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Tiirk .. Rlman 
muahedesi 

B. Millet Meclisi bu güzel 
sulh eserini hararetli nutuk
lar ve alkışlarla tasdik etti 

~~,§~ -
iki asılsız 
ittifak 

Gerek lngiU.z, gerek . Amerikan 
efkarı umumiyesi bolşevikliğe 
k..ırşı besledikleri n~fretf büyük 
& uğrunda şimdılik bil' tara· 
fa :rakarak Rus mukavemetini 
artırmak suretile Almanyayı za. 
Ytf düşürmek karannr vermiş 
\'E• .n:endi noktai naaarlarına göre 
Pek J.sabetli hareket ctmişdlrler. 
ltusyv.ya. yardım fikri tereddüt. 
ııUz "·e itirazsız kabul edilmiştir. 
Her halde lı,gHtere ve Ameri
ka fırsatı kaçn:m~ak azmind~. 

._!!!r. 

Hariciye Vekili 
Parlak bir hitabe ile 
muahedeyi· izah etti 

Hitle,·, Rayiştağda. sö;lediği bir .nutukta Türki
ye ve bilhassa Atatürk için güul ve.doğı-41 müta
l~alarile Türk milletınin kalbini harekete getird! 

' . 

Rus cephesmde 

Almanlar 

Kat'i mu
harebevi 
va kında 
verecek 

aarruz eden bir milyo 
askerden başka 

Bir milyon 
asker de 
ihtiyatta 

o 
Dün geceki hava 
muharebelerinde 

Pek çok Rus 
tayyaresi tahrip edıldi 
Asker ve otomobil do
lu 17 tren yakıldı 

Sto'IW>lm 26 (A-.A.) - BJ3.C: 
Berlinde biı- askeri sözcüsü. 

nün beyamna göre A.Imanlar Rus 
ya eeferiııi 1yi neticelendiımek 
için :hemen bütün harp mikine
sini sefeıt>er etmi§le'rdir. 

ı Alman t&YJarelerl &anılmdao tiddeae bombalanan Lcnlngra.ddwı bir görllnllf 

1 
Rus tebli<dl Bir çok şehirlerin 

Alman bombalanması üzerine 

Finler taarruzu 
1 Memleketlerini Şimalde Vilno 

. müdafaaya istikametinde 
karar verdiler inkişaf ediyor o 

o Botun askeri tedbirler 
Cenuptaki alındı 

kuvvetler Bir milyon Alman dkefi ha
rekita. ifti?ak eclbı'Ot· İ>ifeı:'. bir 
=ijy-m:~~ta~~~tMlli~t-#ı~ .......................... 9Wii.41~~ 

.ıaatf ;W"l . • 

23 Rus 
tayyaresi 

-ertka köpllrdü; fngUtere ate§ 
1"İ9t:Urüyor. öte tarafta dedikodu
~ Ke§lf ve talunin.Jer d«(\'.am e.~ 
cllror \'e h&.Tp yür:ilyor. Ortadaki 
dectlkodular b~lıc:a iki it.tJfak et_ 
l'afntda döntip dolaşıyor. Biri tn. 
J;llf.erenln So\•yetıerle gizlice, 
"'Üttefikan har~et etmlq olduğu 
'!a)'tasr, diğeri de İngiltere llc Al. 
"&nyanm Rusyaya hücum busu. 
unda mutabık ka.Jnuş obuası. 

l\bnan resmi kaynaklan so ... yet. 
1~rtn fena oJy~tlerJnl göze çarp_ 
ltrntak için ·uzun zamaodanberi 
İıtgillzlerle tıl altmdan berabt'r ça. 
h~tığmı ld~Ja ediyorlar. İngiliz 
devlet adamları bu sözleri parli. 
lnentoda kati surette tekzip etti. 
ler. FUcrtmlzce bu münakaşanm 
&ineli hJfblr kıymctı yoktur. Sov. 
Yetıertn Almaaya ile bir dostluk 
llll8akı me\·cot .iken buna ehemmi. 
Yet vennlyerek Alman menfaatle. 
l1 aleyhinde medd almıı olmasını 
hıııahaze edebilmek için misakla. 
1'a, bn1.aJ:u-a, kıymet atfeden ,.e 
" e r i ı m ı ı !"Özde durmayı 
.bir ahlik prensipl olarak kabul 
e,Uyen bir dünyanın me,·cut ol -
lnaaı lizımdır. Onun için bu yolda. 
ki ıddJalan ve tekzipleri hiç kimse_ 
YI derinden aJikadar etmlyecek 
ve bir dedikodu mabiyet.inl geç. 
ı.alyecek bir meşguliyet teli.kki e. 
cllyoruı. Kimin kimden ~kiyet 
etnıeye hakkı \'al'! 

lkfncl ,aylaya gelince bu bir. 
denbire pell garip görünüyorsa da 
faaı muhayylleler tarafından söy. 
lentrse epeyce cazip bir manzara 
arzecıer. Bunclaıı biraz m•nl Hes 
t\lınaoyadaıı kaçtı. tngllterede ne_ 
ler söylediği ,.e neler yaptığı bir 
sır olarak kalmıştır. lst.Jsmar edil. 
lbey-e bu kadar elnrf~ll bir menu 
\'aJ'kea onu ibmaJ etmc'k yazık de. 
in mi! Sonr&, bllDUn arkasından, 
blr tiyatro darbesi vukoa geliyor. 
lloca sahne baştan aşağı değişi. 
·, .>r. bön dost olan Rusya ile Al. 
ınuıya bir gün sonra dö\iişmeğe 
hatbyorlar. Almanya asıl düşman 
oıaa :hıglltereyi unutmuş göriinU_ 
Yor. Zaten Alnıau tayyareleri 
'tondruım harltasmı çoktan kay. 
hefmltler gibidir. 

İnglftz tayyareleri de Bcrlin se. · 
l"ah&Unl unutmuşlara benziyor. 
biitün bu \'ilcıalan bir ara)'a, top
laymq ne cazip bir MllS romanı 
ıneydana ~kar. 

Hem ba roman hakfkf hayata 
o kadar uyar ki. Alman1'8Dm öte. 
denberl takip ctUğl f;•Yc ~rka 
doinı genişlemek değil miydi! tn. 

(Devamı ' incide) 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraç oğlu Mecliste nutkunu llÖyJil7• 
(l'uıaı 5 lndde) 

-Halkın midesine 
suikast gapanl~r 
Yakalarından tutulup örfi 

idare mahkemesine 
teslim edilmelidir! 

Çünkü bir çuval undan 98 den fazla ekmek ,ıka
rılamıyacağı resmen tea~it edilmifken 

Tam 148 ekmek çıkarmak marı
fetinı gösteren fırıncı ancak 

bövle voıa getirilebılir 
Bugünkü .sııbah gazetelerinde 

Şöyle bir haber göze çal"pmakta . 
dır: 

D.Jlf .B. ajammıri bı"ldhdljine 
gire bu. geoe .AJma.n tayyareleri 
Rtısh.&va ~amıa yaptrlda-

(Devamı ' tinctide) 

HABER 
Okuyucularina 

Aımarl, Rumerı 
· Fintandıya 

Sovyet Rusya 

Harp 
Sahası 

Mufassal haritası 
D6rt paftada, yani dört ıi.in
de tamamlanacak bu mufu. 
sal haritada harp sabunu bü. 
tün tefenüatile görecekainiz. 
Bir Alman atlumdan aynen 
iktibas edilmit olan bu pafta.. 
lann, harp harekibru takip 
edecek okuyucwammzm çok 
itine yanyacaktır. 

' 
ilk pafta yarın 

Müvezzilerinize bugün-
den aizin için bir Haber 
gcızeteai saklamalarını 
te;,bih etmeyi ihmal '.!Belediye tarafından dün yapı. 

lan teftişler neticesinde Beyazıt . 
ta Şevkinin fırınında bir çuval 
undan 148 ekmek çıkarıld:ğı ve 
buulardan 124 ünlin yirmi be.şer 
gram noksan olduğu görülmüş, nok 
san E>kmekler musadere edilmi.~ • 
tir. Çarşıkapıda fınncı Mehmet E. 
minin de bir çuval undan 110 ek. 
me.k yaptığı görülmüştür. Suçlular 
hakkında za.bd varakaları tanzim 
edilm~tir." 

e~meyiniz. 

huzurunda yapılan tecrübelerle 
resmen tesbit edilniiştir. Bu tec. 
rtibeler yapılırken, ekmeği vakıa 
ucuza maletmek için, bittabi bir 1 
çuval undan mUmkiln olduğu ka • 

dar fazla eıkmek çıkanlmasma ça. •-----------·I 
(De,·amı 4 ilnctlile) 

Bir çuval undan 148 veya 110 
ekmek çıkartlmış olması neden 
suçtur? diye bir sual varid ola • 
caktır. Bunu izah için kaydedelim 
ki, bir çuval undaru ma~up evsafı 
haiz olmak şartilc, nizami olarak 
ancak 96 - 98 ekmek rıkarılmak 
J.Uımdır. Bu rakam, belediye ve 
diğer ı>J!kadar devair memurlan 

TH~v~~;J;k /i~h~~!~;il 
Sovyet •·. Alriıan cephesinde 
kat'i ·hava muharebesi mi?. 

Yazan; A. ŞAaKLI 
(Yanu 4 ünıoöde) 

-geçtiler 

76 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

_,l09kova, %6 (Radyo) - Bu sabah 
erken De§redilen Sovyet tebliğidir: 
23 hutranda düşman taam.ızıarma 

devam etml§tir. Taarruzlar Vilno ve 
ve Baranoviç mmtak&ıarında inkl§a! 
etmiştir. BUyUk Sovyet hava te§ek. 
kWlerl dll§man tanklanna taarruz et
mi§tir. Bazı Alman tank kolları Sov. 
yet kıtalanndan birinin cepbeııinı yar 
mata muvaffak olmU§tur. Anudane 
mukavemet eden Sovyet aııkerlcrt bu 
kuvveUert Alman kıtalanndan ayır. 
mata muvaffak olmu§lar ve ağır za. 
yiat verdlrmişlerdlr. Bu mmtakada 
çarpı§llla devam ediyor. 

Sovyet: kuvvetleri Perzemf§ll teka 
rar geri almı§lardır. 

Cenupta Alman • Rumen kuvveUe. 
ri Sovyet Ruaya ile Rur.ıanya anurm.. 

ı <Devamı 4 llacilde) 

ÇERÇEVE . 

DEDi· 
DEDiM 

Necip Fazıl Kısakürek 
Dedi: 
- Kmum, sen öyle bir tez at. 

tın ki ortaya, biç de tahakkuk et. 
mek lstidudm<la değil.. V&lua Al. 
ıuaola~ ~rk lstlkaın<ttlne çulla.. 
naca'klarmı, ıl:ı.ha hidlseler aydm. 
lanmadan enel kest.i""111dln; fa. 
kat sence bu kestbiı, anM.k gizli 
bir İtıglliz • Alman uyupnaımra ıs 
Uoad ediyordu.· Almanlar J&rk& 
çulla,odJ; çullandı ama, ortada bir 
İnglU:ı • A~ u~ dair 
en i!üçilk bir deWet olmak şöyle 
dunt1111, bu ihUmalbı abiae blııbll" 
delilet va.r. , 

Dedim: . 
_;. Böyle bir •ulaşmanın \'iki 

oldaianu anlıunak ~ln ne gibi bir 
deWet beldlyonmı yan!? Alman. 
lar f&l'ka çolluır ~l.lanmp.z lngi. 
llzler bitaraflık, yahut Almanlarla 
lt.tlfak mı ilin ets!n ! Böyle blr 
hareket İııgiUz siyasetine, yaJıut 
8Mecc hll'8rı akıl ve t~bir !4&1dbi 

düşürüldü 1 
Helainlti, !6 ( A.A.) - D.N.B: 

Finlandiya resmi istihbarat 
ofisi aşağıdaki tebliği ne§retmie
tir: 

Mebusan meclisinin bugünkü 
toplantısında. devlet nazın Jan
gel, bugünkü vaziyeti ve bu vazi. 
yeti doğurmuş olan şeraiti an
latmıştır. Devlet nazın, ibu sa
bahtanberi Finli.ndiya'nın Sov
yet tecavüzlerine hedef teşkil et
tiği ve Sovyetler Birliğinin Fin
lindiya'ya karşı hasmane hare. 
ketlerde lbulundllc,ÖUiıU kaydet.. 
miştir. Bunun içindir ki Fintan. 
diya, memleketi müdafaa için 
bütün askeri tedbirleri aJmıwıtır. 

Devlet nazırının beyana.tun 
müteakip, mebusan meclisi, hü
kiunete müttefikan itimadını bil
dirmiştir. 

Helsinki. 26 ( A.A.J - Bu ak
şam saat 22 de neşredilen yeni 

(Denmı 4 llacilde) 

bir poUtlkaya !>'lğar mı hiç? Böyle 
bir hareket, a\·Jıyacaiı avın yaru_ 
na, onun postuna bürünmüş olarak 
HOkulan blr a\·cıİlm, blideobire ve 
henüz hedefine yakla."°adaıı mas. 
kesini diiştınnesi demek olmaz mır 
Eğer zan \'e tahınlo ettiğim ıtekll. 
de glill bir hıgillz • Alni~ uyu~. 
JDUJ \.-&ki ise, elbette ki ba uzun 
ca bir müddet belli odllmly~ek, 
hatta sureta müthiş lif bombar. 
dınıaalarlle ~lenmek lsten~ck, 
bombardmıanlara hazan tesirleri 
kati olmamak §ILl'tlle hnldkilerl 
de refakat edecek "e böyleee ha. 
'ktkatln tecelH anına kadar her şey, 
z&hlrde (Statüko) nun muhafaza. 
sı yolunda c~royan edecek. •• H,cm 
de bilhassa ka\'rama.k liznndır ki 
lngillzlcrin, postuna. bürünmüş o. 
larak yanma sokulmak ktiycccği 
a\', bir tane değil, tam iki tanedir: 
Sovyet Rusya ,.c AlmanyL •• 

Dedi: 
- Ya nerede kaldı İngiliz Al. 

m&n UfQ!HDUI! • 

DOOim: 
- Şurada kaldı kt, a\'lanndan 

lkl11ioln de biribiriyle kapıştığını 
gönuek saadetine mazhar olan tn 
gUt.ere, eğer bütün kun•eth•Je b~ 
vaziyetten lstlfade edip, m.llcadc. 
le hallnde bulunduğu Almanların 
lhertnc bir imha azmne yttk1en . 
mczse, dermfg ki hiç olmazsa ikin. 

(Devaımı 4 tinciidc) 
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26 HA.ZlRAN -l.Ml 3 

• ' l~~di~ Düşündüöüm Gibi 
~ıa~ ·-------· Ha be 

Japonya 
· Bir türlü karar 

• 
veremıyor 

-()--

Kumandanların d a işti
raki ile m üh.im top lan

tılar yapılıyor 

Amerikan 
vapurları 

Vladivostoka stlah 
taşıyacaklar 

Rvzvelt bu husustaki 
kararı resmen bıldırd i 

1 
Sik~rski- YARDIMSEVENLER CEMİYETi-

NiN HAYIRLI BiR TEŞEBBÜSÜ Sovyetler in Polonyadan 
ald,kları esirle rle Sibir
yaya sürü!en sivillerin 

T ahlivesini istedi 
Londra. f5 ( A.A.) Polon. 

ya Ba.cwekili General Sikorski, 
radyo ile w..;:-edilen nutkunun 
en esa Jı kısmında Polonyanm 
Alman . Rus harbi kar'flısındıı.ki 
vaziyetini tasrih etmiştir. 

l'ıınlınıse,·enlcr Cemi~·eU fanli_ 
yetinin bir lnsmını bizec ı;a~·ct 
fa~·d:ı.lı bir sahay::ı. tl'ı;ınl! ctmcğc 

ba!!ltunı!'ıit ır. Babaları n.-.kero gicllıı 
annc1cri çalısmakt.a olan QOCukları 
hlınay<'~ altma aJaeak bir tc.kllat 

Yazan: SUflT DERViŞ 

hudut boyuna Aideıı bir aile rci;,I_ 
ııin en blhiilt gönül rahatı arka_ 
suıd:ı bırnktıklannm dü linUlmel,. 
tc oltluğunu bilmek <1~oil midir~ 

Yardımscn~nler Cemiyeti böyle 
bir faaliyete bilfiil g~mekl<ı bu. 
~lınl,ii nh\al Ye seraitin ccıniycti-Moskova 

Tokyo t5 ( A.A.) - Avrupa. 1 
daki yeni vaziyet üzerine tahad
düs eden meseleleri tetkik et. 

• .1 B kil Pr \'afia.-ıo-. 23 (A.A.) - Ruzvelt nn. '-~""arebesı· mek maksadıyıe aşve ens 1 : -': .1 1 Kooo~'nin riyasetinde hükfımet Rus • Alman hartıl hakkında bitaraf-
General Sikorski ev\'ela 1939 

tnrihli Alman - Rus anlaşma<iı· 
nın 1921 Polonya • Rus sulh mu
ahedesini iptal et.tiğinı beyan 
eylemi~tir. 

J;ıı t<', <•bbü-.iin bl r an C'\\ el bir j 1 ··kı-·" .,_, r t ı ] b. m u• yu · '""'"g' s • .un ı ar< an ır 

ta-.awur olmaktan çıkııı, cı keğl_ 111.D<$inl ort.ıulan kııldmıı11 olacak, 

?\ erkanı ile ordu şefleri arasında hk kanununun tatbikini uruı nlyctır.-
• 

14PDlyon Moskovn üzerine bir toplantı yapılmıştır. de oınuıdığından Amerika Birleşik 
i~k~n Borodino. Smolenc:k, Bu konferansı müteakıı: beş. devletleri \"apurlımnın Vladlvostoka 
u Qb~k. Vilna yolunu tutuyor- ,·ekfüet müsteşarı ile planlar o- esllh3 ta,ıyabilccekle.ri rcsıncıı bUdı. 
\1 • ~.J00,000) kİ§ilİk Rus ordu- fı ... i reisi ve orclu ve donanma si. rllml§Ur. 
a ~ı kı-:'Ua ayrılmıştı. Barkley yasi şubeleri reiı:kri f.r:ısmda _u. Soruıaıı bir 8\13IC cevaben bu beya. 

olli kumandasındaki ordu zun müzakereler cereyan etmış- natı yapan sumncr Ve~. RuzveıUn 
Ulıa n~n vn.di.!ini, B:ı.grntion · şimdiye. kadar tcsblt ettiği barp mın. 

<!ndasındn bahuı:ın ordu ise tır.Tol.·ııo. 25 ( .11..'1. / Bu sa. 1 takalarının Pcslfik mıntnknsını lhtf-
~~~r nehri vadi.sini takip e- bah ordu baııkumandanı i!e uzun va ctmedltfni söylemı,ttr 
O.k. çeki!iyordu. Napolyon müzakerelerde bulunan kabine. Vele. demlşUr k!= 
~ ~a.ya gırm.cde:n evvel m~;- bugün öğ'ro"n . s~nra ~a:ı_::ckil Bıtaraflık kanunu mucibince. reı' 

vu orduları mahlietmek .. 1.- Prens Konoyc nın reısl·gın<le ,·.,yall'ıt kongre, ••yabancı memleket-
~ ve: tasarJad1ğına goı: 1 fevka.la e olarak t planmış ır. ter arasında harp h:ıll bulunduğunu 

i 0 hır manevra ya~caktı kı Başve'{İI. i.dimıu mütcııkTT) s:-ra. görUrlcı ve Amcrlkıın sulbunu muha-
eı: ~~ m-asına gı~:a:k•. ev- y~ giderek ı:.ahat vernıiştır. fua veyahut Ameriknn vatandaşları. 
ltz~ bırısıni ronra dıgıerını te- ,.. nın lıll.;ratmr sıyanet için harekele geç 

ı 1Ye<:ıekti. ınek icap .-ttiğ'i ıuzumunu hııısederlcr. 
· aPolYon 28 temmuvia Bark- A 1 se, tıtaraflığ'l!I fü\n oıunrnası icap ey. 
y dr.ı ToUryi VitebSk de ÇC\-ir- , man Jer. RUZ\'ea. Amcr!ka sulhUnU muhıı. 
:~~ ·c. ezrneğe te<ıebb.is rtti. taza ve A•nerlka vatanda,ıarınrn ho. 

~:ı?l. .Rus genernh harpten CC- denı'z u•• s•er•; yatım slyanet için bu vakaıla bıtıınıf. 
ıJ ınctı, .:liğer orduya doğru <;~· F ıık tııinmı ıuzuınıu görmcc;.iğlndcn bu 

0 c.t'e.k birl"'-"lti. O zaman Napo.- tllı.nı yapmak niycU olmadığın: bildir-
: her iki OrdU'\"8 o:rden Şi detli bir suret e nı~c RUZ\'Clt beni memuı etnıl§tlr. 
~ensk'de hücuma· im .. r ver- ı bonıbafar.ıd t . 

~ lı 1ar bu r- fer de Dü;111darl~- 11 

İi.l fedc.ı.karlı!''° ' ~ı ~a~csınd" buk Londr-. ~ (A.A.) - Hava nczan-

ti8?ıoicr .; ~ hr nı Y:ı1'1!1a unın tebliği: 
~"lı ~le du ,•ar.la kendılen a- Bombardıman tn\y.ırclerimlz dUn 
~ k.1 te .. _ ı bir sed ~~selte- gece. de Almanyay~ karşı tıilcumlar

""t lU"tu,dumr; bu Rt!;e 17 n:ı dc'ıun etml.§Jerdir. Kolonya, DU~. 
gı oSta o?_uyordu ye ·nm~o b~; S<"ldor! ve Kici <h--nlz Us ündeki he-

lltii;:nek _ ı~ın yc:iı ~ deflerc ntır hU~umlar ynpıımqıtı?". 2 
~u·~ uş knfı gelecektrdı. ] k tsyyan:miz bu h:ırek ttsn dönrnem~-

lt-.;ı,.._, .. ~arı ve Rı.: o u aıı u- · 
-:-<da he}eti hiç ş;iphesiz Na- Ur. 
iyon ibi h:ı.r knrtalt bir 8• DU:ı gece İngiltere üzenndc harr. 

~Ja.tnı e~ 1• ıc:•~ en müsait vr kA.tta bulunan nz miktnı-W düşman 
~ı. .. ..._~nı el:ı:rp 1., Ji nü takİP tayyareııln!kn " il d:JfillrQlm~fir. 

100 milyon 
do:ar 

Sovyet alacağı Ameri
kada serbest bırakıldı 
l·::.~in~torı , 2.'5 (A .A. ) - Salı. 

gilnU A~eril:n hazinesi tarafından 
scrbeı;t bırakılan Sovyot alacak -
1aı tı:ılfn"hnn 100 rnll:ron dnln.rdır 
Bu p~ra ile Sovyetler ..AmerJkadan 
h:ırp ve di~cr faııe mal:ı:r>melerf 
alabileceklerdir. 

. Y~tdu. nu gıdı le ~1csk 'aya ı..u..,dra. Mo • ·} - lnı;ılız ha.va 
~ış o1~a ka •j r .. tice aln as1 kıivH't!Crlnln b:ıgUn öt; leden sonra ~ -
e!Uıaı\lcak de-~'d . Çok geçnıl'- mnll Fransa llUlrfııde yaptığı taıır
; bş b::ı.~lay!l.:-.ık: koc:t Frar-ı ruz bsreketl hakkında tanı tafsil t h<'-

tırdusu vahant'ı bir memle- nüz mc\"CUt de"'ildir. Fakat. allı Al-
et :·ah§'madığı bir iklimde. yo1ı:- ' man tAyyareslcin tahr!p edildiği t~. İsveç p a rli mentoau 
~!Cinde ke'.'ldi kendine eriye- bit t!d1tmlştir. Oç Jnglliz a\'CW kayıp gizli bir celse yaptı 

1· l3ir znman ızelec-ekti ki tır. 
"h....

1
lr 0 o~du denizden 1 st.ı~olm. ~ (A.A.) - İS\·r; parı~. 

~<l}"a, Tr k r O' ıı -ıt.oııu buglln gizil bir celse ııkdet-
'-"'- trn en i>a k k - A mıra t Da .. ı an n tir. 
~lı-cı.~tı. F ~ t Rlll h •l :ı bu p t Dün kral Goeta!m riyasetinde top.. 
~Ycyı a. amıyor<lu. O. g~k Ô • Se Q 1 tı ı lanan nazırlar heyetinin içtimaı bak-
~-Ve gerek kumımcla heyetmı \' i. 25 (A.A.) - Amiral Darlan kmda. şimdiye kadar hiçbir tebliğ 
-·11;a.}\ ve alçak diye nnıyord}l· bugün Par:Se hareket <.tmlşUr. neşrcdilmerni§Ur. 

B. Sikorski l93H eylülünde 
Ru<:)arın Polonyaya hücumu B. 
Molotofun ibüyük bir hatası ola. 
rak tavsif ettikten sonra şimdi 
lxıl~evikl:?rin bu hatayı pek pa
halı ödemekte olduklarını kav. 
d tmiş ve artık Moskovamn PÔ. 
lonyada Alman - Rus anlaşması 
ile hasıl olan vaziyeti tanımıya~ 
cağı ümidini izhar eylemiştir.• 

Geneı al Sıkorski şimdi Rus. 
yanın Rus - Polonya hudutlarını 
tavin eden 1921 tarihli Rus . Po. 
lonya muahedesini yeniden res· 
men tanmıası liznngeldiğinı süy. 
lenıiş ve bu suretle Polonya ile 
Rm,ya arasındaki münasebetleri 
rı1eşru bir e6asa istinat cttit'lll!'Sİ 
icabattiğini ilave etmiştir. Bun. 
dan ba!'ka Moskovanın 250 bin 
esirle Sibiryaya Kazakistan.a sli
rülmiı§ olan yüz binlerce sivili 
tahliye etmesi de lazımdır. 

Sikorski, Kızılorduyu küçük. 
reJnediğini, fakat teşkilat bakr. 
nıından arzettiği ciddi kusurları 
müşahadeden geri kalamıyncağı
m siiyJemiştir. Bu harbin neti. 
cesini tahmin etmek g~tür. At. 
manya. kuwetleıini çok gl!lli~ 
bir sahaya dağıtmak tehlik<"sinc 
maruz bulunmaktadır. Almanya 
galip gelse bile Rus i tihsal~tı 
ile münakalatmı r~midcn tanzim 
hu:ıu~4ndn k l un ac ~ı :.wrlu -
lar dolayı-.iyJ.e -bu :zafenlen vzmı 
miiddet hakiki bir istifade temin 
ede.miyecektir. 

---<>-----
Moskovadak1 Dan ımarka 

erç si ayrılıyor 
Kopt·n~. %5 (A. .) - Harlcly<' 

nozarctinln bildirdiğine J;Öre hUkt'ımN 
M:oskovad;ıkl Danfmıırka elçisine ' ~ 
elçilik mcmurlarm:L Danlmarkaya dön 
melen lçtn f'mlr verm~ttr . 

uln 1 'e aile ha\"atınıla l>Os hıral,; 1 1• i i 1 - ,.AL •• • • • ) nsamaoi ç n ça ışmaga m'""'ı:mr 

lıgı yeri ıılmağn sarn~n kadınla. ananın rllkihıli tahfii ederken 
nm11:m büyiik bir ilzilntii 'e der. 

l ııwmh•ketimizin en kıymetli ser • 
dini ortadan !rnldırnn lılr hnltllrnl 

1 
'c•tı olun çocuklanmum birç.oğu_ 

ol:wn~ :iııı bii~·iik bir sabır;;ı1lıkl:ı 
ıııın ha.) atının bakrms11.lık yU?.ün. 

bc•klenıcktc~iı. dc•n hC'dı>r olmn.,ına mlinl olacak. 
Vatani hizmetini ifa etmek iı:lrı 

1 

tır. 

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hc•ıı uh..,eıı, l:O<'Uli mosde"1nJa 

KOMÜNiZM 
Cin - Japon sulhüne 
m a ni m i oluyordu 

Nankin hükumeti . . 
re ısı 

Japonyada mühim 
tem aslarda bulundu 

lın.) ır ecnılycı leriniıı lıü ... nilnlycti
lc hallolunaeak bir da\'a bulunma. 
ılığnıa \'C' çocu'Klamnızın doğrudan 

doğru~·ıı de,·let hlmay~inc malı_ 

1 t. ç oldukbrmn , .e ancak bütün 

nwrnlekcft• birden ~iimulü olan c. 
;;aslı tcdbirl<•rle memleketimiz ço. 

f'uldl\J"Jnın hlmaşe edllebllcecğinc 

kıuıllnıdfr. \'e çocuk hlmaycsinht 
;\ahı11: nskf'r<' gitınis ''at.andasltınn 

yn' nılımıı:ı değil, biitiin Tiirk çıo. 
cuklarm::ı. tt.•şnıil edilmesini ılc can 
\'t• göııiıldcn ı~t..-·ıim. 

Tolq:n, ?..S (A.A.) - Nanki:r. (:o<'uk hima~'<''i bence ıınne ohı. 
Çin hükumeti reisi Vaşinrrvey'in 

gündenb~ı i Tokyoda yaptığı <'tık fakir kadının himay(..'Sil<' bac;_ 
re-.mi ziyaret bug~n k!'ndisinin lnr 'c c;ocu~ on altı yaşmıı gelin. 
ve Japon Başvekili Prens Kono. ceye kadar hayatın her sahas-ında 
yenin radyoda birer hitabel~riy- l<C'ndinl lılsset tJrll'S(' ı;ocuk da' a. 
le bitmiştir. mız selimctli bir ~ola girer. }a. 

Prens Konoye \'C Vanşingvc}', kat lııı knnaatinı, önümü:ı:dekf bu 
Çındc sulhu kat'i olnrak tesise.. 
debilmek icin iki devletin sıkı is bü~·ük dımının ('n çabuk halledil. 
birliği arzusunu ve lüzumunÜ mcsi Jiizımgelen bir lm~mın.a) bu. 
izhar etmişlerdir. ~im el umtıldığını ;ördüğüm za. 

\'anşingvey. Şimdiye kadar man heui ~o\'lnım·kten n buhare. 
Çindc şulhun tesis edilememiş keti takdir ctmt•kfen mone<lecel• 
lm~~u.....ı~r.ı...;~=.ı~....uı~~ı~."-~ osJ 

Jin ekonomik tecavüzlerinden i- "'MI' ma1it.•ette dC'gıJdJr. 
leri geldiğini hatırlatmış v.:ı ko. Ben bunu çocıd\ daumw kii
ınünistleı in bütün vasıtalarla. kündcn hallcdcbll('Cck bir scy ola_ 
hhrip gayelerini elde etmek i. nk tclikki etmem. Yalnız bugün 
çin Çunking bükü.metin.in mu· 
ka vemetinden istifade ettiklerini için alınması ie:ı.p e<1t-n bir tedbir 
söylemiştir, olarak kabul ederim. Fakat IHı 

:{.. :;. :t. tedbirin, yalnız bir hayır cemiyeti 
Tokyo, f5 ( A.A.) - Nankin tarafından yapıldığı takdirde; 

Ç111 lıiillumeti reisi B. Vanşing. mcmlekcUn her tarafına l'ümulü 
vey mf'!mlekctine dömnek tir.ere olan ve hudutta bulunan hütiin 
bugün Japonyadan ayrılmıştır. 

B. Vanşingvey garda başvekil \ııfnndaşlımmum yan1uua muh~ 
ile hariciye nazırı ve diğer Japon ·yavrulanna el u7.ataWleeck lııir 
ricali tarafından teşyi edilmiştir. \ 'is'att,., yaprlabih·ceifne ek mu_ 

... 1;r arasında bu mh eksik 
: b di. Mademki hep kaçıla~k
la U koca orduyu beslm1e .. e. 
1• hlancıınnağa ne lüzum. var· 
:, Vergileri bunun için mı ver· 

t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ loseflnanamam. 

ııı; ~ro i: oğulla.rmı ve kocal.!!.
. bunun için mi feda ctmır-

1'ttı ! ~ki payitıht ve mukad
!ıehir Moskova. harp yapıl

actan teslim mi edileccktl! 
Çar Aleksandr halkın hislcri

hünnet etti; meşhur· R_us 
tallerinden olup Osterlıç

~apo)yona mağlup olduktan 
gözden düşmüş olan .K~

~u başkumandanlığa ~tırdı. 
~Utusof H.us ordusunu 1!'0S· 
llıın 150 kilometre garbınde 

ova nehri il7.erinde Boro
llo•nun şark ve cenubund.ı 
l nızamma koydu. Elinde 
10.000) asker ve (640) top 
~?. Variyet.ini bir takım tcp
lt tabralarla kuvvetlendirmiş. 
· ~apoh·on'un ordusu da be. 

Fakat etraf sinirleri donmuş o. 
ı~n dimagm iradi olrnıyan kuınnla· 
rı ktımılen canlı ve uyanık kaldık
ları ıçln, gayet kolayca lıletilc • 
bilir. 

1şte bundan dolayıd.r ki, katc
leptik uykuda bulunan bir adara 
tıpkı uyanıkmış gibi, sorulan su
allere cevaplar verebiliyor. Adeta 
gayri iradi bir §rkildc konw;abili. 

yor. Fakat ayıldıktan sonra konu, 
tuğunu asli hatırlamaks:wn • 

Profesörün knteleptik u~·ku halt 
kmdn verdiği bu izahat moder:ı 

casusların elinde ne mühim bir sa 
ha bulunduğunu çok güzel nnlat. 
maktadır. h•te katelepej uyku5una 
geçirilmış adamdan bu ş~klldo g:ı 

v('t kolaylıkla lhrmgelen bütün 

~snın aldıktan sonn manyati?.ö:
easus işini tam bir muv=-.ttakıyetJ,, 

akşamı gelmiş Vi! harbe 
lanmış bulwrnyordu. E?ylü-

1\ altısı pazara tesadüf edıyor
: ~apolyon harbe bacJamadı; bitiımış olur. 
~lar Moskovndan getirilmİ~ Avantaj şuradadır ki, mnnyaz.i. 
~ lllukaddes ~ır Mervem resmı tör casuSU!!n eline dü!PDÜ!! olan a 
~ylann önünden merasimle dam. rıo cereyan ettiğini hatırlı -
~lrdUer. Yedi eylülde Napol- yamryaeağı için, r." bliyük bir sır. 

harp emrini verdi. Kuman- rı ifşa ettiğinden katiyen h-ı.~"r . 
(127 000) asker ve 580 

\'ardı Sa~t beste dehşetli bir dar olınıyacaktır. Bu surl'tle fev. 
ateşi ·ha.edadı. (1200} namlu- knlade muvaffakıyetler elde edil 

1't g\ille e alev kustuğu h.aIJ> mis olduğu için bugün man.}ıui tör 
· nmda sanki yerler tıtn- c~usluk bilhassa şifre ~mak, mti 

tıltı. öğleye kadar Na~ydon hm· 1 ac;kt'ri csrnn ('ide etrnelt u-
~ aff ak · ti kazan 1• • 

ar ~tli ~fre ~~kabil hii- ı munııyctlc h~yati ehemmiyeti ha. 
geçtiler: merkezd~ ~ihin iz -sırlar:. .. ..Q>ylclnıe~ • hususunda 

lcanıı harplerinden bın _oldu:. I gayet buyuk bir me\ kı almıştır. 
~ın. · aribin anlattığına.g?":.~u, Hemen denil~billr ki, mühim "" 

bir saha (6 - 8~ kısı .. u~t mahrem \'tı~felerde bulunan aqam 
konmuş. b':l" ~ 1-ıldc öl.ille~e far için, bugün, manyaz.it5r casus.. 

-~~~aı:~~:;r,::s~pgrbi ıarm elinden kurtulmak kabil de. 

ti~ekti; fakat R~ar çekil- ğildir. • • 
~t. Harp meydanında Fr-ans:ız- l Yeni Avrupa hnrbl ortaya bCSy 
lla.n (30,00()) Ruslardan I Jı> şeytani denifecek usuller çık&r-
,Qoo) ölü ve yaralı kalmıştı. • dığından dolayı bur ınernteJr,.tler. 

KA.DIRCA.f\: KA.FLI · 

TPr.aa: 

Casus mektebi profesörlerinden 
tsveç1i 

A. "4 eng1uııM 

de manyaütör casusların tehlike. 
Jerine kaı"fjı ela tedbirler alınmak_ 

tnrlır •. 
Hunun için de, evvelce bRJıset

fiğimiz gibi. mahrem \'ll7.lfclerdc 
umumiyeUe zayıf ruhlu erkekler 

ve bilhası-a k:ıdınla:r kullnnılınnma 
!'ına dikkat olunduktan başka, ba
zı y1>rlerde de bu memurların ani 
t esirle>rlc kntclcpsi haline geçme. 
!erine mini olm k için bir nevi 
ekzersiz yaptınlmaktadır. Bu ek. 
memurların yavaş yavaş şiddetli 
\"'e ani tesiı !ere ahştıldan \'C yıL 
dırım gibi ani ~ekillerde kolayca 

u. utulamı:.dıkları anlaşılmıstır. 
Fakat bliyü'i mnııynzitör c::ısus· 

lann faaliyetleri henüz tam:ım·rL 
arılaşılamadfuları için bunlara. kıır
§1 kati tedbirler bulunamamıştır. 

Bundan dolayıdır ki bürü.k man. 
yazitör casuslar hali en büyük telı 

Iik 0 teşkil etmekten m no!unn . 

nınmışlardır. 

A vrupanm birçok şehirll'rind , 

SJk sık, mıınyat:Jze edilmicı insan • 
Jann sapsarı ytlzler ve donuk göz 
Ierle gcceled m~ul ınaksaUar 
uğrunda dolattı\ları, birçok dna • 
yeler irtikip ettikleri görülUp dur 
maktadır. Son zamanlard.'l, nılkna. 
tıslı adam Emillyoya müthiş bi. 
rak ip olarak ortaya çıkan Ukran. 

Çftlree: 

H. D. 

yalı bir manyazitör casus, bilhas. 
sa bliyük bir heyecan uyandırmı§ 
tır. 

Sopivof denilen bu adamın Emi
liyonun muavfnlcrindcn olduğu id. 
dia edilmişse de bu iddianın doğ . 

ru olmadığı anla§rlmıştll' .. 
::iopivof hakkında söylenen şey . 

ler henüz tamamiylo yakından bi 
linen esaslara dayanmamaktadır. 

Fakat bu adamın manyazitör ca 
susluğu harlkulide bir §ekle gc . 
tinnek içın çalıştığına şüphe yok . 
tur. Zira Sopivof bir yeni meslek 
tesis ettiği ve bu usulllerin yakın 
bir istikbalde harikulade neUc<'ler 
vN Aeeğiııi nçıkça ilf'ri ı!'Urmliştlir .. 

Sopivo"a ,g-öre her insan man • 
' ~nzitc <'dilmeye knbiliyetl!dir. V..: 

insanları, güçleıi yctmiyecek fe\•. 
kalada işlere sevketmek için de en 
mükemmel ve yrgiine usumn Y'l!ln 

y.ıtiıı:c c>tmek u'!lulli oldu{hmu id . 
dia etmiştir .. 

Sopinof halta insanların yalnız 

a~Tr ayrı değil,kütle halinde d 
manyatlzc:- edilebUeceklerini ileri 
sürüyor. 

Soplnofun iddiası tahakkuk et. 
tiği takdirde, miltlıi~ neticeler el. 
de edileceğine şüphe yoktur. 

Zira nıanyntize edilmis kütlPler 

le yapılm~cak harikulMelik kal ~ . 

mıyaca.ktır. 

Sopinof, aslen sivil yolcu tay • 

ynrc>Jerinde pllotluk etmekte olan 
bir adamdı. İyi bir pilot olmadığı 

için de eluteriya işsiz kalmakta, 
bu yüzden şüpheli işler göımckle 
ha~ntını kazanmaktaydı. Bir gün 

bir Macar tayyare şirketinde ça -
hşlığJ sırada, muav'in olarak bu • 
lunduğu tayyare bir kazaya uğra. 
dr. -

Bu Jı:nzada yaralanan I..opinof, 

lşM kazadan sonra birdenbire man 
yazitör olarak meydana çıkmış \'0 

ıız zrunand:ı büyük bir şöhr<'l ka. _ 
zanmış bulunmaktadır. 

Lopiuofun en ziyade şöhretine 

sebep olan şey, ipnotızo edilmiş 

t.ayyarecllerldir. Lopinof, kendi 

yetlştirdlği genç pilotları manyat: 
ze ederek en bfiyilk tehlikelere 
se•:kctmcktcdir. Filhnkika Lopi 
uofun menejerlik ettiği bu pilot • 
lar, tnyynrelerini normal bir pilot 
için imkansız olacak bir cüıet "e 

mahal'ctle kullanmakta, elsli vı 
fırtınalı havalarda her tarafı gö 

l'anlımscvenlcr Cemiyeti a.ıala. 

J"f bir taraftan bu ha),rh ~
sii mtimk\in olduğu \'Üs'at1e taMJr. 
lnrk ctt:inneğc çahalariarken, di_ 
ğer taraftan memleketin en Mi. 
yük derdi ohm çocuk derdini ita. 
yır cemfyctlcrinia faaliyeti çe~
,·esinılcn çıkanp ona :m-Omlekeüe 
li),k olduğu ehemmiyeti kvenm. 
ınak i(:in uğraı:salar, mcmlellet 
halnınmdan ~k ha.yniı IJlr ,...ue. 
) I be.!:ift_mlış olacaklanlrr. 

SUATDERVt ... 

ispanyada 
Sovyet:er aleyhmdeki 

tezahürlere n ı ha yet verrldr 
ladrlt, %3 (A.A.) - Ofi: 

ı üyorlarmrn gibi pervasızca s,.f(' 

ettUrleri gibi tayyarelerin! azami 
silrntle seyir halinde ikı'n bir şeh 
riıı üzerinde alçaktan ve binaların 

tınıuı.ı.lan geçirmekte. hatta tay • ı 
yıı.re ıle köprülerin altından ş şı· 
Jacak bir mahareUe ~cçmeJie mu 

Mıtdrittc 'lit' bntUn !spıınyoı büyü. 
şdı!rlt'rlndc dUn vukua gelen SovyC' 
aleyhlnn halk tezahUrlerl, bu aab3 
tekrar etmemı,ur. Fllhalq}ca, rcsrr 
makamlar, bu tezahllrlcrl mcır.nunl 
yctıe ı arşılamatarma ve hattA vaLu 
pcrverll~n bJr tczahO·~ nddettıkl 
bu harclt tı hırı: ye eylem !erine r. 
>nen so <ok harekatına bir nih 
verm"~I ıuzumıu oddeylcrniştt>ı 

ASKERLiK lSLERl 
vnffak olmaktadırlar. 1 

T..opinofun menejerlik cttiğ! 

manyatizl" edllmi~ genç pilotların 

donanmal&ra kartı bazı hileumlara 
iştirak ettikleri ve tayyarelerlni 
delice bir cilretle aevkederk hatta 
hnrp gmilerlr.fn bacaları tefne in 
dıklrı i ·sö~·I nmektedir .. 

'Devamı var) 

Rmiıw.ıü Askerlik Sıd>c.situk 
336 doğ:ımJu ve bu doğumla 

la mua.'Ileleye tabi muamelf 
tekemmül etmiş kısa hizme 
orta chliretnameliler 28 hazlı· 
9U tarihinda Yedek Subay o~.' 
luna scvkedileceklerindcn nu r 
cüzdanı ve as'.:crlik \•esikala 
mezkur tarihte subede bulur 
lan ilan olunur. 
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bir ~~;i~: olmıyan bu hastay· ! her . tarafta arıyor mesi ni tetki~ 

Sovyet • Alman cephesinde 
kat'i hava muharebesi mi ? . 

'(azan. A. ŞOKLI 
Şark cephesinde hava muhare_ 

helerinin karşılıklı zayiatla de -
vam ettiği gelen ajar.s haberleri 
arasında göze çaqımaktadır. Bu ıı 
rada Sovvet Rusya tayyareleri _ 
nin Alman şehirlerini ve askeri 
sa.nnyiinı ciddi bir t E'hd!t altmda 
bulun.lurmaktan uzak oluşu zikre, 
dilmektedir. Halbuki; Alman tay. 
yarecılerlnin daha ilk andan iti • 
haren dalga t.:ılındc ve büyük sa 
yı1ı kütlelf: rlc Sov~ et h('dcflcrini 
bcmbardıman ct.mcktc bulu.1dukla 
n öğrcnilmiı:tlr. 

Üg dört gim!Uk bir hava Muha. 
rebesinden sonru kati .,ıuıa.rNıc _ 
nin verilmek Uzerc olduğu da tah. 
mJ.n edilmektedi r. Bu hususta: 

"Ask()ri mahfiller bütün cephe
lerde hor ŞE'yin tc$b' t edilen plan 
mucibince cc reynn etmekle oldu 
ğunu teyit cylm c}:tedir. Almanla. 
rm elde ettikler! ilk muvaffolcı . 
ye.tlcri dikkate dr-ğer mahiyette_ 
dir. Askeri mahfillerin hasıl c· · -
ğl sarih int"ba::ı. göre, Alman hava 
kuvvetleriyle Sovyet Rusya hava 
kuvvetleri ar?s ndakl kuti &.uha 
rebe .sonuna yaklaı;mnktadır. Al _ 
m&11lar bu muharebed"' tcfevvuku 
temin etmiş bulunmaktadırlar .. 
Mezkür tefewukun harbin neti _ 
cesi üzerind" bUyUk t1ir tesiri o. 
lacağına şüphe yoxtur. Şimdiye 
kadar Sovy<t P.ınlar Almanynnın 
mühim mcrkczler·ni ve r.attii. hu
dut §ehh"lcrini bile cldd! suretle 
tehdit ed<:'mcmiı;leı dir." d" niliyor. l 
Bununla b<>raber hı>r:ıen hemen 
aynı zamanda, Sovyet Rusya cep 1 
hesin Alman hava ordularının 
fazla miktarda ta);> arc y1ğacakla. 
n. Alm!lnyanın Uanş. Afrika v.:ı 
Nkdeniz gibi daha üç esaııh ceµ _ 
hesi bulundu"hı \'0 Sovyctl<'r"n ise 
tek cepncd çalı0 trkları izah edil. 
mcktedir. 

Görülüyor ki, Almıınyaıun dört 
lephesin karrrlık SovyetJerin tek 
~hes~ ,b:ırlY'k'll~ktc vo fı:ı.kR\. Al
ınan hav!\cılığı Uzer1nde saMh bir 
aarbe vurmaktan uzak kalmakta -
dır. Alman hnvııcılnn da Sovyet 
şehirleri ve sıınavii Ü"'eri'lE! ynptı. 
ğı taarruzlarda muvaffak olmakla 
berab,,r henüz Sovyet hava mey _ 
danl~rına kati dr.rbı-yl vırroma _ 
rnı:ştır. 

Havalarda lmU nl.'ticcli bir mu. 
hareb yapnb lmC'k, tayyareler1n 
teker tekı>r avlanarak muharebe 
dı~ı edilmemndcn zlyadc, toplu o 
)arak mc-ydanlar·nda bastırılm0 sı 
ve yıpratılmasile kabil olabilir. 
Bugün için gelen resmi tebliğler 
ve ajnns habC'rlerl havalarda kar. 
şılaşan tayyare muharet .... kolları. 

nm çarpışmıılanndan ve bu. muha. 
rebelerin tabii neticesi olan bl -
raz da normal z.ıyiattan bahSH -
mcktedfrll•r. Yoksa havnlarm ha . 
kimi olmnk ve hs.smı tajynrecilL 
ni köl'IE'terek baskı eltrnda bulun. 
durmak "'-ı·•c. ine matuf olacnk, 
hava meydnnlaıınm tahribi, tesi -
satın•n imhası h'!l:kmda müsbet 
bir haber yoktur .. 

Kati hnva .mulıar beleri veril -
miyccektir, dil§Unr 0 i dr hM:im ol 
mamalıdır. Gerek Sovyet Rusya or 
dusu ve gcrekı;e Alman havac.ılığı 
birkaç gün zarfında, Polonyada oL 

Heı akşam 
.. Cllll ....... IE'!!ı::aıll[!!!Z:!!Sl:!llllll:IMllm 

<Bas tnrufı 1 ncide) 

giltercyt razı cdcmemı~ yüzünden 
Rusya ile birletmi5 ''c İngiltereyi 
ma&iiıp etm<'ye knlkm15tı. ~imdi, 
biraz himmetle bu ynnlıı: hnrekct 
diizcltiHr ve Ru ynya hücum cdi. 
lirse uzla.5nınl: için mü:;nit. imkiın. 
lnr temlıı cdilmis ohıuız mı? \'al. 
nız, dün bıı tertJbo rmı göstermi. 
yen 1ngiltercnfn bugün neden mu_ 
Yafa.kat ettiiinl izah ı •m<"k nıc. 
selesi kalıyor ld bu da kolay bir iş 
değildir. İngiliz de\'lct. adamlan 
'c matbuatı bilfikis çıknn fır attan 
istifade ederek Almanyayı rrınğliıp 
etmek l~ln bütün 1.ablliyctlcrile 
<;rılı5mo.k ist.cdlklcrini gösteriyor. 
Jar. Gerek İngiliz, gerek Ame. 
riJtwı cfkün uınuruly~I bol~vik. 
liğe hnr,;ı bcsloollderi nefreti bü_ 
ylUı: gaye uğnında şimdilik bir ta. 
rafa bınılmrnk Rns mu'kavemetini 
artırın k suretnc Almıınya:n Z3\'lf 

dlisUnnek karnrmı ,·cnnİs ~e k~n. 
d inoktol lla7..t1.J'~ göre, pek 

bet.II Juı.rc:ket ctmişdfrlcr. Ro • 
J'2'ya yardım fikri tcrcddüt6üz ve 
itlro.zm.z lmbuJ edi~tlr. Jler hal. 
de :bıgfft.el'fl 'fl8 Amerika fırsatı 

~· nzıııindedk. .atlSEYJN QAB1T, ~ 

duğu gibi ve Polonya havacrlan _ 
nın uğradığı mağlıibiycto bı>nze?" 
bir mağllıbiyetc slirUklenemez. An 
cak herhangi bir tanesfain gafil 
avlanması ur.ıulnn böyle bir neti -
ceyi verebilir. 

deniz tayyaresi tarnfındfUl batirılmır- j • 
tır. Eluc, bu eıınada, Yeşilbunın adıı. Evvelki gece şehrimizde garip ben sertabibe mnameleni yaptı. edıyor 
lnrmm takriben 900 mil şimali ga:- bir kaybolma hadisesi olmuş. rayım.,, demiş ve Salimi yalnrz 
blıolnd.? bulunmaktaydı. Eıbc, şubatta tur. Karmaürselin Tavşanlı kö- bırakarak sertabibin odasına git- \·a§lngton, :?6 (A.A.) - ~ 
Japonyada Kobcden hnrcket etml§tL yünde oturan ve muhacir Salim mi§tir. Jar tederal idaresi re1sl .Tcsac Jtl 
Sanıldığına göre, bu Alman vapuru, ismile aJ?lla~ ~ir k.öylü sol kal- Halil İbrahim tekrar dışarı İngiliz hUktımetlne bir iBUkraz ~ 

Tayyarecilerin havalardaki çar
pıJmalarile on binlere varan sayı. 
daki bir hava filosunu dört gUnde 
hez!mete si'rtiklemek v<"ya onun 
tizerinde kati neticeli bir üstünlük 
kurmak, malzeme evsafı ne kadar 
demode olursa olsun biraz günç _ 
tür. Böyle bir üstünlük belki ku. 
rulahilir. Fakat muhakkak ki bir. 
kaç gllnde değil, fakat daha uzun 
hir zaman ister. 

korsanlık etmekteydi. ças~nda~ı buy;ı~ bır yarayı t~- çıktığı zaman SaJimin ortadan mesl mesclcs1nl.n tetkilt edilmekti 
---o davı ettırmek ıçın akrabası ~ahi yok olduğunu görmüş ve hemen duğunu blldirml§Ur. 

tbrAhımle .. ~~~~_llla ge~.mış ve polise müracaat ederek buldu- Jesse Jones, ilAveten d~i§tlr ~ 
S LJ R İ YE O E sl'.hhat mud~rlu~n~ m:ır.a~aat rulmasını istem.iştir. Bu istikrazm gayesi, IngilW": 

~er~k tedavı e~tı=.ıl~~.ını ıste- Salimin, artık iyjle.cıemiyeceği Amcrlkadakl plamııanla.rını vo t 

1• n ı· g z Der mıştır. Sıhhat mUdurlu~ h~- kanaatile cok nevmid ve ümitsiz metlerini ınecburl sabi& çık~ 
1 ~ yı G~r~ba hasta.hnnesıne gon- bulunduğu~ bilindiğinden akibe- mecbur olmadan harp mUöayaJsz1'. 

Bugün için hava kuwotl"rindcm 
bir.inin diğeri üzerinde kati suret 
te tesir yaparak şa'rk cc>Phtf!inin 
hak'.ni olacağını kestirip atmak, 
henliz eri~cn gib!dlr. Biraz daha 
bekl 0 rnek ve hiı.diselerin bir par. 
ça daha inkişafını gözlemek doğfu 
olur. 

Mercayunu 
geri aldılar 

Beyrut lımanı miP9madi
yen bombalanıyor 

Kahire, 2;; (.\. \.) - İngiliz or. 
A. ŞARKLI taşark umumi karargahının tebli. 

-~~~~~~~~~~-- ği: 

Amerikada 
Suri~ede, sağ cennh bölgesinde 

Bamda süxfın huküm sürmekte _ 
dir. Galana.dan şir.ı: e doğrn ileri 
hareketlerine, İngili krtaları, dün 

Dürıyanın en büyUk Vişinin rlokuz tankını ·;e uç zırhlı 
otomobilini ele geçlnnl;ı!l'.'rdir. 

ir.yyare İe.~r: ası yapıldı Merkez bölgesinde, İngiliz ve 

A ·k d Avustralya küaları, :Mercayun ve 
~~rı a o

1 
nanması 1mb:ılessakiyi ) \: :ıiden işgal et -

ıçın yapı acak 'mlşlerdir. 
t<l.yyare!er 1 Sahil bölge:sinde, lngiliz donan _ 

\'u in~t<•n, :?fi c \.,\. 1 _ ı.~ord mU- ması, Damur mm takasında Vişi 
essesesi gibi ayda :!000 bombardıman mcvziler1ni bombardıman ederek 
tayyaresi ımaı edecek kudrette bir A vuı;tralya kıtala.r:nın ileri hare • 
tayyare fat,rikası tesis edilmiştir. Bu ketine fani bir .surette mtizaharet 
fabrikanın tam fnaUyctt'! buıunduğu 1 te bulurunu;ılardır. 
60.000 işçi kullanncağt "'c Amerikanın 

en bUyük tayyare fabrikası olacağı 1 Halkın m=desı·ne 
tahmin edilmektedir- ' 
\'astn~on, 26 (A. \.) - Donanma. 

ya ayrıca 2236 tayyare ve ıı:ı yar. 1 •k t ı 
dımcr gemi fnş::.sı VC

0 

donanmanın ka- suı as yapan ar 
ra hl:r.mcUerln! l<otaybfltınrıak iQin 
sarfedilE'C:rk 04 OOD.lJoı; ôolrırTffctarı. (HiŞfira.(ı J tı<'Jde) 
siııata alt kanun prctfe111 çal'§anıba Tışı'lhi'ıt lakat p~kınldt, gıaa kıy 
gilnU meb•ıı•an meclisi tarafından ka. meti, huliı.sa kalitesi bozulmamak 
bul edilerek ay:ı.n m<.'cllsir.e sevkcdi'. 1 şartile bir çuval undan azami 96 -
mlştır. Bu tahsisat ı!e yed' 
gemisi de inşa cdllecek~ir. 

nakliye 98 den fazla ekmek çıkarılıımıya • 
cağı anl~ılmış ve ekmek narhı da 

o 

Tobrukta 
Atman ve ltalyan 
cenberı daralıyor 

Berlin, 26 ( A.A.) - D.N.B:' 
Tobruk etrafındaki çenb<>ri 

gittikçe daraltmalcta olan Alman 
ltalyan krtdan, halen hü:dim 
tıliren ~iddetli sıcaklara rağmen, 
topçu faaliyetini arttırmıslar ve 
!ngiliz!eri mevzilerinde bazx de
ğişiklikler icrasına mecbur bı
rakmrşla rdır. 

~oda 
Deniz klübü 

Mali vaziyetin tanzimi . . 
ıçın 

idare heyeti goniş 
salalı yat isiıyor 

bu hesaba istinaden tesbit olun _ 
muştur. 

Binaenaleyh bir çuval untlan 
bundan fazla miktania çıkaniacak 
ekmı>kler hamurdur, !bozuktur 'a 
gayri sıhhidir. 

Anlaşılıyor ki bazı fırıncılar, 
kendilerine kontrol altmda ve mu. 
ayyen miktarda 11n verilmeğo baş. 
!andıktan sonra, evvelce ba.,ka su
retlerle ~ide ettikleri fazla kazan. 
cı bu defa ekmeği fazla sulu, ha_ 
mu?" yapmak ve iyi pişirmemek 
suretile çıkarmak yolunu tutmu~. 
lardır. 

Teeyyüt eden diğer bir nokta 
da şudur: Belediye, yarım i(llolnk 
\'e yuvarlak şekillerde de ekmek 
~ıkar.lmasına müsaade etmiştir. 
Tecrübeler bu ısckilde ekmeğin 
daha pişkin ole.bilecc~ni gÖ'9ter • 
mişti?". Fakat bunu, mahdut bir -
kaç fırrn müstesna olmak üzere 
hiçbir fırm tatbika yanaşmamış _ 
trr. Çünkü fırıncının maksadı ek. 
meği sıcak sıcak ve hamur halin. 
de satmak ve 'böylece o anda tar
tılsa dahi., e-kııik gelmemesini te· 
min etmektir. 

Ekmek halkın srhhati ile a!fıka • 
dar ba;:ı gıdadrr. Bunun üzerinden 

Vc.::iyetı blr türlC taayyün edem!- üç beş kuruş fazla 1.ar temini mak 
yen .:.ı ... da deniz klUbUnUn geçen pa_ ~adile halkın midPsine, kesesine 
zar .;ünü heyeti un:umtycırlnin tevktı. suikast yapanları yola getirmek 
IAde olarak yapıllJlnm nıukarro}rdi. ı İ!:İn artık belediyenin "zabıt va.. 
Fak:ıt bu toplantıda ekseriyet hasıl 1 rakalarr" kBfi bir ce?..a olmaktan 
olm;y&cağı da cvvcJden malCımdu. çı:.kmış lbuhınuyor. Cezale.ndınlan 
Bunun için Moda deniz klübunun bU. fırıncıların bütün tı>ftişlere rağ • 
fevkal.!de içUmaı bu pazar günü ye. men yine bu yoldan aynlmadıkla
pılacaktır. nnı cezaların tnkerrür etmesi a -

Mod:ı. deniz klUbü idare heyeU kJC. çıkça göstermektedir. Bınacna.leyh 
bUn vaz.lyet.lrıin tBlahı içlD klUbU~ ma. halknl. hem sıhhatine hem kesesi. 
11 vnziyf.tinln tanzlınl .huııusunda ldıı.N 1 ne S!llk:ıst yapanlar haltkmda da.. 
heyetine va.si salı1hl ti ril . . ha şedit ve merhıunetJıiz davran. 

ye er ve mesını k ak d t ·~-ı. örfi ma ve y ~m an u .... .,. ...... 
lııtemektedır. Bu meyanda klUbUn bu ·d h' · t ı· k . ı are ma Kemesmı:ı es 1m -etme 
günkü vazl~t.e düşmesine !ebeb olan k i d ..... tedbi lac k 
klu · l · bn d ÇO yer n e uır r o ıı tır ... 

p ı:ızamnames nuı zı ma deler!- Çü"nk·· M h d .1.... tt • dan . . . , ı u ey ane e sı u.1 a ıg n 
nln t.adılı ve idnre heyeUnın !Uzum ftuk· et· ih' ... ' tt• Y• d .., un ı w..ı c ıgm en, esrar 
glSrdUgıi bazı tadlld.tın yapılması da ~attığından dolayı örfi idare nıah-
lstenmektedir. ldare heyeti, son '*'· ı kemcsine verilenlerin suçlnn fr -
nelik toplantıda kabul edilmiş olan rmcılarm bugün büyük bir diret 
9U senesi bUtçeahılD bazı kısımları. 1 ve ısrarla işleme-kten fariğ olma -
nın, bllhass:ı memur kadrosuna alt 1 dıkları suç yanında pek hafif kalır. 
kısmın da tadil ve tensiklDe lllzum 
görmU~tUr. 

Deniz klUbUnUD kurtanımıuıı için 
idare heyetinin yapmakta olduğu bu 

tekll!lerln kabul edilect'ği tahmin r. 

Kripse mÜ§avirihiis 
ünvanı verildi 

dilmektedlr. Fakat bunlara da klUp l J.ond:1l. !6 (A.A.) - Resmen bHd1• 

az:ılarmdan muhalif olan bir grup J rildiğlne gCSr~. lnglltcrenin Moskova 
bulunmaktadır. Bu itibarla içtimam büytlk "elçisi SJr Stafford Krip.sc, mlı.. 
mOnaka.,alı oıacagı~. pnhftı9ııt Qnvanı Terilm1r;ıtlr. 

dermH ıştatır. akra"--- Hal'i lb tinden endişe edilmektedir. ödiy~bilmeleri için dolar temln eusl. 
as , u.ı.o:ıI ı . ra- ur 

hi~e ~ra~z: Guraba ha.stah:ı~ 1stanbu1da hiç bir tanıdığı ;esse Jones, Jat!krazm mil\tatf. 
nesıne gıtmişt.ır. Has~anenın veya akrabası olmayan bu ada- tasrih etmemiştir. Fakat bazı ma'J/. 
kapı::ıntla Halıl !brahım: mı zabıta her tarafta aramak- d ldığm.a göre. bahls meef 
"- Sen burada !biraz bekle, tadır. ~~:ne :onıarca. dolardır. ~ 

Gili&E ........ - .. al Fı·nıer memleketle-Asker ail~lerine 

m.Illl imar korporaayonu memurll 
mutedil bir rakamla ba§la.ııa~ 
imA. etmek.Udlrler. ~ -~ 

BelcdiY~~~çi~akil rini müdafaaya 
vasıtalarına zam karar verdiler 

Jones, bu ~tikrazm !er'l g&nP°j: 

arasında, Amerika blrlO§ik devletlj_ 
de direkt plbmanlar De JayxD• 
ve muhtelit bocolarm bulwıd~ 
söylcnıl§tlr. 

(Baş tarafı 1 ncide) 

k le h• d bir tebliğe naz:ıran çarşanba 
ararı a y ın e gilnü saat 7.15 de dört Sovy& Almanlar kat't 

muharebeyi Mec'lse bl'r sual takrırı· tayyaresi Pyterıa;ı.ti körfezin' 
bombardıman etmiştir. Hasar 

Veri' I dı· olmamıştır. Bundan baş'!ta 20 
Sovyet bombardıman tayyaresi 
:::;aat 10,50 de Kotka şehrine hü
cum etmişlerdir. Yapılan ibom
bardıman neticesinde yangınlar 

yakında verecek Belediyenin kararı 

Kanunlara 
muhalif 

addediliyor 
Ankaradazı bıldirildlğ!De göre ter.. 

, tanbul belediyesince muhtaç asker al. 
lelerlne yardıma medıı.r olmak üzere 
vapur, tramvay, şimendifer, tUnel 
\>ITetl~Mc t.ıffiuıf vven lSbetlel'de->Mm 
yapf'lm88I K:arari:tıBenııe Manı:.a l\'lC. 

~ busu '!tetik ti:ice'
0

:MecliS~. Dab1Uye \ c
kll!Ddcn izahat tstiyen şltabl bir sual 
t:ı.kriri verm~Ur. Refik İnce, bunu 
halka vergi tarhı §eklinde mUkellef!. 
yeUer tahmll mahiyetinde görerek 
le.§killı.tı esasiye kanununun 85 inci 
maddesine ve 1111 numaralı t'lSker1 
mükellefiyet kanununun 31 inci mad
desine aykırı addetmektedir. Bu ka. 
rarm c!ahlliye vcl<Aletlnco yapılan 

talimatnameye muhallf olduğunu da 
aual takririnde zikreden Refik İnce, 
dahiliye veklı.letfnce bu hususta ne 
tedbir alındığını sormaktadır. 

Rus tebliği 
(Baş tanüı 1 nclde) 

daki hududu te~kil eden Prut nehrini 
geçmeğe te§CbbUs etml§lerdir. DUJllla
nm taarruzu tardedllmlşt.lr. Sovyet 
kuvveUeri nehrin şark kenarındaki 

mevkilerini muhafaza ediyorlar. Aynı 
mmtaltanm diğer noktasında taarruz 
eden Almanlara zayiat verdlrllm1!7, 
mUte3.ddlt Alman ve Rumen askeri <'• 

eir edilml§tlr. 
Sovyet hava kuvvetleri Alcanyıı. 

dnkı tayyare meydanlarına müteaddit 
akmhr y~pmıştır. Aynı ,.,amanda 
:Meme! şehri, Balbktakl ba;ı;ı düşman 
gemllıırl, Köstenccdeki petrol depolan 
bombardnnan cdllmi§Ur. 

25 haziranda 7! dlışman tııyyaresJ 
26 hazirnnda i6 düşman tayyaresi 

U.cılerine dönmemiştir. 

ÇERÇEVE 

DED·
DEDiM 

Necip Fazıl Kısakürek 
(Bl!s tarafı 1 ncide) 

cl &\'m tasfiycrune kadar onunla. 
oyuşuıu\:' ,·aıjyettedlr. So\'Yet _ 
Alman müc:ıdelesinln ~ncl ~nü 
olıluğu hnMe, bf~Ui So\'YOtlerle a. 
pa.çık blr ittifak n.rlyctlmı geç. 
miycn w~ süngüslinü Alınanyanın 
sırtına ı:.ap1amakt.a hıı.manı.tlık gös. 
t('rmfyen ingiltefoenln bu hali, u
yuşma ba.h!.lndc sana bir şüphe öl_ 
Mın ,·ermiyor mu! Ben, Alm:m. 
la.rla İngilizler a-r:u;mda mntla.ka, 
.-. ~bir muYMU~C 

(Baş tarafı 1 nddO) 

çıkmıştır. öğleden sonra aynı rı hücwnlarla veya hava _ _n_ı?.5 
şehir 12 Sovyet bombardıman rebelerinde pek büyük ıniktw.' 
tayyaresi tarafından tekrar bom Rus ta.Y)·arelerini tahrip d 
balanmıştır. Akşam sa.at 8 de lerdir 

1 
Poorvo civarına da ibirkaç ibom- Bertin, 25 ( A.A.) - DJ'ııl 
ba atılmıştır. Sorsby ve Tovisa ajansı 'bildiriyor: 
şehirleri de ibombardıman edil- Şark cephesindeki mulıa,sa!&,ı 
miştir. Atılan bombalardan biri tm üçüncü gününde Alman ır.: 
bir hastahane üzerine d~<>,JT1ÜŞ· harebe taY)·areleri düşman d 
tür. Bir yangın çıkmışsa da der- miryolları ile lokomotif Vf! ~~ 
hal sön:fürülmüştür. Sovyetler gonlanna karşı şiddetle hl~, 

~tar.afında.n kiralanmış olım mm- !arma devam etmişlerdir. 1• 
t.att:a.<.la DUlUlldl..L .ı.a.a.ı.a.n~ """"u...aı.~- ıııf.A ...,... u ........... _.-- _ .... ___...... 

Sovyet hava. faaliyeti çok har~- trene isa;betler kaydedilmiş O 
retli olmu.5 ve 20 Sovyet tahrıp bunlar kısmen yakılmrştır. 
tayyaresi civar adalan bombar- ğer bir hatta da altı trene bOlt 
dıman etmiştir. Sovyet topçusu 1 balar isabet etmiştir. Bütün tJ. 
da Finlandiya topraklarına karşı trenler asker ve otomobille ~;ı 
ateş açmıştrr. Saat 8 e kadar idi. Birçok lokomotifle~ taıU': i 
Finlfı.nıdiya üzerir de u~ Sovyet edilmiştir. 17 lokomotif, Y~ 
tayyarclerinden 21 i Finlan?.i~:ı bi~ k~ uçll;5u esnasında ta rd 
hava kuvvetleri tarafından duşu- edilmıştır. Bır çok J?-oktala ~ 
rülmCştür. Bunlardan başka dafi istasyonla:r • ~arı~akı rayla 
bataryaları da 2 Sovyct taY)•are- tahrip edılmıştir. Bır Sok garl 
si düşürmüşlerdir. ' I da yıkr!mıştır. • . 'ra.k ed 

(A A l B 1 Şarkı harakata. iştı l' 
Stokholm.. 25 · · .. - u- Al h a kuvvetleri kaJ'Sll'~ 

raya gelen bır habere gorc, S<>v- ı man av lbelered f(j 
yet elçisi H! elçilik memurlnrı, ccre~an ;:en ;~ar~~ nokt:ı11 
halen Helsinıki'dedir. Fakat elçi- dah .. c ere ırka ·em.etırt\ }( 
nin ailesi dün hareket etmiştir. da duşmanın mL ' ~ 

Polonva elçisi ve ataşemiliteri ı-arak kıtalara. yol açmış! 11 · 1 Düşman tanklarına yo.huz mu 
pasaportlarını almış ardır. Sa- b ta !eri değil avm 
nıldığma göre bunlar, Stokholm'a re ed yyare ta'"-·arele'n· d. e ~ 

l cekl rd. man a avcı J J • 

ge e e ır. vaffakıyetle hücum etmişi~ 
----<>- Bunlar tankl~rdan başka ~s~ 

POL/S'te: tahşidatı a da hücum et.:miJjl 

Yatak içindeki paralar 
yandaı 

Sirkecide Ebuıısuut cad:leslDde KD. 
naat Kdğıt evinin ar!:a tara.fmda ktı- 1 

çük bir odada yat.an gece bekçisi Ha.. 
flan ile Hamal Ahmet Çelik dün gece 
yntn:-larken mumu söndUrmemlşler ve 
!laat ;.!,30 a doğru eriyen mum evvela. 
dib!n,lcki lct\.~dı tutuşturmuş sonra 
yats.lt ve yorganları yakmaya ba§lo. 
ml§tır. Hasan ve Ahmet yataklarının 
içinde bulunan 4i,5 lira p:ıra ve yor. 
ganlannın yansı yandıktan sonro 
uyanıp ateşi söndürmüşlerdir. 

si cereyan ettiğine ,.e Almanların 
buna ,.e talihlerine gü,·cnlp Sov. 
~·etlere yüklendiğin" k:ı.nilm. 1n
gilterey ... o bundan sonra, h~r iki 
ıı \'& da lıiribi rint t.a.m tiikf'tirresl_ 
ne mür.adele imklinmı ha:1.ırlaznak. 
t.nn ha::~ıa hiçbir şey yapmıya.cak. 
hr. \'ine mutlaka iddiıı. cdeblllrim 
ki, Sovyet Rusya üzerine en kısa 
:t.amanda galip bir Almanya, tngll. 
terenin aslfı. i~e ~elmiycıceğl ka... 
dar, İn;dllz yardmıile Alnınnl a 
üzerine galip bir Sovl·et llnsya 
da İngiltcrenin ka.tfycn l,.~e gel_ 
n~. t tc İngiliz _ Alman uyuşma. 
mı, tngilizlerbı bu ,·azıyetteo a. 

znrni d<:recede fııyıfalan.ma.Jannı 
temin edecek bir hudut 'e mlk
yu.. .. içinde farzetınek, bruı.a şlmdJ_ 
lik ha.talı görünmüyor; lıntasır. de. 
ğll, dQğrn görilnii)'"-Or. Belde kn.rde. 
im, hele ~Uneşler d&ıyamız el
rnfında biri.biri p0§1n(ten ha.tıp 
!:ıkııııı, hakn.lon CA_y!.neJ de\"ı;ruı) 
il() gö&iıedr?,. 

dir. ı::.~...ı 
Tayyareler k~jf hareka;:;,ı 

iştirak ederek k1?3tI ~an"';;~ 
hesinin önündekı vazıyetten ~ 
berdar etmişler ve düşmaJll 
Musammen muka:bil hücuml~ 
nı kınnışlnrdrr. . 

Stok'lwlm, ~5 ( A.A.) - ' 
ningcn, g<:zeteS~ı;!n B:rlin n1 
habirinin bıldirdigıne gore. . 
lin askeri mahfilleri, şim~~ 
kadar vukua gelen hareki~. 
ancak büyük muharebeye . 
hazırlanma teşkil ettiğini sö 
Jemektedirler. Büyük muhareb€ 
Almanlar Rus ordusunun k~J~ 
külliyesile karşıhştiğı ~ 
beklemneh.~. ~ ~1"'?";;~ 
nm gecikmiy-eoegı tahmin fP' .. 
mektedir. 

Bükre§, 25 _( A. A.J .. ~ 
Romen cephıesı umumı karBrb" 
hının t.obliği: 
Muhasamatın ilk üç g(inO 

kara hara1catı tesbit edilen plft.( 
mucibiil(..-e c.creyan etmiş ~ 
düşmanın bir kaç aksilıamel 
şebbüsü geri püskürtülmüştür· 
Düşman bava kuvvetleri, ft!'/ t 

kalade .viddctle Köstence, Suli~ ı 
ve Galatz'ı ibombardmıan etro~ 
ve Tucea, Brayla. ve yassi'ye bif 
kaç bomba atmı§tır, fakat şa.ytı 
nı kayt neticeler Almamıştıt'1 
HRVa kuvvetlerimiz, yenid~ 
büyük neticelerle bolşevi:klerit'. 
mühim askeri tesisatına bücuıı1 
etmişlerdir. Yalnız Romen ha,? 
kuvvetleri ve hava dafi bat.af' 
yalan. 30 Sovyet tayyaresi dil' 
şü:rmü.ştür. Romen bava kuvvet 
leri, yerde asgari 40 tayya 
tahrip etmiştir. Cem'an 12 ta)' 
yare ~ vardır. 
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26 HAZİRAN -1941 ti A B E R - Akşam poııstuı 

Türk - Al111an ·pak ı 
Büyük Millet Meclisi bu güzel sullı 

eserini lıararetli nutuklar ve 
alkışlarla tasdik etti 

Ge.ueral Cemal Men.inli 

Ankara• 25 (A.A.) - Büyük 
aruıet Meclisi bugUn Refnt Cant
t~ başkanlığmda yaptığı topla•ı
bda Tlirk - Alınan dostluk mu
-ııedeaint mllza.kere ve kabul eY· 
leıtıtşUr .. 

Bu milukereyi takip içle kala
baıt1t bir halk kUtıest sa.miln lo
ealarnıı doldurmuştu. Matbuat lo
cearnda ecnebi ve Alman matbu-
1.t :ı:nUmessillerl bulun11yordu. Kor 
dir>lornatlk locasında Alman bUyük 
tlçfSf Fon Papen ile bUytik elçi. 
1iıt nıUsteşan ve ataşcmiliterl yer 
'1rn11jlanb. 

Celsenin açi' şını müteakip 
~Uye gelen Hariciye Vekili 
ŞÖkri.ı Saraçoğlu gelen evrak ara
•ında bulunan TUrk - Alına.n 
~Uuk muahedesinin ruznameye 
lbııarat tercihan ve müstacelen 
1tı1lıakere cdUmeaini istemiştir. 

P.eııı, Haıic1)"6 Veldllnin gerek 
ltıevzuubahls muahedenln ruzna • 
ltıeye alınarak tercihan ve gerek 
tı:ıtıstacclen mUzakel'esi hwıuslan
ıu ayn ayrı reye koymuş ve ka. 
i.~~13tir. 

6\ı. ~ırıda.n sonra Hariciye Vc1'ili 
tekrar klinıUye gelerek tam met
ili aYnca bildlrllmlg olan beya • 
tlattJ> bulunmuştur. 

Sik aık ve ııUrekll alkt§larla 
~rlanan bu bc:ranatı takiben 
~uriyet Halk • Pal"tisi Meclis 
bıUatakil grupu r f.s1 Ali Rana Tar 
han (İ!!tnnbul) Harlclye encümo
nı rt: Muzaffer Gökcr (Konya). 
ıtner.. Cemal Mersinli (lı:;el), Fe 
tidun F!krl (Bingöl) söz almışlar
dır. 

Ali Rana Tarhanan 
sözleri 

Ali Rana Tarhan 15 hazinı.n 941 
de Ankara.da Türkiye ve Alman· 
)aıun aa.IAhiyettar milmNısillmi 
'l'aanıda imza edilerek MeclLs h"'
l'etı umumlyeJSiııe arzedllm:.Ş o
lan :muahedeyi müstakil ~~un 
'-v.ip etmekte olduğunu aoyliyc· 
Pek d~i§Ur Jd : 

Taııvlp ediyoruz çünkü . mün~e
:recatı Türkiye cumhurıyetinın, 
lı&ricl siyaaetinde takip Ptmekte 
Olduğu emniyet, i~ i münasebet e
laalarına uygundul" \"C mevcut ta· 
alıhUUerlmizi mahfuz tutmakta • 
dır. 

Muhterem arkadaşlar bu mu~· 
hede Tllı1k ve Alman mi"ctler~
llin samimiyetle elole vermelerı
lıJ ve biribirlerinc ithnatla bakma 
larnu iııtihda.f ediyor. M~t~ı:k 
ttıentaatlori için d08tça göruşup 
'1ll8f1I1alarma yol açıyor. Bunv~ 
için bu muahedeyi t.a.svlble degil, 
lYJıı zamanda memnuniyetle karşı 
byoruz. Mlinasebetıerim;zin mc · 
•ııt inkişaflara mazhar olmasını 
lenıennl ediyoruz. 

Refik Saydam hükümctinl bu 
ful eserinden dolayı tebrik eder
ken içinde yaşadığımız güçlükler 
•e tehlikelerle yllklü dünya. şar~
lan altında milletimizin mtwıhır 
bulunuşunu/ mil~.}akkrz çalışmahı 
l'tnı da daima dileriz. (Alk:şlar). 

Muzaffer Gökerin 
sözleri 

MaricJy(! onctim<'ni mıızbal.9 
lrıuharrirl Muzaffer Göker de Mec 
liain tasvibine arzedilınlş <ılan m~
lhedenln bUyük ehcınınl~eti ~aız 
bir dostluk ve_,ikaat oldugunu ışa· 
rt?t etmiş ve demlştir ki:. 

"Metinde tesbit ve bıraz ev
\rel Hariciye Vekili ta:af 1~.an 
İ7.ah edildiği gibi, bu vesı.ka dun. 
Ya harbinin başladığı t.-ırıhten~
li bir takım anlaşmazlıklar yu. 
tunden sarsıntılar geçir.miş o~an 
'I'ürk • Alınan münzsebetlerıne 
Ga..nimt mahiyetiıU ia•le etmek 
\re bu münueıbetlerde karşılıkl.ı 
itimat ve emniyet ha.vUDU ha-

Barlclye Vekili , 
Parlak bir hitabe ile 
muahedeyi izah etti 

Hitleı·y Rayişt.1ğda. söylediği bir nutukta Türki- ı 
ve ve bilhassa Atatürk için güzel ve doğru müta· 
İealarile Türk milletınin kalbini harekete getirdi 

Ankara, 25 (A.A.) -TUrk. Alman 
dostluk muahedesinin BUyUk Millet 
Mecllslnde müzakeresi mUnasebetllc, 
Hariciye Vekili ŞUkrU Saraçoğlu. a-
fağldaki nutku intd etmiştir: 
Arkadaşlar. 
Hüıc<ıme•Jnlzin bundan bir hafta 

eV\el Almanya llc lnlZ&lam~ olduğu 
dostıuk muahedesi kabul v1: taadlk e· 
dilmek için bug1ln yüksek huzurunuı:a 
gel~ bul'ınuyor. 

İki devletin mOstakbcl MllnaacbatL 
nı vazıh, açık ve s:ı.mlml Clkirle-rıe 

tanzim eden ve bu mllnMebatın dost. 
Juk yo:unda lnk~af edeceğini göste• 
ren bıı Biyıuıl muahedenln mukadde. 
meslnr!e ve dlğor mfınalnr yanında iki 
tarafın mevcut tcahhUll<'rlnlıı maaun 
kaldığını gösteren sarih blr kayıt 

meYcuttur. Bu kaydın bizim tarafı· 

mızda:d mflna.aı en ba1Jta TUrk tngl.. 1 
uz fttltakı bulunmak Uzcre TUrklyt>
nln eıvevm merl bulunan bUtUn teah. 

hUUeridir. 1 
Doıtıarımıza vaktlle \'<'rllmlş ol:ın 

sözle-rt tutmak için aall şart olarak ' 
Ueri sUrdUğUmüz bu kaydı kabul et
mek suretile hepimize Alman • TUrk 
dostluğu etrafında hararetle çalı§mak 
lmkAnını verml: olan Alman devlet 
adamlarına huzurunuzda teoekkUr eL 
meyi bir vazlfı! blllrlm. 

·Muıı.bedcntnunukaddemeMI b!riııel 
-madd~ takip elmokt.ediT. Hııı lUrlü i
zaltı Jllzumauz K'ılacak d•ttcede Tll'.iıH 
yazılmııı olan bu maddeyi ••dece oku. 
mll-kla lktlfa edeceğim: 

"Madde 1 _ Türkiye Cumhuriyeti 
ve Al'll&D Relchlı arazilerinin muu. 
niyetine ve tamamiyeti mntklyeaine 
müte!<abllc riayet ve doğrudan doğ
ruya veya dolayıatyle yekdiğeri aley. 
bine müteveccih her tUrlO barekAttan 
tevakki ctmeğl taabbUt ederler ... 

İI..1ncl madde !ki devletin bundan 

nüne bır mektup yazdı. Bu mektup 
TUrk resmi makamlan Uzerlnde derlıı 
bir tesir yaptı ,.e devlet relalmi;in 
mukabü ve mUvn.zi mUtalcalan ile 
karşılBDdl. 

4 Mayıs 1941 tarihlnck de HJUer 
Rayştagda aljy!cdlği bir nutukta Tilr. 
kiye :çin, Türk devlet adamlan için 
ve fakat bllha::A Büyük Atamız Ata· 
tilrk için gUzel ve gilzel olduğu kadar 
doğru mUtalealar yUrQttU Te bUkUm. 
ler verdi. Kalblcre ,.e \ofCdanlara hitap 
etmeainJ pek iyi bilen l:Utler bu açık 
söylenen mUtatea ve hUkUmlert Ue de 
Türk milletinin ve Türk çocuğunun 

kalblcı.I harekete geçirdi. 
Böylece pllnı ı;lzllmi§ ve temeli a. 

tılmı' olan Alman • Türk doatıuk bl.. 
nasmm inpsı için çalııma aıraaı kaL 
falara ve amelelere gelmlJU. 

Bir taraftan lki devlet tela! araam. 
da ikinci blr mektup teatlat bqlarken 
diğer tarattaıı da Von Papen ve arka· 
daşları. Saraçotlu ve arkadqlan bil.. 
kllmetıerinden aJdıkJ&n talimatlara 
te\"flkaıı TUrk • Alman (loeUuk &bide· 
sinin inpaına daha dofn1 bir t.lblrle 
lhyasına koyuldular. 

Bu çalJ§m& emaııında lkl taraf yal

nız dUrUBUUkten ve açık yürekten ya· 
pılmı:ı blr tek yol UalUndc yUrUdU. 

Bundan ba§ka biz Almanlarla ol&n 
ı:nUzakcıreJJıriml&in mUbim AfbaJarııı· 

"1iıın .lngiliı dı.ıa~ jıaberd&r ~ 
tık v~ yor yer lsendl19rile ~nte 
bulunduk. Bu letif&N Ye koautmala· 
rımızdan bittabi Almaa doeu..rmu&ı 

da Jı:ıberdar ettik. 
.if te böylece ve Adeoo dojTu yoldan 

ytıllrllyerek buglliı huzurunuza çıkan 
eaere vaaıJ otdulc. Bu noktada bu 1, 
lçln r!lezkflr blmıeUer Ua etmı, olan 
Alm:ın devlet adamı ve büyük elçl . 
dostum Von Papen'ln lniıinl aevgt ve 
takdirle yadetmeyi bir vazife addcdl. 

böyle müşterek menfantler etrafında yorum. 

vaki olan konuşmal:ınnı taabhUt altı.. Arkadaşlar, 
na. ala"l bir maddcôlr. Sıımlml olarak Refik Saydam hUk~metlnln bu eae. 
dost olan ve dostluklarmı samimi ola· rl bir haftadan berl dllnya efk&n u· 
rak ınki§af ettirmek azminde buıunan iveslnln nazarı tetkiklne arzediJ. 
iki rlevletln mllaterek mfnfaat mev. :~m bulunuyor. Her taraftaıı gelen 
zularını el birliğiyle tetkik ederek haberler göstermektedir ki bu eaer 
mil.,U-rck karar:ar alması faydalı oL bUtUn insanlığın genlf nusbette t.uvL 
duğu kadar tabJI olan i"lerdendlr. bine muhar oımuıtur. 

OçUncU madde muahedenln mUdde· DeıUlf!billr kf bUtnn dünya uzaklara 
Un! gbfit<'re:ı \'C aleJClmum muahede· ua nstUnde bulunan Tllrld· 
ıerde mevcut olan teknik hllkUmlen giden ylho nnr bozulmamaaı için muahe

yede BU 
lhtiv:ı etmektedir. delerle mUtalealarla Meta ilWak eL 

Arkııda§lar, J 
1 

U 
Bır kaç cümle ile hulbaya çalııt.ı.. m ~ı:~ denilebilir kl, .uıııumUzUn kab 

ğım ~2cr harp yangmlan, harp çökiln bekçlal olan Ttırk orduaunun 
tUleri. harp yıkınWan ortamıda Tllrk ramanda aynı cephede bu aulbu ko· 
mllletl için, Alman mllleti lc;ln, hatta Y::k 

1 
-: muharip devıeUer, blta.raf 

bütiln insanlık için gUzcl ve mesut ru ç lnaanlık ~fklrl umumiye. 
devletler ve bir sulh eseridir. 

1 
tır 

Bu bOylc olmakla beraber bu eserin si yer a ınış ' 
Arltadaşlar, en gUzcl ve en meııut tarafı görünen bu umumt taıvlp m!L 

• • Bu manvıra, 
ve bilinen cephcııl değlldl-. Bu netice , ızi hl" kerre daha ı~renı ve mu· 
den daha gllzeı ve daha mesut olan el· l.:Um ki çıkarmııtır. Bu te. 

ki tl'na bir mev e het bu esc:-c vaaıl olmak için ta P m-.ıtena mevki.in Oumburi1'8-
edilcn yoldur ki. bunu da bir kaç cUm... re!ll va __ .... ....,, bundan 

timize ne kadar y ....... -o-le ile nrza çalışacağım. timlzle de Llb&ta çalı· 
28 şubst 1941 tarihinde Alman dev- aonrakl faallye 

ıet rcls1 Hltler Türk devlet relal lnö- p.cagız. 
1 

kim kılmak arzusundan doğ. 
muştur. Aynı zamanda tarafey. 
nin mevcut taahhUtkrinin mah
fuz bulundu klan ifade edilerek 
yeni anlaşmanın ittifaklarmuza 
muhalif bir mahiyet ve istika. 
met arzetmediği ve etmiyeceği 
aynca tebarüz ettirilmiştir. 

Hatip sözlerine devam ederek 
bu muahedenin dünya buhranı 
OOşladığındanberi Türkiye cum
huriyeti hilkfuneti tarafından ta.. 
kip edil~ ~illi .~i~te uygu!1 
olduğu gıbi, Türkıye cı.mıhun: 
yetinin k~duğu gündenben 
bir an'ane hahnd takip edilen si
yasi prensiplerle de ahenktar bu. 
Junduğunu kaydedere~ ~rkrine 
şu suretle devam etmıştır: 

Muhtelif zamanlarda bu kür. 
süden ifade edilen milletlerle ya
pılan konuşmalarda birçok ves!· 
lelerle ~. ettiril~w~illt SJ. 
yasetimızııı ıstinat et.tıgı pren
siplerden birisi milletin istikli. 

lini ve yurdun bütünlüğünil ka.. 
vıtsız şartsız mahfuz.~~~
İnak ve başka m]letle1?.n ıstiklllı. 
ne ve bUtiinlüğune hurmet . ~t. 
mektir. Yeni anla~anedi~nl bınn; 
. maddesinde ta,nh en v 

f:ci memleketin karşıhkl.ı ol~ 
. tiklal ve masuniyetlenne hur. :_et edeceklerini ıasr:ın. ~yley~ 
hüküm bu itibarla mıll.ı aıyasetı. 
nıize uygundur. TUrkıye cu.m
huriyeti biç kimsenin aleyhme 

müteveccih bulumnryan anlaş_ 
malariyle harbin sirayet ~~1: 
ru tahdide ve millt emnıyetın~ 
temine çalışırken anlqmalar ha 
ricinde kalan devletlerle normal 
münasebetlerin bir doatluk ha. 
vası içinde inkipfma taraftar 
olduğunu fırsat d~çe t~ 
rüz ettirmiştir. Bu tt!barla Türk 
ve Alman milletleri arasında 
sağlam esaslara dayanan d~
luk münasebetlerinin tesi~m 
istihdaf eden bu muahede anya. 

Ali Rana Tarhan 

setimi7.e ve an'anemize u~·gun. 
dur. 

Türk siyasetinin diğer bir 
va&ı açık ve dürüst olmaktır. 
Yeni muahede ha.zırlanırken mü
zakere mevzuu Olan hükUmlerin 
mevcut taahhütlerimizle taaruz 
teşkil etmemesi hususunda göe. 
terilen dikkat muahedenin mu. 
kaddemesinde zikredilen kaydı 
ihtirazilere saik olmuş ve iki ta
rafın mevcut taahhütlerinin mah 
fuziyeti temin edilmiştir. 
Sayın arkadaşlar, 
lki memleket arasında mevcut 

münasebetlerin geçirdiği anr.a. 
lardan sonra siyui havayı gay. 
ri müsait unsurlardan tecrit e
derek bugUnkü neticeyi elde ede. 
bilmek için iki tara.fm geni§ bir 
mütekabil anlayış zihniyeti ile 
mütehassis bulunmaları ve kar. 
§1hklı itimadın mesnetlerini ma. 
ziden bulup ~ hUSWRmda 
bir takım kolaylıklara mazhar 
olmaları li.zmıdı. lşte bu M.ye. 
dedir ki bugün tasvı'binizc ane. 
dile!l eseri tahakkuk ettirmek 
JcalijJ punajtti)". BU dlnfyıetln 
istik:tiaJde aa.hi iki JDEımleket.ınU
nasebetlerine h!kinı olmaamı ve 
bu sayede iki tarafm mevcut ta. 
ahhütleriyle miltevazin olarak 
mesut neticeler elde etmesini ü. 
mit ederim. 

Ha.tip, sözlerini bitirirken bu 
muahedeyi tahakkuk ettirmek 
için sarf edilen me.sahi memnu
niyetle kayıt ve 'rorkiye cunlhu. 
riyeti hükUmetini elde ettiği ne. 
ticeden dolayı tebrik etmi6 ve 
demiştir ki: 

Bütün muvaffakıyetlerin sırrı 
Türk milletinin Milli Şefi etra· 
fında sarsılmaz ibir iman ile bir. 
leşmiş olma.sıdrr. Dün olduğu gi. 
bi bugün ve yarın için de en bü
yük kuvvet menbaımız budur. 
Türk milletine iyi günler dile. 
rim. (Alkışlar) 
General Cemal Mersin

linin sözleri 
General Cemal MerBinli (İçel> 

de mevzuu müzakere olan mua. 
bedenin hüktlmetin, Büyük Mec
lisin verdiği direktif daireainde 
tam bir liyakatle yürüdüğünün 
parlak delili olduğımu söyliyerek 
demiştir ki: 

"O direkti! ıu idi: .Aziz yurdumu. 
zun ııetlmell, hUkClmetlmlz.tn k&rann.. 
da ve harekeUnde aerboııt kalmuı 
m~ra. pe§f.nde kotmamaaı ve hiç bir 
devletin m•lraadma &lct olmaması, 

yarm. olacaımuı gfbl harbe hazırlan· 
Dl&llL 

Bu direktm f6y!e formWe etmlf 
ldlni&. f4:erde 'lıartf, dlprd& bant. 
ldımeniıı toprağmd& ıııstımaz yoktur. 
KfınNmin de ufz yurdumuza dokun. 
muma dayanamayız. 

1,tıe bu prtıan sös&ıllnde tutarak 
bundan lld ııe.ne kadar evvel lngfıtere 
bUkılmeli ile itWak elmlf idik. O itti.. 
faknameye kim g!Sz gezdirine görUr 
ki, ba§ta yurdumu.zun aellmeU gaye· 
nılzdlr. Başka hiç blr menfa.at gözet. 
mlyoruz. 

Fakat bu iki aencyc yakın bir mUcL 
det harp amrrıamıza kadn r genf§ledl 
Biz yine ittifakımıza. ve ittifakımız· 
dan ,S"Özettiğimlz gayeye aadık kaldık 
ve kalacağız. H&dlaeterin göaterd1kle. 
ri fıraaUardan iaWadeyi dU,llnmedik. 

Tam bu ıııracla bize bir doet eli u. 
zandı. öyle bih d08l ki, blltUn tarihl· 
mlz boyunca bize aUlb çevlrmemif. 
belkl daha yakın bir mazide bbimle 
all&h arkadaflıtı etmı,tır. 

Ark.ad&flar, her tn.ııanııı bayatmda 
liDUlulmıyaıı, J!Öıımfyen, 80lmJ7aD a. 
cak iki hatıra kalır. Blr:l mektep sıra. 
larmdan, öteki lıarp ınralarmdan ka· 
ıan hatıralardır. Bu hatıralar &1bı seç 
t~ tatıı olur, n.f olur .-mimi ohm-
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8 U MÜ MKÜN DEGIL Mi? 
Er Son Dakika okuyucu/arının §U Q§ağıki bir 
kaç satıra göz gezdi, melerini rica ederiz: 

ı 1e~huı bir haydut Lonclraya gelmek üzere vapura 
binmiştir. Mab:>dmm L'>I\drada elektrik tecrübeleri yap. 
malda uğra~n zengin ve ihtiyar bir lngilizi öldürmek ol. 
duğunu açıkça söylemekten cekinmiyen bu hayduda 
Londraya ayak bumak nasip olmadı. 

Haydudun bulunduğu büyük vapur Londra dokları
na yanapnadan on saat evvel ihtiyar İngiliz bir hastanede 
öldü. 

Londra pclisi ihtiyarın hicl>ir vakit Londraya ayak 
bumamq olan haydut taraf mdan öldurüldüğüne kanidir 

.. Bu mümkiin değildir!,, diye düşünenler 

Kara Kapının Bekçisi 
ni okuduklan vakit yamldıklarmı anlayacaklardır. 

Bir Kaç Güne Kadar 
En Son ~Dakika 

SOTUNLARINOA 

tar. İ4te Türk ve Alman mWctteri 6.. 
tedenberi aillb arkadaşlığı \"e geçen 
btlyUk harpte de harp arkadaşlığı gibi 
hatıralarla birbirine bağlıdırlar. Şlm· 
dl hsrbin bugUnkU teklini yun:lumu. 
zun c:u~ya durumu, tuttu~uınuz si. 
ya~!.i':ı iki senedenberi gösterdiği dU· 
rilstıllğil gözönUne aıır ve bu yenl 
muabedemlzin eskilerile uyuıabildtğı. 
nı dU1UnUr isefc huzurunuza aunulmu§ 
olan muahedentn ııaynı hUkCmeUmL 
zln ia+.edlği gibi mUatacelen müzakere 
ve kabulünde zarar değil, !ayda var 
dır. 

Dikkat buyrulur ise biz bu muahe. 
de !le öahl yalnız aziz yurdumuzun 
ael&metlni dll§t1n\lyoruz. Baıka biç bir 
menfaat gözetmiyoruz. 

Fakat hiç unutmıyoru;ı kl, yurdu. 
muzun aelAmeU için bizim. aaıl güve· 
nimiz kendi öz kuV\·etimlzdlr. Bu kuv. 
veUmlz mllletımizln sarsılmaz ve cSe.. 
vamlr birliğinden ordumuzun yQluıek 

kudretinden, büyük mecllalmlzln ve 
onun sayın bllk\ımetlnln dürilııt ve u· 
zatı göm sl)'aaet.inden, l>3§buğumu. 
-n wt;s:wwwsttw,..iftı-nilecla ~ 
l&nlDllUf kudretinden. (flddelll alkıt
lar). Ve en Dibayet bUUln bu idare un· 
ıurlar:n da mllletlmlzle birlik balln4e 
yürUmeainden ileri geliyor. Biz uıl 
bu muhte,em birliğe güveniyor ve S. 
!eriye emnfyeUe bakıyoruz. (Bravo 
aeıııerl ve §fddeW aııu,ıar). 

Feridun Fikrinin 
sözleri 

Feridun Fikri (Bingöl) muahcdcnln 
ııcr §tlyden önce bir llulh eııer1 oldu. 
ğwıa ip.ret ederek atize ba!JUaml§ ve 
bQtllıı dünyayı kucatına almak tebll· 
ke ve ittlaamı gösteren bUyük blr 
yangın ve epl.z facia içinde bir aulh 
bölg1!alnin devam ettiğini ve buııun d& 
yeni Dlr tezahUrle kuvvet buldufUDu 
görmenin ali.kahlar için oldutu kadar 
be§erlyet için de gUze1 bir mll,ahede 
oldutuııu aöylemif ve d~Ur ki: 

- Bu muahede Lozaıı aulbUndenbe. 
rl takip ettltfmlz lefDlll devıetıerJe 

aulaıma ve yurtta aulb clhanda sulh 
aiyaaetme bu bllyt1k harp içinde de. 
ulmle devam ettiğimlzln JuymeUl bir 
tecelllaidlr. Hariciye Vekilimizin nu. 
tuklarmda ifade buyurdukları llzere 
Balkanlara harbin lnUkal1 arlfeıılnde 
Alman devlet .relai Bay H!Uerin aziz 

ve büyük Reialcumbunımuz .lamet tn· 
&ıtıne g&ıdcrdlklen meaajlarm lhUva 
ettl#l dikkat ve nezaket ve muhtevı. 
yatın~• mündemiç bulunan samimiyet 
ve teminat, Türk efklrı umumlyealn. 
de gtlzel bir tesir yapmt§trr. 

Bundan başka yine Alman dev· 
let reiıı:lnin Rayştagda irat ettiği 
nutukta Ebedi Şefimiz bUyUk A· 
tAturkiln istiklal mUcadelesindckl 
ytikaek ilhamından Alınan kurtu
lu.g mücadelesi ic;in misal aldığı 
hUkmdald kadirşinas beyanatı da 
TUrk milletinin umumi ~dirlnl 
celbetmiştir. 

F.saııen milletimizle Alman mil
leti ara.smda hiç bir husumet vo 
münazaa mevcut değildi. Harbi 
Umumide beraber silih arkadaş • 
lığı ettiğimiz gibi ondan sonra da 
Alman milleti ile daima iyi mil • 
nasobetlerde bulunmuguzdur. BU
yllk dünya harbi bqladığlndanbe
ri de hldiaeler, bizi Almanlarla 
teaadüme sevketmedi. Ve atefin 
Balkanlara girmeelnden sonra Al· 
mantarın TUrkiy hakkmda hakiki 
filtirlerlni anlamak vo Alman ııi
yaae-tinin hakkunı:zda aykın bir 
dllfllncelerl olmadığını öğrenmek 
daha ziyade kabil olııbiJdi. tıte 
blltUn bu sebeplerden Almanlarla 
iımaJanan bu muahede doğdu. 

r:.efik Saydam hükümetlnin bu bU. 
yük mu\·affalı:ıyetini Türk mlllcU
r.ln aziz Milli Şefi .İsmet lnönU
nUn yilkııek kiyaset ve dilnyanm 
hayranlığını celbeden büyük ıah
siyeti etrafında göst-erdiği milli 
Birlik, hakkında bağlılık ve başka 
larma karşı dürüstlük ve temiz 
kalbliliğin bir neticesidir. demiş
tir. 

Hatiplerin bu beyanatlarını mü
teakip reye müracaat cdilmiştlr. 

Tasnlfüira neticesi, Türk -
Alınan dostluk muahedesinin 308 
rey ve mevcudun Jttifakilc kabul 
edildiğinin riyasP.t makamı tara -
fmdan tebliğ edilıneısi sürekli al. 
kışlarla karşılanmıştır. 

Meclis bunu müt('akip ruzname· 
sinde bulunan maddelerin mUza -
kecresJne geçerek lsviçreye gön 
drilen fındıklar bedelinin mali 
borçlal'dan ödnnıesi için 'rorkJye 
- İsviçre arasında teati olunan 
nota ile Tilrkiye - Almanya a
rasında ticari mübadelelere da.ir 
25 f.am.mua 1940 tarihli anlaşna -
nın Jld ay, Türkffe".._ Fi'ıı.!1:8a i· 
rasmdaki Tür.kiye - Fransa ti
caret anlaşması hUkUmlerlni de 
30 haziran 1941 tal"ihfne kadar 
uzatılmasma ait kanun llyfhala -
rmm birine] müzakerelerini yap
ml§tır. 

Yine bugünkü toplantıda yedek 
ııuhay ve askeri memurlar hak -
kmdaki kanunun bazı maddeleri • 
nin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun mUstaccllyet kararile kabul 
edilmiş ve çiftçi mallarmm korun
maıırna ait kanunun da blrlnci mü
zakeresi bitirilıniştlr. 

Meclis gelecek içtlmamı cuma 
günU yapacaktır. 

Alman kilisesi 
Sovyet Rusya aleyhinı 

harekele geçtı 
&erlin, %5 (A.A.) - D.N.B. 
.Alman kiJiaeal 2t haziranda blltihı 

Alman papazlarına bir meaa,J s6Dde.. 
rerck SovycUer blrllğlııe karp açılan 
mUcadelenln bQtUn dt1nya hriatiy&nlı. 
tı namına yapıldıfım blldlrmif ve 
papazl&n önUmilzdekl pazar vaazıan. 
m yaparken Hristiyanlığın Sovyettcr 
birliğinde gaddarca takibata manıt 

kaldıfmı halka hatırlatmata davet 
etm!§Ur. 

V AKIT m yeni tefrikuı 

lmralı 
Sizi derin bir merak, alaka 
ve heyecan ile sarıp sürük. 

liyecek bir romandır 

Yazan : 

Refik Ahmet 
Sevengil 

1 Temmuz Salı 
günü bqlıyor 

ı 
Feridun Fikri aözlerini bl Urir -

ken takip edil~ milll alyuete Ye 
alddlerimme tamaznn .,._ o!aa 
............ .. •••M9'1 ~ 

._ _________ ] 
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d". ~ıt, elinden kayarak yere 
uştu M"th' y · u ış hakikati yavas 

YAZAX: ÇlE\'İREN: 

MUZAFFER ESEN FBANSO\' A KOPE 
avaş idrak ed" d n· - b' ~ adanun ıyor u. ıger ır 

eli . hayat ~eya mematı ken
elınde, ayaklanmn dibindeki 

ııu k' -
la ~ ~~ttaydr. Bu kağidı almak-
.' 01unıc mahkum olan serseri

i:n lllUkadderatım da avucunun 
Jne ahnıştr. 

geçemiyecek miydi? O kadar 
temiz bir mazisi ,hakkiyle k~
rulmış bir ismi, şöhreti olduğu 
halde, kendinin kızının. ölü :uı. - Dürı"aü nüshadan de,·a.m -

nelerinin ve kardeşinin namlarını Kimseye bir metelik borcu yok • 
lekeleyecek miydi? ' tu, cJbindeyse dalına arkadaşlar--

Hemde kimin ic)n? Bir ölü soy. 
guncusunun uğr&na mı? Assın. 

na Yardım ede-bilmek için bf'S on 
frangı nıuhakkak bulunur. Eşi bu 
lunm.~ bir adam. Benim gibi acız 
bir insan bu kıymette bir dost bu
lunca ruhunun biitün kuvvetiyle 
ona bağlanmaktan b~ka ne. ya -
pabllir? Paskal günün birinde ala-

Junmamıza lkman yoktu. Onu yeni 
b!r vazüe ile Bordoya gönderiyor. 
.ar, ben alayda kalı,vo'rdum. 'r e"c..
ütlüğüme üç !lene kalmıştı. Bu 
müddeti alaymıda ge~irecektin". 

Fakat üsteğmen Paskal eski silıi.h 

k ,!<endi ~refini, mevkiini l~ 
e.eınecı 

·!ar, ne olursa olsrin. İdam edile. 
ceği de henüz kat'i değildi ki .. 
Temyize sevked.erdi. Kurtarıla

bilirdi. Kurtanlmalıydı. 

~ en, onun hayatını Jrnr-
İti ı:na ise imkan yoktu. Bu 
a tafı t>olise teslim ederse, iki 
h~~be~ işin iç yü.zUnü bildiğ~ 
h :e gızlediğine dair yapılacak 

::ı.. h ·~hanııan, şüpheleri, tama· :11
Yle teddedebHmesi imkansız. 

fil. 
1
l3.u _gece ziyaretinin. tesadü· 

e·() duguna kimi inandırabilirdi? 
~ katilin kardeşi ve şeriki mi 
~""edilecekti. 

birl3~ şÜpheler bertaraf, böyle 
1skandalm, adına, ~efine, 

~ esleğine, hayatına, hatta genç 
1:;nı~ hayatına yapacağı şu te. 
iı · Sadece. sevgilisiyl<> intiharı 
~ le, efkı!rıum.umiyeyi hayli meş 
u edecek bir hadiseydi. 
Fakat oo· ı b. "!" hassas ~ 
1 

ye ır oum, 
a b!eri kazanabilir, ancak mcr· 
ilnıet ve sempati celbedebilirdi. 

tak'\:ektup, polisin eline g..-çtiği 
dırde, avukat sorc-uya ceki-

~ceıt ~ -
li •o civarın zabıta memurla_ 

1 
Yle Yüzleştirilerek kemeral
nda - · let. . cesedin bulundugu yerı 

~ kık eden, kızın evinden gece 

te~1~1 çıkan adam budur diye 
hıs ediJecekt i. 

'.' Gözünün c;ı;ünde, kimi mazi_ 
• \! kimi istikbale ait sahneler 
~!andırarak, salonda boydan 

a dolaşıyordu. 
t J\.<iliyea.e, her ~ün cübbesini 
flı tan hademe. yüzünde, sakla
:;ı a~a nıuvaffak olamadığı istih· 

ve ·merhamet ifadeleri)'~e 
ena· 

ısıne bakıyor. Kızı, kaşları 
i:l\ 'etle kalkmış dudaklarının 
>~ 1 , 
ııe.e~i hüzünle adeti ihtiyarla. 

ıı:ı gibi sarkık, "beni oJsun dü_ 

Ani bir hareket:ie, Ceva.dın 

itirafını sobadaki kızıl kömürl~. 
rin içine attı ve kağıt, titreyerek 
ince siyah bir tabaka ha!iıde, 

kömürlerin üstüne yaytlmcaya 
kadar, ağzının köşesinde, te_ 
kallüs etmiş bir tebessümle sey_ 
retti. 

Meş'um mektup yanmış, şüp
heler tereddütler de ortadan 
kalkmıştı. Kemirici korku yok 
artık. Bir akam, bir ölü hırsızı, 
anın masum.. Hayatını kurtara_ 
cak kağıdın kül olduğunu acaba 
hissetti mi? Alnım sıkarak so
banın önünden çekildi. Bu alın 
ateş gibiydi, damarlan çatlaya_ 
cak gibi hızla atıyordu. 

Demek Cevat boş yere ölmüş~ 
tü. Birden güldü. Nadim olmak, 
iradesi zayrf olanlara mahsus 
bir vasıftır. Cevadda, hi!'lerine 
mağlup olduğu için ölmüştü. 

Yoksa, .cıu anda, ikiside, soğuk' 
bir odada ölü yatacakları yerde, 
dünyanın uzak ve ılık bir kö_ 
şesinde sayısız geceler biribirle. 
rini severek yaşayabilirlerdi. 

Hayır, hayır, iradesiz ve ah" 
maklıklar vk-dan uabı ~eker, 

nadim olarak ıztrrap çekerler. 
İradeh bir _erkek attığı adnnı 
sıkı basar, geri dönmez. 

Pencereye girerek perdeleri 
açtı. O ne? Havada bir idam 
sehpası mı kurulmuş? Bir ceset 
mi sallamyor? 

yın bir çavU§unu düelloya davet 
etti. Ve Sen Slrden ala) a. çıka -
rtlmış bu çavuşa hafif bir yara He 
neticelenen bir eskrim dersi ver
di. Niçin dövüştüğünü Paskala 
sorduğum vakti, "bir şey değil, 
bir ağız dalaşı ytizündeıı., cevabını 
verdi. Fakat ertesi günü hakikati 
öğrendim: Meğer Sen Sirden ko
vulan mağrur çavuş talimde ku • 
manda verişimle alay ediyormuş, 
Paskal benim yüzümden onunla 
çarpışmış. Şimdi iyice anlryorsu 
nuz ya, papas efendi, artrk Pn~-
kaI bana "öl,, dese bu emri hiç 
tereddüt etmeden yerine getirir • 
<liın. 

Biraz sonra harp başladı. Biz 
Vissenburgda ilk hattaydik. Bu -
rada Pa.skalı çarpışırken gördtim. 
Aslanlar gibi döğüşüyor, .!!Oğuk -

arkadaşım unutacak ibir adam de. 
ğildir. Her iki ayda kendisinden 
bir me.ktup alıyordum, Bu mektup 
larla beraıber da.ima ibir de poısta 
havalesi getirdi. Tütün parama 
ufak tefek masraflara yetişecek 
kadar ıbir para. Ben de ona koca 
nıan el yazımla inılası bozuk ce _ 
vaplar gönderirdim. 

''Zaman geçti, tekaüt oldum. 
Birkaç yüz franklık tekaüt aylığı 
geçinmeme kafi olmadığr için i' 
aradım ve 1vri istasyonu yakının. 

da bir yrkıcmm deposunda bekç!-
lik yapxnağa ba.şladmı. Bir ak~am 
üzeri, eski demirleri yerleştirir . 
ken adımın çağmldığınr işittim .. 

\ 
Döndüm, kal'§nnda tisteğmenimi 

gördüm. Sivil elbise giymişti, ba -
~mda soba oorusu bir şapka. faka f. 
düğmeli redingotunun yakasında 

kanlılı~ını kat'iyyen kaybet.mi - lumıızr şeritile yine güzel, yinr> 
yordu, Yüzünde iki lı:rusr arasrnda yakışıklrydı. 
bir V harfi çizilir gibi oluyor, fa· "Hala eskisi kadar mtitcvaz: 
kat yapışt•ğr yerden ayrılmıyor, 
\'0 tufeği bir dakika bile susmu • olan Paskal elimi ı:ııktr, halimi, Iıa. 
yor. İyi dost kara günde belli o • tınmı sordu. te~ekkür ettim ve o. 
Jur. Ricat ederken bizim taburdan na: 
silabmı atan, kaçan, disiplini bo- .. _ Teğmenim dedim, sizi ilk 
zan bir tek insan olmadı. Çünkii 
Lui oradaydı. yorulmuyor, her ~·e 
re yetişiyor, herkese örnek olu -
yor. Ke9fimde yanılmamıştım, o, 

defa sivil elbise ile görüyorum. 
"- Bundan sonra da daima 

böyle göreceksin. 
ordularr idare edebilecek bir a - "- Nasıl? Bu ısözün manası ne. 
damdı. Lalonda kumandan kaçan dir? 
ordulann enknzmdan yC'ni kıtalar 
kurmağa çalışırken onu da subay "- Artık asker değilim, istifa 
tayin etti. Doğrusu bu çok yerin- ettim. 
de bir iş olmu5tu, Ona ilk defa ''Kannn damarlarımda durdu. 
"teğmenim!,, diye re5mi bir dille Böyle asker ruhlu bir insanın or. 
hitao ettiğim Yakit ne kadar se • dudan tl ·rrllnasr, parlak bir istik .. 
\'İndiğimi tarif edemAm. Birkaç 
g'Un sonra SedaMi dllfdian bizi 
bir defa Jaha ezdf . .Fakat biz bu. 
radarı kurtulup Parise kaçabilf'n 

balden, güzel bir meslekten vaz _ 
geçmesi acınacak bir şeydi. Bunun 
muhakkak mü11im bir .sobebi var . 

Vinov ordusuna mensuptuk .. Pa - dr. Fa.kat bu sebep ne olur.sa ol _ 
riste o vakit kn-.mızr pa.ntalonlu - sun, insan yine bu işe acıyordu. 
far haklın bulunuyor ve bu adanı. ~~en1ez miydin. baba?'' dcı 

ı. 

)'ataktaki ölü kızın, masum, 
Oh, hayır. Sadece, kışın iske. 

let ağaclarr. 

"Ankaz ile dolu arsada benhnle lar her işte bizi öne sürüyorlar-
dr. Şampinyide kalçama bir kur _ yanyana dolaııırken bana macera. 

kin yüzü Cevadın açık 
~~!eri hatta onun göz 
. fıaklarını indiren kendi eli. 

n:ra, kalabalık bir caddede ?1 kendine bakan, dönen. bi
)ıq (T3::,leren. u:uııdık tanı· 
adık bir GOk yüzler. 
t'>urdu. "Utanacak ne var?" 
~e düşundü. 
aİldiğini ifşa etmemişse, uta_ 
tak bir hareket bulunmamıştı 

'a! I<arde:?1lik ! Kim onu itham 
i~bilirdi? 
~ \'el'deki kağıdı aldı, katladı. 
a ~at, !skandalın akisleri yeni· 

Pencerenin önünden çekilerek 
sobanın karşısındaki koltuğuna 

ot ırdu. 
Tlpkı böyle bir geceydi. Aynı 

salon, aynı soıba, aynı yeşil a_ 
bajorlu lamba, cevat birden o. 
da.ya girdiği zamanda tıpkı şim
diki vaziyetinde oturuyordu. Bir 
kabustu bu, muhakkak, sobanın 
karşısında uyuya kalmrştı. Başı 
tutuşur gilbi oldu. Yerinden 
sıçrayarak ya.zrlıanenin üstünde. 
ki tak\•İme baktr; 

Yirmisekiz ikinci·kanun ! 
Rüya değildi. 
Yüzünün hatları ~rtle~ti.. 

şun yedim; eğer iki yarasmdan sını anlattı, bu iş bir kadın yüzün
kan aka aka Paskal kolumdan tu den olmuştu. Ordudan bir kadın 
tarak beni bastane arabasma ka - yüzünden ayrılmıştı. Son vazifesi 
dar götjirmemiş olsaydı orada 
muhakkak Prusyalrlara esir olur- Tuluzda olan yakışıklı teğmen kom 

şularmdan bir krza, bir lise hoc:ı_ 
~mm kızma deli gibi aı;ık olmuştu. 
Fakat otuz hin frank geliri olmı. 

dum. 
Şimdi bu adamı tapar gibi sev. 

yan bfr .subayın evlenmesine ka -
nun müsaade C'tmez. Ya kendisi . 
nin, yahut alacağı kızın bukadar 
geliri olması :;ıarttrr. Halbuki ne 
bizim teğmende, ne de alacağı kı. 
zm babasında bu kadar para vardı. 
O vakıt Paskal kalbin.in sesini din. 
lcmiş, askerliktr.-n istifasını ver -
miı::ti. Ber~ket verı;in kt, Parislf' 

muştu. Batinyol buh·armda ıbir e
vin be.~nci katında oturuyorlardı. 

"Pazar günü rediııgotumu giye. 
rek oraya gittim. Madam Pa.skalı 
görür görmez teğmeninıin delili . 
ğini mazur gördüm. Karrsr kum -
ral, genç, güzel, sevimli bir in _ 
sandr, mavi gözlerinden iyilı'k a -
kıyordu .. Paskalı bu kadmın ya _ 
ntnda görünce saadetin ne demek 
olduğunu anladnn. Genç adam ka. 
rrsmı, bir kadın ve bir çocuk gibi 
seviyordu.. Güzel kadın bana eskı 
bir tanrdtk gibi muamele etti; ko. 
ca.sının ona sık sık !benden bahset 
tiğini anladrm, ve buna c.,:ok sevin
elim. Sofrada Sömür şarabı vardı, 
bol 'bol yedik VC' bol bol içtik. Q 

kadar ki lvriye dönerken başnn 
di5nüyordu ve eski bir şarkıy1 mı. 
rıldanıyordum. Paı:ıkalın ve güzel 

kansının mesut olmaları için u • 
zwı uzı.ııı..Qpal r ctmedon uyuya -
madrm. 

"Gü.zel karı kocanın Madetleri 
günden• güne arttı. 

11 k·ıJ:ıkfamıda uğuldadı. 
''Iiavadis, havadis, kemeraltı 

~'lla.Yetinin esrarı hakiki katil 
Ulııntlu. ikinci tabı, meşhur a_ 

1 
=>tın kard~ini yazıyor. ha,.. 

Rengi karardı. 

aıgıme şüpheniz kalmamıştır. 

Sulhtcn sonra Val dö Gras hasta. 
nesinde beni görmeğc geldiği va
krt yeni ayağa kalkmış, bir basto. 
na dayanarak ~·ürümeğc başlamış· 
tım. Onu Jcarşımda gördüm, kolun. 

da iki sınnası ve göğsünde harp 
madalyası vard . O vakrt dayan::ı. 
madun, rüilJc farkını bir yana bı. 
rakarak kolları arasına atrldrm vt' 

ağlamağa ba~ladmı. O yirmi be~ 
y5<1mda ht.'m üst.eğmC'n olmu~. hem 

de harp ma.dı.1.lyası ::!lmrştt. Şimdi 
artrk onun albay, general, mare. 
sal olacağından hiç şüphı:ım kal . 
re· m·şh. Yalnrz kederlcndipm tek 
hı r.cıl ta varlı. Artık ber!'l:ıC'r bu 

bir bankerin yanında iyi bir y<': 
bulmak için açıkta çok bekleme . 
mişti. Şimdi karısile beraber ya -
şadrğmr, yakında çocuklarınrn ola_ 
dağım. pek mesut olduğunu söylü. 
yord" Beni nazar günü evine ye. 
m,.,ğ.,. davet ctm 0 k için arayıp bul. 

"Paskal yeni isini çok iyi kav . 
ramıştr. İki s~ne sonunda patro • 
nu onu ortak olarak yanma aldı. 

Şimdi Paskal her gün borsaya gL 
diyor ve çok para kazanıyordu. 

Aile bakımından da saadeti mü. 
kemmeldi. Üç senede ikisi erkek. 
biri kız üç çocuğu olmuştu. Öyle> 
güzel çocuklar ki! Sevgi rnahsulii 
oldukları besbelli! Her ayın ilk 
pazar günU muntazaman oraya ye
meğe gidiyordum. Kaıı kocn hiç 

kibirlenmcmişlerdi. Beni eski bir 
dost gibi &ofralanna kalıul t>der . 
ken yüzlF>rl kızarmıyordu. Şimdı 
onlar, mütevazı bir binanın· beşin 
ci katında oturmuyorlar, Hosman 
bulvarında bir binam birinci katın. 
da güecl bir daireyi l~nl ediyor _ 
!ardı. Sofra.da tı:ıbakları değıştiren 
beyaz kravatlı bir uşakları vardı. 

Onları mahcup etmemek icin ora
ya giderken ben de iki dirhem bir 
çekirdek gi)iniyordum. Fakat ne 
de olsa halktan bir adam olduğum 
her halimden belliydi. Fakat pa _ 

1 • • 

and:ıl tuıan,nm önü"le 

İleri, Cevat gibi değil, şerefli 
bir h"yata doğru, dı:ı.ima ileri!. 

'RITTf J 

' 

pas efendi, oraya her gidişimde 

aym samimi hava içinde ya.pdmı. 
Karı koca pervane gibi etra.fmıda 

dönerler, çocuklar 4bir akraba gi:>i 

beni kucaklayıp öperlerdi. Böyl~ 

iyi kalpli ~enginler çok az bulu -
nur. 

"1880 kışına kadar her şey ~ı> _ 
Junda gitti. Paskalın parlak YS98. 
y~rnı, atını, arabumı gördükçe o
nun askerlikten ayrılmakla iyi bir 
iı:ı yaptığına inanmağa lbaşhurnıı • 
tım. Birincikıinunun ilk pazarında 
orada iken teğmenim.in o gün dal 
gın, meşgul olduğunu gördüm, Pa~ 

kal orduda iken canr sıkıldığı va. 
kitler uzun kızıl bıyıkla.rmın ucu. 
nu dişleri arasına alır, ~iğnerdi. 

Bu akşam da öyle yapıyordu. 

"Yerime dönerken teğmen.imi 

üzen şE>yin ne olduğunu d~ün
düın. Çocukları büyümüş, karısı _ 
nı eskisi gibi .seviyor. Her halde 
i[ileri yolunda olmasa gerek. ParF 
denen şeye emniyet olunmaz. 

"O gece rahat uyku U~"U)amıı 
ciun. Sağlam dostluklar baromct 
re gibidir. Erte.si gün de ak§aın? 
kadar üzüldüm, Adeta bir fela • 
ketin yakla~hğrm hissediyordum. 

"Gece saat ona doğru, fenerimi 
)akbrn, ve her akşam yaptığım gı 
bi yatmadan evvel depomu dolru;. 
mağa başladım, Çamurlu ve rutu. 
betli bir gece... Gökyüzünde tek 
bir ışık bile yok. Birdenbire dı5 
kapı çalındı. Ş~ırdım kaldım, gC'. 
Cfınln bu saatinde kim gelebilirdi.. 
Kapıyı acmağa gittim ve feneri • 
min ışığı altında küdtlü paltosuna 
sarılnırş teğmcnimi tanıdnn. O va. 
kıt a~ır bir me.sele karşısında ol
duğumu d~rhal anladım. Benizi 
sapsarı ve liarp meydanlarında oL 
du~u gibi iki çatık kasmm arasın. 
da bir V harfi çizilmisti. 

' Bana birdenbire: 

''- Dostum, Mason, dedi. ::>a • 
na lhtiyacrm var, şimdi benimi 

IX'rabr.-r gelebiliı misin? 

(Sonu yannl 

\' olda oynayan küçük bir ço 
\ık cln mağluplarla istihza edi
':ltdu: 

1\irk atlılarından bir; arka. 
daslarma: 

şövalyelerin yanına sokuldu: acımıştı. ilk önce şövalyderir 
- Burada ne ışınız var) ceplr.:rini boşalttı; bütiin para 

etrafı Türk orduların.n sardı. ları köylü kadınlara dağıttı 
ğınd:ın haberiniz yok rnu? Bundan sonra beş ~c-:alyey 

Fransız şövalyeleri birden. kolbrrndon biribirine bağladı 
- Samanlrklarımızda ne ka. 

<ı., da rahat yatıyorlar. Galiba 
~ktaııberi uyku uyumamışlar. 
llııdenberi hala uyanmadılar. 
lürk atlılarr bu sözleri du. 
llca, köye iltica eden düş • 

1ilı.dan bircoklarm:n saman .. 
1kı.u.da gizl~ndiğini A.r.iadılar. 

<lnlıkları ve erzal" ambar. 
o:ıtınr birer bire1 ora~tırm<lğa 

hwlar. 
~MANLIKT A SAKLANAN 

ŞöVALYELER 
1 !.İrk atlıldrı yirmı ki:; iden 

~laJ dı. Bas~ıkLr ı kc·: un bü. 
~ Bamanlıklar.11• aradılar. 
İr samanlıkta bes sövalyeniıı 
~I horul uyud~ğ~nu gördü 
t-. Bunların ikisi Vencdik. \.i. 
1 ;::-~nnc;ız ~övnlyesiydi Sa. 
ıılann arasında o kadc"\r tat 

llyuyorlardJ '~i ... 

·_ Kral Sikizmunduıı bir ka 
yıkla kaçtığını padişaha söyJer. 
ken. 'clmanlıkta beş ş;jvalyt 
buhuk deriz. Padiıah mem. 
nun .Jiur. Haydi, hemen yaka. 
layıp götürelim bu herifleri .. 

Diye bağrrdı. 
li eaat ::ıt üstünde kosarak 

T unanm bu ye.~il köyüne ~elen 
Türk 2tlılan hiç dinlenmeden 
'?Övalyeleri uyandırdılar. Pa. 
Jiş.ıh karargah merkezinde on. 
ları bekliyordu. 

- Acaba atlılar kralı \·aka . 
layabilecek1er mi? diyor.Ju. 

Şövalyeler esniyerek gözleri 
ni 1:·ınca karşılarında Türk a. 
kmc!larmı gördüler, §a!Itdılar. 

Y .)KŞa rüya mı görüyorlar • 
dı? 

Si tıyor Greçyo ~övalyelerin 
en ya§l:nrıydı. Venedikte hatırı 
saythr ~valyelerdendi. haçlılar 

.Yazan: iskender F. SERTELLi 
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ordusuna sevinerek koşmuştu, 
papa ona Venedikten ayrılır. 
ken~ 

.._ Görevim sen:, sinyor 
Greçyo ! de~işti. Şu, gü:o,ün bi
rinde dünyayı istila edecek o. 
lan Yıldırnn Beyazrdı Psir alıp 
Romaycı getirmeğe çalışın! Bu 
işte senin de yardımın ve par
mağın bulunursa, İtalyan mil. 
Jeti acninle, dünya durdukça 
öğünebilir ! , 

Türk atlrları ilk önce yaılı 
şövalyenin kolundan tutup çek 
tiler: 

- Haydi. kel'.: b.«ab\ ! 

korkak kediler buraya neden 
sinmişsiniz? 

Sinyor Graçyo hala rüya 
gördüğüne kanidi; gözlerini u. 
ğuştı.ırarak kalktı, etrafına ba. 
kındı: 

- Aman AJlahım ! Roma. 
dan uzaklaşmanın cezasını ce. 
keceğim galiba 1 ~ 

Bu sırada Fransız şövalyele. 
ri de birer birer koynundaki 
kadrolardan ayrılıp kalkm.ıılar
dı. Samanlığa kapattıkları b. 
dmlar Macar köylülerinin en 
~im.!. en ~v!rn.li 99-irle.i;rd. 

s....ı ~y iltmıdııı. ... 'ft 

bire şaşırdılar: Ye s.unanlık lan çıkardı. . 
- Fransız ordmn. başku. 

mandam bize Türkleıin ko.ctı. ŞoYalyeler itiraz veya muka. 
ğını buraların çok emin bir~sa. vcmet etmiyorlardı: 
ha ::>kluğunu söylem isti. De • - T alıimize küselim ... U 

k ' · · d' f 1\1 zun bır yolculuk ytiz aösterdı me Kl, şım ı, şu ne is acar 0 

d 'lb ) ·ı T" ki 1 Belki de bir daha vntammız, 1 er erı e ur erin e ine esir 
düştük, öyle ini? dön 1 '1İyeceğiz. 

Kadınlar çok sarhoştular.. Diyorlardı. 
Türklerin ayaklarına kapa. Fr;ınsrz şövalyelerind~n bi. 

rak yalvarmağa başladılar.: risi bırnz sonra • caali bir cesa 
- Allah aşkm~, hizi şu asil. retle haykırdı: 

zadelerle başbaşa bırakınız! • !\' . , 
Kırk yılda bir kere tali yüzüınii J -.-

1 
~~tt·1t.:s5~~·. oımaym art. ... 

ze güldü .. bizi zengin şövaiy~. ~~ıa; · "'ra ı,;ınnundun o. 
lerin ku~ atb 0.ıiardan du~rı çok ~uvvctli:lit. K:ıai 
bol bol pa.Ta alıyordu!.:.. Haydi. T"°url.Jerj dört "~ l.att ,., 
yaiwurı. •c;ık o~L'n. ~zin, r-c1 ~ :<:1n •6"'!' ,...._. '-m. 
h.cimi.7.i hem ıaym : 

s..w. h.y ba ~1'. ·~ 
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Kazanç vergisi mükellef
dikkatine: Jerinin nazarı 

İstanbul Defterdarluhndan: 
1 - l94l mali yılı için taha.tkt.k etUrile!l k,aUınç vergilerlle zamlarının 

birinci taksit tedl~ıe .nı·cooti bu c.y sonunda r.lhayct ımlacaktır. Blrlııcl tak.. 
sit vergiler'!ıl bl' mUdde1 zarfınd11 bağlı olduktan maıiye §UbcSinc yatırma.. 
mış olan mükellefler ı !!a.hıra yili:de lu zam'a borçlıı.rını ödemek mecburiye. 
tinde kalacaklardır. c, 2ı.ya ma:-ı~ k'almaınak lstıyen mükelleflerin taksit. 
.erini 30.G.941 pazartcm gUnil &.<.'J• lr.ına kade.r ödemeıeri. 

2 -- İradı iki tım ura.dan lljciğ mahallerde çalı§Ip gayrlsa.fl irat esası 
zerinden vcrg!;>e tabi olan mUkc:ıcflcr nezdinde çahşanlann da haziran a. 

yı iı:;lnde 'ergi kıırneJcrinl bağlı bulı..ndukları :rrıaliye şubelerinden almaları 
Azımdır. Aksi takdirde vcrgile·ltı. -:t2alı ol • .ı _'Sdtyeceklcrdlr. Buna mahal 
ıu.ınıamak Uzcrc alfıkılcarlann l az aan ayı ıçır ~ karnelerini aımaıan rica 1 

ı:ıl!mur. l5ll 7) 

ıstanbul Belediyesi 
llAnıarıı 

Beyazıt meydanı ve Koska r.e.d<!csint.n ı:-i. kısım duvar ve tretuvar inşıı. 
t: ile top: ak te&\'ıycsl iF eri kapa~ı zart usul!le ek8iltmeye konulmu§tur. Kr .. 
,ıt bedeli :.ı 92 !ıra 80 l!'uruş ve ıık teminatı 2391 J..lra 96 kuruştur. MukavC'. 
le, eksiltme Bayındırlık işleri :ımu:n1, hususu ve fenni şartnameleri proje 
Keşif hl11Asaeı ile tıun:ı nıUteferrl d'ğer evrak 160 kuruş niukabllinue beledi. 
ye fen 1tılerJ mUdur:ugULaen verı.ıeccktir. 

lhnlc 7.7.941 pazartesi gUnU s:ıst 15 tc daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk temınat makbuz ve:td mektupları, ihale tarihinden sekiz gün 
evv •I belediye ten l~leri müdUr1.liğl;ne müracaatla alacaktan fenni ehliyet 
94. ~ ılına ait uc~ rf't odası ves!kalan lmz:ılı şartname vesaire ve kanunen 
lb ızı lA.zım~lcr. l ğer vesaik ·ıc 24~ numaralı kanunun tarüatı çerçevesin 
r!o hazırlıyacaklB '.eıuıı mckt•ıp!ımn1 ihale gUnU ııaat H de kadar daimı 

T8r!llye CamaarıyeU 

ZiRAA T BANKASI 
~urulu~ tanhı. 1888. - :5ermayesı: 100,UOO,UUO l'iırk LU~L 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ve ııcari ~er ncvı banko muameteltri. 

Pan btrtkttrenlen Ul.800 Ura ikramiye verlyOI. 

,, 

ıırum baraJJ u 

50 11.ruı bUluna.ııJara eenedıe • de.re ~t'kllecell ımr·a De qagıda.lc 

ı weı0 ı.ooo 

• • 500 

• 
10 

• 
• 

~so 

103 

pıa.na gOre Uuamiye 

ııraıı11 ı.ooo 11n 

• 1.000 • 

• 
• 

ı.ooo • 
&,000 • 

d&ğttllac11 ktır. 

ıoo Mled ıso Uralık 5.000 u,.. 
del • CG • t,80CI • 
160 • ıo • UOt • 

::; HAZ 1 R A ]'l -19!,!, 

1 
ıstanbu Levazım amır.iğinden verilen 

.•arıcı asker, kıtaatı ıtan.arı ------· Anharaôa kışla aı<A>. tamirat yaptırılacaktır. Kapalı zartla eUU 
'7.041 gOnil saat 15 Le Ankara.:!&. M.M.V . .:ıatmalma komlsyonwıda yapı:: 
;ıı.ktır. Tnlımln bedel! 17.404 hra lti b-UTU§ ilk teminatı 1305 Ura 82 kuru§ 

ı<:C§it ve ı;arlnamesi es kuruşa k·.ıniı.yo~dan alınır. Taliplert.n kanuni vesi~ 
ıarile tek.!! mektuplarını ihale anııımden ole saat evvel komiayoııa ver? 
ıcrl. l78-47H) 

• • • 
l'fü.160 kilo ıınt:un elınacakt• . Kapalı zartla eklılltmesl 80.6.iJ41 pazar!' 

il gtinl! saat 15 te .zm'tk kara ask•!ri satınalma komisyonunda yapııacV' 
~ır. Evsaf •c §"lrtııamc.si Ankııra \'~ ıstanbul l v. A.mlrllklcrl satmalma koıl 
yonlarmda da göı U:Ur Tahmin ocdeıı 28.0~0 lira ilk teminatı 2106 ıırııt" 
l'allplcrin kanuni ''eslkıılıı.rile ::cl•li! mektuplarını ihale saatinden bir il' 
avvel komlıı:y1>nu \erme eri. (49.<t!•!ı.Gı 

• • • 
Muhtelif nakliyat yaptı,.ılacaktcr Tııhm!n bedeli 15.000 Ura ilk tt:mlnatı 11 
t!radır Kapai; zarflıı cl;!lltmesl Z0.6 941 pazartesı günü saat 16 da GellbC 
·Ja a~kLti ı:atın&lmıı ıt:ıralsyon:ınrJ2 vapılacaktır. Taliplerin belll saatten 
unt ov~ı k"'""' .,,,.koıa<llo "'"~ moktuplarm• eakl oubo blna.,..da J 
misyona ı•crmelcri. (4J-'4P8) 

r . ye• - ----r-~ 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi 

~nc!ımene vermch:ri ~G.zımcıır. c-ı~:9) 1 -----. 
OlKKA T: Beaaptarmda..lr:! paralar bir 1ene ıct.nde 50 llrad&D IŞlg" 

ı~miyeDJen ıla'&m.tyı çı.kUBJ ta.kd1roe % ~ taz.J.a.s1ylr 11erilecf-k~ı 

Kt;'·' .,.: 11 Mart. ll Hazlı'an. 11 J!.'jlQl, 11 Birt.ndkA.nwı •tarlhl~ 
r!nJe yapılır. 

Ankara hastane thL;yacı için yııı;tınlacak poliklinik binası ile tl§ekhııf 
.staı.yon bmnsı ınşaatı kapalı ~rf usullıe v~ vahidi fiyat üzerinden e~ 
a:eye konmuştur. lntıaattr. dö§Owe ve lento!ar için mukta.zl raylıu idare ~ 

ŞiRKETi· HAYRiYEDEN: 
Her ı.eıı oldıı~u gibi bu sene de sayın halkımıza kolıışlık olmıık iızere 
bir temmıız'1an itibaren Bo~'nzı~ınln her mıntııknsma nıahsns olanı.k: 

Fevkalade enzilath 3 ayhk 
abonman kartlart 

:ıaarlnıınıı tır. ::;ı,)ın yolcuları •ıı·ım .l iJ·mi hazirandan ltibart'n bu 1'ııı1ları 
l~İ.!Jırti giııclerllr .Jıta ı-cl MertR?.iye Kontrol Kalr.mlndl.'n t.edarik f'dcbil(• 
ceklerl llırn olunur. 

.. .. • :' ~ _ / ·.... • 'I:" ..rj:.; 'lll .. . : . • • ' .. 

26.6.941 
'7.88 HnflfJ 

pıırı;-alar 

7.45 Ajan!! 
8.00 Hı.ıflf 

parralar 
8.SO E\1n ııruıtl 

12.88 .,ıırkı \e 

Türkiilcr 
12.45 Apn" 
ıs.oo Kıırı ık 

program 
13.15 l'eşre\' \'C 

oyun 
ba,ıılan 

18.80 Karışık 
program 

18.08 Fa ıı sıızı 

18.SO K onu::rııa 
J.\:emreket 
po tası 

18.40 lla<lyo cıır 
oı ke.<ıt rııeı 

19.00 l\onu~ma 

Uertl~nıe 

saati 
19.ll> nndyo Cll7. 

orke11tra<ıı 

19.SO Apnıı 
19. 15 illin ~·ıı 

§llr.loları 

20.Hi Ha~yo 
G::ı.7.et<'!ll 

20.45 Se\ il~n 
plAklıtr 

eı.oo Ziraat 
Tal<vlml 

21.10 Solo 

şarktlıır 

21.25 San'atkArla· 
rnnız kn. 
nıı uyor 

21.40 RadJO 

~nfonl 

orke trn 
22.80 Ajans 
22.43 <:az.bı:nd 

Bevoğlu Halk Sineması 
Bugiln matlnr il de. Cf'ce 8 de S 

bllyllk fllm blrdm: 

1 - Ali B:ıb:ı • Harun Reşit TUrkte 
2 - f•'rnnkrııı;tnynın Nl,anlı ı. 

S - '.il'u.hıuıca K:ınunu (KO\'bOJ ). 

Futih lcrıı~ından: 

Ot0/2123 

Mukadderin ıılacağmdan dolayı 
tabir hacze alınan l adet ondclell iki 

kapılı gardrob, tuvalet 2 komodin, 

1 marldzclen ibaret ceviz kaplama 

yatak odam takımı, 9 pıırç:ı kanape 

' ytln lüıdlfe tank bl!:lmi gri . renkli 
kumn,ş. iki koltuk, 6 sandalye ceviz . -
renk, J adet llikelAj itile biçimi mna 
Amerikan somyaıı karyola. 3 parça 
masa lkUıl sehpa, mczkClr em\"Dl 27.6. 

941 tarihine mUsadi! cuma günü saat 
14 te Be~oğlu bUyül: Bayram sokak 

28 No. lı hanede satılııcaktır. Kıymeti 
muhammlnesinl bulmadığı takdinlP f. 
kinci rırtt.ırması 28.6 941 tarih!ne mt•. 

ııadif cum:ırtcsi günlı aynı saatte vo 
aynr yerde bilmUzayede sat.ıtncağından 

taliplerın mahalli mezkOrda memu. 
runa mOracaiıuarı ilı\n olunur .• 

4A ; 

Birıncı sınıf 
mütehassıs doktor 

NURIBELLER 
Sl!\otR ve l<UH HASTALlKl.AI 

Ankara Caddes! No. 71 

~·ıeyene ııaauert: ı:ı d"D ıtı~reı 

inhisarlar. umum 
müdürlüğünden: 

rafından verilf'ccktlr. 

1 - :Bı· işın muhammen bedtli 70.000 liradır 
2 - lstekliler bu işe alt şa:mame vcsa!r .-vrakı Devlet Dcmlryollan >' 

kara ve Sirkcc1 vc.zna,f'rinden 25Ci liı.ruş ruuıtablllnde alablılrler 

8 - Eksiltme 4.7.9'11 tarl!:ı 1ııne cuma gUnü saat 16 da Ankarada ocf 
Jet Dcml~yollar yo: ı!a!r,s!nde n::Prkez blrinc:ı komisyonunda yapılacaktır 

.; - Ekı;:l\tm~ye ı:ırııbUmek lç1n iııtekl!l•rln tekli! mektuplan Ue blrJ11' 
aşağıdıı. ya:ı:ıl ·teminat ve vesaıltı aynı gUn esat 15 e kadar komisyon rclsl7 

1 - Muhtelif bcy~a c~man (lG) adet ip merdiven a~ık eksiltme usulile ğine vemwlerJ 10.Zımt!ır. 
Fa}ın a!ınacaktır. Muhı.:mmen ,.,;:jeli (427) lira muvakkat teminatı (32.02) /1 -- 2·tfi0 ı;ayılı kr.nun ahk~nn•ı&. uyg-ım 4750 Uralık muvakkat temlılş' 
liradır. ... B - Bu kanunun tdyln et~ğl \'PSikalar 

• 2 - Eksiltme 1.7 ııo salı gil.1l~ saat 14 tt'l Kabataşta levaZim §Ubcsinde. c - 13u işe malıs·!.f; olmak •1ze, .. mUnakalAt vckflletinden aımmıı eb! 
~~ alım komlsyom ·,ıdn ;ı,ı;pııaca.tor. yet ,·es:kaSJ 

· 'i - isteklllerlT' t'kfllltmc lçl.1 tayin olunan gU!I ve saatte yUzdc 7,fi gü. Ehlıyct vesikası c,:tn ihale •.cırlhinden e., az sekiz gUn evvel b1r ıstıd• 
\·enmc paraslylc birllktı• mezkur kvınisyona mUracaatıan. (5121) ıc mUmtkalllt veklı.l~llnc mUra;:arı.:. <'.unma&• 18283 - 46-52) 
------------------------~·----_.:._,_ ______ ,..!__ __________ _ 

lür~i~e Cumhuriyet f./Jerkez Bankası 21 ' 6 / 1941 ~aziyefi 
AK T1F 

Kaıua : 
A.luı.. : SS!J KiJOgTam 
Banknot 

72.604,5115 

Ufa)<Jrk 
d il~bh1M: 

l"UT'lr ~trım . 
Hançt('kJ Muhiblrıer : 

A.Jtm satı KJ!o~.:ım 12.9:7.817 
A.ltına blbvUI ltahll aerbest cıö· 

vizleı 

Diğer dilviz:cr "' borçlu KlirlJıg 
"OaklyeJeri 

Haz.lne rahvlllerl : 
Deruhte edUen enakı oakd!ye 
karoıııtı 

Kanwıwı 6 · 8 maddelerine tevfi. 
kan Ilaztn• taralın<1&D l'lk.ı 

tedlyat • • 

Senedat CilZdaru ı 
l'lcaı1 Seııecıat • • 

Eeham ve tallvUAt cüzdanı : 
nerubt.e edilen evrakı oa1$dJ· 
yenın karşılığı e•baın "• 
tıUıvilllt lttbar1 kıymeUe 
Serbest E!lb.am ve Tabvtllt : 

Avıınır.lar: 

.t..ltm ve döviz n.Zertne avan.a 
l'ahYfllt Uzer!ne avan.a . 

• 
• 

tiazlneye kısa vad ayana 
Hazlneye 3.'l!)() No. kanuna göre 
açılan altm karşıll~ avaııa 

His.seda rlar • 
MuhteW • • • • • • 

lOZ.124.058,03 
l6.995.594,-

5i2.048,62 

18.197.Si0,S7 

45.018.452,78 

158.7 48.563,-

:?l.688.011,-

:?7S.i34.147,1D 

45.911.683,93. 

7.&99.526,121 

4.741,&9 

7.SOS.722.--

167'.684.926,7/'j 

Yekun 

Lira 

119.691.700.65 

63.215.823,60 

137.065.552,-

278.734.147,19 

53.871.210,05 

l75.49S 300,44 

4.500.000.-
9.868.490,19 

83i.S90.705,19 

1 l'emmu:ı: 193!- tan .. ınul'o ıuılllren 

P /.-. S 1 F 
Sf'rmll'.\'~ 

ihtiyat llkÇ<'lll ı 

Adi Ye tevkaıtıcıe • 
Hususı 

• 
• • • • 

;cnıhte edUen e-vrakı oB kdlye 
Kanwıwı 6 • ~ lnd macıcıeıertne 

t.evfikau Haztne tarafınd&D Y&kJ 
tt"d!yat 
Deruhte edllen e'YT'&lo aakdtyı 

7.822.019,15 
d.000.000,-

Zl.688.011,-

:>aklyesı 137.065.552. 
:ı<arŞ11•'1 tamamen altm ·oıaraıı 
ıJAveteo tecıavtııe ıazedJlen 

t{eeskont JllUkabllt ilAnten tedıı 

vazecı. 

Hazlneye yıı.p - .., alt.., karşılıklı 

uıı.nıı mukaol\t 390:.! No.lı kanwı 

ınuclbtnce Udvetcn ted&YWt 1'&' 

ıedllen • 
~u;vın A 'f ı 

"''·'• l.truı ı 

... ıun. $8.!t Ktıogram Sii.150 

S~5C No Knnuoa ~ör' Hazıney• 

~ılruı avan~ mukab{l! tevdi olu· 
aan aıtmıar: 
,;ı\fl Kllor;ram 55.541,930 

llO\'lz l'allbbüdatı : 

"-itina tahvUı kabU döVizler 
~liğer dövlzı,.ı ve aıacaıu. Kll· 
·ıng ı:ııı kiyeıer1 

Munteııt • • • • • 

17.000 000. 

250.000.000. 

118 000.000, 

74.105.H0.74 
1.233.782,02 

78.124.167.0f 

-. 
27. 705.741,21. 

YekOn 

[skontr "ııu"11 % 4 ~ltrrı n:r.f'r1nf nana 9'e 1 

522.065 552 ........ 

105.331.802.11 

Gayet mükedder yaşıyor-

lardı. Hiç bir zaman müzik sesı 
evlerinde durulmayordu. lhtiyar 
Prens modası geçmiş vestonu ve 
boynunda yakalık yerine bır be_ 
yaz mendil bağlı olduğu halde 
daima odasında bir şezlongun ü
zerine uzanmış yatardı. O niha_ 
ret iri yar rbir adamdı. Dos
yalarının u .. tüne bir şeyler kara. 
ladığı kocaman bir kurşun kale
mi vardı. Onun yanında \'C ken~ 

disine daima ihtimamla bakan 
karısı küçük zayıf ufak tef ek 
\'e daima ök<>iiren bir kadındı. 
O da kocası gibi herkesten nef. 
ret ediyordu. Büyük oğlu 

Prenses de Carolath ile evlen. 
mek istediğini söylediği zaman 
otoriter babası Herbert en müt
hiıı tehditlerde bulundu. Çünkü 
Prenses'in muhiti ve şöhreti Bis 
markların hoşuna gitmiyo.rdu. 
prenses'in o SD'ada ya~ama.kta ol 
duğu Venediğe kadar oğluna 
refakat etmek ve bu izdivaca 
ınfıni olmak istiyordu: ''Bu izdi· 
vacın bozulması benim na.zarmı. 

~atJ~er ~illJtl 
lan incilden cfimle1°r yazılı pal'' 
kertlan bizzat kendi seçmişti. 

;Eski Prusyanın kötü kıyafeV 
ortadan kaldırılınıtı . Artlk t.ok&l 
rskarpin, ipek çorap, Uç uçlu şa.P· 

ka güzel görlinmediği herkcıs ye• 
ni kıyafete hayrandı. Fakat bil' 
gün Bismark bu yeni kıyn.fete şıı 
sözlerle ıtiraz etntl§ti: ''Bu JuyŞ' 
fet a.caipUr, halkın. ya.d:rga.dığJ bit 
5eydir. Sa.ray meusularfyle bU· 
tiin memleket arasınıia bir ayrılı) 
doğurmaktadır. Bizde yalnız µşal<• 
lnr tara.fnıdan giyile!l bu kılık on1' 
giymiyc rnecbuı tutulanların ha)' 

siyetini rencide etmektedir." di 
ycrek bu yeni moda projesini st• 

da bütün imparatorluktan, bü
tün vazifelerimden hatta kendi 
hayatımdan daha . miilıimdir.,, 

Bu sözleri H0 rbert bir dostuna 
tekrarlamıştır. Oğlu da babasın· 
dan insanlara karşı bir kin teva. 
rüs rtrnişti. Bu kin onun en gti· 

.?.el aşk hayalinin in·kisarmd.an 
sonra daha şiddetlindi. 

Bundan sonra tabii kabalığı 

val,ı?iliği daha arttı. Her tarafta 
babasının yerini aldığı için ken. 
disine model olarak onun gaddar· 
lığını alıyordu. Halbuki babasın. 
d~ etrc.:.Jını teShir edebilmek ka
biliyeti olduğu gibi efsanesinin 

HAYATI ,YAZAN 

EMiL LUDVİG 
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bir muamması da vardı. 

Herbert de babası gibi herke_ 
sin nefretini celbetti. 

Başvekil evlallarınm istikbali 
hakkında küçük endişeler duyuyor. 
du. Ta.ht verasetiyle oğlunun a
rasında bir yakın! ·· teslslnc çalış. 
macsı hanedanının istikbalini bil 
tün h8.disel€re karşı kuvvetli tu

tabilmek içindi. Kurunuvüsta.i bir 
zihniyetle; kendisine tevdi edil. 
miş olan n.üf~z ve iktidarı öldüğü 

zaman gocuklarına bITakmak isti. 
yordu. Kendi büyük ve ZaJımet.li 

yükünü büyük oğluna de\·rcdebil
mek ümidini beslemekteydi. Bu. 
nun ıçin ·evlatları kendi.sine körü. 
körüne itaat etmiye ve onun e
mirlerinden dl§arr çikmamıya mec. 
burdu. 

Bismark kimseyi mernnun et . 

nıemişU. Bunun için büyük memur 
sessiz isyan içinde onun bütün 

harekiı ını gözetliyor, zalimin su
kutunun ilk işaretlerini tesbite ça. . . 
balıyorla:rdı. Muhakkak sıu:ette 

bu su~utu yeni imparatordan da. 
ha .iyi kimse hıwrlıyamazdı 

Bütün büyük memurlar bunu te
m~nru etmekteydiler. Her halde 
insan düşmanı bir ihtiyarın azar. 
lan karşısında tir ,tir titremiye 
yeni bir sarayın balolarında, av 
eğt€ncelerlnde, merasimlerinde, 
resmi kabullerinde bulunmak bin 
kere müreccehti .. 

Sarayın fazla ışıklı pencereleri, 
muhafız alayı, sayısız polis me • 
murları, imparatoriçe, maiyet a. -
layı bayrakları, armaları, hc..r şey, 
her şey yeni efendinin emriyle 
değişmiş, yenilcruniştl, 

Hiznıetkarlarm apartnnanlan 
:nm duvarlarını tezyin edeeelt o 

mak istmişti. 
Bu hareketi imparatoru 

hiddetlendirmişti. 

Yapılması mutasavver olan 
ynhatler için imparato?'e. bir hU• 

l!lwll tren lnzmıdı. Bu tren 
zırlandı. Trenin o:ı iki vagonu, 
il!) kompartnnanıı. ayrılmış, o~ 

geniı; iki ya.nmda da.ha küçük böl• 
meleri olan bir vagon ısalonu var• 
dı. <Devamı var) 
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