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Bo ht k A 1 A o lfifil a ifil ifil a rr iP> 00 sa e ar arı lfifil~~un~o ·HntD<®rrülfil 
Yakayı ele verdi ! rr ~ n ~o n ~ n ifil <dl~ 

Sahte mübadil bonolarını nasıl hazırlamışlar ve... '{t © (p O ~ lf1) dl O 
Ziraat Bankasından 50 bin a a 

lirayı nasıl çekmişler ? Alman tayyareleri lngiliz hava 
Şebekenin suç aletleri bu sabah dalgıçlar üssüne yeni bir baskın verdiler 

vasıtasiyle denizden çıkarıldı 
Esıt· ~ 1 Maliye Vekili Abdülhalik 
etl<lanın · 

sahte rn·· ı~asını taklit ederek 
bö . ubadıl bonoları yapan ve 

Ylehkle Ank 
raat b ara ve Istanbul Zi· 
Yakın ankalarından 50 bin liraya 
bug" ~ara çeken şebeke nihayet 
~ stanbul polisi taraf mdan 
lerj en Yakalanmış ve suç filet -

de elde edil.mit . 
}{Mi . şır. 

sı hakk senın meydana çıkarılma • 
tiğlıni ın<la son dakikada elde et
b-- z ve hadisenin mahivetini 
....,,ıanıen · 
te değ tneydana koyan dikka -

er taf silfttı bildiriyoruz: 

İPUCU 
Sebek . ha 1 enın satıcılarından ve ele 
şı arından ld ... 

l'vteı 0 ugu anla~ılan 
tad .rnet .Nihat Ozkoyuncu A~a

a Sahte bo 
dıktan no satarken yakalan 
hu bo sonra sorguya çekilmiş ve 

nolan lstanbulda .. ·· .. ---. uçuncu no 

ter huzurunda mübadil olan bir 
k~dın ve bir erkekten aldığım iti
raf etmiştir. Bunun üzerine An -
kara polisi lstanbul polisine mü -
racaat ederek vaziyeti bildirmiş -
tir. Polis müdüriyeti ikinci şube 
memurları derhal faaliyete geç -
mişler ve kısa bir zamanda ken -
dilerine mübadil süsü veren kadın 
ile erkeği yakalamışlardır. Bun -
lar sorguya çekilmiş ve ilkönc.e 
keto.m davranmalarına rağmen 

bonoları Kadıköyünde Papaz ga.. 
zinosunu i~leten Hüsnüden aldık -
lannı söylerni~erdir. Yakalanan 
Hüsnü ise diğer arkadaşlarını ele 
vermekte gecikmemiş ve Ga1atada 
Fermenecilerde hırdavatçı Arşak, 
klişe ve matbaacı Estelyo ve hır· 
davatçı Yervant arka arkaya ya
kalanmışlardır. 

Şebekeyi bu adamların teşkil 

ettikleri anlaşıldığı halde suçlula. 
n itiraf ettirmek kolay olmamış 

ve nihayet uzun ve kaçamaklı su
allerle bu sabah ağızlarından ha -
<lisenin hakikati öğrcnilcbilmi~tir. 

Buna göre, asıl sahtekftrların Ga -
latada hırda\'atçı Arşak, Kadıkö -
yünde gazinocu Hüsnü ve Ankara
da yakalanan Nihat olduğu an • 
!aşılmıştır. 

Bir gün bu üçü böyle bir iş 
yapmağa karar vermişler ve üç 
ay evvel hırdavatçı A~a~m dük -
kanı üzerindeki bir odayı atelye 
haline koymuşlardır. Hüsnü ve 
Nihat eskiden isk~n müdürlüğün. 
de çalışmış olan Abdullah ismin -
de bir memurla da temas etmekte
dir. Bunun vasıtasile tedavüle çı
karılmamış olan bonoların numa. J 
ralarını tedarik etmişlerdir. Aynı 
zamanda Ar~ağm iyi tanr<lrğı kli
şe ve matbaacı 1stelyoya da işi aç-

(Devamı 2 nci sayfada) 

ita/yanın Akdenizde 
hô.kimiyet e.neller: 

Bi~ _ ltalyan gazetesi diyor ki: 
M us oh nı ye, Ak den iz de 1 tal yayı diğer Ak den iz dev 1 e ileri le 

harbe sürükleyebilecek bir hakimiyet tesis etmek 
emelleri isnadı büyük bir hatadır 

~ma, 3 (A. A.) - Steranı ajansından: 
Gıonıaıe d'1ta1· y ıa, Pupulaire gazetesinin tlal 

k:~ın Akdenizdeki emelleri hakknıdaki bir ma: 
esine cevab vererek diyor ki: 

Akd Fransız sosyalistlerinin organı Musoliniye 
cnlzde bi b . ' Is r egemonya tesıs etmek emelleri 

ı•~t eylemekle bilyük bir hata ltikA.b edlyor Bl-
<ı.Al! asırlarda b · • set . n erı Akdenizde hegemonya Blya-

da bir muvazene vücuda getirilmesini istiyen İ

talya, kendisini bu denizde mahpus kalmak teh
likesine karşı mildafaa etmek mecburiyetindedir· 
İtalya gibi milli hayatlarının merkezi Akden.izde 
olmıyan Fra.nsayla. İngiltere, İtalyanın harekat 
serbestisini tehdid eden birtakan araziye ve kon
trol üslerine sahibdirler. 

de 
1
• takıp edenler, İngilizlerle Fraruıızlardır. Ak

. na devletlerinin kuvvetleri ile haklan a.ra.eın. 

Cebelilttarikla Sı.ive~"V ve Bizerte'i ve Fransa 
ile İngiltere tarafından Suriye ve Fil~tlndc ihdas 
ediJ.mie olan Usaiibahrileri zikretmek Ufidir. 

Paris, 3 (Hususi) -
Parisuar gazetesinin 
Amsterdam muhabiri 
Gaston Tierinin bildir -
diğine göre, Berlinde 
Alman harp meclisi top 
lanmış ve bu toplantıya 
bizzat Hitler riyaset et
miştir. 

Harp meclisinin içti
maında Alman Harici
ye nazırı Ribentrop, ha
va nazırı Mareşal Gö-

ring ve bütün yüksek as
keri şura azası bulun
muştur. 

Toplantıdaki karar -
lar hakkında verilen ha
berlere göre, Hitler, se
ri ve kati büyük bir ta
arruzun zaruri olduğu 
kanaatindedir. 

Londra, S (A. A.) - Dün akı:am 
Skapa Flov Uzerine Alman tayya.
releri tarafından yapılan akmm 
hakiki bir "fiasko'' ile neticelendi-

Palto hırsızı 
sahte üniversiteli . 
üniversiteden 30 palto çalan Hüsnü 

isminde bir genç yakaland1 
Uç dört aydanberi üniversi

te talebelerinin paltolarına mu
sallat olan ve şimdiye kadar otu
za yakın palto çalan bir hırsız 

nihayet yakalanmı~tır. 
Üniversitede sık sık olan bu 

hırsızlıklar üzerine alman bütün 
tedbirler boşa gittiğinden fen 
fakültesi talebesinden Hayrünni. 
sanın içi kitaplarla dolu olan çan
tasının çalınmasına da mani 
olunamamıştır. Fakat birkaç gün 

(Devamı 2 nci sayfada) 

fi bu sabah bildirilmektedir· m~ 
bir İngiliz gemisine mermi isabet 
etmemiş ve hi~blr gemi hasara 
uğramamıştır. Akma iştirak eden 
20 Alman tayyaresinden biri dilşli
rillmilştür. Vakaya şahid olan bir 
zatm anlattığına göre Alnıt1n tay

yarecileri sadece bombalarını ala-
rak kaçmışlardır. lki sivil, evleri
nin damını delerek geçen obUa 
parçalarile yaralanmıştır. Bundan 
b~ka izinli bir asker de yaralan-
nıt§lır. 

İki Alman bombasının sahile dil§
tilğU tasrih edilmektedir. 

Orcade adalan valisi :,u sabah 
1 matbuata beyanatta bulunarak ild 

Alman tayyaresinin Almanyaya 
dönemiyecek derecede hasara uğ
radığını söylemi.sfu. ' 

S.\R C.t~PllESlNDE BlR HAVA 
HARBİ 

I.ondra, 3 (A. A.) - Fransada.
ki İngiliz umumi hava karragô.hı
nm bildirdiğine göro dün sabah 
Sar cephesinde kraliyet hava kuv
\'etlcrine mcnsub bir tayyare bir 
devriye uçuşu esnasında bir Al
man keşif tayyaresinin yolunu 
kesmiştir· Muharebe tayyareleri 
düşman tayyaresini takibe b~laM 
mışlarsa da muharebeye başlı:una • 
lan evvel kendileri de dlişman 

tayyarelerinin taarruzuna uğra • 
:nışlardır. 

Cereyan eden şiddetli bir muha.. 
Mebe ndicesinde iki Alman tayya
r<'Sİ dilşürillmüşse de bunların tah
rib edildiği teeyyüt etmemiııtir. 

(Devnmr 2 nci sayfada)' 

Stalin .. Hifler 
Moskovada on sene kalan lngiliz gazete

cisinin şayanı dikkat yazısı 
Bugün 4 üncü sagf amızda başladı 
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1 4 Mart 11941 de ._ ______ _ 
Beyaz saraya 

kim taşınacak? 
AmerDkaya üçQncü defa 
yane ~uzveıt mD <Cumhur 

Reısn ouacak ? 

Velsin avrupaya yollanışı bir 
intihabat manevrası imiş ! 

Amerika Birleşik Cumhur,iyetlerinde, Cumhurreisinin ehemmi· 
yeti diğer bütün demokratik memleketlere nazaran çok daha fazladır. 
Onun üç fonksiyonu vardır. Evvel~ halka ka~ı bütün devlet teşekkü
lünün mümessilidir, kral gibidir. Saniyen en büyük icari makamdır, 
salisen başvekildir. Yani kabinenin reisidir· O nazırlarını işe başlar
ken tayin eder. Dört senelik vazife müddetince hemen hemen hiç de
ğişmez. Kongre ve ayan, sadece teşrii işlerle meşgul olurlar. Reisi
cumhur dahill ve harici siyaseti idare eder. Kati deği5iklikler ancak 
yeni ıbir reis seçilmesile vllki olabilir. 

Bundan dolayıdır ki, 4 mart 1941 de Beyaz Saraya kimin taşı. 
11acağt sadece Amerika iı;in değil , bütün c1ünya için çok şümullü ve 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Reisicumhur namzetleri, parti -
!er yani demokratlar ve cumhuri -
~·etçiler tarafmdan tesbit edilir. 
Zira bugün Arnerikada bütün A
merilm tarihi müddetince de oldu. 
~u gibi ehemmiyetli bir üçüncü 
parti yoktur. İntihabat sonbahar. 
da olacağından mahalli parti te • 
pkülleri namzetlerin tayini için 
,;imdiden içtimalar yapmaktadır -
lar. Yazın her iki parti de mem -
leket mikyasında bir toplantı ya
pıp kat'l intihabat listesini tanzim 

. edeccl.-tir· 
Bu intihabatta mücadele şu ve

ya bu partinin zaferi için yapılmı 
yacaktır. Bahis mevzuu Ruzveltin 
sosyal siyaseti' yani "Nev Deol" 
dir. Bu §ey, partilerin takip ettik. 
leri istikametleri tamamen sarstı 

ve ~tteıuiilşürdil. Ameri· 
kada partiler artık topluluğun 

mantığını, temsil etmedikleri için 
bugün halkın iradesi Vaşingtonda 
çarpı~n binlerce menfaat grupla
" halinde tezahür etmektedir. 

Bunların içinde iktısadi grup -
tar, !yanda veya diğer bir mües -
~eki bir adamın etrafında top
lanmış gruplar, meslek birlikleri, 
herhangi bir kanunu terviç eden -
Jer, hususi bir mintakanın veya 
endüstri şubesinin menfaatlerini 
güden gruplar, mahalli amirler ve 
bunları makamlarından devirmek 
isteyenler vardır. 

Memleket siyasi cephenin ay -
dmlanmasmı arzu etmektedir. So. 
f \ak adamı "Nev Deol" un iş te
mininin ve sosyalizasyonun deva
mını ist:emektcdir. Büyük sanayi 
\ergilerin azalmasını ve işçi sını
fının gittikçe kuvvetlenen teşki -
lft.tlanna kaT§I himaye edilmesini 
talep etmektedir. Muhafaıaltarlar 
devlet kredilerinin ve iş temini ve 
funme menfa:ıtleri için ihtiyar edi
len muazzam masrafların azaltıl

masını istemektedirler. Çiftlik sa
hipleri ise istilcraz istiyorlar· Güm. 
rüklerin arttınl.masım ve fazla 
mahsulün sürümünün emniyet al
tına alınmasını istiyorlar. Maa • 
mafih bütün bunlara rağmen zi • 
raatte hiçbir plarua~ yoktur. 
Memurlar , .e küçük politikacılar, 

partilerinin zaferini istiyorlar. Her 
l:es sulh, yahut hiç değilse harbe 
karışmamağı istiyor. 

Liberal kuvvetlerin yanında Rei 
sicumhurdan ba~a rehber yoktur. 
Memleketin gayet süratle ve ftni 
olarak sanayileşmesi yüzünden 
meydana çıkan muazzam içtimai 
meseleleri Ruzvelt karlar yavaş 
adım, a<jım ve ananevi kanunu e
sasi çerçevesi dahilinde kavrayan 
hiç kimse çıkmamıştır. Harid si. 

l
yasette kül halinde ha!kın hissi -
yatını tanıyan ve dar düşünceli 

muhtelif kuvvet gruplarının tesiri 
: altında kalmı:yarak halkın menfa· 
etlerini tahakkuk ettiren Ruzvelt
ten gayri bir ikinci sahrs yoktur. 

Muhalefetin de hakikt rehberi 
'°ktur. Cumhuriyetçiler partisi 
1932 yılındaki mağltıbfyettenbe.ri 
a..a1.a bndisinl adamakıllı toDlı,. 

yamamı~tır. Sonuncu kongre in • 
lihabatında onun kazandığı mu • 
vaffakıyetler bir p.ırtinin devam -
h ve uıun zaman kuvvetli kal • 
masmı istemiyen milntehiplerin 
bu anane\1 seYki tabiisile izah e • 
dilebilir. lşte bu noktadan çıka -
rak hem ".Nev Deol" e hem de 
Ruzvelte her zaman pek de temiz 
olmıyan bir şekilde hücum edil -
mektedir· 

Mem!cketin rcaksiyonerleri bu 
partinin arkasında mevzi alıyor • 
lar. Staline kar~r umumt bir nef • 
ret uyandırmağa çalışıyorlar, Ruz· 
velt de dahil olduğu halde işlerine 
gelmiyen herkese komünist dam -
gasını yapıştırıyorlar. Kongrece 
"Amerikalı olmıyan faaliyetlerin 
meydana çıkarılması" maksadile 
tayin edilmiş 1'Dies C.Omitee" si
nin yardımile "gizli faaliyetler" 
meydana pkarıyorlar. Hük~met 

idaresinde •'totaliter tema~riiller" 

olduğunu iddia ediyorlar. 
Fakat şimdiye kadar bir prog· 

ram etrafında birleşemedikleri ve 
aralarında sev"ilcn ve muktedir si
yaset adamları bulunmadığı için 
dü~anın t~bbüsü ele almasını 
beklerler ve ondan sonra istika -
metin inkişafı için çalı~ırlar. 

Bu düşman esasda Ruz,·elttir. 
O parti mücadelelerinde ve men. 
faat çarpışmalarında esas ~ahsi -
yettir. Liberal ekseriyet partisi 
sayesinde üçüncü defa seçilmek 
yahut kendi §ahsi taraf tarların • 
dan olup sekiz senelik mesaisini 
devam ettirebilecek kabiliyette bir 
siyaset adamının seçilmesini tav • 
siye etmel~ suretile bu cepheleri 
aydınlatabilecek yegftne insandır. 
. Fakat Ruzvelt susuyor· O inti. 
zar halindedir. O ropörtaj muhar
rirlerine sordukları suallerle yal • 
ruz şahsen kendisinin değil, bü • 
tün memleketin canını sıktıklarını 
söylüyor. Taraf tarlığını veya aleyh 
tarlığını izhar etmeden Visconsin 
ve lllinois deYlctlerindeki taraf tar 
lannın orada nisanda yapılması 

mutat olan hazırlık seçimi liste· 
sine isminin yazılmasına müsaade 
etmektedir. 

Visonsin ve lllinoisde nisanda 
yapılacak olan hazırlık intihabatı 
neticeleri Ruzveltin seçilmesi ~n· 
SJnm ne kadar kuvvetli olduğunu 
gösterecektir. Ruzveltin orada za
feri' kazanacağına şüphe edilme -
melidir. l\1aamafih, kendisinin, 
namzetliği bir diğer §ahsa devret
mesine imkftn o1duğunu gözönün
de tutmak larundır. Bu iş olacak· 
sa bu şahsın kim olacağı meselesi 
de onun sım olarak durmaktadır. 
Va~ingtonun gözü açık mü~ahid • 
teri ya baş müddeiumumt Jakson 
veyahut mali mahkeme Mkimle -
tinden "Duglas .. ın olacağını tah· 
min ediyorlar. Her ikisi de ".Nev 
Deol" a Ruzvelt!e çok yakından 

ve beraber çalışmış şahsiyetler • 
<lir. Bütün bunlara rağmen bun • 
!ardan hiç birisi memleket mik -
yasında ~ phsiyet de~ • 
di.r, Maamafib Ruzveltin mflza • 

----

Ruznl'tin btr karlkaturö 

bareti ve iyi idare edilen bir in • 
tihap faaliyeti ile bu noksanın te· 
!afisi mümkündür· 

Ruzyeltin bir defa daha seçile • 
bilmesine engel olacak güçlükler 
pek muazzamdır. Ruzvelt bizzat 
~.endisi de bunu gayet iyi bilmek· 
tedir. Yani Teodor Ruzvelt 1912 
de bu tecrübeyi yaptığı zaman 
fena netice almıştr. O her halde 
Amerikada tıugün dahi muvaffa -
kıyetsizliğe mahkum sayılan ü • 
çtincü bir partinin lideri olarak 
bu tecrübeye girişmişti. 

Simdiye kadar 27 Reisicumhur
dan yalnız 9 tanesi iki defa sc • 
çilmişlerdir. Üçüncü bir defa se -
çilmek kanunu esasi ahMmına 

muga}ir olmamakla beraber halk. 
ta buna karşı kun·etli bir aleyh • 
tarlık hissi Yardır. Ve hükCımetin 
muarızlan da bu vaziyetten kur • 
nazca istifade etmektedirler. Aynı 
şahsın üçüncü defa seçilmesi şim
diye kadar Yaki değildir. Bu ana.. 
neye muhalifir ve bu vaziyet dik· 
tatörlüğü an'dmyor, şeklinde şa • 
}ialar etrafa atılmaktadır. 

Kütleler için en t ıyük ehem -
miyeti haiz olan m~scle iktısadi 
vaziyettir· Ruzvelt ilk defa reis in 
tihap ~ildiği raman memlclteti 
İiover zamanında vepresyondan 
ı;abukça kurtardığı için ikinci de. 
fa ~eçiimesi ta!Jii idi. Fakat bu 
arada bir aksi te.:;ir oldu. Ve mem 
leket iktısadiyah ancak harbin 
patlayışındanberi ve gayet yaYaş 
o!arak kendisini bu tesirden kur -
tannağa başla.-nıştır. Fakat bu 
seyir gayet yayaş gidiyor. Çünkü 
müttefiklerin bcllibac;.h mühim o
lan siparişleri henüz alınmaıruştrr. 
Maamafih ihracat işleri çok geri -
lemi~tir. Hatta pamuk vesaire gi -
bi bazı maddelerin ihracatı tama
men durmuştur. lntiha:!Ja kadar 
bu sahada daha birç:>k deği~iklik· 
ler olabilir. Hele Avrupanm silfth 
siparişleri muhakkak ki, metnle -
ket iktıs:ı1iyatını hızlandıracak -

tır. 
Ruz\·eltin üçü11cü defa seçilme • 

sine engel olan amiller karşısında 
bir de müstet taraf vardır. O da 
Ruzveltin harici siyasetidir· Hal • 
km diktatörlere karşı anti sempa
tisine rağmen onun §ahst büyük 
bir ekseriyet için Amerikanın Av. 
nıpa harbine kan~masma karşı 
en kuwetli bir garantidir. Ameri-

ka Birleşik devletlerinin Uzak 
Şarktaki politikaı::.ı açıkça görüle
miyor. Birçoklarının kanaatine 
göre, Pasifik Okyanusunda harp 
ihtimali, A Yrupadaki harbe kanş· 
malt ihtimalinden çok daha kuv. 

vetlidir. Fakat bunlar şimdiye ka· 
dar gayet yavaş ve gayri vazıh 
bir şekilde inki§af etmektedir. Ve 
intihabat üzerinde büyük tesirler 
yapacak vaziyette değildir. Bunun 
için<lir ki, bu meselelerin burada 
tetkikine lüzum yoktur. Ruzveltin 
üçüncü' defa seçilmek istediğinin 
biricik alruneti olarak gösterilebi • 
lecek şey onun, son haf talar zar -
f mda yaptığı sulh manevrasıdır. 
Yılbaşında dint rehberlere gönder. 
diği elçilerin ilk gayeleri, onları 

kendi taraf ma kazanmaktı. Ge -
rek Sumner \'elsin misyonu ve 
gerekse Vatikan nezdinde daimi 
bir mümessilin tayini, memlekette 
iyi bir tesir uyandırmak maksa -
dma matuftur. Maamafih, bu 
sulh manevralanm da sadece in
tihap için yaptlmıJ saymamak 
lt~ Elkidmbcri tam bir i • 

•-·ıi~dl~•lfm2tti!mii 
Çemberl8ynın iıutkı~ 
nasıl karşılandı ?. 

Roma, S (A. A.) - B· Çemberlaynm nut
kundan bahşeden Romanm siyasi mahafill nut
kun bilhusa müttefiklerin ablukayı daha ziyade 
sılula.ştmnağa az:met.mJo olduklarına ve her çare. 
ye ba...'!VU?'&l'3k iktmadt sahada Almanya aleyhin· 
deki faaliyeti arllırmağa karar vermi~ bulunduk
larına daır olan kısmını tebarüz ettirmektedirler. 

Nazi tehdidini mllmkiln olduğu kadar IUratle or
tadan kaldrrmağa azmetml~ olduklarına ikna et, 
miştir. 

Çemberlaynm nutkunun edası, mtl§8.hJtJeri 

Bu mahafil, İngiliz bqvekillnln bu beyanatı. 
nm beynelmilel vazlyeUn lııkl§afı eahMında h<-1-
kt de kat'f bir safha teşkil etmekte olduğu rutita
leaemdadır. 

hiç te h:ıyrete dilşürmemiştir. Amerika gazetele• 
ri, ablukanın birkaç gilndenberi te~did edilmiş ol· 
duğundan bahsetmektedirler. 

Siya.'\f mahafil, müttefiklerin davasına katet 

gempaU göstermekte ve Londra ile Pa.rlı!J.n bar· 
bin ıdaresi hu.ııu.sundakl azimkarlıklannı milaait 
surette ka.rşıla.ma.kt.adir. Halbuki a.bluka, Aıneri· 
kanın Avrupa ile olan ticaretinin hUrriyetinJ bir• 
takım tahdidata tA.bi kılmıştır. 

İtalyan slyuf mahafili, blta.ra.flann ticaret 
hilrriyetini tahdid eden tedbirlerin teşd.id edil
mesi ihtlmalindcn bahsetmektedirler. 

Ayni malın.fil, mlittefiklerin Almanyanrn 
kom~ulan olan memleketler ithalfttmı, muayyen 
i.-;tatlı!tiklere göre hesa.b cdllınlş olan ihtlyaçları 
csaıı ittihaz edilmek suretile, kontenjruıtma.na ta
bi tutmak projelerini şiddetle tenkld etnıekt cdlr
ler. 

Riy~I mahafil, İngilterenln bitara!larla bir• 
takım itilaflar akdetmek sureWe blta.ra!larla Al· 
manya arasındaki ticaret işlerini ta.nzim etmestni 
memnuniyetle kıu"§Ilarnaktadır. 

Va.,lngton, 3 (A. A.) - B- Çemberlaynin 
mUttefiklcrin ablukasının tcşdld edileceğine dair 
olan beyanatı, Ame.r1kan mahafilinl mUttefiklerin 

Bu mahafil, mOttefiklerin takip etmekte ol· 
duklan ahval lle bitaraf gemileri torplllemeıcten 
ve mitralyöz ategtne tutmaktan ibaret olan Al· 
man usulll arasındaki tenakuza işaret etmektedir
ler. 

Hitler, büyük bir taarruz is ediğini bildirdi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

!ngiliz tayya.relcrinden biri mu-
harebe harici bırakılmışsa da pi. 
lotu par&§Ütle ııtlıyarak hayatını 

kurtarmıştır. 

TAY\"ABE HOCU!\IUNA KARŞI 
\'ENl BİR SiLAH 

Londra. S (A. .ı\.) - Bir Alman 
tayyare;!, geçen cu~a günU şimal 

denizinde kafile ile sefer eden 
4.329 ton hacminde ve Jedvoor a
dında.ki molörlil İngiliz gemit1i ü
zer.ne hilcum otUği zaman CSll~- ., 

yeni olmıyan, fakat İngiliz ticnı . 

geınllerinde ilk defa tccrUbe edil
mekte ol: .ı bir rıllAhm mlnia ate. 
!iine maruz kalmıştır. Hususi su -
rette tavzif edilmiş olan btr mU
§ahid, Jedvoor'da bulunmaktaydı. 

Alman tayyaresini defetmek için 
ittihaz edilmiş olan tedbirlerin 
muvaffakıyeti hakkında resmi bir 
rapor tanzim edilecektir. 
!ltrrTEFtKLERİN TA 1-YARE 

KAYBI 
Pari'l, S (A· A.) - Hava kuv

vetleri bilyük umuml kararg-.lhı 

tebliğ ediyor: 
Müttefiklerin hava kuvvetlerinin 

zayiatı, 31 mart tarihli Alman teb
liğinde zikrolunan miktarın yansı
na bili'! baliğ olmaktan uzaktır. 

Müttefikler, birçok ş.1.hitler yere 
dil§ilp pa.rçalandığmı görmedikçe 
veyahut mUtt~fiklerin hatlarında 

bclunup mürettebatı itl!f veya e -
ılr edilınedlkçe bir Alman t:ıyyare
linln dü§ürUlınUo olduğunu iddia 
etmemektedirler. 

Almanlar, mi.ltte!iklerin harbin 
baıJlan:gıemdanberl 357 tayyare 
kaybetmf§ olduklıırından, Alman • 
yan.msa ancak 85 tayyare kal' bet
mio olduğundan ba.h!etmcktedir -
ter. 

Resmt tebliğ, düşmıı.nın kendi 
r:a;iatnu iki bareme göre he8ab 
etmekte olduğunu kaydediyor: 

ı - Alman tayyareleri mevzu
bahs oldu~ zaman bu tayyarele
re dü§man arazisine dilşmUş olma· 
lan takdirinde kaybolmU§ nazarile 
bakılmaktadır. F(lkat mihanikt bir 
sabebdcn veyahut tabiye icabı har
be fa.sıla vermi3 olan biitün Fran· 
sız ve İngiliz tayyareleri dil§ürül. 
müş adde<lilmektcdlr. 

Büyük umumi karargfıh. bu şe
rait dahilinde dönmüş olan tayya
relerden ekserisinin tekrar cephe
deki mevzilerini işgal otmlş olduk
lannı kaydet.mekledlr. 

deali:;t olan Ruzvelt sadece sul • 
hu istemekle kalmaz, orum müm· 
kün olduğuna da inanır. Kendi -
sine yakın olan siyast muhitlerin 
Almanyada kısa bir zamanda si -
yast •bir değişiklik o~acağı kanaati 
ni ve lıu yüzden ciddi askeri ha • 
rekata girişmcğe lüzum ve zaru • 
ret olmadığı söylenmektedir. Bu 
kanaati hiç değilse Vclsin Berlini 
ziyareti zamanına kadar hüküm 
sürmekteydi. 

Ka.rargA.h mUttefiklerin hWLbla
rmı Alınan haremine göre yap. 
malan halinde harbin başlaogıcın
danberi düşürülmllş ol:ın Alman 

tayyarelerlıılıı Alman radyosunun 
kabul etmekte olduğu miktarın 

Uç misline çrkanlınası icab eaece· 
ğ"nl ilave etmektedir. 

Bono sahtekarları 
(BaJtarah 1 inci sayfada) 

mışlar ve "bu i~te büyük para 
var. Hepimiz zengin olacağız'' di
yerek kandmnışlardı:r. Her şey 
tamam olduktan sonra Ankara 
cadde3inde Şafak • matbaasından 
iki baskı ta5ı alınmış ve Perşem. 
bepazarında Romano kırtasiye 
mağazasında hakiki bonoların ba
sılnuş olduğu kağıtlar tedarik ecli· 
lerek faaliyete geçilmiştir· 

SAHTE BONOLAR 
SÜRÜLÜYOR 

Hakikl bonolardan elde edilen 
nUmunelerin klişeleri matbaadan 
elde edilen taşlar ti.zerine k~ecl 
lstelyo tarafmdan ilYDen almınış 
ve bu ta.§larla sahte bono imaline 
başlanmıştır. Dk olarak 12 tane 
bono imal edilmiş ve bunlar ko • 
tayca İstanbul Ziraat bankMma 
sürülerek paralan alnımıştır. İşin 
gayet iyi gittiğini gören sahtekAr
lar derhal işi genişletmişler ve her 
gün sabahtan akşama kadar sah
te bono b:ı'3mağa başlamışlardır. 

Sa.htekA.rlar yine kendi tanıdık
ları bir kadınla bir erkeği mllbadll 
vaziyetine !Ok.arak muhtelif noter
lere götürmekte ve orada bonoltın 
kendi arkadaşlarına ciro ettirerek 
rahatça bankaya eatma.ktadırlar, 
nihayet son MdiBe üı;Uncü noter
de olmuş ve elebaşı ve sUrUciller
den Nihad burada kendlsine ciro 
edilen bonoları An.karada satarken 
yakal:mmışt.ır. 

S:ıhteJ>arlar İstanbul Ziraat ban
ka.sına arka ar!•aya bono satmayı 
tehlikeli görerek son günlerde 
Anka.rada sa~a başlamışlardır. 

Suçlular işi bu şekilde itiraf 
ettikten sonra, 1 O gün evvel ha· 
disenin meydana çıktığını duyun
ca taş basmaları ve basmaları mu. 
rekkeplcycn ınerdaneyi kırarak 
Penşenbe pazarında Şarap iske
lesinden denize attıklarını, &ahte 
.bonalan ya!rtıklarmı ve dUkkln 
claki atclyeyi cozduklannt da 
söylemişlerdir. 

Bugün öğle üzeri Şarap iske
lesinde deni~e dalgıç indirilmiş 
ve ta~ kıli~cler birer birer deniz. 
den ~:karılmıştır. Kırık parçala· 
rın üzerindeki resimlerin tama· 
men silinmiş olduğu görülmüş
tür. Suçlular kendi suçlarını ört. 
mek için yaptıklarını itiraf etmiş· 
terdir. 

Henüz tahkikat tamamlanama· 
makla beraber şimdiye kadar İs
tanbul ve Ankara Ziraat banka.. 

İtalyan iktısat 
Nazırı Peştede 
Berlin, 3 (Radyo) - İtalyan 

iktısat nazın Dare dün Budapeş
teye gelmiş ve istasyonda başve
kil Kont Teleki, hariciye nazın 
Kont Çaki ve diğer hükumet er. 
kllnı tarafından karşılanmıştır. 

İtalyan hariciye nazın bugün 
Macar Kral Naibi amiral Horti 

t&rafmdm kabul edil=~ 

lanndan 50 bin liraya yakın pa· 
ra çekilpjği anlaşılmiştır. Şebe· 
kenin başka el:manlan olup ol· 
matlığı ara~tırılmaktadır. 

t'alto hırsızı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

evvel Veznecilerde Hilseyiı. is· 
minde bir kitapçıya giderek çah· 
nan kitaplann yerine yeni kitap· 
tar almak isteyen Hayrünni&a• 
Çalınan kendi kitaplarının kar~ı· 

ama çıkantdığnu görünce şaşırıp 
kalmıştır. 

Hayrlinnisa hissettirmeden 
dükkandan çıkıp polise gitmig ve 
kitapçı sorguya çekilerek bu ki" 

tapların bir genç üniversiteli ta· 
rafından satılmak Uzere bırakıl ... 
dığı anlaşılmıştır. 

Sivil memurlar dükk§nı kont· 
rol altına almışlar ve nihayet dün 

kitaptan sormağa gelen genci ya· 
kalamı şiardır. 

Bu gencin başında üniversite 
kasketi tagunasma rağmen tale· 
belikle bir alakası olunmadı~ı 
görülmjlş ve Antakyadan bir bu· 
çuk sene evv:l geldiği, isminin de 
LQtfioğlu Hüsnü olduğu anla§ıl· 
mıştır. Hüsnü ilk önce inkare 

sapmı~. fakat sonra üniversitede 
kaybolan bütün paltoları kendi· 
sinin çaldığını itiraf etmigtir. 

Hüsnünün üzerinde iktısat fa· 
kültesi üçüncü sınıfı talebelerin ... 
den 807 numaralı kıvanca ait · 
bir tramvay pasosu da çtl:mıştır· 
HüanU pasodaki ream{ deği~tir 
mi§ ve kendi resmini koyaralc 
pasoyu ·kullanmıştır. 

Öğle gazeteleri 

neler diyor 

Ak§am: 
"Dikkatler" sütununda Koıntdi 

Fransezin İstanbul milnevverıcı-tn1 

teshir ettikleri yazılarak Fran-'ltı 
ve Alman propaganda usullerinde· 
ki farka işaret olunmakta ve ~ö)'• 
le denilmektedir: 

"Bir de nazi propaganda.sının 
akslllimel uyandıran ve münevver' 
lerlınizce mercüne iade oıuns.Il 
zarfları düşünün. 

Bu misaller, fla.natk!r kadının "° 
hakikt sanatin kudretin! ı;ısstcrf • 
yor; ve çok modern blr f!ilAh ı!!IY 
nılan nezaretli, milşavirll, nıu:ı 
zam bUtçeli ve Wtrateknikli si" 
propagandanm. ifla'3mt mevdrrı3 
koyuyor. Bilhassa. sahte vc~ikalıt~ 
neşredip bUtUn Amerikan e~A.rn:_ 
da aleyhe çevirmek becerlksizllğ 
ııi ıösterdikteıı IOAr'a.···· 
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l[ı!YU ~~~ele mıntakaaında bir Türk Fransrz ve lngıhz gazetelerında i 
leıı lca..._. ettırtımesl lınkkmda veri - , 1 i ya p ı I a c a k 
~:~: T.::,~~e~a~~::~ı:: i~a'yan sahi.lerıne ecnebi donanmaiGrı ı 
'1l·,tı Refik Saydam araınnda, key. . 1 • f B d da t b j 1 ha S Sa har p 
~ı~~:~~;:;::ete~~~:"m!; tarafından yapılması munleme hUcm- kabines nde olacak '\':lgtafl&r 

rtonı &Ynı zamanda Türk • 1 d . t h d . tk ... I " 1 k r muş Lo dra. s (A. A.) "Daily ~~ıd::~ğunun sağlamlığını vo ara aır e 1 ar p an ar ÇI 1 fO Mail'? gazetesinin ısiyast~uharrf,. 
~ı. \e§klı tan hl.aslyat.ııı lz.lıaruıa r1nln kanaatine göre Çemberlaynm 

• 8oıt eyıemt§tır. Roma, 3 (A.A.) _ DUn nazır- harp halinde askeri seferberliğin pek yakında na.zırlar arasında mU-
ltarıarııı CUnlerde yağmurlardan ve lar meclisinde ittihaz edilmit 0 • sivil seferberliğe müterafik ol- hiın bir değişiklik yapılıı.cağmı iltn 
~k ııe~rl~eaı yilzUnden Yqllrr · lan kararlar arasında milletin ması icab::der." edecektir, Bu deği.'!lklik bllhııau 
~ "• Pa 8fınro, Dl$kınetepe, Tur. harp için organize edilmesi i§inin Gazeteler, bundan başka deniz ho.rb kabinesinde yapılacakt.Tr-
~Ylerı uı.r nahlyelerlnln birçok kuvvetlerine ve deniz topçu kı- Milll müdafaa nazırlan ara.smda 
batıa k!1'y1 altında kalnu,tır. Halk çerçevesi dahilinde alınmıı olan taatına tevdi edilmiı olan tesisat •u oekilde b'r değ~}kllk yapılauğı 

u ere na.ltledll ı ti ı tedbirleri tebarilı: ettiren gazete· i " ' ~ haYVan m 1 r. 118e.D ve faaliyetlerin inkiıafını tem ne zannedilmektedir: 
bir. dek za.ytatı olnınmı§tır. On beı ler, bilhassa umumt ve husust ce- matuf olarak nazırlar meelitıi ta· Nazırlardan biri hllknnı.etten •Y· 
tır. ar arazı 8\llar altında kalmıo. miyetlerln ve kadınlarla 13 yaıını rafından ittihaz edilmiı olan ted- nlacak ve bir diğeri de başka bir 

ı.: ~riınU:ckkl kız ıı.eteri ldare_ 
l'Unıa. Uldan, talebo aaçlo.nnm kıv
Olına. ta ve bukle yapmağa mUaalt 
burı~~C&k tar2<1a kestlrilmes1 mec • 
* Y konu1tnuştur. 

buıuıı~Pllan tetkikler netıcealnde, 
llUı a et tlyatıarının geçen eene)Ukae: •Ylarına. nazaran yüzde 20 
J..zıClllt 1 bulunduğu anlqıimıotır. 
~ lhu::ed,ye, bu flyat yükaell§lnln 
llııe..zau r lllalı.lyetı arzetmediğl. mu_ 

... IIlda.dtr. 
lı t~llllıurtyet fazetesınde Konya
lar ne,, ın lfakkıya dair bazı vesika.. 
~ bu l'edllnıesı Uzerlne açılan da • 
lnectııc:Jıs ııatıaıı altıncı ıuıUye mabke _ 
tnUlııt ııetıcelerunıo ve gazete u • 
~ln •neırtyat. ınUdUrrı Hlkmet MU.. 
~ ~ hapıtne, 25 Ura ağır pa
til.ınlfur a ?D&JıkümlyeUne karar ve_ 
llıUeeceı • Bundan evvel hUkmedllm1f 
'ktırJnalı_kl'.l..tnıyetıer de lntaz o-

• ş~ • Karar kablll temyizdir. 
Uıerıı,111 : fiyatlarına um yapılmam 
tizıcı. Ql lUtar )'01Uııa 1&pag ve elle
dlr~~ . .:V~t Ol&ll ltok m&IJa.n bil • 
•• le fe;ter tactrlan 111ıı.Uı talıkik 
ktı.tl Yalkı hakkında. lkuaat Ve. 
•"'ııen t&raıaıaau lata.utıw vil.A.yeUne 
il~ ~ lWırtne telırimi& zabıta-

l<Uhte ta&ıi,yete ıeı;mı,Ur. 
~ep ::' teker tacırıertndeıı mQ • 
llıUdUrt,y alabeJık blr ırup peyderpey 
npııdıtıete Ç&B'ınlarak tlyatıara zam 
ıı.ltilcateıı •akıt ellerinde atok malın 
dıtt ıııevcut buıu.a.up bulunma 
* ""-ttırııınaga baoıaıımıfttr, 

İlt&ııbuı Cu 
!lıtaı l:lı1tın lllhurtyet MUddelumu 
~otııarnu et Onat bu aab&h adllye 
lhı. "-· •e kortdorıannı tefti• et ~. uuraıa da ... • 
~&le dola r mekteplerinden ka • 
~ daval l&n •e "Afrodlt." den ç.ı • 
d!:ıteyeıa ~ gibi baZI ınuhakemeler1 
r., hlcaıa ebeıert &'Öterek memurlL 

' bıuıbr. Talebelerden bir 

~ lto~&k Llteınl§ler ve bu 111z. 
~t1.tr lıl larda blr kov&Jamaca ol· 
lttıeıe · Uddeluınunıı blı.zat. bazı ta 
,,,_ . ro Yap tıklanııuı 
"''<il IÖyU doğru Olmadı • 
tttllleletin Ye?-ek derhal mekteplerine 

1 t&vııtye etml§tır, 
• 8tr hatta 

rı.0 teh evveı lnıçrenın IAıga. 
l>trıtnı~d~ toplanan beynelmilel 
ıtııı:l.hh 0 ar birliği konseyindeki 
teııera.ı ~lamı.uz Seyhan mebusu 
ıtıeb'llsu F act Eldeniz ve Elbığ 
~ Senıp~I Ahmet Aykaç bu sa. 
e!'dir. on •kipreane relınll-

' Ca,t .. , __ _ 
!llltıc $<:~Haraççı kö)'Qnde ter. 
ttıy, ko AbdUUata kıaı KAmlleniD il· 
\\ıtu,~ Ydutu &teolerdeıı alblaelert 
Cty, ~ &ıı.vaJlJ etratıan ,.t!fllln • 
t\tcıuıı alevler tçlııde kalarak vQ.. 

~ llll her taratı Yanınıotır. Kıs 
~ Otı&cı fetyadlarına yetffen köy: 
~ kıs u kül alan •lblae:ıtn içinde 
.. , der::r Yltını teklinde bulmuşlar 
~lct b blr otomobile koyarak Ha-

l'aıc.,';t&neatne IÖUdermıoıerdlr. 
ta ısılll zava.ııı kıaa bir mUddet son. 
!l'§ı Üftlir, Adliye doktoru Sallb 
~: bu aabah baataneye giderek 
ttıı, ..... ~uayene etmtı ve ıömoıme 

-ııı •ennıotır. • 

h.:tı~Ubadll bonolarını taklld ederek 
'tı Z1 !arı kU,eıerıe aalıtelerlııl baaaıı 
~~aat Baııkumm muhtelit fUbe • 
b.tıı D blıılerce lira çeken tebeke 
~ tll&hlyetı nlhayet bu aabah ıataıı: 
l'ı~ PoUet taratmdan meydana çıka 
ttzı~ftır. Yapılan tabkJkatıa za.n aı: 
tltta bulunan auc;lular bu aabab ıu 
•ttı1cı buıunmuşlar ve bonolan !mai 
.__.en Yeri ve kll§cılerln nered,. 
~ '-ıundu:wıu aöyleml§ıerdlr, 

lııtırl 'lltl llzer:tne derhal buralara me. 
;t~ &'tlnderUml7 ve ~aı 1' 
~. 

,; 

ge~memit olan u.girler de dahil birlerden de bahsetmektedirler: \'azifeye tayin edilecektir, 
olmak Uı:ere askert mükellefiyete ''Bazı Fransız ve lngili.z gazete. Diğer cihetten harb ka.binesine 
tabi olmıyan vatanda!ların sivil terinde 1t:ılyan sahillerine ecnebi dahil olmıyan nazırlar araamda da 
seferberliklerine müteallik olan donanmaları tarafından yapılma. becayişler ya.pılacaktrr. 
kanun lAyihuına işaret etmekte. st muhtemel hücumlara ait ola-
dirler. rak intisar etmis olan tehditk!r 

Gazeteler, modern harbin Um pl!nlar dolayısile bu tedbirleri:ı 
ve topyekiin bir harp olduğunu ittihazı zarurt görülmektedir!' 
ve aivil ve askert fanliyetler ara· Nihayet millet ordusunun ten
ıında bir hattıfasıl çizmenin mlim· -.iki çerçevesi içerisine diğer bir 
kiln olmadığını yazmaktadırlar: tedbirin de ith!I edilmesi icabe· 

"- Harp, cephede yapılır. Fa· ier. 
kat dü§manın tayyarelcrile bom· Nazırlar mcclist tarafından it
bardıman yapabileceği me:nlcket tihaz edilmiş olan bu tedbir, •e.. 
dahilinde de birtakım mUdafaa hir ve köylerde evlerin etrafında· 
tertibatını istilzam eden faaliyet ki d~mir p:armaklıkların yıkılıp 
sarfı suretile bu harbe muzaheret hükumete satıllT'ası lUzumunu na· 
etmek icabeder. Binaenaleyh tık bulunmaktadır. 

Doyçland 
,. .. ,,.. -· ... , ,.., .. 

va . , .,.., r 

Amiral Şer 
iki Alman zırhhsının İngilizler tarafın
dan batırıldığı, veyahut ağır surette 

hasara uğratıldığı söyleniy r 
Pariı, 3 - Garp cephesinde 

dün b'lhaasa Ren üzerinde Yuka· 
n A15asta karııtıklı atışlar olmut· 
tur. Vojlann garbinde topçu atıt
lan ~iddetli geçmigtir. 
TAYYARELERiN FAALiYETi 

Hatlar üzerlnic Fnnaız ve 
Alırıan tayyareleri ar.ıtanda bir 
muharebe olmuf, üç Alman tay
yaresi dütilrillmüıtür. Fransız 
avcı tayyarelerlnden biri ilsailne 
dönmemiıtir. 

Meç üzerinde de Uç Jngiliz 
avcı tavy.-resi Almanların dokuz. 
tav,·areden mürekkep bir filosu· 
nu ·dağıtmııtır. 

İngiliz bombardıman tayyare
lerinin dün Şimal denizinde bir 
Alman karakol eemisinc taarruz 
ettikleri İngiliz hava nezareti ta· 
r.tfmdan bildirilmektedir • 

Bh Alman tayyaresi bu çarpıt· 
madan hasara uğramıştır. 
DönUşte bir Jngiliz: tayyaresi. 

niıı nc.ksan olduğu görülmüştür. 
tki Alman tayyaresi, dün öğle· 

den sonra Şimal denizinde iki 
vapur kafilesine taarruz etmiştir. 
On bomba atılmıı ve fakat biç 
birisi hedefe isabet etmemiştir . 
Alman tayyareleri topçu ateşile 
püskürtülmüş ve kafileler yol· 
lanna devam etmi~lerdir. 

Dün İngiliz Kralı Sylt ve Heli
goland üzerine yapılan aon baa.. 
kın esnasında temayüz eden tay· 
yarecilere niıanlannı takmıttır. 

İki defa olarak nişan alanların 
aileleri de merasimde hazll' bu· 
lunabilmitlerdir. 

DENiZLERDE 
Londra, 3 - Bir Alrmn tahtel· 

bahiri dıha tahrip edilmiıtir. 
Bu denizaltı, müttefiklerin harp 

gemileri tarafından himaye edi. 
len bir ticaret kafilesine pek 
cilr'etkarane bir 5urette yaklaşa· 
rak bir ticaret vapurunu batırma· 
~a muvaffak olmuıtur. Bunwı il· 
zerine tıç İnglll:ı ve bir Fransız 
deatro7erl denizaltıya hücum et-
aitdr. A~ "••lts'v Miat ... 

nasında denizaltıya isabet etml• 
ve ge:ni deniz yüzüne çıl<mıştır. 
Denizaltın n kumandanı milstes• 
na olmak üzere mürettebatını bir 
destroyer almıştır. 

Alman denizaltısından aaf ka· 
lanlann anlattıklarına göre, de
nizaltının yakınına düşen ilk bcı~ 
ba esas panoyu yerinden oynata· 
rak ~e:niye bir kaç ton deniz su· 
yunun girmesine aebep olmuştur. 
Almanhr bu panoyu tamire çalı. 
şırkc.n tekne yakınında ikinci bir 
bomba patlamış, denizaltr su aat· 
hına fırlıımı~tır. Alır.anlar suyun 
yüzüne çıkaral: teslim olmaya 
mecbur kalnuılardır. 
CEP ZIRHLILARI HASARA 

UGRADI MI? 
Londra, 2 (A.A.) - Sir Ha

vard Kelly'nln Ottavada verdi. 
ği bir mUlA.kat esnasında A· 
mlral Seher ve Deutecbland 
isimli iki Alman zırhlısının fn. 
glllz bahriyesi tarafından tah
rip edildiğine 'Veya clddt su
rette hasara uğratıldığına dair 
olan beyanatı resmen teylıt 
edilmemiştir. Bununla bera
ber Villhermshafene yapılan ta· 
arruz esnasında Amiral Şer'ln 
ağır hasara uğramış bulunma
aı Heligoland civarında bir tn
glUz tahtelbahlrl tarafından 
torp111enen geminin de Doyc;:
land olması ihtimali kuvvetli
dir. 

MOTTEFIKLERtN BtR 
HAFTALIK ZA YIA Ti 

Geçen hafta içinde Almınbnn 
faaliyeti neticesinı1e yalnız bir 
sarnıçlı İngiliz vapuru ile üç bita. 
raf vapur batmı!tır. Bunlann 
mecmu tonilatosu 13901 dir. Bu 
rakam harbin ilk haft:ısındanberi 
kavdedilen en ufak rakamdır. 

Geçen hafta zarfından bir AJ· 
man vapuru da Şimal denizind~ 
müttefikler tarafından yakalan· 
mı' ve mnrettetat vanura ate!'! 
venn!ştir. Bu vapur 4007 ıonluk 
''.lılimiborn'' dur. 

Milli Şef 
İngiliz sefiri ile bir 

buçuk saat göriiJtüler 
Ankara, ı (A. A.) - Retafcum

hur İ!?net lnönU bugün İngiltere 
BilyUk Elçi.si Sir Knatchbull Hu
ge9.'len'l kabul buyurmuşlar ve bir 
bu~uk saat kadar görüşmUflerdlr. 

Mlil&kat esnumda Hariciye Ve
klll ŞUkrU Sa~ğlu da hazır bu
lunmuştur. 

KOMEDİ FRANSEZ 
TEMStLtNDE 

Ankara, ! ( A.A.) - Komedi 
Franseı artistleri tarafmda.n bu · 
alt~ verilen Andromaque .Pi. 
yesinin tem.sili esnumda Reuıi
cuımhur ismet İnönU halkevi tJ. 
yatrosunu şereflendirmfşler ve 
temstlden sonra artistlere llti . 
ra.tta bulunmuı:ılardır. 

AJmanyaya harp mal
zemesi yollamakta 

devam ettikçe 

Sov·ıet - Alman 
munasebatı 

düzelemi veçek 
Va.,Ingtoo, S (A. A.) - Sovyer 

seflrl Otunansky, .\..'lleıi!ta harfcf. 
ye nazırı HuU ile bir saat gör:Uıı 
m:lş ve bu görll§menin sebeblerl. 
nl lzkh etmekten imtina eylemi~ 
tir. 

Mumaileyh, sadece Amerika ha 
rtciye nezareti nezdinde hiçbir teı 

şebbüs yapılma.mı§ olduğunu SÖY· 
lemiştlr. 

Hull, • matbuat mUmesslllertne 
beyanatta bulunarak S. Oumansky 
ile yapmış olduğu görUşmenin A· 
merlka ile Sovyet Rusya arasın 
dakl mUna!lebetlerln heyeti mec 
muuı hakkında cerevan etmi§ ol 
duğunu beyan etmiıitlr. 

Hull, Amerikan tayyareleri Ot 
tayyare imaline yanyacak lntMat 
maddelerin ihracı Uzerfndekl ma • 
nevf ambargonun F:nllndJya'da af. 
vil ahaliyi bombardrman etmı, o
lan Sovyetlere karşı tatbik edJJe. 
gelmekte olduğunu söylemMir. 

Mumaileyh, bu m~elenin ıon 

görUsme esnasında konuışulmuş 

ancak hiçbir karar ittihaz edllmr 
mlş ol~n~nu llAve etnıl•tir. 

~fÜL,\KATA VERİLEN 
EHE'IMİYET 

Nevyork. S (A. A.) - Cordel' 
Hull ile Sovyetler Birliği sefiri 
Oumansky arasmda yapılan mUJA. 
ka.t, Vaşlngtonun dlnlomatlk mah 
fAl!erJnde ,.1r1kll tle karşılanmıştır 
Nazrrla sefir, bu mUl!kat hakkın 
da h' rblr :ıre" :orô"l 0 mPk ict~:ıneıııek 
teyseler de iyi haber alan mahfe! 
terde znnnedlldlğlne göre Hull 
Moskova zayıf memlı>ketler için 
ruıt bir tehlike teşkil c.ttı~ ve 
Sovvetler Birli"'! askert mehlvet
te olıın eljyayı Almnnvaya Bev!':et· 
meğe u~raştlğı mUddetçe Vaıılng. 
tonla Moskova araeındaki mUnaee
betlerln ıslahı gUçlilkle ka.bll ola· 
Wllcellal MfJn 16ylem1ftJr. 
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Doğan mUstehziyane gntdU: 
- Vah vah! .• Muhatabım, çok 

kaba, serseri, uğursuz güruhtan 
biri olacak .. 

Genç nbit bu cevabı bckteml· 
yordu. Şaşırdı. 

- Bana ha 1 .. Bana ha 1 .. 
- Şüphesiz sana ıliyltiyorum 

Bizden başka kimse yok ki bura
da.. Far:ıedelim ki ırkada!!lann 
var. Onlara da aynı şeyi aöylli· 
yorum .. 

Zabit dilşilndü, fazla giirlHtü 
böyle bir yerde elbette ki <1Upheyi 
davet edebilirdi. Bilhassa Dorota 
hesabına bunun zararı bilylik te 
:>la bilirdi ... 

Başını u.lladı: 
- Uğursuz, ıeraeri sensin. 

Buradan çekil git ve beni yalnız 
bırak .. 

- Benim meçhul maymunum. 
ben de genden aynı şeyi istiyo· 
rum .. Bu geceyi geçirecek, tenha. 
sessiz bir yer arıyorum. Fada 
sırnaşıklık edersen seni tokatla. 
'llak mecburiyetinde kalacağım. 

Zabit gene ga~ ; ihtiyart: 
- Bana ha!.. Bana ha!. 
Diyebildi. Doğan, bir kahkaha 

,;avurdu: 
- Ne idraksiz insan hnitıln .. 

Sana aöylilyorum tabit. 
Doğan tam bu sırada, meçhul 

muhatabının yıldırım sllratile kı· 
hcını çekerek üzerine atıldığını 
gördü. Eğer geriye fırlamamıt 
olsaydı, kılıç tam göğıllne aap
lanacaktı. 

Sıniye ccçirmeden o da kılıcını 
çekti: 

- Af erin kahramanım, aferin 1. 
Fakat kendini gayet aıla tut ... 
Seni öldürmiyceeğim. latcnen bir 
şartla dövüşebiliriz:. 

Zabit te, karşısındakinin ya· 
man bir insan olduğunu anlamııtı. 

- Söyle .dı:di· tırtmı t. 
- Evveli ben seni öldilrmlye· 

ceğim, bu bir 1 .. İkincisi ıen beni 
öldilrmekte serbestsin. 

- Muhakkak kl netice bu 
olacak .. 

- Peki, öyle olsun. UçOncti 
1artmı da fU: 

Eğer bir tarafında ldlçOlt bir 
vara açarsam veya kılıcını elinden 
fırlatırsam derhal buradan u.ıak· 
la,malısm .. Kabul mil?-

- Kabul! .• 
- O kadar değil, ıereflnle ye· 

min edeceksin .. 
- Yemin ediyorum. 
- Öyle ise başlıvalrm... 
Ve kıhçtannı birdenbire uıat. 

tılar .. Zabit, kt.r:gın ve ıert ham· 
leler yapıyordu . Fakat bu kadar 
c~ıaretin ve ilıtiyatsı.r:!ığın kendi· 
ıi için tehlikeli olması çok muh· 
temeldi.. 

- Delikanlım dedi· dikkat et, 
yanlı§ ve fazla bir harekette,. se· 
ni bıoJki ağ:rca yaı&'ar da il:ıtilil· 
,·Um. thtivath ol, aen de benim gi. 
bi gençsin .• 

Ve bunu milteakip, zabiti şa· 
'lırtacak şek11dc &eri hareketlere 
~aş!adı. Zabit ark~srnı duvara 
fayamıştı. Kendini erkekçe mti· 
dafaa ediyordu. Doğan son btr 
hamlede rabitin lo.lıcınr eHT"den 
·ıçurdu. Kılıc, be§ metre ileride, 
1,.nizc dfüımüştU. 

Zabit küfür savurdu. 
Doğ-an, kaygısızca: • 
- Kavbettin ·dedi- bıttf. Sö. 

!llnU yerine getir.. Ben. sadece 
bu tenha evt~rdc rahat bir gece 

I> ;eçirmek. sabaha kadar rahat ra· 
'•at uwmak i•tt'7orum •• 

Za'-lt. ona b!'m: 
- Sö•U,.,..U v~rine .,.etlrfvorum 

ş A 
Neyi görebilmi§? 

Otomobil bir kadın ~lğner ve ge. 
;ip gider. Yarahnm yanma yakla
'an polis tı0rar: 

- Size ~arpan otomobllln nu • 
maraarnı görebildiniz mi! 

- Maalesef o kadar hızh çarp
tı ve gitti k1 hl<; farkında olına • 
r.nn. 

Sadece otomob'lln lc;lndP bej 
renkli krep jorjet giymiş, yaka ve 
kotıan dekolte, yUzUntln allığı bir 
az fazla, mavt g~zm. kahve rengi 
ış.'\Pkalı inci kolyeli, gUmU~I çan • 
talı bir kadın vardı. Ancak onu g<5· 
~cbtldlm. 

Karı koca arasında 
- Amı:ın yahu 1 Burası ne p,il· 

zel yer. r-~~nzaraııın letafetinden 
dilim tutuldu. 

- öyle ise hiç durmadan bu· 
uda bir n 1aptın1ona. 

delikanlı ·dedi. Allaha ısmarla• 
dık.. Sen, hakikaten kahraman bir 
genç lmi~in .. 

Ve sonra elini uzatt. Bu hare
ket, hakikaten mertçe bir hare
ketti. Doğan da bu eli dostça ark. 
tı ve zabit, karanlıkta kaybolup 
gitti .. 
Doğan, bir müddet onun ayak 

seslerini dinledi. Sonra, bahçe ka
pısına yaklaştıı acılmıyordu. De• 
mir parmaklıklardan sıçrayıp 6-
blir tarafa geçti. Asıl bina kısmı .. 
na gel'llişti. İçerisini dinledi. U· 
zak. derin ve ince bir hırıltı ltidr 
gibi oldu: 

- Tuhaf ·dedi- yanlış işitmfye.. 
yim. İçeride insan var galiba 1. 
Sonra dilştindil: 

- Kapıyı çalayım, kim oluna 
olsun. l::iraz para verir ve kahrım. 
Elbette ki böyle yeri bektiyen. 
fakir bir bekcidir. 

Ve kapıyı ·uc defa vurd .. , bcıc. 
ledi. Cevap yoktu. Tekrar vurdu 
ve bu defa., hınltrnın kesitdiJtini, 
bir kapının açıldığını ve ayak 
sesleri 2el'ne~e bacladığlnı işitti. 

Her ihtimale kar~ı kf'ndini ke.. 
nara çekti. Kapı hafifçe aralandı. 
Ve bir kadın E.esi: 

- Glr -dedi· gir. Geç kaldın.. 
Hayır, ben uyumuş, kalmıtım. 
Pren es, bu akşam gelmiyecelr. 
Şu güzel Kiyaranrn dUğUnU me
ıelest var ya, sana işte ondan .... 
Haber vermeklifimi söylemişti. 

Doğan. iıin derhal farlruıa 
vardı: 

Kendisini, gece karanlıtında 
gene birisine benzetmişlerdi. GL 
rip 1:innemck elinde idi ve kata· 
rını verdi: 

- Gireceğim.. 
Doğan, yumutak. beyaz bir • 

tin elini tuttuğunu hissetti .. 
- Haydi gir, bteraen geceyi 

burada geçirirsin.. Korkma. aenl 
rahatsız etmem.. 

Karanlıkta yürüyorlardı. Yanı. 
başındaki kadın, bu karanlık için
de yarı çıplak bb heykeli ındın
yordu. Doğan kendi kendine: 

- Talihim bana neler• JÖIW• 
riyor?.. ın 11J.J 

Diye dUşündU •e güldü. Slr 
merdiveni çıkıyorlardı. Kadın de. 
vam ediyordu: 

- Kiyaranm düğilnU mc.elctl 
c;olr garip oldu. Uaamafih, nişan
lııı maskaranın biri.. Kiyara da 
onu lst~miyormut. Allah. onca· 
f u:a yardım etti .. Duka, deli cibl 
imiş. 
Doğrusu ya, ben Kiyaranm bi

risini sevdiğinden gUphelenlyo .. 
rum. 
Do~an titredi. Hafif blr ıeıltr 
- Acaba kimi dersiniz?. 
Diye sorJu. 
- Bil:nem.. Herhalde fU o.

tada ~ördü1derinılzden hic biri de
fil.. Fakat o kızın ~atbinl kazana• 
cak olan, dünyanın en bahtiyar 
erkeğidir. 

Hbmetçi kı:ı bunu tayterkca 
kuvvetli kııvvetll. Doğanın ellnt 
~aktı: 

- Bu bahtiyarlığı aen de ka.. 
ı:anmak isterdin va .. 

-Ona ne ~ilphe ! .. 
Do"an, gene kızm rilcudunua 

titredi!!inf ve kolunun atelf t!lbl 
yandıl'l'ını anlamıştı. O. muhak· 
kak ki·. k!dınJ.lhn zaV1f dıkikala· 
nndan birini gecirivordu. Bu zl• 
fından istifade ederek ondan daha 
bazı m:ıttQmat alabilirdi: 

- Dur ..dedi· biraz gtiılerlm 
karardı. 

(Devam1 ft1') 

K A 
Canının istediğini 

Bir ihtiyar çocuğa sordu: 
- Annen ne vaoıyor oğlum. 
- c~nımın istediğini. 
- Baban? 

Annemin ist-ediğinL 

Sıra ile 
_ Yahu .. Kannr yan~ l~f,..de 

ve alevl~r arasında bırakmıt. k5-
peğini. kedini almıJ ka.e~voraun. 

_ Ne yarayım azızım insan 
hepsini birden kurtara.mu ya .• 
aırayla. 

Borcu varmı.ı 

- B~bama k:lpt}'l niçltr ıç"'n? 
B~n san:l kim v;el:rse yok diye 
tenbıh etm!:dim mi? 

- Öyle eferr!im ama babanua 
da borcwıus oldu&wıa bilmiyor 
dum. 
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1 Yazan: 
l>t·yll Hernld'm on srnellk l\loskorn mu:ıablri 

VILYAM. SPENSER 

Sµeıırrr Wllliams, ~Ioslm\·ada on sene bulunmuştu. So,·yet lı ~ 

kiımet erkiinnı:ı mensub <ıayısız ahba.bları 'arılı. 
UııgUn İn~llterı"1e bıılunan bu ~iya<ıi muhabir, llitler - Stali 

''- ivien<!ez isminde biri; bir 
kızla nişanlanacaklardı; halbuki 
kız başka bir adamla kaçtı. ada· 
mıyakatadılar; Mendezin elinde 
bir bıçak vardı.'' 

Don Joze: 
"- Doğru, doğru, çok gü

zel görüyorsunuz sonra ne oldu?" 
"- Öteki Mendezi öldürdü, 

kızla kaçtı. Kızın ismi ..... Bul
dum ..... Luizita; şimdi onları çok 
uzaklarda görüyorum." 

"-Dikkatli bakınız, Don Juan 
dö Montillo ne ;fCkilde ve neden 
öldü?." 

Dik tekrar bakar gibi başını 

25 Ağustos 1939 senesinin gece atıp tutmaları göz boyacılığmd~ !' eğdi. Kupanın üstünde kabarcık-
yansmtlıı, diplomatlardan ve gn - ı ttRka bir şey değildi. !ardan başka bir şey göremi· 

paktının iç yüziiııii anlatn<'akhr: 

yordu. Devam etti: zctceilerdcn mürekkeb bir grup Nazizm ve Stnlinimıin el el• 
Mosko,•nnın teşriniı'vvel tren is- ı·ennesi emareleri, 1938 kan::... ı- "- Zehirlendi. Oğlu, ve bir 
tasyonnna doğru gidiyorlardı. ~vvelinde, Berlindeki Sovyet sefi- kadın .... Oğlunun karısı ..... Onla-

Grupun iç:inde ben de bulunu- rine yamlan muamelelerdPn itiba - rı soymak için zehirliyor.... Ko-
vordum. ren başlar. cası farkına varıyor .... Ona zorla 

Pi- ' , Ogpu polı'sı'nı'n hnlk'•'ln "- 1 ° ~araptan içiriyor ... Kadın bunu 
, ... c L s r xe,·il Hl"nderson bunun !'.139 . .k 

.e r bırakmndıfrı Tc.,rinİC\'Vel ıs· l""- ıntı am almak için yaptı... Kaz-~ ., ..., ilkb::ı.hannıian itih:ıren bnşladığım ı ~ k k 
''onunun, bir platformuna götUr- söyle r. ıgı uyuya endi düştü .... " 
diıler. "- Ya? Öyleyse çabuk söyle· 

~folotof A vnıpadaki paktlardan · · K 
Biri ln,..ı' lı'z, dı'~e -' Fra""lzlnr<lar yınız, oyopan tacı ne oldu? u .. n • .., bahsederken ~ylc demişti : K 

rr>ı.irekkPb subav grupu "Kızıl o'c" aybolan kısımlar nerede?'' 
" "- Bir !jeyi ucuz hir fintla al-

Lcningrad ekspresinin, hususi iki Dik kupanın üzerine tekrar mak isterseniz, başka bir mağaza-
rngonu önünde dunıyorlnrdı. dan daha ucuza alabileceğinizi sa- eğildi. Nefesi kesilmişti; kabar-

Bunl:ır mUttefiklcrin bir kaç cıklarladolu sathın üzerinde ken-
tıcıya gl:istermelisiniz... d' ·· ·· .. 

h 'lft .:ı (Wvcl ~ovyetl C'r nl".zdinf' gön- ı yuzunun aksini görüyordu. Bu 
d rdikleri nskeri heyete mcnsub Stalin bu suretle, Hillerle mUza- bir akis miydi? Olamazdı, zira 
Z<'\ attı. kerede bulunurken. müttefiklerle yüzünde maskesi vardı. Beltran 

de mUznkrıre ediyordu. Hitler bu k d · ı c_n) rı sıkılm ışa ben7Jyordu. ar eşlen zletayı bembeyaz bir * * * vaziyette işbirliği yapabilm<'k için çehre ile gördü..... Kendini bir 
-ığır tC'kliflcrdc bulunamazdı. Scnelerdrmberi. Fransa. tngilte iskemlede, boynunda demir bir Stalin acele cdi~·ordu : Nazilerin 

re \'e Rusya arasında bir pakt ya- onunla pakt ynpnıak istediklcrirıj tasma geçirilmiş ve oturuyor• 
pılrnaJıına uğrn'.;ıldığmı her halde biliyordu. hoş, bunu kendisi de can gördü. 
gnzr U>!erdP o1nımuı;sunuzdur. Bu insan boiYmagva yarayan bir 

vr> gönülden arzu c<liyordu, t> 
MUZJ\kcr<'ler b:ıznn fnkrtaa u.,;;ra!' aletti. 

Dlin~·nnın altıda birini idare c-
mnk ıstidndını göstc>rir, tekrar ,·o- den bu adam kurnazdır vesselam! Dik, gördüğü şeyler karşısında 
lunn girer gibi olur, yine bir ~u- kendini kaybetti. Sinirlerine ha-
vaffo.kıyetsizlik karııısmda kalınır- l'EG.\XJ<~ KORKUSU kim olamadı. Başındaki maskeyi 
dı ... Ve böyle olduğu halde yine atarak bu menhus yerden kaçmak 
müzakerelere devam olunurdu. Stnlinin, senelerdcnber;, büyük ıstedi. 

Sovyetl c>r, ciddi bir mUzakc>rc bir hnrb beklediğini söylrrln. Bil- Maskeyi başından çıkarıp attı. yatırdılar. 
için lld hcyc> t gönderilmesini · • ·- yük devletlerin gittik~ kuvvetlen Şimdi yüzü meydana çıkmıştı. Dik kurtulmak için tekrar çır
mişti. Fransa ve !ngiltereden der- diklerini, kendisinin de gittik<:c Don Jozc dehşetten bağırdı, pınd1; bir an kurtulacakmış gibi 
hal iki heyet hareket etti. Rusya. zayıflıı.dığmı hissediyordu. Stalin kadınlar da bağırmağa ooşladılar, bir vaziyet peyda oldu. 
ya. ~ı-ldikleri gilnUn onuncu günü şÖyle dUşUnüyordu: Don Joze, Dikin, maskesini çı- Kadınların kolları ona bir ahta-
gcrçJ bir pakt imzalarunıştr. Fakat "- Sov·yet RU'sya bUyUk bir karmasına, mani olmak istemisti. pot gibi yapı§mıştı. Kollarına, 
herke.sin dilinin tutulmasına sebe- harbe girerse, kuvvetsiz olduğu - Dik onu yumruklayarak ilerlye ayaklarına bir düzineden fazla el 
biyet veren bu pakt, müttefiklerle muzu yalnız bilytik de,·lcUı-r bil- atıldı. Kupa Don Jozenin elinden yapışmıştı; Dik hareketsiz kaldı. 
değil, Almanya ile imzalanmıştı. meklc kalmryacak, içimizden bile, düşerek içindeki mayi merdiven- ~özlerini kapadı. mütevekkilanc 

Ribentrop, İngiliz ve Fransız he- bizi ezmek için, onlarla birlikte h~ lere döküldü. bir tarzda ölümünü bekliyordu. 
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yetlerlnin burunları önünde hava- rekcte geçenler bulunacaktır. Müt- Et ft "b. ı..... l B' b !" KISIM Vlll b' d vd· B 
dan dil§er gibi Moskovaya gelmiş tefikler cephesine geçersek. HiUer ra an ır ... "C:yaz ır eyaz sert ır şeye eg ı. u tacın 
vo hayli zamandan beri gizli sUren ordulan memleketimize yürümek - ~~~~.~i yükseldi; ihanete uğra- INKALARIN .1\1.ADALYONU parçasıydı. Dik, tacı sıkıca kavra-
Nazi - So\•yet anlaşmasını imzala- ten çekinmiyeccklerdir· Bundan eh. Başı dönmeğe başladı ..... An-
mıştı. dola), istikbalde vukubulacak olan Dik, kendisini yakalamak isti· Rahip ikinci bir emir verdi. lamakta gecikmedi. ... Şarabın içi-

lşte Bitler, bu sayededir ki. bir harbe girmemeğe dikkat etme- yen ellerden kurtulmak için çır - Dik gözlerini açtı. Bıçak göğ- ne uyku ilacı atmışlardı .... Budala 
\imscden çekinmeden ordularını lislni1:.,, pındı. lakin kadınlar onu bir :·ı- süne inmek üzereydi. gibi de içmişti? 
Polonya üzerine s:ıldrrttı. Stalln bunu Kremlin sara},nda. lan gibi silrüklemeğe başlamış- Yaşlı bir kadın ilerledi ve Di- Az sonra kendini kaybetti ve 

* * * hUkfunet erkanı ile 1939 temmu _ lardı. kin elbisesini çıkarmaya başladı. masanın üzerine yıkıldı. 
l'~!Jrıinicvvol istasyonunun plAt- zunda ı;örü.~tuğU zaman sBylemlş- Dik, bir an kurtuldu. Don Joze Gömleğini çekip yırttığı za• t;c" '"* ti< 

formunda. Al~ak sesle göriişUyor- ti. Bu haberi bana bir diplomat Diki kurtarmak için boşuna yar· man bfo ç.ığbk attı. Rahip işaret Uyandığı zaman hala masanın 
1.ık. Herkes biribirine ayni suali \•ermişti. dıma çalışıyordu edilen yere iğilip baktı: iizerinde ve Koyopan tacı da 

... 

Evden çıktı ve ~oğnıea otel e gi~ 
ti. Tacı masanın üzerine koyd 
ve zümr ütlere u zun uzun baktlot" 
Taşların yeşil rengi içhll _,, 
;ordu. 

Yattı ve derhal uyudu. 
Güneşin doğuşu ile beraber~ 

Dikin odasında bulunan tacın ye 
dinci kısmı ortadan kaybolrnutttı-5 .• Dik, hemen Bletaya gitti. 1 

nirleri bozuk bir halde, tdetaıııı' 
odasında, bir aıağıya bir yuıcar1' 
ya dolaşıyordu. . 

tzleta gelince hala asabi haJİJ'! 
muhafaza ediyordu. İzlet.a içeri 
girer girmez Dik: 

''- tzleta, çıldırıp çıldırmadı
ğını bilmiyorum dedi. Rüya ~ 
gördüm, vallahi bilmiyorum, b• 
şıma müthit şeyler geldi. 
"- Burada da anlayamadığı"' 

şeyler oldu, önce siz anlatınıı .. · 
Gel otur." 
"- Oturamıyacağrm. Sana 11er 

şeyi olduğu gibi anlatc:.cağıı11; 
Hele şu madalyonunuzu gerı 
alın ..... " 

Dik başından geçen hadiseleri 
anlattı. 

(Devamı....,.) 

Pratik Bilgiler 

'loruyordu: ''Bizi teşyi etmek için, Moskovada bulunan birçok sefir- Lakin kadınlar biraz sonra tek- Dik, madalyonun bu kadar mü- elindeydi. 
Stnlin neden bir mUmessil gönder- !er de, Sovyctlerin esrarengiz hat- rar çullandılar. essir olacağına h5Ia akıl erdire· Kalkarak etrafına baktı. Orta- U l r 
medi? Bu siyll.'i nezaket yapılmı- tı hareketlerini daimi bir temasla Rahip, elinde bir bıçakla bekler· mi yordu. hkta kimseler yoktu: etrafta de- çları kıvnlan halı a 
j . calt mıydı? keşfetmeğe uğraşırlar. ken Don Joze bitab bir halde taş- Korku ve hürmet sesleri yük. rin bir sessizlik hüküm sürüyor Salonlannızda bulunan balı~· 
Hayır! Tam hareket edeceğim.iz Maamafih, HiUer Stallnin bek - ların üzerine çöktü. seldi. du. rın uçları ekseriya kıvrılır ve çı : 

esna.da lozılordwıun erkii.ruharbiye lediı'.;ri teklüi yaptı. Bu Polonyanm Kadınlar onu mıhraba doğru Rahip bıçağını indirdi: kısa bir Acabarüyam görmüştü? Hayır, kfo görünür. Bunun önüne g~i 
reis vekili general Smorodinov, yarısını alm~k ve Baltık denizinde silrüklemeğe başladılar. Dik'te emir daha verdi: Olamazdı. Tacın yedinci kısmı e- mek için, resimde gösteril?'~, 
yanmda kalıı.bnlık bir zabit grupu serbestçe hareket edebilmekti. mücadele edecek kuvvet kalma· Dikin üzerine kene gibi yapış· linde duruyordu. gibi (A, A) iki ince deri dikıtıl 
bulunduğu hıılde platforma geldi. So~yet - Alman paktından bah- mıştı. mış eller kal~tı . KızlarC.:an biri Zümrütlere baktı.... Ne güzel ortalarına ince bir tel konınılf, 
Vedamı g yet soğuk bir şekilde solunduğu sırada bu paktm gizli Rahip sabırla bekliyordu. bir kupa getirdi. Zehirli olmadı· parlıyordu!. tur. Aynı şeyi (B; B) ye de 'Y. 
yaparak tren kalkmadan gitti. lnraflan da olduğu, Sovyetlerin Dik. karsısır.a geldiği ;ı:aman, ğını Dike göstermek için, rahip Merdivenlerden inince ayağı parsanız, bunların önüne geçıtlij 

Fakat tuba! bir tesadüf oldu. icabmda Almanlara garb ccphcsin- anlaşılmaz bir şeyl~r söyleyerek bir yudum içerek uzatt. bir cisme takıldı. olursunuz. 
Tren düdüğünü çalarak uzaklaşır- de askeri yardımda bulunnr.akları kısa bir emir verdi. Boğazı yanan Dik. şarabı içti. Bu Don Joze idi. Ölmüştü 1 1 ___/. 
ken, arkalnrma döndUler ve biri- söyleniyordu. (Devamı var) Diki mermer masanın üzerine Olduğu yerde doğrulurken eli U~akl:ırı vardı. kiır.scler yoktu. ..:.------------

birlerine bııkarak kahkahalarla r-------------•-------1------------·-------~-------------
~c ~~ 1 ~:f1!~:~~ıac:~:;. g~- Hikaye l( J S .K A N Ç BUR/.J";;.';)~=URÇAK 
Şüphe yok ki, bu se\inç tezahil- 1A ~ 

rii HiUer - Stalin paktının inı7.a- ... ---· •---· 
lanmış olmasından ileri geliyordu. 

Stalin mademki Hitlcrle anlaşa
caktı, mUltefiklere karşı neden 
mllr::ait davranır gibi görünmüştU? 
Ordu.sunu NU?jlere saldırt.acağı 
halde neden onlarla el ele verdi? 

Bu sunllcro cevablarmı hazırdı; 
lngifü: - Fransrz askeri hevctleri 1-
Jo o gece platfornıdn görliştükten 
sor.nı.. düştincclerlmdc yanılmadı -
ğmu gördUm. 

Şofoıiime, ihtiynt tedbiri olnrak 
o gece izin vermiştim. 

Bu cilrulo biraz tuhaL, 17.a gide
cektir, lrudn Rusyada. ya.,:ımış o
lan biri bt.:nun hiç de gnrib bir şey 
olmadığnn bilir. 

Bir muhbirle randevum bulun
duğu zaman, mutad adetim oldu
ğu üzere onu kendi kullandığnn 
otomobilime ı>Jırdnn. Moskovanm 
SC36.iz sokaklarında otomobili sil -
l'Crken, o an ".ıtır, ben dinlerdim. 

Otomobilde sizi kimse dinliye
mcz; helo gece olurs:ı, gorünmez-
1\iniz bile. 

O geceki yolcum malüm3.tlı bir 
Sovyet muhbiriydi. 

Moslto\•anm SC5.'!.iz \'C ıssrz so
kaklarında ilerlerken, Hitlcr -
Stalin paktı hakkında bana izahat 
l•eı::iyordu. 

Stalln, Almanya. ile pakt ynpma
YI 1933 cenesindcnbeıi arzu edl -
yordu. O zaman üçüncü Rayh ye
ni doğmuştu. 

Bitler Almanyasmın kU\-vctleş -
til'iııi ı;örclu!tce bu proje daha ya
km.<lın ve dikkatle tetkik edilme 
Y.e başlandı. 

Bu pakt, SovyeUcrln harici slya.
sotlerlndo başlı~a arzuları idi ve 
rok ghll tutulu ·ordu. 

Pravds " onun gibi diğer Sov
) et guotolerinln nazilik aleyhine 

Bu narin sarışın güzelini başka birinin 
elinden almıştı. Evvela peşine düşmüş: ta· 
kip etmiş; sonra da şairane bir tesadüfle 
yoluna çıkmış: ve nihayet kaçırmıştı. Ö
tekinin ne olduğunu bilmiyorlardı. Bir 
türlü öğrenemediler de .. O, mağlCıbiyetine 
razı oldu ve bir daha da ortalarda görün
medi. Mücadelenin galibi - farzedin ki 
adı: "Adil", kadınınki de "Necla.'' olsun -
bunu hiç düşünmedi bile. Çünkü Necla 
kendisini seviyordu. 

Sonrada aşkını isbat için, ktndini bir 
mahbes hayatına bırakmıştı. NecJa da, kendi 
için yapılan fedakarlıktan fevkalade mem· 
nun, bu hayatı devam ettirmeye ~alışmıştı. 
İlk haftaları seyahatle geçti. Sonra bir 
gölün kenarında saadet yuvası denmeğe 
layık denecek kadar şirin bir köşkte karar 
kıldılar. 

Hos bir tenbellik, tatlı bir rehavet, tu
valeti· için sarf ettiği emekler Neclanın na
zarında günün saatlerini kısaltıyordu. He· 
le uykuya ve aşka hasredilen gecenin sa
atleri büsbütün kısa görünüyordu. 

Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı, Be
raber çıkıyor; beraber döniiyor; kırlarda, 
korularda b:rbirlerine yaslanarak beraber 
geziyorlardı. 

fstanbuldan uzaklaşır uzakla~maz ara
dıkları yalnızlığa kavuşmakta gecikmedi
ler. Zaten aşk insanı en yakın dostların- • 
dan bile ayırır. Çünkü sevişen bir çiftin 
saadeti insana tah:ımmül edilmez bir azap 
verir. 

Birbirlerine hasrettikleri bu uzun gün
lerde hiç bir şeyden korkmadan, hiç bir 
tehlikeden çekinmeden yaşadılar. 

Adil kadının mazisini his düşünmüyor
du. Mademki gece gündüz kollarının ara· 
sındaydr, mademki mazisinden haberdar 
bile değildi. pundan ne fayda beklenirdi? 
Adil için Neclanm mazisi aldatılmış. ka
ranlık ve nlsyane karışmı~ zavallı bir a
damdan başka bir şey değildi.Bazan ke11-

di kendine düşühüyordıı: 
"İyi ama, bu adamdan evvel?.'' fa kat 

ÜT.erintie fazla tevakkuf etmeden tekrar 
hale dönüyordu. 

Bir sabah erguvani çiçeklerle örtülmüş 
çitin arkasından gölün penbc sularını sey· 
redcrken içeride giyinen N eclanın şarkı 
söylediğini duydu. Düşündü: Bu ~ar kıyı 
işitmemişti. Necla bunu şimdiye kadar hiç 
söylememişti. Şimdi, şüphesiz bu şarkıyı 
söylerken onun bilmediği zamanları, ta
nımadığı adamları düşünüyordu. 

Bahçeye indiği vakıt, Neclayı bekledi
ğinden çok kuvvetli buldu. Bu hissini söyle 
diği zaman o hiç şaşırmadan ilk yağmurla
rın sinirlerini sarstığından, kalöriferkr
den, kürklerden bahsetti. O vakıt Adil 
gözlerini Necladan çevirdi ; beraber geçi
recekleri ayları hesaba başladı, b~:ki de 
Necla bu hayattan usanmıştı. Necla git
mesi ihtimali, hayalini. onsuz yaşadığı za
manlara doğru sürükledi. O zaman 'jimdi
kinden büsbütün başka bir hayat v:ışaya
bileceğini düşünerek titredi. Gözlerini tek
rar N cclaya kaldırdı. kalbi aşkla değil, 
ıztırap verici darbelerle atmağa başl?.Jı. 
Düşiinüyordu : 

"Ben de ötekiler gibi bir adamdım. 
Necla öteki kadınlar gibi bir kadın, yalnız 
onlardan daha güzel. Neclayı elinden 
aldığı adam da ötekiler gibi saadeti çalın
mış, meyus bir adam oldu. Benden sonra 
gelecek te ... 

Muhakemesi sendeledi. Düşünmeği bı
raktı. İlk defa olarak sebepsiz bir kıskanç
lığa gömüldüğünü duydu. 

Metresinin üzerine daha ziyade düşerek 
içindeki sızıyı saklamağa çalıştı. Fakat 
bu gizli düşünceyi örtmek için sarfettiği 
gayret onu çok yoruyordu. Bu gizli mü
cadeleden en ziyade Necla ıztırap duyu
yordu. Hele bir akşam mehtaplı bir gece
de, duvarın Uzerlnde kendini gözetliyen 
Adilin acaip tekilli ıölgesini gördüğü va. 

kıt bayılmak dcreceler:ne geleli. 
Artık Adil tahammülünü kaybetmişti. 

Metresinin en küçük bir hareketinden bin 
mana çıkarmağa çalışıyor halindeki tahav
viilü hayatından memnun olmadığına, 
kaçıp kurtulmak istediğine atfediyordu. 
Sabrının son damlasına kadar tükendiği 
zamanlar da kendi kendine: 

- Ah! Ne hayati diyordu. 
Fakat bir dakikalık ayrılığa bile taham

mül edemiyor. Necladan uzak yaşamağa 
bir türlü katlanamıyordu. Şimdi onu hak
sız çıkarmak için bin tiirlü sebep arıyor; 
yüzünde senelerin bıraktığı ihtiyarlık iz
lerini imdadına çağırıyordu. Hele her ar
zusuna derin bir teslimiyetle uysallık gös
terdiğini gördükçe çıldıracak gibi olu
yordu. 

Kaç defa Netladan uzaklaşmağa teşeb. 
büs etmişti. Fakat her defasında eskisin
den d~ha büyük bir hasretle yine yanına 
koşmuştu. Bu mahrumiyet acısına henüz 
kendisini alıştırmadan onu başka birisile 
kaçıp gitmiş zannediyor, deli gibi metresi· 
nin yanına dönüyordu. 

Bir gün Neclayı köşkte bırakmış, göliln 
kenarında yalnız başına geziniyordu. Ar
kasından birinin koştuğunu ~issetti; dön
dü. Hizmetçilerden biri kendine doğru 
geliyordu. Adilin birkaç adım ilerisinde 
nefes nefese durdu. Kekeleyerek: 

- Ah 1 Beyfendi.. Hanım... Diyebildi. 
Adil yüksek, boğuk bir sesle haykırdı: 

- Hanım? .. Evet? Kaçtı değil mi? 
Hizmetçi ağzım açıp kapadı. Fakat bir 

kelime bile söylemedi. Sonra her tarafı 
titriyerek kekelemeğe başlamıştı. Sözleri 
anlaşılmıyor, yalnız ara sıra birkaç kelime 
anlaşılıyoru. Büyük bir kaza.. Ta en üst 
kattan, merdivenlerin üzerine .. Kafas'ı kan 
i~inde ... Düşer düşmez ölüm .. Ölüm .. 

Adil halsiz bir tavırla çimenlerin Uzeri
ne oturdu, içini çekerek : 

- Ah 1 dedi. Ben de kaçtı zannettim.. 

Günlük bulmaca 

. 
ROLDAN SAGA: ıct' 
ı - Maı:ıevt latl!a_de eden (iid f' 

lime). 2 - Hakiki lnııe.n ııekl!Jle 1'1' 
ren, nota. 3 - Fotoğraf, odıınIJ) 'f''' 
aımlarmdaı:ı. -' - Oturutacalt ,.,. 
nuuıcvt leke, bir soru edatı. IS ı;lf 
Blr hayvanın yavrwıu, Avrupad• / 
nehir, yüzümUzdekl sll!lerden. f • 
Seyyarelerden biri, mübadele v~ 
sı, 7 - Su ballndekl maddeler ( tıl' 
mi). 8 - İlişiği olan, alfatıed6 ~ 
harfin okunuşu. 9 - Actz, t> _,, 
hayvan. 10 - Çocuk, hulA.8&· 1

1 

Bir rl'nk, endl;ıeter (cemi). 

l'UKAUDAN AŞAGI: ıtt• 

l - Kedi (iki kelime). 2 - > ')l-· 
tan . sonra gelir, bir c;tc;ek. 3 - ~ 
tem, dağın kenarı. 4ı - Gırt.ta.l<• 

6 
/ 

rışaı:ı. ıs - Çok sarhoş, ekzers!Z· 1 / 
Bir renk, şiddetli, pederin yarıs1·ed'ıı' 
Bir rrk, lJr kemik. 8 - -yad ...ı• 

110~· 

cin nevinden. 9 ·- Yağmurun ~· 
muşu, bir emir. 10 - Kan t>O 

bir edat. 11 - LAkmiı ederek· 
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,p k 11 : 611'' 
ı - Dereyi gec;en. 2 - E:.,_ fJ. 

~ı. 
eza. ı - Velev, niç!n. -' - ri~ 
seçen. ıs - Yedikute, ed. 6 -1!: ıı-'
t , E. 7 - B, raplar. V. 8 .- .,, 
Nu.lfe. 9 - Ney, z, faclr. 10 _. 
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