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Belçika Berlin~e Gesta.p~dan gizlice 
Kralı ecnebı radyo ıstasyonları 

:mı. Müdafaa nasıl dinleniliyor ? 
l)· azırıle görüstü Paris, S (Radyo) - Jurnal gazetesinin Zurih muhabirinin bil. 

lJ>lorn ti ,. dirdiğine göre, Almanya, lskandinav memleketlerinden yaptığı tica-
'ıtıd a ar konferan- reti lsveç ve Kiel kanalı yoluna çevinneyi düşünmektedir. Bunun i· 

lPaz. a beynelmilel çin, müütefik devletlerin bilhassa Elle nehri menbaını kontrol altın-
lı 1Yet tetkik olundu da bulundurmaları lamngelmektedir. 

bu f'ilkse1 G (A. Yine aynı muhabir, Almanyarun son günlerde düştüğü iktısadi 
labah' A.) - Belçika Kralı, 

but ebnJ lXIOıt nıUdataa nazmnı ka.. ve sınai buhranı işaret etmekte ve ezcümle ~yle demektedir: 
tur. !!Ur. ı.t:ıııa.kat uzun sUrmUf 

lltil~J -
~eı " ' 3 (A.A.) - Birka,. ...n .. 
lıı..._ .. apılınas " ....... 
-·~tık it ına karar verilen dlp-

ceıııe aıttC:eranıı, bu aabah Brllk 
~ Yllkaek ını, ve hariciye neureu: 
~gıı~re ~enıurıarı ile Belı:lkanm 
llı Olanda.~a b ııa, ltaıya, Almanya ve 

erıot \•e S Ulunan ı:nUmessWerı 
~ıııardır. P&aknı etratında toplan. 

llcıc:ıka.nın 
~Caııltı ınatıuValikan nezdindekl mu. 
?ıall'ıanı.l§t P zatnanda hazır bulu 
~~ll'ıernı~:·e li1çblr re.smt tebliğ' neı: 
~Uharıp de kablno ıetıerlnin 
~ ılevı ıneınteketıerln ve bazı blta 
il,.._ etıerın vazı -,_ ~..,,t edı Yetl hakkında ma-
"'t. nınek lstedlklert muhakkak 

lı. lc:urııaı ta 

"Almanyanın garp cephesinde yakında bir 
taarruza geçeceği ve kat'i darbeyi indireceği 
hakkında Mareşal Göringin söylediği sözler bir 
blöften ibarettir ve bunu en iyi bilen biri varsa o 
da hiç §Üpheıiz Almanyanın iktısat diktatörü 
Mareşal Göringdir. Zira Almanyada, ham mad
de ve maden buhranından birçok büyük fabrika
lar son aylar zarfında istihıallerini yiizde 30 - 40 
niabetinde azaltmışlardır. 

"Diğer taraftan Almanya, o kadar ihtiyaç 
hissettiği ve ihtiras duyduğu petrol vesaire gibi 
maddeleri mesela Romanya.dan alamamaktadır. 
Buna da sebep parası olmayışıdır." 

EN SON DAKiKA 

İngiliz ve 
Fransız 

Abluka Naz1rlar1 
görüştü 

Londra. 5 (Radyo, saat 18) -
İttifak devletlerinin Almanyaya 
ka.r§ı aldıkları ~ddetli abluka ha
reketinde bugün yeni bir admı a
tılmlş ve yeni temaslara geçilmiş
tir· Fransrz abluka nazırı Mone 
bu s:ıbah tayyareyle Pari.sten Lon
dra.ya gelmiş ve bilkfıınet erkaru 
tarafından ka?"§ılanmıştır. Mone şe
refine öğle}in hükfunet tarafından 
bir ziyafet verilmiş ve öğleden 
sonra Fransız nazırı, İngiliz iktısat 
nazın Kros ile görii§mclerine baş
lamıştır. 

!ki nazır arasındaki görilşmele
rc yarın devam edilecektir. 

Diğer taraftan, hazinenin ser -
mayesile kurulan ve Balkan dev
letlerinin ihracatını alacak olan 
şirket bugünkU gazeteler tarafın
dan ç0k i.}i mütaleal:ırla kar3ılan
mıştır. 

rıı.ıııı rnaı kip eden Öğle yemeğinde 
:ııııı 'fnlld:reu crklnuıdan bazı zevat, 
tl&ıerı v aa nazın, erkA.nıharblye 
~ır bu1ı1n e daha blrçok kl.maeler ha 

Londra, 5 (A.A.) - Ba~vekil ------------------------

llu ınuııtur. • 
be zevatın 1 

YlıeJllllı ııgnl etUklcri mevkiler 
lcrıııı.n te~l vazıyettn btıtUn cephe -
~elttecıı klk edlldlğl zchabmı ver 
~ -

Vels'in bir 
tekzibi 

Va· 
tiye ~ıngton! 5 (A.A.) _ Hari-
a.iatıd:~retı, Sumncr Vela' in 
~t: beyanatını ncşretmi§-

"p 
fotoıt1 fReyno ile birlikte çekilen 
~it ta nn.ızd~ görünen harita 
\ar.._ ın~ ılen sürülen iddialar 

··ıcırnıı b" h • 
l'tlc l> .c ır ayal eseridir. Gc-
iinı d~rğıste gerekse ziyaret etti· 
ltıct 1 er mcmlckctlcrifı hüku
... ltk ?tıcrkczlerinde hiçbir harita 

l> ınc]a telmihte bulunmadım 
~ oı Re bü • i:l.ı 1,.. yno rosunda bulundu· 
~dı~l~nen haritaya da hiç bak 

' 

Ç-emberlayn, A varn Kamarasında 
dahili işlerden bahsederek, lngil • 
tere ile Almanya arasında bir mu. 
kayese yapmıştır· 

Çemberlayn, demiştir ki: 
" - Almanya harbe tamamile 

hazırlanmıştır. Orada seferber e
diletek başka kuvvet kalmamıştır. 
Öğreniyorum ki, Almanyada işçi 
noksanı vardır. Ve Polonyalılarla 
Çekleri, Alman tarlalarını sürme -
ğe mecbur etmek için vatanların· 
dan çekip çıkarmak suretile, cürme 
cürüm ilave edilmek isteniliyor. 
Aksi bütün işçilerimizi henüz faali 
yete getirmeğe muvaffak olama • 
dık. Bu, kuvvetimizin son haddine 
henüz ulaşmadık demektir. Bu he
defe ~sıl olmak ıcin büyük gay -
retler sarfediyoruz ve işsizliğe dair 
olarak bu sabah neşredilen rakam
ları gözden geçirirseniz, işsizlerin 
miktarının bir ay zarfında 82.000 
wddesine indiğini ve vaziyetin şa. 

(Devamı~ inci sayfada). 

Fransız lngiliz müş
terek parlamentosu 

F ransayla İngiltere arasında daimi 
bir ittifak planı hazırlandı 

Londra. 6 (A.A.) - Franaız ve ln. 
giliz müteha.ssıslan Brltanya lle Fran 
aa araamda dalnıt bir lttitak yarat -
mağt isUhdat eden bir plA.n hazırla. 
maktadırlar. 

Deyll Meyl gazetesine göre, bu it
tifak o kadar kuvveUl olacaktır ki, 
herhangi melhuz mUtaıı.rnz.m ccsare. 
tini kıracaktır • 
M:UtehMStılar tarafından elde edi

len neUcelerln yüksek harp ıo.rasmm 
önUmUzdekl lçtlmamda, heyete arzr 
lhUmaı dahlllndedir. Bu plbm he -
det!, 1ld mUttotik devlet arumda bh: 

elblrliği vUcude geUrmek olup, bu el. 
blrll.ğl hakikatte, lkl mllletin yalnız 

harp esna.smda değil, harpten sonra 
da askeri ve tktısadt bir tek devlet 
halinde tevhididir. HattA İngiltere lle 
Fransayı alA.kadar eden mUhlm me
seleleri mUzakere etmek tızerc bir 
Fransız _ İngiliz parllmentosu ihda
sı bile mevzubahııtrr. 

Almanyaya §U ciheti anlatmak 
maksadile onun tarafından yapıla • 
cak herhangi blr teşebbUı, Franaanm 
ve lngllterenin sarsılm&Z ınuka~le • 
sile karfılapcaktır. 

Kabinede
yapılan 

değişiklik 
ingiliz Parlamentosunda bir 
kısım mebusları tatmin etmedi 

Londra, 5 (A. A.) - Röyter ajansı, mebwıla.rm kabinede yapı
lan tadilAt bahsindeki noktaina.za.rla.rmda ikiye aynldıklarını haber 
vermektedir. Bir kısnn Çerberlaynm, fırsattan istifade ederek, hil
kiımetin yeni bir hayatiyet kazanacağını efkarı umumlyeye açıkça 
bildirmemiş olmasına teessüf ediyor. Diğer bir k.tsn:n da. hükumeti 
tenkitte haklı olduklarını, kabine değişikliğinden bilistifade sıöyle

mektcdirler. Bunlar değişikliğin şahıslardan ibaret kaldığını, esasen 
u.za.kla§tmlan, yahut başka. vazifelere tayin edilen kimselerin yerine 

(Devamı 2 inci sayfada) 
~ ' 

Gizli 
Vesika xa 

·-

Her safhası emsalsiz bir merak 
ve heyecan kaynağı olan 

Zabıta ve ca~us
luk romanıdır 

Pek yakında "SON DAKiKA,, 
da neşrediliyor 



2000 s e ne sonra, isa'nın 
kefen ! yüzünü 

f"il"iMi.iôE HAZRETi- iSANIN 1 
! v 1 

i ............. ~-~-~--!._~TOGRAFI V ~~--; ............ ...! 
E LtMlZDE Hazreti lsanm bir fotoğrafı! Bu insanı Mran ve sar

san çok kısa ve gayet barut cfimlcnln llmt bir vakıl olarak ka
bulU icab eder. Kimye;.i bir mucizo neticesinde - birçokları da bunu 
doğrudan doğruya, bir mucize o!arnk tavsif edeceklerdir - 1sanm yU

zUnU bugün görebiliyoruz. 
Çarmıha gerilm!ş 1sa.nın gömUldUğU meza.rmda kefeni. iki bin yıl

danberl bir fotoğraf camı gibi lsanm fotoğra!ou ve onun kanlan.DUi 
ve ölUm terleriyle ıslanmış vücudunun res;ninl sa.klamıetrr. 

TUren kntodralindeki mezarda kefenine sarılm13 olan kurbanın 
lsa olduğu nrunl inkCır edilebilir? Bizzat ilim tarih ve nn'ane ile blr
lt'§Crck bunu ispat elmişe benziyor· Ha, fazlası bile var. Bunu inkar 
eden yazılarda bile bu vakıa göze batıyor. 

TUrendo muhafaza edilen mu
kaddes örtU lsanm kefeni midir, 
dCh'Ü ınidir meselesi bugUne kadar 
mUteaddid mUnakaşala.ra. mevzu 
olmuştu. Bu örtUnUn hlkAyesl ha
kikaten pek karanlıktır. Bu bezin 
1.10 metre genişliğinde ve 4,36 
metre t1%Wlluğunda olduğu ve u
zunluğu boyunca çarmıha gerilmiş 
bir adamın ön ve arka cephelerini 
gösterir iki resmi hntz ve 1458 yı
lmdanberl Sa··oyen hanedanına alt 
bulunduğu malümdu. Fakat bezin 
nstnne bu resim nasıl çıktı? Bu 
kefen ewclce neredeydi? 

Bu esaslı noktayı aydınlatan ye
ni deliller elde edilı:nlştir. Bugün 
''Enstitü Katolik" te profesör o
lan Fol Vinyon isnılnde bir Fran
l!IZ "TUrendcki mukaddes kefen,, 
lsıni altmda bir kitab yazdı. Bu 
zat 1902 yılmdn da bu mukaddes 
kefene alt bir kltabla ortaya çık
mıştı. Şimdi de a~ab'l yukarı 40 se
ııcdenberi devn.m eden mesai ve 
• lkiknttan sonra kat'f hUkiim ve 
ı e1Ucesini son kitabile ortaya att-
or. Onun vardığı netice hem hrls

·anlıır ).>.pm de tarihle alAkadar 
i nlar için nekndar meraklıdır! 

RES~ltN MAHİYETİ 

cenazenin uzun mUddet ke.fendo 
sanlı kalmamış olacağını göeteri -
yor, zira resim kefenin Uzerlndc 
tam kalmıştır. "ÜçUncU gUnU o ö
lüm halinden çıktı" Ba.slibadclmev
U bir gUn kabul edemeyiz. Fakat 
ne de olsa tarihen snbittir ki lsa
nm cenaz~t mezarında ancak Uç 

gün durmu§hır. Zira ölUmiln 11-
çUncU glinll mezarmda bo§ bir ke· 
fenden başka bir §ey bulunama
mıştı. 

Profesör, bezin dokuması ve 
bağlanIŞı bakmımdan Hazreti Lıa 
devrine alt ola.cağını da Uıpat et
mektedir. Hatt.A bu bez daha da 
eski olab!lir· Bu kefen gayet da
yanıklı ketenden yapılıruştır. Luvr 
müzesindeki Uç bin sene ewele ait 
keten kefenlerde bugün gayet iyi 
ve elle dokunulduğu zaman insana 
yeni hissini verecek bir \'azlyette 
bulunmaktadır. 

Fa.kat bUtün bunlar k!fi birer 
delil midirler? Hayır! Mukaddes 
kefenin bugUnkU sahibi İtalya 
kralı, profe~r Vinyona bu kefe -
nln hnklkt olduğµnu işp{Lt uğrunda 
mUmkUn olan mesaiyi sarfetmesi 
için talimat vermlştlr. Prof esörlln 
kitabı fevkıılade resimlerle mil -
cehhczdir. Bazıları büyütillmli3 o
lan bu resimler kefenin biltün hu-

Vinyon kefen Uzer.indeki resmin suslyetlerlnl meydıına çıkarma.kta
rnahiyetini izah ediyor· Yahudiler dır. Bu resimlerden merakla mlişa
olUlerlnl san sa.l;ıır denilen bir ne- bade edilebilen kan izleri ve dam-
ha.tın tozu ile mUlcmma kefenler 
içinde gömUyorlnrdı. Bu maddenin 
'muzaddt taafflin hassası bugilnkU 
modern kimyagerlerce mnHimdur. 
U.bora.tuvarla.rda yapılan birçok 
tecrübeler de göstermiştir ki bir 
öIUi!en muayyen ıı:ırtlar altında 

çıkan amonyn.k buharı lllşeyi sa. -
ran beze tıpkı yukarda. sözil ge"en 
mukaddes kefendeki gibi resimler 
bırakmaktadır. 

Bu kefende neler görUlllyor? O
raya yalnız bir J.Aşenin kabı değil, 
hristiyanlarca titremeden Beyre • 
dilmesi mUmkUn olmıyan bir de 
yUz vardır. Cenazeye sanlmış olan 
örtüde vücudun ve yilzlln biltiln f
lerl çıknug kısımlarmm resimleri 
vardır. Mukaddes kefeni de iyice 
tetkik ederseniz her §eyden evvel 
orada kahverengi ve bilyUk bir T 
göze çarpar· Alnm kuwetle ini
k!! etnıl§ olan çizgileri herhangi 
bir yüzde kaşların teşkil ettiği ka
visle yanaklar gözUn dış tanıfında 
blrlbirlylc temns ederler ve orada 
kapanırlar. Bu temas noktası ke
fende bir fotoğraf gibi açıkça gö
rUlmektedir. Zira oradaki saçlar 
ke!enln o kısmmm yukan kalk
masına sebeb olmuştur. 

ÖIUnUn gayet kuvvetli bir alnı 
varını§. Knpah gözlerin de resmi 
çıkını". Gö:t kapaklarmın temas 
çizgisi bile görünmektedir. Gözle· 
kapaklarının altmdaki lekelerin de 
Hazretl !sanın döktllğü gözya.ııbn 
olduğpna şüphe yoktur· Ağzın, çe
ne ve sakclm d:ı resmi çıkmış. Bu 
öyle bir in.san ki yUzünün sükünc
ti ve işkenccıyc maruz tutulmu~ 

vücudu blriblrlerile tezat hnlinde
dlr. Bu blitun in.san'arn hlllm ve 
süldJn getirmek fs•iy<'n bir adam 
gibi görUnUyor. 

Bu ilk xnilşahcde profesör Vin
YOnun tez! ile yakından me~gul ol
mak salımetJ.ne katlanrlrrsa şayll.Ilı 

h~ b1r vuAh kespeder. O bize 

lalan, kefenin hakiknten işkence
ye maruz bırakılmış \'e asılmış bir 
adamın cenazcslnl sardığını göster
mektedir. Daha fazlası da var: Bu 
resimler cenaze anhlbinin elleri, 
ayaklan çlvilenmeden evvel d~h -
actli suretto kamçılanmııı olduğu
nu dıı göstermektedir. Reslmde 
ynrnlı a.lnmdan ak.an kan damlala
rı da görülmektedir. Biltün bun -
lar tarihin do bize gösterdiği Haz
reti !saya yapılan işkencelerdir. 

Bunların başka herhangi bir a

.da.mla ne münasebeti olabilir? 
Maamafih Vinyon başka deliller 

de aramıştır· Mesela o cenazenin 
kefene sarılmadan ev\'el hakika
ten çarmıha gerildiğini ve burada
ki resmin no tablo, ne de hayal o
lanuyacağını göstermi~tir. Eller 
delindiği vakit kan aşağıya doğru 
amudi olarnk akrnıfltrr; ölU çarmih
tan çıknrxldıktan sonra kolların 

vazlyetlnln deği.~csl neticesi a
muml olan kan izleri ufki bir isti
kamet almıştır ki resim de öyle 
.göstermektedir. İnsanı ilk defa 
hayrette bırakan bu ufki çizgile
rin hiçbir esrarengiz ciheti yok
tur. Bunlar ölilniln çarmıha geril
miş olması netlc&ıinl meydana ge
tjrmiştir. 

Dnhn lıa§ka birçok iı.ahlnr da 
vardır. Vinyon, yukarda ııözil ge
çen amonyak gazinin insan vücu
dunun dökeceği bir terin tabii un
suru olnn bevli bir maddPnin ta
ha.mmuzundan çıktığını ispat et
mektedir. 

Bundan başka profesör Vinyon 
bizzat f ne.ilden ve tarihten misal 
getirerek Hn:ı:reti tsanm vücudu
nun yıknıımamı!1 olduğunu \'C ke
fene sarısabır otu tozundan serpil
diğini ve elde mrvcut kefenin de 
bu hususiyetleri t.ıı.şrdığını ispat e
diyor. Şu hnlde ~ldekf krıfenin bu 
nnktıı.inıı.zardan da Hazreti lsayıı 
alt olması icab eder. 

gö·steren 
Fakat bu mukaddee kefen 1453 

ıeneabıdeıı evvel neredeydi? 
Bu meselenin hattf gUç olmuş

tur· Bu mevzua ait en eeki e.eer 
mukaddee iplerin 1202 yılmda Bl
zan.ata bir kilisede teşhir edildiği
ni yazmaktadır. 

Fakat Hanrl Marten isminde 1-
Um blr papa.s bu iplerin yedinci 
yilz yıldanberi mevcut olduğunu 
bildiren daha eski yazılar keşfet
miştir. Gayet tabü ve kolaylıkla 
anlaştltr dlnJ aebebler dolayıalle 

ilk asırlarda bu gizli tutulmt11tu. 
Din o zaman İAa.nm çarmıha gerl;l
m.lf surette taavirini menediyordu. 
Onun içindir ki bu vaziyeti göste. 
ren kefen de gizli tutuluyordu. 

İlk zamanlarda dinin etrafa da
ha kolay yuyılnbilmesi için Hazre
ti 1sa.nın çektiği bUtün ıstırab ve 
işkenceyi insanlardan gizli tutmak 
maksadı gözetiliyordu. HattA bu
nun içindir ki lsanın çarmıha gl3-

rilmiş resmine kiliselerde ilk defa. 
müsamaha edildiği zaman, 1sa 
- bütün ıstırablara rağmen irade
sine ıahib öllinün bir timsali ol
mak ti.zere gözleri açık ol:ırak res
mediliyordu. 

Bunlar kefenin ilk asırlarda giz
li tutulduğunu iza.h ederler. O za
manlar Alla.hm i.ruıan suretine gir
nı.1§ varlığmm bö~le a.sılm~ oldu
ğunu gBrmeğe tahammUJ edlleıni

yeccği için bu ke.fen saklattınl -
nuştı. Hatta bu hususta bazı mez
hepler bu yUzden hanın değil Si· 
monun asıldığını iddiaya kadar ile
ri gitmişlerdi· İnaanlar aonralan 
haçtan nefret etmemeğe all§tılar. 

Herhalde tarlhcn ıı.a.bit olan bir 
hakikat ''ar ki bu mukaddes kefen 
Bizans İmparatorunun eline geç
ıni~ ve onlar tarafmda.n 12 inci a
sırda sarayın memnu kısmmda 

sııklı tutulr.ıu~tur. İstanbul da 1204 
senesinde yapılan yağmada bu ke -
fen de gıı.ıpedilmJştir. 141'>3 ııene
slııdeysc Herlzog Ludv{g J von 
Savoyen·ın eline geçmiştir. Savo
yen Hertzogla.rı bunu Şamberide 
muhafaza ediyorlardı. 15.12 sene -
sinde ~tkan bir yangında kefen bir 
mucize eseri olarak yanmak 
kurtulmur;tur. Alevleri söndilrmek 
için atılan suların izleri bugtln de 
kefenin UstUnde MI! görünmekte
dir. Bu izler resme hiç dokunma -
mL'.jtrr. Sonradan 1578 senesinde 
mukaddes kefen Tilren'o getiril • 
miştir vo o vaklttenberl orada bu
lunmaktadır. 

Bundan başka profesör Vinyon 
bu mesalsile aanat tarihine de hiz
met etmiştir· Çünkü o Hazreti 1-
saya alt ·olarak yapılan tuvirle -
rin rn esklııfnln bile bu kefenden 
kopya edildiğini göstermektedir. 

İşte böylelikle bugilnUn insanla. 
rı 2000 sene ıonra Hazreti bantn 
yüzilnU görebiliyorlar. 

Kefenin UstUndeki resmin Haz
rPti t~anm bir nPvi fotoğrafı oldu
ğu artık hemen, he>mcn ylizde yUz 
Lsp<tt edilmiş bulunuyor. 

Muıolini, Mare§al Ba
doğliyo ile görüştü 

Kopenhag, 5 - Fransız kabi
ncsin~eki tadilatı müteakip tngi· 
tiz kabinesinde yapılan cüzi ta. 
dilat ve bilhassa büyük harp ida· 
recilcrindcn Çörçilin bütün harp 
idaresini elealması, Almanyada 
derin bir intiba bırakmıştır. 

Çörçil, timdiye kadar göster -
diği icraatında kat'i adımlı ve 
Almanyaya seri bir tecavüz ta· 
raflısı olduğu için, bu intiba, Ü· 
mit edildiğinden de daha derin 
olmuştur. Onun içindir ki Alman. 
ya askeri mahafili, bütün cephe· 
!erde hemen bir faaliyet bekle
mekte ve bu faaliyetin hava ve 
karada biribirini takip edeceğini 
zannetmekttdir. Bununla beraber 
Alman gazeteleri İngiltereyi 
Alman hava kuvvetleri vasıtasile 
tamamile tahrip edebileceklerini 
söylemekte. bu suretle, her iki 
taraf ta bir harp düellosuna ha
zır görünmek istemektedir. 

1T AL YAD.\ ASKERi 
HAZIRLIKLAR 

Rom:ı, 5 (A.A.) - Mllsotirıi, 
mareşal BadÖğlioru kabul ede· 
rek mumaileyhle ltalranın aske
ri hazırhklan hakkmda b:Z. s=ıat· 
ten fazla cörüımÜ§tür. 

Büyük bir mukabil taarruza geçerken 
Çin 20 milyon asker .. 
çıkarabilecek ! Almanyada sınai, 

iktısadl bu.ıran 
Çung-King, 5 (A.A.) - Çin salahiyetli ma· (Baıtarafı 1 inci sayfa~) 

makatı, büyük bir mukabil taarruza geçmek za- yaru memnuniyet olduğunu görtJf· 

manı gelince Çinin düşmana 20 milyon asker çı- sünüz. 
karacak vaziyette bulunduğunu söylemektedir. Diğer bir nokta daha: AlJ113P 

Silah altında halen 4 milyon asker vardır. 8 propagandacı1an. lngiltcrede he' 

milyon da talim görmektedir. Bunlar bir aene pimizin ~y~en m~ old~~ 
f d d ·ı ·h k 1 b.I 1 1 d' Tah ğumuzu ıddıa etmeh"tedır. Hern zar ın a or uya ı tı a eae ı ece~{ er ır. - b ·dd" k d k.u . ti ncri 

min edildıgıne göre, şun ı ın e apon ır - sürmektedir ki hariç memleketle!" 
. ... . . d' ç· d 40 J f ka 

1 

u ı ıayı o a ar V\:e e 

sı yani bir milyon asker vardır. d~i birçok dostlarımız, bize post~ 
Dün nesredilen bir Çin askeri tebliğinde, paketıcrile );y~k şeyler gö~~e:ı· 

· ·b d y ş d yorlar· Fakat, sızler ve ben bılt)O• 
Hnnsı cenu un a ung- eng tayyare mey anın· ki . cekt --'--·- ...ı ~niı 
d Ç. l'l f d 3 J . ah . ruz . yıye en u.uuJJ "'""-n •.Jeı; 

a, ın ı er tara ın an apo tayyaresı t rıp ve ilerde, hazan gemilerimiı.e de 
edildiği bildiriliyor. Aynı tebliğe göre, Hunnan harp malzemesine yer ayırmak ıa· 
şimalinde Y orhov' da Japon umumi kararga 11, ruretinde kalırsak, yahut dövizle· 
mühimmat ve erzak depoları yakılmı§ ve bütün rimizi muhafaza etmek isıerst.1': 
Çin tayyareleri üslerine avdet etmişlerdir. alışnırş olduğumuz ~ylerden v~ 

geçeriz. Fakat, birçok mahrum! • 

Kabinede yapıl an değişiklik 
(Baıtarah 1 inci sayfada) 

intibah edilenlerin, seleflerinden da.ha iyi olmadıklarını ilflve e<liyor-
lar ve mahdud Azalı bir hare kabinesi kurulmama.sına. itlrnzda bulu-
nuyorlar. 

Fakat, esıus itibarile umumi mUtale.a, Çemberlaynm mlitemadiyen 
değişen ahvali karşıla.nuı.ğa ceht ettiği ve bu maksatla. yapması icab 
eden her eey! yapmamı§sa da, ilerde ya.pabilt-ceği merkezindedir· Me
sela, Çör-çilin riyasetindeki komitenin, faydalı bir aurolte çaltşac&ğı 
ve mahdud hAlı harb kabinesinin. ilerde bu komiteden çıkıı

0

)!Jeceği 

dUııUnUIUyor. 

Hıılıi3a, kabine değlyikliği, daha fa.al bir P.iyaıııet vaadet.Jnckle b&
ra.bcr parlci.mento ekııeri.yetlnt Lakayt bırakan ebemmiyett.fz bir ~. 
bP.drlül ol:ırak karşılanmaktadır. Mevzııba.h!' ki.mselerin ne kabiliyet 
göstereceklerini görmek üzere bir müddet bı>klencccktir. 

1"1.:1'1 N AZmLAR l'EHİ~ ETTİLER 

ı.onrlra. :S (A.ı\.) - Kral, bugün Buckingham sarayında ekte
dilcn husu.si b1r i~Umaa riyaset etmiştir. VukubuJan değişiklik net1-
ccsindo kabineye alman yeni nazırlar yemin ctmlşl~rdir. İçtimaı 

mUtPakip Kral, Lord Chatfleld ile hava mareşalı Arthur Longmore'u 
kabul etmiııtir. 

F ransadiı yeni karar
nameler çıkarılıyor 

P&.ris, t> (A. A.) - Da.hılıye nazırı Henri Roy, Reisicumhura im
za ettlrtlmek ilzere bir kararname har.rlamakla ınt>şgııldUr. 

Kararnamede casuslar ic,;in olduğu gıbi, metinde tasrih edilmiş o
lan ahvalde, tevzi edilmek üzere üçllncü enternasyonalin propaganda 
malzemesini toplıyan veya lıazırlıyanlar için de idam cezası derp!§ e
dilmektedir. Kllrarnamf'. şUpheli evlerde gece aralibrmalar yaptlma
s:na münade eden nıUctı.<lelelerlt? itmam edilecektir. 

Paris mıntakrmndaki tahı~şlit kamptan !!İmali Afrikay3 nakledJ
lecektir. 
Sovyetler Birliği le;!kilah e5asiycJir.de değişiklik-
ler yapıldı 

!\to<ot..oo, :> (A. A.) - Tas P.jansı bildiriyor: 
Sovyetler Birliğinin yUksek So,·yet Şfırası altmr.ı içtima devre:ıi 

ni 4 ni.sancla bltirmifltir. Şüra, hnzı Sovyet cumhuriyetlerinde yeni 
mmtakalar ihd~ edilmiş olduğu için ycnldrn bazı kanunlar kabul et
miş \'C Sov:> eller Birli~ t~kilütr e.saslyesinde değişiklikler :ı;apmıır 
trr. Her itti mc>clis de ayni birlik §iırası ile milliyetler şüra.sı Gins
burgun inşaat, Lazar Ka.ganoviçln petrol endüstrisi. Vaknışçevtn ma
dcnkömtiril endilstrisl ve Şa.k11riıı

0

tn ha,·a cndfüıtriı-i h'llk komlserlik
ler;nc tnyinleri hakltmıfa yüksek :2ovyct Şfırası tarıl!ından tanzim edi
len kanı.rr.amn;>i tasdik etm~Ur. 

''V AKIT,, gazetesi 
üçüncü terhp kitap kuponlarının 

neşrine baş~auı 
Blrfnt'I Te lldnC'I tertip kitap kupon- Pardayanın oğlu, Par· 

lannın ıördUği.1 tnhnıJnden çok fa11~ 

rağbet ilzerlnt1 \'akrt «a?.etesı. aa3 ın dayanın kızı, Kahra· 
olrnyu<'Ulı\rl için üçüncü ,.e fto'ı-kal~de man kız, Markiz ,1 J 
bır kıtnp tıertsı hazırıam11 ,.c ku- Pompadur, Cücen:n a•-
p-0nıannı ne,re başlamı~tU'. "ı 

Ru tertibe iki bin uyfalıl' OOs bU· kı romanla -ıdır • 
yük roman konulmu,tıır ld lu:.nnetlf>rl 

bakkın·Ja bir rildr ('dlnmı>k lcl:ı ~nl· 

nn: Mmlcrlnl ö;;renm••k klfııp"t f>dt•· 

rt>l<llr. 

IJunlar, ~bur Fran"rır. ronharrlrt 
Ulllfl~ Zc;-a.lıl.rnı~ c;ll IC~kb esertcrl 
DUi 

Tafıdlihnı \'nlut J;"tu:rtcslndc bula· 
ca:.ınnı:1-

Pek nadir ~ı:! .. ur eden 
bu fırzattar. ',erhal<le İs· 
tifade ediniz, -~ 

yetlere ııtırap çekmeden tahanı • 
mfil ederiz." 

Gt-lecek perşembe günü. tngil • 
terenin iktı~i harbi sevk ve ida' 
re tarıı hakkında müza..eredc bll' 

lunulacaktır. 

Muhalefet lideri Atle. mese!c • 
nin son derece ehemmiyetine bİ • 
naen, müzakerenin hafi Ci'ısede 
yaptlmasını istemiştir. 

Çemberlayn, bu teklifi tasvip.'~ 
h.'lfi celse yapılacağını vaadeht'~ 
tir. 

ALMANY ADA HALI" 
A VUI"ULUYOPı"AUŞ ! 

Benı, 5 (A.A.) - BernC:c:: .;ı
kan La Nation ga.ı:eteşi, A' '-''' 
turyada hayat şartları hakkındl 
emin bir menbadan aldığı haber· 
teri ne~retmektedir. rı 

Müttefiklerin ablukası Alrn3 
iktısadiyatı üzerinde pek yıla~'· 
bir tesir bırakmış ve büyük rnı 't 
yasta bir hayat pahalılığı tevl1

, 

etmiştir. Gıda macldeleriniı. ned 
reti gizli ticaretin inkişafını intııÇ 
etmiştir. El altından satın atınS~ 
kahvenin fiyatı libre başına ~· 
marlr..a kadar çıkmıştı~. Bazı rr.a 

1 
deler hiç bulu!'lmamaktadır. :sa~ 
gıda maddeleri de kafi mıktar 

1
; 

tedarik edite.T.e:r.ektedir. Mese f· 
yu'.nurta tedariki ancak beş b9 t· 
tada iki kere kabil olmaktadt 
Gıda rr~1delerinin tedariki hu&~: 
ıunda ~kilen müşkülatı halk ~d
man propaganda teşkilatının 1 

,. 

dia ettiği kadar hUsnüniyetl:: ~· a· 
şılaır.amakt1dır. Rejim manevı~ıe 
tı yüksclmeğc bütün Jmvve;18• 
çalı~:nakta, tngiltcredc müşk•\. 
tın gittikçe arttığını iddia ettl'le e· 
t e ve yakınc1a Ru!yadan ınal i?ı.ı 
leceği ümidilc h::ılkı a,;·uttn8,l1 
çalışmal;tacır. Fakat t.öy hı!• ... 
b "dl . • •• eı .. u vaı ere ınan~ama::ta ve ,.·r:ı· 
idl;ali için Rusya ile bir itilaf 1 

' 

za edilmesini beklemektedir. ıl" 
Bu gazete, halkın gestapot1 ; 

nazarı dikkatini celbetmeden e~ 
nebi radyolarını dinlemek • ı~"i 
birçok hilelere müracaat ettıt 
yazmaktadır. ti• 

Bu hilelerden biri radyo ıte ~e 
nin ilzerine bir örtü örtme~ ıe' 
başı örtünün içine sokarak dıtı ıt 
mektcn ibarettir. Halk tarafıt1~r 
gösterilecek mukavemetin netı,e· 
sini tacil edip ctmiyeceği rne ıs· 
lesini tetkik eden La Nation, 111i" 
balifler lidersiz kaldıkları • itı< 
ba~lannda bir şef olmadan h1\ı11 
nümayişte bulunamıyacak13 
yazmaktadır. __./ 

Askerlik işleri 
Fatih Askerlik Şubesinden: ,f· 
ı - Şimdiye kadar muvaı;ss 

lık hi7.metini yapmamı§ 3 l 6 • 51ı 
(dahil) doğumlu, cezalı. ctı31fı 
(Jandarma) ve (Gümrük) sıt1 dİ' 
na mensup erat a!kcre sevk e 
Jeceklerdir. urıO 

2 - Şubede toplanma g b3ıı 
20 - Nisan - 940 cumartesi sa 
saat dokuzdur. bili 

3 - Bu celpte bedel kJ 
olunmaz. ,ıııı 

4 - Tayin olunan günde ~
kellcflerin tubcde lM:.zır bı.:1U1'1 / 
lan iUn olunur. 
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SON DAKiKA - 5 NiSAN 1940 CUMA -

Sermayesi lngnllz hazanesınce tem ın edlGmek Ozere 

Londradabü •• u bir No.74 \'aun: Orhan Rahmı Gök('e 

şirk t r 
~;mm H rE IQ) E IF 

u 
: ·····-····-···········--···-··············-· 
~ ~Macar 

- Hayır, biç merak etme ve 
böyle hislere aldanma.. 

Doğan, g~ç kadının iradesini, 
kendi maksadının peşine takmı9· 
tı ve kadın istemiye istemiye gi. 
diyordu. Merdivenleri indiler ve 
bura::!an sağa saptılar. O kadar 
karanlıktı ki, Dofan sık ark el 
yorda!lllle etrafını ve kadını araş· 
urmak mecburiyetinde kalıyordu. 
Bir aralık yilrüdliklerl yolun 
havası değişir gibi oldu. Yüzünü, 

Doğan artık hemen hemen tl
mitaiz bir ölüm geçidine ginnlt 
demekti. 
Doğan da, biltün 110ğukkanlıfuıa 

rağmen: 
- Vened:k kansı eenl diye ho

murdanmıştı en sonra yapacağını 
yaptın ... Ve yavaş yavao, d~varlan, 
kerpl!;le örtillü tavanı dlnlmığe bat 
ladı. 

htı tt İngiltere bUyUk elçtal Bir Hug_ 
len lııtontgomery Knatchbull-Hugea • 
hı. İngilter9 ha.rtclye nezareti tara 
?Un da.n diğer Balkan elçllert meya : 
A da VAkt olan davet Uzcrtne dUn 
ekllka.radan oetırımJze geı.mı, ve gece 
nı:Presıe Londraya hareket etmi§Ur. 
da Yllk elçt, pazııı.rteat günU Londnı • 
te Lord Hal.lfalam riyaaetinde ak • 
tı dilecek ko:ılerana& lııt:lrak edecek • 
~ Bu tatışareıere lngilterenln AU. 
btı Beıgrat, B~. Pe§te ve Roma 
~ elı;llort de lııtırak edecekUr. 
~hlr Tlya.troau &rtiaUertnden 
ı. ...... _ ve C&hidenln tiyatrodan ayn. 
-~ Nll§idln Şcb1r T1yatro."11loi 

~ğt Yt>lund&kl neşriyat, rejisör 
UA'rul :UUb.sln tuafmda.n tekzip 

edilınııUr. 

~ I>tğer t&ra.ttan l. Galip ve Doktor 
tntn S.llln1Jı Şehir Tiyatrosundan 

~ı:naıarı taba.kkuk etmı,tır. 
ltiıı, Gaup, Anka.radakl ıne§gullye • 
C!b l3:ının Belli de doktorluğU ter • 
:V •ttig1ndezı ııabnrye devam edeme 
~lertnı blldlrmi~ler ve btifal~ 
1 

buı olunınu§tur. Tıyntrodan çeki • 
t.nler bu ikt ~atkArda.n ibarettir 
* BU)'Ukadanm su lbUyacmm te

~ edilınesı üzerine diğer adala· 
,.,,_~inleri de te§ebbtı.slere giri.ş
~erdlr. Fakn.t bu adalarda. ll
:ıan ~letme idaresinin getirdiği 
le lan eUratıe ~altmağa mu.salt 
b rtfbat bulunmadığından eimdilik 
1ı::a hnkı\n görülememiştir. BUyQ
ıu ada bir buçuk 11aatte 300 ton 
,_ •ertınıektedlr Suyun tonu 23 
"'U1"Uştur. . 
d • Et fiyaUan dUn yeniden btru 

~ha Yilkselmtştir. Mezbahada ku· 
lta toptan 58. karaman 60 kurusa 
ı:cc;: çıknııştır. Kasaplarda per~ 
kur- e olarak kuzu 65, koyun 70 
kal l5a kadar satılmaktadır. AlA· 
re .arlar ara.smda s!Sylendiğine gö
l'fn ~ buhranı tl.zerlnde ba.zı elle-
0ı,n; işe kart§lnaal da mUessir 
hltl tadır. Dört beş toptancmm 
"'11 eşerek kasaplık eUrillerinl el
~ otlaklarda tuttukları ve mez
aı ayg gebrin ihtiyacından dalına 
auabea~hk hayvan getirterek fi
dir ; Yükselttikleri söylenmekte
<liy~ ~ rivayetler hakkında bele
Yetı trsat mUdUrlilğU ehemmi-* e tahkikata başlamıştır. 

f Aın.ertkanm en bUyük c:1pnı 
a'brikaı 

\'e b arı unıum mUdUrU M. Ge~' 
ı:lalcJ tı mUe~~elerin Yunan'stan
Senı ~Ume88ill Toner bu sabahki 
~l P on ekepresile şehrimize gel
tlliZderdir. Geçen aenc memleketl
oian ~iki milyon kilo tntlln almış 
]erini Aınerlkab grup mUmesallteUO: PIY&aamızda yapacaklaıı 
rilınek;:~nıaslan ehemmiyet ve-

B . 
CltleUndan b!lfka İngilh tilttııı ta-

S:den M. Brim de gelmiştir 
cöre la.cirlerim!.zin e!Syledlkleru;e 
bu ' ecnebt piyasalar tarafmdan 
t.Gt~ene tnernleketim'zden istenilen 
'.!an~ mevcuttan fazla olduğun
tııeznı zı tacirler diğer Balkan 
llğt eketıerııe bu hwrusta tg blr
'\c;nır-Pttıak ilzere teşebbüslere gI. 
te §lerdir. Bu Yolda Bulgarlarla 
So~larda bulunan bir tacirim.1% 
den~dan dlSnınng ve glS~eler • 
rııı ... , Y1 netice alındığını ifade et-

11<.1r. 

lllJ: Onıversıte JeoloJ1 profa.lSrtı HA 
bu N attz. mua vln1 lhsa.nı.a berabeJ 

da ~ Anka.raya &'idecek ve ora. 
tUıı d unan raaa.Uıane mUdllrü Fau . 
ltl'·- e iltUuıkUe zelzele aah&aınd& tet-

-tta bulun&c&kla. ...... _ • •..u-. 
l<J Buıcartetandan bir tlrma Tür 
1 Ytye lateo!ldlğt kadar ca.m ııatabl• 
~ bUdl.rerek mü.raca.at et.ınlf : 

ta* Belediye tar&tmdan aon blr baf. 
3-00 içinde 200 eıınata ceu verUmı§. 

eknıck ve 200 trancaıa musadere 
9<lilını~. Blrkcclde btr tmn da Uç 
run kapatılmt§tır. 
* Esnaf bastanes1 için daha mUna. 

a!p bir bina bulumrıu~tur. Bu binada 
nıevcut 2• yatak t50 yatağa çıkan 
lacaktır. Pollkllntk kısmı da gcıılgle 
ıtlecckur. -

• Emil Zolnnın do{tumunun 100 
Uncu YildönUmU dün Panteonda mc 
r.aıılın! • 

e teaıt cdllrnl§tfr. Heryo Baro 
ve daha birçok .. vat merqlme S,t1-

• re.ıt •U:ntf1Vdlr, 

Balkan mahsullerinin Almanya· 
ya sevkine mani olmaktır 

Londra, lS - lngUtcre kendisi
ne karvı bUy{lk bir sempati his3i 
beslediklerine §ilpbe etmediği Bal
kan memleketlertle ticarl sahada 
olan münasebotinl yeni bir şekil
de kuvveUendi."llleğe karar ver
miştir. 

Londra siyasi mahaflU her §ey
den ewel şu kanaattedir kJ Bal
ka.nlan Alman istm. emellerinden 
kurtaracak yegdne unsur yine ken
cfüıldlr. İşte bu mwaUa bir ta
raftan Balkan sefirlerinl Londra
ya davet ederek Balkan vaziyetini 
haldkt mllşnhitlerfnden öğrenmek 
istiyen İngiltere, diğer tarn.ftan 
Balkan memlekeUerlle daha etkı 
iktısadt blr anl~a)'l menfaatleri
ne uygun görmUııtur. Onun için 
eerma.yesl hazinece temin edilen 

!;Ok kuvvetli bir girket kurulmuş
tur. Yeni şirketin vazifesi Tilrki
ye, Yunanistan, Romanya, Bulga
ristan, Yugoslavya ve Macaristan. 
la derhal geniş mikyasta ~ y~p
mak, bu memleketlerden mal sa.
tınalmalc, Ye mal satmaktır· Şirket 
bu işte tamam.ile ~erhest brra.kıl
ıııııştır, Sadece mUhlm noktalarda 
bUkfunetle istişarelerde buluna
cak. ve faaliyet! yalnız harb za
manma mlinhMir olmryacaktır. 
İngiltere, bu suretle, ~imdiye ka
dar ihmal ettiği Balkan lktısadi 
hareketlerinde bol sermayeli bir 
teııebblise gfri~miş oluyor demek
tir ki, yeni teşekklilün hakikt mak
sadı, Almanya:ra Balkan maheul
lerinin sevkine mA.nl olmak. iktı
sadi ablukayı ı,iddetlendirmektlr. 

FEYEZAN YÜZÜNDEN 
AMASYA'PA EVLER ÇÖKÜYOR 
Amasya. 4 (Uuswd) - lki gil.n

denbert yU.kselen Ycşilırma.k sula
nnm fel·ezanı deYam ediyor. A· 
mMya ile civar vilayet ve· kazalar 
arasmdald yol ve telefon irtibatı 
lnlutaa uğramıştır. Sam.sun treni 
bugün de gelmemiştir. Amasya ls
taayon bin.ası ve maka.slar su al
tındadır. 

istasyonda mahsur kalan 
memurlara mUşkUltıtla ekmek 
o'\'erllebllmektedlr. Orta mektep 
binası ile bir ilk mektep binası 
sular altında kaldığından ted
risat tattı edilmiştir. Posta ve 
telefon binası tahliye edllmlş. 
tir. HUkQmet ve belediye bina. 
tarının alt katını b:ısan sular 
gittikte çoğalmakta olduğun
dan evrak mahzenleri tahliye 
edilmiştir. Binanın tamamen 
tabliyesi carelcrl dUşüntilmek. 
tedir. 

Sular bütUn etddetlyle Uç ki. 
lometreHk parke bulvar Uze
rlnden akmakta ve her tUrlll 
seyrlsefer durmuş bulunmak.. 
tadır. Bulvarın istinat duvar. 
tarı müteaddit noktalardan yı
kılmağa başlamıştır. Bu sebep. 
le istasyon tıe şehir arasında 
lrtl bat kesllmlştlr. Kasabada 
sular altında kalan evler ted. 
rleen ~tskmeğe başlamıştır. 
Şimdiye kadar beş altı ev YI· 

kılmıştır. Suların istllAsına uğ. 
rayan ve kaçmağa muvaffalt 
olamıyan lnsnnlnrdan ş:mdlyo 
kadar 12 kişi kurtarılmıştır. 
Diğerlerini kurtarmak için ça. 
ltşılıyor. 

ise de cekllemiyen insanların 
\'aziyetl hakkında biç bir ma. 
lftmat ahnnmamıştır. Jandar. 
ma bölük kumandanı ve Zara 
nahiyesi müdürU bu köylere 
gitmişlerdir. Aynı znmanda 
Samsun vUAyetinden snndalla
.iyle birllkte altı sandalcı gön. 
derllmesl istenilmiştir. 

Erbaa, 4 (Huausi) - Son gUn
lerde devamlı bir surette ya
ğan yağmurlar ve karlar kaza 
dahilinde geçen ve birleşen 
Kelkit ve Yeşllırmak çaylarının 
taşmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu tuğynn neticesi olarak 
Erbayaa b!r kllometre mesa. 
fede kAln 86 metrelik Kargı 
köprllsU ile Erbaa - Samsun 
eosesi üzerinde iO metre açık. 
lrğındakl nbşnp köprü ve Er
baa - Amasya arasında yinto 
Yeş!lrrmak Uzer1ndeki 60 met. 
re açıklığında Durucasu köp. 
rUsU yıkılmıştır. Maddt zarar 
bUytlktlir. Birçok arazı sular 
altınJa kalmıştır. Sular her 
eaat yükselmektedir· Mllnaka
IA tın temini için kayıklardan 
istifade çarelerine ba.şvurul. 
maktadır. 

SEYLı\B MINTAKASl1''1>A BAZI 
ARAZİ HEYELANA BAŞLADI 

1 

i 

I== . siyaseti 
Haksızhkların 1 

tnce bir rutubet kaplamıştı: 
- Girdik mi yola?. 
- Evet! .. 

1 Eğer, bir ışık olup ta genç ter-: 

·i tamırirıir l i i 
ırn yüzünü, görseydi, onun şim
dl fevkalade birşey düşündüğünü . 

i 
: 
1 

Macar Başvekili 
beyanatta bulundu 

l
• derhal anhrdı. Ancak, tuttuğu 
• elin yava§ yava1 soğuduğunu 
! farketti: 
• - Uşüyor musunuz?. 

Budapc§te, 5 (A.A.) - Ba1ve - Evet, hem de pek çok .. 
kil Teleki dUn meclis hariciye Bir aralık •.. z ceslendi: 
encümeni Azasından mürekkep -Bir kapıdan geçeceğiz; dik-
bir heyet huzurunda beynelmi. kat edin, başınm biraz daha 
lel vaziyete dair beyanatta bu· fazla eğin!. 
lunmuştur. Bu münasebetle baı· Doğan bu emri derhal tatbik 
vekil Roma seyahati intibalannı etti .. Daha bir müddet yürildiller. 
hillasa ederek, yaptığı mill!kat· Genç kadın bir a.ralrk: 
tarın sadece malQmat toplamak - Tuh ..dedi- gördün mü yap-
mahiyetinden ibaret olduğunu tığımızı?. 
söylemi§tir. - Ne var?. 

Teleki, bu mllzakerattn ve - Biraz: evvel geçtifimh Ica· 
İtalyan • Macar mUnaeebatırun pıyı kapamadık. Halbuki bayle 
samimiyeti diplomaei mahafilin birıey tehlikelidir .. 
de çok nazarı dikkati celbettiğinı - Ne yapmak fikrlndeıinb?. 
söylemi1 ve demiştir ki: .. Be - Geriye dönüp kapıyı kapayı· 
görli§melcr esnasmda, Macar bil cağım. Siz de beni burada bek-
kQmetinin dünya vaziyeti bak leyin, derhal gelirim. 
kındaki noktai nazannın çok doğ - Peki.. 
ru olduğu ve !talyan ricalinin gö Doğan, işte 1u dakikada en 
rüşlerine mutabık bulunduğu mü büyük ihtiyatını elden bırakma· 
şahede edilmiıtir. Gayelere ve mak lanmgelirken, karanlıkta yü. 
kararlara gelince, her iki memle· ztinü göremediği genç kızın söz-
ket ,bu hususta tamamen muti !erine inanmış ve kalmıştı .. 
bık bulunuyor. Va.kıt geçiyordu. bil! gelen, 

Kont Tel ·rı, beyanatınm so. giden yoktu. 
nunda, Macaristanm maruz ka1 Bir müddet sonra uzak ve de-
dığı haksızlıklann tamirini is rin bir ses i~itti: 
tediğini, bu tamirin, Tuna havza - Kapandı ama. o kapı dcfil.. 
smda ve Avrupada sulhun muha. Ses, pek uzaklarda, .. 
fazasmı ve takviyesini temin ey Yavaş yava§, içinde bir kurt. 
liyeceğini söylemiş ve ''bu Macar ıüpbe denilen bir kurt kımıldan· 
siyaseti, daima aynı kalacaktır." mağa başlamııtı. Kendi kendine: 
demiştir. - Yoksa tuzağa mı dU§tUk?. 

.levno ka binesının 
umumi sıyase li 
Londra, ' (A.A.) - Röyt.erl.n Para 

:nu.babirl, bul Fransız mahfillerin • 
1e ezcümle radikaller lle bazı aol ce 
na!ı gruplarında bazı bO§Ilutsu.zluk 
hareltetlerl mUşa.lıade edlldlğlnl bil • 
clirm'lktedl.r. 

DUn nıebu.sla.rm yaptığı blr toplan 
tıda, ezcumıe sabık n114ırla.rd&n &. 
ne ve Guy la Çambr hukılmeU §ld • 
deUe tenkıt etmı~lerdl.r. Öğtenile1i81ut 
göre, bu radikaller Reynonun &..ona . 
rad& ne gibi §Cyıe.r imza etmıı oldu· 
ğwııı ö;jreı:mck latemi§lerdir. m.ı:a 
yet Bone rlya.ııetlnde blr heyetin, Da. 
ladyc~i parttııln noktal 1l&Ur11ldıı.L 

tıaberdar etmek uzere zıya.ret eyle _ 
mest kararlaştmlmışur. Heyet azası 
ı.Jnlaaye)"e ne gibi §eyler aöyliyecek • 
teri ba.bsinde ketQ.m davranmaktauu. 
M.o.ama.flll, Populer gazetealnin bll • 
illrdlğlne göre, delegeler Dn.ladye) • 
parti icra. komlteeLJU toplantıya itil 
ğırma.ğa davet etmişlerdir. Pa.rtiJıiı, 

A.ngres kongre naaıl Puanka.re kabJ. 
nesini dtışurdUyae lcra komlteal dl 
.~eyno kablneaı.nl dü§llreceklerclir. 

Diye mınldandı. 
Filhakika, genç kadın, Dopnı 

tahtezzemin yolun bir çıkmazrn· 
da bıraktıktan sonra, verdiği 
korkunç bir karan tatbike git-
aıi~ti. Bu karar da §Uydu: 

Her ne pahasına olursa olsun, 
Doğanı bu tahtczzemin yolda bı
rakmak .. 

Bunun sonu belki de Dofan i· 
çin ölüm olacaktı. Fakat kendisi 
için gördüğil büylik tehlike kar· 
şısında, hiç te vicdan babı duy
ma ·an, esHen meçhul nl:.n bir 
genci feda etmek daha doğru 
olacaktı. ÇünkU, Doğanın fikri 
ve hareketi, çok tehlikeliydi. Bil· 
yük bir sk:ındal çıkması muhte· 
meldi. O takdirde kendi ba§t da 
tehlikeye girecekti. • 

İşte bu fikirlerle Doğanı, o 
içinden çıkılır.~ imkfi.nsu: yolda 
bırakıp geçmekten daha kolayını 
ve cazibini bulamamıştı-

Biraz sonra, yolun saray cibe· 
tindeki gizli kapısından çrkmış 
ve: 

- Ne yapalım ..demi~ti- Allah 
öyle istemi§. 

O da, hizmetçi olmasına rağ· 
men saraylı kadınların ruhunu 
t!lşıyordu: 

Kendisi için başkalarını feda 
etmek .• 

Müth'-.e bir tuzak içinde bulundu· 
ğunu kavramt§tı. 

• • • 
trlnt, bilyük blr beyacan içinde 

bulunuyordu, Sık !JJk pencereye gi
diyor, hizmetçilere, bir ziyaretçi g&
lib gelmed'ğiıtl soruyordu. 

Ka!asmda iki fikir çarp11ıp du
ruyordu: 
Doğan yakalanmış olsaydı, ffm• 

diye kadar Venedlğf.n yerinden oy. 
naması lAzımdı. 
Doğan Venedlği terkedeeek otsa. 

kendisi ile konuşmadan muhakkak 
ayrılmazdı. 
Şu halde hatıra gelen yegbe 

teY ne olablllrdl 1 
01u.m .• 
Fakat nerede'!. 
Bu düşünce trlnfyi ldeta deU e

diyordu. Onu, bir kalbin bUtlln he
yecan ve hududu lc;lnde seviyordu. 
Onu kurtarmak için §im~ her !,,.. 
da.k!rlığı yapmağa ha.mdı. Hatta, 
kendlslni bile bu uğurda eelrgeme> 
dl 

Fakat işi nereden tutabilirdi T~ 
Bu koskoca Venedikte olub biten 
ıeyleri nasıl anlıya.bilirdi? 

Müthiş bir can l!llk.mtm ve l.syaa 
içinde boğuluyordu. Altın ~ek.Jel 
masanın kenarmdald madeni cisme 
vurdu. 

Gell!n hizmetçiye: 
- Şarap, çabuk -diye bağm:h. 

çok cannn llkılıyor. Şu pencereleri 
de ac;mrz .• 

tık kadehi yuvarlamlttı ki, g6s
lerln1n önllne, birdenbire Klyara 
geldi. 

- Acaba oncağız ne yapıyorT 
Diye mırıldandı. Ga.rlbl eu Jd, 

onu kıskanmtyordu. Bilfiltb Klya
rayı, aşka, hem de Doğanın aşkına 
!Ayık bir knı olarak seviyordu. Bu 
aevgi, gene kendisi aleyhine idi. 
Fakat bu şuh ve güzel Yunan kadı
nmm mert taraflan da vardı. ll&o 
sel&, bu aşk işinde de vaziyeti hl>J· 
le ldJ: 

içinde, eevdfği erke!f, her feda
kArlığı yaparak, sevdiği kmn kol· 
!nrnı.A atı.ca.k kadar cesaret tqı. 
yordu. 

üç kadeh da.ha yuvarladı .e 
sonra h1zme~iye eMlendi: 

- Beni çabuk glydlrlnb, DUk .. 
nm fltlrayma gidce~ 
Maksadı bizzat DUkl\yt glSrmeıktl: 
- Belki onun ağzından bir aey 

sızdtrabllfrtm. 
Diyordu. 
Gondola atladt •e: 
- Çabuk, dedi. duka hazretleri

nin sarnyma. 
Etrafındaki mamara. bl:r et1lk 

rUya gibi gellb ı:eçtyordu. Kulak· 
lan hiçbir şey duymuyordu. Sade. 
ce kendi kalbi ne ~tyordu. San
ki bUtUn muhitle al!ka.snıı kea • 
mlşti 

DUkanm merd'venlerlnde karp • 
mna dikli en teşrifat na%1rma: 

- Duka huretlerlnl ziyaret •· 
decefim. 

Dedi ve hizmetçi bir kız. ıırtm. 
daki ince mantoyu alırken: 

- Havır, diye. ildve ettt Vu-
2'e<:tim· Sinorina K'yarayı görece-
ğim. (Devamı nr) 

Kayabaşı ve Ovıısaray köy
lerinde su altrnda kalan insan. 
ları kurtarmak için dünkU gUn 
Zara nahiyesinden sevkedllen 
yardımcılar deniz manzarasını 
alan selleri geçmek tmkAnsızhğı-

Samsun, :> - Kızılırmak Uc; 
metre yilkseltniş, Çarşambnda Yo
şlhrmak be3 metre yetmiş ecklı 
ı;:ıntimetre !:Iknuştır. Çarşambanın 
Ayvacık nahlyeqinde bazı arazi 
heyelana başlamıştır. Yine Çar
§arnbanm Kar:ınıustafnlı klSyUnU 
su basmış ve yirmi beş evin nU!u
su ytık!ekc;:e bir yere sığmmağa 
mecbur olunmuştur. Kıırtarılması 
için lcab eden ve!alt ve malzeme 
Ue bizzat kaymakam ve jandarma 
komutanı mahalline gttmışıerdir. 

SeylAb mmtaknsmdl\ nUfusc;:a za. 
yiat yoktur. Bina ve meznıat Oze
tindek.1 hnsarat tesbtt edilmekte
dir. 

Maamatlb, cUQer UU'&fta.n, k&blnı: 

kendisine yapılacak talepler k&llı • 
smda bil§ eğmlyecek gibi gözUkınek -tedlr. Kabine azaaı, '«.ynoya mUza - ______ .. ______________________ .. 

kar§ıamda bir iş görememiş

lerdir. Bu iki köy halkından 
bir kısmı dağlara çekllebflmi' 

IDAHiLDEl 

baret etmekte VA be.r tUrlU parU me 
selelertnl bir tara.ta bırakarak bUtUn 
ra.allyetln1 mllll mUdataaya hureyle. 
mlo bulunmaktadır. 

Zıraat vekihnin çıfçılerle bir has·:ihali 

Parlıı, 6 (AA.) - Ba'vekll Reyno 
radikaller grupunun taıeblııl kabul e_ 
derek aalJ ıunu ~yan mecııatntn bati 
komite ballııde lçt1mamdan sonra ye. 
n1 kabhıenln umumi 11ya.aeU bakkm· 
da müzakereler cereyan etmesine ka 
rar verml§tir. 

Zira.at Vekili Muhlla Erkmeıı dllzı 

ak§am radyoda çfttçllertmıze hitaben 
gtl.zel bir nutuk ııöyleml§tlr. Bert ve 
sürekli bir kıotan ııonra aU.rme. ekme 
ve d.lkme i§lerlnln ba§l&m&k Uzere bu 
lwıduğun& f§Uet edcuı vekil, köylUye 
"elinden geldiği kadar ek, çok ek" 
dcmi§lc.r, ~ bugün memleketin buğ· 
day ldhall.ııden zlyade buğday lbracJ 
yapbğuu 8'5yllyerek demtoUr ki: 

şitleri üzerinde de buna zenber 
sıkılıklar vardrr. Askere Davet 
Bizde ise hangi şeyi ararsın da Ktıdıklhı cıskerlik .crnbeainden 

istediğin kadar bulamazsın? Bu ı - Nisan celn emri eelmiı:ı 
aramak ve bulmak üzerinde bir tir. Bu celpte 2 5 sene hizmete 
az duralım. tabi biç askerlik etmemi~ jan • 

Sen ve ben. her aradığrmrzı ie. darma ve ~mrük smıflnrmdar 
tedfı;im.z kadar buluyoruz. Am. 'U6-335 dahil doıfumlular ae 
ma cok arayanlar daha var: Dı· ·~ere sev1{edilecek1erdir. 
şandan, dışan memleketlerden. 2 - Bu celpte de bedel alın 
Bunlar ellerinde para, hem bol ·ı;vaca!rtlt'. 
nara bizden bir çok 1:eyler an· 3 - Şubede kavıttarını yap · 
yorlar da i~iklerini istediklerı t·rmak Uzcre bir kac gün evve' 
kad:ır bulamıyorlar. <ıtıbeve mt1ra<'aat edereltlerdir. 

Yurdumuz bu ar mhın toprak 4 - $Pbc<lc toplnnma ı:;lııi' 

ş A K A 
Mezar fCl§larına yazılan Burada evlendikten bir sen~ 

• ıonra ölen M ... Metfundur. Kan.. 
yazı, mersıye 11 kendisine çok minnettardır. 
nümuneleri 

Bun.da sevgili kocam metfun. 
dur. Onun arkasından çok ağla· 
drm; iyi ki ölr-"ü. Beni böyle ağlar 
görseydi kimbilir ne kadar üzü· 

l 
lürdü 1 ..• . *. 

Burada kaynanam yatıyor. 
Gözya§larımın onu diriltemiyece· 
ğini bildiğim icin ağlıyorum.' 

* * * 
Zavallı oğlum on sekiz ya~ın-

daki Nura11 burada gömülil. Onu 
o kadu çok severdik ki, sınıftan 
dönüşünü affederdik. 

* * * 
Burada arkadaşımız kaza kur-

banı M ... Gömülü .. Yap:ıcağı:nız 
m~sraf onu havata iade ettir.emi· 
ycceğinden me~arım y<:ptırmadık. 

• •• 
Burada hem kanm, hem koca· 

sı, hem kr::ım, hem bablsı, hem 
an,enı hem oğlu, hem de ben 
gömulüyüz. 

izdivaç mukavelesi 
tki kişi konuşuyorlardı: 
- İnsan aklı başında yokken 

hiç mukavele imza eder mi? 
- Eder efendim. 
- Nasıl. 
- izdivaç mukavelesi. 

Meğer doğruymuı 
- tki ay evvel çıldırasıya ıevl· 

yordum.. Şimdi nefret ediyorum. 
- Desene ki kadınların bu ka· 

<l:ı:- çıbuk değiştikleri dotru 
ım!ş. 

Bu~ harp içinde değil, dı
"imda bulunan ve c;iftçi memle. 
keti. sayılan bir c:ok devletler bi
le yıvecckler fcln bazı ni7.amlar 
"tkarmış, vasaklar k('l,mtn~lar -
dır: Ha.ftanm ~u ve bu ırun1e . 
rinde et yememek gibl O gün_ 
lerde hayvan ke!lilmez, et bulun-
m&la Dlier blr p yi)'QOek çe-

ürilnlerin; yeti~tirebilir.en vt- ı !l-1-940 cuma J,!ilnU 9 dur 
bu ylız en <'ok pnra kazanmış. l Bu tarihten sonra rrf'J<>nler hak memlekete de para. sokmUI o • kmda. 80 ci maddenin tatbik e. ________________________ ..,. 
ltınN.n.ıa d1Jeeeği illn olunur. 
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Yazan: SPENSER VILYAM .. 3 Dflyll HPmld'm on M"nellk Moıkova mn.ıablrl 

Garbi Avrupa, Hitl erin büy ük 
Fredriğe oldu ğu gibi Stalinin de 
büyük Petroya hayran olduğunu 
yine ne yazık ki, pek geç anladı. 

Stalinb Bl'lltık denizine ayak 
atması claha başka sebeplerden 
d ğuyordu. 

15T ALiNiN iNTiKAM 
KORKUSU 

Stalinin bugün korktufu şey 
garp demokratların taarruzudur. 

Sovyet donanma gazetesinin. 
12 teşrinisani tarihli nushasmda· 
ki bir makale bu korkusunu açığa 
vurdu. 
"- Harp yangınının Lening. 

rad ve Murmanska sirayetine 
mani olmak için, cenubu Baltık· 
tan Finlandiya yarrmadasınm şi· 
maline kadar olan klsmının, Sov· 
) <'t ·ontrolü altında bulundurul · 
ma::::ı e'zemdir." 

Bu mevzuu Moskovada ne za • 
man işaret ettimse daima aynı 
cevabı aldım: 

"- Stalin hiçbir zaman unut· 
m"z. Umumi harpten sonra, in· 
gilizler Bolşeviklerin aleyhine or
du gönde:mediler mi? 1919 da. 
İngiliz donanmasının Lenigrada 
yaklaştığını unuttunuz mu?" 

Stalin, geçen yaz, İngilizleri 
aldatarak Hitlerle clele verdiği 
için o:ılann intikam alacağını 
tahmin ediyor ve hazır bulunu· 
yor. 

STALINtN EN BOYOK 
HATASI 

pekaz kimseye tesadüf ettim. 
Sovyet Rusyada, yabancı rad· 

yo istasyonlarını dinlemek için 
hususi müsaade almak lazımdı. 

Moskovada bulunan yabancı 
muhabirler, yani biz, Rusyadan 
harp havadislerini göndermek i· 
çin son derece müşkülata maruz 
kalırdık. 

Cepheyi ziyaret etmek istedi -
ğim zaman, öğrenmek istediğim 
harbi Pravda gazetesinden öğre· 
nebileceğimi söylediler. 

Sansür gittikçe şiddetleniyor. 
du. Sovyetler, harice gönderdiği· 
miz havadislerde "harp" kelime· 
sini yazdırmıyorlardı. Çünkü ya· 
pılan harp değildi!. 

Peki, o halde "harp'' kelimesi 
yerine ne yazabileceğimi sordum. 

Pravda gazetesinde, bu çıkan 
harbi tarif eden makaleyi okuma· 
mı söylediler Pravda gazetesin. 
deki cümle şöyleydi: ''Kızılordu· 
nun, Mannerbaym çetesinin esa· 
reti altında yaşayan Fin işçilerini 
kurtarmak için, kardeşçe yardı
mı." 

Deyli Herald'a gönderdiğim 
yazılarda, bazı cümlelerin bana 
ait olmadığını göstermek için ya
zımı değiştirirdim. 

Sansür bunun farkına vardığı 
zaman, batka çareye müracaat 
etmeğe mecbur kaldım. 

Herifin sesindeki müstehzi ton 
Dike herşeyi anlatmağa kafi gel· 
di. Bu esnada ağaçlann arasından 
ikinci bir süvari belirdi: 

Don Porfiriyo, şeytani tebcssü· 
miyle gözüktü. Elinde büyük bir 
tabanca tutuyordu. 

Dik soğukkanlılığını topladı. 
Şimdi herşeyi anlıyordu. Tuza· 

ğa düşmüştü 1 Telaş etmek fay· 
dasrzdı. Cebinden bir cıgara çı· 
kararak, yaktı. 

- Beni nereye davet ettiğini. 
zi öğrenebilir miyim?" 

Don Ogüsten başını ciddiyetle 
iğerck: 

- Taç muhafızı kardeşliğinin 
bir içtimasında hazır bulunmak 
mecburiyetindesiniz. Davete ica· 
bet etmek istemediğiniz takdirde 
sizi cebren götürmek için tertibat 
alınmıştır." 

Dik riza göstermekten başka 
bir çare olmadığını gördü. Don 
Ogiisten kendisini öldürmek ni· 
yetin deydi: Dik bunu pekala an
lamıştı. Maamafib hiçbir renk 
vermedi. 

- Misafirperverliğinize tcşek· 
kür ederim." 

- Öyleyse gidelim efendim. 
Kardeşim. bizi kimsenin rahat. 

sız etmemesi için. takip ede<:ek. 
Malıi!nya, yollar tehlikelicfü. Ko· 
yopanda son zamanlarda epey 
esrarengiz hadiseler cereyan e· 
dip duruyor." 

Atlarını sürerek ilerlediler. 
Don Porfiriyo pe~lerinden geli
yordu, 

Don Ogüsten ne yapacağını 
pekala biliyordu. onun için esrar 
mevcut değildi. Dikin bu işlerde 
oynadığı rolden haberdardı. 

Atüstünde, karanlık basana ka· 
dar gittiler. Don Ogüsten yolda 
bir tek kelime konuşmadı. 
Köşkün açık kapısından geçti. 

ler. Uşaklar onları karşılıyarak 
atlarını ahıra götürdüler. 

Tacı tam olarak görmemiı 
mişti. iskemleye çöktüğü vakıt 
hiçbir şey göremez hiçbir şey işi
temez bir haldeydi. Gözleri taç· 
tan ayrılmıyordu. Hayatının teh· 
likede olduğunu unutmuştu. 

Don Ogüsten alaylı bir tarzda 
ona bakıyordu. 

Taç, etrafa sarı ile karışık ye· 
şil bir ışık saçıyordu. Topraktan 
böyle bir güzelliğin çıkabilece. 
ğine adeta inanamayordu. 

Dik kendinden gesmiş bir hal
de iken sesler duyulmağa başladı. 
Don Ogüsten soruyor, kardeşi 
cevap veriyordu. 

- Don Diego dö Ribera ?" 
- Namevcut!" 
- Don Pedro Benalkebir?'' 
- Mevcut!" 
- Don Juan de Mantillo?" 
- Mevcut!" 
- Don Joze Flores?" 
- Mevcut!'' 
Don Juan, Don Flores ölmüş· 

tü. Porfiriyo onların yerine cevap 
veriyordu. 

Mevcut olan yegane aza Don 
Oğüstendi . 

Bu komediye ne hacet? 
Don Ogüsten kemali ciddiyet· 

le devam etti: 
- Bu, Koyopan taç muhafızı 

kardeşliğinin son toplantısıdır; 
ekseriyet mevcut olduğu için iç· 
timaın açıldığını ilan ediyorum. 

~J Aşk v~. 
ıvıacera 
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miydi? Maamafih konunen, tacın 
büyük bir hissesi bana ait; bcf 
milyon altını da veremiyeceğimi; 
ilave edebilirim; üstelik kardeşi· 
niz bana ait olanları çalmış bulu· 
nuyor ... " 

- Siz herhalde bu cihetten on· 
dan aşağıkalmazsnız; biz, nasıl 
olsa, tacı bu fiyata satabiliriz ..... " 
Cebinden katlanmış bir kağıt çı· 
kararak: 

- Taç üzerinde bir hak talep 
edeceğinizi de düşünerek noterce 
musaddak şu kağıdı getirdim. 
Taç üzerinde hiçbir hukukunuz 
olmadığı yazılı. Bunu lütfen im
zalıyacaksınız." 

- Hayır, imzalamıyacağım" 
diyen Dik. cıgarasiyle kibritini 
çıkarmak için elini cebine soktu. 
Masanın üzerindeki tabancalar 
derhal kendisine çevrildi; cıgara 
paketi meydana çıkınca iş de· 
ğişti. 

Don Ogüsten: 
- tmzahyaca.ksınız, zira otur· 

duğunuz iskemle, birçok inatçı 
adamları yola getirmeğe muvaf. 
fak olmuştur. 

Dik, altın kupanın içinde gör· 
düğü hayali hatırladı. 

Don Ogüsten devam etti: 
- Belki Dona izletanın bu taç 

üzerinde hakkı olduğunu söyliye· 
ceksiniz. M e r a k etmeyin, o 
mesele de hallolunacak; kendisi 
az sonra siz imzanızı atarken şa
hit olarak burada bulunacak; şa. 
yet onun önünde imzalamamakta 

gat ettiğir.: ... e aa.ir bu kağtdı jın• 
zalarsınıı !!' 

Dik tekrar ina.detti:' 
- Reddediyorum." 
- Porfiriyo, demir halkayı .. .'' 
Don Porfiriyo tabancasını ına· 

sanın üzerine koydu ve Dikin 
<-turduğu iskemlenin arkasına 
geçerek meşgul olm.ağa ba~ladı. 

Dik ufak bir harekette bulunsa. 
Don Ogüsten tetiği çekecekti. 

Kimbilir onun gibi niçe bet• 
bahtlar bu iskemlede canvernıit' 
lerdi. 

Porfiriyo Amerikalının boY" 
nuna tasma şeklinde bir halk~: 
başına da aynı zamanda ince bır 
zincir geçirdi. 

Don O güsten: 
- Porfiriyo; bu kıymetli Ame

rikalı dostumuz fazla sükunet 
gösteriyor; soğukkanlılığı sini~: 
mize dokunuyor değil mi? Herıfı 
biraz bağırtsak fena olmaz 1 Aynı 
zamanda, Dona İzletanın odasın& 
nasıl girdiğini ve zümrütleri ne 
şekilck çaldığını anlat! Yatağtn
da kimbilir ne güzeldi!'' 

Don Porfiriyo, şeytani tebeıı
sümiyle ve birçok uydurmalarla 
anlatmağa başladı. 

Elleri bu esnada boş duruyor· 
du. Dik, boğazındaki halka sı· 
kıştıkça, hakimiyetini kaybede· 
rek mücadeleye başladı. Olduğu 
yerde kıvranıyordu. 

Başındaki zincir srkışttkça be~ .. 
ni yanar gibi oluyordu. Deınır 
halkayı koparmak için elini boğa· 
zma götürdü. Boşuna uğraşıyoı:
du. Nefesi nerdeyse kesilecekU· 
Gözleri kanlanmıştı. 

Don Ogüsten kahkahalarla gü
lüyordu. 

(Devamı var) 

Pratik bilgiler J 

Stalin çok kurnaz ve her şeyin 
çaresini bulan bir adamdrr. 

HUDUT HARlCI 
EDECEKLERDi 

Stalin, tahmin etmediği Fin 
mukavemetini görünce müşavir. 
lerine hiddetlendi. Resmi maha • 
fillerde asabiyet hüküm sürmeğe 
başladı. 

Don Ogüsten gülerek: 
- Kendi evinizdeymişsiniz gi· 

bi hareket edebilirsiniz. Karşılık· 
1ı birer şarap içer miyiz?." 

Don Pablo Salazar tarafından 

bir teklif vaki olduğu için kar· 
deştiğin artık dağılmasını, ki
tapların kapanmasını ve tacın 
bana teslim olunmasını arzu bu· 
yurdular. Bu teklif kuraya konu· 
lacaktır." 

ısrar ederseniz ....... " (Kaba kaba a:c:a:a:ı~~ ., :;@ 3 
gülerek) onu müstakbel karım o· 
tarak seçtim. Onun için güzelliği· 1• 2. 

Diktatörli.ığünde zayıf bir nok. 
ta varsa o da şudur: Kendisi, 
dünyanın bildiği gibi bir mün.ıe· 
vidir. Yabancılarla olan teması 
çok nzdır. Hitlerdcn daha ender. 

Dik bu muamele karşısında şa
şırdı. Don Ogüsten fevkalade ne· 
zaketle muamele ediyorciu. Uzun, 
dar bir yemek odasına girerek 
hafif bir akşam yemeği yediler. 

Don Ogüsten müstehzi bir ba· 
kışla Diki süzdü. Birkaç dakika 
sükuttan sonra devam etti: 

nin mahvolmasını istemiyorum. ~ ~ 
Dik bembeyaz bir çehre ile ~ 

iskemlesinde doğrulmak istedi; 3. f. 

Harici siyasetini, Molotof ve 
diğer müşavirlerin söylediklerine 
göre idare eder. 

Bir gün, hariciye komiserliğine 
ç.ağınldım ve beni hudut harici 
edeoeklerini ihtar ettiler. 
Meğer, temsil ettiğim Deyli 

Herald gazetesi, Sovyet taarru -
zunu tenkit etmiş. 

Yemek bitince Don Ogüsten 
ani olarak sordu: 

- Kur'a çekilmiştir. Taç be. 
nim olacaktır. İçtima nihayete 
ermiştir." Bunu söylerken ce
binden otomatik bir tabanca çı· 
karmış ve masanın üzerine koy· 
muştu. 

kardeşlerin tabancaları yine üze- ~ T 
rine çevrilmişti. Oturmak mecbu. · 

6

·. 
riyetinde kaldı. · 

- Sizi öldürmek. bizim için, , 5. 
- Koyopan tacınm nerede ol

duğunu biliyor musunuz?" 

meselenin hallolması demektir; 
maamafih imzanızı tercih ediyo· 

Molotof ve müşavirleri de, ma· 
lfünatfarı hariçte bulunan ajanla
rı tarafından alırlar. Ajanların 
faaliyet gösterdikleri saba ise 
tahdit olunmuştur. BütUn bu ku· 
surlara, ajanların hakimi mutlak.. 
!arını memntın bırakmak için son 
derece bir asabiyet gösterdikleri· 
ni i1lve etmek lazımdır. 

ıfc * * 
Şimalde, Finler, Sovyet asker-

lerini ormanların içine püskürtü· 
yorlardı. 

Cenupta, Mannerhaym hattı 
demir gibi dayanıyordu. 

- Şimdiye kadar nerede bu· 
lunduysa !'' 

Dik izletaya verdiği sözü unut· 
mamı§tı. Sonuna kadar mücadele 
edecekti. 

- Senor Varrens, sakın kr 
mıldanayım demeyin, iskemlenize 
yaslanın. aksi takdirde ölürsü. 
nü7. l Porfiriyoı sen de otur!'' 

ruz.'' 
- Alçak köpekler!'' dedi. 
Don Ogüsten omuzlarını sil· 

kerck: _ 
- Ağır sözler, hakaretler, boş· 

l-flardır. Nelere muktedir olabi
leceğimi bilmiyorsunuz galiba!" 

Stalinin, .birçok ajanlan bu 
şerait dahilinde, ibirçok yanlış ma
lt'.lmata dayanır ve işte bu yüzden 
hazan hesaplarında aksaklık gö
rülür. Finlindiyaya karşı hare· 
kete geçme11i de bu yanlış hesap. 
tandır. 

Şark cephesinde ise, Sovyetler, 
Fin müfrezeleri tarafından hrrpa.. 
!anıyorlardı. 

- Taç kardeşliğinin toplantı 
salonu bahçenin ötetarafrndadır, 
Senor. Beni lütfen takibediniz." 

Kardeşi bu emre itaat ederek 
oturdu; sırıtıyordu. Elinde ateşe 
hazır bir tabanca vardı. 

Dik: Vaziyet hakikaten böyleydi. 

Bütün dünya, Finlerin bu kah· 
ramanca mukavemetini hayret ve 
taktirle karşılıyordu. Moskovada 
bulunan bizler, yani muhabirler, 
bu sevinç tezahürlerine iştirak 
etmedik. 

Dik elinden geldiği kadar ne
zaketle iğildi. ''Hay hay. efen· 
dim." 

- Hangi mevzu üzerinde gö
rüşeceğiz efendim?" 

- Tacın kanuni bir tarzda sa· 
tılması ." 

Dik onları iki kere atlatmıştı. Yi· 
ne atlatabileceğim sanmakla hata 
ediyordu. Hayatı bu canilerin e· 
)indeydi. Bahçeyi geçerek eski bir bina. 

nın önüne geldiler. Kapı önün· 
de Don Ogüsten: 

- Ya? Dik hcrşeyi anlamıştı. Don Ogüsten vaziyete hakimdi. 
İzletanın hizmetçi ve UŞ3:kları· 

nı ya rüşvet vererek veya korkuHelsinki ajanlarınUl raporları
na bakarak, Finlandiyanın da 
diğer Baltık devletleri gibi uysal 
olacağı zannına kapıldı. 

Kızılordunun, Finlandiyaya gi· 
remediğini, "temizleme" ameli· 
yesinin sebep olduğunu biliyor· 
duk. 

- Taç karde!leri içeridedir· 
ler. Adet mucibince içeriye si
lahla girilmez. Onun için eğer ü. 
zerinizde silahınız var&.'l lütfen ... " 

Tacı satmak niyetindeydiler. Don 
Ogüsten: 

- Sizden başka kimsenin bu 
tacı satın alamıyacağını biliyo· 
rum. Bunu ancak temsil ettiğiniz 
sendika satınalabilir. Sizin hakkı. 
nızda epey malumat topladım. 
Senor, Koyopan tacını beş mil· 
yon altın mukabilinde alabilir 
siniz.'' 

tarak elde etmişti. 
Hiçbir kuvvet onu kötü niyet. 

]erinden caydıramazdı. Dik bun· 

KOYUN MUAMELESi 
GÖREN iNSANLAR 

Ordu, 1937 ve 1938 de yapılan 
temizleme ameliyesinden sonra 
kendine gelememişti. 

- Hayır, silah taşımam!" 
Kapıyı açarak içeriye girdiler. 

Büyük bir odanın içinde uzu;ı 
bir masa ve birkaç iskemle vardı. 

lan biliyordu. ' 
Don Ogüsten devam. etti: 

· - Sizi iki defa öldürmek üze· 
reydim. İkisinde de yakanızı kur
tardınız." 

Stalin, Fin arazisinde askeri 
üaler istediği zaman, ciddi mu· 
knvemet göreceğini tahmin ebni· 
yordu. 

lki acne zarfında, Sovyet or
dusunun zabit mevcudunun yarı· 
srndan fazlast "istifa'' ettirilmişti. 

(Devamı var) 

Masanın üzerinde ise - Dikin 
boğazı düğümlenir gibi oldu • 
masanın üzerinde Koyopan tacı 
duruyordu! 

Dik tebessüm ederek iskemle· 
sinde yaslandı: 

Tabancasını doğrultarak: 
- Ya tacı istediğim fiyata a· 

Jı;smız, yahut hakkınızdan fera. - Bütün komediler bunun için Müzake~ler in.kttaa uğrayarak 
5ila.hamüracaatolunduğuzaman, .......................................... ıımı .......................... 1 

.............. llll!I~ ........................ ~ 

Bir Hint Hikayesi 
meseleyi birkaç günde halledcce. 
i:ini tahmin ediyordu. Finlerin 
hük:Ometleri aleyhine isyan ede· 
ccklerlne emindi. Bunun böyle 
olması için "Finlandiya amele ......... 

Doktorluk, Cerrahlık 
Nakleden: 

BURHAN BURÇAK 

hükumeti" diye Kuusinenin ida· Bir gün Cehennemler Kralı hastalan· 
reıir.de bir hükOmct kurdu. dı. Maiyetindekilerin sadıkane ihtimamla-

0 gün, bugün, Kuuıinen orta- rına rağmen hali çok fenalaıtı. Birinci 
dan kayboldu. Ne olduğunu bi· nazır, yeryüzünde insanları iyi etmek 
len yok. san'atile geçinen doktorlardan birini veli· 

Stalin. Finlandiya ile harp e. nimetinin derdine çare bulmak için ge-
deceğini ummuyordu. tirtmeği düşündü. 

Moüovada, yabancı muhabir- Odasına bir zabit çağırtarak, dedi ki: 
lerin ağzında dolaşan istilft §<iyi· - Maiyetinizde iki askerle yola ~ıkrp 
alarmın doğru olduğunu altı sa- faniler arasında dolaşacaksınız en mahir 
at sonra radyoda dinledim. doktorlardan birini seçerek efendimizin 

İngiliz spikerinin sakin sesi, yanma getireceksiniz. 
Sovyct ordusunun Finlandiya hu· Zabit: 
dudunu aştığını ve Helsinkinin - Doktorun maharetini nasıl anla· 
bombardıman edildiğini ilan etti. yacağım? diye sordu. 

Nazır: Fin konsoloshanesine gittiğim 
zaman, sefarethane erkanını git- - Basit 1 diye cevap verdi. Doktor· 
mek için hazırlandıklarını gör. tarın kapılan önünde <nümüne sebep ol· 
d ·dukları insanların ruhları bulunur. Ba· ilin. "sizden fazla birşey bilmi· 
yoruz. Telefon hattını kestiler." karsınız: Hangi doktorun kapısında ruh 
dediler. Demek onların da fazla yoksa veya azsa o adam en meşhur dok-
biqeyden haberleri yoktu. tordur. Siz ve askerleriniz insanların 

gözlerine görünmiyeceğiniz için keşfedil-
Moskova matbuatı mümessil- mek tehlikesine de maruz değilsiniz. 

leri de birşey bilmediklerini söy- Vazifenizi kolayca başarabilirsiniz. 
Iediler. • Zabit maiyetile hareket etti, yeryüzüne 

Ancak ertesi sabahtı ki, Mos. çıktı. Ve sokaklarda doktor aramağa ko· 
kova radyosu, kmlordunun, Fin· yuldu. Hepsinin kapısının önünde yüz· 
leri ''cfendilc:-i elinden'' kurtar- terce, hatta binlerce ruh vardı. Bunların 
mak üzere olduklarını söyledi. kimi genç, kimi ihtiyar, kimisi de dünya •. 

Moskovalılar bu havadisi kafi ya daha yeni gözlerini yummuş kimse-
dereccde sükftnetle karşıladılar. !erdi. 
Matbuat onları ''Mannerhaym Cehennemler Krallığının zabiti bütün 
çetesi'' ne karşr epey zamandan- gün yeryüzünü dolaştı altüst etti. Fakat 
beri hazırl:ınmıştı. aradığı doktoru bulamadr. Artık ümidini 

Meıekov:ı hilkfımetinin, Polon· kaybetmişti. Kendisine verilen bir vazi· 
ya vo Finhlndiyaya karşı olan p- fcyi başaramadığ ı için gözôen dü~eceğini 
ro~ga.-ıdalardan haberdar olan dil}ünerek dolaıırkcn yolu ibüyük ıbir . .. 

~ehrin ücra bir mahallesine düştü. 
Akşam olmak üzereydi. Rivayete göre, 

çok meşhur, çok muktedir bir genç dok· 
torun kapısına geldi. E"in önünde üç 
tanecik ruh .vardı, Zabit derin bir nefes 
aldı : Aradığı doktoru nihayet bulmuştu. 

Hemen, sihirli kudretinin yarduniyle, 
doktoru uzun bir uykuya yatırdı; ruhunu 
alıp Cehennemler Krallığma götürdü. 
İşte böylece bulduğu doktoru birinci 
nazıra takdim etti; o da hemen doktoru 
hasta Kralın yanına götürdü. 

Doktor hastanın nabzını yC\kladı; di
line baktı; teşhisini koydu ve reçetesini 
yazdı. 

Divitinin yanma kalemi bırakarak ten· 
bihlerini bitirdikten sonra nazır doktoru 
hararetle tebrik etti ve sordu: 

- 'Ustat bu büyük hiazakati ne zaman· 
danberi kazandınız, ne vakıttanberi dok· 
torluk yapıyorsunuz? 

Doktor mağrurane cevap verdi: 
- Doktorluğa daha bu sabah başla· 

mı§tım. Cevabını verdi. 
Cehennemler · Krallığının birinci na· 

• zırı: 
- Bir günde üç kurban 1 Bu az şey 

değil 1 diye mırıldandı, ve doktoru bu 
gölgeler memleketinden derhal koğdu. 

Doktor yeryüzünde yine eski şeklini 
aldı, eski heyetin.-: büründü ve sabalı ol· 
duğu için de vizitelerine başladı. 

Hemen o sırada civar köylerden birin. 
ele cançekiştiren bir ihtiyarın yanına çağ· 
rıldı. Durmadan koştu. Bütün ihtimamını 
gösterdi. Memleketinin Adetine göre de 
ilaçlarının tesirini görmek için hastanın 
yanmda kaldı. 

Felaket gelince üstüste gelirmiş, hasta, 
ilaçları aldıktan az sonra son nefesini 
verdi. Kederden deliye dönen aile halkı 
bütün kabahati doktora yükledi. Müza· 
kere için bir odaya toplandılar ve konuşr 
maya başladılar. 

Doktor bitişik odada bütün söylenen· 
leri dinliyordu. Bir aralık Cehennemıer 
Kralının ilhamile söz söyliyen ihtiyar 
amcanın "bir ağaca bağlayalım ormanda 
kaplanların önüne atalım.. dediğini 
işitti. 

ZvallI doktoru müthiş bir korku sardı. 
Gcceyarısı ölen müşterisinin evinden fır -
!adı. Bacaklarının bütün kuvvetile koşma· 
ğa başladı. Aile halkı peşini bırakmıyor 
kendisini takibediyordu. Epey koştuktan 
sonra bir ırmağın kenarına geldi. Bin 
müıkilatla yüze yüze geçti. Fakat ötekiler 
hala peşindeydiler. 

Nihayet bin türlü hileden, bin türlü 
korkudan sonra cellatlarının elinden kur· 
tuldu. -Ustübaıı sırsıklam, çamur içinde 
evine döndü. 

tçeri girdiği vakıt oğlu hala çalışıyor, 
babasının vaktile kendisine bıraktığı ki· 
taplardan tıp tahsil ediyordu. 

Doktor genç adamın yanına atıldı. 
Masasının üstündeki kitapları hırsla dar. 
madağan etti ve : 

- Oğlum, dedi. Doktor olmak istiyor· 
sun herşeyden evvel yüzmek öğren ... 

İşte zamanın bu hikayesinden, burada
kl "yüzmek" kelimesinden cerrahlık an· 
]aşıldı ve doktorluğun yalnız cerrahlık 
kısmının miisbet netice verdiği hükmii 
çı~dı. 

Z · fi:}:J3~ 
A. . 9. 

DOGCı'1LER 

Yaz ' geliyor; gençler denizlere 
ve kırlara· açılacaklardır. Böyle 
tenezzühlcre çıkan her genç dü .. 
ğüm yapmasını bilmelidir. Bura: 
da size · dokuz: "düğüm" şeklı 
gösteriyoruz. Elinize . derhal bit 
ip parçası alarak gördüğün~ 
düğümleri yapmağa çalışınız. 

Günlük bulmaca 

SOLDAN SAGA:' 
ı - Heykeltr8§ '(iki kelime). 2 -

Hububat taciri (iki kelime). 8 -
Allmet, yUze gülUcUIUk. ' :..... Ters çe. 
virln •'benim bUyUk "a.ıinem'' olur, 'ınt· 
saflrhane. '5 .:_ Anadolud& blr mmta• 
I<., bqa kakmaklık. 6 - Silllım kJ.., 
sımlarmdan, · edat, ahllkl hl!!lerdell-
7 - 1'"azlala.ştırmıt edl\b, sayı, göğ11S· 

8 - Hububat da olabilir ~bze de· 
9 - Çevirenin arkadqı, FransadS 
bir §ehlr. 10 - soru edatı; bir renl<· 
11 - Bir edat. ııevgl, bir emir. 

' YUKARDAN AŞA(ll : 

1 - Bir yere giden (iki kellme)• 
2 - Eyvallah diyen (iki kelime, terd 
çevirin korkunç bir · mablftk oıur· 
3 - Hlyanet ctmekllk, ekmeğin ye• 
rine ka.lm olabilir. 4 - Yqıy&J1• 
cümle. 5 - VA.3rl olan, bir cins t-ıeJ:· 
6 - Nihayetine bir ''er'' gettrırııe. 
nlz kO.Cl olur, ~eret. 7 - Bir emır. 
kumaşı~ UlyU, lokantacının hazırta· 
dığr. ~ - Nakld darbeden (lkl keli· 
me) . 9 - Bir devletin mıorkezl. ali-
10 - Ters çevirin bir cihet oıur. 
11Upbe, .sop. 11 - tıııı.nın doğduğU ·yer. 
nota. 

85 nwnarah bıılma.canuı hallt'dll • 

mit ~kil: 
SOLDAN SAGA: 
ı - Avuç açarak. 2 - CavaıaCOS• 

K. 1 - Irak, !at, fa. • - Dil, •ırat. 
v. 5 - Ulaşan, oda. 6 - Y, makale, 
an. 7 - Akalın, zayi. 8 - RAk. ıı. 
Şaban. ~ - Aç, ka§man. 10 - l°'IY 
vanoz, ıt.t. 11 - Ket, ~. 


