· 
mal dahi olsa 1 mayıstan e\'Vel 
~aıemezdi. Ve Finlandiya ordusıı· 
nun zayiatını te'.Afi edemiyecek k3 
Jar zayıf olacaktı. Finlandiya bU 
yardımı kabul etmekle büyük bir 
ıınrbe sahne olmuş bulunacaktı· 
Askeri yardım meselesi pek şüphe" 
liydi. Zira müttefik orduları ls\'eÇ 

ve Norveç gibi iki bitaraf memle" 
ketten ge;mek zaruretinde buluna· 
c::ıklar ve bu iki memleket bu ge" 
çise muhalefet edcce!derdi. Faıl:ı 
o'.arak bu nakliyat için ancak, zı· 
yıf ve tahribi kolay bir kaç demir 
yolundan istifade edebilecekti. J3tl 
sebeble hükfunet böyle bir yardı· 
mın harbin devamını makul göS· 
~eremiyeccği mütaleasında bulun· 
du. 

Harp, topyek11n bir harp olını.l' 
tur. 1,5 milyondan fazla nüfus tan· 
liye edilmiştir. Memleketin istitı· 
sal kuvveti harp ihtiyaçlarının ı.e· 
mini için geniş mikyasta ku!Ianıl' 
mtQtır. Bu serait dahilinde h~o· 
met muhasamatı tatil etmenin dS' 
ha mu\'af ık olacağına karar vei' 
miştir. 

Bu harbe yalıuz başımıza b!lf 
tadık. Onu, k~ yalnız ba~ıınıı' 
bitirdik. Hareketimizin makul o· 
lup olmadıırını ancak atı göstere' 
c ~ktir. Kılıcımız bir elimizde, ç:ı· 
pamız öte1<i elimizde, kinsiz "~ :ı· 
.:ısız bekliyeceğiz. 

Orduya tCı,"ekkür ederiz. Ve bi' 
zim için ölen1eri tazimle a~ 
Simdi bütün millet harbin ,'3[3t:ı' 

- t· 
nm sarmak, memleketi imar e. 
m?k, memleketin içtimai adal~tı: 
nl madili ve mane\'t m~deniyetı'1l 
muhaf :ıza etmek için çalışın~ 

Çingene 
kralı! 

t-litler e karşı harP 
rlan edıyor l "" 

Kanadada bulunan 30 bin ;ıt
genenin kralı olan Frank P et' 
ro, Hitlere harbe nihayet ., 
mesi için bir nota yollamıttı~ 
Eğer Hitlcr ona cevap ve~ 

yecek olursa kral Hitlero Jc ıJ 
harp vaziyetini almı§ olduğııf) 
il!n edecektir. tıı.I 

Frank Dimitro ismindeki 61,. 
';.ral Torontolu bir çinge~~ 
Ön il · müzdeki nisan ayının tP' 
be§inde resmen tahta çıkacıl' t;ı!li 
Mensup olduğu hanedantı> d1', 
seneden eski bir han.edan ol 
ğu MSylenebiliyor. 



ovyet genişleme
orkmağa başladı 

mııvınm Rusya Yakın şarkta ı~ .......................... ~ ...... : ......... i 
9anuae: harbe girerse... ,ıısveç ve ~orveçı 
,;~~bul::~; Al · İMüdafaa fedbir-1 
~""::::.:-:-~=· ... ı manların Berlın • Koma· Moskova 1 leri almağa l 
~~§~::.':=:~'. ce~~,s:s <~mak0.~;~a~.'~,~j~~~k~~h~~~u~:~ 1 başladılar j 

VeJcu dtın aramvay, elektrik ve tu- Telegraf gazetesinin Kopenhag lcrini bildirmemiştir. Bu proje - 1 Moskovada çıkan lz-ı 
neı lfletmeıen umum mUdllrlUğllnde muhabiri yazıyor: nin e.sas.ı, .~t.ar§ik devletlerin ik - l ı. vestiya gazetesinin k.ü 
de ı:neııuı olm111tı.ır. ö~udıt:tmlze • d b 1 - Balk d 1 tl i b gcız... tnwıvaylard& aktarma uaulU- Berlinden alınan hııberlere gö. ~sa. ı ır ı_gı ve an e.v .e er : çük memleketlere ır 
"- re Almanyanm Moskova sefir ıle ıktısadı bakımdan teşrıkı mc • • i "h 

9 
• 11

- lhd&aı Oahl'lye vekAJeUnco mu. ~rg 17 -·rtta sailerine mlitedairdir. i . 1 tan• "Uıt sörülmU,tllr. Fon der Şulen1,1; ..._ 
f'&lk Oz:.rak ıehrimlzdekJ tetkikle· Fon Ribcntrop ile g6rUımek ü.: FON RtBE~'TROP l\IOSKO\'Al.A 

rtıı.ı biUrdltındeu yann akşam Anka· zere Berline gidecektir. Pek ya-
1 

GlDECEit 
~ dtlumeal muhtemeldir. kında Sovyet emperyalizminin Londra, 18 - Bazı 1ngillz gazetele-
• ÔUUmllzdekt blrlııoıte~rinde yapıla Almanyayı iptidai maddelerden rtnın aldikian malQmata göre Alınan 

caıc Utwı mahrum edecek olan yeni bir ge· hariciye nazırı ıou Rlbontr<ıp ~k ya. ıA- n ııayuıu lçtu hazırlıklar ller. ni•leme hareketine baıılamaaın • -ek•& .. ,_ 11&'-'rd be n erolaj :ı ~ kında Moskovaya gidecektir. ~ • ..,...., e 1 um dan korkulmaktad f°'tuı c;alıfmaktadrr. NumerolaJ it· ır. Rlbentrop Almanya ile Sovyetıer 
lrtııbı bu ay aonwıa kadar ikmali Diğer cihetten Rusya takandi. birllğlnln orta Avrupa ile dofu Av-
~U.Ve vekl.ıettnce blldlrtımıı ol· navyada veya yakın §3rkta yeni rupaamda Mklm olmalamu temine 
ın&kıa beraber ı.,tu bu mUddet sar· bir harbe girecek olursa bir Ber. matuf bir ban~ teıebbUBU için Moa
tlllda bttirtlemtyecegi anl&fllmakta. lin - Moskova - Roma cephesi kovanın rnUzaheretl.nl lııtihaal makııa
dır. Umuaıı ııayımd&u evvel memle· kurmak isteyen Almanların bu dile mU§terek bir Cermen • Sovyet 
~~~ baaı yerlerinde bu meyanda pl1nı ıuya diltmU§ olacaktır. pollUkaaı hakkında görllfecektlr. 
-..-ırköy kazaamda tecrübe a&ylllll Emin bir membadan öğrenildi· 
Yapııacaktır. Buna alt hazırJ.ıklar bit- ğine göre Almanlar, aı;keri bir MOSKOVADAKl AUIAN SEFtB.lı..& 
llıl§Ur. muvaffakıyet elde edemedikleri NELER GORUŞ'VLEOEK' 

• Tıbblyelllertn bayramı mtınaae- takdirde pek kuvvetli bir Avru • Amstercıam. 115 <A..A.> - Nlewe 
beııttetile tıbblyelUcr namına Uııiver- pa bloku vUcude getirmek sure· Rotterdamsche eounıaı pzetemıın 

rektarU Cemil Bllael ta.ra!m- tile diplomatik bir muvaffakıyet Berlln ..ıuhablrt yuıyor: 
~ k k Almanyanın Moakova bUyQk elçbıl çe 'len telgrafa Re!slcumhu- azanmak istemektedirler. Bu 
~uı tara.tından eu cevab veril- blok sayesinde elde edilecek O- ton der SebulenbtJ.rı Sovyetıer blrll· 
-~Ur: lan kararsu: bir sulh Polonya ve ğin!n mUstakbel ıdyaal faaltyeU bak· 
._"Cuntbıırlyet tıb gençliğinin Çekoslovakyanm Almanyada kal. kında bir npor vermek üzere yalan. 

dl Yrurnına ıambnlyetle t,tlrak e. maamı temin edecektir. da Berl!ne gidecektir. 
Yornın. Berllnde yapılacak olan &'ÖrUfDM· 
~ Tıb gençleri mllll tart- İngili% ablukasını yarmak ve ıerde bllhusa sovy• uerln do(iu cenup 
kUnı ite rnealekJerlnln hmıut men·- ona karşı elde bir ıil5.h bulun. Avnıpumda.ki maksatlan mevzuu. 
1'11 ~ar ve va.zlfe emaneti ola- durmak maksadile Alman diplo - bahs olac&ktır. Alman noktal c.azan 
'< 1'ıtrk a gözönünde tutlliahdır. matik mahfilleri Almanyanın hi· bu bölgede Sovyetıe.r blrllğtnhı aynı 
.; bılo Cumııurlyettnın m11lly1ıtçl mayeslnde ~final mcmtcketlerl il- otma.ınak tc!ıllkeat glSste.J'tilektedır. 
ln1ı dal li~ hthiyetirıe tıb lleml- ra'ın~ ted!f ül bir ittifak akdine Al.manyaya namran SovyeUer• tilrUtt 
l~te ':.. blzmet etti. Gençlik ıe. yardım etmektedirler. her ,eyden evvel b1r ham madde ~ 
Sbt.., a verlmU blmıetler et- İyi haber atan mahfillerde söy tıcısı olarak ka'lmalıdrr. 
~~k&radan aJ.m.aıı malQ.mata göre, lendiğine göre lsveç ve Norveç 

11 ~~ta yent bir ucaret anla§ma· eflclnumumiyesinin büyük bir ROMANY ~ SOV'YET NOFUZ 
~ dl ıç1.ıı b1r mUddettanben Anka· kıımı şimal memleketleri arasın· MINT AKASINDA iMiŞi 
rt Yapııaıı toınaaıar nihai aa.tbaya da tedafUi bir ittifak akdine mıt- Paria. 16 (A.A.) - Alman p-
lö~ bulunmaktadır. Söyleudlgtne arı.zdır. zetelerinden bir çofu. bir parola 
Ceııe' lll:ılafnıa tahakkuk ederse. bu iKTiSADi BLOK neticesi olduğuna 1Uphe bırak • 
llllıl'O!ır•:vrtınuayyen mUddeW ve 22 mıyan tarzda, bütiln .. rld Avru.. . 

F'ıııdı llra.1ııc olacaktır. Paria, 16 - Almanya, şarkt ve pada Murmanskdan Karadenize 
lEı?ı Al k ve Uzum mUbayauı tçln ge. merkezt Avrupada kendi idaresi kadar Sovyet nüfuzunun hikimi· 
•tııllfnı ınan heyetinden bir zatm ıon altında iktısadt bir blok teşkilin~ yeti üzerinde 11rar etmektedir. 
d~e.r ~ muctbince mubayaa edilecek çal11&caktır. Bu iktrsadi bloka Bu formW lakandinavya mem 
<ta~ mev&d için teb.rtmlzde kal- Sovyet Rusya ile Atmanyadan leketlerlni Sovyet nUfua mmta • 

• ~1ll!Jllınaktadır. başka. Balkan devletlerinin de it. kaamdan hariç tutmakta Ye fa· 
~ ıı PIY&ap ke,tdeıennde kulla- haline çalışacaktır. ftalya Ue kat Romanyayı sarahatle Ruı 
~ OUuı otomatik a dolab bir Finlandiyanın da buna iltihak nilfus mmtakasına ithal eylemek.. 
"•~ita.da- rr&ııaadaıı getirtıeoeıc etmeleri ihtimali vardrr. tedir. 
la Ya tan 

1
ttbaren lt.efldeter tıwılar- ROMAYA VERiLEN ALMAN ADEMi TECVOZ PAKTI 

re. ~llacaktır., öQ'rendlğtmtze l'lS- PROJESl RIV A YETi 
Co -ı. Plnngo için. ll'raıuıız piyan. Lc.ıdra, 15 ( A.A.) - İngili.s 
dtıın:mtııın ut&k tadtı~Ua kabul e- Bertin, 16 - Burada dolaıan reamt mahfillerinde, Sovyetler 

• l!:lt& kararı-.tınJınqtır. rivayetlere glSre Fon Ribcntrop, Birlifi ile Ronıanya arasında ye. 
~. .. ııcta. rocı b1r dnayet iflen· Romayı ziyareti esnasında İtalya ni bir ademi tecavUz paktına da· 
~ ···-- ~ ... doktor'armdaıı ile Sovyet Rusva arasında bir tk· bil olan haberleri teyit eden hiç 
~ •e' 1 ':18nev1 evl!dma taarruz et· tısadi itil!( akdi için Mussottniye bir malUmat yoktur. 
"arak ı! n ıneyctana çıkmaamd&n kor bir proje vermigtir. Bu lktısadt L Ke.ra aalihiyetli Romen mah • 
de bo" rısue blrUk~ zavallıyı nehir • tilar, sivasi itilafa takad(10m et· fillerinde de bu hususta malQmat 
•••- 6 ı:tıak surettı ~ ll:llzı e öldUrmUıtur. BU. mek lbımdrr. ftalya hükQmeti, yoktur. 
~"tuıını ~ baUu, bu korkunç cinayet 
• bir kuue takıp etmektedir. 
~ ı~~d<lettenberı Franaada buJı.ı· 
btr ı._ - t tac1rıert:nladen Uç kl§lllk 
1 -ııte bı.ı aatıaıı kap 
etı:U,. T 

1 
e reııe gelmtJ. 

'-rııe. ıe: rıe 1ın1a. Frao.aız fabrika· 
Sır h"U aaı· aıdan memnundurlar. 

ISe bu Yan ""lanıratura fabrikatörü 
-. rtlnktı ekaprealJı 
""ld hr Pi JOlcuJan ara.-
'· • yr .r ·1a teınaa ammm-

llundaıı ..... 
tııu~ -.ıuı 1ılr tngtUa tthaıtt 
~•to•-ı a1 ınUme•tıt de gelmlf ve 

l:>t ""' • lnmtıur. 
~ter taraftan evveıc. baaı fabJ1. 
llıerı~ Almanıann Y&Ptıkıan itleri 
ru.Yen7'1' alı akta oıan hıgtUa tek. 
lel'dıt ertnden bir kısmı da seımı,. 
• \t. 
~ertç, "'lınca ve Arda nehlrlertnln 
OJ.rn,aaı devam etmektedir. Sular E
h.Yıl ntn çu'-ur mahaıtelertııe doğru 
"'ı:ı 

9
lll•ktac1Ir. Bulgarls~nda karJa. 

)\hı rtıneıe baolamuı n devamh 
''llrlarm Y8tm&aı lle vaztyetln 
l1btıe teıııııceu bir tekil aıa.c;aıı bildi. 

ktedtr, 

~"' rnct'9 : 
• t 

'411ı4 'll.&tltz bafvekllJ Cemberlayn önO
b..~ -ekı • ·a.rteaı gtlnU 71 
~;-ıacakttr. yqma 

~ ~anya htlkQuıet1 yakmda, hat· 
~b.aı ki gth et Y.nmemut usuıtıno 

"' edecektir. 

IDAHiLDEI 

Ziraat Vekaletine 2,5 milyon 
liralık kredi veriliyor 

Ankara 18 - Koord.lnaayoo heyeu 1 yazdı yardımlarda bulunabllmelr lçtıı 
bugün Bqveldltu bafkanlılı altında icap eden lsUlı.sal 'vaartaıanıım ve mal 
toplanacaktır. zemeıdnin mUbayaam karfıl.ılı olmak 

Koordlua ıyc n heyeti taratmdau Uzere Ziraat vekAJeU emrine Ud bu. 
hazırlanau 10 ve 11 ıayılı kararname. çuk mllyon Uraya kadar kredi tahala 
nln dtınc .. ., ltlbaren mertyete konul· olwımuştur. 

ırıası Vekiller Heyetince taavip ectlJ. 2 - Ziraat nkAleUDin lOzımı s&t-
mlgttr. tereceğl Aletler mezkQr vektUet lle 

JO oumaraıı kararnamenin metni Ziraat bankam tarafından mtıotere· 
tudur: kerı kurulacak bir kon:ıtayoıı marite-

1 - Milli korunma kanununun 39 tile mUbayaa olunur.,. 
11tıcu maddesi mucibince serek Ziraat Bu k.aranıaınede ztkrt geçen at mı 
VekAJeUnin <lotnıdazı doğnıya lflete- cu maddede, Userlnde zertyat yapıl&
cegt arutde lrullaııılmak " gerebe mıya.n !500 dekardan fazla araziyi hQ· ı 
lllezkQr kanunun 42 inci maddeatnde ldlmettn blr bedel mukabilinde tııe-

men FinlA.ndiyaya yardmı işinde 
bUyUk blr faaliyet gfüıtermte olan 
Selma Lagerlof Fin - Sovyet barış 
1&rtlarm1 öğrenince beynine kan 
hUcıum etmqtlr. Seben yaşmda o
lan edlbenln ııbhl vaziyeti a~ır. 

teblleceğlııe dalrdlr. U ınct madde 
de f(lyledtr: 

~tokholm, - Finland~ya , tL 
veç, Norveç Hariciye Nazırları 
yakında bir konferans aktederek 
iiç" memleket arasında tedafüi bir 
ittifak aktetmek meselesini göril· 
şeceklerdir. Bu konferans ağlebi 
ihtimal Oslo şehrinde toplanacak 
tır. ısveç ve Norveç hliki\metlerf, 
ııkı müdafaa tedbirleri almağa 
başlamışlardır. 

iZAHAT TALEBi 
Londra, 16 - İsveç hUkQme

ti, Fin - Sovyet ıulh muahede. 
sinin Fin toprağından Botni k6r· 
f ezine kadar yapılacalr §imendi. 
fer hattına dair hülanü hakkında 
Moskovadan bazı izahat istemiı· 
tir. 

Norveç hükumeti de muahede
nin kendilerini ali.kadar eden hiL 
kürnleri hakkında iıahat iıtiye
cekt!r. 

fZVESTIYANIN "iHTAR" 1 
Moskova, 15 (A.A.) - tıvea

tiya gazeteşi, Sovyet - Finlan. 
diya ıulh muahedeıine tahaiı et. 
tiği başmakalesinde, bu muahc
dcnin Sovyetler Birliği ile Fin • 
landiya arasmcJa muhasamatın n1· 
hayet bulmaımdan çok daha ce
nit bir şey olduğunu mUıahede 
ediyor ve diyor ki: 

"'Bu muahede, Sovyetler Bitli. 
ği dütmanlannm, onlarca aene • 
dir Lcningradın tl kapmnda 
hazırladıkları askeri ilaail imha 
etmittir. Bu muahede, Finlandiya 
ldSrfuinin bOttln aahlllerlnln, tL 
malin belkc;mlği olan Munnanık 
demiryolunun •e biuat Mur
manskın em.niyetini kuvvetlen • 
dirmiştir. Bu muahede, ıulh tart 
laı:ına bakılırsa, Scwyetlerin ada. 
let ve ıulh aiyuetlerlnl bir kere 
daha teyit eylcmifıir. 

Gene bu muahede lıbat ediyor 
ki. Sovyetler Blrlilf ne aiyuf 
mU.zakerelerde ne de siWılannı 
muvaffakıyetle tecrilbe ettikten 
sonra hiç khmeden hattl en kG
çilk komıutanndan bile :minJ ~ 
refierile tclü c8türmu veya OD· 
lann rnil1t iatikllllnl en cUzi bir 
derecede olsa. tUpheye dOıilrecek 
hiç bir gey iıtemez. Sovye~ler Bir 
lifi, bu derece hafif mutalebatta 
bulundu mu onlann tahakkuku. 
nu en kısa bir zamanda ve hatt~ 
en gayrimilsait şartlar içinde el. 
de etmeye muktedirdir. Nihayet 
her nevi garantilere güvenerek 
kendilerini yabancı menfaatlere 
Alet eden küçUk memleketler ve 
yalntz küçük memleketler değil, 
tehlikeli bir yola girmiı olurlar 
ve bunun müthiş neticelerinden 
ancak müstakil ve makul bir al· 
yaaet yoluna çıkmakla lnırtulabL 
lirler. 

Sovyet milleti, Finlandiya ile 
akdolunan muahedeyi kayıtsız ve 
şartsız olarak sel~mlar. Hiç şUp
he yok ki, bu muahedenin akdi 
hususundaki memnuniyeti yalnı7. 
Sovyct vatandaşlan değil bütün 
dUnyanın hakiki sulh ıcverleri 
de duymaktadır ... 

Askeri 
Kamus 

Herkese ıa21m olan 
mühım eser 

Yeni çıktı 
.Jtıe rert: VAKJ'J &JtabeYI 

t'e fttokholmdan ...ıen bir ile.be. 

ltı.'Uh'tla.zaran, mf3hur t.veo kadın 
atrlrltrbıclea olup l'aflD& nl-

• P'lnl&ndlya, 19CO oltıpplyaUannm 
Hel.Jbıldde yapıım"m• luı.rw Yermlf· 
Ur. 

'
1HUkQmet. her tUrlU ziraat lletle· 

rtni, meklnelertnJ ve vasıtaln.rmı z1 
raı IJA<:lan ve tohmumlan lUzumuna 
göre paraaaı veya Arlyet nya MUnç 
veya blr kira mı.ıkabUI ol&ra.k lhttya
cı olanla.ra tevzt edebWr n otft,çlyl 

kuvveUendlrmelı tçba ltıaumu laallzı~ , ::.ıı-••••••11111!••• ldDng para ftnblllr,. . 
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. No.5,j \'azan; Orhan Rahmi Göhr .. . -
Sarayın üst katı, bol bir ııık ve 

serin bir ril.ıglr içinde yıkanıyor. 
du. İrini denize bakan köşedeki 
odayı gösterdi: 

- İşte, buraaı iyi mi?. Dilşlin, 
hiç olmazsa beı on gecemiri bu· 
rada batbl§a ~eçireceğiz. 

Ve onun iöz söyle~sine mey· 
dan vermeden altın saplı, ucu yu· 
varlak kllçük tokmağı aldı, du.. 
varda aallanan madeni bir ciame 
vurdu. Çıkan ses, ince bir velvele 
ile Arayın her ~rafına yayıldı. 

Hizmetçiler koıuştular: 
- Bu odayı yefenime hazırla· 

yınıı. Diğer hazırlıklara da dik. 
kat ediniz. Miaafirlerim on bet 
kişi kadar olacak.. Bu ziyafetin 
~k iyi bir intih. bırakmasını ia· 
terim. Anlıyor · muaunuz:?. 

- Evet Prenaeslmi•. 
- Ayn bir .maaa da burada 

kuracakıınu. ÇUnkü yeğenim çok 
yorgı,ındur, ziyafette bulunaınıya
cak. 

- Batilatüne Prenaes .. 
- Bue timdi biraz §ar&p ıeti· 

rinlz bablım.. 
...... Emrederıinis Preııaee .• 
Hlmıetçiler çıkınca, trlni elle

rini kalçasına dayadı Ye Dofana 
baktı: 

- tıı, bitti.. 
Dolan bir bblraba attr: 
- Bir yıfın kumanda! •• Olur 

ıey delillin İrlnL 
ötte vakti idi. trlni en mulıte

ıem kıyafetine bilrUnmli1tU. Do
ğanın yanına geldi, çıplak kolla· 
nnı onun boynuna doladı: 

- Beni bevcn.miyoraun DOY&n 
·-dedi- beğenmiyonW1 .. 

• 
- Bilikiı trini.. Gbellilinl 

benim kadar takdir edebilecek 
insa.n t~vvur edemiyorum. 

• - Belki- Belki- Fakat kalbi 
ni bana vermiyorıun. Bak, bu ye-
nl tuvaleti yaptınrktn bile, yal.nu 
ve yalnız HD.in befeıımeklifinl 
dtlftlndllm. Onu ilk defa aenln 8-
ntlnde giydim. Bunun için de 
içim çok rahat.. 

- Çok cOııe1 1ÜJtm!I trini 
Yetil atlu i\ltilne d~tmmit 
bir pırlanta gibi puhyonım.. 

- Şarap beomıı MndOrdG. 
~zlerin de keza- AJrpm bugün 
kimbilir ne kadar geç olacak.. Ben 
artık · iniyorum. tıte ke5Jeden bir 
gondol gözüktü. Sana timdi ma· 
anı hazırhyacaklar. 

İrini, Dolanın dudaldanm ~p
tO ve bir 111cak rüzglr gibi esip 
çıkti.. Bir dakika sonra dört hiz
metçi kız gözilktll. Bwılann hep. 
ıi de cil.ıeldi. Beyaz, pembe, a· 
npn, uzun boylu. birbirine çok 
benziyel'\ dört k~ .• 
Doğan güldil: 
- Siz ~celi· ayni cinıten dört 

güzel güvercine bcnziyonunus. 
Bu. onlar için bUyUk bir ilti. 

rattı, ıWüttüler TC tetekkUr uıa· 
kamında birer reverana yaptılar .. 
Odadan çıkmca, birbirlerine bak· 
.tılar: 

- Ne güzel delikanlı •• Vene
dikte böyle bir yıldız bulunmu 
vallahi.. 

- Prensesin yeğeni olur da 
güzel ol.mu mı?. 
Doğan pencereye yaklatmııtı. 

Muhteıem bir gondol daha sara. 
ya yakla§ıyordu. İçinde kıranta 
biri oturuyordu. Gondolun arka 
tarafında bir arma gözüküyordu. 

Duka geliyordu. 

Bir dakika geçmemişti ki, bat· 
ka bir gondol köşeyi kıvrıldı. 
içinde, beyazlar giymiş genç bir 
kız vardı. Omuzundaki tül dan· 
telalar hafüçe uçuyordu. Doğan: 

- Bakayrm -dedi. §U Vencdik· 
lilerde de güzel var mı?. 
Doğan, bütün kuvvetini göı. 

lerinin dikkatinde toplanuıtı: 
- Hayret - ,dedi • tablolardaki 

melekleri andırıyor. Muhakkak 
ki Afrodit te ancak bu kadar gü· 
ze! ve nurlu bir mablOktur. 

Pencereye biru <Wıa ya.ldat
DUftı. Genç kız, gondoldan bir 
kuı hafifliğile sıçramış ve beyaı 
yelpue&1.ni yüzünde aallıyarak: 
alır afı.r köşke gimılf ti: 
Doğan bu aırada, alt qttan ha. 

n erkeklerin' çıktığını gördil. Or· 
talannda Pren.ea İrini vardı. Bu 
erkeklerin ilçü, dördü cayet 
ıeııçti ft fI]t giyinmi9lerdi. Yeni 
gelen genç kızı zarif reveran&lar. 
la aellmladıJar. İrln.1 de onun ko. 
luna ıirmlı ve bu arada hafUçe 
gözlerini kaldırınca, pencere ar
kumda Doğanın hayalini sezmiı
tL 

- Gardil .. diye dilfünmllttii • 
bakalnn, onun hakkında ne dU. 
tünecek? 

Genç lcu, baldkaten be~ bir 
kelebek gibi, parlak- kana'tiümı 
çiçeklere dokundura dokundura 
aaraya cirmitti. 
Doğan olduğu yerde put ke.. 

ailmiıtı Dütünüyordu: 
- Çok &ü.ıcl r_ Acaba ldmin 

neıidir?. Her halde evli olmua 
gerek.. Belki de nişanlıdır. Çehre 
ve vilcut bariltulade ı .. 

Birdenbire nqcai .anavennı,. 
ti sanki. Odanın içinde blru do.. 
la§tı. Bir lld bardak prap daha 
içti. 

- trini gelse de .,,ıuım kim 
oldutunu. Fakat bu m beni Dl. 
çin bu kadar mqgul ett:U. On11 
ilk göcüıte, han de tq>edea ter 
rederek ıewcek miyim ,obal · · 

Doim, ruhunda titreyen bfl' 
tereddUtlo cüliimledl: \ 

- Haydi.canım aen de.. 8.-. 
mek için çok fCY lbmı. 

Kendini bir 1ezlonp atmıftl,. 
Hizmetçi kızlar girdiler. Dop,-ı,, 
onlardan biri ile pkllafmlla 
baflacb: 

- Miaat'ırlerimh çok mOhfm 
aevat ~yle mi, 

- Evet muhterem Prem L 
Hatti aralarında Duka hurttled 
de var. 

'(l>eftmr ftl' ) ' 

Amerika'dan ingiltere'ye zirai 
mahsul .ihracatı tahdit edilecek 

Ncn7ork. 16 (&. A.) - Amerikan iktma.dlyatnıı konımak m.ak.. 
sadlle İııg:ilteren!n Amerlkadan futa miktarda zira! m.aluıullt aJmaas
nı tahdid etmek tısere yen1dell bazı takytdat konulacafı haber ftl'Sl· 
mektedlr. 

lngilterede tereyağı tayım arttınl~ 
Loadra, ı8 (A. A.l - İa§e eart.ıarmm iyileşmesi o.zenne tıereJa.. 

ğı mlktan 25 Marttan itlh&ren adam bqma haf~ d6rttell ... 
:ım onaa çıkanlm!fbr. 
Bir ltalyan askeri tayy aresi düıtü. 

Roma, 16 <A. A.) - Bir ttaıyaıı askcrl taY)'U'Ml moc19ı11 haft 
meydanı civarında yere d~erek parçalanmlltır. 

Finlandiya ile ticaret faaliyeti 
Biga. 18 (A. A.) - Fin· Sovyet ltillfmm akdi uet.bwlDllt lfll,. 

llıL1d Ue Baltık memleketleri n.ramııda derhal ticarl faalb"tıt bqJa..ı 

mıştır. FinlAndlya ile Utvanya, Eetonya ve Letonya &l'UIDda ~ 
ustilllnUn yeniden t&tblkJ !çbı mUzakereler bqlam.Jlbr. 

'Utvanya bfJhama eelltllos 1thalltma brp alAb aht 1111 I' • •• 
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AVUSTURYA iSTiLA.SININ 

tÇYOZO 
1938 kanunus:misinde. Majeste

nin hükfımetine (yari fngilter.::· 
ye), Bitlerin, Avusturya işinde 
sür'atle harekete geçmek için te· 
şebbüse girişmiş olduğı..nu ı;öyli

yerek ikaz ettim. 
1936 daki Alman - Avusturya 

anlaşmasını, tarafeyn ihlal edi
yordu. 

Nazi propagandası Avusturya· 
da el'an devam ediyordu ve Al
manyada, otuz kırk bin kadar A
vusturyalı Nazi - Avusturya hü
kume,i bunları Avusturyaya ka
bul etmiyordu - b;.ı işle meşgul 
idilt-r. 

Hitlcr, Şuşnig'i 12 şubatta 

Berştesgadene davet etmişti. Bu 
resmi davet, şliphesiz: Blomberg 
hadisesinin unutulması için ya
pılıruştı. 

Müzakere ve sulh yolu ile an· 
laşınak niyetinden uzaktı, ve 
Herr Fon Şuşni~. muarız bulun
duğu anlaşmayı, catık kaş ve teh
ditler altında kabul etmeğe mec· 
bı.:r kaldı. 

Viyana hükumetinin bunu ka
bul etmesi lazımdı ; maamafih 16 
şubatta mesele Hitlerin lehine 
bitti ve Hur Fon Şunig hatala
rından ikincisilc (birinci hatası 
Berştesgadene gitmesi idi) mu
arız bulunduğu ve elinden geldi· 
ği kadar menetmeğe çah~tığı 

şartlan kabul ettikten sonra isti· 
fa etti. 

HITLER TEKRAR HlDDETLt 

Anlaşmanın tasdiki haberi, 
Bcrline, Hitlerin siyasi ecnebi 
ricele %iyafet verdiği bir sırada 
geldi. 

Bu haber, Baron Fon Noyrat-

Varrens başını kaldırdı. 
Don Pedro sıntıyordu. 
"- Ecdatlarrm kurnaz insan

lardı. Hem kurnaz hemde oğlu· 
nun öldürüldüğü memleketten 
gelen adamlara karşl ihtiyatlı 

davranırım. Sonra hiddetlenerel;:: 
"- Haydutlara ate~ etmek is. 

tiyen bir polisin kurşuniylc öldü. 
Kaza dediler. Kaçpara eder? Oğ

lum ölmüştü. Tazminat teklif 
ettiler! Ha, ha, ha, para ile can 
alınır mı?'' 

Varrcns kollarını mengeneler
den kurtarmak istedi. Bu nafi· 
leydi. Zoraki bir tebessümle: 

"- Cok güzel bir şaka, Senor 
Don." 

"- Hayır dostum, yanıhyor. 

sunuz. Bu bir şaka değil!..." 
Şimdi mevzua gelelim. Züm· 

rütleri göreceksiniz! Ve onları 

gören son insan da yine siz ob
caksınız !." 

"- Ben mi?'' Varrens şaşkm· 
ladı. Korktuğunun başına geldi
ğini anlamıştı. Tehlike karşlsında 
daima sakinleşirdi. 

Hayatı için mücadele etmeye 
azmet:nic:ti. Kolları, iskemleye 
bağlı bulunduğu halde ... 

Don Pcd-., gayet sakin bir 
sesk deva metti: 
"- :ttvet, sız! Tacın ten dt" 

bulunan klsrr.ını m2h\•cd~cc~im; 
siz <le ölecek.iniz!" 
"- Zümrütleri mahvcl:mek bir 

çılgınlıktır, bu tarihi lü s'!rvet· 
tir. Oıilan mahvedcmezsiniz !" 
''- Onlar bana aittir. İstedi· 

la ;ıramızda geçen yegane müna· 
kaşa ya vesile old4: Baron Fon 
No~ rat, diğer biıtün diplomatla· 
rın önünde majestenin hükOme· 
tine şiddetle • ücum ederek, A
vusturya hükumetini bu anla~
mayı tasdik etmemesi için teşvik 
ettiğini söyledi. 

Ben de aynı şiddetle bunu tek· 
zip ettim. 

Baron Fon Noyrat İngiliz hü· 
kumet~nin aşikar bir surette hu 
anlaşmanın aleyhinde bulunduğu 
için canı sıkılmıştı; zir:a propa
ganda ile nihai neticeye yarılma
mış olsaydı, - hiç bir Almanın 

şüphelenmediği gibi - orduyu ha
rekete geçirecekti ve bu hareket 
birçok karışık vr müşkül netice· 
tere• yol açacaktı. 

Hitler bile, kuvveti tercih et
memiş olabilirdi ve kendi planı 

Şuşnigin mevkiini s~rstıktan 

sonra, düşürmekti. Hedeflerine 
sulhan ve Nazi lehtarı bir hiiklı· 
metle erişmek istiyordu. 

Lakin, Habsburgluların sadık 

bir hizmetkarı olan Şuşnigin böy
le bir manevraya alet olmayaca· 
ğı aşikardı ve nitekim de bu tav
n hareketi Hitleri, o sene içinde 
ikinci defa olarak hiddetlendirdi. 

İşte, üç martta, Hitleri ziyaret 
ettiğim zaman kendisini, bu hadi
seden dolayı, bir hiddet buhram 
içinde buldum. 

Şu}nig ise, son hatalarından 
birini daha yaparak, Hitlerin A
vusturya meselesinde müşküle 

uğrayacağı hakkındaki şUphelcri· 
ni de izale e'tti. • 

MUSSOLtNININ DEDtCt... 
9 mart ge~si, Şuınig radyo ile 

13 mart pazar günü bir plepi
sit (reyiam) . yapdacağını ve 

M 
Aşk -.,e 

acera 0 
_ . 
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ğim gibi hareket ederi~. Göre
cek siniz. Eğer ~iz tacı gör.d.Uktcn 
sonra yaşarsamz, başkaları ·fa 
gelir, Onlar da görmek vç ·_çal
mak isterler. 
Ecdadım bu zümrütleri, tnkalı 

Atalupadan aldı. KonkiztadO'rla
rın, hayatlarını tehlikeye koyarak 
aldıklan bu taçların, çalınmaları· 
na, satılmaİarına m~saade ctmi. 
yeceğim !." 

Sesi derinleş~re k devam etti: 
"- Dostum. Benalkebirlerin 

son yaşayan efradı dediklerini 
yaparlar. Demin · ocağa atılan Çl
ralar vazifelerini mükemmel· bir 
surett: ifa edeceklerdir. Eğer e· 
limde tacın bütün parçaları bu· 
lunsa, aynı şeyi yapacaktım1." 

Varrens, bu söylenilen şeyler
den hiç bir şey anlıyamıyorC:u. 
Yavaş bir sesle: 
''- Don Pedro, dinle; sörk

diklerini, yapmak istediğini pek 
aHi anlıyorum.. Benim o taşları 

çalmak içjn geldiğimi zannedi. 
yorsnn yanılıyorsun .. Eğer taşla. 
n meşru bir 'lekilde alabilirsem. 
bütün dünyaya ,göstereceğim! 

Ecdadın hürmet ve takdirle aoı. 
lacaktır ... 

Don Pedro soğuk kanlılığını 

kaybederek: . 
''- O taşları hiç blr za,nıan n. 

lamıya:a}csın !. Onları sana gôs. 
tereceğim. Onların yanında ne 
kadar manasız kalclığınıın görme 
niz ıçın göstereceğim 1 Onlann 
ıilevlcr içinde nasd mahvolduk
lannı da göreceksin t 

Müzakere ve sulh yolu ile anlaşmak 
niyetinden uzaktı, ve Herr Fon Suşnig, 
ı~uarız bulunduğu anlaşmayı, tehditler 
altında kabul etmeğe meciJur kaldı. 
memleketin, müstakil kalmak ve
ya Almanyaya iltihak etmek hu. 
susunu Avusturyalıların arzulan· 
na blraktığmı ilan etti. 

Senelerdenberi Avusturyada 
hiç bir inkılap vuku bulmamıştı 

ve yirmi dört yaşınC:an büyü": o 
!anlar intihap hakkına malikti. 
Bu hareket, kumarbazın sem ko
wı.: idi..... Ve muvaffak olamadı. 

Şuşnig bu kararını kabinesi ile 
müzakere etmemiş, ve Avusturya 
hükumetine askeri yardımda bu. 
bulunabilecek olnn Musoliniye de 
danışmamıştı. 

Duçc (Musolini) bu h:ldis~den 
haberdar olunca yalnızca şıı ce· 
vabı vermişti: 

"- Böyle bir emrivaki bir 
bomba idi ki bu ancak Şuşnigin 
kendi elinde patlayabilirdi.'' 

Plepisit yapılacağı haberi, 9 
mart geceyarısı Berline vasıl 

oldu. 
Bitler, ertesi günü müşavirle· 

riJc generallerini başına topladı; 
Büyük İsktnderin çözülmeyen 
gordiom düğümünü kılıçla kes
mesi gihi Avusturyayı zorla iş. 

gale karar verdi. 
Kararının isabetli olduğunu 

da göstermek için, böyle bir 
plepisitin kargaşalığa yol açarak 
kan dökülmesine ve Alman can· 
lannın kaybolmasına sebep ola 
cağını ileri sürdü. Plepisitin ya. 
pılmasına müsaade edilmeme -
liydi. 

Alman taburlarının Avusturya 
hudutlarına harekete geçtiklerini 
11 mart cuma sabahı haber al· 
dım. 

Majestenin' sefarete bağlı as· 
keri ateşesini harbiye nezaretine 
giderek, verilen haberin doğru 
olup ol;nadı~ını tahkike memur 
ettim. • 

Kolonel Mason Makfarley'nin, 
aldığı cevap böyle bir şeyden 

malUmatları bulunmadığı ve hiç 
bir askeri harekatın vaki olmadı
ğı yolunda oldu. 

-''Hayır, hapr, 
bu <'inô~ eti 
yaıımıtl ıııız !" 

Sonra sen, oğlumun öldüğü gi
gi, öleceksin 1 Yemin ettim. 

Evime giren ilk Amerikalıdan 
intikam almak için oğlumun ö· 
lüsü üzerine yemin ettim. Kanı 
kan temizler ... ,. 

Sonra gü:nüş kutunun kapa. 
ğım a;tı: 

''- Bak, iyi bal:; hiç bir za. 
man sana ait olamıyaca;c olan §CY 

lere bak!., decii. 

Warrcns kutunun içine baktı. 
ğı vakit her şeyi, ölmek üzere 
olduğunu bile unuttu. 

Kendisi derhal Loypzige gitti 
ve mühim mıktarda askeri hare. 
kat yapıldığlnr öğrendi. Akşam 

saat altıda, harbiye nezareti, 
Kolonc!in yaverine askeri hare· 
katın yapılmış bulunduğunu sa
bahleyin gelen Kolonelc yanlış 
malumat verildiğini bildirdi. 

Ribentrop o esnada Londrada
ki vazifesinden ayrılmak üzere 
idi . 

Hariciye nazırı olmak hasebile 
böyle hıirJiselcrin vuku bulaca. 
ğını hissetmiş olaydl Berlinden 
kat'iyen ayrılmamış bulunurdu; 
maamafih ona, bulunduğu yerrle 
kalması için emir vcrHdi. 

Almanların birbirlerine sorduk
ları başlıca sııal tngilterenin hu 
hadise karşısınJ3 ne yapaca~ı idi. 

maamafih İngiltere, cürmün 
is;:ıatını Hitl•rin 10 marttan evve1 
hissettiği gibi, "sö:ı:lere" bıraktT. 

Majestenin hükumeti, hareke· 
te geçerek Avusturyayı kurtar • 
mak vaziyetinde değildi. 

Avusturya Almanya idi. Ve 
Avusturyalıların ekseriyeti Rayş
la birle~mcyi bütiin kalpleri ile 
arzu e•'iyorlardı. 

İngiltere. sulh severliği ile, 
böyle bir ha<lise yüzünden harp 
çıkarmaktan imtina edcrd •. 

Noyratı o gün iki kere gör· 
düm ve iki şidcletli ve şifahi pro· 
testodıı bulundum. lakin bunlar 
yiirüyüş halinde olan kıt'alarını 

durduramazlardı. 

Zaten 1936 da, Ren nehrinin 
işgalin•lenberi, siyasetin haşin ve 
şiddetli sözleri artık para etmi -
yordu. 

Göring n~sılsa, binlerce misa. 
fire, 11 mart gecesi "Haus der 
Fticğl:r" (Tayyareciler evi) ndc 
büyülC bir resmi kabul tertip et· 
mişti ve resmi kabulü müteakip 
şehir operası temsiller verdi. 

Mareşali ancak böyle fırsatlar
da görebildiğim için, isteTive !~
temiye gitmiye kar;ır verdim. 

Bu, gördüğii öteki 
daha güzelıji... Tacın 

idi 1 Taşların yeşilliği 

kamaştırdı 1 

parrı.clan 

ön kıs:nı 

gözlerini 

Orta-:laki taş kırk kıratta:ı fa?.· 
la idi. Ustünde altmıştan fazla 
taş vardı 1 

Gözl~rini Pedroya kaldırarak: 
''- Bunların, bunların kıymr

tini biliyor musunuz? Önü:r.üz. 
de yüz binlerce dolar b-ulundu. 
ğunun farkında mısınız? .. 
' '- Ah. Amerikalı 1 Kı}•metten 

mi bahsediyorsun? Bunların be. 
nim için maddeten hiç bir kıy-

M üsamcreyc saat l O da başlan
dı. Havada müthiş bir gerginlik 
vardı: mare~al gelmemişti. llit
lerin de hazır bulunduğu k2bine 
toplantısında idi. Vaziyet her ta
rafta ·münakaşa oluycrdu. Her 
Alman o anda ge;en hadiseleri 
merak ediyordu. 

Mr. Kirk patrik elinde bir tel. 
grafla hücum edercesine kapıdan 
girdiği vakıt iki bin göz üzerine 
dikilmişti. Yere bir iğne dü~se 

sesi duyulacaktı. 

Telgraf[ okudunı: Baron Fon 
Noyrat!a d~rhal temasa geçmem 
bildiriliyordu. 

Biraz sonra Göring geldi, el 
sıktıktan sonra en ön sırada, keır 
disine tahsis olunan yere oturdu. 
Müziği müteakip balet başladı. 

iZAH EDECEClM 

Bu şimdiye kadar gördüğH-ıı 

temsillerin e;1 acıklm idi .Bütün 
diplo:natlar ve Alman ricali. 
karşısında oynanan rr.üzik ve 
balet faciası ile beraber diğer 

bir facianın vukuundan haberdar· 
ddar. 1919 dan kalma eski Habs· 
burg İmparatorluğu kat'i bir su
rette çökmek üzere idi. 

(Devamı var) 
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65 numaralı bulml!cvnızm h:ı111 · 
Soldan tın,"8: Jt• 
1 - Da\·a, Kabak, 2 - Ebt'. f11 

~ l{s.1t ' 
Bnıl,., 3 - L:ı, Sal, Ram, "' - ..., 

' Jtll"'' 
Ki, 5 - Pak, Yen. K, 6 - 5. ıı)'• 
Yan~ i - An, Tablb, K'., 8 - )i .,.,, 
I.Ad, Sa. il -- Amfil, I~, Dar, lO 
Nedim, Dnrn., 

------------------------~-_____.,/-
s:.mın Ttl' ATnostl 
T~pebaşl Dram Kıs1J'I': 

Akşam :?0.30. dıı. 

O KADIN 

•• "' 1' ocıı 
K<'medl kısmı: GUndUz H de, ~ 

oyunu. Ak§am 20.30 dil: 
Herkes kendi yr..rtnde 
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