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Rusya ile ittifak mı' 
Yoksa Rusyaya 
Sadece yardım mı? 
~~;;~Rusyaya toc,avü;i 1 

i..:~ ta otomatik surette Amcri. 
kajı da harbe sokmuş olacaktır. 
/\nHırika. dertllince ilk dakika
larda. uslu uslu oturmayı tercih 
C~iş olan Japonyanın akla geL 
:memesi .kabil değildir. Uzak. 
~ark empecynl.imıinln ne karar 
verec~ği kestirileme1!" bile Al. 
tnan - Rus harbinin .n"rlkayı 
:mücadeleye kanşmak hususun. 
da çok teşvik etmekte olduğu 
şüphesizdir. Zaten ortada ibir 
'batırılmış vapur hadisesi vardrr. 
ve münasebetler pek gergindir. 

Yazan: 

llaeybl Caldt Yalçm 
Rusyayı kendi tarafl&rma ala. 

Pak Alnuı.nyaya karşı bir kun-etli 
dlifman daha temin etmclt istlyen 
''e Ruı;yanın oynamal,"S kalktığı 1 
0 Y1ln netices.inde huna muvaffak 
0laınıyan garp demckra. .. nert ar. 
Zlllarmın §1,ındi , kendiUğtpden t.a. 
haki.ul< et~ini gördUlf'r. 

Acaba şimdi ne yapacaklar? 
ku ya ile İngilte.ro \e Amerika 
arasn,da bir ittifak mı akdedile
<'~k, yokşa demokraı;iler So''Yetler 
:&lrUğine Sadece bir yardrmla mı 
lkUfa edecekler'? J<.omünlzm ile 
garp demokrasllel'inln mahdpt ~ir 
ı;&ye için olsa blJe şu sırada itti. 
fak ~N>llooeklerine ihtlma.1 ~er. 
tnlyornz. punu lngiltere ,.e Ame. 
rfka e~arnunumfyeslne ,kabul et. 
Urınek pek zor olur, Çiln)ltt · tııgi-
11& • Blrle~llı .Amerika de\'letlerl. 
U. "'"""'Cki en mllhlm Uih mü. 
~ o tuu!t'Lnrıt •""'O"'Juı••"- ~"" 
~ ferılerln ~et\ni mllda 
f.,_ d&\'881'1ır • ..NU.lllk yı'Jolinqı; 
.._llttaç bir reJim ı.e · kom~m 
de •ıt- olmaase. aynı derecede o
tor:lter bir rejimdir. 

ı8inaenal~yb. blrhılni müttefik 
diye göğse basmak ,.e diğerini ka.. 
'-ha.tıı görmek tnglllz _Amerikan 
halkının ma.ntığınm kolay kolay 
kabul edemiyeceği bir i. tir. 

Ancak Rasyaya yardiinda bu. 
1\Uunak lugtllzler \'e Am~rikahlar 
icfn ihmal ediJemlyeeek bir nzlfe 
l6Jkiı etmlıtlr. Alman _ Rus har
bi hatlar başlamaz Mister Çörçll 
taraııodaıı bhar edilen bu niyet 
lkj gün içinde pek wn·et buldu 
\·e Britanya lmpa.rarorlnğunu ~
lctı eden dominyonlar tarafmdaıı 
da tas,·lp edildi. 

Alrnau rad)'Mu, 1ngilizlcrin ken,. 
diJer1 Amerlkadan yardım dilenir. 
ken Rusya~ naSrl yardım edtt.ek
ler diye eğleniyor. Her halck A_ 
tberikan menbaJ&rmm · harikulidc 
llıfflızuliyctt bu su.ali oev&J>81z hı. 
l'&krnıyacağı a§iki.rdır. 

Amerika.hl.an bu meselede İn _ 
glJizlerd("n daha he,·esli ~örüyo. 
l'lız. Mühim Amerika. gazct~lcrln
den biri bu fırsa.tm kaçmhruuna_ 
111111 ta\·idye ediyor. Bu fırsat A. 
lnCMkanın harbe ginn~dir. Çün. 
idi Almanra So'-yetler Birliği gibi 
llıuau.am bir düşmanla. ~ışmak 
Ve onu ı;:abok tepelemek lı;:ln 
ıtarptaJd tayyare kuwet.lerinln 
höyük bir kı~mmı şarka nakletmek 
ıne<'lıuriyettnl duymu!flur. Alman. 
Ya)·ı ?t&rkta rahat rahat dö,'tişme
l'e hırıJmuunah \'e garpta nlo;be 
~ za3,f bulunmasmdan istifade 
~er(:".;; Atlantlk denizindeki kor. 
11&nla.n asgari bir feda.kirlıkla tc. 
lrılılemelldlr diyor. Böyle olursa 
ı\lmanyanm' Rusya.ya teea\'ÜZÜ fı. 
deta otomatik surette Amertpyı 
da. harbe sokmuş Olacaktır. Ame -
111ca denilince Uk dakikalarda uslu 
lbılu oturmayı tercih etmiş ola'l 
"•ı>onnnm akla getmeınesi kabil 
deifldtr. Uzakşark emperyallımi • 
ilin ne karar ,·ereceği kestirlleme. 
'e hile Alman Rus barblnin A. 
blertkayı mü~eJeye ka.rlşmak 
hllsu. .. unda ~k tey,ik etmekte ol
duğu tıüpbesizdlr. Zaten ortada 
bir batmlmış vapur bidisesl ur. 
dır. Münasebetlel' pek gergindir 
\·e Amerika etkin umomiy~ de 
harp fikriyle kMi derecede ülfet 
~ycla etmıştfr. 
Şu döşttnceleri bulisa edersek, 

ftusya ile ittifak yok, fakat ona 
boı bol yardan '''· Hatti Amt.rf. 
kıınrn harbe iştiraki gibi geniş bir 
) ardım n.r dfınilebllir. 

t~pan~·a harldyf' nazırı Suner 

Baltık mem
lektlerinde 

• rsvan Qe· 
nişlvor 

Baltıktaki Rus 
askerıeri 

iki ateş 
arasında 

kaldı 
StPkho-lm, 2 5 (A.A.) - Gelen 

haberlere göre Balt.Ek memle., 
1. • • • - • ·---.....:a--.L.-
dir. Litvan~ Mllra ~ya 
ve Estonyada aya.klarunıtlantır. 

••• 
Vif, !S (A.A.) - Ofi - Havas 

asken muha;biri yazıyor: 
Finlandiya, hava bombardnnan 

!arma rağmen tedafüi bir vazi
yet muhafaza ediyor. En şiddet. 
li muharebeler Beearabyada ve 
Grodno mıntaıt.asnAa oluyor. 
Baltık memleketlerinde Sovyet
ler müşkül bir vaziyette ve Bal
tık asilerile Alman ordusunun 
iki ateşi arasında biılunma.kta,. 
dırlar. 

Helsinkiden 
Ağır yüklü Sovyet 
kamyonları geçıyor 

Hc!ıinki, 25 ( A. A.) - Dün 
öğledenberi ağır yüklü kamyon
larfasılasız Sovyet elçiliğinden 
hareket etmektedir. Bu hi.dise 
h~lk arasında uzun uzadıya ba. 
hıs mevzuu olmaktadır. 
Maa~ih Finlandiya ile Sov

retler Birliği arasındaki siyasi 
münasebetlerin kesilmesi ihti 
mali hakkındaki ha:bcrler teey: 
yiit etmektedir. 
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Madritte 
Sovyetler 
aleyhinde 

nümayişler yapddı 

Hariciye nazırı halka 
şöyle dedı: 

·Sizi çağıra
cak sese 

hazırlaninız ! 
o 

Avrupanm tarihi 
Sovyetlerın .imhasın1 

emrediyor 
Madrlt 26 (A.A.) - Diln öğleden 

sonra J4adrltte binlerce talebe ve Fa. 
lanj mensuptan Sovyetler blrlitı a. 
teı~~de nümayiflerde bulunmu§l&r. 
dır. 

Mitıngden aonra talebe partinin 
merkezine gitmiotlr. Orada bir çok 
ytınek" zevat ile h&rieife nazın Su. 
ner de bulunuyordu. Haricl:ye nazın 
halka bftap ederek aplıdakJ beyanat. 
ta bulunmuıtur: 

Arkadaşlar; · 
Çok ıö.z aöylenıe zamanı değildir. 

şu anda Falanj kararını vermektedir. 
(Devamı 4: ilnctlde) 

Rue t&yyarelM tarafmdan blU't'beye ~ Höst.ence eebrlnden bir göriintiş 

Pravda yazıver: 

Düşmanın 
kuvvetli 
olduğun~ 
biliyoruz 

Fakat galip geleceğimizi 
de bıl ıyoruz 

M05kO\"&, 25 (A.A.) - Pravda 
gazet.eıet yazdığı uzun bir makale. 
de diyor ki: 

Bize taarruz eden dli§ll1anın 
kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ko • 

SOVYET 
TEBLIGi 

Alman 
Rus 

tankları 
arasında 

Büyük muha
rebeler oluyor 

RUZVELT 
· Amerıkamn Rusyaya 
yardım edeceğini söyledi 

Vatlngf.on, :ı5 (A.A.) - B.B.C, 
Ruzvelt Birleşik Amerikanın 

Sovyet Rusyaya mUmkün olan her 
ya.rdmıı ya.pacağuıı söyleımişt.ir~ 
Reisicumhur, bu ya.rdmım mahi _ 
yetini henüz tayin edemiyeceğinl 
çUnkU henüz Rusyanm neye ihti • 
yacı bulunduğunu bilınediğinl ilA • 
ve etmiştir. 

V&§lngton, 25 (A.A.) - Birle. 
3ik Amerika hilkfuneU, So~et 
Rusyanm alaca.klan üzerindeki 
haczi kaldınn~tır. Bu sayede 
Rusya mlibayaatta bulunabilecek. 
th-. 

layca muzaffer olacağımızı bekle. -o- D ..f. k• d 
_ • ~h!lll"'.lt,P l1'$1cla- h:r-.;t .sıdl'lrin r:01:1e ız e 

t19iiiz «ılilar• ~~ ~=::="'b,~llyo•rug,iill'ı~~~~,..,...u.~~MIWıNl.iıi_,....-:!Komunizm doşmanhğı 
Beyr,uta yaklaştılar :=. plip ~ı~mızı de bili- --0-- gizlenmıyor 

'Pravda Alma.nyanın vaktiyle SOvyet tayyareleri tara- Lizbon, 25 <A.A.> - Gueteler 
'Ukranyayı ele geçirmek teşebbü... Alman ve Sovyct krtalan ........... _. o 

Mercayun mın
takasında 

muharebeler 
şiddetıendi 

Ku.U.. IS (A.A.) - (B.B.C.) Son 
haberleı'\,göre Beyruta mllttefiklerin 
ileri h!\reketl bJz1ı bir surette devam 
ediyor. Müttefikler, Beyruta on mll 
kadar meafededlrler. Mercayun mın
takaamd& ıtddeW muharebeler devam 
ediyor. 

Kalıire, U (A.A.) - lnrtHz tıebtlil: 
Suriyede dün İngiliz kıtalan Şamm 

cenubu garbtJılnde Daganayı i§gal et
miflerdlr. Buradan Şam • Beyrut yolu 
na doğru ilerlemektedir. Hür Fransız 
ve Hintli kıtalar Parzenln §imalinde 
bulu:ıan yüksek mevkileri taarruzla 
uptetıni§ıerdlr. Mercayum mmtaka. 
ımda kıtalanmrz yeni mevzii kazanç. 
ıar eldi' etmişlerdir. Muharebeler de. · 
vam etmektedir. Sahil mmtakaamda ' 
Avwıtralyalı kıtalar mühim difer bir 
terakki daha yapmıılardır. Topçumuz 
Damurdaki Vifl mevzilerine' ka~ı fa. 
ali~te geçml§ bulunmaktadır. 

11u u h t ıat M ı a fından bombalanan - -n a rr ıyor ve §OY e cvam da vukubulan ilk muharebeleri te. 
ediyor: 

K • • t ba'riiz ettiriyorlar. 
O zamandanberi kuvvetlerimiz QS ence Hilkümet gazetesi olan Diorlo 

kıyas kabul etnH'Z derecede art. ı da. Manha, Portekizin hiçbir zaman 
mıgtır. Hergangi bir dü,.mana czi. şehrı• harabe komünistlik. aleyhindeki vaziyeti -
ci darbeyi indirmeğe muktedir, ni gizlememiş olduğunu hatırlatı-
kuvvetli, mükemmel .ııllahlandırıl· yor ve bu vaziyeti katiyen idame 
mış ve iaşesi mükemmel bir Kızı. halı•ne geldı• ettirmesi liznngeldiğini yazJyor, 
lorduya, bir Kızıl donanmaya ma _ 
lik bulunuyoruz. --0--

0ç günde Sovyetler 374 
1 Almanlar 381 tayyare 

kaybettiler 
(l"an~ı 4 \İneüde) 

ÇERÇEVE 

Yolda düşündük l eri~ : 

Politikava 
dair ••• 

Finlandiyadaki 
Polonya elçisi 

llel inki, f5 ( A .A.) - Harici
ye nazırı, eski Polonya. elçisine 

1 
ve ata.şemiliterine pasa.portlan 
ru vermiştir. ı 

otomobil~<", onun mahrum lllÜhell
dlsi fllo1,of, malik !}Oförü poletlka. 
cıdrr. 

** 
Vakıa tı.umazhk zeki olmadlğı 

gibi, poletika da tcfekktir deiU. 
dlr. • 

** 
PolctlkaCida ahlak, netsi değfl, 

gayri taıabe memur bir köpek 
hayslyeüıide •.. 

iki lecı : kaza 
Ederi in 
bey.analı 

Necip F azıı Kısakürek · . 
Poletika, mlltetler, cemiyetler 

n · fertlrr arasında, ı karşılıklı 
menfaat ~nurunun pliinla.,tınlma. 

** 
Fakat günün poletikası, bütün 

beşeri itikat \'C emniyet daya.. 
naklannı ı;:ökertecc1< \ 'e bütün blr 
lc:tlmai cinnet belirtecek kadar 
hile dchaınnda ytlkScldi. Kahra. 
manlıkla munzi giden \C aldatır. 

1\('n öl'ret.cn yeni zaman J>Oletlka. 
sına ~öre, artık hlrblr el sıkıla
maz, hiçbir hn7.aya dayanılamaz, 

hiçbir hesaba J."Üve.nUemeı. Da\'8 
"çık: Tarirlardan her biri bir de 
·raya mahsus nihai bir kazanç ara: 
ıhğJ için, bir kcrt'ye mahıms olarak 
düşml)·cceğl sefalet \·e bcftd d4! 
ç.ıkmıyacağı uhiyet brrakmıyacak. 
l ır. 

' 1 ' ) 

BiR HAMAL 90 KiLOLUK f.A· · SoYyet· Rusyanın . 

SULYE ÇUVALI ALTINDA ÖLOO '.J:;:~~~ı~1~~i:~cdir 
Sirkecide tramvay bir gence çarptı, 

yarah hastahanede öldü 
IJ'abtakalede Ha.sır lakelesinde ha.. 

mallık yap3n Halil, dUn içinde 90 kilo 
fasuıye bulunan bir k!lfeyt sırtmda 

tqırken ayağı tap takJl.nıış ve yere 
yuvarlanmıştır. 

90 kiloluk bir ağırlık altinde. kalan 
Hal!.l ağır surette yaralandığından 

kaldırıldığı Cerrabpa~a haataneıinde 
biraz M>nr.& ölmllfttlr. 

TRAMVAY llAZASJ 
Diln Slrkecickı feci bir tramvay ka.. 

zuı 01muı bir genç tramvay altında 
kalarak ölmll§lUr. 

Taksimden Fatihe giden tramvay a. 
rabası Sirkeciden geçerken Fatlhde 
oturan 27 yaııarmda All. yürüyen 
tramvaym önüne geçmek üteDilf, fa. 
kat aka! istikametten bir otomobilin 
geldiğini görtınoe geri döhmllftUr. İ§
te ·bu tırada tramvay Aliye çarpmıı, 

ba§mdan ve vücudunun muhtelif yer. 
lerlnd~ attr aurette yaralamııtır. 

Yanılı biraz sonra kaldırıtdığl ea. 
nal haatanesinde ölmll§tür. 

Hldlae baklanda tallkikata ba§laıı. 
,,. .·.. . -~ 

. ---0--

Hitler bir kere daha 
verdiğı söze ihanet 

e,m,ştır 

Hükômet şekilleri ve 
coğrafi vaziyetleri ne o
lursa olsun bütün mem
leketler nazi sisteminin 
kendi emniyetleri için 

ne vahim bir tehlike 
· teşkil ettiğini 
anlamalıdırlar 

(l'azmr 5 indde) 

81 ·~··· 1 ' ** 
işin içine kaba me-nfaat girince, 

miskin hile· de peşinden girer. O. 
nuA ..lflndir ı ki poletlka, basit, lıi. 
lckirlılnn ı.anaati bilinir; , .e bu 
yüzden tll'.d soyuna benıcr bir in
san neslinin inhisarı altındadır. 

Aıılanlar•bu • makama nasıl n ne 
zaman tcnezziil edecek, bilmem ••• 

. ** 
Polctikaemm bütün ga~·c 'c f!is_ 

Uıml, güneşin doğuı:u \'c batı!\ı a. 
raı-ınd&ki kısa 7.amaıı ~mı Is. 
tlsriıar etmek olduğuna göre, o, 
faniliği ve eücellğl lçllide mc ut ••• 
Sen Mırlan fethedeyim diye kan 
'\'e h~kırtk l(':lnde <'an çekişirken, 
poletl~ı. günleri f;a8m35ma tak. 
mıı, zevk ve t<a.hkaha içinde ea.ı1 
bfl81emektedfr. (Gündelik pol~U. 
ka) tabirinin, kolay, uı, iğren~, 
fakat hi.ldm llH'J81ek seyrini ı,ıc 
bu nokiada arayalım. 

** 
ittimal tefek~iir rıi!ıtomıert bir 

** 
Fakat büyük netJce, Ş(\ytanlarm 

değil, nıeleklerlo... Şeyt&n, aldata 
aldata ebedi hayatmı cehennem. 
de g~lrett-k .•• 

** 
Xltcklm iki veya 8~ cehennem. 

lik Ş("~1anm boğaı boiaza gebne. 
slncl<"n anoak melekler ve ebedi 
hayat dösturlan fftydalana.blUr ... 

** 
İslim dininin ŞU &7.&mfltft Ö)çfü;;ı 

muUaka mazaffcrdJr: "Eb bü\ ü' 
hfte-, hileyi teı"aı:etmek ••• " ~ 
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Koca Veli, ıişko Muataf~ Adalı Petro, Tomas Pirinakis kala
balıktan ayrıldılu; koranlarm reisine doğru ilerlediler; üç 
dört adım iforisinde durdular. 

Alblno Matoru:sa gerçekten ya .. riz. Her 5eytmlz sizin 'olsun, yal. 
hudi idJ; Viçcn.r.onun ıurada bu • nız canlarımn:ı ve hUniyetimizi 
rada aldrğr yahut yakaladzğJ eeft• bağışla! 

lerin fiaµannı tayin eder, onlan - Para tamam olmnh ! Bir ak 
paz:ar1:ıra götUrUr, :s:ıtı§lannı ya • çe bJlc eksik olmamalı! Çnbuk 
pardı. UnkimUği de vardı ve ke • t.opıayın ! 
sik :ycrı r1 dağlamakla, karın ağ. Erkekler kemerlerini bopltJ -
nl&ının ~umga ile, bq afntan- yor; kadmlar kilpc ve bilezikleri. 
nm cıııscye vunılacak yumrukla ni, boyunlarındaki alt.mlan ç:karıp 
tedavi cdlldiğlnJ bilirdi; beo altı veriyorla'rdr; baularmm paralan 
sene evvel bu konııınlar an.ama fa.}varlannm yahut cepkenlerfnln 
esir olarak dUjmtl9, kır.k bir be- birer tarafına dikilmişti. Bir kıs.. 
cıı.:,~ fyJ etUği için onlardan ayni- mı '8e evlenno götnrtllllyor; ora. 
mnmayn ın.ahk6m edllmi§ti. Kaç .da bir sandık dibinde, bir küpte, 
defa: tavan aruında, ocak içinde, top -

- Arttk beni bırakınız! Allah rakta bulunan paralan getlrlyor-
aşkma bırakınız! du. Bunlann hcpsl köy meydanı • 

Diye yalvarmlf; fnkat bu ricası nın ortasına terllmft olan bir çcv. 
kabul edllmem1': f'eYe konuyordu. Altm ve gümüş 

- Yerine daha i;-wnl bul da bl paralarm araamda altın ve gtlmllş 
raknl~ ! · Jdncirler, küpe, ve bilezikler, yU. 
denilmişti. %Ukler ve tek tük mücevherler 

Viçenzo e~etti: parlıyo'rdlL Viçenzo gene Albino -
- Şu sürflye fiyat blç!.. ya emret.tt: 
Abino hepsin.e göl gesdJTdi: - Say bunlarr ..• Çabuk ol! .• 

genç fW.an ve dclikanlılan, gür. Albino ifc ba.5ladı; saat, kös -
büz erkekleri daha yakmdllll kı . tek, gerdanlık, bilezik, ylizük ve 
saca tetkik etti; 80nra reisin ya... küpe gibi süs eşyasına da fiyat 
nma döndn; aivrl aakalmı a~ • biçiyor ve bir kenara koyuyoı·du .• 
layarak bir iki dakika dilfünıdil: Paralarla birlikte hepsinin yedi 
parmaklan vıe dudaklan bolli be- yliz seksen lira tuttuğu anlaşıldı. 
lirslz oynadı; bqaıı kaldırdı ve Viçenzo: 
cevap verdi: - OL-nadr ! Tamamlnnınalı ! 

- Bin ikl yllz cUlka altunu... Diyordu. Koca Veli para ve mU. 
Viçenzo, kardeşlerlle k11a bir cevher yerlno eşya ve mahsul ver 

konuşma yaptı. Sonra köylülere meyi teklif etti, liı.kln korsan reisi 
döndü: bu tekllfln Uzerlnde bile durmadı: 

- Sizin ileri gelenlerfnJz kmı- - Paradan başka hiç bir şey 
lerdlr? Ortaya çrkamtar!. kabul etmezdim; ben kuyumcu 

Koca Vell, ısişko lıılwıtafa, Ada. değilim, bileziklerle yüzüklerle 
111 blab&.. uğra~ca.c vaktim yok; başka bi • 

Avrupa ile tren 
muvasalası 

15 güne kadar 
başlıyacak 

Ankaradan blldirlldlğino göre Av. 
rup:ı. ile t.rcn yolu muvwıalıımız, 15 
gUno lu>.dar y~idc.n v muntazam lbtr 
gekllde ba~zyacaktır. 11letmenln §lm· 
dilik aktarma suretllo ya.pııacağı nn
lqıtınaktadır. ÇUnkU bozuk olan de. 
mlryolu kllpıillerinln lnş:laının bir~ 
ay süreceği tahmin edllnwktcdir. 

Boğaz ve Eyübün 
imar planları 

Belediye imar lılerı mUdUrtı bugün 
Ankaraya gfdccclttlr. '.Mu.iür. Cihan
gir, Ayaspap, Bogıızlçl ve Eyüp ka.. 
zalarına alt ta!sUAt plA.nırınnı da be
raber götOıilp nafia. vcklUctlnc a!'ZC• 

deecktır. 

Kaçırllan genç kız 
Dutlukta üç gün üç 

gece kirletildi 
Mehmet damda blr dutçu, Tarlabe. 

ımda oturan Hristo adında birisinin 
11 ys.§ındaki kızı Elcnlyi lm<:ırmış, 

Meclcliycköyündckl dutlukta Uç gün 
llç gece nlıkoyarak ırzına geçml§tir. 

Mehmet yııkalanıp mUddciumumll'. 
ğe, kız da ailesine teslim edll~iııtır. 

----0---

Adliyc sarayı için 
istimlaklere başlanıyor 

İstanbul adliye sarayının, eski hn. 
plshane bln:ut ycı1nde yapıtmıısı mu. 
vafık g5ıillmektedir. Bina 1çtn icap 
eden istimltıkıerc yakında bnşlamıcak. 
tır. Bunlıı.r da Sultruıahmcttcki kah
velerdir. Du sureUc caddo gen .ıetıı. 
miş olncaktır. 

Mesut bir nikah 
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1 BASIN BıRLıGı 1 

1 KARTLARI 1 

ALMAN ArUAŞMASI !Yakında azaval 

B. Millet Meclisinde tevzt edııecek 1 
TORK • 

Bugün 
müzakere ediliyor Mün~kale i 

Hariciye Encümeni muahedenin: 
· tastıki ıayıhasını aynen ve ~ 

V t;kilimiz İ 
i 

müttet1kan kabul etti ı Basın mensuplanna 
azami mttlaadekar 

lıkta bulundu 

i 
i . : 

Ankara !5 (TelP-fonl:l) - HUkOmC'. 
timiz .le Alınan Relch'ı ·nramnda 18 
haziran 1941 tarihlnde imzalanan dost 
lult muııhedesinln tasdiki hakkmdakl 
ko.ııun Uıyllıası, dUnkll mccı • .s hnıiclye 
encUmenlnde görll§Ulmllış, l': riclyc ve. 
k'H:niz Şllkril Suraçoğlu tarafından 

bu hususta izıı.hat verilmiş, cncUm<'
nin şu karnm vnrdığt anın ılml§ttr: 

istanbu!d 
24 700 beden terbiyesi 

mükellefi var 
Bcd"n terbiyesi mUkcllcfiycU kanu. 

nuna tcvtıknn 30 nll'tıstoa 10(0 dn 
kurulan gençllk klUplcrlne, viU\yet he. 
dutları da.hlltndc 10.200 kl§I knydedU. 
mlştlr. Ayrıca 14.300 ld§I de fabrika 
ve mll .. s§csclerdc beden terbiyesi ile 
meşgul olcıaktadır. Yeni tcııkUUtan 
sonra, mtikellcflerin miktarı 28 blnl 
bulacaktıı·. 27 temmuzda Fenerbahçe 
stadında atletizm mUaabakalıın yapı. 
Jacaktı . 

Fınnların tefti§İ 
Belediye reis ınua,iıü Mwıt&fa Ak. 

oy, dun, ı;ıehrin muhtelif ycrlcr:indekl 
fırınları teftiş etmiştir. 

"Muahede, iki tarafm toprakl:ırınuı 
ınasunlyotlne ve tamamiyeti mOlklye.. 
sine kar§ılıklt ol rak riayet ve blrfbl
rtnln aıeyhine mQte.,;eccih her tUrlU 
harekılttan teva.kkl ~ iki memleketin 
mll§terek menfaatlerini al&.kada.r eden 
meselelerd<J dostane teması rda bulu.. 
nacaklan taahhütlerini tazammun e. 
den bir anla§llladır. Muah~e on sene 
müddet lç!n yapılmıştır. Ve diğer dev. 
Jetleri" girlşUğtmJz taahhUUcrlo tc. 
aruz etmediği gibi bu nokta her lkl 
taratın da mevcut taahhUtlerinln mu. 
teber kalacağını Mutazammm bır kay 
dı ihtimz1 llo de multacldlme<le teyit 
edilmiştir. HUkiimetçc tnkJp olunan 
ve BUy(lk Millet Mecll.ıJlr.ce de tasvip 
edUmlJ ol:ın '1•1lh s!yııseUne uygun bu.. 
lunan muahedenin tasdikin! derpl§ e. 
den kanun lAylhaaı encUmenee aynen 
ve mUttef'ıkan kabul edilm~tir.,, 

Encllmcn mazbatası tabcdilerek A. 
znya da#ıtılml.§tır. Encümen, ılylhn. 
nm mUstacelcn mUzakcrc.ıılnl umumi 
heyetten istemektedir. 

Llyiha Büyük MUlet Meclisinin 
bugünkü toplantısında mUuılı:erc cdl. 
lecektir. 
~ 

Fuar için n kil 
ücretlerinde tenzilat 
iurur 2-1 (A.A.) - Fuar mllnascbc.. 

' 
: 

t . : 
Ankara, !S (Telefonla) - Ti.r:c' 

Basın Birliği Reisi Falih Rtfk ı A
tay ve umumi kti.tfp Nnşit Hakkı 
Uluğ, dün MUna.kalAt Vekili C: ''· 
det :Kerim tncedayıyı ziya.ret et . 
ml. ve Basın Birliği ka.rwnu mu 
clblnce Türk bum kart.mı Mmıl 
olanlımn deniz ve kam vasıtala • 
rile seyahatlerinde göreccklc>ı ı 
kolayhklar hwruıstmda görfuimllcı • 
lerdlr •• Sayın :Münakale Veklli1 1iz 
Cevdet Kerim 1nccdayı, B <ıın 
Birliği ml'Osuplarma azami mi ota 
adeklrlıkta bulunmuştur. 

Diğer' taraftan :Maliye Vekaleti 
de Basm Kartı nizamnamesi ile bu 
kart hlmillcrinln hab olacakları 
haklara dair müsbet mütaıeala • 
rnır BaşveUlcte bildirnti§tir. Dn • 
biliye VeWeti de bugünlerde 
mUtalCMmı biJdireccktlr. 
Kartların yakın zamanda azaya 

tevzline başlanacağı a.nla~ılmaktn
dır. Bu kartlar, san, yeuıı, mo.Yi 
ve krrmw: renklerde ols.caiktrr. Sa. 
n kartlar, haftada en az iki de>fa 
çıkan siya.s! bir gazetenin sahip 
ve başmuharrir, yazı i!}leri mlldli r. 
lerile daimi muharrir, mu:hbir, fo. 
toğra!çı ve rc~a.mlarma ve Ann· 
dolu ajansmm umumi mftdllrU ile 
başmuharrir ve daimi muhanirle. 
tine ve fotoğraf muheblrlerin" 
verilecektir. 

Irktan ay • rsanlarm rei. rinln yalanı yU.zUndcn bu !elAkete · · ö Ank d b'l · 'ld ~· Dahı!iye '7ekilı Fa.ık ztrak'm I ara an ı dın igıne göre 

-0-

Ankarada kahve 
tevziatı bugün aşlıyor 

Ule devlet demir \"e dcnizyollannda. 
yolcu ve C§y& nakil ncreUerlnde geçen 
.seneler olduğu gibi tenzHAUı tarife 
tatbik olu!l!lcaktır. Fuann devam et.. 
Uği. :?O ağustostan 20 ey!Ol nrasmda 
dcnlz ve kara yollarında llllve cse!r. 
ler yapılac:ık ve vapurlarda izdihamı 
önlemek makim.dile lstlA!' haddinden 

Yeşil kart, yukandakl fıkrada 
intişar kaydlne uymayan siyasi 
gazetehırle siyaııt mecmuaU>r.n 
sahip, başmuharrir, yazı tulerl rrıU 
dilrleri, daim! muharrir, muhab'r. 

sine doğru ilerlediler; ~ dört a· ı uğradığınız için razı oldum. Müna. kızt Handan öztrak ile Şefik 
1 

bugün Ankaralılara kahve tev-

dım ilerisinde durdular. V~enao kaşa istemem; çabuk!.. ~'~.~!!~ "-"-~~~~, <:_~~e~~ 1 ~a başl~~c!k~-1:vzi~: 
söze başladı: BinıJ: dalıa 'b1rlbirlN:fn1 ıkıştrr. yapılmıştır. Jerle yapılacaktır. Tevzi edilecok ~ 

- B6nhn böyle ~Urt töyl«- drlar; Birbirlerine yalvardılar ve Mcrasimdü Büyük Millet Mec- kahvelerin fiyatı kilosu 280 ku- lzmirde zeytin mahsulü 

f.<!lg!İ!!:!~Aa~tsam-...~yıl}}@t:".!lı\rn' ".' 
ninda aza olduğu halde bu vasıf(_, ..... 
bulunmayanlara ve Anadolu Ajnn. 
ımm mütercimlerine verilecektir. de işim yoktu; IAkin Petroww bir ~. beş, on beş derken yirmi Uç lisi Reisi AbdUlhfı.lik Renda, ruş Qlarak tesbit cdilmi~tir. çok bereketli 

deftnedcn bahsederek aldattı. llr.ı kad....r daha toplandı ve artık Ba1Vekil Doktor Refik Saydam, ----o- o 
11akcıdı papazdan intikam almak, bir altJn daha bulmanm bile mUın 1 vekiller, mebuslar ve iki tarafın Topkapı mezarlıg"' 1 b.mir, 

24 
(A.A.) - MUtelıau18la- Başkasına aı·ı b"ır 

ftl--:ı.. .:ı~...+ı h s...uı nn aöyledlklerlne göre F..ge b6lgealnde kızmr da bizim vasıtamızla ele ge. kün olmadığı anlaeıldı. Viçenzıo - cııu<liua ve "'~ı.ıarı azır -u un_ "' l d l 
muşlardır. agaç an ırı ıyor 1941 BCDesl zeyUn mahsuıl\ c;ok bere. 

çlrmekm:ş; yani ktıl"WWikla bize nun do. bund:ı §Üph i yoktu; 18.- Tarafeyn aılesi erkanını telb- 'l'opkapı mezarlığının t.!;_lelr ııa.ha. ketlidir. Müstahsil mahsulUn hutalılc. arsayı 
kodoşluk ettirmek istcmif ! Liyık kin kararından rıöı' nden dönmü. rik eder, yeni evlilere saadetler 61Da. bin ağaç dlkllnrtştlr. Bu sahnyıı su: ve bol otınasmdan çok memnun .. 

olduğu cezayı buldu •• ·Şimdi görü. yurdu. (Devamı t , ) dileriz. Uç bin ağaç daha dikilecektir. dur. , Kendi mallan imiıt gibi 
n üşt.e bJdm ç~llp gltmemla 11 - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!' ':ı:' 
zrm. Hclbuki mesele bu kadar b&- Tapuda muamele yapi.ıra-
sit değll..iir. Ben her gittiğim yer vakit mıyacatn. Bıı ü~ ldoolojiOOrı biri P. rak satmı~ıar 
d U k bir le almal llp gı>lı>rek rn e-ılf'J<'C devamlı bir dm·. T en mu a n aey ı· :ymı Asım Us, Ankarndan telefonla ver. 
ve adamlarımın çektikleri aah - diği "Sovyet zımamdarıa.,nı söz söy. rı• için insanları emri altına alacak. 

hr." 
m"t, nlıldıklnn tehlikl) ödeDJDe - lenıete davet ediyoruz .. batlıklı mu. HUııeyin Ca1'it Ynlçm, bundan son .. 
lidir. Valen eöyk!menln sonunu kalesinde, Alman devlet reisi Hitıerin oıduğu hissini vennlf, buna mu· lanlan babscdorkcn salilılyetl ha• ra sovyct _ Alman hıırbinln doğurdu. 

Bir kadınla bir erkek 
dün tevkif edildi 

gördünüz; bunun !ı;in benden hiç ı;on beyannameaile yaptığı lfpatı ba- kabil Molotof lhtlra~dLr bir tavır ri<'indc hareket ctnıis '" bu ~- ğu garip bir ideolojik noktaya temas 
..ı.;ı eniz akıllı h hlB mevzuu etmelctedir. :Muharrir, alnut, Almanya ile Sovyetler Bir- ktıde vukua gelen bir \&zif'c sui· ederek diyor ki: 

B .. yoğlunda Hamalba~ caddcstnd 
oturan Elif adında bir kadm, bundaıı 
bir müddet evvel .Aksarayda bir kasa
ba mllracaat otmıo ve satılık bil' ar-sa
sı olduğunu, mU..alt fiyaUa atacağı. 

m blldirml§tlr. Kasap, derhal arsa -
mn bulunduğu Aksaray lnobeyl sol.ı • 
ına giderek arsayı görmU ve Elif ili" 

pazarlığıı glrişmi§Ur. NeU<:cde 210 l 
llruy.ı uyu§ulmU§, tapu mcmıJrlaı'1r. 

dan Necati ve Ellfın dıomadının tan • 
dıklw-ından Ziya SUcr de hazır bulur· 
duğu halde bu parayı tamamen ver • 

bir eey 6 
..... emczs are. Sovyetıer birliği başvekil mua.vlnı Mo. Uğtnl doğrudan dofnıya ..ıkadar tsUmali Hltıcrln lf~tmdan son. 

k<>t etmiş olun!unuz. Alhiııo hepi· lotofı Berlln rlvareU esruunnda Bo. oden bUtün meselelerin haJledUo- ra Stalinlc arkad~ları tarafından 
nizc bı ·en bin iki yi1s altm fi. tuJarda Usl"' kurmal< lCln Hltlerden ceğinl, fakat üçüncü bir dtn•loti öğrenilmf e, hiç olmazsa bu clhC· 
yat bfçU; ben b~nun Ild yilz altı. muvafakat latedlgt ha.kkmdakl ıtııa.. aJikadar oocn herhangi bir mcse. tin a.'1latıılması lizmıtlır. 
nmı indiriyon:."Il, çünkil eğer ken. tm üzerinden Uç d5rt (ün geçUği hal- leyi, konu~ için s&li.lılyet 1>~ Her halde Hitlertn if51'3tı 1<ar· 
di kcıdinlıi satın ahraa.nız aizi bu. de Moskovnnm bu lfpatı sUkClUa g~ hlbi olmad•ğmı söylemi , bu ba• l!tlllda Mosko\'allm f>likiıt etmesi 

çl§tirdiğini kaydederek bu manalı BU. hl,. üzilrlnde konuşma bu noktada Türk - Rus do!;tlnb'll Uo telif 
rıı.dan götürmek, gemiye bindir - kiitu ikrar diye mı kabul etmek 1Azmı kaim., imi§. edilebilir bir hal değildir. Sovyet 
mek, bir müddet l>Mlemek, sat - geldiğini, yoksa Sovyet devlet Adam. o zaman bu rivayetin ne dere- zhruunda.rfarmı soz söylcmcğc <h
mak il::ere ~. l~ yahut t. ıanmn hs.rp vaziyeU araaında 'T'UrkJye ccye k&Ua.r bakf.<ate uygun oldu· vct. ediyoruz.'' 
talyaya f'&Ulrmek mhm.etfnden için »yaU derecede ehemmiyeti olan gunu anlamak i~in biz phsan pok 
kurtulacağım. Evlerinizden, tarla bu işle mqgul olmae& vakit ve lmkft.n uğm.5tık. Fakat ecnebi kaynak
ve bahçclcrinizden, kılık ve kıya _ mı bulamadıkıaruu soruyor ve Boğnz. lılrdan alman nıalfunat ile haklka.. 
!etinizden anlıulığuna göre bu pa Ja.r rejimi hakkında malt)mat ;·erE'. tl öi;'l't'nmcğe muvıı.ffıı.k olamadık. 

1 rek mutaıealann!'t '6y1e devam edıyor: nilh:ıssa Berlinde Hltıcrle Molotot 
rayı ödcy.ebllinıi "'l~~ ben hl!; ı "MaJfımdur ki Karadeniz H Ça_ ara.smdA Ttlrkiycden bahsedildi 
kimseden ödey-. •• •! oceğı kadar na'kkalc boiaalaranm bugün tabi mi, e:Illınetli mi? J<~lldi ise ne 
yUksek para istemem. Parayı ta. 1 oldutu Montrö rejimi hl~ de· şekilde idi!. Bu ciheti bir türlü 
ma";n verirseniz hcpln.lı: lmrtuh r- 1 ğlşlllf!Z mahiyette detildJr. Konfo. teshitc lmkAn bulamadı!(. Onun 

1 --- •--- mudb1'nec beı t1"ne- i"in cı.imdi Alıruuı dc\ICt reisinin s-ıınuzt veımeZ'Jcnl.% hepinlzl gôtü- ·-.. AAnM• ._ ,. ,.. 

, . de bir defa a!lkadar dm•letlerln ağzmdan Boğazlara tcmııs eder 
rürüm. 1 .. c9olA, ıen söyle, 8eJUn murahh1U1lan toplanarak Boğazlar surette Molotofa isna4l edilen ı6z-
adın ne? rejimini umumi vaziyet icaplanna ler karBısmd:ı ır.~tPhnyylr oldnk. 

- Veli... j ~öre tadil edebilecektir. Fakat, Her memleketin kendine mah· 
- Velı n~~. lr~yüntls bu para.. Hit.ıorla beyannameelnde ıtarct e- sus propaganda vurtalan vanlır. 

yı ödeyebmr mi? dı:dlğj gibi Boğalarda. eu veya bu Bu usrtaıanlıuı ı;ıkan rl\'ayetler, 

B
l' ff tahr.ıin .._. n_...tn I mllletin Ü!i talebine kaJkı5111a1n, §8,ylalar, nesrlyat • arHmda kalan 

- ~ ff' m. ır ,,a...---~ı Tilrkl,.tenUı hayntl wonJyoUno yanlış sözler bolunabillr. Fakat 
nma Y l 1 ın kotkru-mı; ben ım·ı dom ek o do n:lıın ne hu. resmi rr 'ılyct tc n03redllc·n sözle
de yalan eôyUyenlcrdcn nefret e .. ı !tü,.,. müakc:mılcrde ne do bf-y. rin aksi sab"t olmadıkça hııkr.tat 
derim. . n,.Jmtıel konfransta konuaına mev- olarak telikkl olunma"• tabiidir. 

_ o halde kolnv an!n;;:ı.ca~. 1 ıruu bile. olanınz. Bunun için Türk Bu itibarla Aunan de\ lct. reisi Hit 
• · . j efltirı 11.mulmlyesl Molotofun Bo- lctrin Boğazları alakadar eder ~. 

.AT rzda r~..:uk konul}un, tahkık ğaarda üslf:.r lmnnak a.nıusu kilde yaptığı resmi llf&Attun sonra 
edin. de cevııp verin! j ha.kkmdald lfıaat ~ıaında Moe- da Mosko\'a hükumoti sükfıt ct

Birkn.ç dakika konU§lalar; .hep- , kova lalUuimednln ne dlyeceibü mekte de\·am ederse bunu hi<llsc. 
si de Umltlfydiler; çtınkn ımım bili. merakla bekliyor. nln doğruluğuna delil saymak ze-
telılikesini ııtlatılli§lardr eeir pa.- Molotof Berlla •ey&batinden ruri olur. 

1___ ilrUk1 k ,:.., li .:ıA Moakovaya döndtiiü -.man dhaıı Acaba So\-yetlcr 8Jrliği Ttlrir 
zaı~.,.a. 8 cnme -u:na "" matbaatmda barada ~yan eden cfün umumtycstnde böyle bir 
azalmlflı. Halk: müsakorelere dair bir takım ntş• kanaatin ycrloşnıeslni hoş göriir 

- Vcrlris. Nemia vana onla • riyat oldu. Ba n~rfyat ar&A!llda mil? Böyle bir vaziyet. Alman -
rm ol.T.::ı! f(iylf' bir rh•ayet do \'ardı: Ofiya Uus harbi karfı~'llda .,\tar1'flığını 

!Mwwlt&. Berftn nıali•cııtmda Bitler 8"yet. ilitıı etmf'k surctllc Sovvttlcr lllr· 
• ler BlrUğlnln Kafkae ve 8aitfat llğine karşı dMtlofurıu flllMI r;ös· 

J{oca VeH korso.n reıı,tne cevap 18ttkametinı1e gentşlemek anuJa. temıiş olan bir mcml kote lbırşı 
verdi: 1 nnı tahrlket.ek istetıliıt, bu tanda doğnı olur mu! 

- Ve'l'el:ıileceğ;JmJzl Umit ede .. ~re Alınaoyanm milsatt l';ğer Mok>tof BerJindc Boğaz-

Yeni Sabah 
'Hüseyin Cahit Yalçın, "Vııziyettek, 

garabet,. l::ı§lıklı makaterinde, So\' .. 
yeUer Birliğinin Almanya ıhı garp de~ 
mokrnsilerint kapı§tıraralt kcyfino 
bakmak ve kuvvette ht'ıkim bir me,.. 
kle çıkm:ık isterken vckay:ın sevkllc 
Alm:ınya ile boğu§Dlo.k mecburlyeUıı.. 

de knlCığını ve bu defa seyirci kalınnk 
bahtl.)'arlığmm domokrasUcro ruuılp 

o duğunu, bunun hay:ıtt zaruretleri 
realitelerinln in.san tahmini, heııabr ve 
tedbiri ile istihza etm r.ln ibret alı. 
nacak bir misali olduğunu ltaydederck 
C7.c1lmle diyor ki : 

•'Glttkı:e gcnlşliyc.n \'e Amer\ka ile 
.Japonyayı dn içine alacak tam bir 
cihan harbi fiCltllno glnnek ,-olunu tu
tan bo mUcııı.dela beeertyoı tarihin~ 

bakll<i bir bsflye ltilDI gömc·l'k "'" bü
yük ıstırap '" felılketler lçlndıı yeni 
gunlr.ri doğuracaktır. B11nt1an azıcık 

11üphC8t olanlar bile utık hakikaten 
yeni bir duııyanm arff~inile bulundu. 
ı;"'Uınuı.u teslim etmek mevkllndc kal. 
m~·ıardır. Dtımokraııilarin r;aıebe çaı

rnaaı temenni olunabilir. Nıuıyonol 

sosyall.unin ve fqlzınln bakim kMU. 
meai hayırlı görülebillr. Yahut 110t1ys.. 

ll:ı.m ve komlinlı.mlıNlünyayı ell:oıe ııe
çtnnesi bir saadet tce'•ll edeeejtlne lb. 
tlma1 ,;P.rlleblllr. Her üç takdirde de 
~nı.'lı muhakkaktır ki yarm e-.skl!JI 
gibi kamıakanıık ve blrlblrlerlyle mu 
cadclc halinde ınuhtcıır temayüllcnlıo.ıı 
ıuUrekkep bir ıııcm ka1'1'1sında bulun• 

''Hntıulıtn lngiltA.•rc Uc ı\merlktvıın 
kr.ndll rl itl hl~ 'mit edilmedik yoni 
bir ufuk at.,ıldı~'llıı takdir ettiklerine 
,., bu fın<atı kaçırmamak lı,:ln e11eı1n. 
den (;'t-lcni ynpac:-nklarmda şUphc yok• 
tur. :l'Rlıırz l:ıırırıuJa garip bır şııkll mt'. 

l!ICI 1 'ar ki epeyce rğlencrJldlr. 

Druııı.ltra lJAr nazarını!; ~tr.>.>'llllı.ın 

\.'C ) (OlllUniı:m d•' ııa:ı.1.lk \C fa!ilStllk 

ko.dar ınen1urdı.:r. \"e korkun~ bir kh 

llkl"dır. ' utta koımiıılı.m na:ı:lllğc nlıı.. rck ferağ muamelesini yaptırmıştır 
betlu çok dahıı cUıanıtUınul "') dn!ml Bir mUddet sonra arsaıı..m, Ayşe p . 

bir t~hli1<Pdir. Tarihin llk ~tıarın<'an 

1 
dmda bir kadına alt olduğu, Elıfıı 

beri )&ı;ı)&n \'fi gittikçe kuvvet bulan sahte hUviyet cüzdanı ibraz cd1.:ı cı{ 
bir cereyandır. :.'.'li'a:r.lm vtı fn5i:r.m bel. kendlaini Ayoenln yerine koydu • 
ki bir lbracat nıııtar d~ğlldırlt•r. Fa' at anla§ıl:mııtır. 
komlhı17,mln nıhtı <·lhanı;uınuldiir. O Hf.dıscden l}abcıdar olan Ay§o Aı. 
bUtUn diln,\ ıı;rı ıx·•ıl' !j\ııc gcı;lnnek ı§- tunun varlıılcri mUddelumumtllğe k • • 
U,t'Cll bir t•in:li r. ı ~ııı lc.~alc•yh demok. tiyeU ihbar ctmi terdir. 
nullerln ıın !{adar ı;nrıp bir \ıtı.lyct. Dün yalralannn Elifle Zıya ve t h· 
te kalılıkl:.ıı·ı ·l,dlr olullL.b11ir. Nııayo. 1 rir esnasında §ahit olarak cvd~ h1LZ1ı 
nall:un alı'yhlııd~l.t ml\cadeJelerlnde bulunan Hamdi, AhS()n ,,.0 hacı H.ısı -
kıındllcrln•! bir yurdımcı \'O mlittcfik y1n tıdllyC'yc verilmlglcrdlr Elifle Zly ı 
lleYcla oldu. I<'ak:ıt lıu miit1cnk ile ele- Sullannhmet UçUncn sulh cezada du. 
le yllrilmek onlar için fiklr ve fehıdo rugmayt mııtcaklp tevkif olunmuş! •
bakımmd:.m bir kUfUrdllr. Reatıto bn. dır. 

kroııntlan °5C bir ı.nr ıttttır: Hııı.ıt:ın;;ıç 

ta nasıl nazı Al!I' ıytı. Mct5t<o\.anın 

doııtlufuno aramn.lıla tılrolnjl noktal 

--0---

Bir kadın lstanbuıa 
nıızıarmdan bir gUnnh lşkmlş l!W, lm. getirilirken öldü 
dl dE-.mokmsller de l•oml\nh:nı ll~ ~an. , Saray kaza.sının beyaz köyUndcıı 
yana harp etmekle kı>ıı:ll kı•ndılC'nnl HUBrı in kızı Fatma doğurduktan 
lııkAr edeceklerdir. l<'akat hunu yapw son: hast:ı.lanmıı;;. tedavi edilmek l\ .. 

ınak mooburlyettndedlrler "" yapacak. zere tstanbUla. getlrlllrl<en yolda ö'
Lırdır. Bu belki mutad reıJmi tcldllcr 1 mU~tUr. Adliye doktoru, ölUmU şUphr. 
Würoııbule bir ittifak olmayacaktır. il gHrdUğtınden ceaot morga kllldır•'
ı~nkat muhakkak bir ycırdım vuku& 1 m!ftır. 
gl'looektir. Almanya Ue flört ettiği 

1 
devrede SovyeUer ne y&pmtŞfla olmdi ZA ''1 
do dcmoknısl.ler M08ko\.-a llo tath bir Bakırkuy yabancı askerlik şubcslr. 
flört devresi yaşryarak Uwr • Alman den 335 tc alınış olduğum a~kerllk ter
mllcadelesiııl ~ alireook ve iki re. h1a tezltereml zayi ettim. Ycnls'nl •
rafı bltldn bir halde yenı se~k bir lacağımd n eskl.ıJlnln hUkmU yoktur. 
mahiyete ııokmall için her yardımı J l>eturgenln Ma\.Tatl l•Ü.) uıııl ıı 
~apaeaklıırdır. Ve kt>nclllerlnc do ha- Ali oğlu liilnll (~ki Hak\l'Hlı) 
7.rrlanmıyn vaktt temin ~fonl.lr.,, l~I 'l'llnm•nrdl 814 dogurnhı 
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:~~A~ • : · ! = hükumeti 
;·4aö~~fi1\:ST!;.AA• Amerikan tebaasmın 
: :~ '::: ı:· :=..- seyahatine .müsaade 
• ' •J1Qı .... • e.oo • 
;-"'• .:=..:: .... etmiyor 

~.!!!!!ığ!!!ı!!y~cr~:!!!!Vi!!!a!!l~!ıt!'!n~a!!t!!u!!(l(Uj!!!ı~l noma, 2 ı (A..A.) - İtalyan tcbea. 
- smm, federal makamtann husuııt bir 

~dlsefer \J '*••+Y .. +•••• 
~ Tarih 

············" 
Moskova yolunda?! 

l< adircan KAF LI 
.~itlerin Napolyonu taklit 

~~i söyliycnler oldu. Bence 
~bir devlet adar.u bir başka
le t.ıklit etrne7. Taklit etmek_' 

de hır:an devlet adamı değil 
~ aktör olabilir. Hayat bir 
~} atro sahnesi sayılmamalıdır; 
~ra hayatta bize lıakim olan te. 
lr . Yircilerin istek ve alkı§ları 
~ldir; içtimai, milli, siy~! 

l'Uretlcrdir; ihtiyaçlara en ıyı 
~\:a~ vermesini bilen millet şef
ş!Itll! ki en çol) muvaffak olurlar 
:t' un;ı. Bitler de 1812 de Napol. 
eııon ~ Yaptığı gi:bi A vrupan:ı~ 
oı~~ilyiik h-uvvctlerindcn hırı 

4lil Rusyayn sal Jırd.ı; 'bu, Na_ 
~!r.onu taklit etmiş ol~k .i\in 
ij·gu . bir zaruret netıcesıc;t~~· 
tlitU:rın Napolyonu taklit ettıgı
~ bir an kabul etsek' bile Napol. 
h.?n. kinıi taklit etmiştir?. Aynı 
a ad.isenin tek ..... rür ctmesı anc!lk 
:ı~:U zarurctlerın devam ettiğini ..... atn-
18b~ yaµınızda Napolyonun 
l.t 12. lıaziranında, yirmi mulıte. 
ki ~Flctten mürekkep (3~.~) 
}i~~ik b:r ordu ile Rusya u7.CI'llle 
b~düğünü, Rusalnn da (80) 
~ Raiak olmak ürere (300) 
it kişi ile haııbe başladı· 
te ~ Ya.znuştık. Bu harp tarih· 
lt .J-f~skova yahut Rusya se-

mnsaadesi olmakBrzm Amerika Birle· 
§ik devle~ nraziıılnl terk cdcmlyc. 
ccklcri hakkında Amerika hUktmctı 
tarafından alınan tedbir mukabele 
olmak üzere, İtalynn hükQmetlnln de 
İtalyada ve yahut bu memleketin hL 
maycsi veya işgali altında bulunan 
toproklarda yerle~iş olan Amerika· 
ular hakkında bunn mUmnsil bir ko. 
rar aldığı :re3men bildirilmektedir. 

Alman - Rus harbi 
karşısrnda 

İspanyol 
tefsiri 

İspanyollar Sovyetlere 
açılC\n harpten memnun 
ımwınt, 24 (A.A.) - lspnnyol h4rl. 

ciye nezareti sözcUsU, Ximcnez de 
Slllldoval, dün öğleden sonra Alman. 
Rue harbi hakkında llk resmi İspanyol 
tefsirini b!ldlrmi§Ur. 
hpruıyol r.özcUııU gazotecllcr toplan. 

tısında dcmlştıı· ki: 
Milletin hlmdyntının nihai tercUma. 

nı olan İepanyol hUktıınctinln hepimi. 
zin mUııtcrck düşmanımız olan ve ıe. 
panyol lstlhlas harbinin bu düşmana 
karvı yap!lan mUcadelelcrin en li7.iın
kAr, kahrnmıın ve asiller:lndcn b!rlnJ 

te~kll et.mi§ bulunan SovyeU 'r birllğl. 
ne harp haberini aldığı zaman d~du. 
ğU memnuniyeti Bizlere bUdircbllfr. 

Gazeteciler, aözcUdcn İspanyol gö. 
nUilWorinln SovycUer birllğinc kal'll 
çarpşna.ğa gidecekleri yialan hak. 
kında mUtaleam sorulmuştur. Sözcü 
bu suallere apğrdakl tarzda cevap 
vermiş Ur: 

Bu hususta bir cevap vcrmcğc sa. 
18hlyettar değilim. Fakat bunun her .. 

. Japon sözcüsü dıyor ki : 

Japonyanın 
·-tutacağı yol 

Muahedelerle 
tesbit edilmiştir 

Tokyo, 24 (A.A.) - D.N.B.: 
Ja.pon hükiımoG sözcüsü, gaz~

tecilcr toplantı.ııındn, Almanya ile 
Sovyetler Birliği arasındaki ihti • 
lfıf hakkında henüz hiçbir ş~y söy 
liye.miyccC'ğ.ini ve hiç bir tefsir • 
de bulunamnya.cağmı ifade etmiş. 
tir. Sözcü, bir resmi Japon dekla.. 
rasyonunun neşrPdilip edllmiyec". 
ği hakkmdn da he:nUz hiçbir şey 
diycmiyeceğini bildirmiştir. 

Gazeteciler sözcüden üçlü pak. 
tın yeni vnziy~t ile ala.kadar ol:ı. 
rnk bir tefsirini lstcnüşlerdir. 
Sözeli, muahedcnin nçık olduğu cc. 
vabını vermiş ve esasen' Japon 
ho.ttı hareketi yakında. aydmlnna. 
caktır demiştir. 

SözcU, nihayet. Alman _ Rus an 
13şmnzlığmdn Jnponyanm tavas • 
sutta bulunacağı hakkında Şang • 
hay'dan yayılan şayiaları yalan • 
la.mıştır. 

Macaristan 
Sovyetlerle siyasi 

münasebetlerini kesti • 
Ilud:ıpcşte, Z4 (A.A.) - Macar 

hükümeti bugün Sovyet elçisine 
bir nota tevdi ederek Sovyctlcr 
Birliği ile siyasi münasebetleri 
kestiğini resmen bildirmiştir, • 

ingilterede 
Bir milyar İngiliz liralık 

harp tahsisatı kabul 
edildi 

Slovakya 
Sovyetlere karşı 

harbe girdi 
Prc:;bourg, 2<1 (A.A.) - SJovnkyn 

ba5veklli ve Hariciye nazın Tuka bu .. 
gUn öğleye doğru Almnnyanm Pres· 
bıırgdak! cılçisl Ludin'l kabul ederek 
Slovakya cumhuıiyct1nln şimdi re~ 

men SovycUer Birl!ğlnıı harbe gir. 
mckte olduğtınu blldlrml§llr. 

Sıovakya hüJ.:tİmctl aynı zamanda 
Slovak milletine hitaben aşağıdaki 

bcyaI1Ilameyi neşretmiştir: . 
Slovakya millctl, Almanya Uc tam 

bir tesanüt halinde olarak Avrupa 
kUJtUrllnU hJmnyc lçln yf'r almakta· 
dır. Ordumuza men.sup te§ekkUllcr, 
harp etmekte olan Alman tc;ekltUlle
rinc Htlhak etmek Uzcro Slovakya 
cumhurlyctl topraklarından öteye 
gcçml§lcrdir. 

----o~---

Mareşal 
Petenle 

Arnıral Darlanm aras ,ı 
gene açıldı 
-o--

Amiral, Mareşali iş 
başından uzaklaştırmak 

istiyormuş! 

I.ondm, 24 (A.A.) - l•l'anmz 
hududundan müstaldl Fransız n -
jansma gelen lbir tC'lgrafa göre, 
Mnresal Pcten ile Amirç.l Darla • 
nm arası yeniden açılmıştır. 

T ©urö itil~ © t1ı 

D~r p©ır o 
Yazan: A. F. ÖRS 

' 
Şu sırada. 1.stanbulun imarı ile 

nlfı.kadar birçok teşebbüsler nnı
smda mezarlıkların ıslahı faine dP. 
bir önem verilmi"? olması hakika
ten !iilkranla anılınağıı layıktır. 
Filhakika lstanbulun içinde ve ci. 
varında pek müteferrik ve acınır 
ki ekseriyetle yıkık dökUk bir hal 
de !bulunan mezarlıkların yoluna 
konulması işıne ne kndar önem 
verilse yeri vardır. 

Şüphesiz ki bu işin imar plimla
rma uygun bir şekilde başarıla • 
bilmesi o kadar ltolny olmasJ. ge
ı:clttir; hattii. bundan dolayı ola • 
cak ki bazılarında imnra cmgcl ol
duğu tasavvur edilen bu eski m{'. 
~arlıklann bi.ısbütün kaldırılması 
gibi bir düşünceye bile sapıldığııın 
rastlanmaktadır; li'kin fikrimce 

. mezarlıkları büsbütün knldnmak 
surcUyle ölülerintizin aziz hatıra
lnnnr da kendileriyle beraber tpo. 
rağn. gömmek herhalde do!;'TU bir 
şey olmaz, bilakis o hatmıla.n be
lirtm(.>k ve yaşatmak liizmıdrr. 

Kıymetli vali ve belediye reisi
mizin ilk müsait zamanın huliı -
lilnde bu işi de muvaffakıyetle 
bn aracağına ııüphe yoktur, man. 
mnfi!ı belki küçük bir hizmet ve 
dPlıilette bulunabilirim ilmidilo bu 
nwsC'leye müteallik dü§Uncelerimi 
arz için gazetenizin tavn.ssutunu 
1 ica edeceğim. 

Bu hususa dair olnn dUşUnccle
rim şunlnıdır: 

i<'re naklinde b iki dP buyUk kıil· 
fc.tler bulunduğu dil<;JnUJC'bil11·; 
lakin bu is umumi bir bakrından 
el'an tamirat sebcbilE' bir kısım 
mezar taşlarının yerll'rinin d ği • 
tirilmesi i5inin, muntazam planlar 
dı:ıire3inde cereyan <>ttirtlmC"si i -
ı,inden ha len bir lje) olmı) ncağı 
oşikfırdır. Bu iı:;i.n icap ettireceği 
masarifc gelince, eğer bu masa • 
ı ifin eskı meznrlıklurdan kalacak 
ge-niş arazi ve kıym"tli enkaz b -
dt' llPri.nden tamruniyl" kapatılmn
sı m . .., ciin olnm:ı.sa bile mühim 
bir krnmmın bu mcınbalardan tc -
mln C'diJecnğinl tahmin otnı<.'k 
mümkün o'ur. 

2 - Ölüı •. parklarına alt p!Aıı 
ların tanziminde Rtı noktalunn 
gozönUndC\ tutulması faydalı ola • 
cnj:,'l lın trra gC' lir: 

a - lst&nbulun iç.nde ve cıva• 
rmdaki blitUn mezarlıklar husust 
bk heyet tarafından tetikik edile
rek buralarda gömfilil olanl:ırm, 
ölüm tarihleri sıra.sile, ve hayat· 
lanndu temayüz ettikleri meslek 
ve smıfları ftıöarilc ndedi, ve han 
gi asra nit loduklın-t tebeyyiln et. 
tirilir. ve bu tesisat iç.in lüzumu 
olacak sahalar ona göre ihzar olu
nur. 

b - Ru sahalar dahilinde vücu. 
dn gctirilccck öllilcr · parkına, 
dört cihetinde yolu, ve birer ka
ııısı olan umumi bir methn.lden gL. 
rilir. ve bu umumi mctJınlin hl • 
ırer köşesinde aşağıdaki binalar 
f.nşa. ed llir: 

1) İm:rbat ve muhafauı daire. 
si. 

2) :Muvaz .. af ve müstahdemlere 
mahsus daire. 

3) Kütilp!ıane - Burada tarihi 
öliller tarafından telif ve terkc
~.ilmiş eserler ile bu ölülerin hn. 
yatıarmn do.ir başkaları tnmfnı • 
dan yazılmUi kitaplar, ve park ta. 
rafından neşredilecek bülten, bro
Hür, ve kataloglar bulunur. 

4) Konferans salonu - Bura
~<!ıı~e ... ~~~ urd_~ _:, -· 

.... r . \is günde geçti ; o r.aman 
bf:1dıki gibi 2400 kiJometrelik 
ltoı 1lephe Yoktu. Ordu uzun bir 
«:le ~inde ve dar bir hat üze;fn 
~t ~vno'dan çoı·ka, dosdogru 
~~ovaya ilerliyordu. 

....,tw\.&9 tJ&.&.a.a,,.~vu &lil'pU.UJVlU.U 0.1.l.IYOUll• 

teşkfl ctuğlnl aöyllyeblllrim. 
Diğer taraftan l!ğrcnlldlğlno göre, 

Almanyanrn :Mndrit büyUlt eıı:ıaı von 
Stohnır, pazar günU, Rusyaya karııı 

Alman hareketinden hariciye nazırı 

Serrano Suncri haberdar etlikten son.. 
ra general Franko Uc uzun bir g6rUş.. 
mede bulunmu§'lur. 

.U>nara, 4 (A.A.) - Avam 
k~arnsı, lkısa bir müzal,ercden 
sonra hükumetin istediği bir 
milyar İngiliz Jinılık harp t:ı.hsi. 
atmr kabul etmiştir. 

Maliye nazın Kingsley Vood, 

lyi ~aber alan mabfj))ım .. • naza. 
ran Mareşal Peten, Amiral Dur • 
lanın !kendisini bert.ıı'raf etmcğc 
ç.alıştlğı hakkında bir intıba hüsıl 
etmiştir. .Mareşal. neznretıerle 
birçok ı·esmi do.irelerdo kendi fo· 
toğrafı yerine Amlralm resimleri
nin asılmış olduğunu öğrenmiştir. 
M1rrl'Ml Pt't!'n. j)Al"lnnm eski mu. 
harlplerlıi mUztilicrctinl tcmtn<' 
çalıştJğınr zannetmektedir. lJun. 
dan ibaşka, Darlan, emniyet tc ki. 
15.tında da kendi.sine JtıymC'tli ta
raftarlar temin etmiştir. 

1 - Şimiiki halde dağınık bi.,. 
5ckilde lstanbulun her tarafına 
~ayılmış olan biıfan mezarlar yal
nız bir, veya iki mevkide birleşti
rilir. Bu iş çiin en miinasip mev'ki 
i~t' Anadolu >aknsındn · "Karaca -
nhmE't meznrlıf;'l .. Rurnı-11 yakasın
da da: ''Edıı nckapı mezarlığı,, o
labilir. Bu iki mt"'vkidC' ihzar edile 
cek iki ~eni sahrdn. biri: "Kaın.ca
ahmet öliller parkı,. ve ötekisi· 
"F.ıdimcl·-ıpısı ölüler parkı,, adı 
nltındn iki tesisat vlicudıı getiri
lir, bundan sonra lstanbulun için
de ve civarında toplu :v:eya. mün • da da ayni maksada hizmet .cdc-
-M:i.lili~"'-l~an..-me.vi'"1J.tbQJW.n,....oı~tı.ıııı-~~ ,~.K·9 nf ar t rtip olunur • 
nu.•:ı:rtr tmıları bu iki mcıv.kidekl c - Bundan sonra her asır bir 
rnrklara nnk!olunur. Bu suretle mahalle itibar olunarak o asra n
hnli.luııırdn ka\ bolup git.mcğe it ölUlerin mezar taşlan bir ma -
mnhld1m bir vaziyete dlişmil.§ olan !mile içinde birleştirilir. Mezkur 
bUtUn tarihi mezarlar hem bu düs mahalleler şu veçhlle teessüs et. 
k.Un vazlyNten kurtnnlmı~. ve ml3 olur: ~.~~ Aleksandr rrnnsa ordu. 

~ıa karşı ıhiç 'bir baıeket yap
l'aı.,ôrdu. O, vaktiyle aynı top .. 
~arda büyük bir imparatorluk 
~Uş olan lskit Türklerinin 
k ~'· Iran hü.kümları Dfıra'ya 
el.~ kullandıkları müdafaa. u.. 

.. ~u ta.kip ediyordu. Bu usul 
?rd arp etmem.ek" den, düşmaı: 
lıa Usunun geçeceği yerlcrdekı 
!'alt lJq Süpürerek ert.akı kaldıra. 
~ • barinacak ).erleri yıkarak, 
ille kaynakıa.rmı tıkayarak çe~il:
'-'e ltteh. n ibaretti. Çarın talbırı 

ç ile "vatan müdafa.asx zama.. 
~ steplere, iklime !bırakılıyor. 
il.,, 
· :Bu USulün tesiri dcımal kendi.. 
~§.~termeğe başladı;. Nieı~en 

ırı geçildikten ibeş gun sonra. 
·~Uz yüz kilometrelik bir yol 
1narak Vilna'ya varıldıdı za. 

l:a!l Napolyon'un ordusu ek
:•ıeıt iz kalmıştı. Atlara ot. sa_ 
~ ve arpa yoktu; ölüyo~laniı: 
hCIJ?laı-ın yansının tcrkcdilmesı 
lıznaıi vradı. Beş güıı zarfında t t.ek fişenlc ya.kmm~dan ve 
ıç bir ehemmiyetli müsademe 
llllnuıd:ın. açlrk, hastalık ve 
1Ürk içinde Napolyon ordusu. 

lln 50o0o askeri mahvolmuş~. 
<ılbUki Rus topraklarına bıle 
l'ılnıemı i · Fransızlara pek 
0at olan P~lonr::ı toprakların. 
bu1unuvorlardı . 

llu:; topraklarına. girilınce 
• •1ti ve mukaddes harp başladı: 

lüfer ıbirkaç sene evvel !s':' 
~n~ı halkının yaptığı gıbı 
<:~ k~ede yakaladığı ltl-~1 
·~ıurı öldUrüyor; baskın verı· 
llı-lnrclı. Yiyeceklerini yerlere 
'l?tıüyorlar; köylerini yakıyor. 
1'; ıniistevli ordumın etrafında 
~ önünde müthiş bir Qoşluk ve 
()~Uk yaratıyorlo.rdı. 
b~apolyon ise Rus ordusunu 
hı;:vetmek ve Moskovada sulhu 
~ ettimıç.k istiyordu. 

Hariciye nazın Suner İtalyan bUytlk 
elçisini ve TUrkiyc, Japonya eıçUerlnl 
kabul etmiştir. 

Mühim ve rnnhre>m vazifeleri 
bulunan birçok insanları bu kadı • 

nın vnsı:tasilo tuzaklarına düşüre

rek mnnyatizmo. surotile uyutmak 
ta. ve ağızlarından uyku esnasın
da gayet mühim esrarı almakta. 
dırlar. 

Bugünkü manyazitör casusların 
CJl çok istila.de ettikleri usul bu. 
dur. 

ManyazJtör casusların taarruz . 
!arına en ziyade maruz kalanlar 
da bilhassa sifrc mcmurlandn-. 

Bu hıırp esnasında, ln<Yilizlcrin 
deniz muhabere şifreleri hemen 
kli.milen bu suretle elde cdilmiıı· 

tir. V ı;ifrelerin çalındığı meyda. 
na çıktığı z.ı.ıntın büyük hAyrct • 
lera dü.,Ulınüırtür, 

Halbuki {!lfrc memurlarının ye. 
gıinc knbahn.ti, sadece ve belki bir 
defaya rnalısus olarnlı: "engel ka. 
dmlardan biriı.ln tuzağına düıımüş 
olmıısındnn .,.,~a bir şey değildir. 

Filhakika, insanlara taşıdıkları 

esran haberi olmadan söyletmek 
için bundnn daha mUkemmel ve 
şeytanca vasıla ve usul buluna • 
maz. Ancak, gprok ç ngcl kadın. 
larm tesirine kol:ıycn lmpılabilmc. 
leri ve gerek kolayca manyntize 
edllebilmclerl j,(;in manyatlr.ör en. 

suslar kurbanlo.rmı hemen da.ima 
zayrf bUnyeli, asabi hastalı'klanı. 
müptell veyıı nıtls:ı.it tipler arasm 
d~n seçmeye mecbmı:Jnrlar. 

Zira, mnnyatir.ör casuM&r için 

en gUzel avlan billıama bu tipler 
G zi köprüsü uşl-il etmektedir. 

boyanacak Emiliyo dahi cİnnyctlerini ve 

<:a,.ı ltl!prUsUnUn br 1tııma.sma kn. suiknsUcrinl, hemen umumfyeUe, 
: verııml§tir. lcnp eden !\Oyalar. flr .. , bu tipteki insanlara yaptmnakta-

t r f'mdan Almanyadan gctırUJC• dır. 

~~l'. KöprtinUn boyası, Brcmen ı Bu nevi fnsanhr esasen tetki~ 
~ntlnntığlnl bcyamal• için kuı'!lnı fcvkaınde kabiliyetti, ~ l'Ub"ht 
~~n renginde olac lttır. 

bu tahsisatın üç aylık ihtiyaçla. Diğer tarnftan Darlan büyük 
rn kafi geleceği mütalcasında bir ihtiyatla. hareket etmekte va 
bulunmuştur. l1l ya.kın ımesn.i nrkadaşlnrı ilo kcn 

Harp masrafları şimdi vasati 

1 
disine> merbut subayla'rı bile ta.sav 

olarak günde 8 milyon 250 bin vurln.rmdan haberdar <>tmemckte-
Ingiliz lirasıdır. dir. • 

Yıımıı: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

Çevtrcn: 

B. D. 

A. Heng1ıam 
.. 61 • 

Te bilhassa zayıf iradelerine ko -
fa)ca hiikmolunnbllir tabinttcdiı·. 

ler. 
Onun içindir ki, bugün birçok 

ınemlcketıerde mUhim vo mahrem 
vazifelerde zayıf bUnyeli, zayıf 

,ruhlu ve bilhaesıı ruhi hastalıkla. 
ra milsait insanlar, iıelo umumi • 
yetlo kad.mlnr kullanılmnmaktn _ 

<irr. 
Mnhrem ve miihim vnzıfelC'rde 

bulunan ineanlnrdn.n en mühim e>3 
ı·an alnıa.k için manyıızitör casus
l:ırın kullan:lıklan usuller, Fransa 
''e İtalya.da. canileri söyletmek i
cln tatbik edilen usullerden fark. 

lıdır .• 
Cürüm erbabı dnim::ı cinayetle • 

ri.ıi inkara meylettikleri ve bu a. 
zimleri iradeleıinc hakim oldu{;'1l 
için, onlara. cinny-etıerini söylet • 
mek gilçtUr. Bunun için cfınfler 

eıvvcıa. ipnotizma yollle sun'i ~e
kilde uyutulmaya alıştırılıyor, bu 
maksatla da bir müddet mua.yycn 
bir rejime tfilıi tutuluyorlar. On. 
dan sonra uyutulnrnk cin::ıyctlcri. 
ni itiraf ettinnek imlninı elde e • 

dilrbiliyor •• 
Mailim olduğu üzere bu, mecllul 

kalmış, gayet esrarengiz ciruı.yet
lerdc baş vunı:an mUstesna bir u
suldür. Ekseriya da muvaffak o. 
lunma"dığı görl.illir. 

Halbaki ~ eıM!laldar, 

nğızlnnndan esrar almnyı knsdct. 
t.ıkl<.'ıi şahısları no bu şekilde u. 
zun zaman rejime liı.bi tutnlıı:Urlr>r 

ne de bukadar beldiyebilirlE:r. On· 
!ar işlerini ani ve gayet sürntle 
halletmek mecburiyetindedirler. 

Bunun için mnnyazitör casusla • 
rm kullandıkları usuller ekseriya 
ipnokateleptik denilen nevidendir. 

Yani (dondurucu ipnotizma) u. 

sulü daha ziyade j~lorine gelmek
tedir. 

Bugün manyazilör casusluk de. 
nilince akla Emiliyonun gelmeme. 
si imkünsızdır. Tatbik edilen usul. 
lerln çoğu do. bu adamın taklit o. 
lunabilen icatlarıdır. 

Nitekim, hemen umumiyetle 
(çengel kadınlar) ın rolU mühim 
olmaktadır. Zira. bu kadmlnr ıı:rzu 

edilen adamI kolayc::ı elde edebil
mPktcdfrler. 

Mesela, gayet mühim bir şifre 
mC>munınu elde etmek ist.iyen ca
Fus bu memurla. çengel kadını te_ 
mo.s:ı geçirmek için hiçbir güçlU. 
ğe maruz dcf;>ildir. 

Kadın, şifre memurunun itlma. 
dmı kıızandıktnn sonra onunla bir 
alt aın yemeği yiyobillr. Bu, hiç 
kimsenin dikkatini ~ekmiyccek ka 

dar tabii bir haldir. 
Bu ııkşam yemeğinde de hafif 

bir fçki alınması da hel' zaman 
olaıt?. tabii bir keyfiyettir. 

hem dl.' muayyen usuller altında ı) 14 üne üasır ölüler mahal
id re c>dilecek muntazam parklar lesi. 
lçincı yerleştirilmiş olur. 2) 15 nci n •r Olüler mahallesi 

BUtUn bu mt'zar tnşlannın, bu- 3) 16 ncı asır ölUlcr mahallesi. 
lunduk!;ın yerlndE>n yeni m<'vkl. 4) 17 nci asır ölüler mo.hnllcsi. 

Halbuki işte buk:ıdnrcık hata, 
memurun Luzaga dUşmesine kifa
YC't chncktcdir. 

Zırn ondan sonra memur, hiç 
olmazsa, bir nezaket eseri olarak 
kadını şüphesiz muvakknt olan i . 
kamet.gıihına kadar götürmeye 
mecburdur. 

Radınm bu iknmetgli.inna girer 
girmez, mesele de ekseriya hnlle. 
dilmiş demektir. 

Zira hafif iç.ki iie a.snbı hassas 
bit· hale geçirilmiıı olnn ı;ifrc me. 
munı kadının bu hususi iknmct • 
gfthmdn aklına hiçbir ı;üphe gel -
mcksizin oturduğu sırad::ı, nıanyn. 
zltör casus esrarengiz ftınliyctlni 
bir kaç saniye içinde ta.marnlar .. 

Ya ~ddetU bir ışık veya hususi 
cihazlarla hazırlanmış siddctli, 
ntndeni bir ses amıızm bu şahsı 

ikatnlepsl dJmllen donma haline 
geçiriverccektir. 

Ondan sonra casus ihemen ortıı_ 
ya çıkar ve donam~ uyutulmuş 

olan memura. elde ettikleri n ıl • 
mamış bir şifreyi okuynmlı: blrcır 
liire:r cevaplarmı ve karşıhklnnnı 
alır. 

Profesör Eberhard diyor ki: 

5) 18 nci astr ölüler mnhallesi. 
6) l9 uncu asır ölüler mahalle

si. 
7) 20 nci asır ölüler mahalle i. 
8) Ölü sultanlar mahallesi. 
Yukarki taksimattan anlaşıla • 

cağı üzere eski ölü sultanların 
mezarları • şc>kil itibariyle .. başka. 
fanndan ayl'lldığmdıın bunlar için 
hususi ibir şC'klin kabulü mümkün 
o!ur. 

d - Bu tarihi ölUler, haya.tla • 
rmdald meslek vo sıruflan itibari-
1e de ayrı ayrı yerlerde mrlosli· 
Tilmlş olmak üzere her mahalle 
sokaklara ayrılır, ve her eokaktn 
ayni emıfta.n olan ölülere alt me 
zar taşları dikilir. Binaenaleyh so 
kaklar, ~aki şekli alınJJij o • 
lur: 

1) Ölü harp kahrnmanlan so • 
kağı. 

2) ÖIU meşhur kadınlar so.ka. • 
ğı. 

3) Ölü sndrn.zamlar sokağı. 
4) Ölü §eyhülislAmlar sokağı. 
5) Ölü v<'zirler ve vUkeliı so • 

knğı. 

6) Ölü yeniçeri ağalan ı."'C ef 
leri. 

7) om ka7.nskerler ve tarikat 
meşııyihi ve mnruf ulema EJOkağı. 

8) Olu dcrebeylcri, muho.fızlat' 
ve valiler soko.ğı. 

9) Ö)ü şair, mı.lvflnih, mimar. 
l'lr sokağı. 

10) Elan esh1tbı mevcut öluler 
roknf.'1. 

11) Ölü ea.!tanat hanedanı men 
suvlun. 

3 - Sokakların tanzimi hu.su -

- Birdenbire katelepsi haline 
geçen bir insan, dimağla vücut a. 
rnsındaki irtib:ıt sinirleri muvak- suna karşı şu mülıllıazalar beyan 
knt şekilde !bir nevi felce uğratıl- edilebilir: 
mış insan demektir. Bundan dolayı a - Her sokak için • mesela • 
ani bir uyuşukluk haline geçer. beş metre genl13liğinde bir yer tnh 
Bu doruna aslll tam bir felç de sis olunur, bu sokağın uzunluğu, 
··ıd· A • da . ,; tasnif neticesinde oraya dikilecc
~ ır. ym zrun~ . • yıne nsu.ı ği tahmin edilen mezar t.aşlarmm 
tam bir uyku değildir. Onun için ı Eaytsma uygun olnrn.k tayin odi -
kııtelepsl haline geçen ndarn, ira. lir. 
de sinirleri uyuşmu.~ olduğundan · b - Her iki mezar ~ı i(.in 
dolayı hareket edcmiyerek donıır. : mescın • 75 santimetre gentşli • 
İradi euunınn da hakim olamıız ğinde ve 1 mene uzunluğunda ol. 

. • . • mak i1zere mrınnerden vt'ynlrn 
Bınacnaleyh ne yo.ptıgını bilmez .. 

1 
dnhn münasip baı:kn bir maden"' 

(Davamı 't>lı1') (Liıtft•n sahifeyi çe,irlnl· 
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Sivil ve askeri 
s~,hhat 

teşkilatı 
HaKKınaaKı 

takrır 
Sıhhiye, Milli fViüdafaa 

ve .4.clliye vekilleri 
cevap \·erdiler 

Anlmm, :ıı.1 (A.A.J - C. H. P Mec.. 
lis Grubu Umumi Heyeti Lu.;Un 
C24.6.1941 ı Salı günU saat 15 de reis 

İngiliz gazetelerinin 

ne§riyatı 

Hitler 
llllüttefikler arasında 

BolseviK mese:es nde 

bir ayrılık çı . armak ·s edı 
Fakat muvaffak 

olamadı 

Türkiyenin 
vaziyeti 

Avam Kamarasında dün 
bazı görü 1m1er oldu 

Bir mebus Türkiyenin 

ha~gi ~arafta olduğunu 

bHdirmesini istedi • 
·l~ondra. 24 (.\.A.) Avam 

• • 1 vekili Seyhan 1eb·usu Hılmı ... ranın j 

l,(ıudra. '2.~ (A. A.) - Gaze. 
teler, Sovyct Alman harbinin 
bütiin safhatın<lan b!l.hs~derek 
henüz karışık olan vaziyeti ar
dmlat.Jl"ağa çalışıyorlar. 

kamarasında, !.!denden sonra ~z 
alan Horbelişa demiştir ki : 

reisliğinde topl:ındı 

Ruznamede ııivU sthhat teşk!lAtı ile ı 
ordu !lhhat teşk11Atınm ve adlı taba 
bet ~kllıltının bu ıttlnllnliiı iht:yacr. 1 

na cevap v0 reeek durumda olup olma. 
dığı hakkında tıUkOmete ıevc!h edil· 
mlş bir suaı t.ııkrlrı vardı Bu talcrlrc 
alAkadar Adliye. Mfilt MUdafaa ve 
Sthbat ve Jçtımai Muavenet Vekill,.rı 

lıilkQmr.t adına. cevap verdikten sonra 
birçok hat.ipler ayni mevzular hakkın. 
da ve bu münasebetle de memleketin 

Eğer Tilrkiyeye ya.rdnn etmez· 
sek, Türkiye Almanya l 'll Asyada• 

Gazetele:-.n ışaret ettiği gibi. ki ihtiraslannm tahakkukuna ve 
Hjtleı. derhal m$nfaatler t~min monfoatl~rimize kar~J taarruzuna 
etm;3k arzusınıdan başka mutte- yol olacak•rr. Suriye seferinin bi
fikler arasında bolşevik mesele· tlrilmesi tacil Nlilmelldr ve diğer 
Stnde bir ayrılık cıkarmak mak- taraftan askeri sa.hada Türkiyey~ 
sadmı da gütmUştür. Halbuki f emniyet verecek tedbirlerin alın
Hitler buna muvaffak olamamış- miısı d:ı müstııccl bir mnhirr.t ar
tır. zeder. Hitlerin kurnazca harketi

Daily ,tel~graf garetesi bu hu
:ıusta diyor .ki: 

ni de anlamam•z lazmıdrr. · Bunu 
iımi!..'3izlikle veya bir hesaııla yap
mış ol!!un, lğfalki'T bir hıtabo ile 
diğer bir kaç memleketin de mü
zaheretlni kazann:ııiktadır. 

umureı sıhhat durumu ve onun mUs. 
takll inkişafı tedbirleri üzerınde fay 
dalı b\rçok mUlAhazalar derme)'an 
etm.i§lcrdir. Hatiplerin beyanatını ve 
vekillerin nlhal lz:ahatmı mUteakip 
ruznamede ba§ka madde de bulunma. 
df#J ı:fhetıe riyasetçe celseye n!hayet 
veJilml§Ur. 

Büyük petrol 
tankları 

Hitler'in, bolşevik me~clesinde 
nıüttefikicri bjri bdrinden a:rır
mak için snrfettiği gayretlerde 
füuvaffak olamadığı söylenebi
lir. Demokrasileri bolşevikliğc 
karşı ayaklandırmak iç_;n Hitler 
tarafından sarfoo.ilen ga)Tetler 
nefretle ka.rşılanmışıtr. Hitler, 
rnüttefilderin harp gayretlerinde 
tefrika çıkarmak teşebbüsünde 
mağlp olmuştur. 

Almanya, mü:nhas•ran komü
nist aleyhtan bir .;iyru,~te isti. 
nal eden Peten hükumetinin her 
halde müzaheretini temin eyle. 
miştir. • 

Rus - Alman harbi Hitlere 
Frankonun yardnnmr da temin 
eyliyecektir. 

Fakat bütün bunlar uzun vaa. 
Nevs Chronicle diyor ki: deli şe)llerdir. Hitlerin son haı e. 
Mademki bu teşebbüs akame- ketiyle zaman ka.za.nm.ış oluyo-

te uğramıştır, İngiltere. fırsatı ruz. Ve bu kazanılan zamandan 
Sökülerek Anacloluya rıle almalıdrr. Bu vaziyet .Tngilte- tamamiyle istüade edilmesini 

nakledilecek re için bir talih eseridjr. hükiunttten ..;ca ederim. 
.Memleket dahilinde petrol, benzin Mulıafaz1k8.r ~bus Vinter. 

Gazete bütün matbuatın fik- ton, büvük Britanya ile Türkiye ile benzerleri mayi mahrı:klann daha · · , · k .. ) J 

rını aı:settırere yazı:sma §OY e arasındaki vazivetin tavazzuh emin ve dalın kolay bir ıJekUdc tevzii devam etmektedir: t . 
1
• 

1
-d·-· "tal 

lç!n petrol §!rketıer! merkezlerinin >- , 
1 

e mesı azım ge ıgı mu ea.sın. 
nadoluya ns'<ledlldlğl.nl <' •dce yaz_ So\·yct - Alman harbi istira_ , da b!11unn1uştuı:: . .. 
m~k. ş.. rden sonra "imdiye ka ' hat için bir vesile teşkil etme. .·· Vı~terton, Tur!tlere karş~ bıı-
dar naki.eı:. ~ otan stoklardan me. 1 meli. bilakis tam gayret sarfe- ) .1:1k bı: hay.:anlık. duydugunu 
ada \1lcııtl • .,etlrllecek bUytlk stokla. 1 dHmQSi için bir fırsat gibi ele ı sor le~?· Ti.ırkbrın . mu az.zam 
rm m ıha.f'azam tçln lstıı.nbulda birkaç 

1
. alınmalıdır. Bugün tekerrür et_ mut;~ul.atım ka~ul e.t~1~. fak~t 

rnmtakada top '• nış bulunan büyük mi~k bir fı-rsat elimize geç- dem.L§t.1r, T'tir.~.ıye. gıbi ehem~ı. 
petroı tanklar -o sökülerek .Anadolı:- rr.jştir. Her ne ka<1.ar asıl ordu byctı~. v~ fr:{.ı- bır 1!1e~~ek~ın 
ya naklı ı,akarl'Ur etmiştir. 1 iki cephede har betmiyorsa da uguı:ı u ;1:11 ugu \'azı~·c . _u. 

900.ooo kilo slkletlnde olduğu t$h. hava kuvv-etlcri iki cephede mu- lunabıleccgı. zarranhrr ge~~ştır. 
h b · ı H :b- l'ti 1 E~ec ham.rı •tarafta oldugunu mln edilen tanl<l&r parça parça SÔkll. 1 arC 8 \'erJyOr ar. ar t.lı~T-i. • 1 (': -~f il~T ..(I; - 1f1 ,1; • r '!f'I 

JCCCk Vfl 'AJ1a<J01Uda J;'1'11tertleCCk yer- J ooeinf I~ bava knVV•t --:• Dy1n Başvekil Çörçıfflbu fi(! nrilla• 
clencımıklolunanrk ı:ırada lmru1acakbr. edccektır. - -·· hazalardır"' SöZleriy\e' müfümale 
Bu J§e ay ba!'Jmda baglanncaktrr. ~ov~etle~ ?i:~i~i lie derhal etmiştir. 

Petrol tanklc.rınm söktılUp Ana.. miımk.un . ı~bırlıgı )·nprnanı::ı .. e- ı l\.Jaamafih Vinterton sözlerine 
doluya nakil işini hUkOmeı namına h;.."'l'lUllıyetinı . t~~~ı_r ctmelı) 1~· devam ederek, Türkiye Ingilte. 
petrol ofisi idare elmektt:dır. Sovyctler Bi.rlıgının ~kısa~ ~·~ renin büyük düşmanı ile bir mu.. 

zamanda hezımete ugra:nası ışı ahede İm7..a.ladığmı söylemiş ve 
bozabilir. B~-· mukabıl şayet iki düşmanla nasıl aynı zaman~ 
SO\ yeller Bırlıgı sonb~~ara ~a- dost olmak mümkündür? sualim 

birer kaide yapılır, ve bu kaı~eler 
sokağın ta mortasına tesadüf et .. 
tirilir. 

c - Her kaidenin arası~ yfne 
kaide şekil ve cesametinde olmak 
tizerc birer çicek bahçeoi~ ile SÜ'> 
lenlı-. 

d - Her kaidenin sağ ve sol 
taraflarında "kezalik birer metre 
genişliğinde ve sokak uzunluğun
da olmak ıizere bl.rer yol, ve b•ı 
-yolla.rm etra.fmı ayni genişlikte 
ve uzunlukta servilikJrr teşkil e
tler. Bu veçhile her sokağm ge .. 
m§liğt l5 metreye baliğ olur. 

h - Mezar tnşlarmm hnşlal't 
!ıep bir hizada görilnmllş olmak 
jçlııı, taşiarm. oturtulduğu kaide • 
ıer, • taşm esas uzunluğu ve kı
ealığma göre .. bir sanatı mimari i. 
le yontuhn·, ve ondan eonra bu 
taşlar, kaidelerin birer ucuna yer 
lE!§tirilir, ve bu suretle taşların 
yaz:rlı olan yüzleri yoldan tarafa 
getlrilmjş olmak ~ de arka ar
kaya konulur. 

İşte ölüler parkı • umumi bir 
görüşle • bu §ekilde vücuda geti .. 
.rilebllir, ve bu park herhalde gö -
riilmeğe değer bir mahiyette o .. 
lur; filhakika. bu parkın dar, ve 
fakat ruhi tesir ve §ilmulfi bakı -
mnıdan çok ge~ olacak olan yo1• 

larma giıip de onun etrafmda.ki 
yüksclt ve srk servi ağaçiarınm 
g&gesl altınd'l yürilyecek bir sey
yah ve ziyaretçi, gözUnUn önün • 
den trpkı :resmigeçide memur bir 
ordu gibi kayıp gidecek olan bu a. 
sırlık mezar tll§larıyla karşılaştı -
ğr, ve herbiri, başlarında sahibinin 
hayatmdaki devre ait muhtelif 
şekil ve ce!!amette birer kavuk 
taşıyan bu mezar taşlarındaki eı:
ki yazılardan buradaki ölülerin 
yü~l"rce yıllık ya.şa.yrşlarile rulıi 
b1r a.şinaltk peyda ettiği zamr.n 
hüziin ve ha}Tanlrkla karışık bir 
heyecan duymaması mtimkün ola
maz. Ben eminlm ki bu tarihi ölü
ler parkr, yalnız buranın değil; 
belki bütün dünyanın dı'kkat g~. 
zlinil buraya çevirecek çok orijinal 
bir eser olarak meydana g~ o
lacaktır. ÇilnkU kanaatime göre 
dünya.om başka tara.f1armda böy
le f e7 yls ;,.ı. ölülerin hayatı~ 
nna ve kryafetlerfne dair ca.nlr de 
lnlette bulunabllecek bu kabil e. 
serlere teeadut etmek ihtimalden 
uza.Jttır, 

da:. mukaı:emet ede'bılı~e· Hıt- sormuştur. . 
ler ın hezırncte uğraıNlSr m~!-

1 
Çörçil tekrar müdahale e. 

h~kkaktır .. ~mır s.ca~ır; ~u- derek demiştir ki: · 
ttın kuvvetımızle ona şırndı \:ur. 1 ·'Müzakerenin bu yolda devam 
malıyız. . . . , etmesi umumi menfaatlara uy. 

Dely Heral~ ışç: gaz~tesı d.e , gun değildir. Çok vahim müşki.L 
harekete geçıl.:n:_sı bahsı;ıde h- rn.tıa çcvrilmi~ 'olan ve vaziyetle
rar ederek hukumet~ bır açrk rini tavzih etmek istemiyen ve. 
mektup ncşretmcktedır. ya edemiyen bazı devletlerin 

Bu yazıda d-eniliyor ki: 
Fırsattan istifade ederek ağır 

bir datıbe indirmelidir. Sovyetler 
Birliği dayanırsa. İngiltere. d~iı:ı._ 
mamna harbi kısaltabilecek ş1d
ci.etli daııbeler indirebilir. Sov_ 
yetlcr Birliği kı~ bir zam~nıi~ 1 
mağiup o!u.rsa bW1un .ı:etıoesı 
lngiltere ıçın fena ola'b1lır. 

hattı hareketini incelemeyi ve 
tayin eylemeyi araştırma.malı. 
yız!' 

Aaland adalarında 
Almanya Üs İste~edi 
nerJin, 24 (A..A.) - Yarı resmi 

bir menba.dan ıbildiriliyor: • t b ı A Alma.nya ile Finlandiya arasın. IS an u • n• , da. geçan ay BOnunda Aaland ada 

kara ve 
1 la.rmm Alını:uıyaya kiraya -:eril -

• • me'ii hakkmda. blr a.nl~ma ımza _ 
ızm ır landığma d;ıir ya.bancr memlek<:t. 

hava seferleri 
Yakında başlanması 

kararlCJ§lı 

!erde yayılan şayl ılar, Berlin si. 
ya.si mn.hfillerinde teyit edilme -
mektedir. 

Habeşler 
Yeniden ıki şehir aldllar 

öğr~ndlğimlze göre, devlet havayoı. Kahire, 
24 

(A.A.) _ OrtasJark 
larmm haklı tlzertnde seter yapılan . . • 
Anka \da hattından maada İngiliz kııvvetlcn umumi kararga. 

ra • ' na ' hının tebliği: 
lstanool .. Ankara • !zmır hattınd:ı..n l Lib ada: Ka. rdedecek mühlm 
da yaktnda seferlerin ;yapılması mu- b' y kl ) 

1 . ır şey yo ur. 
karrer<llr. tııtanbul , ve zmır hava Habeş.istanda:: Cenuptan Habeş 
meydanlarında her tur.il ~rt.ibat aım.. vatanperverleriyle r lşbirliği yapa. 
mı§ otd~ğiından artık scterJenn yapıl.. rak ilerliyen krtalarnn-z A~nı ve 
ması içın bir engel bulunmanı.akta.dır. İ Sedelleyi işgal etmişler ve 400 e-

Munakale vekA.leU, §imdiye kadar sir almışlan:hr. Diğer lbiltün mm • 
in§a ecillmlı; olan Ankara., · İstanbul, ı tnka.larda. harekat memnurı~yet ve 
İzmir, Ada~. El!zığ ve Eskişehir rici bir tarzda ilerlomektcdır .• 
ıneydanlarındnn sonra bazı yeni mey. 
danlarm lnpsma ve bu meydanlarda llkmekteplerden bu 
pistler aypılmasma karar vermiştir. sene 8637, talebe 
İlk olarak Afyon tayyare meydanı ya. · mezun oldu 
pıl,.eakt1r. Bu meydanın plstl için . .. .. _ 
400.000 Ura tabm olunmu§tur.Plstln f Mııarıf M:ıdurlUğU, ~bµ sene m:. 
ln§asma temmuz ortasında başlana. zun olan ılkmoktep taleheeinı.n 

k 1 miktnnnı tesb!t, oderek Maarif 
ca tır. ı Vek81etine bildir:miştlr. 

Atyondıtn maada Samsuıs '" dııba .Suna naz-ran vilayet mekteple· 
sonra Vanda hava meydanları in§a rinln son sınıflarında bulunan 10 
olunmuı d& mukarrer olduğundan bin talebenin 8637 si meımn ol -
bu meyda.nlar UzerJnde de tetk1kler • muştur. aunun ,3660 ~I kız 4977. si 
;ya.pılauf vo plAıılan huırlamwftır. ' e<rkekt!r.tı 

Alman 
orduları 

100 l<ılometre 
derınliQe girdıler 

100 Sovyet tankı 

tahrip edildi 
Bern, 2·1 (A.A.) - OfJ: 
Şar,kta. bareka.tın ikinci gUnU, Al. 

maoların mtihlrn terakkiıer kaydetti. 
ği ve ııöylendığlne göre bazı noktalar. 
da ıoo kilometre d rinll~ nU!uz eyle .. 
dlğl tespit olunmuştur. 

Ztlribte çıkan Dle Tat gazetesinin 
İsveç Kaynal{larmdan aldıg-t bir baht-. 
re gör~. cephe, Uç bllyük oölgeye ay. 
rılmış bulunmaktadır.: 

ı - t;ırmal buz denl?..nden FinlAD. 
c!iya Körfe:>:lne kadar sol cenah. Bura 
har<?kAtını idare etmiş olan general 
Falkenhorst ve Dleteı ile mareşal Mnn 
nerhaymın sabık muha.sımı general 
Mareşkov karşı karşıya l:>ulıınnıakte. 
drr. 

2 - Memelden Karpa.tlara kad'lr 
mt>rkez. Burada mareşal von Relche. 
nau !le mnrc§al Şapoşnlkov karşı kar
şıyadır:a ... 
Bu~ovlnadan Tuna ağızlarına kadar 

sağ cenah. Burada mareşal Llst • ge. 
neral Alltqncsko grupu general Ku. 
llDgle karşı karşıyadırlar. 

-Sol cenah lle merkez nrnsmda Baı. 
tık de,•letlerinin teşkil ett.lğl lltJsak 
mmtakası mevcuttur ve hı.ırada karşı. 
lıkların lnklpf etmesi mUmkllndür. 
Merkez ve sağ cenah arasın la da .\la. 
'cartstan Karpatıar allı ınıntakasının 
te§k!l ettiği !Itlsıi.k noktası vardır. 

Cenupta. Alman • Rumrn orduı;u, 

ııtddetJ~ hUcnma kalkmış, Tunayı Ge
latzda geçmiş, Boıgrnd:ı varmış, Pru
tu muhtelif noktalardan ttc. •vliz er. 
miş \•c Dn~estere d~ geı ı çek!lmelt 
te olan Kızı\orduyu takipte bulun. 
muşttır. Kızılordu Dnlestcr Uzcrindt
muka v1:mete hıtzır'anmaktadır. 

M:ukezdckl terakkiler, bilhassa 
Gro1no ınmtakasındn· knyJedIİmfştır 
Bu lleJ'l<}mek hedefi, Baltık devıeUerf. 
nin !h'ltast ve bunların kurtarılması. 
dll'. • • 

Sol cenahtn mareşal Mımnerlııiyın 

'müsel~h·vaziyette beklemektedir. Fio 
Ma.r< ,nl!nln tee tılf roIUnUn · ııedefi 

c-ene:aı Falkenhorst :Jurmans.t!ltle 
I..cnil•gı:a.d araıı:ınaakl ınuv~uıyr !<:" 

'iiie'k 'Ve-büsure le lier·:uırro~·:-ıtrguız 
yardımım gayri mllm\din kılmak ıçm 
uğraşro:ken, Kızılorduya, Finlfınrliya 

voluna kapamaktır. Muhtelif kaynak. 
hırdan bildlrlleı:ı Lcningradn doğru 
Fin- \ima~ ileri hnr<>ketj teeY)'.Üt et. 
memJştlr. FlnlAndtyıı, ıılmdlllk paslt 
bir hattı b&rcket tııklp etmektedir 

Berlin, 24 (A.A.) - D.N.B. a
jans• bildiriyor: 

Alman muharebe tayyareleri 
şarlti Avrupa cephesinde muhasa
mat başlar başlamaz mütcvrı..1 dal 
galar halinde Sovyotler Birliğin· 

deki n~keri ehe.rnmi)reti haiz he
deflerle silah fabrikalarmr, krta 
a.t tahşidatım, tayyııre Usletini 
benzin ve mühimmat depola.nm 
bombardnnan etmişlerdir. 

Bcrlln, 2-l. (A.A.) Dünkü 
gün Alman hava k'4vvetleri şark 
ceplıe~ının n!sbcten küçilk bir 
mmtakasında yüz dUşm.an tankı 
tahrip etmişlerdir. 

Şimdiye kadar biitün cephede 
ne kadar düşman tankı tahrip e
dildiği tesbit edilememiştir. . 

----o----
Madritte Sovyetler 

· aleyhinde . 
nümayişler yapıldı 

(Bft..S tarafı 1 ncldc) 
Sovy3tler blrllgi mflcrlnıdir. Sovyetıer 
birliği blrlm dahlll harblmizden me.!' .. 
uldU. 

'Arkad~lar, 

Sizi çağıracak olan sese hazırlanr
nız_ Hazır olunuz. Avrupanrn tarihi 
Sovyetler Nrliginln imhasını emredı
yor. 
öğleden sonra da ?.Jadrltte ntima. 

yi§le:- çok beyecanlr olmuştur. Kalaba. 
lık bir halk kUtleııl İngiltere bUyUk 
elçiliğine giderek İngiltere ve Sovyet .. 
ıer birliği aleyhinde bağırarak bo~mut. 
suzlıığunu göstermiş ve İtalya, Alman 
ya, F'inlA.nc!lya, Rumıı.nya lehinde bu. 
lunmuştur. 

İngiltere elçlllğinln bazı camları kı. 

rılmıştır. Polls nUmayl§çileri dağıt .. 
ınıştır. 

f~... ·"rin aslceri 
J 

muaharrir.nin maka:es· 
~ 

ır itler 
H ıH'is ~an ve şark 
yoılar.m kes ııeya 
ıeşebbüs ~dere< 

İngiltereye karşı 

hücum hazırlıklarındJ. 

Hırvat 
hükumeti. 
resmen 
kuruldu 

7 - "'l, 25 ( A.A.) - Yaı: 
r ' vat gazetesi, Hırvat! 

yeni b:r adım attı 1 
Londrn, 21 (ı\.A.) - Röytcr e.ja·-. · 

mnın c,kerl muharriri general Gug aı. 

.atinin teşekkül ve !! 
liı.. - - -eri hakkında bugün 
emirnameyi neşretmiştir: 

Bu suretle şimdiye kadar J1l 
vaki:m.t mahiyette olan Hı!"\ 
lıü .-ünıetinin faaliyeti. bir baş'1' 
kil, bir başvekil muavini ve 
nazırdan mürekkeptir. Bu nd 
!ar şunlardır: 

yor ki 
Hltler. kenôlıılylc bır adı'rnl tecs. 

\'ÜZ hatta. ebeıii bır dostluk pnktı yar. 
mal< için çok uğr~tığı bir kornfiusuna 
karşı hllcumunu yapmak için gene 
bir pazar gUnUnU intihap etmiştir. Ya 
pılaıı hazırlıklar tıımamlyle gızlc.ne • 
memlştir. Sovyet hutlııduurıa ıso ııtı 

160 tumen kadar tahşıt, şimalde J+)r. 

llındly:l cenupta da Rumen kıtaıarınm 

Hariciye, da.niliye, milli mil~ 
faa, adliye, m.al~:ve. ~ 
münakalat, sıhhat. ticare~ .JI 
endüstri. ziraat. maden ve j((•, 

porasyon. 
Bundan başka bir de tl!J/: 

komite teşkil edilmektedir. 

scferber ediımesı Sovyetler bırUglnln Sovyet tebıı·gwı· 
oldu~u kadar bUtUn dünyaya H 1'ler1n 

neler ~&pmı!k tasavvurunda olduğunu l'fo~ko\·a, 25 (A.A.) _ Bu' 
sarahatle belli etm'ştir. Buzı kimseler bah neşredilen Sovyet harp teb 
bu hazıriıklar Bitlerin. ellnd n geısc liğidir: 

ortad..:ı kaldırmak istediği İngll. Almanlar, Shaulen, Kovno (~ 
tereye karşı blr hücumun mukadd!. unas), Grodno, Vla.dirnir Volinaı 
mC3i zannettiler. lt'aknt rütbesini mmtakala.r.nda taarruzlarına de 
ıa.vl.kile tıı.coıyan her gc.ncral trmr ki .,. 

" " vam etnfrcıler, fa.kat anudane ., ileri karnkolle.rını clc geçirmeden ln. ":/ _ _,ıf> 
mukavemetle karşrl~laru" 

gilterc 'kalesinc hUcum edilmez İaşe Shaulende bütün Alınan hUcuınJ.1 
yollarını kesmeden ve surl11 rında ..1 

rr tardedilmlş, bu istikamette ıı 
gedikl'?r açılmadan Hltıer bu adaları pılan motörlü bir mukabil S:>Vl1 
lstill!.sını mUmkUn kııacak bir hale taaıTuzu neticesinde bir ~ 
§imdiye kadar sokmağn m~vaffak ola- motö-rlli kolu dağıtılmış, bir A.llll" 
mauııştır. Filhakika H!Ucr çok ileri mekanize alayr da imha edilmfştJ! 
karakoilar elde ctml,lr. Hür Avrupa Vilno Kovno (K unas) GiJ 
milleUı:.::ı. için bu tabiri kullıı.ı:. no şı>hi~lerı ~ında m~harel' 
mak caJz Lsc de ~&lenin iaşe Y0''arını ı devam etmektedir 
ke~mckten ve duvarl:ırın<i.& gedJklcr Brody mmtaka.sı •• "!:ı. bUyük ~ 
açmış olmaktan ıÇOk uzalttır. Şimdi muharebeleri vuku bulmak~ 
lse Hitler Hindistan ve şark yollarını Almanlara büyük zayiat verditil 
kesmeğa teşebbüs eder.ok lnglltereyo ! miştir. Sovyet tayyareleri., diij 
kat'§ı nUıat hUcum hazırlıklarında yeni nıa.n Mkerl hedefleri ve ~ 
bir ndım atmaktadır. HltlerJ b!Jhassa }erini bombardıman etmişler 
petrol kuyularına el aımağa sevkeden dUn 34 Alman tayyareci dü~flJ' 
Amil. karadaki motorlu ve zırblı fır. mUşlertlir. 22, 23 ve 24 haz 
kıı.ları ile bava kuvvetlerir.den uzun da ekserisi yerde olmak Us 

Sovyetler, 374 tayyare ka 
mişlerdir. 220 ısi yerde. 381 Al 
tayyaresi imha edilmiştir. 

Bunlar<!an 161 j hava ınujijlJ'} ---= ,...... ----:r---. 
llava kuvvetleri, Sillastopola f 

Sovyct kara ordı.:.sunun techlzatı ve prlan iki a.krµa mukabele olmak 
hava kuvvetler! miktarca mühimdir. zere Köştence ile Sulfnayı (ft". 
Fakat bu tcchlzutm ve Sovyet tayya.. 1 uı:ı.nyada) üç defa. bomba.rd~ 
relerlnın modalfl çok ı;tlçtlğl lçlı. Al- ctmişlenlir. Kootence şehri ı\d 
man ordusu techizatınm v,;: Alman ha hak ile yeksan edilmiştir. 
va k".J IVe~ıerlnfn lmrşısınd:ı dayıınamı Alman tayyarelerinin Liba~ 
yncıığı zannedilmektedir. Kicf ve }diruik'n hücumuna m ~-" 

Bu.na mukabil Sovycu~rın lehinde bele olmak üzere Danzlg, KönlJ': 
Uç nokta vardır: berg, Lublin ve Varşova Uç d 

ı - Her nıuh.:ı-:-cbe ~hneslnde mu. havadan bombal"dıman edilmişti 
telıarrlk bit ...,., zda kullanılabllecelı Varşovnda. petrol depolan ,"'4 
aıuaızam kuvv~tle,·ı maktadtr. • . 

2 - Kuvvetlerin icabında çekllece.. Dilşma.nnı Sovyet; ilniformas1' 
ğ'{ ve çekl.Idığı yerlerde gene sanayi ve indirmek istediği p:ır~tçiller 
Uslcr bulncak ita.dar topraklarının ha edilmiştir. . ~ r 
sonsuı dcrinl!kte olması. Fiı.~fı.nd,lytı hudutlarından u 

3 - Moıototun rnuyod söylediği altı Alman ta:ry.aresl. Kron~ 
n~tuklıı.. lfade ettı~i gibi Almanlara h~c~m ._et.mi~~erd•r,: Bır tanesı 
karıı acı ~lr km ve ıntlkam hissi bel!'. ı '.;hrhlınuş. dıgcrl~rı ~~.n-ılmrş~ 
ıenmes!. Bu zihniyet, Sovyctlcr b!rl'· Dü~anm 9ernnutı Yl (Bul< i 
ğinin sonuna kadar mukavemet et. nanın_ me:k.~zı) zaotE>tmek ,. 
mek ve muzaffer olmak kararını km·. yaptıg· .Qı~tün tcşeb?U.Sler ı.nu 
veUend!recektir Bu neUce uz:ık olabl fakıyetsizlıkle netıcelennnş 
lir Fakat gayri \'&rld değildir. Prutun şark sahilinde bir kıJ 

Bidayette Alman hav.ı kuvvetleri. toprak elde etme.miıııtir. Almanl• 
nın mlızaherct!le Rumanyalılann, fe. dan ve Rumenlerden birçok esi! 
ııa muhanp olmalarına ra~.rın n Ode.sa kr alrnmıştır. ~ 

yı ele ge!:irmclcrı ve Kırı •. ın kadar 1- Bal tık denizinde Sovyet doi~ 
Uorlcıneleri mtlmkHndUr. n:aa: bi; d~~ ta.htelbahi ~ 

Almanlar b. ııca iki darbe indir. Fınlandıya. korfezınde batuınış_). 
meğe teşebbüs ed~blllrler. Bunların 

biri Rıınıenlerln Solunda Lemberg V1! / H /k S · 
Yaronıın Uzerinden Klyc:e kn'rşı. Beyoğ u a rnem 
diğeri öe Kovno ve Vllnayıı ve Dvina 
vadJsl boyunca Smolensk ılo Moskova 
ya k'a~ı. te\•cih edllebll!r Almanların 
sot cenahlarını emniyet altına almak 
için Baltık Uzerlne Llbs.v, Rlga ve Tal 
llnl derhal l§gal etmeleri muhtemeldir. 
Bu esnada, daha ı;ılmalde bulunan 
Finlandiya ordusu Lenlngradı tehdit 
cdobilir. Bu projenin bazı umuml hat. 
lan Almanların Sıvastopol, Ko,•no ve 
Kiycfi dün sabah bombıtrdıman etmiş 
olmalarından ~ istihraç edilebilir. 
Fakat Hltlcr bütün bu muvnffakiyet. 
!eri kazan."a bile Rusyayı fethetm!g ol 
maktan yine uzak kalacaktır. littlerln 
son ihanet bareketlnin temin edeceği 
ilk m·ıvaf!s.kJyetler ne kadar ehem .. 
miyetli olursa olsun, bir çok bakımlar 
dan, bilhassa askor mevcudu bnlmnın 
dan Almanları bUyUk zorı~klıırla kar. 
oılaştıracaktır. Ç!lnkU girmeğe muvat 
fak ol1ukları Avrupanın geni~ Eahalıı .. 
nnı daima i§gal altında tutmak isti.. 
yecek olurlarsa asltcrlerin evlerine 
dönebilmesi için ııeneli?r gcçmesJ !Azım 
gelecektır. 

Buı;ün mntlne 11 de, ıece 8 d" 
bilyük film birden: 

ı - All Baba • Hanın Reşit TUr 
~ - Frankt>nııta:rnm Nlııaniın. 

s - 1'ab&nca Kaonnu (Kovboy)• 

dir. Şehrin, general Catrux'n 
emrindeki Fransız kıtala.nna tet 
lim olması bilhassa memnuniyl! 
mucib bir haldir. General vırve 
lraktan Ha.lep üzerine yürUyebl 
lecek kadar kuvvet topla.muı U 
mid edilebilir. Burada katl netiC 
yi, Ha.leb'in zaptı kadar hiçbir şe 
tacil edemez. 

Sollu.ın rica.tr, hiç şüphesiz te 
essUrle ka.rşılanaak bir va.zıye 
tir. Fa.kat taanııza tekTa.r b~ &'iı 
nınca. ve ilk muvaffaldyetlerd~ ~ 
sonra tazyiki muhafaza edebil ~ 

kadar kuvvet getirmek inık ~eı 

adımı atmağı ümid edebilirler. ~tı İngiliz heyetleri 
Kahireden Rusyaya 

hareket ettiler 
Kahire, 25 <A.A.) - Rwıyaya 

gidecek İngiliz eskerl ve ikitsadi 
heyetleri, Kahireden tayyare ile 
Moekovaya hareket etmişlerdir. 

Diğer taraftan İngilizlerin Su • 
riyedaki hareketlerine hız ~ere. 

ı-ek orada vakıt kaybetmeden bir 
Mir Fransız hükumeti kurmaları 
her zamandan ziyade ehemmiyet 
a.rzeden bir mesclc olmuştur. Şa. 
mın düşmesi de bir hayır a.18.meU. 

hasıl olunca. fngtüzler !Pmall af~ lttt 
rikanm tem1zlenmesine doğru ı ile 

Büyük Britanya el'an en bil. 
yilkil ta.şnna.ktadır •. Çünkü Alırı l'lt 
lamı başlıca hücumlarına hedef ll1t 
maktadrr. ~ 
Amerikanın mücadeleye i§U hı. 

te geri kaklığı her gün gayrl 1c l2ı 
ıbili ictin&b bir surette bari uzıı 
maktadır• 
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TORKON SULHSEVERLiGi 
' 8agttn diba~ IOD Mırlar tan. 

hl.de etine nehmzwnlf bir kar • 
ı.tahk idadedlr. Buna teli.ket ve 
-....., lçindecJtr d ... ek daha doi· 
~~ ÇibıJdl, 111ıı,..,. ldlrmln her 
-.ımda • atalum mfllhar taM. 
"71e • kaa gövdeyi ~ötlll"llrkal, 
~. tablrfnl kuJlumwlr ha· 
ta delil, tüaf olar. 

alyet.i arttınnak Cıkrlnl, kendi ea. 
llumda llMR..ıfalayetle t.tiıik et.
....,Ur. Banan ~r ld, TlrldJe 
ile AlmallJa ariMlmd& ........ 
dostlwk ve adtnitecavtts pekU 
dol&,.Ue, Almaa devlet nlıdae 
göadenltjt meaaJda, Camlaarnlml• 
mJz ba aıtletabl' 9'yuctlaııld bir 
daha tet.ria ettirerek: ••sag1a 
manleketlmls U'Mllld& lmı1dıklı 
bir itimat den'eeble cWma Ol'Mls 
kalmM eznaWls)e ghiyoru.,, de
mittir. 

Edenin 
beyanatı 
Sovyet Rusyaıun 
istilası bir nelica 
değl, bir vasltadtr 

Hitler bir kere daha 
verdiği söze ihanet 

etmiştır 
HükUmet tekilleri ve 
coğrafi vaziyetleri ne 

"Dünya HaklmlYeU.. ta1nl Jılç bir bildim. Faka 
Y&Jdt unutınamabdrJ'. Her bir muahe· t bu vesile ile bile rafhğmı il&ı etmiştir. 1939 illı: 
de ber bir -'-t h Sovyet hükQmeti Almanyaya teşrininde imzaladıgım-tz ""-ı. 

' -- ve er bir •n>apna k31"11 taaiılıütlerinde bı·r ciiphe AG&1I Hltıer lçfıı yeni bir teca'1lztl &-ten bir y.. hklı yardım muabedesindenberi 
perdedir. uyanmaması için heı tilrlü fikır Türkiye ile milnasebetlerimiz çok 

n .. ..a•~ beyanmdhn çekindi. hu usi bir esasa da•_.. ... ~ ... 
........... mevcut •o IDÜfldll 'Ye teıaıı.. F.den aözlerine ww}e devam ,,.,.. .. _,v ...... 

keli Jlplomatik naiyet içind& İnglll&. etmu..+:-: .,..,.,, Türkiye bizim dostlDDllZ ve mt1t-
ı:r.....-ı münaaebetı-... -ı ...... "!i""U tefikimizdir.. Türk hükfuneti, 
.,.,.,,., crnı:n g~c1ı111 te· Bu, btrk•u• hafta "'""'el vukua 
meYVU .. 1er1 ,,.,_ bo ı tabii! -:t .... • Alman hükUnıeti ile yaptığı IOll 

~ -.... 1 u etmek geim_. li.!i. Çok '-"ında zuhur ede. lıJç blr ta.m- temi tm B 09• ,,a.n. müze.kerelerin seyrinden bizi ta. 
.r- n e ez. u mıın... ce~ı anlaşılan bu '-=-...ıı=--ıer tah. eebetlerden ba .. _ .. _ '*-- '~ mamiyle haberdar etmi..+ir . 

._.,....,..en ... ıı ha. mın edildiğ-i cihetle ''-'·o,..., 9
" ktkati hatırlatın k _._ .. _ .w..._ ... Bu itibarla yaptıkları ..... 1 ..... 

a Y·- olur. 'büyük elçimiz js+i..'3- için n:: ... '""'!l" 
191l5 de Koekovada. Sovyet hWcQ· yük Brita ~~ ou.. ma bizim için bt.· sürpriz olma-

meUy\e bir dekllrul"On neıretmek 1 . nyaya davet edildi. Böy mıştır. Fakat bir blr ıııuaıbede 
h e bir anda onun kıymetli tecrü- aktedilmemiş olmasını tabia..-.. 
uwıuada mutabık kallDJftık. Bu besinden :-.. :zade edil -· k ı WllJ 

dekll d ....... _le ıow.ı. ecegıne a .e tercih ettiğimizi söy!eraeaı, 
n--~be a -

1
_ .... ,

1 
deniliyordu kt: ni idim. Nitekim öyle oldu: herhalde bir sır ifa2 etmiıa ol. 

....,..ca yne uu eı at,..r muelele. M~ı-'-et ve a'-- kama-·· Sı'r ır- "":I 
in blriDd k1 ~ ·•aau ·- mam. Bununla lberaıber bu mua-

e l hUk6meumıa ara.amda Staff,.-.a cn ... •e, ~ mna.kUJ hed ik bl .... ~ r- 'ıı"'"' ..,.. e i taraf arasında mevcut 
~r menfaat ihtillfı yoktur. şartl~. içinde başardığı işten do. karşılıklı taahhütleri sa.rahatla 

lceltmelerin nrth ve açık Yakıa. ~~~ ikı katlı borçludur. Arzet- konımktadır. Türk hllkOmeti, 

Tetallke ı.r,.mc1a tafll'lllt, ııı.. 
:::::.:ıttaa f.lldrler. U~arunı 

90D ftrtaHlf ~eri &

~flll, halrtld ltecleflerl ve nlyet... 
rt beUI o1nuyaa kanalık eere

hlılar, cltlll)'1MWd eadlfe ve acaı.. 
"lllsWltlla srttmnalrtadır. Ba 
"aaJyetlere yamam, kafalara sıi• 
llhna, ö~ye gelmdl lhUmall ol-
11111&• fec.at ve fel&kcüerlni ön· 
~ek Jçln, .. kartıbkb emn.tyet,, 

İki milletin el ele ,.eritl. ille 
fiplıeıds ki, kendi kanetleriıte 
gti\•enmedea doluyor, Tllrldye • 
Almanya aalılflnur, ba kD\'Vetla 
en Mğlun, en temiz temel t.p. 
dır; çillktl yalnız sulh ,.e 11iikfın 1-
~n lmralm111tur. 

olursa olsun bütün 
memleketler nazi aiate
minin kendi emniyetleri 
için ne vahim bir tehlike 

tetkil ettiğini 
anlamalıdırlar 

lann bir izahı oldutuna ve iki mem. +;.;; .... .....ı-...1er dola' VTcı'yı... Sı'r b' k 'eteri I ı k u bu ""'6"".. ~ ~ - zoıı:: ırço vesil e ngiliz • Türk 
e e n kelimelerle kutedllen met· Oripe, vaktiyle diploma.tl&rm çok muahedesinin bu vecibelerin ba. 
bumu kabul etmekle k&qdıklı ıaut.. eh-"-- verdiklerı· ve .. ;~1· md eıd· -· bildi' d ede k1 -,,...... -ruAI ş a g ıgıni rmiştir. An-
e ce erine ve, ber ne kadar 1936 ancak kelebeklerin ömrü lradar laşmanm akdinden sonra Türk 

tenberi iki memleket a~d4k1 mQ· lDaa bir hayata malik olan pakt. hüktlmeti bUyilk elçimise tıemi. 
nuebeUer bir ç0k deliflkllklere ma. laria anJe--alara m;-..ı..•ı. h · _..... ~· er: nat venn1ş ve son 24 aat ar. 
ruz kalmıpa da, bu kelimelerin yUıl. hangi bir anlaşma yapamadı: fmda muahedemizin baki oldu-

6\'l'eslne girmek fikrini tek çare 
biıenıer ,..,.: llaJlııı c 9a1111JDi, her 
firlil gbU flldrlerclen ve fJIDfJller. 
dtıa ...... bir "'mtl,ıerek emniyet,, ............. 

'l'llrldye, dünyayı, bqtlakti har
... felüetlerlndea lloramdl, enı
ldretlni arttmnak için, ba vasıta· 
11, ha güzel "' 'erimU çareyi ter. 
~ve ~ilı edenlerclftMllr. Ve Mı 
P"'nalp, yalım baıtln kabul edl?• 
..._.,, ti Tiirldye Camhari,rf't i
: karuldaiu gtla temeli ı.tdınıt 

s!yuetttr; Ttlrldyealn belli 
'-tlı 1UQdeJerindendlr. • 

Ye Camlnutyet de,Tlnla "-aba
~ de göeterlyor ki, "miittc
"tık enu.Jyet" ve yer ytiziinde em· 

Milli Şefle Alman Devlet Reisi 
arumda teati edilen telgraflar, 
iki devlet arumclald hlrUifn kal'• 
\'eünl, ve Hd millet arasmda •· 
mimi bir itimat , .e emniyet han. 
.. teeMtis ettiğini ıösterdljt lul• 
dar, Ttirkiyenla !!imdiye kadar ta
kip ettiği dürti!lt Naib sıyuetJne 
btiyi:".ı bir tltJdlldc sadık kaldıiı 
nı ,.e sözünü tuttaiana bir kere 
dıı.ha l!ipat eden kı~metll, belli 
miffal \"e ,·esikalardaa •• 

Bu birlik, tltlnyanm geçirdiği 
ba acı, ka.ııh, göa yqlı günlerde, 
lıafb milletlere de ömek olsan! 
Se.yyüdül - ahklmdır sulhil ııallh. 

l.AEDRI 

Ankara. (Huasl) - İlkbahar 1 Ve; yqmda ve htç kotu kuan. 
:~ Ya.rı1tarmm yedinclai pazar ili· mamJIJ saf kan ara.p erkek ve dltf 

büyUJr bir kalabalık önünde ya· taylara maheu.atu. İkramiyem 300 
Pllııı1ttır. Bu hatta babal milfte· lira, mesafem 1200 metre idi. 
t~k normal mebllğlar vermiştir. B. Halim Saide alt Emiıiimah
lt 'tabıız ikinci kotuda et.art ha- ra iamindeki tay k09uyu çok t~ 
~ emrine itaat ctmiyen ~ !ay kazandt. Ra.kipleri yanma bile 
~ ~Clı'! vaktinden evvel çlkmaıuı yıWtlaşmaga muvaflu ol~ 
k • Ci partiye kalanlarm da tia:. Beı boy gerlalnden Orman ı! 
• ~ gönderilen haberi vaktinde ğbıin Dicle lsmJJldeti tayı Wncl. 
it ~ur dolayuıile nafile yere iki boy arkaamdan B, Hakkı Kor-
~alan yUzUııden kotU tNıir e· kuıdun SUltln l.amtnd*1 tayı IQln.. 
~1ınit ve beflnd topdan aonra ctı oldu. Zaman J,2S düftMlır. 
.1apıJnı1'tır. Bu vaziyette bir gtln- Milfterek bahJıı ganyan 140, pil
de iki kotu yapmanm mahzurla- 11e 11rra.9lyle 120 ve lM lı:U1'Qf nr
l'tlıt dütUnenlmn y~ çekil- di. 
~eleri dolaymile ildnct kotU sevk- Jlethıcıl kOfQ: 
ı ohnuıtur. Dört ve daha yuJuin yqtakl ve 
Blrbıet kowa: sene zarfmdald :tuançlan yek6nu 
Üç Yatında ft hJç kotU kazan- 260 lirayı geçmiyen Af kan arap 

ltlaın1t yeril yanm tqilis emek at ve bsraklara mahauatu. !kra!e dt,ı taylara mabsuatu. tkraml- mlyesl 190 Ura, meeafem 2000 
.reat ~~ ' lira meeafeal 1200 met- metre idi. 
te idi. KotuYu B. Tevfik Ali Çı- Startla beraber Buket öne dilt· 
~ Delikanlı imn!ndek.i tayı ko- ttl. Mihrican arheuıdan lldbw, 
-~ kaunmaia muvaffak ol- Bol'a da kendielni takip edl10l'da. 
dıı. Saat Karaoananm Selçuk is- 1800 metrenln startma dofru lılih 
~eki tayı ikinci, Fevsi Atııoğ- rican önde giden Budağı yakalı • 
-.aıun Serdan lıGilJıctl oldular. Za· yarak bqa geçti ftıe de bu ~ ıUr 
~ 1,20 daldkadlr. Mliftereit ba- medi. Bora da 200 metre kadar 
bil ıanyuı 135, plbe sıra.siyle eonra Milıricana sokuldu. Blr mlld· 
11& ve 125 lçanJI verdi. det beraber gitti ve bin meır.tn 

.bdaei ıu.,.: ıtartma doğru Mlhricanı geçerek 
1tı yqmda ve biç kotu kazan- örıde gilmeğe başladı. Bu vuiyet 

~il yerli halle kan tnpıtz er- Mihricanm non anlarda ook pyret 
ke1ı: ve difl taylara mahsustu. tk- göeterme11Jne rağmen deillmedl 
~lyeal 600 Ura meafeal 1000 ve B. Rifat Bayalm Boram yanın 
ltaet.re idi. Yubrida bablettiğimla boy ara .Ue koeuyu Jr•zpnmata mu 
~pten dolayı k<>l'l vaktinde ya- vaffak oldu. Bay Salt Abonun 
lldamadı. • Mihricanı ikinci, 'B. ~uetafa Bay-

Beıincı kofudan aon.ra yapılan ramm Onalı UçüncQ oldular. Za • 
ı,.. koluyu B. Ahmet Atmanın man 2,28 dakikadır. Motterek ı.. 
~r lam1ndek1 tayı kolaylık- bil ganyıuı 280, plbe mulyle 
._ kaiaııdı Son anlara kadar Ka- 100, 100 kuruş vel"dl. 
t'abiberin ·hemen yanında gelen İkinci ile üçtınctl k01JUlar ara-
8-.roiı birdenbire durvak. tiçt1nctl srndaki çifte bahJa~ Karabiber 
~dı. Tabii bir gllnde yaptığı iki - Mi8 Jı:ombinezoıuuıu bulabilenler 
~bu gUse1 yavrularm biç de 100 kurup mukabil 550 kunıt al
~blerinde olmadl. B. Febmf Sim- dılar. 
~lunun Buket illmindeld tayı 
~ oldu. Zaman 1,02 dakikadır. 
~erek ı.ııı. ganyan 125, pil
-. ~yi: 100 ve 106 kunıt ver-

~ .... : 
Gap Grie Nes kotU8U idi. Oç ve 

claba yukarı YBftald hali.akan tn
llltı at ve kaıraldana mahsustu 
~. handikaptı. tJı:ramiyeat 300 U. 
"'.. mesafem 1800 metre idi. 

Startla beraber ône dtıten B. 
tıaı,;t Atlmm MJa lambıdeki .kJa.. 
"it en kuvvetli rakibi DandiniD 
tıı>k kuvvetli htlcumlarm& muka· 
•enıeı ederek koeuyu Jruanmafa 
lbuvattak oldu. Kotunun nJbayeti
~ yOs metre kala MJıll geçaıeğe 
~ak olan Dandl )(J8in tekrar 
~ et.meal yllztlnden bir bo
)lbı futia Ddnci, B. Nuri .Akka
'!lı Batrayı Uçtlnctt oldular. Za
lban 1,59 dakikadır. MU.terek ha· 
his ganyan 4!50, plAae sıraaiylfl 
'120, 115 •e ~ kurut wrdl 

........ bfa: 

Adanada Atletizm 
Grup Birincilikleri 

Adana, (BU9Uıll) - Kalüıelllt 
bir seyirci Jı:Utleai &tinde yapduı 
at.ıetimı grup birineiUJı:lerinc:le a. 
gağıdald teknik ıaeticder elde e
dilmiftir: 

100 metre: Vakul' 11.2 
110 metre : Ziya 18.2 
200 metre: Nihat 23.6 
4 00 metre: İbrahim 55 
800 metre: Okket 2.04,2 
1500 metre: Oaman 4,40. 
500 metre: Olr.ket 17.24. 
B:ıltan Bayrak yıırrşmda Jm.zıf 

3.47 derece ne birinci, güllede 
Tevftk 11.4'1, diakte Tevfik 32 10 
airitte Mutafa 42,05. çekiç 'at~ 
rmda Tevfik 23.23, yQıbekte Jıll. 
cahit 1.65, uzun atlamada Vakur 
6.35. üç adımda Vakur ıs.cıe. aı· 
nk1a atlamada Fikret 2.M le bl
rbMlı olmutlardıl'. 

· time rekor elde edilmit olup 

Loadra, 14 (AA.) - Röyter bildi· 
riyor. Alman latill.aı tıaerine Sovyet
ler Birıttı bakkmda takip edilecek 1n. 
glltz a!yueU Avam xamaraamd& mil· 
zakere edlllrken, müzakereleri takip 
eden diplomatlar araamda )ıtlha
Kalalı:y'ntn bulunmur nuan dlkkaU 

celbetmlıUr. 
Ktlza'kere batladJtl saman bir aua. 

ıe cevap olarak, ÇörçU orta Şarktaki 
1&skerl vasiyet hakkmda beyanatta 
bulunmaktan tmtıııa etmlt '" lıalen 
cereyaıı etmekte olan haıek&tm aık 
mk gözden geçirllıDMlnde ciddi mab. 
zurlar olduğulla ipret eylemlttfr. 
Bundan aonra ÇörçJl, bu yaz tmpara · 
torluk harp koafera.nnmn top~. 
tnıı Umit etutlnl ~1-mlf, fakat ta. 
rtb taylıı etmemfftlr. 

KUt.Mlllben alJDtlar arumda kllr
atl;pe gelen harfc:tJ9 namn lllda de

mlttf r ki: 
- Atmanlarm SoYJet Rua.JB71 s,tS. 

1 il.ya lıqlamalan netlcMl olarak bU· 
k6mottn lttfbu •ttlll brariar Qllr
çfl taratmdaD .....ı bir tanda dOn. 

yaya l1&n edDdL 
BusQD bu muamıam t.ca.OS Jlare

keUn' tekaddUm eden al7UI h&dlae
ler ve tıımııarm neticalDde lnldpf 
eden bası \'Ulyetler llakkmda ... 
tataı&t vermek ıstertm. Keclfa w 
memleJret bu me..ıe haldmada tam 
bir •rata noktalDu&r kabul etmeU. 
dil'. ""1 r} 

80VJl'M' &IHW.üWI. il'illıt• ~ 
-ıw-• .. -•Mll'Ulll 
q'lllı ı._lw Jlıldeftedlr6 8a W Bit· 

lılrtD ~. Kalıal edeUm ld. 
bu ~ s&ı&ert de 1ıılr bedef 
berlııdedlr. Bu laedef de tJtcUts bnpa
rat.orhll'UdUr· O 1qtJls bllpU'atorlu· 
tu ki, bu Almanya taldp •Wli clllaD 
tabakldlmll yolunda Jıaldl olarak 111. 
bakJaa baflJC& mania olarak s&mek
tecUr. SoYJet Ruay8IUD laUlbl 1111' .... 
tıp ~. bir vuıtadır. mtıer aov. 
;retler Bbiıtlne hOcum etmekle bu bQ. 

7'lJt deTleUn ukert 1PıdretlDl lmmak 
.,. memlekeUllllsle ~ dQeDo l· 
çtn ıı.u dllaecetl aman ,arkta tıucOn 
nya blWllN hul1 olabDecek eDdife. 
terdeD lmrtU1mak Qmldlndedlr. Şbdl 
Alm&D)'& ao.,euer Blrlfltne karp ta. 
kip eWll "lleln Kamp,, da ı._h edl· 
1eD 8'yaaete dönmtlf bulUDUJOI'. Bit. 
Jer dlploaJulalnfD ud lndifalarma r8' 
- Bitler baldbtte bu .,...u. 
blÇ bir saman o kadar mak"'fl!J•IDll
tır. ın.nt:ret. bu a,.aet. Mklm o1an 

Atletizm müsabakaları 
Beclea Teıfll7elıl ....... .. 

geel atledwm 8Jnnıblmha: 
28 hulruı 1Ml .,..... sini 

mt 15 de Jl'enerbüçe etadmda 
atıetJmı grup bfrlndlJk)erl icra 
edilecelfnden qajlda lflmlerl ya.
adı atletler bölpmisl ı-ll ede
oelderdtr: 

100 Kusaffer, Cami, 
JOO ııusatter, Cnml, 
400 AncuB, Ahmet. 
1500 Raa, VeH Demir, ıt.lf, 

hak, \__ 
800 RBa. ~·ru. 
5000 JDııref, Balll, 
ııo Mania: v..n, Sudi, 
Sınk: Vlçaı'opOıloe, Halit, Ceftt, 

Jıltlnir, 
Uzun: Ç&roflu, Kusn.ffer. 
Uç nıdlm: Yavru, llulDffer, 
Yilbetr: Mehmet, GUner. Se-

lim. 
Gtllle: Mehmet, Allettin, lerif. 
Dl*: YaYrU, Necat. 
CJrlt: Kıoitur, Vank, Şerif, 
Çekiç: Kroitser, Alletıtm. 
Balkan Bayrak: Rusa, Ancm, 

Musaffer, Oeımrl. 
:& - Ahmet, Skoçimana, z..,., 

KAauran, 
3 - Cevat, Remsi. Sesal, l'e-

rit. 
4 - hü, Hlllıeyln, AdaU Kec 

det. 

İçel 72, Ka!atya 41, Adua '5, E
lbıi 37, Dlyaıi>ııkır 20, Guiuı • 
tep -11, Hatay 10 ............ 
m • 

mumda mutabık kaldJtnnız zam.n· ?daama.fiıb Sir Crips, nüfuzu ve ğunu bir kere daha teyit etmiı. 
dak! kıymeUertnl muııatua etUklerJ. hamketleri ile, lngiliz bükQme- tir. 
ne her zaman kanı bulUDUYordum. lkl tinin, .Sovyetleıie olan milnue. Londrad&ki Finlandiya elçisi 
memlekettmlzia ayul ldatemı blrbl. betl~nn. no~ seyirini takip et. ,eni harp saJıasmm limal mm. 
rine uymamaktadır. Yqayıı tarzıan· mesıni mtediğiııi Sovyetler birli- takasındaki hldiaeler hakkında 
mız d' geni§ mlkyaata birbirine attır. jine aniatnuya muvaffak olmuş. benimle göriiftü ve hUJdbnetinin 
P'akat buıı1arm hiçbiri bugUn karp tur. Büyük ~imiz Moekovaya bir mesajını verdi. Eçi, F:inlaıı
•m.da bulun<hJtumuz alyul me.eıeıe. döndüfü zaman lngiliz hWdune. diya hilld'imetinin bu harpteki 
rln realitelerini bir an bUe karartama& tinin a~ Sovyetıere yardmı hattı hareketinin tama.miyle te. 

Almanya Sovyet Rusyaya karfı etmek nıyetinde olduğunu 8Öyli- dafttf bir hattı hareket tşkil et. 
kaadl n muaammem bir tec.mıs yecek ve ~ hiUtiUnet.ine ve. tiğtni ve böyle olmakta devam e-
harek<!tinde bul•--n ....... Bun .. __ lkl aa·-.1.. bul·--ı. bu ·-~- . . ~ . tem• . • ....... ..,_. ...... _.,=-=- uucu- ,,_.....u 111- ....... "'e~nı ın ettı. Elç1, aynı 
aene evvel &ovyeuer B1rJ1ti ne .Al· nı ~"ve tedvir edecektir. .zamanda., FinlJl.ndjya Rusya hil.. 
mqyıı aralannd& bir ademi tec:avtıs ASKERi VE iKTiSADi kUnıeti araamdaki diplomatik 
paktı imza etmftlerdlr. Bu paktın hn. REYETLEK OOND&RIUYOB münasebetlerde hiç bir değifilc. 
zumdan aoııra Almanya SovyetJer Son Jilnlerde oereyaıı eden hl- Jile ohnadığmı söyledi ve htı-
Btrutmden biç bir flkt.yette bulun.. diaeleri müteakrp, Rus hüktime. kfunetinin harbe sürüklenmiye. 
m&mlftır. Fakat Almanya birdenbire ti ile aramı:zdakj müzakerelere ceğini ümit ettiğini il~ve etti. 
ve hiç bir lbtard8' bulunmadan cıarı:- devam edilmiştir. Bu mUk&lenıe. Elçiye verdiği t.eminatr senet it. 
Y1 lndlrmiftlr. HJç bir protıeato nota.a lıerin bütUn neticelerini aöyliye- tilıa.z ettiğimi ve hiikiinıeti
verilmcmlt ve hlç bir mllzakere oere.. oek VU:iyette değilim. F-dıka.t şu. rtin takip etmeyi arzu ettiğini 
yan etmemı,tlr. nu söylıyebilirim ki $ovyetıer bildirdiği hattı harekete itimat 

Eden bu münuebetıe Alman hart· birliği bllyük elçisi Rusyaya as. beelemekte olduğumu aöyledim 
ctye ııuırmm .on aaııt.e beyuıatmı kerl ve iktmadl birer heyet gön- ve bunun Finlandiya için en doğ. 
ailc:Ntmlftlr. Beyanat ıudur: dE:rmek hUSUBUndaki teklifimizi nJ ve yegine yol olduğunu illl'e 

TUllalllat&Da gitUkçe artan bir au- Sovyet hükUmetinin kabul etti. ettim. 
rette lngWa kıt&lannm ihraç edilme.. ğini bildirmiştir. Bu heyetler, Edat Amerikadan dönm 
8IDe karp _,Alman lutalan BuJpr ,,. müşterek gayemiz olan Ahnan. B. Vinant'a alkışlar arasında hot 
R.omn toprakJarmda tahfld edWrkeıı.. yayı mağlüp etmek h~ ~diniz demiş ve şunlan illve 
~Uer BlrUll lngDtere ile anlat&· aarfedilecek gayretleri telif ede- etznietir: 
rak, eneı& Tuplılavya.Ja açıktan a. ceklerdir. Vinant memleketinde bir 
çıta alyueten milzalıeret etmek n Sovyıet hilktlıneti, ilerde yapı. müddet kaldıktan sonra bir.e EL 
sbllchn gi.aliye ukert yardımda bu. laca.it olan askeri itblrliğinde ze bir kuvvetle geliyor. Bu kuv
banm&k, aan1,_ Tllrldye~ pranU ~mım mütekabiliyet ...,.sma vet, kendi devlet reisi ve vatan. 
De tea1r yaparak Bulprittan ve AJ· ıstmat edecefini bime sa.rahatla daflan ile yaptJğı temastan gıeL 
manyaya karp tecavtmk&r blr..,..... bildirmiştir. fngiliz hükftmeti bu mekte ve Amerikada gördüiü 
Jet aldDmak Ut.emek aureu,ıe AL tanıda hareketi kabul ve tasvip muazzam gayretlerden hız 11-
manyayı •rkadu wrmata tejebbüa • etmiştir. • makta.dır. . 
~. ı :-- r · -'lao; u .. ıia'ld' .__,r.._ ....... ... Bu~-aWılerdıen, daha doi. 
._ ._,..,....,,,.. ....a tnrltı remıl ve Jlltlkerrer tuh. ~ bu 8Dll 3' Mat wf.t. . .(.. 

etadfUr: hfitlere ~yapılan bu te- meriblt doetJanmızm devamh 
eavüz. A.Jmanlarm aon ihanetini ve daima artan yardhnlan hat

ALllAN • l!IOVTKT PAKTI l!IOVDITa ve _ eğer hitl delile ltbımn VU landa ,eni malQmat ft teminat 
ı.ma l!llBl.tGt ıu: ~ sa - nazilerin hudut8mı ilımu: aldık. Bu yvdmım maddi w 

llAJft ~ larmm clıban l1D!rill malıi)'ethrin manevi hacıai nazi mukavemeti. 
Bunlar, s1uer1n ıttDaamlarıdır. au son bir delir · +.-ı.a --...~ ni kıracak ve nar.i kudMtini J'L 

tWhamıar Jcarpamda anb&Ua he7U Bitler v~. ~...:ıuır. kacaktır. 
etmeUJUn ki. Alman latD"'ma ~ ni tıir kere daha illbat e ~- NlllAI ZAFBB& UDA& 
kalmadan evvel Balkan mllleUert ara· Filhakika bir gün pakt =· ASLA B&NDl:Ll:lıltn:cBGIZ 
amdakl teaanlldll \daDJıe etmek Dan yıp ertesi gün t.eca.vike Mebuslar bu aahabki guete. 
..,_tier Blrtllt ll• anıap1mumı tyt kışm ~YJCI tatlı ~k, lerde Sumner VelB'in beya
karplıyacak~ :ra.kat maaıeeeı böy. terken- baharda bombalar soy. natmı okumuşlardır. Hiikilmet, 
ı. bir lmklııi ~ bir vakit t&hakkuk tanklarla lronlJllD,ak, hep on': Ve1ain Bitlerizme kaqı alına • 
edemedi. Bu meaele hakluDda hiç bir mübah gördüğü ler<fir Bugün cak her müdafaa tedbirinin, 
vakit n hiç bir auntle SovyeUer Bir. hiç bir naz.i ~~tJ cİtm:va menıba.r ne oluna olsun, Alman 
JJl1 Ue bir an)apa 3'BPdmadL Bumm aldatamaz. Hükmet tekilleri ~ liderinin ~tini tacil ~ 
aebeblnl aö7Uyeylm: coğrafi vaziyetleri ne ol 1_ h118UaUndaki beyanatım turip 

lncWs • SoYyet mUnuebeUerlnlD 8UD blltUn memleketler= 8~• ebQektedir. V i n an t bana 
aon lllkipt llaftıala.rmm bepmnde &ov. teminin kendi emniyetleri içi~ Ruzveltin, bOyl1k memleketinin 
:retıer Bh1ilfnln ~ ile arum... ne vahim bir tehlike teekil et. bim yardım hususundaki Janrı. 
da ıuvcut pakta naıet etmem J11aQıı· tiğini ~ DiPr ü m teyit edm eöllletiııi ıetlnnil. 
den tefebblWlerlnda gert 1r&ldL tqw. Wıualar ne ol~ ol8wı n!:a: tir. Biz, milletçe dsmtıe etti1Ji. 
SoYyet ifbirllltnl temtn etmek IGlD n dikkate alınacak en mühim ~ vazifeye kendimizi '9&11:fet· 
yolu mall1alardan te•lıdemek 1mkln.. teY •. nazinnin anettiği bu tehli. D1ll bulun~;yonız: . 
lanm bir çok defalar tetkik ettik. Her kedir. ıı.tltere ağlel>i ihtimal Bqvekilm, bizim mmnnw 
tefebbllatlmtbıde, behla .menuu edile· Avıııpada en ~ komünist olan tekrar taahhüt ederek mm etti. 
cek JDWleler 1ater Ucaıf ister alyul memlekettir. Biz bu akideyi ber ği gayemis, deiilmes )lede:'imiz 
~u. olama, açıJq;a s&dQk ki, r.unan takbih ettik. l'akat eim- Bitlerin ve ~ rejiminin İIDh&: 
lloYJet hDJrOmetl .Aımaıaıa ile olan di bunu düşünmenin SJ1'38J de. uhr. Bu vasifede nihat zaten 
mGawbetıerlni l'D0181tlrmemek endi. ğiidir. Rusya ihtarsız ve baiııane kaan~ya kadar ula aendıele-
ıea17ıe blstmle mtıakenye l'irlfln•le bir tekilde istilA edilmlftir. Hat. _mi_yeoefiz_.._· _______ _ 
bU1r delildi. ti Almanlv bile, bir tahrik oldu-

Blalm YUlJetlmls de açıktı. sa. de ğunu ciddi 8Ul"ette ileri a11reme. 
llo9;retler Bllltll ile lıraqdıkıı menfaat mitlerdir. Rualar kendi emniyet. 
" baldJd 1* mOtelreMUJet ....._ leri için döYOı!Jtlyorlar. A za. 
l8tlnat ~ 1ılr ewJeıma 1&PJDa_ manda dünyaya hikim ~a 
il illa 1ılr ama delN etmemlfUk. çalıpn adamla m6cadele ediyor 
BalbüS ~tJer Bbqhdn Alman· lar. Bizim de ~ vuif~ 
~ De o1&D pütma _..... bG7Je bir budur. Bu son tecavüz karpJm. 
... lıaJnneJMa!r da gayretlerimizi gevşetmek de-

BGttln blmlar V• Rlbbentropun ~ ğil, tebif etmek mecıburi,.,tiıı 
.... sDal 1.-ı be.JBD&tmm hald. deyis. 
nttıe ne kadar uddlm an balandalu· .. Na.poleon" her zaman bee 
nu l'llNrmektedir. milyon kiti ile birlikte yürüdüfü. 
x. .. ıenin bafka _,,...n da vardır: n(l söylerdi. Bitlerin IOl1 tecavüz 
Bqvekll bir mllddtt eneı mecUate hareketinden sonra yUzlerce mil· 

be,.,-.atta bulunurken tehlikenin mu. yon insanm efkin lDDum! • 
bakkak oı~u Sovyet relalne ha.. bizimle beraberdir. yeeı 
ber verdttlni aöylemifU. Bapeldlin Şu anda düşüncelerimiz Po • 
ba ikazı hldlııelerden bir kaç ılln n· lonyalı mtlttefiklerimise tevec • 
Yel ~apı~tı.r. cüh etmektedir. Onlann toprak· 

.Bız ~cıye nezaretinde eli. lan bir kere daha muharebe uh. 

Refık Ahmet 
Sevengil'in 

• 
yenı romanı 

lmralı 
1 temmuz salı aünün
den itibaren V AKIT 

aazeteainde tefrika 
edilecek 

m~~ malfimata naaran neal olmaktadır. Polonyaldar, 
Bitlerin mutad uauline aadsk ka.. kendi kabahatleri olmabmn bir Mahk6mlar adamıda . hayat 
lank ademi teca.vüz paktmm kere daha mtınm mabkOm edi.. 1 '\ 
dmmn ~ at'ka8ında So9- liJoriar. Poloııya milletinin ~ nuı geçer r 
ye~ birlijine hücum edecettne tin bir tarihi vardır. Ba IJIDl81. 
kam bul~ Bqvekilin ai& imtiban devresinde göstere. 
mı.vi.İakatiyle eim&ladekı mail&. cefi cıemetle PoKm,. kazanacak 
ım:tı SovJet b6y6k .... .. " hürriyete tekrar kavupcak
~ Ve ~leketinf telldtt et. br. aa tullhücllimüz olmakta 
tltine kani bıhmduium tehlike· devam edi,yor. 
J1 habeı' 'V9diım. _,. elginin 'l'()CILtf& lllDll DO&IWW 
t1ıie1Ji 1 ine de eliı•ftı"*i ma.. V11 KD 1 l'WIJhıllUıta -r tı -.a . • • ... r 7 "-'· .. ,.. t t4ıe bitıa. 

Tlakabn: ......... ,., 
09qOr Ap. ............... 
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DONYA TARiHiNiN iLK-
BOVOK TAf~K HARBi 

ı: .. za~ı ı•trJJft:ıı Enıst l'reUt.tıTn P'on Jun~fcld 

• 1 -
Yüzb:ışı jl::l'n.'.;t Freiherrn Von 

Jungenfeld, garpte vuku bulan 
büyük tank harbine, Alman or
duımnun başında iştir~k edenler
den biridır. Ke··.Ws·. dünya rı ... 
hinde en parla r' ><iooen, 
Holanda, Belçika ve Fransadaki 
müthis boğuşmaları nakletmek.. 
tedi!'. Bu mücadelede, zırhlı kuv. 
-.,. • .::rin tn müessir bir silih ol
dUoc7unu isbat etmiştir. 

9 mayıs 1940 akşamın saat 
ocşi, hiç beklenmiyen bir anda, 
altr saat içinde muharebeye ha. 
zır olmamıza dair emir geldi. 
Bu haber. karargfilı kurdugumuz 
köylerde bir şimşek silr'atiyle 
yayıklı: Ta."lklar hazırlıklarmı 

tamamlcyor; fırtına neredeyse 
kopacak. Dk önce, bunun yine 
bir talim olacağını 7.8.1llletmiştik. 
Fakat isin ciddi olduğu biraz 
eonra anla§ıldı. Her taraftan bir 
vedalaşmadır. başladı ... 

Gece saat tam onbir; garbe 
ooğru ışıksrz ve i§al"etsa olarak 
ikrlıyoruz. 

llk merhale Aachen §ehrl idi. 
Ucu !bucağı görfuunes ınralar 

halinde ilerliyoruz. Zincir gece.. 
nin sükutunu bozuyor. 

Otostradla.rdan, ooselerden w 
araba yollarından geçiyon& 
Tankları ve zırhlı araba.lan kui
lanan cesur askerlerimiz ilk defa 
olarak karanlıkta düşmana kar· 
§1 ışıksm olarak ilerlemeğe 'alrşı. 
yorlar. 

Gece yan.<JI, Aachen'in va~ 
larma vardık ve dur emrini al 
dik. 

!ki saat sonra ilk emir teblif 
edildi: tebliğ şu eekilde idi: 
"Zırhlı kıtaat Hol3llda hududu. 
nu üç koldan geçecek ve çok 
sür'atli bır ilerleyişle Maast.. 
ricbt'teki köprülere varacak. 
Para '.;Ut krtaatme. mensup arka.. 
da.şiarınız Alber kanalm.ı. indirl 
lecek ve oradaki köprUleri ele 
geçirecekler. 

Arkadaşları müşkül mevki. 
den kurtarmak ve köprllleri or
dunun ha.rekatı i~ elde bulun.. 
durmak lazımdır, bundan dolayı 
f ırkamız !IOn derece ıür'atle ha. 
reket etmek mecburiyetindedir.,, 

Hepimiz, bbıe tevdi edilen va.. 
zifenin eheımılyetini idrak edi,. 
yoruz.Bizi takip edecek olan or. 
dunun harckatmı kolaylaştır. 
mak i~in voijarı a.çnı&mJZ Jbzm, 
diler tara.ftan eıkl§l'k bir vazi. 
yette bulunan ~ arka.. 
daşlanmm müşkül mevkiden 
kurtaracağız. Zırbh kıta.ata men 
Mil> her erin kalbi daha hmh 
çarpıyor ve hepimisSe aynı arsu 
va!': Düşmana~ ilerkmek! 
Düşmanla çarpışmak! 

~AAS" A KADAR GEÇEN 
lLK GON 

Sa.batı saat beşe dofnı Holan.. 
cia. hududuna yaklaştık. Uzeri
ırJzde binlerce -ve binlerce tay_ 
yare uçuyor. Bombardmıan tay
yareleri, arkasından bia gtlnler 
ve haftalarca ark.adaşlık edecek 
olan Stuka, yani pike tayyare!& 
ri... Nereye baksak tayyare tay. 
yare ve yine tayyare görilyoruz. 
Sa:ba.hın alaca karanlığı içinde 
gök, motor uğultulariyle titr;· 
yor! 

Fırka Uç kol halinde ilerliyor. 

mış bir vaziyette b~ d<>tru 
koşarak teslim oldular. 

Tam gaza basarak ilerlemeğe 
devnm ediyon.ız; sağdan soldan 
<'I ·<&n manılı hemen bertaraf e. 
d dı. Ge.lıba nol ıulıh :r Alman 
tanklarının" tahtadn yapıldığına 
djr Jngilizlcr tarafından orta
ya atılan efsaneye inanmış ola· 
ca.klardı ki bizi makineli tiüekle 

durdurmağa çalışıyorlardı. Fa. 
kat öndeki tanklarımızın toplan, 
Hollandalıları çok kısa bir za. 
manda susturnıağa kafi geldi. 
l\lanialar nisbeten zayıf v basit; 
mühim blr maniaya rastladığı

mız zaman durmak mecburiye_ 
tinde kaldık. Bu mecburi tevak
kuf esnasında sağdan soldan 
mitralyöz .. -e tank dafı ateşine 
tutulduk. Yolumuz tistündeki 
köprü berhava edilmişti; çevir_ 
me hareketi yapmamız lcabcdi
yordu.. Asteğmen Fol§leger 
(Voll~blger) ağır zırhlı tankı 

ile maniaya kadar ilerledi ve 
ateşin gcldiği tara.fa dikkatle 
baktı ve topu ile her istikamete 
ateş etti. 

DUfman ateşi biraz sonra ke. 
sildi. Bu esnada birinci bölGk 
düşmanı solundan çevirerek Mar. 
graten yolunu açtı. akat yine 
durmak mooburiyetinde •aldık 
zıra önüm\17.e çıkan nehir üstün_ 
deki tahta köprüden ge~mek 

mecburiyetinde kalmı§tık 
Köprünün berhava edilmiş ol .. 

ması içimde bir §liphe doğurdu 

ve önUmibde giden dört tank'a., 
müteyakkız davranmalarını söy. 
!emek üz.ere bulunduğum sırada 
mayjme ça.ı')>8rak berhava oldu. 
Tankların eratı. mucize kabilin. 
den kurtu1au. 

Biraz sonra mayin arama erle... 
ri o sahada. buldukları büyük 
mayini zararsız bir hale koydu. 
Jar. 

Bütün bu ileri hareketinde a. 
ğır mukavemetle karşılaştık, 18... 
kin hepimizin bir tek emeli ve 
bir tek arzusu var: Maas'da 
diifman kuvvayi külliyesi.le te. 
masa geçmek. 

Nihayet arımlı araziden çık
tık; önümÜme Maaa ovasının 
dözltlğü yayılıyordu. Ufukta 
yU.kaelen anzalar, Eben Emael 
istih.kAmlannm !bulunduğu yer: 
düernamn en. kuvvetli istihklmı 
olan Eben Emael ileri hareketj " 
mizi durdurmak için bizi herhal. 
de toplariyle selimlıyacak. Hay 
ret! Eben Emael'deın aes yok! 
Dünyanm en kuvvetli iatihkAmı 
olan l!Jııen Ehael susuyor! Bu 
hldiac, Maas kryrlarma daha 
çabuk varmak için ıtUe yeni bir 
fevk verdi. 

Maaırt.rihte, (Ölle görünür bir 
meeaf eye gıeldiğimiz .zaman, üç' 
kuvvetli infilak: duyduk. Holan. 
dalılar Maas'm büyük köprüle. 
rini ha.vaya uçuruyorlardı ve İ· 
leri hareketimiz bu yümen saat. 
!erce geri kalacak. Saat sekiz 
buçukta uçurulan köprülerin ba. 
~ında bulunan ve nehri geçmeğe 
teeeıbbüs eden hususi bir bölUğü 
himayemize aldık. 'ehrin g~il. 
meei lbım 7.ira ka~ı kıyıda bu· 
lutmı Albert Kanalında para. 
şüt~ü kıtaatına mensup arkadaş. 
lar çetin bir muharebeye tutu~
muş bulu11uyorlardı. Gayretleri. 
mi7. tqa gitmedi. Köpıilnün 

biri ımğlam olarak elimize ge<1-

ti ve karşı kıyıda bulunan kıta. 
atla irtibat temin edildi. 

tık gün bu şekilde sona erdi. 
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Cemiyet Te~kiklerl 

Asri Japonya 

Kumanda tankının içi 

Tokyo, w:u bucağı g&.le görüle
miyccck kadar büyük bir eehirdlr. 
Altı lllllyon ahallsl vardır. So 
kakları kala.halık ve çetit ç~t .... 
damlarla doludur. 

Japonyad& günde dört defa yer 

1 

saUnnır. Bunlar hafiftir. Ancak 
h1ss0lunabllir. liat, vakit vnklt 
siddeUI aarsmt r da olur. Meae. 
IA: 1923 deki g! ... Bu sanm: ıda 
150 lıin kisi öldli To • ·odakJ 
iann J. azıdan z.. • dt si ~· ·•! it. d 
di zarar 2.nil~ ar 7 _,(J mil. on do
lan geçti. Yer sarı:ntılarını:ı. tay. 
funlan seylnplan da ilfıvc cd b'. 
lirsiniz. 

Japonynnın havası da fenadır. 
Soğuk çok siddctli ve rütubet fn~ 
ladrr. Bunlara karşı dnimn ihtl· 
yatır bulunmak lazımdır. Mikroo -
!ardan muhafaza lcln burun maske 
şi taşımak mecburiyeti vardır. 

Böyle b'r memlekette yaşıyan 
bir milletin, garbın bllylik sanayi. 
el milletlerine kn!'§ı rakip olaca. 
ğı kimsenin hatınndnn geçme
mişti, bun!!. kimse lhUmnl verme • 
ınlşti. Halbuki Japonya, 1920 de, 
ipek sanayiinde milhfm bir terak
ki göstf"rdi. dilnyp piyasas·nı alt 
üst etti. Her yerde, her memlf' • 
kcttn Jenon if)f'kll kumaşlı:ı.rı, yer 
li kumaşlarla rekRbet etme.ı. c ba.s 
ladı. 

Tokyo sokaklarmd:ı. knrmca gibi 
kaynaşan ins:ın knlab:ı.hğı A vru • 
palı seyynhlnn düşündürecek bir 
mnhiyeltr dlr. Erkeklerin sırtın<ia 
kimono, ba15larmdn yuvarlak si:-." 
şapka, ayaklarmda tahta sandal 
vardır Bisiitletlilerin sayısını an. 
cak AJlah b!lir. O kadar meharet
le giderler ki 'l!lın'zdan adeta sü 
rUnür gibi ~ı;erln, fakat bir ye. 
riıhe dokunmazlar. kimseye çarp
mazla r kimseyi ılf\c-ürrnr."itr. 

Yuşl kadınlal' dalına .kül rengi 
kimono giyerler. Mektep talebe • 
terinin elbiseleri IAcJvert, asker-

Taarruz başlıyaca gı aırada subaylar 
talimat alırken. 

lerin üniformalan hakidir. Dükkln 
lann camekanları reklam doludur 
Evlerin cephelerinde birçok bay .. 
raklar, renkli bezler asılıdrr. Bun
l:mn üzerinde de şu veya bu mad 
denin iyiliğinden, nefa,.,etinden 
bahseden ilanlar yazılıdır. Büyük 

(Bu •llluncla 0Jcu111cularnwzıa &"a. 
IAl&emla ,..amdakl lnlpoala llıtrllk111 

•öndueoeldert 
l';VLl::N~ll: TULD'l.&RI, iŞ A.RA 

~. ·~ VERMZ. .u.DI, 8ATDt 
rlbl tk'art ...aaiJ'•&a lııala olınlyam kao 
çU. lllnlan ,.,.... a .. rolaaua.) 

Evlenme teklifleri 

• YB§ 86. İçUmn! mevJd ııahlbl, 
dUrUst, kazancı fevkalade denecek 
kadar fazla, orta boylu bir b1y 160 
tan boysuz olmıyıı.n,sarı!Jın,orlj!.nal Up 
il temiz giyinmelllnl seven ve bllt>.n, ev 
işlerinden nnlnyan en az orta tahsilli, 
lüzumwz kıakançlığı olmıyan, terci. 
han yalnız dul, bayanla anlaşmak ve 
evlenmek istemektedir. Realmlerne 
Kazıınç) remzine müracaat • 183 
• '\ a;ı 40, boy 168, kilo 72, ayda en 

az 170 lira kazanan bir aer~t meslek 
ıoahlhl evlenmek istemektedir. Kendisi 
kumral ve topludur. Fakat vilcut te
naırllbünU muhafaza etmektedir. Gü
zel, aynı zamanda vUcut gUzclllğlne 

de sahip olan kumral veya snnşın 

orta tahırllll, eT ııterinl b'llr bir ba .. 
yan :ırıtmaktadır. GU.zel gözlUler ve u.. 
zun k!rplkliler tercih edilir. (Ser~st) 
rem~inc mttracıı.ıı.t • 156 

I f ve işp arayanlar: 

• Ortamııktcp muunu 17 yaıında 
be$3p \•e dakUlo ı,ıertnden anlayao 
bir e;cr.ı; iı aramaktadır. OUıı:el Ban. 
dırmıı otelinde Samiye mUracaat. 

• li''ranııırea olarak ll!e 3 programı. 
na kadar (dahli) mateınetik lhesap, 
hendcaıe, cebir, nıüaellesat) derEI rl 
verir. (D.A. 27) remzine müracaat. 

.. Liııc onn geçmlı daktilo bilen bir 
genç a~ bir UcreUe herhangi bir it •· 
ramakta~ır. (8. 707. A) remzJne mU. 
racut. 

• Onlvcrılte tııhıilıııde bir gene fi. 
zik, kimya, biyoıoıı der11ıert verir. nu 
derslerden ll<mnlferl olanlıırı yct11Urır 
(15 A) remzine mUracaat. 

• Ttr.ıırethane \'C müesse,.clerın ban 

camusta!ııpaşa caddesi Oavutpa.ga 
Tarhana mektep sokağı 21/l A.H.V. 

.Y. 17 yaşında Use 2 de kimsesiz bir 
g,nç tş aramaktadır. Yazısı güzel, 
riyaziyesi kuvvetlidir. Az bir Ucretle 
çalışab!llr. (Çalıgknn TUrk) remzine 
müracaat. 

• .Rir Fransız erkek lisesi mezunu 
iş aramaktadır. Biraz lngill.zcc de bilir 
(Erol) remzine müracaat. 

• 17 Yaşında orta Uçe kadar oku. 
muş, yazıaı okunaklı bl~ genç çaııv

mak aıecburlyetlııdedtr. Müesseseler 
de, oüroıarda kUttiphane ve diğer sn. 
tııı dUkkA.nlarroda iş aramaktadır 
Taksim Feridlye çaylak sokağı SS nu. 
maraya mektupla müracaat. 

• Ortaokulu iyi derece Ue blUrml~ 
17 yaşmda blr genç resnıl veya hususı 
müesseselerden birinde mUnasip bir 
lş aramaktadır. FaUh bUyUk Otıukçu 
yokuıııı Fahribey eokağırıda 8 numar• 
da Osman Ergtlnscle mDrııcaatııırı. 

" Bl: mağaza lc;in satı§ memuru ve 
kasiyer bayan alınacaktır. l0.1~ ya'" 
ıarmt:a bir de çocuğa lhtl)'llC vardır 
(Tel ı remzine mUracaat • 162 

• 20 yaıında bir genç herhangi bh 
Ucar~Uıanede ıı aramaktadır. (X. n) 
remzine mUracaat. 

• Ort&mektep mezunu, ı,ayata atıl. 
mak mecburiyellnde bulun:ı.n bir genç 
lf aramaktadır. Fatih bUyı\k OUukc;u 
Salih Zckibey sokağı numara 
15 de l\luzıUfcr Oze). 

Aldırınız: 
I 

At&iıda ruın111ları yar.ılı ola11 • 
ku~ U(•nlarımır;ın namlarına ıcrlan 

mt!ktupları ldarehanf:mlı.de• herıb 
'!llhnht;111 nğleye kadar Yeya .... , 17 
ıll"n .. onra aldırınıtları rica olunur • 

(PAk :(J (S. 31 !K.M) F.K 261 
ıçcvtk 165) (Tckyıldız 3) (l{, K.Z) 
(Bayan aş<'ı)(Hadiyel (201121 dncl 9) 

(l3aycın) cK. ı~ı < Y.ımaıı:ı <S.o.s. ı 
lÔ~retmenı ıGönUl l\) !Tdı ll<lbar) 
rNesibe 371 (Ar,ıan) ıs. 67) CA. 2fiı 

,. - -- ·--=-•tlıııı 
'Jr. /( emôl Ozsan 

"a.~oeıcı, 11u :ı. :J.J2\ıt ı vı..1Aıutaı no 

§Cnlik "" yortu ünlerini andırrr. 
Sanki donanma varm1!3 hissini ve
rir. 

Fakat. biraz 5ehrin merltezin -
den uzaklaşıldı mı tablo derhal 
değişir. Çamurlu vo dar sokak • 
!ar, tahtadan \•eya mukavvadan 
yaprlmış küçük küçük kllibeler gö 
zc çarpar. Bunlar; birlbirlerinc o 
kadar çok benzer ki insan, han • 
gislnin kendi klübeai olduğunu ta
yinde müşkülat çeker. 

Ya bu sokaklarda.ki pis balık ko 
kusu ? .. Sonra kapıl rm önUne bı. 
rakılan oturaklar. Kanalizasyon 
yalnız asri mahalllllcro mahsus • 

Amerikanın dev adamı 
Amerikan poliei geçenlerde Pe. 

ter Davis isminde yirmi iki ya§• 

larulda bir genci · serserilik su
çundan dolayı tevkif etmi.~ ve 
tevkifhaneye göndenni§tir. 

Fakat Peter Da.visin t.evkif. 
haneye gitmesile mühim bir me
sele ortaya Çıkmıştır. Suçluyu 
bir höcraye koymak için işe gi. 
rişen ~ardiyanlar bunun im!:fi.n
sızhğını görmüşler ve biltün gay 
!'etlerine rağmen mU\ affak ola. 
mayınca resmi ;nakamlan vazi· 
yetten haberder etmişlerdir. 

Çünkü Peteı- Da.vis ismindeki 
bu genç iki metre yirmi bir ::;an. 

tim boyunda ve o derece de ge
ni§ olduğu için higbir höcrenin 
dar kapılarından içeriye sığama. 
mr , gardiyanlar da ne yapacak· 
hmnı şMrrmışlardır. 

Hapishane müdrü mahkemesi 
yapılıncaya kadar maznunun 
meydanda gezmesine müsaade 
etmiştir. 

kn, gllmrUl< ve kamMyo iflerlnl mO . • 
kemmel bir sur.ıtte bn arabi\lr bir ' ' 11 h t 1 L ı J•'akat bu anı.da JneSUt lbtr ha_ 

'l"ar vo arı as a lK• <lise olmuş, gaze~iler vakayı gc:nc;; iş aramaktadır. tDro<;) renıztnt' 

.nuracaat. İara :niitehassı~ı 1 duymu§lılr ve bu garip !şe 8Ütun 
:t· 17 yagında ort.aokuı ı:nczunu rı sütun yazılar taıuıis etmişlerdir. 

yazlyt ıı. kuV\'etu 'bır ~ı·c ~ ara. \•·\ .. c:••• 1 ,., 11,uıı 1 .. .ı,ı.-.. ı ,., il'· Tabii bu yazılar sinemacıların 

•\ıır .. 11 t•r "'' ('ıohl Ubwıuu "' 
tnr ııokn)tı numara 2~ ,. mtlrnncnt ,,., •• ,. U'!ıır dev cü~li adamı bir filim için 

tur. Kenar mah.allol~rdo yoktur. 
BU1'8l&I" aki vler, p1 liklorl t~k • 
nelerle kapıları~ önUno bırn'lurlnr . 
Civar pirlnr t r.Jnlnrı ahlpleı 1 ge· 
lirler, bunlarr satına.lırJar. GUbr0 

makanr:ndıı. k\lllanrrlar. rtık ı>lr· 
J ği, kokuyu tasavvur rdln .. 

Şehir civarında zlraatc C'lveriq• r 
U arazj pek azdır. Çoğu tafılık v 

ka':l ir. 
Ja 'l ltö,,.IOlcr nln tarlnları 

,., k kfif'\1: tür B~nlardnn aıaml Is e 
ifadeye çalışırlar. Bir kcrı5 tor -
rnğı hoş btrakmazlnr, mullnb blr 
ey et:erler. Aaileleri kalabalıktır. 
Kıdru-, on üç yaşına geldiler mi 
ile yurdunu ter.kederler, fnbrl .. 

kalarda çalr!!mayn giderler. Snnat 
öğreniı 1cr, karmlnrmı doyurur • 
lar. 

Japon çif~ C'rinln fakirliği 'k .. 
d"Dlnrt. fabrikalarda çııhşrn:l;>"n 
mecbur bırakır. Haya tlannı bu 
suretle temin ederler. 

O!J.kadaki yeni Dal !pllk fabri· 
k smda. 1500 genç kıs i c;i vardır. 
En kuçüklerl 13, en bUyilkleri de 
18 yaşında.dır. Ekserisi uzak köy .. 
!erden, 1Sırtiarmdaki kimono ile 
gelirler. Fabrika idaresi kendile • 
rine bir elbise \'erir: laalvcrt pa .. 
muklu bir kimono, slyah bir çift e 
çorap ve bir çift de bc>yoz bez kun 
dura ... 

Fnbr\kn, ayn:i z..'Utlanda bir mek 
tep, bir yetimhane gı.tıldlr. Kız .. 
lnr gilndüz.leri çalı{ıırlar, mu!\yyen 
sa tleıtle dlnl nirle>r, nçık havada 
jimnastik yap::ı.ı:far. Gece mck .. 
lehinde okuma. ve yaı:ma öğrenir• . 
ler. 

Her yatakhanede ı~ husır yıı• 

tak vardır, Tuvnletıeri bir salonda 
yaparlar. Bu salonda bulunan ko .. 
camnn bir s·cak su havuzuna, her 
sabah girip yıkanmak mecburi # 

yetln ... edırlcr. z~. fabrika idare .. 
si lş<;ilorln tcmizliğlno son derece 
dikkat eder. 

Yemeklerini, Ul"''tmi salonda 
yerler. Her salonda 150 kişilik 
yer vardır. Mıı."tlların üzeri be .. 
yaz muşamba kaplıdır. Gilndı: nd 
kere yemek verilir: Balık, pltinç. 
tu~lu sebze, fsulye ezmesi. '''~ ... 

İş esna.amda hastanalan: fab 
r kanın husu.fi!. hn1'tnn1>ı:ılntfo t .... ı... 1 
vi olunur. ~ilerden, istiyt"nlell 
hususi umuru beyti) e \'<' çocuıc 
bakma derslerini de takip eder· 
ler. 

1' mi kazanıyorlar?.. GUnde 
40 kuruıı. Yemek ve yatmak mas· 
rafı fabrikaya. aft ... 

İşçilerden çoğu, iki üç ay Fonrıı. 
kaçarlar. Kalanlar ela, .ıkşaml rı 
havur.da yrkan~en hep bir ağız, 
dnn şu mealde şarkıyı söylerler: 

"Öbür fabrikalar belki blr cen· 
nettir, fakat buranm cehennem· 
den farkı yok! .. ,, 

Buna rağm n lıallcrindc>n şlkiı
yet et.mc7.lcr ... 

Vatanına bir milyon 
veren Yunanlı 

Küçük Yunanistan Almanya 
ve ttalya ile harp halinde iken 
Amerikada. ya..§amakta. olan Yu· 
nnalılar birleşmişler ve menıle. 
ketlcrine on milyon dolar gön· 
dermişlerc."-:. 

Bu hareketin ba'ında Vilyam 
Helis isminde bir Yunanlı vardı. 
Vilyam Helis vatanma tek başı. 
na bir milyon dolar kıymetinde 
harp ma17.emesi yollamıştı. 

Bugün elli yaşında bulunan 
Vilyam Helis küçük bir Yunan 
adasında dünyaya gelmiştir. 18 
yaşında iken şanBmı tecrUbe için 
Amerikaya geçmiş, uzun müddet 
boş gczmi..5, kendisini zellf!İn ede· 
cek hiçbir iş tutamamlfjtı. Niha. 
yet 1917 senesinde orduya Uti· 

hak etmiş ve Fransa.da Almanla
ra karşı dövü§lllüştü. 

Sulhtan sonra memleketine 
dönen Vilyan Helis petrol ara. 
mıya başlamı~ ve Luzianat\a ele 
gecird:ği zengin bir damar saye· 
sinde az zamanda büyük bir ser. 
vctıc kavuşmuştu. 

Mensup olduğum alay 801 kolun 
be.7ında... Holanda hududunu 
''Mamelis.' de geçiyoruz. llk 
görünen istihkam bizi makineli 
tllfek ateşi altına alıyor. Vaziyet 
sarih: Holanda.hlar dü~anla 
beraber! 11-erideki ağ1r tanktan. 
mız saba.hın alaca karanltğmda 
dü.~man hrt.ik~rnlarma ilk ~lik 
'9Mmlarmt glmderlyorlaT. tstih. 
kamlann m~larma ya.ptlıı.n 
bh"kaç tara iabetten 90nl'I. Ho_ 
'ancWıtar ela ini ....,.,_ tmd• 

Maas ÜT.erindeki köprülerin ço. 
ğu berhava edilmifi de E.ban 
Eimael ele geçirilmiş ve susturul. 
muştu: Alber kanalındaki köp. 
rule.ı· sai:lanı kalr.ııctı: dil~manm 

~ Devanu vor > 

ınak•'\dJr. Bcşlktıı~ Vittdec;eşme Ak. 1 da· g'>zu"nden kaçmamra ve bu 

.y. ı•L"C' b're kna:ır okum.•l) ;ımd 

1 

sıhhh·• mektebtndc oı.tu\•nn bır gl'n~ derhal angaje etmiıflerdir. Bu 
tatılde ~ııtı•ab!lf'c,r;ı bir ı~ erımnk.. ...... .._ ı fckilde is bıılttn Petff Davis de 
tadır. Yıu:ıın ıırrı \'C okıınnklıdır l~o. bcract etmistir. 

Bugün Vilyam Hellım yeni 
Orlcanda rnUkemmcl, Mray de· 
ıv.:cek bir malikanesi, otomobill. 
lcri, ys.tlan vardır. Ameriknd 
şahsen petrol kuyu u işi tcnlcıın 

en 7.enginlerinden biridir Yı•· · 
nistand&. petrol arnma.k ı:ntı. :. 
r.ını da ~tın Rlmı~tır. 
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~ıaNGrSi~ 
···KATİL~ 

~unun :~:tını g!:pk~~~e~~~~UB~~~~~ Cevadm •· 
'labllh·, hatti. kararın temyize ~ık gözleri hali kızın yüzUnc 
~k~ de tnlep d bilirdi. ~a. bakıyordu. Ferit,,.kısa bir hıçkı
' ~vat acele ile ters bir ha_ rıkla kardC§inin göz kapnklaıını 

kette bulunmazsa, muhakkak indirdi. Sonra lrendi kendine a -
~= r hal Ç<ıresı bula:bilirdi. in izah edemediği bir hnssasi-

' l:Iiç ıtihası olmadığı ha.ld<::, yetlc bir elini kardeşinin bir elim 
~lf ananeyj bozmamak için ye. de kızın b:ısma kordu. Açılan 
~k Yedi ve saat on bire doğru yorganı düzeltirken, eli bir zarfa 

• lttar SOka.ğa çıktı. YUrlirken, takıldı. 
"adın yilzü ve kızın on:ı bakı. Eğilerek zarfı aldı ve üzerini 
lekrar gözünün önünde can- oklidu: "L\ıtfcn bunu derhal po· 
ndı, GUJümseyifji, elindeki çi· lise verin;z.,. 

t ıher, Ööyle bir günde çiçek Zarfı açmadan ce:blnc attı. 
~ak ne demektir? Kız, onun Son haddine kadar gerilmi~ las-
·ınydi. N e s ö y ı e s c j. tik gibi, akh, iradesi de sanki 
at ederdi. Teslim olmasının as- birdenbire <}atlayıp kopmuştu. 
' !tıla önüne geçemiyecekti. Bir tek ışey düsünebildi. "Ben 1

ki nu anda Cevat teslim ol- bl aya hiç t;elmerniş, blr ş~y 
ağa gidiyordu. · görmemi olmalıyım. Derhal 
~UrkJU paltosunun oe:bioo gitmeliyim ... 

ugu eli, e rt bir cisimle te- Ve kendi bıle farkına vara-
e aa etti: Cevadın verdiği an !"" mayacağı kadar kısa bir zaman

lı' h~ıa, cebinde durJyordu. da. sokaktaydı. 
ktanberi onlnrm cebindeki Evınc gidinceye kadar neler 

evcudiyctlt>rini bile unutmuş, dtisündüğüntı a in hatırlayama
n gidişinde kapıyı çalmıştı. 

• dı. 
le?nasla, derhal kararım ve· Yazı odasına girıpte, bir kn .. 

• k YOiunu değiştirdi. Meş'um deh konvak 1çince) e kadar ken 
kağı tiksı· nm"' derece ine vn• ~l ~..:ı • 'L" .ı e e r· n b" '- . disine ge eml,."UI. •::,,ger, J! c o <t· 

ır nefretle gcçerel., evın Y~L gitmemiş olı.:aydı. sabahlcyiıı 
kaıc kapısını açtı ve içcl'i giı"- gündelikçi kadın vazi) eti görüp. 
· Oda kapılarını vurdu. Cevat zr.rfı polise teslim e<lcoe\;.li. 

_ ~u. Belki yatmrşlarJı. Tek-
vu.rdukU:.n sonra, kapıyı a· 

lıtarıa a<'tı. Ciçck ve şarap ko-
• Z:ı fı yırtarak. içindeki kn
ğadı okudu: 

"- Kendi elimle hı:watıma r: ıtr• J va yfizünP carptı. 
# aınrı"' t i muml~u b:tı 1i<-ti. nıhaye\ \'Cr '• iizerP '1Jldıığun· 

bacta at~ vardı. Masanın üstü f;U anda yemin ederim ki, bu i
c ~ler ve ziyafet bakiyelcriyle tlrafım tamamiyle hrı.ınkate uy

I>lı~dr. YarI açık kndüe per- gundur. 1.ıdnciteşdnin yirm! y::: 
den ~ tk odasında aydınlık disinde, kemcrnltı cinay •tirun fa. 
Uğu "'ÔrilnUvordu. Her §eyi ı· · ~ ., J i ıyım.,, 
tlgu gibi bırakıp soka!?a mı Bütün ,cinayetin tafsilatını 

1knlışlarctı-;. Kalbi hızla çarptı. uzun uzun anlatıyor ve şöyle 
b ~'"r! tç~işlcrdi! bitiriyor: 

ı tat lıı.Jı olnıustu. Artık ciirmünü "Ölme :rt.c<lik ra at ayrılığa 
: ~'Ydi ~n bir katilin kardeşi tahammül edemezdik. ve ~ 

il masum biı adamın idamına ta-
1'Ja, yatnk odasına doğru hamınUl edemedim. Başka bir 

l'iiyerek içeri baktı. Duv?,ra Ce 
e : lik bir yatakta, iki i beraber bir çıkar yol görmUyonım. -

setlcrimize otopsi yapılmaması
~rlardı. Ferit, ferahlık ve nr rica cclerim. Aldığımız mad-

·eyıe karışık bir hisle biraz denin bir kı mı konsoliln Ur.erin
?'akladı. Perdeler açık, ışıklar d dir. Bizi beraber gömmenizi 
n~en, kapıyı vurduğunu. 

rica ederiz. 
. 

11ldiğini duymadan uy~ak 28 ikincikfuwn, saat: 10 ill17.n. 
n. kimbilir ne derece sarho<"-
hı. Ferit. ta.m beş dakika bu ka· t. Adeta kan başınn çıktı: 
end· · d g-ıJı elinde tut.arak, durdu. Du· ısı bu kadar üzüntü için e 
en, onlar mııııl mışıl uykuda! var saati gürültU ile dakikaları 
- Cevat! sayıyor, rilzgar ağaçların kuru 

ltd dallarına çarparak inleyordu. • en, nl!fcsi tutulmuş gibi ya· . 
ta hücum ederek haykırdı: Sobnda odunlar, kendi lılemlerı-
' Cevat! ne dalmış, c;a~ırday ..... rıık yanı. 
~ yordu. 

. · e b;r cevap. ne bir hareket! 
cııw Kendine gelince. mektubu ··ıeşinln omıızunu serbestçe 
"- t baştan asağı bir defa daha oku-. .,u. Bu kol buz gib olmuş u. 

l". b:r' r nin kollarında, yüz yii· duHer şeyi Covadın dediği gibi 
~·at•v"rdu. Komodinin üzerin· açık. vazıhtı. Kanaat verici 
k Tece!fımba mm ı. ığında. delillerle ifadesmi isbat ediyor-

• dtlerı l:crrıbeyazdı. Ferit. öyl~ du. Bu itiraftan sonra cinayetin 
detıc tıt,.c-meğ-c bnşlamışdı ~ı, hakiki faili hakkında şüphe 
t~nlamn demirine tutunmaga kalmazdı. 
Cbıu· o:du. 
J{ızın gi:'z1"ri kapalıydı. • ·e ın ....,.-=--- M 

......._ Sövalyelerimiz her sabah 
kJr"""n kalktıkları zaman sas 
1rıı düzeltmeden giyinmizler. 

~ili .. azretleri beni onların pe. 
~al~ rnu lıergün duzeltm"':;, 

~~a: tleı ıne bakmak icin u~
hı d. Ben bir muharip '-egı. 

t • haşmetme.,.l; ! 
• ......._Harp meydanmdrı bilt> ra. 
- ktlarını aııyan acl"lı ''""rm akı
. ~ · •Öyle olurdu Şınıdi ne is. 

'')rsun? 

~ .!111 ağlayarak valvarınnğn. 
l"ladr: · 

......_Bizi serbrst hı :-ı'.ını7 · ti. affediniz, haşnıet~ •• b' 
~en kimseyt" zmnr .... e]nın 
trıleketimi?e r,i..J,.lıın ve 
rk '>r~tı .. "mm k.11''' ·ıırnlrk. 
yil ait dt- t ... nl .. ı yazalım. 
~ lldımn, bu yalvarı ın ve bu 

bin fiiliinç ve y~ı siz oldu
~tı.. - 1 d' .. aoy e ı: 

11 ni ve ordumu uwl.tnn 
iltc:a tahkir eden bu kiı:;t.:ıh 

ve 11 •• ığrur şövalyelere Tiirkün 
kud;etini göstereceğim. 

Dedi. Tiirklere aşırı d rt\.e • 
de mukavemet ve hakaret edeıı 
birknr şövalyeyi - ötekilerin 
gcnı ;;niinde • kılıçtan ~ ecirt. 
ti Dı[!. r1nrini kollar111dan bi. 
ribirıı, .. bdğ!atarak kar"'rgab 
O'eris•ne. rıradan da Eciirneye , 
nönderdi o 

· Esiı berberbaşı tekrar yere 
.1tılu•-k, padişahın aya~ !arma 
k~p.ı:ıdı: 

--· Bcııim. onlar gibi s\lc;uın 
} okluı. !ın~mr lmenh ı On!.u 
ht>r ı<-.l ah kılıclarını bilcı·ken, 
ben sflç kıvıracak maşnlnrı her. 
gi.in ate e kızdırır, onların tu. 
vr :eti riJ,. uğra ırdım Ben n u. 
hdrJ d · :ı 1 im.. Şovölye deği. 
lim.:. kum ndan değilim ... 
Tii .1. J<: rı 11 fok bir zaranm bile 
dokunmamıştır. Ne tJ!ur? beni 
seri:: ·t bırakınız ... ~ lacar kralı. 
nm kaçtığı yoldan Bizanea gi. 

YAZAN: 
FR.\XSOVA KOPJ; 

Bir haziran akşamı, (gecenin 
hiç gelmiyeceği sanılıın temiz ve 
sakin bir ak m, nnhif renkli gok 

yUzUndc oynak kırlaııgıçlarqı du· Hay l r lı b ı·r c ı·n ag et 
rup dinlenmeden uçtuğu bir uk 
şam) Sen Martcn Egllz köyU ~ü· 

tiincüsU Volkan bab::ı, dükkan ka· 
p1sımn yanı bn!)mdaki tahta sıra~ n 
oturmuı;, rahat rahat piposunu çe· 
kiyol'du. 

Rahnt rahat piposunu çekiyor
du • d ~en mak.S!ldımı iyi anlata· 
madmı. Doğrusunu söyleml'k la· 
zun gelirse Volkıın baba piposu
nun olindC' çilo çıkarıyordu dl'mc'· 
liylın. Zira Volkan b:ıba ile piposu 
ili geçinen bir knn kocaya bl'nzc· 
tllirsc bu nilenln eli maşalı um ri 
(okuyucularım bu tabiri m :r.ur 
görsünler) Volkan babadan &İ.) ndc 
ı>ıpodur. 

Etrafından sıyrılmr,>un thtUn bu 
lutlnn yüzünden, köyd<' herkesin 
adını unuttuğu Volkan b::ıba pipo· 
aunun öz malı adeta ponc.ikli esi. 
ridir. Volkan b::ı.ba piposuna bir 
sevgıliye bakar gibi bakar. her da 
kika kolunun tersilC> siler parlntır. 
İçerisini sık .sık bir d mir telle te
mizler ve ağzında tutmadığı z:ı· 

manlardn ise muhfnzanm içerisine 
bir çocuk yatırır gibi yatırarak 

ceketinin içinde, kalbinin ynntb::ı· 

şında dinle.:ndirir. Bana ö,}le gcli· 
yor ki (rica edoı im burası uı amız· 
da kalsın) Volkan baba piposuna 
akıl ve irade sahibi bir ınııhluk gi· 
bi muamele ediyoı. Onu nskC'r tü 
tiınJlo doldul'duktan sonra Volkan 
baba kıbriti çakmndan cvv0l pipo· 
suna, sanki yakmak içın ·izin isti· 
yormuş gibi lıUnnct vo §dfkatlc 
bakar. Ve piposundan ynlmz kon· 
d" 'nin görcblld"~ gizli bir müsa· 
ade iş,areti alır. Zirn p!posundnn 
Jlk nefes çeker çekmez ndnmcağı· 
zm yüzünde derin saadet ve min 
nl'ttatlık izleri çizilir. Bu çizgiler 

Volkan oobnnın plpoounun nadir 
• bir lfltfuna mazhar olduğunu ve 
piposunun ancak k<.>yfi istediği r.n· 
manlnrda sahibine lfıtfen bu zcv!d 

bahset.ti.ijui.;ınlamak jmkanmı ver· 
mC' tedır 

Bu içli tiryakinin, Bri vJJı\yetin 
de Sen MartC'n I<Y.;liz köyünd tU· 
tüncü dükkfml açmak hnkkma sa· 
bip, bir dul vali karrsmın yenne 
vekalet edc.rek bu diıkl.fmı açmnk 
iç.in buraya gelişinin üzerinden on 
yıl geçmiştir. Asıl ismı Piyer Ma
son olan Volkan baba bu dilkkAnın 
mütevazi geliri Vl' küçUkzabitlik· 
ten aldığı tekaüt man.cıilç gUI gibi 
geçinip gidiyor; piposuna hasret· 
mek için bol bol ~ vakti de vnr. 
Dar dtikkanınn bir iki yudum bir
şey içmek icin gNcnlerln hC'psi 
bu tertemiz vo sert çehreli lt!lker· 
le carçabuk ahbap oluyorlnr. Vol
kan baba harp hıkô.yclerinc iştahlı 
köy d!'llkanlılnrma çok uzatmadan 
iştirak ettiği muhnrebcleri - Sol. 
ferino hnrbi, :Meksika sef('ri Parls 
civarmdaki carpışmnlnr • nnlatı· 

.}or. Bilhcssa köy kadınları Volkan 
babadan çok mcımnundurlar. Çün· 
kU Volkan baba dültkfıntnm c:nl o 
kaplı tezgahı önündl' kimsE'nin sar 
hoş olmasını istemez, ve mü11tcri· 
lt:'rinin kafalıı.nnm biraz kızıştığını 
görünce: "Haydi arkadnFJlar, dn, 

.. 

bu gPcellk bu kadar :rctisir, ııimcli 
gldıp yatalım.,, 

Bu sakin V(' gUz<.'l hnzimn aksa· 
romda kapısının önUndE.' piposunu 
tellendiren Yolkan baba uzaktan 
köy papasının her gUn gibi dört 
metelik mukabilinde cnfiy sini al· 
mak ü~cre gcldlfrini görc!ü. Pnpas 
cUbbesi ve nrknya doğru atılmış 
Romen bnşlıf;•ilc bugün daha şiş· 
mnn göronüyord11. 

Bu şanlı tiryaki V<' acemi rnfiyo 
duşktlnil arasındn uzun za.ınandan
beri sevgi ve saygı vardı. Zira her 
ikisi de iyi ka1bll inımnlardı, Onun 
lri ı bu akşam da papn.s -yeni dol· 
mus enfiye kutusundan ilk tutamı 
ı:c-ktlktcn .sonra. biraz aadıılem_elc 
V"' bir parça dedikodu .)npmak U· 
zl're sıraya, Volkan babanın yanı· 
na oturdu. 

Fnkat tütüncü bu nkşam susu • 
yordu. Yer yUzlinUn bUtün nimet
J('riyll' alakadar olan papas, bil
hassa bu sene çok tatlı olun kiraz
l!ır, ve iyi yetl!leceğl şimdiden an· 
laşılan yulaf mahsulll Uzerine ko
nuşmak istedi. İhtiyar asker bu 
sözlere yalnız tek heceli kelime • 
IPrle cevap ve:rdi. Volkan baba, 
papasın orada olum ruhundaki es 
ki kederi u~·nndırmrş glbl, kapalı 
Vf' karanlık bir adam ohıvC'rmtştl. 

Volkan baba bu dil üncelerinin 
sonunda piposunu .ağzınd"ln r<'kti . 
ondan bir nasihat istiyormuş gibi 
piposunu yaktı Vl' hcrhnldo pipo
sundan ffürinl tasvip <'der Yollu 
bir cevn.p almıs olduğundan bir • 
denbir~ Jlnpas Pulicrr doftnı dön
du: sıliıln sıkıla: 

- Papas E"fcndi, dE'di, b<.'ni sa
bah ve akşam dualannda kilisedn 
göm.üyorsunuz; fakat b u n u 
bend<'n haklı olarak istlyemezsi -
niz; çünkü evde yalnız olduğumu, 
V<' dun zamanlarında dükkanımı ka 
pryncağrmı biliyoı sun uz. Şu mu . 
hakkak ki, ben de dini bUtün bir 
hristıyanım; çok hasta oldut:'Umu, 

Yazan: lskender F. SERT ELLi 
. 52. 

devim. Oradan nasıl olsa mem
leketime gidebilirim. 

)'ıldırıın, Macar kralının 
hangı vasıta ile nereye kactığı. 

nr Fransız berberbaşının sözle. 
rindeıı anlamıştı . 

- Krnl Sikizmund Bizansa 
mı deha) ı !ltİ? 

Diye ı Ju. Jül, kurtı.ılmak 
ümidiL padisalı:ı bildiklerini 
anlattr: 

- Tuna voluyia Bizansa 
kaçaçağını sö

0

ylemişti ~en za · 
~n onun QçmaiM ~n.ırland!. 

ğınr seziyordum. Fransız şöval. 
yelerine söyledim ... Benimle a. 
lay ettiler: "Macar imparatoru 
gibi cesur bir adaın, müttefik 
ordutarmı yüzüstü bırakıp ka. 
çar mı?,. dediler. Bir saat son. 
ra etrafımızı çevirdiniz ... Avu. 
ccunuzun içine diiştük ... ve Si. 
kizmund selametle kactı. Ah 
ne mutlu ona ... b .. n onu~ kaça~ 
cağı yolu bilıyordum. T unanm 
yeşil köylerinden birinin sahi. 
!inde bir küçük kayık hazırlan. 
ınıştı iki muhafizile birlikte 
tt-r dilerini uyun akmtısma ~
r:.k1') 'iid • ., eiderch 

V<.' bı:ı:>kJ dilnyayı boylıyacağımı 
lıissl'ttlğlm gün slzı:> baş vuraca • 
ğım; iz de lbu sefel'e çıkmadan 
evvel dikkatli bir kumandan gö
zU ile beni 1l'ftiş edecek, cennc -
le>, sen Piyer babanın <lnUnc hiç 
eksiksiz, tam teçhizatla göndere. 
cek!lnb:, Buna inanıyorum, rJra 
aff dilmiyccek hiçbir günah işle • 
medim. Bununla beraber. hayatı
mın düşüncesi, kafamdan bir nn 
bile nyulmıyan bir safhası var. 
Bunu her hat1rlayışilJlda Jçimdc 
bir a.n:u doğuyor, sıze koşmak ve 
bu vnkayı slzcı anlatmak arzusu .. 

Papas, bu söılcri söyliyen Vol 
knn babanın ciddiyeti karşısında 
blrnz ş:ışınnış olarak cevap verdi: 

- Bundan kolay ne var. Her 
cumartesi günU kilisede ~t beı::. 
t t',. • 

stiycnlerln ... 
Fakat tüttincti papasm slSzünU 

kesti: 
- Hayır, bu görlindüğilnden 

<'ok daha karışık bir ~r. Ben sık 
ık kendi vicdan~dan lblr hUkUm 
isterım. Yaptğım bu iş bir günah 
mıdır, yoksa sevab mı? Papas e.. 
fendi, size söyll'nen sırlar bir me. 
zara gömülmüş gibidir. EğC'r size 
bu derdimi açsam hakkımda VC'rİ· 
lecek hlikmUntiz ne olursn olsun, 
aramızda kalır dE'ğll hl? 

Pnpns: 
- Hiç Rtiphe'3iz. dedi. Mnhke -

me tarnfındnn sual so'r\ılmaclık<.'n 
kimscyl' ağzımı bil<' açmam. Eğer 
bu sırn söyl mek vicdanınız tizf' • 
rindeki ~.;ikü :ızaltarnksa ... 

Tütüncü: 
- T ı:ekkUr edcı im, di~ e h,n. 

kırdı. Bana bil~ tik bir ivllik E ttı
nh:. 

Sonrn sPsinl alç:ıllaınk: 
Bu hikiı) e çok korkunçtur, 

dc>di, I<'aknt zannederim kı bc>ni 
yaptığnn i5tcn dolayı mazur gö • 
rcceksiniz. Ben bir dolandıncının 
euç ortağı oldum ve bir adam ö1 .. 

diirdUm. Fakat ?.nnnedivonım ki 
böylP ynparkeu c;ok hayırlı bir iı 
yaptım. Simdi bt>ni ilinlE:'ylııiıı~ 

G.ıyri ihtiy~ri bir .s·çrayışln, rıa-

MACAR KRA.LI NASIL 
KAÇMIŞ? 

Yıldırım, berberbaşrdan bu 
malumatı alınca, kral Sikiz
muııdun sığındığı köye atlılar 
gönderdi. Köye giden atlılar, 
saatlerce Tuna boylarında do. 
laştıl<tan sonra. Jülün söylediği 
köye vardılar ve köyltilere sor. 
dulay: 

- Kral Sikizmund nerede~ 
- Koca aslanlar, l size haki-

kati söyliyeceğiz: Macar kralı 
diin :\kşam buradan iki muhn. 
fızi ve bir odalığı iJ,,. berabc• 
kaçtr. Kayık hareket er!eceği sr. 
rada bir amiral ile iki şövalye 
de zorla kayığa bindiler, kral· 
"yolda batarız,, dedi}se de şö. 
valyeler dinlemediler ve kayığa 
atladılar. 

Köylüler yalan söylemiyor. 
lnrdı. 

Tı•rlderin lbhtrm vere r~~ir. 
iti~~ llıl\~~ ol'"1:· l rr·: . a,iz. 

ÇE\'İREN: 

l\IFZAF'.FJ.;R Jo;SJ<~ 

• pas ıranın ucuna kadar geril(' -
mi~ti. Fakat Volkan baba bu gc>
rilE1yiıe dikkat bile etmedi. Pi • 
posunu boşalttı ve dikkatlP. tekrar 
doldurdu, acele etmeden s aktı. 
Al tık kırlangıçların uçmadığı, ilk 
) ıldıwı parladığı berrak gökyüzü
ne bakarak eiıkönetle hika' e.sinC' 
bn !rıdı. 

- 8ızP her şeyden evvel ı-ura
s nı sö~ lf'm 11.) im. 1868 dE", harp 
başlamadan P\'VPl ben tecriıbf>li, 
. ki, lhti.} ar bır cslrerdim. On dört 

sPnr askerlik bu! Dile kolay, O 
zaman olnrağımı olmuştum. Çanı 
ıutbesini aldım. Bu ömnil'T'tin sc. 
nuna kadar alac::ığtm son rütbrydi. 
Zıra yazı .} azm sını pek bpccre • 
m!'rn \'C imlam da cok bozuktur. 
Brnı bir mUd et daha ı:nlıştırırlar 
v bir madaha verorck tC'kaüt 
ederlor. Bir~k arkndw lıımnın bn 
sındnn gecen bu basit macera ha-

d ı muknd1erdır. F..ski ordu be 
0 'ibi yaşlanmı.c;, eli ayağı tut
nlmuş adamlarla doluydu. Fr-

t bu adamları hor görmeğe gel. 
.n z. Hepsi askerliktte pişmiş yı 
ğit in nlardır. Bugüntin genç n • 
fE'rlorlo dolu alavlannm akyhln. 
de bulunmak istemiyoı um. Onlar 
ela yaman çocuklar. Bu sözlt>ri si
ır.e sadece o zamanın adetini an -
latmak fc:in SÖ.} ll'dim. 

''Mektep sırnlanndıı. dırs çu-
rUtmcmiştim ama nlay1ı küçük za 
bl tler arasında en cahili de her -
halde> ben değilim. Neyse sözü u
zatmıyayım, Bir gün takımıma ) c 
ni bh· er ıgeldi. Birinci bö!Uğtln ü
~ncU takrmmn! GönUllU bir ne • 
fer. Harbiye mektebine leyli la
zİlmnk için parası olmıyan fakir 
bir delikanlı. Fnkat ne pahasına 
olursa olsun asker olmak Vl' apo
let talcmmıık isteyen bir asil in 
san. Her riltbe.de ;>,llar bckliyc
rek, binlerce gl.lçlUğU yen€'rek. 
alaylı zabitlt'r yolundan yUrUmeğı: 
karar venni bir eroğlu. Bu yeni 
erden <;ok h~lnnıyordum. Kumral, 
kızıl bıyıklı. tiakışlannda gayr t a 
tf'5i ynnan, t!.':rbiyeli, herkesle i>i 
geçlnl'n bir insan. Fakat şahsında 
çok ciddi ve anlnşılmaz bir kuv -
Vl't var. İD8an bunu görür görme7. 
derhal l\ıı delikanlının bir funfr 
olmnk için yarahımı olduğunu an 
lıyor. 

Çavuş sıfatiyle bµ, delikanlının 
· e • l,l! ği n · rdiriı ve 

••g&, gez ve arpacığı,, ben Bğret
Um, On beş gUn fl<>lll'a benim ka. 
dar keskin bir :nişanct olmuştu. Bu 
(lOCUk muhakkak asker olmak l • 
çln doğmuştu. Askerlik kanında 
var vesselAm. Lui Paskal iı!minde 
olan bu delikanlıyla daha sda aJA
kııdar olınağa. başladım. İlk gfin • 
lClrde kendisine ba:bııca nasihatler 
verdim, mesleğe yeni girişin wr-
luklnrını tntlı göstermeğe çalış -
tım. Altı ay sonra onba.,ı oldu, kı. 
ea bir zaman sonra .koluna san 
çavu11 şeridini taktı. :Artık onunla 
fylcc nltbap Qlmuştuk. Rütbele'ri -
mlz bir olmakla beraber onun ben 
don her cihotçc ü.stUn olduğunu 
biliyordum. Fakat o, bu tıstUnlilğü 
. i s ttirmiycrek, bilıi.ki.s Mkillgi 

mi ilc>ri silrerek ve alaya ilk g ı. 
diği günlorde kendisine ya.phğım 
ufak hizmetleri hatırlıya!"ft.k bnna 
son derece hUnnet edecek kadar 
iyi bir çocuktu. ZavaJJı yetimdi, 
sl'rvcti yoktu. Orta tahsilini bir 
kollrjdc devlet )ardımı ile bitir -
mi<jti, Aslwr ol~uktan eonra da 
mütevnzı aylığınd~ ve ihtiyar ha· 
lnSının her ay gönderdiği yirmi 
franktan başka dine on pnra gec;. 
mlyordu. l<'oknt buna rağmen o a
la) ın en lvi giyinen çavulju idi. 

(Sonıt varın' 

mund korkak bir adam gibi. 
krallık elbisesini atıp sırtına 
bir l·öylü elbisesi giyerek kac. 
mıştı. 

Türk atlıları bunu anlayıncr 
bi.itüıı sahil boyunu taradılar 
Kimseye rastlamadılar. Dönür 
gelecekleri sırada, ihtiyar biı 
köylıi kadın atlıların yanına so 
kuldu ve gözüyle yavaşca işa. 
ret ederek: 

- Köyün içindeki samanlıı 
lan ve erzak ambarlarmı arad 
nız mı? 

Dedi. Atlılar şüpheye düıc;tu 
ler V'" köye daldılar. 

Köyliiler, kralın kactığın 
gördükleri zaman: 

-.,.Ordu unu bırakıp kaçtır 
bu adamın kral olduğuna kin 
inanır? 

o .. mişler ve kendişile ala 
etmişlerdi . 



s B A BE R - A~ J)08td 
:;s&W 

25 HAZlRAN-1~ 
& &SZ:Z:: ::sa ~---- -- 2W!!!2!2---

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
Der yenııek1en 10nıa ırfuıdo uç defa muntazaman 

di,leri.;ü.zi ~ 

~ ~· ' ' . 

•--NAZAR. DiKKATE:--.. 
Deri Tüccarları ve Fabrikatörler 

NAFTiL -=- NAFT ALiN 
Yerine Kallaaılır 

fu.hlil edilerek NA.l<"TALlN ayarında olduğu t.efıplt edllml,ttr. 
tJmaınl Batış deposu: Tahtakale 66/6S Tel: 22269 

.. 

! ıstanbuı Levazım amir.iğinden veril:Jn 
· narmi askeri kıtaatı ı l anıar. 1- -=-----

50.000 kUo aut aı:zıo.caktır. K-:.paıı zartla ekııiltmes1 27.6.9U cuma günü 
saat 10.ZO da Eski§ehJrdf' ukerf ııatına.ıma koJnılsyonunda yapılacaktır. Talı. 
mln bedeli 7500 Ur& ilk teminatı ~62 lir&~ kuru§tur. TaUplerin kanuni ve. 
8lkalarile teklif mekturlsnnı iha!e gaaUnden bir saat evvel komisyona ver. 
meler1. {2':.tfS7J 

Beher kilosu 20 .kuıU§tan to.ooo kilo yoğurt kapa!: zartla eksillmeyt 
konmu§tur. truııesi C:0.6 Hl paz~nt.f'.at günU aaat 16 da Çanakkalrde ukerl 
satuıalm& komlsyonund:ı yapılac.ıkt.Jr. İlk teminatı 1050 liradır. Evaat ve 
§artnames1 komisyonda. görUlllr. Taliplerin kanuni vesikalarile tE'kllt mek. 
tuplarm? 1halg santind<:n bir saat evvel konıJayona vermeleri. (39..4496) .. . . 

Pazaru'kla 3 acıet kamyon aımacaktır. Beherine tahmin edilen fiyatı 

5500 lira olup tf'lnlnatt 2'75 liradır. lhale.ııt 27.6.941 cuma günü saat 15 te 
Al\karada lt.M.V. ııatmslma komiı.~onunda yapılacaktır. Taliplerin belli va. 
kitte komısyona gelmeleri. (95.4788) 

. ~ 

Pevlet Demiryoltan ve L fmanlan ... ,,.,,., ,, 
ioletme Umum idaresi ilanları . 

Muhammen bedtlletile mikw ve vasıfları &§ağıdakl yazılı iki grup mAI 
zeme her gnıp ayrı ayn ihale edLırek 11.ure (11.7Jl41) cuma günü hlzalarm. 
da yazılı sanUarda Ha~·darpa§nda gar binaaı dahlllndeki kom11ı~~9 tarafın· 
dan açık ekalilme uau!.tlc aatm &lmM:kty-, 

Bu işe glrmt-k !sliyenlerin .ııe:- gnıpun hizasmda yazılı muvakka.t. t.oo\I. 
.nat ve kanunun tayin ettiği vesailıı~ birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komls:ır:cına müracaatıaı1 JUımd.ıt'. 

Bu işe ait şartr..:;:xı~ter komlııyondan para.sız: olarak dağıtılmak.tadır. 
ı - lt:ııhtcllt elıaU.& 165 ad~~ ey.na ile 100 adet vagon camı, muhammen 

lıe1ell llMl) lire (i2) l:uruş, muvakkat tcmlnatı.CllS) llar (38) kunt§ olup 
eksiltme saati (10.4f;) C'lıU kırk h~Ur. 

2 - 1\fuh~eJU' cins '" ebatt'l 91 M2 NnkJl cam muhammen bedeli 546 
lira muvakkat temfn~tı 40) lira <O:'i) kuru§. olup ekSiltme saati (11) onbİrdtr 

(5100) 
JI. • • 

• 1rtuiıammrn bedel! ~10.000 !~teü yüz on bin) Jfra olan iki kalem bakır 
levha \"C beş kaıeuı bakn antr~UVıl7 çubug-u 4.8.9U pazartesi gUnU ııaat , 

15.Sil da k?.palı zar. tm•IU ile Anka:ac.a idare binasında satın alınacaktır. 
~.ı •!ie ı;irmek fstlyl"n/Crln 32t~) (otuz lkl bin ytız elli) llralıl; m,uvakkat 

teminat lle kanunun tnyld ettiği ve!. 'kalan VE' tektlflerln! aynı &Un saat 14. 
30 a kac!ar :komisyon reisliğine vermeleri ınzımdır. • 

Şı>rtnıur.eler 200 kuruaa Anl<a.-a " Haydarp8§a veznelerinde satıJmak. 
tadır. !4S43) 

lstanbul Elektrikı Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - M"1bteııc c.•nıı çelik tel \'ti galvaniz halkalar mektupla teklif iste. 
mı>k eurrtllc satın almn~·cl<tır. 

2 - Muvakkat terr.!nat 566 liradır. 
3- İsteklilerin paıasız ola:a1' vcrllmelttc olaıı şartname ve 11.stes,lnl 

ıenzımdan alarak •tı:ııflerlnl en ~ec f!8.8.9U peraembe günü saat 17 ye ka
dar Metro han 4 ün<'ll ~at levazım nılldllrlUğüne tevdi etmeleri l~zımdır. 

(4960) 

25.6.941 
12.45 Ajana 1 us Çitte flMJll 
ıs.oo Radyo &aloa 20.15 Radyo 

orkestrası Gazeteü 
lS.15 şarkı ve 88~ 20 • .CŞ Bir halk 

semallert tilrk\ls(i öf-
H.00 Rudyo 118.lon ttnlyonız 

orkestrası 2LOO Ziraat 
18.0S Kemen~ takvtml 

ve kanun 21.10 Vlvolonııel 
lle aar aololan 
eserleri ıı.ıs Rlyueticmn 

18.15 Memleket but bandOllU 
p06ta81 ıı.ıo Solo 

18.25 Konu,ma şarkılar 

18.45 Ç<>euk 22.30 Ajaııs 
tıaatl 22.45 Dltnıı 

19.SO Ajans mil7.fği 

Qocak Beldmt 

Ahmet Akkoyunlu 
I'akalm TaUmha.ne Palae No. • 
Pa7.ardan maada be~ 11&8 il' 

.. ..:.~onra. Telefon 4012, • 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R . Ayclın 
Beyoflo Parmak.kapı. tmu IOkak 
No. 1, Tel: u5:;3 

f' 
•::: YERli MALLAR PAZARLARI M::~~-

Birinci s•nıl 
mütehassıs doktor 

Basma Satışları Haklunda Halkın Nazarı Dikkkatine 
S~r Bank FabrikaJarı Ba&mılları Türklyenin her tarafınctA 

NAZiLLi TiPi KAYSERi TiPi 
NURi BELLER 

St?lltR ve RUB llA.S'l:Al.Drf.A.R• 
. Ankara Caddeıı! No. 71 

Muayene saatleri: 15 den ltıbarer: 

Toptan metresi 33.25 Toptan metresi 5.50 Karat 
Perakende ,, 36.50 Perakende ,, 38. 75 

lsta.nhullla Bahı:ekapıda Birinci Vakıf hanındaki İstanbul mağar.a.nutla Kactrköyündekl m.ağazamwla aatıL 

ı - maktadır. Keyfiyeti saym halka bildirir Te daha yiiksek fiyatlarla satın al lnamalarmı DAn ederiz. 

Temizlik 1~1eri o:ı'll'lesl için yapt.ırrıa.ca.k 2600 çift ayakkabı kapalı zarf 
usulllc eksiltmeye konuimuştur. Mcç.muunun tahmin bedeU 11.700 lira ve ilk 
t~tnhı&tı 877 lira 50 .f.";;TUJtur. Şıirt.r.ame za'lıt ve muamelAt müdürlüğü ka. 
leminde görülebilir. İhale 3o..6.941 razarteal gUntl saa.t 15 de Dalını encUmen 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 yılına 
ait Uoaret od&aı ve&ikalan v.e kan~:ıJ>ruı.l~el~~ "Ye.sallt 11n 

24 numaralı kanunu?) tarttafI tevre.sinde lııı.!lrlıyacakıan teklif mektuplıı,. 
riiii1hafc ğ{ln'U iiiCii0aekaa&r .tJlmt Enclımene vermeleri lAzımdır • 

. (t~7') 

Ke§if 
beı:feU 
11)02/92 

İlk 
teminatı 

• • • 

135/22 BO§lkt&§ta. , E,POr. ctı.ddeıslnln pazı btnMI hJzasmdan 
Viıp:ı.ezade f'&rkma kadar olan kısmının kaldırım 
inpatı. • 

S764/12 2S2/31 Y..oeyada çift teıı.i8 kortu in§aatı. 
• Ke:ılf bedt>lleri ile ilk te~iruı: miktarlan yukarda ya:z.:ılı işle:r ayn ayrı 

açık eksiltmeye konulı:.u;tur. Keı•: ve prl.'lameıert zabıt ve muamel&.t mil. 
dUrlfiğU kaleminde görUlebilir • .ıha'k\. 7.7.9U pazartesi gUnU 1!18.8.t 14 tc Da
imi EncUmcnı!e yapıL-ıcaktır. Tall.p'Erln ilk teminat makbuz veya mektup. 
larr, ihale tarihinden ~ki% gUn cnE:l belediyP. fen tıılcri mUdürlllğUne mUrs. 
caıı.tla ııtacaklan fennt ebHyet V.3 Ml yılma alt ticaret odası vesikalarUe t. 
bale i;linti muayyen saatte. daimi ~.cümentio bulunmatan lAzmıdır .. (4990) 
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V AKIT matbaası 
·Kitap kismını 

tan.zim edip 
yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, ga.zete basar J 
Tabiler n1tm1n" rfj.,..;;; ;"feri alır. .. ........................... _~ 

.................................. ~ 
Tlrklye camaarıyeu 

ZiRAA T BANKASI 
~u~ tan.hı: 1888. - :>ermayesı: 100,000,000 Türk Lıraıa. 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari )ıer nevı banka muamıltll'ri. 

Para 

.araat BanKumda ıru.mbaralJ "' lhbarm taaanuı ııe-.. ,.,._,,,,. • .ı 

~ 6C !.lrUJ DUJun&nJara 1enede • c1eta ,.,.klleceJı kUr'a Oe &f&lld&JD 
ptA.na gore ıJuunlye dağttılacı-ltttr. 

• Mtf'od 1 000 llral~ 1.000 ıı... 100 Mlecj 50 llral~ G.000 llr9 

1 • &4>G • 1.000 • UG • '8 • l,ICHI • 
ı • ~50 • ı.ooo • 1&0 • ~ • l.MO • 

co • t OJ • t.OOG e 

DIKKA 't · Heaapıarmdaın paralar blr .ene lçtııde flO l1radaıı &fiti 
m~mıyen.ıere wamıyı ;ıııtıg; takdirde 1' 41(; rıuıuıylr 'l'ertlect-kt:U 
K~ ~: 11 Mart, 11 tlaztran 11 l!,)"IOJ. 11 Blrinc1kAnUD cartııı. 

:O:;ı •je yapılır. 

Halbuki imparator yeni vası· 
tatarla kendisine taraftar topla
mak isteyordu. !şçi sınıf ma 
himayesini bahşetmişti. Onlarla 
gayet dostane bir surette görü
~üyordu. 

S\atJ~Ct milbclm•ia 
ti kalmamış. Kendisi harici 
nazındn-. Fakat imparatorlu 
her işine karışır. Ve o işle 
guI ş_eflerin fikrini bile sornıas. 

Prusya başvekilidir. Ti 
nazırıdır. Ve bütün yeni na.zır! 
n madunu farzeder. Bunun h 
ricinde Fricdric.hruh da ot~ 
duğu için kendisi gayetle ~ 
ele geçer. Herkes verilen k8J"'3'.t1 
!ardan malumat sahibi oıaıııl! 
maktan ve tereddüt içinde ib 
lunmakta.n ve bilhassa Bisma~ 
ın yalanlarından müşteki., 

Bilyük bir istekle vatan babası 
rolünü oynayordu. Kendi hak· 
lanndan . faragnt etmeden onla
ra bazı haklar vermek istiyor.: 
du. 

Bu iki harekette sonuna ka· 
dar sebat edilecek olursa ikisi bir 
ihtila.Ile nihayete erecekti. Bis-
markm idaresi isyanlar çıkara
caktı Öyle hareketler ki bunan 
yatıştımıağa ancak bir iki kere 
kuvvet bulunabilir fnkat her za 
man değil.. Vilhclmin idare tarzı 
ise halka yava.J; yavaş haklar 
vermek suretiyle yavaş yavaş 

hükumeti onun nufuzu altına ge. 
çirebilirdi. 

il 
Eismark imparatorluğun üstü_ 

1lil ağır ibir yiik gibi abandırmrştı 
On ~ne .. fanberi mcnılekette 

11:1 i4aJlan eİ']'aSi kabili~ .ken-

disini Bismarka karşı mücadele 
etmek suretiıe parlata.bilmişti. 

En iyi siyasi başlar Bismarkla 
beraber idare ve hükii.meti ele 
alacaklarına o:ıa. karşı muhale. 
fete geçmişlerdi. 

Bismark keneli emirleri altın
daki memurlara inkişaf imkanı 
vermiyordu. Herkes ondan kor. 
kuyordu. Her şeye yarayan her 
şeye karar veren şahıs Prens 
Bismarktı. 

Genç imparator, bir kere: 
"Benim hiç nazırım yok. Bütün 
nezaretler Prens Biemark'mdrr •• , 
diye bir 18.tik ettiği zaman hiç 

HAYAT-1 ,YAZAN 

EMiL LUDVfG 

• 24. 
de ye.nlL' söylememiştir. Kendisi 
bir şey istediği veya bir şey sor. 
duğu zam.an karşısmdakini mü:;
kül bir vaziyete sokm:uış olurdu. 

ve daima aldığt <'.evap şu idi: 
'·Bir kere Prens Bismark'a SO!"

sak" Bismark'm artık tek dos. 

tu kalmamıştr. Kimge ihtiyarı 

sevmiyordu. Hatta bronz hey. 
kellerde ve yağtı boya levhalar

da dalına kendisiyle birlikte 
gösterilen ve bu suretle mitletin 
gözünde bir daha ~ 
kadar .keMlaine ha6 U!Jılldij e.; 

dilen Moltke ve Roon bile 
ona yabancı ve uzaktılar. Harbi
ye nazın kendisiyle dargın ol
duğu bir sırada ölmüştü. Val_ 
dersee tarafından teşvik edilen 
de Moltke 1888 de kendi müsa· 
adesi olmadan Viyanaya askeri 
ögütler vermiş olan Bismark'a 

darılmıştı. Bundan sonra bi~ ke. 

re Prens Bismark de Moltke'yi 
yemeğe davet etmişti. Fakat 
sofrada M o l t k e kendisine 
taaısie edimiş yeri kötü bulmuş. 
ttı ~ pl"'°9e6 de kendisine 

fena muamele ettiği için yemek
ten sonra veda etmeden srvışıp 
gitmişti. 

Ertesi sene l\1oltke'nin doğu· 
munun yıldönümU münasebeti! !' 
le Bismark'ın ona yaptığı teb_ 
rikler pek soğuk olmuş bu suret
le de Moltke'nin ona karşı olan 
hiddeti artmıştı: Herkesi öyle bir 
vaziyete soktu ki artık kimse 

Hatta kendi en yalanları, kesı 
di sevdikleri ve kendisini se~ 
kimseler onun kal'Ş1S1Dda tit,rt1 
yorlardı. Bir çok müdahenekatl 
lar tara.f mdan ihata edilmiş ~ 
Prensin saloo.u gündıen güne~ 

Senenin yansını geçirdi 
Friedrichruh'daki malik . 

şa.lıyordu. g 
fikrini açıkca söyUyemiyor. Hü. 
kOmet ne.7..a.retlerine o kumanda de Btama.r.k aileei garip bir 
ediyor. Ve hiç bir itiraza tahaın· kor iıçinde tam köylü küçük :ı 
mili edemiyor. Her şeyi,Jıükmü sil7.adelerln hayatını gütmekte. 
altına abtıak istiyor fakat arlık diler, 
bun.wı . . k3fi dıeıececie klW9le JGlll - • • 
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