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Musolini, pek yakında 
Hitlerin nutkunu tefsir 

l' N.ırnara. 38 Sene: \ 
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.....______ ______ _ 
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ve tahlil edecektir 
Fransız Cumhurreisinin Başkanlık 

ettiği yüksek askeri mecliste 
y taarr•ızun 

planı hazırlandı 

Lcmdra, 7 (Hususi) - Bazı mahafildc söylen!diğine g5Nıı 
İngiliz hükumeti, Hitlerden nutkunun bazı noktalan baklan 
da i~hat ve tafsilat isteyecektir. Bunlar, nutukta müphem 
görülen ve manaları hakkında hüküm verilmesi güç Jasmılardır. 

Diğer taraftan, Çemberlaynın Hitlerin nutkuna cevap vermek 
için acele etmemesi ve cevabım çarp.mba günleri Avam Kamara· 
srnda vermesi mutad olan beyanata bırakmasr, başvekilin, Hb:. 
]erin siyasi bir teşebbüste bulunup bulumnıyacağıru bekledif; 
§ekilde tefsir edilmektedir, Bununla beraber, Çcmberlaynın Hitlc 
re menfi cevap vereceği muhakkak görülüyor. 

Musolini, sulh tekliflerini tefsir edecek 
Paris 8 (Hususi); -Berneden bildiriliyor: 
Berlindc cereyan eden bir rivayete göre Musolini yaKmda mühim 

(Devamı ! i1acide), 

~ iki lngiliz mayn gemisi Şimal 
Karadağ diriliyor denizinde hücuma ug" radı 1 Son@!Dakika 

1 . :· ~ . . . Hıtlerin tebeası 

~~~::n!~~ ~~ ... ,._ AD lfifil an d <®ifil ü ~ = 
~ llarwac olsa getirmez buna D t o M ~ 
'~::m~:~~. ah•allnl gö.Up c§l o c§\ r o c§l lfi) ~ \Qı <§). 
~"'-ınadı. \'ersay mezarlıtın-

ba,kaldırmak üzeredir. Paris 8 (Hususi) - Oğrenildiğine göre Cum 

1

. 
ili'--· ·--- ·······--- hurreisi M. Lebrun cephedeki Fransız karargahı-"- "llllYoruz, Kitlerin tebeası o. 

'lrıatbuat Sıırlardan. SUdetlcr- E unünkü snor nı teftiş esnasında cephe kumandanı Georges ile 
~ ba1tzıgıcrden, Karadağlar. :f l" Fransız ordusu başkumandanı general Gamelin 
~et aımıyorıar mı! hareketleri 2 nCİ ve hava başkumandanı general Vuillemin arn ı 

ı..._ e zora dayanan bir sol- sındaki askeri meclise riyaset etmiştir. Bu toplan i 

1 

~i:=.·~:~:::ı:' t.~7.:~: Say1am1zdad1r tıda Fransız kuvvetlerinin garp cephesinde ya- 1 
~~~rnarntıarı bir \'ersay kında girişecekleri taarruzun planlarının tesbit Eındm llor!an kmfJ~rr1n. vdrmazdan önct rtind Oky~ıı·· 
bıay, an i~in kendileri zorla- ---· edildiği zannolunmaktadır. ! swıdlf>..a/ınmış ~n son resmi 

... k .... ,,1an1 .. ? • ,. ~ 'OVf\\D et El\ n n ce '-O~ 1 Bugünlerin en zil:'~de ~erıı_kla ve heyecanla 
~, """""""""""'""" e;;;;}J ~ Y/ ~ ~ iiiii!!) YJ eı i :ıkunacak romanı şuphe sız kı şu olacaktır: 

Romanyada Baltıkta hangi devlete karşı 1 S A L V O 
ınecburi iş tedbir alıyor? Sovyet 9azeteleıine bakılırsa 1 A T E ş ! 

servisi Bu tedbir, büyük bir devlet tarafından yapılacak ! 1914 de denizlere dehşet saıan 
l4 - 70 yaş ara .. k 1. k 1 1 f k · · d' .f Alman korsan gemisi Emd·en Sınd tecavuze mv aveme 1 o ay aş ırma ıçın ır ı Mürettebatından Kurt Rückert baılanndan geçen binbir kor-

a her R u. ~ ı kunç macera11mın hikayesini anlatan yeni bir kitap yazmııtır. °' Gazeteler Balflk denizinde ~ovyetlere karşı ge1e· i Alman tahtelbahirlerinin rastgcldikleri gemileri denizindi. ı 
ene vazıf e 1 ! bine yolladıkları, Okyanudarda korsan gemisi dolattırdrklan 

cek devletin ismini yazmıyorlar· Rusların Baltıktaki i 1939 Avrupa harbi.sırası~~ okunacak en güzel ve.h~ı Verilecek I ! eser, tamamen hakılcate ıstınat eden ve çok tatlı bır uılupla 

tf k t• Al 1 d 0 d.. '" d'" 1 yazılnn S A L V O /\, T E Ş nl;.caktı'°. i mu va a ıye 1 man arı en ışeye uşur u 1----·--·-·-----····· (!.clfn: :sG.41/auc ;<s"rülı) 1 
( l' azı.sı 2 incide) O'a.:ısı 2 foc..idc) 



Ar11erika 
Büyük mikyasta ma-

nevralar yapacak 
Vaıi'ngton, ~ (A.A.) - Milli müdafaa nezareti, ordq mevcu· 

dunu, kanunen kabul edilmiş olan 280 Din kişili!< hadde çıkamlAk 
niyetinde olmadığını, kıt manevralarmrn büyük mi~yaıta yapılaca
ğını ve bu manevralann 25 b'ı:-inciteşrinden it;baren Amerikanın 

cenub kısmında cereyan edeceğini bildirmiktedir. 

lngiltere 
izahat 

Hitlerden 
istiyecek 

(Baş tarafı 1 lndde) 

bir nutuk sdyliyecek ve bu nutkunda Hitlerin sulh tekliflerini tef ~ir " ' 
tahlil edecektir. Bununla beraber, Duçenin sulh için tavassut etmiye 
ceği muhakkak görülüyor. 

Diğer taraftan, Nevyorktan bildirildiğine göre Bitlerin Huzvelt ta· 
rafından yapılacak bir sulh teklifini kabul edeceği kanaati kU\'\·ctlidir 
~imdiye kadar Ruzveltin ulh lehindeki birçok mektup'a·ını re::Id~tm'c 

olan Hitlerin bugün bu vaziyette bulunma ı efkamımumiyeyi m~n 1 

etmektedir. 

Loyd Corc dıyor ki : 

Sulh teklifi Hitlerin 
' 

dıinde bir silahtır! 
Londra, 8 (Radyo) - Bu sa

bahki gazeteler Hitlerin nutkunu 
tefsire !devam ediyorlar. 

··sunday Times,, nutkun hiç 
bir şekilde müzakereye esos ola 
rıyacağını söyledikten sonra tek 

· derhal kesip atmak ve red
;ietmeniıı de doğru olamıyaca -
~ ıı ilave ediyor ve "'Hitlerin nut 

'la karşı İngilte~enin noktai 
nazarını ihtiva eden mukabil bi::
•eklif projesi hazırlanmasınr,, 

muvafık buluyor. 
' Mr. Llyd George de "Suniday 

Express,. deki bir makalesinde 
ayni fikirdedir. 

Eski başvekil sulh teklifinin 
Hitlcrin .elinde bir silah olduğu
nu, bunun tek kalemde ve sebep 
göstermeden reddedilmesinin 
bazı devletlerin İngiltere için 
mühim olan müzaherctlerinf or. 
tadan kaldft"mıt~ tehlikesi 'ôföu
ğunu sövlüyor ve eğer er:geç, • 
konferans toplanacak olursa in· 
gilterenin bu konferansa muay -
yen ve kat'i bir programla gir. 
mesi lüzumunu işaret ediyor. 

Kı.:ırt Rückert bir nefer olarak askerliğini yaptığı Emdend~ 
iyi konufU§u, iyi görüıü ıayeıinde baıçavuıluğa ve nihayet 
Emden ıüvariıi Müllerin emit<ber çavuıluğuna kadar yük· 
selmiı biridir. 

Kurt RUekert, kitabına koyduğu ba1langıçta bakın 
ne diyor: 

Adını Kurt, kitabin üıtüne göz gezdirirseniz sonunda bir de 
Ruckert olduğunu görününüz. lkiıi bir arada Kurt Ruc. 
kert olur. Fakat lbu ikincisini Emdenden kurtulanlann içinde 
bugüne eriımitler, bugünü yaıayanlar varsa bilmezler. Onlar 
beni sade KurtJ daha doğruıu ''Müllerin emir çavuıu,, diy~ 
tanırlar. Şu, kahraman Müllerin emir çavuıu .. Bundan iki ıe· 
ne önce Emden zabitlerinden - zabitlerimden demem daha 
doğru olur - prens Franıuva Jozef dö Hohenzollem'İn, Em. 
denin kahramanbklarrru anlatan sabrlarmı bir daha okudu· 
ium zaman o günleri tekrar yapılım; yapmadddanmı tek· 
rar yafAllU! gibi oldum. (Emir çavuıu Kurt'un bahsettiği 
eser, vaktiyle HABER refikimizde "Emden konan kruvazör,, 
ianüyle İntiıar eden eaerdir.) Bu hikayeden sonra benim, 
tekrar doğrucLm doğruya Emclenin maceralarını anlatmam 
zabitirne kartı saygısızlık olacağı için bunu yapmıyacaitnı. 
Bununla benıf:>er fÜphe yok ki kitapta en büyük yeri Emden. 
de geçen günlerim, Emdenin geçirdiği günler ve onun em
salsiz kahramanlıkları dolduracak, fakat bu arada, kaymakam 
~ilerin emir çavuıunun çolc zaman eğlendirici, çolc zaman 
ıç ı12Jatıcı ve neticede tallı habralannı okuyacal. ve ıiz de 
onunla birlikte o günleri yaşayacaksınız. 

Kurt Rückert'in kaleminden çıkan Sal VO A TES'in 
daha ilk teErikaımda timdiyc kadar bu mevzuda yazılnr§ e;er
lerin en orijinali olduiunu •nlayacakıınız. 

Bir iki güne kadar 
® 

u EV 
Tekin değildir! 
Memleketimizde geçen son derece meraklı 

lıir zabıta romanıdır. 
Yazan: IAuz.affcr ES:!ll 

Y arıaı c :_~uyunuz 

IE5) a a a a n,A' 
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taarru~u n 
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Sovyet Rusya ve 
Baltık denizi 

Stokholm, 8 (A.A.) - Sovyet 
hüklim.ti Finla.ndiya hariciye na· 
zmnm Moskovaya gelrne~ine ıs· 

rar etmektedir. Siya i m:işahitle. 

rin kanaatine göre bu davetin ma· 
na-.ı So\•yetler birliğinin k: 1 li ;ine 
ve Finlandiyaya ait siya:)i m~.)ele· 

lerin hallini istediğidir. 
Henüz teeyyüt etmi}·en bir ha· 

bere göre Sovyetler birliği Aland 
adalannm tahkim edilmiyeceğine 

dair teminat istemekte ve Letonya 
ile E tonyadan yaptığı şekilde ba· 
zı arazi taleplerinde bulunmakta· 
dır. Sovyetler Finlandiyadan 
Corn~tadtrn müdafaası için elzem 
ad:lettikleri Hogland adasını iste· 
mektedirler. 
SOVYETLERlN ESTONYA. 

DAN YENi TALEPLERi 
Mo~kovo 8 (A.A.) - Dola;an 

bir habere gfüe S'.>vyetler birliği 

Estonyadan iki talepde daha bu· 
lunmuştur. Sovyetler Estonya top 
raklarında iki noktayı daha iş~al 
etmt'k istemektedirler. lki memle· 
ket ara ında imza edilen maahede 
Sovyetler birliğinin E~tonyada te 
>:i edeceği bir deniz ÜS:ıÜ ile bir 
hava üs ünün yerleri mütekabil 
bir mu\·afhkiyetle te!f.>it edileceği 
t~olunımrı.."thdt!'. 

Muahedede $(>\'yet kıtalannın 
bu üslere deniz yolu ile gidecekle· 
ri zikredilmektedir. Halbuki Sov· 
yetler şimdi s<iylendiğine göre. 
kıtaların Estonya topraklarından 
geçmek suretile bu üslere gitrnele· 
rini istemektedirler. 

Moskovada bulunan Litvanya 
hariciye nazırı Urbsys saat 22 de 
Molotof ile görüşecektir. 

Ecnebi mahfiBerindc söylendiği
ne göre Sovyet hükfımeti, büyük 
bir itimatla Almanyanın şimdi ha 
rekete geçecek bir vaziyette bulun 
mamasından istifade ederek Sov. 
yetler birliği veya himayesine al· 
dığr milletlerden biri büyük bir 
devletin taarruzuna uğra1ığt veya 
tehdidine maruz kaldığı takdirde 
hiç olmazsa Sovyet ordusunun ve 
Lit\·anya topraklarından geçmesi· 
ni temine çalışacaktır. 

Sovyetler birliği belki de Al· 
man - Litvanya hududu boyunda 
garnizon halinde kıtalar bulundur 
mak ve bu hududu tak\•iye etmek 
hakkını istiyecektir. 

Ecnebi müşahitler Sovyetler bir. 
liğinin Memelin Almanlar tarafın 
dan işgaline iyi bir gözle bakma· 
dığınr \'e bugün be~ki de Meme! 
ch·arrnda a3keri bir üs tesis etmek 
suretile Almanyanın bu ileri pos· 
tasını zararsız bir hale getirmek 
istediğini beyan etmektedirler. 

SOV1:'ETLER1N. LETONYADA 
İŞGAL EDECEKLERi ARı\Zl 

Arn terdam, 8 (A.A.) - Tel· 
graf gazetesinin Helsinki muha· 
birinin bildirdiğine göre Sovyetler 
Litvanyadan, bu memleketi ı\l. 

manyadan ayıran hudut boyu'l:ia 
i tihkamlar yapa!"ak bir nevi i\fa· 
jino hattı vücuda getirme'{ ha';:'u· 
"r istemektedirler. Burı:lan maada 
Lih·anvanın dar sa'ıili:ı:i" bir de· 
niz ü~sü tesis etm:?';: ve Al ın,va· 
rıın ~fenclde!d yeni istihka.,,·~rı. 

na 20 kilometielik bir m"1a'ei"' 
·al1il mi faf-rı i ·ti"ı';:a'llları inı:-~ 

"tl'l""'< ic;t"'m"':teiirl ..... 
Dl,iı:>r c'l',.•trn KT7.llordu Llt • 

vrnyenın ""'l binr1" ve crm:bı•n -
d:ı ha va üsleri tf'8is etmek ist<'. 
mPktedir. 

ı='"l\':-·ctı ... r h"r halde r f'tonyantn 
garp sahilinde al'ıı:ari 70 kilomct-

re genişliğinde bir arazi parça~ ı 
i§gal edeceklerdir. Gelecek hal ' 
ta başlayacak olan askeri muza. 
kereler neticesinde bu sahanın 
işgaline b~lanacaktır. 

Estonya, Litvanya ve Leton. 
yadaki Sovyet kıtalarının mevcu 
du bu memleketlerden her biri
nin mUsellah Jı:u\'Vetlcrinin mev. 
cudunu kat kat geçecektir. 

Sovyetler birliği bu tedbirlerin 
büyük bir devlet tarafından ya 
pılacak tecavüzle.re karşı muka. 

verneti kolayalştırmak maksadile 
ahndığını açıkça bildirmekte ise 
de Sovyet matbuatı Baltık deni
zinde Sovyetlere kal'fjı gelecek 
devletin ismini zikretmemekte _ 
dir. 

ALMANLAR ENDİŞEYE 
DÜŞTÜ 

Amstesdam8 8 (A.A.) - Sov
yeUcr birliği tarafından Bal
tık denizinde elde edilen muvaf
fakiyetlerin Almanyayı endişeye 

dlişUrdliğü Alman gazetelerinin 
verdiği karışık izahattan anlaşıl. 
maktadır. 

Kölnische Zeitung, Sovyetler 
Birliği ile Estonya ve Letonya a
rasında imza edilen muahedeler
den maksat Baltık sahilinin Sov 
yetıer Birliğine kareı yapılncak 

bir taarruzun hareket noktasr ol. 
masına rnfıni olmak olduğunu yaz
maktadır. Bu gazete Sovyetler 
birliğinin Aland adalarının tahki. 
malından korkması için ortada bir 
sebeb kalmadığını çünkü bu ye
ni muahedderi imza ettii:;rini ilfıve 
eylemektedir. Şimdi Sovyctlcr bir 
llğinin bu hususta endişeleri zail 
olmuştur. 

ESTONY A • Alı"vf.ANY A HU • 
DUT MINT AKASINDA NU -

FUS MUBADELESl 
Londra, 8 (Husus) - Tallinn 

den bildiriliyor: 
Estonya haıiciyc nezaretinin 

Alman elçisine bildirdiğine göre 
Hitlerin nutkunda Estonya • Al· 
manya hudut mıntakasındaki Al
man ve Eston nüfusu arasın.ta 

bir mübadele yapılması hakkın -
daki teklifi Tallinn hükumeti ta· 
rafın-dan müsait karşılanmııtır. 
Bununla beraber, Estonya hüku. 
meti bu mübadelenin ekalliyetle
rin reyine bırakılması esasına 

bağlı kalması arzusun:fadır. 

Romanyada mec
buri iş servisi 

Bern, 8 (A.A.) - Berlinde 
Alman ajanaınm verdiği mahi • 
mata göre, Romanya hük\ameti 
14 yaırndan 70 ya§ına kadar olan 
erkt'k ve kadına letmil edilme· 
ıi kaycliyle bir mecburi it ıerviıi 
ve askerlikler.ini yapmı!f olanlara 
mahsus aynca bir serviı ibdaı et· 
mittir. 

Mareşal 
Çan:c · Kay · Sek 
V.oskovaya b:r he)'et 

gönderiyor 
Roma, 8 (Radyo) - Şanghay. 

dan blldirildif;'ine göre. Maresal 
Çangkayııck Sovyct hükumeti ile 
b:ızı temaslarda bulunmak üzere 
Mosltovaya bir heyet göndermeye 
karar vermi"tir. Rusyaya gidecek 
olan C:i., -heyeti yakında hareket 
edecektir. 

; 

lngiliz mayın gemileri tecavuze uğradı 
Londr., 8 ( A.A.) - iki lngiliz mayn tarama gemiainin ditl 

ö~leden sonra tinıal denizinde Alman deniz tayyarelerinin hiioll"' 
muna uğradığı amirallık makamı tarafından bildirilmektedir. ti" 
iki tarafta ela zayiat olmarmıbr. 

Manş deni-zinde bir vapur batırıldı 
Londra, 8 ( A.A.) - Ba ıabah fecir vakti Holanda - A.merİll' 

kumpanyuının °8innendjik" vapunı Mant denizinde torpillenerelJ 
batınlmııtır. Vapur Nevyorktan Amıterdama gelmekteydi. Mii
rettebatından kimaeye birıey olmamııtır. Vapurun 41 kiıiclen i.,.,.C 
olan mürettehfttı bir sandalla kanya çıkmııtır. (Binnendjik,. 681' 
tonluk b~.. gemiydi.) 

.. 

Bufiinkü lik maç~ 
l.ı.rının neticeieri 
Bugün şehrimizde lik maçları· 

na devam olunmuştur. Dört saha· 
da yapılan karşılaşmaların netice. 
!erini aşağıda veriyoruz: 

Taksim stadında 
Öğleden evvelki ikinci kiline 

kar~ılaşmasrnda Karagümrük ta· 
kımı Altınorduyu 7·2 yenmiştir. 

Beykoz - Altıntuğ maçında, 

Beykoz 4·1 kazanmrştır. 
Galatasaray · Hilal maçı. Hilal 

takım çıkaramadığı için yapıla. 
mamış ve Galatasaray hükmen 
galip:m~. 

Kadıköy stadında 
Beşiktaş ve Jstanbulspor ta~ 

kımlan ara>:ındaki karşıla5mada 
maç Beşikta~ın 3·2 lehine bitmiş· 
tir. 

Japonlar 

Vefa ile Süleymaniye arasında· 
ki maçı Vefa 5·2 kazanmıştır. 

Süleymaniye stadında 
Bu stadda yapılan ikinci küme 

lik maçlarında Eyüp, Alemdatl 
2.1 yenmiş, Galatagençler ile N 
nadoluhisar takunları 2·2 bera· 
bere kalmıs. Demirspor. Beylerb" 
yine 3-0 mağlup olmu§tur. 

Beaiktat stadında 
Topkapı • Fenerbahçe karşılaş. 

masında, Fenerbahçe TopkapıYi 
ıl·l Yf'.nmi,tlr. 

Feneryılmazla Beroğluspor afl· 
~ındaki maç 3·0 Beyoğlusp:ırun it 
hine bitmi~tir. 

Anadolu, Galatasporu 4.3 ytfl' 
miştir. 

Yugoslavya. Romanya '' 
Macaristan arasında 

a Çin fırkası Anlaşma 
imha ettiler k 

Çinliler de, kazandık- üç devle•, müşlere 
ları bir zaferin tenliğini; . hudutlarındakı 

yapıyorlar kuvve .I aza ,·lıyor.·aJ 
Tokyo, 8 (A.A.) - Japon ordu ı 

kumandanlığı, Kiang·su vilayetin· Bilkrc~. 8 (.\.A.) - Rador • 
de Siou·Chui dağ \•adisinde mu· jansı tebliğ ediyor: 
hasara ettikten sonra sekiz Çin 24 eylCılde, Yugoslavya hükıl' 
fırkasının imha edildiğini ve Çin. rneti , Rumen hükümeti nez:lirtd' 
!ilerin muharebe meydanında 7000 dostane bir teşcbbü.,te bu:una:-a'< 
ölü bıraktıklarını bildirmektedir. Romanya ve Macaristanın mUştl 

Chung-King 8 (A.A.) - Çinli· rek hudutlarında bulunan kuvv-er 
ler tarafından Chang-Cha muha· !erini hep birlikte azaltm:ıla;ı~ 
rebesinde kazanılan zafer dolayı· Rumen hükümetince muvafık # 
sile bütün nasyonalist Çinde umu. rülüp görülmediğini sormuştur. 
mi şenlikler yapılmaktadır. Gün· Ayni zamanda Belgrat hükü.11' 
düz tezahürat yapılmış, gece fe· ti, Macar hükumeti nedin:ie dl 
ner alayları tertip edilmiş ve ha· buna benzer bir teşebbü:;te bul\Jlf 
va fişekleri atılmrştır. mu~ tur. 

Gazeteler neşrettiği hususi nüs· Humen hükfuncti kendisine >" 
halarda otomobillere. kamyonla· pılan teklifi derhal cidji bir sı.ı:-e' 
ra ve otobüslere bindirilen Çin te nazarı dikkate almı,tır. 
kuvvetlerinin son 24 saat zarfın. 30 evhilde l\facar hükOm:!ti, ~ıJ 
da Chang·Chain şimalinde yirmi gosl~ \ 

0

hükumetine yaptığı bir ıe11' 
mil ilerlediklerini bildirmektedir· !iğde Macar a •keri m1kam:.ıu11ı1Jo 
!er. mühim bir nis'.>et dahilin:ie ask~ 

lere mezuniyet vermeğe hazır 
duğunu bildirmiştir. Amerikan 21rhhsın

daki kundakçllıkl 
Berlin 8 (Radyo) - Amerikan 

matbuatı "Arizona., harp gemisin 

~e bir kundakçılık hareketinin 
meydana çr!;:arıldrğı hakkında!d 
habere büyük bir ehemmiyet ver· 

Rumen hükumeti de. Macar 11il' 
kümetinin aldığı tedbirlere rnUş' 
bih tedbirler almağa amade bılıı: 
duğunu Belgrat ve Budapeşte 11 
kCımetlerine bildirmiştir • ./ 

Ramazan 
mektf'dir. Hatta bu hAdisenin ge· /stanbul müfliilütünden: O' 
mi mürett.e'Jatından birçok kişi. Birinciteşrinin on dördüne ~"' 
nin ölüm ve yaralanmac;ma se~h sadif cumarte"i günü Rarnas;;, 
:ılduğu yazılmaicta:iır. Gemi mü· ~ı ifin iptidası olduJu ilan o!\lfl 
·ettebatma hiçbir izin \'erilmemek ~ 
tcdir. Ha::Iise vukua geldiği esna· 'I' 
1a "ı\rizona .. Amerikan filosunun ı iştirak etme!( üzere gi:liyor~ı.l 
büyük Okyanustaki manevrasına ':)an Fcdro lin:anına girmi~tı· 

i 



rek 

e )_,. 
.• -eı 5,,.. 

ti. 

Gİ©\IFÖIP> lbö1r 
t~~©ldüıff 

Batı rılacağı bildirilen 
vapur yaklaşırken ... 

~rner i kan sa ni ller inde bir ecnebi 
den ızalh gem ısı 

Vaşington, 8 (A.A.) - Geçen 

~ günü Mi:ıminin 15 mil açı· 
~~~ bir ecnebi tahtelbahiri gö· 
ltıek üğu beyaz saraydan bildiri!· 
Ve ı:;dır. Tahtelbahirın hüvıyeti 
!) •• ngı ahval ve şerait altında 

görütdü 

"~Uldiığ"' 'f R u ı şa edılme.-niştir. 

lar uıvett, geçenlerde Boston açık 
ela 1ll<la bir ve Ata)!<anın cenubun 
ııu: ikıncı tahteıbahır gö:iildliğu 
r1 lk Yan etmişti. O zamandanbe.. 
&ö~ı ~ef.a olarak bır tahtelbahir 

duğu resmen bildirilmekte· 

dir. 
Batnılacağ1 bildinlen 
Amerıka vapuru 

Vaşıngton, 8 (A.A.) - Dört A· 
merikan muhribi atıantikte "lro
quaıs,. gemısıne mülAki olmuşlar 
dır. Bundan evvel, gemi kumanda 
nı telsizle verdiği malfunatta seya· 
hatin normal şekilde cereyan etti· 
ğini ve bir taarruz vukuun'ia yol 
cuları kurtarmak için icap eden 
bütün hazırlıkların yapılmış ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Tavassut şayiaları 

0 
~e9yyüt etmiyor 

i 4U1v3 ~te Aln1anyadan bu hususta 
p resn1i bir ~ekht yapılmadı 

~raı lirlı;, 8 - Beı ımde, Hollanda ı bıle Hitlerin talebi üzerine reisi· 
ıç111 

1<:-ııı ile Belçika kralının sulh cumhurun müdahale etmesine iti· 
~tir lavı:ısruttn bulunncaklanna ra:ı etmektedirler. Çünkü bunlar 
d~.,. haı:ı Umitlcı vardır. Bu iki e\'vrla Almanya lehinde teşebbüse 
l\ ~ reisı harbın başlangıcında eçilmi~ olmakla ittiham ~imek 
~t ~ ııt arzı.su gösterml~lcr, fa- ten korkmakıadıl'~~ Sp,qra da 
:\ 

41 
11 akım kalmıştı. Bcrlindckl sulh davası için olsa bile Ameri· 

k:ı. U L'lra gore. Hıtlerin son mıL kanın Avrupa işlerine kan~masını 
•~ ı'l'ine bu \o:da yeniden te· bir anane olara1~ tecviz etmeme~te 
O;,ıl .. ; 1 o'acnklıı. Musolıninln lır !er. 
h\kkı '>ır nutuk ı:ıü~ liycrek sulh 
d, ,

1 
naa sarih si1zler sö~ lh·ccc>ği 

1 ~;1,:e bu şıı.yı3 ıır arasındadır. 
bıı111 "" ve Fr&nsa mahafili 
1.. /tı birer teeortihe mnl-ııyctin • 

..,, b• l'tu -ır addf'.mck1 c dir. 
" t 1~lte resmi •ehli 7 ,, , 
"-t 

· '·rn~dı 
tııı (•ı) ..... 8 (.\ .. \.) - llıtl~· 

\ 1 
• t ..... e.t ta.a.ınJa l ra:>ıla .. ı:t 

ı l> "\..ı u• ı ı. ~ I <l •u h.L.ı.J.11 t: .. 'C-J.ııe -d 

,,~ 1"clen .:>İr hı:.ıer v.::ılm.!,. 
~k e Huz\·eltin bu naberı M ,ı. 
~a• 1 te::Jiğıni bıldınne~i ·çın 
' . " ı "· a. a ~a!ahı yet \·crıt.nı~ · 

l{IQ,_ 

}"ll;ı tltın etratındakıler ~u .Je· 
ta b 

13,11 Ulunmakta:lırlar: 

~ lt\aıı~un ınana~ı :;ıudur: H1.1z\ I!. 
l"rıt • a · . ~ ,l.oma~ı yuı u ıle r · 
, ,~ te~tifde buıunmaJıK;'. 
ıııı ~~ın bildirdiği .\iman tek ı 
kıı ~ tt dıkkate almıyacaktır. 

l'llıııııeın :•ı tn<! ele ınin Rut' ··r. 
~k:ı.1dıe lasav\ urlarını an arr.ah 
li1t• •e \ b cttı ta / iman proj)aganJJ. • ~ 
a1Qrı t/alından uçurulm..ı b 

'.\(,~ trıın duğu siya,ı mıhfill~r · 
~il\ ('ktectır . 
Cttttrıka-;ta ,j muhtehf 
\.ı Y~''•ar 
kv

1"6tvn . 
J...:'at:tı • o lA. \.) - (1.-
t;a.rıat~t nazırı Hull, m:ıtbuat..ı 
\ıaSsutt b(.1 1 ·~narak Ruıvelt 

a:ıııı b' a bulun.m::ı::.ı içın A m:ı. 
t(j ır le' r e Okud ~ ıf yaptığın' gaıe~ı> 
her1 t ugltnu soylemış ve bu 
tQt efsır tın 
~ ır. e ekten ıçtınab •· · 

~·eltın A 
lıtun vrupa ihtilafında ta· 
l\]n. u teklif etmi~ o!a:ı John 

~'~ ··•anlar t G""' \eııı arahndan bu h•.ı 
~r .... ,.ken habere kar<::ı a • • 
t '"'"' re-· . • ta buıu -1 ~::u-ni:.ırun t:ıv:ıc:;· 
~~elcı1g111~a~rı k11>:.ıl etm~ i la· 

rı l{u 
1 

beyan Nn,ı •·r. H ıt· 
r>k.- Z\eltı • 
· ~~ d · .. n la\ a ~utunu : te· 
ı..... ı.tşunn • 

.. ~1 !\ı"a • U,{lln" d1ir \ ~rilcn 
1\ a ;/ sı ll'1 '1f' 
Sı kal"lıJ a ıllerch. itim1t,ız· 

'tlcn, -~~ı.tır. .... 

Hariciye nezaretinin etrafmd:ı 

bulunanl:ı:-, Fransa ve lngil tere 
nın mu\·a akati a:ınmadıkça Ruz· 
\'eltin ta\ ass~tu me\·zuubahs ola· 
.;ııyaca •ını sa!•':ım3maktadırlar . 
Diğ~r cihetten resicium!lur şim· 

diden akamete mahktim olan bir 
mJzakereye ta\·assut etmek ve ha· 
ki!~i bir sulh te;isi için d~1i1 de 
adccc bır müta-~1·c temini için 

1-Iitlerin tertip ettiği böyle bir ma· 
,.,evraya -ilet olmak istememekte· 
"1ır 

Amzrık'ln efk:\n umumiye:;i Hıt 
lerın nutkunu şiddetle tenkid et· 
mekte ve bu nut1<un na;i nazariye· 
teri ile mtittefiklerin nazariyeleri· 
nın tc!ıfi kabil olmadığına bir de-
lil teıkil ettiğini beyan eylemekte· 
dır. Hıtlere ~öre sulh AlmJ.n hak· 
!arının \C ihtivaAlarımn her şeye 
takaddüm ett;ğinin bütün millet· 
ler tarafından tanmmac::ım ve Al· 

m'.ln tah:ı1<1cümü altında herke in 
"C"ek kendi arzusu ite gerekse k'Jv 
vctJ,. lxıvun elt'mP<::i demektir. 

Va'ter Lıpınann. uzak şarktaki 
a '''et•" Amerikaya don<tnmıc::ı

nın büvük bir '"<::mı~ı büylik Ok· 
1 ~ amı..,t:ı u~luııdıırmak mechuriye· 

tıni tahmil ettiğini \'e Afrika sa11il 
lermde mü<::temleke ı stiren Alman 
yanın bütün Amerika mi!letleri 
ıçın 191 ı d~inden daha büyük 
bır tehlike te5kil ettiğini söylemi~ 
t ır 

Hıtler, Sovyet aak.-ri 
yarjımından ıdçrn 
bahsetmed1 ? 
Tokyo, 7 (A.A.) - Havas: 
Almanyadan sansasyonel sulh 

teklifleri beklemekte olan Japon 
mahafilleri, Hitlerin tekliflerinin 
muslak ve karanlık mahiyeti kar
şıs•nda sürpriz hiısetmi~tir. Bu 
mahafillerin fikrine göre, bu tek 
liflerin Frano:ıı ve fn .. ;ı•,.re tara. 
fıri'ln kabl'Hi i-ıılr~n~·.,dır. 

Japon mah .. fillcri h=thasra !!U' 
rasını alaka ile kaydetmektedir. 

Taarr1;1.z hazırlığı 

Müttefikler Fransa da 
3000 Tayyare 

tahşit ediyorlar 
Almanlar da sulh teşebbüsleri tamamiyle 
neticesiz kalınca taarruza geçeceklermiş 

Parla, 8 (A. A.) - DUn gene
ral Gamelin ve Vuillemln ile İn
giliz askeri şefleri a.rumda vu.. 
kubulan toplantıya iştirak etmiş 

bulunan İngiliz hava mare3alı Slr 
Cyril Nevall, tnUttefıklerin ara -
lannda it birlJii yaparak yakın
da 3000 tayyare kullanabilecek.. 
!erini allylemlt ve ketlf, avcı ve 
bombardnnan tayyarelerlnden mu 
rekkep İngiliz filolarmm Fran -
aaya geçmi,f olduğunu ve bunlan 
takiben diğer filolarm da gönde
rileceğini ve müttefiklerin hava 
UatnnlllğUnU elde edeceklerini l . 
llve etmiftlr. 

SuJb taarruzu akim kalırsa 
Londra. 7 - Hitlerin sulh ta

arruzu aklın kaldıktan sonra ec.. 
nebi askeri milteha.ssıalar, Al
man ordmunun garb ccphetıinde 
büyUk bir taarruza geçmesini 
bekliyorlar. 
Yoqayır Post gazeteeinin 

yazdığuıa göre, Alman crklriı -
harbiyesi Belçika ve Hollandanm 
bitaraflığını ihlal ederek Majino 
hattmı çevirmek yolunda tema _ 
yUller göstermektedir. 

Alman tahşidab 
Paris, 7 - Almanlar, Polon -

ya cephesinden garp cephesine 
büyük ııevkiyat yapıyorlar. Al • 
manlann tah§ldatı bilhassa Ltık

eemburg ve Belçika hududu civa-

Cumhurreisimiz 
Dün Mille.t Meciainde 

11e~gul oldu 

nnda görülmektedir. Fransız baş 
kumandanlığı, Almanlann bu tah_ 
gidatını büyük bir dikkat ve te
yakkuzla takip ediyor. 

Fransız mUteh&lll!ısalrına göre, 
Almanlar Vazburg ile Aix _ La
Chapelle arasmaa Slgfrid hattını 

aUratle tahkim etmekte ve bu 
!§terde binlerce amele çalıştır -
maktadır. Almanlar, buralara u.. 
zun menzill1 toplar da yerlegtiri· 

yor. 1 mUşkiilat ve manialarla karpJa • 
Petit Parisien gazetesinin as - ~acaklardır. 

kcri muharriri Almanlann Ren BİR ALMAN TAYYABDI 
ile Mozel arasında Majino hattı.. FRANSADA YERE nfDI 
na yaklaşmak için büyük gayret Parla; 8 (A.A.) - Bir :A&.o 
ter sarfettiklerini, fakat gimdiye ma.n tayyaresi g5rüf eartıanma 

kadar bütün teşebbüslerinin püs- fenalığı yüzünden yanllllıkl& l'lm 
ktirtilldtiğlinU kaydediyor. sız hatlanna inmletlr. Pilot ll'ım· 

Almanlar garb cephesinde ta _ sız aakerlerinin etrafmı •kbim• 
arruza girişirierse Majino hattı görünce hayret etmJttlr. Tan'IN 
önüne varmazdan enet büyUk 'ile ri.kipleri esir edilmiıJleırctir. 

Finlandiya 'ihtiyat askerleri 
silô.h altına çağırdı 

Almanya Memelde 
tahkimat yaptırmıyor 

Bem, 8 (A. A.) - Helainkl 
den Alman istihbarat bürosuna 
bildiriliyor: 

Harbiye nezareti gu tebliği 

neşretml§tir: 

Bitaraflığın mildafaasmı takvi
ye etmek lilzumu hasıl olduğun
dan ihtiyatlar fevkalade bir ta _ 
Um devresine çağmlmI§lardır. Kış 

lalarda kalabalığa mani olmak i
çin ihtiyatların bir kısmı köyler
de tahkimat işlerinde kullanıla • 
caktır. 

Musolini nutuk 
söyledı 

Kaunas, 8 (A. A.) - Tasrih 
edildiğine göre, Sovyet hük\ıme
ti, Lltva.nya arazisinde biri sahil 
boyunda olmak üzere iki tayyare 
Us.sil tesis hakkını istiyecektir. 
Sovyetler bundan başka bugün 
kullanılmamakta olan Llepaja -
roıni8kl demiryolu üzerinde ser • 
best transit imkarunı ve ayni za
manda Niemen nehrl yolu ile 
transit olarak kereste nakliyatı 

hakkını ,da taleb edecektir. 
Buna mukabil Vilno şehrinin gf

mal mıntakasında bulunan yirm1.. 
ye yakın köyün :Utvanyalı aha • 
lisi, anavatana altmek huauııun -
da serbest bırakılacaktır. 

yanın Memel limanmda yapmak -
ta bulunduğu tahkimat illerini 
tatil ettiği haber verilmettecUr. 

Beri inde 
Propaganda 
Nezaretine 

Bomba atıldı 

Ankara, 8 - Cumhurrei.simiz Roma, 8 (A.A.) - Mu901ini, 
M~melde Alman tahkimatı 
Kaunas, 8 (A. A.) - Alman.. 

Zürih 8 - Berlinden ıelea ha
berlere göre cumartesi ıec.t 

propaganda nezaretinde bir bom 
ba patlamııtır. Taf.uAt yoktur. lsmet lnönil dUn öğleye doğru Sardenya şefleri önünde yeni bir 

BüyUk Millet Meclisine gelerek bri nutuk söylemiştir. Italyan hüktı. 
müddet m e§gul olmu§tur. Cumhur met reisi bu defa yalnız ekono· 
reisimiz saat 16 da da Orman çift miden öahsetmiş ve beynelmilel 
liğlni te3rif et.mi§ ve Söğütözünc I vaziyet hakkında hiçbir telmihte 
doğtu bir gezinti yapmJ§lır. bulunmamıştır .• 

Ö-leı~is . lzmir ''"'11:\:ıda 

Bir tren 
kazası oldu 

Diğer taraftan Berlindeld Mu
solini meydanı pllkmın bozuldu
ğu ve meçhul kimseler t arafmdan 
bunun üzerine Stalin . meydanı 
yazıldığı bildiriliyor. 

Almanyada siyaseti
miz tenkit ediliyor 

Vagonlar parçalandı, M 1 s t r 
ölü ve yaralı va r Başvekili

baya.nah İzmir, 7 (A.A.) -- Dün gece 
Odemişten hmire gclmekte olan 

F A · Al 1356 numaralı marşandiz katarı r B n S 1 Z j a n S 1, m a 0 Ya 0 1 n ı Develi ile Cwnao\·ası arasından 
· t · • d geçerken katardan on beş vagon 

sıyase ımız en memnun koparak yolda kalmış ve bu kata· 

Olmadlg .. ını bı' ldı"rı'yor ~I takibe:ı gelme!,te olan 1312 nu· 
maralı yolcu treni bu vago:ılara 

Bem, 1 (A. A.) - Havas a... 
jansı bildiriyor: 

Almanya, TUrkiyenin ııiyase

tinden gayri memnundur. Ber
linde çıkan siyasi ve ekonomik 
"Sudeatcho" gazetesi, 
rette millhem bir 
Türk zlmamdarlarını 

tenkld etmektedir. 

bariz su
makalede, 

§iddetle 

ki. Hitlerin nutkurJla Rusyanın, • 
askeri yardımda bulunacağına 

dair hiçbir sarahat mevcut de -
~ildir. Japon mahafilleri, bu sü
kfıtu, Rusyanın bitaraf kı1lmak
ta devam edeceğine bir delil e:ibi 1 
telakki etmektedir. 

''Sudestcho" g:u:ete:.inin bu şiddetle çarpmıştır. Bu çarpışma 
yazısında ilerl silı a1cn esaslı şL neticesi yük \'agonlarmm dördü 
klyetler şunlardır: kfıınilen hurdcha~ olmuş. diğerleri 

"Alman siyasetini ve ezcümle 1 de az çok zedelenmi~tir. 
Von Ribbontropım MoskO\'a se. ı Yolcu trenindeki yolculardan btr 
yahalini gayri milsait lıir tarzda kı~i ölmıi~tiir Katar mt"murl:mn· 
tefıfü etmiş olduğu l"lr, TUrk d::ın Mustafa oğlu Ctm3l, ateşçi 
matbuatının yola getirilmesi IA- :'.lu"-tafa. yokularrl.ırı '-1hı!.: '.\ fm · 
znndır. maris po"-la müdı1riinii:: krzı ~ş 

TUrkiyenin siye..~eti Alman a- ya~larrr.,fa J ftihr cfa p.ralanm~. 
leyhtarıdır. ı !ardır. 

Nih1t)t.t Almanya, TUrklyenhı 1ı :'.\hirlrlc·:umumtlık tahk11c1'ta vıs • 
lngiltcrc ve Franııa ile olan an • 1 ziy('t f'tm:~rir. Yolun enkaırtll · 
laşmalarmın mann.qını anlamn • 
maktadır. Ve Turk resmi mıshfil. 
!erinin bu hwıu._"11..a v~rdiği iza. -
hat, samimiyetten iLridir.,, 

tPmillı-ıım""'rf' h~'ilarmr;tn. P.tt 
ı:ün o:a:tt t~ " k;ııfar ~~~' 
tekrar ba~iryacağı heklenmekt .. 
<lir. 

. 
nın 

"Demokrasilerin he~ef • 
lerini be:lİmıemiş 

bulunuyoruz,, 
1skenderiye, 7 (A. A.) "Röy

ter,, - Bafvekil Ali lıılahir ı-f&, 
gazetecilerlt: ya.puf• bir sörüt -
me esruuımdıt. ıu beyanatta bulun 
muşt.ur: 

"- ~c: D!r 1~ • Kar 
it.tifak J:ıUMNt'.ei O>lnıallUf bulma 
saydı da.tıi, ~ı:strr.~ OOyilk J:Sri -

aııy:ı aur-.rator\u~n kUll bat
tı ~.~~--~ ;,.u~nün ayni teeelb 
eofoı·ll. -W..;~ ı:'A1t1~1"811llcr.n ıa.. 

•i..:t~('ri.~! '7~ ~yeııi~edın~ Vı nlıı: 

berdrr"ctDt':~~edir •• 

B:ı4 ı.,~:: tıilab.n:: JIMftn :ra -

tdl ~ Al...:!Ş-J l.rtt.:i ~· M •'> 
d .. "t•ll.:111 • .: .. ·:..:;; • t&n ~·· . 
nn tfı:ı .w:c" '.fl~h t.ehe.rı. • 
ettbuapJt. 
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.le .lı. Jştan Yahudileri 

irkan Turani de yalnız ! 
19 

dinen mı Musevi? 
J.chistanın büyük bir kıs-
111ıum Alman işgali altına 

girmesi üzerine ortaya y<'nl 
bir l"ahudi meselesi çıkını~ 
bulunuyor. Filhakika, 38 

milyonluk L<''•i..,tanda 3 mil. 
yondan fazla Yahudi ,·ardır. 
Onun için, Almanyanın Le. 

Jıı..tantlakl \'ahudil<'re kar.,ı 

da ~eni~ bir temi.deme ha
rl•ketine giri':'İl) ~iri miyt•rc
,ğl zchlnlnl nıC' ~ul etmek. 
tl'ılir. 

Diğer taraftan, Leh Ya. 
huclllcrinln \'C umumiyetle 
Şarkiıhrupadaki \'ahudilc • 
rln Sami olduklarına, yalmz 
din lllbarllc lfusc' i, fakat 
ıı-kan İ!oılin·, hatta ~loj;ol ol
d.!klarına dair bir kanaat 
\ardır. Buraya alılı;'.;ınıız ya
zıd~ bu mesele tarihi 'e iL 
nıi bakımından tetkik edil. 
mel.1edir. 

Romanyada Yahudile:- düı kil 
bir kavim değildir. Hatta kendi. 
lerine sorarsanız Bulıtunnassar 

zamanmdanberi orada bulunduk
larını söylerler. Bazıları da Tra
jan lejiyonları ile geldikleri kana. 
ııtmdadır. Fakat doğrusu aranılır. 
sa Romanya Yahudileri de Lehis
tan ile KUçük Rusya (Beyaz 
Rusya) nın te§ckkül ettiği men. 
hadan çıkmışlardır. 

Jşin garibi, Şarki A vnıpa mem. 
lekctlerindeki Yahudilerin ( hiç 
olmazsa bir kısmının) yalnız din 
itibarile ~lusc\'İ olmaları ve da. 
marlarında Ha::reti lbrahimiı. ka
nından bir damla bulunması ka
bildir. HakikatC'n, kırmızı saçları, 
y:ıssı bunınlan ile hiç te Akde_ 
niz yahudilerine benzemezler. On 
!ar bilakis esmerdir, saçları si _ 

yahtır ve yilz çizgileri ince ve 
'lluntazamdır. 

O halde şarki Avrupa yahud.i.. 
leri D'kan musevi değil de ne
dir? 

Aısağıdaki hikayeye inanmak 
lazımgclirse, bunlar Ortaçağ'da 

hicret etmiş Mogollardan ibaret
tir. Hikaye şu: 

Onuncu asrın ortalarına doğ

ru Kurtabada Hasday İbni Şap. 
rut isminde bir yahudi vardı. Bu 
adam halife III üncü Abdurrah
mamn hususi müşaviri icli. Fa
kat yahuı::lilik için çalışan, yahu. 
di ırkının itilasını kendisine ga· 
ye olarak kabul eden bir adamdı. 

Hasday ibni Şaprut bir gün 

fstanbuldan (yani o zamanki Bi
zanstan) gelen tüccarlardan işi. 

ti yor:: htanbuldan deniz yolu 

ile on (:Ün uzak bir yerde, Hazar

lar krallığı diye bir memleket 
varmış. Bu Hazarlar musevi di
nindenmiş. Başlarındaki kralın 

ismi de Jozefmiş. Bu kralın Ka. 
radeniz sulannda deri ve balık 

ticareti ile uğraşan bir çok gemi
leri varmış. Bizans kralı ile ara
sı çok iyi imiş, biribirlerine hep 
hediyeler gönderirlermiş. 

Bunu işidince, Halife Abdur. 
rahmanın yahudi veziri hayret 
ve sevin::e düşüyor: 

"Demek, diyor, dünyacia bir 
musevi milleti varmış. ha! O hal
de ne hakla yahudilcri vatansız, 
milliyetsiz bir kavim diye itham 
ediyorlar? Artık bundan sonra: 

"Yeryüzünde her milletin bir 
devleti ve vatanı var, sizin yok! .. 
diye yahudilerle alay edenlere: 

"Bi.zim de Hazar devletimiz 
var!., ıdiye cevap verebiliriz .. 

Arap hükümdarının yahudi ve
ziri bu düşünceler içinde kararını 
veriyor: 

Hükümdarın vezirliği gibi bü. 
yük mevki ve itibarını terkede
cek, Kurtabadan çıkacak ve gün
lerce karada, denizde yolculuk -
tan sonra, bu mukaddes toprağa 
gil::1ccek ..• 

Bum bnr Terdikten sonra, 
l'VVcll, B1.ıana imparatoruna bir 
:.daf1 c. g!Jınderiyor ve imparatora 

yacfİğr mektuptJ. lstanbulua. 

sonra Hazar krallığına 
olan bu murahhası-:a 

gitlcce. 

k0larlı!. 

göstermesi hususunda ricaJa bu. 

lunuyor. 
Bizans imparatoru Enclüli.: 

vezirinin mümessilini c:ok iyi ka: 
şılıyor ve altı ay ya 'ındatutuyor 
Hazaristana denizden gi.Jemiyc
ceğini, çünkü havaların Ç'"k fır. 
tınalı geçtiğini . karadan gitme· 

nin im~anı olmn<Vi:ı ·ı, çi.inl:ü 
Hazar kralı bütün kom!ju me:n
lcketlerin muharebe halintlc bu. 

lunduğunu söylüyor. 
Bunun üzerine Hasd\l.y'ın adıf· 

istanbuldan kalkıp gene 

Fransızlıu· tC\'""'~ınclan iş~al olunan bir Alml\n şehrinde, Alman 
hc.:p ölüleri "mezarı önüncle bir Fransız askeri nöbet bekliyor. Ilclçikaı1a beton olaral< yapılıııı~ ih'Ti lıarb karakollan .. 

mı 

Kurtabaya dönüyor. Yahudi vcJ 
zir bundan son derece müteessir 

oluyor ve Bizans hü'· ümd\l.rı a 
yeni bir mektup hazırlıyor. 

Bu sıra ··a Abdurrnhmnnın s'"· 
rayına İslav kral nın ekileri g('. 
liyor. Vezir meseleyi o ]ara aç.

yor. Elçiler de: 
- Siz yaıdığınız me!:tı.bu b' 

ze verin, bizim krala götürelim. 
diyorlar. Kral mektubu Macaris
tanclaki yahudilerc verir. Onlar 
da Bulgaristandaki musevilerc 
gönderirler. Oradaki mm:e,•il 
de Hazaristana gidinceye kadar 
diğer yahudilere teslim ederler. 

Hasday Hazar kralı Jozefe bir 
mektup yazıyor ve bunda. kralır 
idare ettiği milletin hakikaten 
musevi devleti olup olmadığı:ıı 

soruyor, yeryüzün:le museviler, 

bir devlet kurduğu için kendisi. 
ne te~ekkür ediyor ve mektubu
nu : ''Yaşasın kralımız Jozef 
hazretleri!,, diye bitiriyor. 

Leh - Alman harbi sırasında Alman başvekili Hitler, cephede yaptığı bir teEtiş sırasınC:a 

-==================- -----~------------------------------------------------~-----------
Mektup, yahudi tüccarlar va. 

ııtasiyle elde nele Hazar kralına 
kadar gi~iyor. Kral Jozef, Has

daya cevap yazıyor ve bunda ~un 
ları bildiriyor : 

Hazarlar, Yafesin oğulların 

Togormanın torunlar•:Jır. To. 
gormanın on oğlu vardı. Bunlar
dan biri de Hazcrdi. Hazer oğuL 

ları kalabalık nüfuslu kavimlere 
karşı mücadele etmiş. onları Don 
nehrinin ötesine sürmüş ve yer· 

terine kendileri geçmişlerdir . 
Fakat, Togormadan beri Hazar. 
lar Yahuda dinini unutmuşlar, 

puta tapmıya başlamışlar. 

Nihayet, Hazar krallarından 

Bulon bir gün gökleri:ien bir ses 
duymuş. Bu seste Hazarların pu
ta tapmayı bırakmaları, kendi • 

lerine bir din seçmeleri tavsiye 
olunuyormuş. 

Bunun üzerine kral Bulon biri 
müslüman, biri hıristiyan iki he

kim çağırmış. Hıristiyana: 
- İsrailin dini mi daha iyidir, 

müslüman dil"i mi? ::!iye sormuş. 
Hıristiyan hekim: 
- İsrailin <lıni daha iyidir, ::Je. 

miş. 

Hazar kralı müslüman lıekin•e 
de sualini: 

-- israilin dini mi dana iyicir. 
hıristiyan dini mi? şeklinde tek
rar etmiş .. 

Müslüman hekim: 
- İkisinden elbette irail dini 

::Jaha iyidir, cevabını vermiş. 
Bunun üzerine kral Bulon. 

din olarak museviliği kabul edi

yor. Ahalisi arasında bulduğu 

bu dini öğreniyor, evvela kendisi 
musevi oluyor, sonra muhariple
rinden dört bini, ondan sonra da 
bütün Hazarlar musevi dinine 
giriyor, 

- Şaşılacak şey, dedi. Doğrusu 
buna hiç ihtimal veremezdim. 
Bay Nuri, anlatır mısınız? Nasıl 
oldu bu vaka ... 

- Refikten kimse şüphe etmi
yordu. Bu çocuk halli delikanlı

dan böyle bir §ey memul o_ 
lunmuyordu. Sorgu hakimi kendi
sini sorguya çektiği zaman böyle 
saf bir çehrenin altındn pek kirli, 
siyah bir ruhun gizli bulunduğuna 
§Üphe etmedi. 

Ve safiyetle söylediği sözlere 
inandı. 

- Söylediği sözleri nereden bi
liyorsunuz? ... 

-:- Kapı arkasından dinledim. 
Ben de hırsızı bulmakta biraz 
geciktim. Cinayet gecesi parkta 
dolaşıyordum. Bu sebeple zavallı 

Eleninin ölümüne mani olamadım. 
Buna çok yanarım. Küçlik serseri 
çok kurnaz. Onun meramı, Bayan 
Huriyeıtln elmaslarınr, antika pa
raları ele geçirmekti. Benim gay. 
bubiyctimdcn istüadc etti. 

Ah! Evet. .. Ben, yalıda geçen 
şeylerin hepsini, hepsini biliyo. 
rum. 

Bu arada, yan gözle Necdet 
Fcriduna baktı. Gülümsedi. O da, 
aynı suretle mukabele etti. Sonra 
sözüne dvamln: 

- Itefik, Bayan Huriycııiıı el
maslarını aldıktan sonra süratle 
edasına gidiyordu. ~Ieşum bir te
sadüf neticesi. Eleni de yn\·aş ya. 
vaş mcrdi\·cnden çıkıyordu. Nere
den geldiğini sö~ !emc~·e lüzum 
yok. Bu malum ... 

Rcfiğ'e çarptı, diiı:tli. Şüphesiz 

korktu, bağırdı. Refik. bunn mani 

liyor. Moskovalı bir prens, mem· 
leketlcrini işgal ediyor, müthiş 

bir katliam yapıyor. Kalanlar 
dört bir tarafa dağılıyorlar. Bir 

kısmı Hazar denizindeki bir a
daya yerleşiyor, bir kısmı Kırıma 
gidiyor, bir kısmı da Rusyaya 
dağılıyor. 

Ha9::1ay, Hazar kralından hu 
malUmatı alınca, .lnların ırkan 

yahudi olmadıklarını, yalnız mu. 
sevi dininde bulunduklarını öğ

reniyor ve İspanyadan ayrılmı

yor. 
Kral J ozef'in Endülüs veziri-

İşte, bu faraziyeye ı;öre, Le· 
histandaki ve Rusyadaki yahuı::li- 1 
!er, ırkan Turani (x), dinen mu- ı1 
sevi olan bu kavmin al:fadıdır. 

ne yazdığı mektup Petersburg (x) Malum olduğu üzere Ya-

hazinei evrakında bulunmuştur. f~. Hazreti Nuhun oğullarından 
Şimdi hikayenin mabadine ge. biridi: ve onun ahfadı Asya kav· 

lelim: I nıi.'li te1"il ~der. Yahudiler Nu-

Ya'ıllet dl;~-:. •ird:kıe" ~a • b un ·~ter oflu Sanım ıul'.lundan 
-.-Vin baırna bU pk wa..:t p ' c-•' ,..: •. 

1 

1 

1 

SON lJ AK ı K Anın ZABITA ROMANI : 20 Çıkmazdan evvel, anahtarın 
rıdan çevrildiğini, kapının kili 
diğini farkettim. Hemen pcn 
den dışarı çıktını. Ve oahçe 
fındaki kapıdan içeri gi 
Hırsızı da bu suretle yaka! 
muvaffak oldum. Öyle de~ 
Refik? ... 

[ESRARlN&lz HAYAtErl-
olmak isledi. Boynunu tuttu sık
tı. Ne yaptığını bilmez bir halde 
sıktı. Hizmetçi kızın yalı halkını 
ayaklandırmasnıdan korkuyor, bu 
na mani olmak istiyordu. Sıktı, 

sıktı. 

Bu, mahza para yüzünden ka. 
ti! olan bir haristir. BütUn arzu
su çokça para edinmek ve sonra 
bir bchane ile yalıyı terkedip git
mekti. 

Bana kalırsa, - Görmedim, 
fakat öyle zannediyorum - Kızı 

öldürmek niyetinde değildi. Sade
ec bayıltmak istiyordu. Ölılüğünil 
nnlayınen şaşırdı. Bırakıp gide. 
medi. Bir müddet merdivenin üs
tünde, cesedin yanında durdu. 
sonra soğukkanlılığını topladı. Ce
sedi kucakladı. Götürdü, yatağlna 
yatırdı. Elbiselerini de düzeltti. 

Ben, ertesi gün cinayeti haber 
alınca bunu kendim için bir ziil 
addettim. lzzetnefsime dokundu 
bu. Bulunduğum bir yerde bir ci
nayet yapılsın, faili bulunmasın! 

bilmezsiniz, bunu meydana çıkar_ 
tim. Diyebilirim ki size bu on beş 
giln içinde on sant rahat bir uy
ku uyumadım. 

Yalıda bulunanlann her birinin 
hayatını inceden inceye tetkik et
tim. Yalnız bu delikanlı hariç ... 

Siz lstanbula gittiğiniz vakıt 

Refik, fırsattan istifade etti. Bü. 
yükdPredc korte yaptığl bir kı

zın yanına git ti. 
Odasına çıktım. Her tarafı ara-

Va z a n: 
dun. Çaldığı §eyleri bir tlirlü bu
lamıyordum. Nehayet, yerde biraz 
toz gördüm. Bu tozlar odada 
kullanılmayan bir soba borusu de. 
liğinden dökülmüştü. Delik bezle 
tıkalı idi. Masayı çektim, üzerine 
bir mendil koydum. Bezi çıkar

dım. Elmaslarla antika paraların 
orada, bir kutu irlnde saklı oldu
ğunu gördüm. 

O dakikadan ilıbarcn hizmetçi 
kızın Refik tarafından öldürilldü. 
ğüne kanaat getirdim. Fakat, bu 
kanaatımı isbat edecek vaziyette 
değildim. Elimde bir delil yoktu. 
Şiiphcsiz masumiyetini, ve kendi 
bulunmadığı zarr.an bir başkası 
tarafından konulduğunu iddia e
decekti. Cürmümeşhut halinde 
yakalamayı tercih ettim. Elmasla
rı, antika paraları yerlerine ko
yan benim ... 

n.efiğin bunları yeniden almak 
isteyeceğini tahmin etmi§tim. Tah 
minimde yanılmamışım ... 

Bu arada Kadriyi, başımdan 

defetmek istedim. Bu, zannetti
ğim kadar güç olmadı. O gece, 
ben de Cadı kıyafetine girdim. 
Odamdan kimseye görünmeden 
çıkabilmenin kolajnnı buldum. 
Saç oluklar pek geniş; aşağıya 

inen boruları sağlam gancalarla 
duvara tutturulmuş, bunlara tutu. 
narak bahçeye indim. 

Artık son kozu oynamak sırası 
gelmişti. Kapımı kilitlemenıiştim. 

Anahtarı da Uzerinue duruyordu. 

Hırsız katil, cevap vcrecc1' 
debulunmuyor:iu. Halının uzetİ' 
de, iki kat olmuş, hıçkırara1' 
layordu. 

Bay Asaf, polis hafiyesinill 
ni sıktı: 

Tebrik ederim, aziz mesle• 
dedi. Çok iyi hareket etnıi§ 

Bay Necdet Fcridunun bu 
dahli olmadığına ben zaten 
dim ... 

- Evet, mutalcanızı 
miştim, biliyordum. Eğer 
sini tevkif etmekle tahkikatı 
durmamış olsalardı şüphcsill 

tili meydana çıkaracaktınız. 
Bay Asaf, Rana Bediiye: 

- Hırsız katil yakalandı. endi 
selesinin içyüzü anlaşıldı. 

şimdi kendisini götürüp rnU 
umumiye teslim edeceğim. }. 
müsterih olunuz, rahatınıza 
nız ... 

Necdet Fcriduıı, 
karken Bay Nurinin koluna f 

- Teşekkür ederim, BnY 
dedi. Salonda kıipalı bulund 
sırada kapının altından us' 
küçük kağıdın kim tarafmd~ 
diğini anladım. 

- Evet, benic!im. 
bir itirafla glizcl bir se~dJ 
fasının kapanmasına gönlUııt 
olmadı. Fakat, müsaade ede 
size halisane bir tavsiyede 
nayım: Sakın bir daha "Z 
Cadı" rolü yapayım denıe)il' 

- S O N-
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