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HİTLER DANZİG'DE SÖYLEDİGİ NUTUKT 
İNGİL TEREYE HOC UM • 

ETTi 
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lngiltere Ve Fransa ile Harp istemiyoruz. 

HİTLER 
Biz Fakat 

SARACOGLUNUN INGIL TERE VE FRANSA iLE 

MÜZAKERELER HAKKINDA VERDIGf IZAHATI • •• 
isterlerse Harbe Uç, Dört Hatta Yedi Sene Devam 

A:r~(A='-~ P~r- ~alr bw~ ~en:1:ah! ev- ı • • • 
Edeceğiz I lngiliz Milleti ile Dostluk istiyorum Dedi. 

tisi J\feells Grupu bugiin 19/9/1939 1 vel partide müukere edilmesi 

Cekoslovakyada isyan Eden Yüzlerce Kişi idam Edildi! öileden sonra saat 15 te reis ·ve- mak~dile tehiri iste:nilmif olduiu-
kili Seyhan 1\-leb'uso Hilınl t:ranm nu anlatmış ve bu bapta ce:re7an 

riyasetinde toplandı. 

İlk defa sOz alan Hariciye Ve-

eden müzakere sonunda .,imdilik 
mttUs binasuıda sıjınak yapıl

maması kararlaştırılmıştır. • '"''"''"''"' 4 '"' .. '"' .... .., "4 '"' '"' • '"' ... 

Hadisat Roman- Af / 1 T G • • 
ya Hududunda man ar Y arŞOVaya lTemzyor 

kili Şü.krü San.coflu, son halta
nm siyasi vat..iyeUnl bildirmiş, bu 
meyanda inıiltere ve Fransa ile 
mUzakere edilmekte olan nihai 

muahedenin l'Örü.ş:meleri şayanı 

Grup ruzname. inde dahil diier ı 

iki takrirden 1\-lani.sa Meb'osu Re
fik İnce 'nin bug'Ü.Dün Jcaplarına 
l'Ôre idarede bazı tedbirler alın

ması hakkındaki şümullü teklifi- J 
nin daha evvel crup idare he)·e-

Düğümlen1imi? Alma-oono--larla jNUTKUN AKl.SLERı·ı Lehistan harp sahnesinde ini su-
retteki müdahale ile husule gelen 
fevkalade karışık ve calibi dikkat 

vaziyet hakkında az .;ok mantıki bir s 1 N 
mülalea yürülmeğe henüz lmkin ovyet er e 
müsait dejildlr. 

Bu müdahale her tarafı hayretler, 

hatta d•lıl<ller içinde bırakmıştır, Yapacaklar ? 
denllebJlir. Gerek İnKilis, &erek 
Fransız mehafilinin noktai nazarları 
l>lrlblrlerinl tolmadılı rlbl, her iki 
tarafm l'az~telerlnin de yine yekdi
ferine uymaz mütalealar yürüttükle
rini telgraf haberlerinden öi:reniyo -..... 

Harp sahasında cereyan eden vu
kuata celinct"' onlar hakkında da alı
nan haberler tamamılc yekdii,erbıe 

ıud mahiyettedir. 
Akşam caz~telerinde okuduiumuz 

bu haberlerin bazılarına nazaran Al
manlarla Ruslar (Brestlitovsk) ta 
birle~lşler ve mü.ıı;;terek beyanname 
neşretmişlerdir, diğer bazıları ise 
«Rusların Romanya hududunu tut -
tuklarını ve binaenaleyh Almanlar 
jfln bu hııdutlara inmek imkinı kal
madıfını• bildirmektedirler. 

Bu son habere inanmak JizlDl ıe
U-rse Balkan ahvali hakkında olduk~a 
nlkbinane mütalea yürütmeie vui .. 
yetin müsait oldoiu iddia edilebilir. 

Bahusus, ki bu haberl müeyyit ol
mak üzere, Rusların Romanyaya, Js
tlkli.llerlne riayet edecekleri hakkın
da kat'i teminat verdiklerine dair di
ier blr haber daha l'a7etelerde intl!':lar 
otmlşllr. 

Alman ordularının Romanya hu ... 
dutlarma yaklaşmalarına imkıin bı

rakılmadığı haberini doiru telakki 
edersek, Lehistan h.tdisatının baş 

döndürücü sllratle cereyandan sonra 
Romanya hududuna relip dayıtnarak 
orada düğüm]endliine hü.kmctrr.ekte 
isabetsizlik olmaz. 

Filhakika Lt'hlstanıu, beklendiiln
tlen çok tabu.Is: bozguna uframaJıın
tl.an sonra Alman kuvvetlerinin Ro
manya l~tlkametlni tutacafı kuvvetle 
z..annedilm~kte idi. Jlatta. dünkü telıraf 1 
haberleri, lngUiz &'azetelerinin, Alman
ların ilk iş olmak üzf're Romanya. 
petrol kuyularını ellf'rine alacakları
na kat'iyetle iddla ettiklerini bildir
mekte idiler. Romanyan111 da bc
lıemebal bir istilaya uğramak tehll
llesine manu bulundutuııa hemen 
her tarafca kanaat getirdiği bir sı

rada, bu istilinın öntinr sed çekfldift 
tahakkuk ederse tabii yepyeni ve yi
ne her türlü intizar haricinde bir va
t.iye& tahaddüs etmı, olur. 

Maamafi Balkanların mukadderatı 
iUbarJle bü:.4DIÜ telikki edilmesi ti. -
1:ım l'elen bu yeni vazlyeUn de uyıf 
bir tarafı vardır, ki o da ne kadar 
devam edt"Ceflnin bilinmemesidir. 
Dün dt bir nebze -velev kl IDuı 
ta:riklJe bah~edebildiiimiz veçbile
Romanyanın başında, ta. Versay mu
ahcdesindenberi bir Basarabya beli· 
ıı vardır. Romanya bu kıt'ayı ilhak 
etmf'kle zahiren çok zengin bJr ülke 
sahibi olmut rlbi gôrunmekle bera
ber, hakikat b:ılde Basarabya kendisi 
j('in devamh bir teblike vesilesi ol -
maktan baş~a bir fayda temin etme
mşltlr. 

İşte Romanya hududunda buxüıık.ü 
vaziyeti muhakt"me ederken bu Ba
sarabya meselesini gözönüne ıetirin
ce, yine tam olarak nikbinlik l'Öster
İneie lmkin katmıyor. Ahvali böyle 

(Arkası 4 üncü sayfada) 

EBUZZlY AZADE 

Velid 

Dantzil'. 19 (A.A.) - Ze:n&ln bir 
şekilde donatılmış olan büyük pazar 
meydanında, heyecanlı bir halk küt
lesi önünde Führcr büyük bir nu-
tuk vermiştir. 

llUler aöze töyle bqlamıştır: 
Buıüıı ilk defa olarak söz sôyledl

iim bu yer. bqiiu Ncvıork bilkO· 
metini tetkll eden araziye ilk beyaz
ların yerleşme~• anından yarım amr 
önce Alman koloni:ıatörlerl tarafın

dan alınmı,tır.. O zamandanbf'ri bu 
toprak Alman olmuştur, Alman kal
nıaktadır. Hepimiz buna kant: o1abl
Urlz. Alman olarak kalacaktır. 

llitler tekrar Versallles muahede~ 
sinin aleyhinde bulunmuş ve zorla 
kabul ettirilen bu sulhÜJı hiçbir me
seleyi halletmedllini bllıikls blr~ok 

yeni meseleler yarattığını t.ebaru.ı: et
tirmiştir. 

}Iitler, 82 milyon Almanın hayat 
sahasına muhia<' oldutunu kaydet -
ml!J ve Versallles ı;ulhunu yapanla ~ 

nn bunu hiç nazarı itibare almadık
larını söylemiştir. 

Bu 82 milyon Alman, diye bakır -
mıştır, yaşamak istiyor ve ya!fıyacak
br. 

(Arkası 3 üncü sayfada} 
----00-----

Fransa 
Almanlarla Niçin 
Şimdiye Kadar Ağır 

Har betti 
Almanların Yaptığı 

Taarruz Püskürtüldü 
Paris, 19 (A.A.) - Fransız kı

taatının ileri hareketinden son
ra 48 saattenberi batı cephesin
de hüküm süren sükunet dün 
gece Sar'ın doğu bölgesinde vu
kubulan bir Alınan taarruzu ile 
bozulmuştur. Dü~manın topçu 
ateşine rağmen bu Alınan taar
ruzu, zaptedilen mevzilere sağ
lam bir şekilde yerleşmiş olan 
Fransız kıtaatı tarafından püs
kürtülmüştür. 

Doğrusu, bu sabah salahiyet -
dar Fransız askeri mahfHlerinde 
bu Alman .mukabelesine büyük 
bır chemmıyet atfedilmemekte· 
dir. Gece karanlıkta yapılan Al
man hücumu mahdut kıtaatla 
yapılnıı§tır ve görünü>c bakılır
sa. herhangi bir taktik netıce a
ramaktan ziyade kıtaatı harbe 
alıştırmak mevzuubahistir. 

Evvelki gece Sarre'in gar binde 
düşmanın mevzii bir taarruzu 
tardedilmiştir. 

Yevmi yarı resmi tebliğde di
ğer cihetten kaydedildiğine gö
re Fransız erkanıharbiyesi Al -
man kuvvetlerinin bu faaliyeti-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Polonyanın meşhur çamuru 

SOVYET TEBLIGI 
' l\lo!oikova, 19 (A.A.) - Kızılordu 

l:'mumi Erk;inıharbh·esinin tebliti: 

18 Eylül rüniınde Kızılordu kıtaa
tı, Polonya ordusunu tardetmeie de
vam ve ak!fam üzeri: ~imalde g-arbi 
Beyaz Rusya'da Vlole, SvJenclany'yt 
Novovlrdek . ehrint, Slonin, Volko
Vy!iik şehirlerini, Mansk .. Brestlitovsk 
hattı üzerinde Jarleviczi ib-tasyonunu, 
cenubta ıarbi l.Tkranya'da Sarny dü
füın noktasını, Luc, Stanislavog, He
liez, Krasne ve Buczacz şehirlerini tı
nı etmişlerdir. 

ALMAN TEBLIGI 1 
Berlln, 19 (A.A. )- Alman ordusu 

.Ba.şkumandanlıfının tebUii: 
Şark cephesinde: 

Polonya ordusunun dağ-nık veya 

içınde rlerliyen Leh ağır topları 

yondan fazla olan halkını ht"saba 
katmak~n:ın 'elırJ müdafaa ediyorlar. 

Hava ordusu di.ın dr bazı hurumlar 
yapmışhr. ı.rmumiyet itibarile hava 
ordusunun artık .-ark ct"phesinde kul
lanılmasına iti.zum kalmamı!}tır. 

Garp cephesinde: 
Sarre-brück mınta..k.acı;ında 

noktalarda hafif loPfu ve 
kolları faaUyeU olm tur. 

bir çok 
devriye 

Düşmanın bir('ok sahra tahkimatı 
işlerlne l'irişttfi müşahade edilmiştir. 

Hiçbir hava muharebesi olmjmış -
tır. 

İnıUiz .courareous• tayyare l'e
mlsinfn batarıldıiı hakkındaki İnı'l-
11.z Amirallifln.ln haberi mezkiir re
miyl batıran Alman denizaltısının 

raporuyle de teeyyüt etm~tir. 

1 FRANSIZ TEBLlal 
muhasara altında bulunan bekaya • Paris. 19 (A.A.) - 19 Eylid sabah 
sının teslim olınası süraUe devam e- • tebllğl: 

diyor. 

Buzra nehrJ yanındaki muharebe 
bitrnbiti.r. Şimdiye kadar 50 bin eısir 

topladık. Ve sayısız S"animet ele re -
clrdik. Kat'i rakamların tespiti henüz 

ttnimkün deiildJr. 

Daha. küçük bir düşman grupu 

Lemberg'in şimalinde imha edilmiş

tir. 10 bin esJr aldık. Lembtrl' şehri 

teslim olmağa davet edilmlı;Ur. 

Varşova önünde, Polonyah memur 

celmediii i('ln hareki.ta tekrar bat • 

Sarre'ln şark mıntakasında düş .. 

manın geceleyin yaphiı kısmi bir ta

arruzu tartf'dilmiştir. 

Akşam Tebliği 
19 Ey!Ul akşam tanLli Fransız 

tcbli.lıi: 
La bliesin şarkında mevzii bir 

düşman hücumu geri püskürtül
müştür. Aynı mıntakada düş -
man hava kuvvetleri faaliyeti 
olmustur. 

---000--

Po ı on yalılar 
Harbe Devam 
Ediyorlar 
Kaunas, 19 (A.A.) - Vilno şehri 

Ru:s kıtaatı tarafından tamamen lşC"al 

edilmiştir. 

\"ilno'dan Tourmf'nt';,ı ,giden yol, 
Polonyalı m.ultecll rle doludur. Bu 
mültttlJer .g-arbe dofru iterlf'mekte 
olan Sovyet kıtaatı arasından reçe
rek J..etonya 'ya rltmeft"' uÇ"raşmakta
dırlar. 

l'OLO l'A f t; T\ /1 
Si, 'DA Mİ. 'AKALAT KESİLDİ 
BerUnske- Tidende gazetesinin Ri

g-a.'d.aki muhabiri, Polonya ile Lit -
vanya arasındaki bütun nakil "·ası -
talarının inkJtaa utradıiını bildiriyor. 

Ke:ıa bu muhabir, l\lareşal Voroşl
lo'\"un Potonyadakt Ru kıtaatuım 

kumandasını deruhte ettiiini bildir
mektedir. 

ÇEK LEJl'OSU SERBEST 

l!IRAKILDI 
Çek Lejyonu kumandanı General 

Prchala, dün ak~am Cemaut:ıi'ye &'el
mlı,tlr. General, seyahati esnasında 

SovYet kıtaatı tarafından U-'\'klf edil-
dJğini Ye bir müddf't sonra 
bırakıldığını söylemiştir. 

General demiştir ki: 

serbest 

Tremblova ~ya 12 kilom("tre me~
(Arkası 3 ti.neti s:ıyfada ) 

Gerginlik 
Çindeki Vaziyet Yüzünden 
Amerika Joponya Arasında 

Artıyor 
Hariciye Nazırı Hulun 
Nutku Cumaya Kaldı 

Tokyo, 19 (A.A.) - Buıunkll bti
tlln Japon l'azeteleri .JaPonya ile A
merika arasındaki münasebetlerden 
bahsrtmektecUr. 

Resmi Japon mehafillnln mütalea
sına S"öre, bu munasebetıer hiç te 
nikbinlik verecek mahiyette delildir. 

Matbuat AmerUı::ının Japonyaya 
kaq1 a1dıiı vaziyetin hasma.ne oldu
iunu yazarak şu jzahatı vermektedir: 

Amerika Uzak ŞarktakJ yeni vazi
yeti tanımamakta ve Çindt"ki hak ve 
menraatlertnin 9 devlet ınuahedesl 

esası üzerine mtidafaa etmekte ısrar 
ediyor. Amerika simdiye kadar Çln
dekJ menfaatlerinin zarar rördüi'ü 
iddlasile 600 h:idisey 1 protf'sio etmiş
tir. Avrupa harbinin başındanberi 

-ki İngiliz ve Fransız nüfuzu l'erlle-

memnuniyet bir tanda nerlemit 
oldufunu anlatmış. bul'tinle:rde 
yapacağı :\loskova ziyarf'ti hak
kında da maliimat vermlt ve Ve
kilin beyanatı Grupun umumi tas-
vlbine iktiran etmlştir. 

Bundan ~onra BUtçe Encümeni 
Reı ... i Isparta Meb'usu ~ükerrem 

tlnsal Wz alarak dünkü mttUs 
ruznameslne dahli iken encümen 
namına kendi yaptıiı teklif ile 
gelecek celseye tehir edilml~ olan 
ve Bıiyük llllllet '.\lecl!si binasın
da bir sığınak. inşası l~in başka 

bir tahsisattan münakale icrasına 

tince te"'llil ed.Uecek bir komisyon
da muzakeresi tasvip olunm~ "·e 
Konya ::\leb'usu Dr. Oı-man Şevlı:i 

l'ludai:'ın hava tehlikelerine kar
ı• halkın korunması tarıma mU:te
alllk alınacak tedbirler lıa.kkında
ki suaJlne de Dahiliye VekiU Fa.J.k 
Öztrak tarafından cevap verilmiş 
ve bu ce'\·ap CTUP umumi heyetin
ce tasvip olunmUf!.tur. 

B.uznamede müzakere edilecek 1 

b34ka madde olmadığından riya
setçe celseye nihayet veril.mi tir. ( 

--------------------------------~ 

Hitlerin Nutku Nasıl Karşılandı 
Parls, 19 <Radyo) - Ilitlerin bu(ünkü nutku Fran!\.a. ve İn&ilterede bit 

bir l("slr yapmamıı;;tır. Bitler her zam.an olduğu sibl buıtiın de kendi hare
ketlerinin doğTu oldutunu t.ekrarla.ml.J;itır. Alınan de\•let re.isinin İnılltere 
, ... Polonyaya yaptığı hücumlar bilhassa hayretle karşılanmışbr. 

Führ~rln So'\ryet Rusyaya te:nas eden söderi salahiyettar mahfillerde 
Almanyanın, So\'yetlcrtn .lıendi rirdl ve maceraya SW'ükltnmek i11tediii şek
linde te[sir rdilmektedir. 

Daladye ParisSefirimizle Görüştü 
Paris, 19 (Husuıı;;i) - Başvekil B. Daladye bug-ıin Türkiye buyiik el(isi 

B. Behiç Erkini kabul etmiş ve kendislle nihai muahede hakkında bir müd• 

det «örüşmü~tür. 

Polonyanın Paris Sefirinin Deklarasyonu 
Parb, (Ilususi) - Polonyanuı Parls tl('lsl bu g-ece (İ. tanbul saatileı) 3.10 

(Pari'; l\tondall) Ka.dyo islasyonunun n~rettiil Fransn:ca bir dekt.ara.. ... yon o- • 
kum.u~tur. Buyü.k el('i bu dekli.rasyonunda Polonyanm kısa bir tarihr ~ni 
yaptıktan sonra Almanların tecavU.Zilnü an1atmı.. ve Fransa. ve İn&'ll1'renin 
yardımı ile: Polonyanın yine dirileceiiui söyJemiı;;tir. 

El('l sözlerini şöyle bitirm~tir: cYaşasın Polonya, ya ~ın Fransa>. 

Hariciye Vekili 
BUGÜN ANKARADAN SEHRiMIZE GELECEK 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

VE KADES VAPURUYLA ODESA YOLUNDAN 

Rusyaya Gidecek 
Bundan bir mü.ddet evvel memle • 

ketbnb:J ziyaret. eden Sovyeı Rusya 
Harici:ve Komiser Muavini Potem -
kine iadei ziyarette bulunmak için 
Moskovaya l'idecek olan Hariciye Ve
kUl Şllkrü Saracoğlu buıün Ankara
dan . ehrlmize relecektlr. Şükrü Sa -

Günün Tenkitleri 
Polonyanın 

racoilu bu seyahatini Xadeş vapW'ile 
yapacaktır. Buaiin dof;nı Od<sa1a ha
reket etmesi muhtemeldir. 

Şükrü Saracojlu iki memleketi a
likadar eden meseleler iJ~f'rinde 
Sovyet e.rkinlle temasJar da yaparall

f.ır. 

Kara Bahtı 

Kadim Roma İmparatorluiu dev-
mis olduğundan- Amerika Cindeki · d 

r inde bucönkü Polon:r• 'nın y~rın e 

16 ıncı a. ırda Po1ak'lar Avrupa'nıa 
en büyük milleti. Polonya en bıiyük 
devletidir. faaliyetini bir kat daha artllrdı. Öy- - d d 

Cermanya'yı. Şarlmanya ('agın a a 
Je ki Japanya ile Amerika arasında ... J Saksonya'yı ,..orUriiı:. Polak'Jar. Çek-
ki &'erginlik a.rtmışhr. ler1e beraber 960 tan !'onra. millet 
~hi . lmbun razetesl Amerika .. diye tanındılar ve Polonya 10 uncu 

nın giri~miş olduiu muazxam deniz 
teı;libat pro1"ramının .Japonyaya mti- asırda müstakll bir ülke oldu. 
teveccih oldufunu yazıyor. 1210 te l\.la-::aristan sınırlarına ka .. 

Kokumin Sim.bun ,.azete1>i Amt:rf .. dar uzanan Polonya krallıiını 1519 
kanın JaJ>Onya aleyhlııde aldığı bütün da Karadeniz kıyılarına kadar dayan-

( Arkası 3 üncü say!ada) mış rörüyoruz. 

1525 e kadar dtvam eden ihtlşaıq 

o tarihten w.nra söndü. 1573 ten &on .. 
ra da tert:'ddi ve inhitat baoladı. 

1172 de Rusya, Almanya, Avus
turya Polonya·~·· Ü<' lokma yapıl) yut· 
tutar. 1793 te&'erl bıraktıkları ~erleri 

(Arkn.sı 8 Und.ı S"ocYC da) 

SEL.Al\Iİ İZZET SEDES 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 

Müfettişi Emek 1 i General 
Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 

V -sıf, Yüksek Karaıeter Ve İmana Sahiptır 
O, Hasta Vatanın Tedavisine Koşardı 

Bu ku'!.veti idareye kadir, kıy
metli elemanları bulmakta gü1; 
ilik çekilmedi. Bidayette şube
nin idare heyetine yarbay Mu -
hiddinin riyasetinde üç kişi inti
hap edilmişti. Halen Turan ecza
hanesi sahibi Vasıf ve merkez 
Ill€1Iluru Fuat, Muhiddinle teş
riki mesaiye başlaını;ılardı, son
radan Fuat kencLsi çekilmek mec
buriyetinde kalıruştı. Heyet, ba
zı istihale geçirdikten sonra şu 
zatlardan terekküp etti ve düş
manın çekildiği güne kadar bu 
heyet, teşkilatı cesaretle idare et 
ti. 

Reis: Muhiddin. 
Aza: Bahriye Divanıharbi müd 

deiumumisi merhum binbaşı Sami 
Aza: Nezaret ketebesinden Ha 

fız Tevfik. 
Aza: Eczacı Vasıf. 
Muhiddin, uzun zamanlar ge

mi sü variliğile denizlerde çar
pışmı.ş, müsademelerde yararlık 
lar göstermiştir. İtalyanlar Trab 
!usa çıktıkları vakit karada va
zife alınış, Demede kahramanca 
savaşm~tır. İclaliye zırhlısının 
bütün harekatına iştirak etmiş -
tir. Suriye ve Irakta kara or
dusunda yer alarak muvaffak ol 
mllşlur. flayatın dağdağalar.ile 
yetişen bu vatanperverden bura 
da da büyük işler beklenebilir -
di. Natuk, nazik ve çok samimi -
dir, buhranlı vaziyetleri daima 
kuvvetli imanile karşılıyabilir -
eli. 
İstanbul semtinin kumandanı 

Ferhat (Emekli genera.l) teşki
lıltının bombaya ihtiyacı olduğu 
nu bildirince, Muhiddin, ertesi 
gün ona bin bomba takdim etmiş 
ti. 

Uzun müddet muhafaza ve it
faiyede kuman.danlık etmişti, 
malyeti ona bütün ruhlaril.e bağ 
Iı idi. Hasköy yangınında müla -
zım Kemali ateşlere atılmak su 
retlle kurtaTan o idi. Bir yürü
yüş sırasında denize düşen bir 
neferi de kendi hayatını istih -
kar ederek selamet sahiline çı -
karmıı;tı. Bu yüksek meziyetle
ridir ki, her tanıyanı kendisine 
meftun etmişti. 

Eczacı vasıf, o zaman ateşin 
bir geıu;ti, Birçoklarının tehdit
leri karşısında inlediği bir devir 
de, vasıf düşman içinde bu te
şekkülün merkez şubesi azalığı 
nı kabul ve ferağatle ifa etmek 
reı.adetini göstermiııtir. 

• .. . 
• 

Saraçhane ambar müdürü Yarbay 
ALİ RIZA 

(Bütün ambarları emrimize vermiş 
olan fedakar) 

kudretlerile çalıştılar. 
Bahriye Nezareti işgal edilmiş 

ti. Muhafaza ve itfaiye dairele
ri gibi birinci bö'.üğün odaları 

da düşman kuvvetlerine talısis 
edilmişti. İlk günlerde Muhiddin 
kararf1fıhıru Carnialtındaki üçün 
cü bölüğe nakletmişti. Tahlif, es 
ki İpekhane fabrikasırun üst ka
tında, güvercinlerin yuva kurdu~ 
iiu örümcekli çatı arasında yapı
lı,vordu. Teşkilat kuvvetlenince, 
müracaatlar çoğalınca, dikkati 
de çekmemek için, bu iş Divan
hane karakolunda görülmiye 
başlanrnıst.ır. 

Eski Bahriye Nezaretinin Ka
sımpaşa cihetindeki Bahriye mat
baasına kar~ı olan kapısından 
J?irilirken, 'bir kemerden geçilir, 
burası muhafaza ve itfaiye ku
mandanlığı ve birinci bölüğün 
karargahıdır. 

İ ·~al zamanında bll binanın 
alt katında ve sağ taraftaki o
dalar subayların nöbet, istirahat 
ve yatak odalarıdır, pencerele -
ri sokağa bakar. Üst kısımda da 
efrat vardır. Üst kısım, düşman 
tarafından meşguldür. Bir kısım 
odalarda düşmanın müsellili kuv 
vetine ve tercümanlarına tahsis 
edilmistir. 

(A.rka.sı var) 

Vasıf, yüksek karaktere ve i
mana sahiptir. Tehlikeli vazife
lerin ifası icap edince o, daima 
kendisini ileriye atardı. O, her 
sevden evvel hasta vatanın te- , t""""""""""" .. t 
davisine koşardt. ı ı"""""""""t ı 
Teşkilata dahil olacakların ah- ı ı SORUYORUZ! ı ı 

valini tetkikle o, koşar, didişir- ı ı.. ................ ı ı 
di ve kuvvetin artırılmasında en 
mühim bir amildi. İdaresi, ecza- tıfhtikarı Yapan Kim ?ıı 
hanesinin işlemesine menuttu, 

"fakat bu münevver zat, vata- ı OkuyucuJarım.u:dan Feriköy'deı 
ni vazifesi müsait oimak şarti- ı Emekli A. A. yuıyor: ı 
le, şahsi iıı!erJe uğraşırdı. t - Eminönünde paça. beyin, başı 

Muhiddin ve Vasıf, bu mühim ı satan bir dükki.ıı vardtr. Dana ı 
merkezin ruhu mesabesinde idi- beyıılnl Jıer vak.it oradan 25 ku-

ler. ıı ruşa alıyordum. Dün 35 ten aşağı ıı 
Hafız Tevfik, gençtir, yorlll - vermedi. sebebini sordum. 

mak bilmez, yılmaz bir eleman - ı •- Eskiden bize mezbahada 20 ı 
dır. Soğukkanlı ve· fedakardır, ı kuruştan verlrlerdl :ıs kuruşa sa- ı 
te,şkilat .merkezinin gayri müfa- ı tardık. Şimdi oluz kuruştan aşağı ı 
rik hır lazımıdır. t vermiyorlar.• ı 
Miıddeiumum.i Sami ve Bın - ı Bwıun doğru olup olmadığını • 

bruıı Nuri, sakin, metin ve ve- { alakadarlardan • 
kurdurlar, mert yiirekli insan- ı ı 
!ardır. ı S 1 .ı 
Beş arkadaş, tam bir ahenk ve ı oruyoruz · ı 

vifak dahilinde bu şubede bütün ........................ .. 

• ,:.====11 E O E B İ R O M A N : 20 1 

Karlı Bir Kış Sabahı 
k===-;ı Selami İzzet - Mefharet Ersın 1 

Bu heaabını bilmez müsrif 
mirasyedinin borcunu ödeyip 
çıftliği rehinden kurtaramıyaca
ğına çok em.ndi. O zaman çiftlik 
tabıati'e yazihaneye oradan da 
kolaylıkla kendisine ıntikal ede
cekti. Şimdiki halde meseleden 
kiınocvi habcrrlar etmc.ğe lüzum 
yck.u. Bunu herkese, bilhassa 
kar:sına bir sürprız olarak sak
lıyordu. Ev\·eliı bütün arazisite 
bera'.ıer köşkü ele geçirecek, son 
ra bunu kans1n1n üzerine vere
cek ve v ılbaşı gettsi senedi ge
tiı;p tesl:m edecekti. Bütün bu 
muamele belki de yılbasına ka
dar oiup bitmiyebilirdi, · Galip 
be!kı de fa!zin bir taksitini da
ha ödiyebı ecekti. Fak.at bahara 

artık söz yoktu. Nisan ortalarına 
kadar ne yapıp yapıp her şeyi 
yoluna koyacak, sevgili karısı 
otuz ikinci doğum gününü kut
ladığı gün büyük Cevizlik Çift
liğinin biricik sahibi olmuş bu
lunacaktı. 

Bu tatlı hülyalarla ağzı kuh1.
larrna varan Şadi pencereye rlog 
ru yürüyerek bu sefer dışarısı
nı gözden geçirmeğe başladı. 

Bu bahçe, bu ağaçlıklı geniş yol, 
bu yer yer bozulup yıkılınağa 
yüz tutan duvarlar hepsi hepsi 
birçok tadilata ve tamirata muh 
taçtı. Filvaki bütün bunlar mü
hirrı ve külliyetli bir yeküna ba
liğ olacaktı fakat ne zararı var
dt. L anbulun en eskı maliki -
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DAHİLİ HABERLER 
(l#<J?~] 
Balkanlarda Samimi 
Bitaraflık Kararları 

Mühim Bir 
Kaçakçılığın 
Tahkikatı 

Suçlular Avrupa ya 

Gitmek İstediler 
Tophanedeki Ford atelyelerin

den aldrloları yeni otomobil le
vazimatını hurda gibi göstere
rek gümrükten geçiren ve bu 
suretle gümrük kaçakçılığı ya
pan müesseseler hakkındaki tah
kikat ikmal edilmiştir. Müfet -
tişler tarafından hazırlanan fez
like veka:ete gönderilmiştir. Bu 
mühim kaçakçılık yüzünden ha
zine 30-35 bin lira zarara uğra -
mıştır. 

Evrak Vekaletin tetkikindenı 
geçer geçmez adliyeye vrJe -
cektir. Hanise suçluları Avrupa
ya gitmek istemişler fakat müsa
ade verhlmemişlir . 

BELEDiYE 

Eski Galatasaray Karakolu 
Eski Galatasaray karakolu için 

Sümerbank belediyeden 85 bin 
lira istemiştir. Belediye bu pa
rayı vermek istemediği için· Ma
arif Vekaleti karakol binasını 
taksitle aılacak, müteakiben yık
tıracaktır. Bu sllretle Galatasa
ray lisesinin etrafı açılıruş ola
caktır. 

Şehir Tiyatrosu 
Şehir tiyatrosu bu sene dram 

ve operet kısımlarını faaliyette 
bulunduracaktır. Asri sinema yı
kıldığı takdirde Fransız tiyatro
suna kira verilecektir. 

Belediye Sarayı 
Sultanahmette yapılacaık bele

diye sarayı hakkındaki istim -
lak kararı tekemmül ettirilmiş, 
menafii umumiye kararı için An
karaya gönderilmiştir. 

Yol inşaatı 
Belediye yol inşaatına bu se

ne devam edecektir. Yalnız ba
zı münakasaların şartnamele -
rinde icap eden tadilittı yaptık
tan sonra pazarlığa 1;ıkarılacak
tır. 

Şişli Hastahanesi 
Şişlide inş~ına karar verilen 

hastahanenin şartnamesi Paris
te profesör Valter tarafından ha
zırlanmaktadır. Dol.mabahçe sta
dının şartnamesi İstanbulda h'a
zırlanacaktır. 

EKONOMi 

Türk - Alman Kliringi 
Türkiy - Al.manya ·kliriıı.g an

laşmasının müddeti dolduğu 
gün, bedıHleti ödenmiş malların 
gümrükt.en çtkarılmasına musa
ade edilmemişti. Gümrük ve in
hisar !ar Vekaletinden dün güm
rüklere verilen bir emirde, bu 
gibi malların çıkarılmasına mü
saade edilmistir. 

ihtikar Mı? 
Dün marangozlar cemiyeti, Ti

caret Odasına müracaat ederek, 
marangozluk işlerinde kullanı
lan alellerin yüzde 50 nisbetinde 
pahalı!aştığından şikayet etmiş

lerdir. 
Ticaret Odası bu şikayet etra

fında piyasa memurları vasıtasi
le de tetkikat yaptırarak, mese
leyi ihtikar komitesine havale 
etmiştir. 

nelerinden biri de insanın eline 
büsbütün bedavadan geçecek de 
ğildi ya! 

Şadi şu anda misafiri bulun
dui(u köı;kü o kadar benimse -
miş ve buna ait hülyalara k<>n.
dini o derece kaptırmıştı ki, bir
denbire karşıki ağaçlıklı yoldan 
bir arabanın çıkıverdiğini ,.e 
bizzat Galibin idare ettiı"ıi bu o· 
rabarnn ı;ok geçmeden kapmın 
önüne geıcp durduğunu görünce 
adeta şaşaladı. Etrafı kolluyor
muş gibi görünmemek için der
hal pencerenin önünden geri çe
kildi, geniş koltuklardan birine 
gidip oturarak dışarıya ku'.ak 
kabarttı. 

Dışarıda. antrede yükselen ses 
]erden hatırlı m'safirin lii.yik ol
dıığll gibi karşılanarak geniş par 
ke merdivenlerden yukarı kata 
çıkarıldığı anlaşılıyordu. Bir 
müddet etrafta çıt duyulmadı. 
Sonra antrede yeniden alçak ses
le konuşmalar, fısıldaşmalar baş 
!adı. Derken bu konuşmalar, fı
sı!da~malar perde perde yüksel
di. Şadi Galibin sesini derhal ta
nıdı hatta bir aralık genç ada -

• • Ge;en Nisan a7mda İngiltere ae
firl Mr. Seedea ve sonra tevkalide 
murahhas Mr. Strang'ın lştlrakUe de

vam eden müzakerelerin ak.im kal -
ması, naı:l Almanya ordularınm Le • 

hfstana taarruzları, sa.bık Varşova 

hükiımetile Bükreş hükitmetlnln gös
terdllderi muhalefetlerle dahJ teba
rüz eylemiş, tesir yapmaktan hail 
kalmamıştı, Aralarındaki askeri itti
faka rafmen, on beş gün kadar ev
vel Lehlstana yapılan Alman taarru
zu üurine, ilin eylemiş olduiu bita
raflığı, Bükreş hü.kümeti, son v.-zt .. 
yet üzerine ikinci bir beyanname ile 
tekrarlamıştır. 

lngilizler Akdenizde Dolaşan Ti- ihtikar Yapan 
caret Vapurlarını Kontrol Ediyor Tacirlerin 

Almanyaya Gönderilen Mallar Ve Emre 
Muharrer ihracat Malları Müsadere Ediliyor 

Listesi Yapıldı 
Bunlara Şimdilik Birşey 

Yapılmıyacak İngiliz Akdeniz filosu bitaraf 
devletlıtrin ihraç mallarını tası
yan vapur!arı kontrol etmeğe ve 
bu vapurların Almanyaya git -
mekte olan maılları müsadereye 
başlamıştır. 

Malum olduğu üzere İngilte
re hükumeti birkaç gün evvel 
bütün bitarai dev !etlere ve bu 
ar-ada memleketimize de abluka 
ilan etmi~tir. 

Sehrimizdeki İngiliz Ticaret 
Odasına gelen malfımata göre ih
racat eşyasının gireceği .memle
ket ile ait olduğll şahis isminin 
konsimentoy•a yazılması Jii.zım
dır. Emre muharrer gönderilen 

TiCARET 

Ticaret Odaları Konferansı 
Ankarada 21 Teşrinievvelde 

Ticaret Odaları kongresinin top
lanacağından bahsedilmişti. Dün 
Ticaret Odası konareve gidecek 
murahhasları toplıyarak, kon
f1re ruznameı i üzerinde görüş -
me1er yapmıştır. 

Bu kongrede, ayrıca Sanayi 
Odaları acmağa bir ihtiyaç olup 
olmadığı görüşCılecel<tir. 

Lehistanla Ticaretimiz Ne idi 
Lehistanla ticaretimiz neydi? 

Hatıra böyle bir sual gelınekte
dir. Bu merakı tatmin etmek i
çin, Lehistanla olan ticaretimi -
zin hülasasını yazıyoruz: 

938 senesinin ilk altı ayında 
Lehistana olan ihracatımız bir 
buruk milyondu, Lehistanın it
halatı ise bir milyon 149 bin li
rayı bulmuştu. Lehistandan ge
len malların başında demir ve 
çelik, kağıt, yün ipliği gibi mad
de!er bulunmaktaydt. 

!Bizden Lehistana giden malla
rın ekserisini de tütün, fındık, 
üzüm teskil etmekteydi. 

Kepek lhrıacatı 
Kepek ihracatı menedildiği i-

1 
çin, un fiatları yükselmişti, ih
racat tacirleri, Ticaret Vekale
tine müracaat ederek kepek ih
racına müsaade ediılmesini iste
müılerdir. Alınan haberlere göre 
ince nev'inden olan k~peklerin 
ihraç edilmesinde hiçbir mahzur 
görülmemiştir. 

-ooo--
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Dün Avrııpadan Gelenler 
Dünkü semplon ekspresile, 

Almanyadan İranlı, Iraklı tale
beler gelmiştir. Bu kafilenin i
çinde kimya tahsil eden iki Türk 
talebe de vardı. 

Toprak Ofisi Müdürlüğü 
Toprak mahsulleri ofisi umum 

müdürlüğüne ofis idare meclisi 
azasmdan Raşit tayin edilmiştir. 

--000-

T Ur k - Fransız Ticaret 
Anla~ması 

Türkiye - Fransa arasındaki 
ticaret anlasmasınm metni, dün 
gümrüklere ve diğer alakadar 
makamlara tebliğ edilmemişti. 

Halbuki Fransaya ihracat yapa
cak tacirler anlaşmanın bugün 
teblil( edilmesini beklemektedir. 

mm öfkesini zaptedemiyerek lü
zumundan fazla yüksek bir ses
le söylendiğini işitti: 

- Allah belasını versin kera
tanın, cehenneme kadar yolu 
var! Ona bu gece başka misafir
lerim·, olduıtunu söyliyemedin 
mi? Böyle ansızın, hem de kırk 
yılda bir kendi aramızda bir top 
lantı yapacağımız bir sırada kar 
şımıza dikilip te vaziyelimizin 
kötülüğünü elıileme ilan etme -
nin ne manası var?. 
Şadi içerde kendi kendıne kıs 

kıs gülüyordu. Galip •Vaziyeti -
nin kötülüğünü elaleme ilan et
menin• alasını yakında görecek
ti. Amma şimdiki halde ona bir 
,.ey sezinlendirmeğe gelmezdi. 
Bu düşünce ile hemen kendini 
topladı. Tam o esnada da kapı a
çılarak Gali.!). i1;eri girdi. Şadi 
derhal y-erinden fırladı. 

Galibe doğru ilerledi: 
- Nasılsınız azizim Galip! 
Diye yerlere kadar eğildi, genç 

adamın elini yakaladı, samimi 
bir laübalilikle sıktı. 

Galipte biraz evvelki öfkeden 
eser kalmamı<tı. O sevimli, ya-

ihracat maddeleri İn,gilizler ta
rafından müsadere edilmek .teh
_likesile karşilaµcaktır. Fa:kat 
gittiği yer ve bilhassa müesse -
se ve siparişi veren şahıs belli o
lursa bu gibi .maddeler serbest 
bırakılacaktır. 

Emre muharrer maıllar gittik
leri yerlerden transit olarak baş
ka memlekete havale edilecekle
ri için müsadere olunacaklardır. 
Veri1en haberlere göre İngiliz 
donanması son günler içinde ih 
raç malı taşıyan bazı vapurları 
Akdenizde çevirerek Ma 1ta li
manına götürmüş ve kontrol et
miştir. 

İstanbul Ticaret Odasının tes
bit ettirri muhtekir tacirlerin lis
tesi vilayete gelmiştir. İaşe ka
rarnamesi ve belediye zabıtası 
talimatnamesi ahkamına göre 
bu tüccarlara şimdilik bir şey 
yapılamıyacaktır. 

Bu hususta esaslı faaliyete ge
çirilmek için ihthlcar kanununun 
meclisten çı kınası lazımgel.mek
tedir. Bu raya gelen haberlere gö
re veni kanun vilayetlere geniş 
&aıl.filıiyet vermektedir. Vilayet
te bir komisyon kurulacak, ihti
kar yapanlar bu komisyon tara
fından tesbit edilerek cezalandı
rılacaktır. 

Sablk HariciTe Nazırı Mlrala.7 
Beck, bulunduğu Çernovlç kasab& • 
sında. faaliytte geçerek, mülteci 
arkadaşları, askeri erkıi.n ile bir kon
gre akdeylemek, Lehistan hareki.tını 
Romanyadan idare eylemek istemiş .. 
Ier, siyasi mülteciler siyasi her tür .. 
lü faaliyette bu.lunmağı yasak e
den Roma.uya kanunlarına göre, Bük ... 
re, hükümell derhal ledblr almış, 

mültecilerin faaliyeti akim kaldı .. 
ğmdan Bil.kreşe gelmişler, oradan İn
giltere ve Fransa.ya gideceklerdir. 

ADLiYE 

Yeni Muhakemeler 
"'ehrimizdeki yeni adli teşki -

!at ile ihdas olllnması kararlaş-

Tüc.:arların tecziyesi için mah
keme kararı alınacaktır. Bu malı- ı 
kemeler ihtisas mahkemesi gi
bi seri karar verebilecek mahi
yettedir. 

Almanya iktısat nezareti umumi 
kitibi dahi, son günlerde Bükreşe 

gelmiş, g'eJecek Teşrin ayında müd
deti bitecek Almanya - Romanya tı .. 
caret muahedesini yenilemek müza
keresini bitirecektir. Alman1a sl7a -
setine baflılıfı evvelce kararlaştır

IU.lf olan Yugoslavya hükümell, 20 
senedenberJ kurm.adıfı siyasi müna
sebatı, son vaziyet üzerine, Moskova 
hükU.m.etile tesise karar vermiştir. 

tırılan ikinci ağır ceza muhake- 1 
mesi bugünden itibaren faaliye- L tıll A N 
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te başlayacaktır. 1 k d l" T k'IAt 
Avukatlıi< imtihanı ı s en erun ıman eş ı a ı 

Avukat yanında veya muha- man ~şlctmesi teşkilatı kurmak-
1 

Iskenderun limanında yeni di-

kemelerde staj yapan hukuk me- ta olan liman işletmeleri umum 
zunlan için yeni avukatlık ka - müdür muavini birkaç güne ka
nunu mucibince açılması icap e- dar şehrimize dönecektir. 
den ilk imtihanın önümüzdeki ay Buradan İskenderuna yeni me-
icrası kararJ.aştırılmıştır. murlar gönderilecektir. Yerli 

MahkOm Oldu memurlardan hepsi vazifelerin -
de bırakılmıştır. 

Beşiktaş, Nişantaşı ve Maçka 
civarında müteaddid evler soyup 
ayrıca Taksimde de bakkaliye 
mağazasına girmiş olan hırsız 
Sadık 18 ay hapse mahkum olun
mustur. 

Sarhoş Kadınlar 
Sarıiha ve Naşide isminde iki 

kadın caadede fazla .sarhoş bir 
halde dolaştıklarından mahl<e -

Veni Kadrolar 
Bütün daireler bütçe ve kad

rolarını yeni barem kan ununa 
göre yeniden hazırlamaktadır -
!ar. Bütçeler bir Teşrinievvele ka
dar Ankaraya gönderilecektir. 
Denizyolları liman işletmele

ri umum müdürleri ay sonun -
da bu iş için Ankaraya gidecek
lerdir. 

meye verilmişlerdir. Hakinı cü- --000--

rümlerini sabit görmüş ve her D E N 1 Z 
ikisini de üçer lira para cezasına ı 

mahkum etmiştir. Haliç işletmesi 
--<>Oı>--

Ankara da Dersler Ba lad Haliç işletmesinin hukuki va-ş 1 ziyeti tespit edilmektedir. İ.şlet-
Ankaradaki ilkmektepler dün- menin Devlet DenizyoJlarına dev-

den itibaren •tedrisata başlamış- ri için ileri sürülen fikirler ta-
tır. hakkuk etmek üzeredir. 

N©>Tl..AR 
SON DAMLA KANA 

KADAR MÜDAFAA 

Varşovayı müdafaa eden Gene
rahn kahramanhğı ve cesareti ta
rihe bir dastarı olarak geçecektir. 
Bili.ün tehditlere, mühletlere raf
men Varşova kumandanı teslim ol
mamıştır. Çünkü, teslim olmayı bir 
askere yakıştıramıyor. Peki ne o
lacak?. ~labsu.r vaziyette olan 
Varşovanın, bir gün yiyeceği, içe
ceği, cephanesi bitecektir. O zaman 
ne olacak? .. O zaman, bir avuç mü
dafi, göğüslerini siper edecekler 
ve böylece ölecekler .. Bu kadar ıs
rar ve inat güzeldir, bir .şaheser
dir. Çünkü. bile bile, bir vatan 
kibeslni müdafaa için ölümü göze 
almak şerefli bir şeydir. 

Muhakak ki, dost ta, düşman da. 
Varşova kahramanlarını takdir e
diyor. 

Soo damla kana kadar müdafaa!. 
Dünyada. bundan daha asit ha

reket, ne olabilir!. 

rarnaz, afacan çocuk gülüşile gü
lerek kendini geniş sedirlerden 
birine attı ve misafirinden özür 
diledi: 

- Kılığımı, kıyafetimi mazur 
görünüz; istasyondan gelirken 
büyük bir kaza atlattık; at huy
suzlandı, başını alıp koşmağa 
başladı, onu yola getirdim am
ma, ben de bu hale geldim ... 
Neyse, gelelim sebebi ziyareti
nize; yeniden istikraz etmek is
tediğim para hakkında görüşe
ceksiniz değil mi? 

- Evet azizim Galip. 
- Ala, meseleyi hemen şimdi 

halledebiliriz; bu gece maalesef 
sizi alıkoyamıyacağım çünkü ye
rim yok. Nekadar eş dost varsa 
bu gece hepsi buradalar; hepsi de 
gece kalacaklar. 
Şadi bu apaçık istiskale kul.ak 

asmadı, h_oşa gitmiyecek bir ha
ber vermeğe memur edilmiş bir 
adam tavrı takındı, müteessir
nıiş gibi başını salladı: 

- Azizim Galip dedi, bu mese
le zannettiğiniz kadar kolay hal
~edilemiyecek. Her şeyden ev
vel haLledilınesi zaruri olan bir 

GEVEZENİN TARİFİ 
-----
VE DÜNYA HADİSELERİ 

Gevezenin sözU çekilir mi? .. 
Çünkü, bjr insanın geveze olması 
çok konuşması demektir. Çok ko
nuşabilmek içtn de her şeyden bah
setmek, münasebetti, münasebet
siz her meseleyi anlatmak icap e
der. Gevezeler fazla yalan da söy
lerler. Çünkü, hiç kapanmıyan bir 
bantıereye, mütemadiyen sermaye 
13.zımdır; Olmayınca, ne yapacak?. 

Yakıştırır, uydudur, ve söyler. 

Şimdi, şu günlerde, birçok kim· 
seter geveze oldu. Herkes siyaset
ten, askerlikten bahsediyor. Peki 
amma, a, benim canım efendim, 
bu kadar 13.fı, sözü nereden bulu
yorsunuz?. Bu ne geniş salibiyet 
ve ihtisas, bu ne geniş ihata ve 

vukıf? 

Siz gelin de, bu lı.a.Upleri sabır

sızlık g-östermeden dinleyin! .. 

ŞÜKRÜ AHMET 

iki şey var ki, onları konuşma
lıyız. 

Galibin kaşları çatıldı, yerin
den doğruldu: 

- İstediğim para beş bin lira
dan ibaret. Siz şimdi bana beş 

bin liralık bir çek yazıp bırakır
sınız, muamelenin üst tarafını 
usulü dairesin<!.f. b"\i;.ö;iniz gibi 
yiirütürsünüz. Bu meseleye dair 
uzun boylu konuşmağa bence 
hacet yok ... Cevizlik Çiftliği da
ha beş bin değil, on beş bin li
ra da kaldırır. Beş bin lira mü
him bir para sayılmaz. 
Şadi dudaklarını kıstı, kaşla

rını kaldırdı ve gene başını sal
Jayarak konuştu: 

- Yanılıyorsunuz azizim Ga
lip, beş bin lira bugünkü şartlar 
içinde kolay kolay verilemiyecek 
kadar büyük paradır. 

- Maksadınızı anlıyamıyorum. 

- Sözlerim çok sarih azizim 
Galip, artık çiftliğe mukabil pa
ra ikraz edemiyeceğiz. 

(Arkası var) 

Cenubu şarki ve cenubi Avrupa 
devletlerJnln, İngUtere, Fransa ile 
Almanya arasındaki harpte bllaraf 
kalmak kararlarını tatbJka dikkatle 
devam eylemek niyetinde bulundak· 
ları görülmektedir. Faşist itaı1a bü
kümetı dahi, bitaraflık kararında. se
bat eylemektedir. 

Son vaziyet ve hadiseler, Roma bü
kü.metinin, günün birinde bitaraflığı
nı bozarsa, bu halin, Balkanlar aley
hine değil, garbi Akdeniz ve şimali 
Afrikada. vukuageJcce,fi tayin edebil
memize yarar. Son günlerdeki yeni 
sürprizleri tetkik ederken, Amerika. 
ınehatlUnin ve bazı gazetelerin, in -
giltere ve Fransanın, Balkanları si .. 
13.h deposu haline getirmelerine alt 
tavsiyeleri yersiz ve .miruisJzdtr. Ce
nubu şarki ve cenubi Avrupa dev -
letleri, muharip veya gayri muharip 
herhaııci bir devletin veya devlet .. 
lerin kestanelerini ateşten çıkarmak 
için, kendi ellerini yakmafa muva
fakat ehniyeeekler, kendilerinin haya
ti menfaatleri, mülki tıunamiyetlerJ 
lehlikede ve doirudan tehdit altın -
da. bulunmadıkca, karar verdlk.leıi 
mutlak vç kat'i bitaraflık yolundan 
aynlmıyacakl.arda.r, dt;veblllriz. 

Davalannm, Balkanlarda halledi .. 
lemiyece.!;inl bilen mubarlp büyük 
devletler ise, şüphesb ki, cenubu 
şarki ve cenubi Avrupa devletlerinin 
tutlnkJarı samimi ve mutlak bitaraf
lık yolunda, kendUerlni serbest ve 
rahat bl1'akmak.la, daha mühlırı ve 
büyük istifadeler temin edeceklerini 
anlamışlardır. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Halkevle1i 
İlmi, hal karasında modem me .. 

todlarla yayan ilk teşekkül, Türk mil· 
Jetine lstiklıilinj, inkılibını veren 
Halk Partisinin eseridir. 
Şimdiye kadar arada sırada ilmi 

teşekküller orla:ra çıkmamış def ildir. 

Fakat hepsi de üç bet arkadaşın ıne .. 
ra.k ve hevesi~ yaptılı blrkae toplan .. 

tul.an sonra dağıhp &itmiştir. Bunun 

sebebini bu leşekküllerin h:ıkilı:i biı' 

ihtiyaca. cevap vermemesinde bulabi

liriz. 

Fakat balkın ihtiyacını, anusunu, 

iştiyakını gok iyi bilerek kurulan 

Halk.evi, Milli Şef'lerden aldığı kuv .. 

'Vetlerden sonra birdenbJre yurdun 

dörl bir köşesinde dal bndak saldı. 

Şimdi hangi kasabaya gitseniı, ili.in 

meşalesinl taşıyan Halkevinln kolu

nu görürsünüz. Her yeni fikir. yeni 

barekel, halkı yüksellmek için lazım 

olan her yeni çahşma Halk.evinin sı· 

cak kucağındadır. 

Halk.evi, şehirli De köylüyü biribf .. 

rine tanınttı. San 'atki.rlara kucağını 

açtı. İlim ve edebiyat heveslisine kü· 

tüphanelerini verdi. San'at meraktı ... 

!arma, sahnelerini göst.erdi. 

Balkevterintn çıka.rttığı mecmuala

rı gözden geçirirseniz ilim sahasıudıı 

ı;alışaıı, uğraşan genf;IPriıı saylSı kar

şısnıcla hayret edersinb. 

Burin Halkevlerinln salonlarm .;, 

dan, sa.hnelerindf'n yükselen g-enp 

r.eslerin yarınki büyük Türk san•at .. 

kirlarma m:ib°""i.tlerl oldutwıu u

nulmıyal-. 

ZEKİ CEM.AL 
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HITLERIN NUTKU SON HABERLER 
Almanlarla Sovyetler ~====-==========I 

Ne Yapacaklar? S.RusyanınPolonyadaki 

Fransız Meclisi 
Bugun Toplanıyor 

Parts, 19 (A.A.) - -Hnas- Nuırlar Meclisi 7ann toplanacaktır. Ba top
lantıdan önce bir kabine mMllıinin to planma.sı ke7flyetl umumi olarak. hö• 
kümetçe müukere ohm.an kanrname lerin Lebrunun lmzasma anohı.nlllQ'a
l'.afı ve Daladye'nln toplantı esnasında Lebrwıla nazırları diolomatlk ve urt 
hadlee!erden malfimalbr edecetı ı;elt tinde tehir oluıımakladır. (Bııştarafı 1 inci sayfada) 

Bitler. Versailles sulhunu yapan -
larm, bayat sahalarının tarihi teki • 
mü.ileri hakkında htç malfımatıarı ol-
madığLnı, bunların her türlü atono -
mtk anlayıştan mahrum bulundukla
rını söylemiş ve şunları da tlive et
mlfllr: 

Polonya devleti bir manhksııhğın 
mahsulüdür. O zaman Polonyaya n -
hak edilen bütün bu mıntakalar te
ki.müllerfnl J'•lnız ''e yalnız Alman 
enerjisine, Alman yarahcıhğına borç
ludur. Kültürel ehemmiyetlerlni, yal
nız Alman mtllellne borçludur. Bu 
P0Joo7a devleti, Alman müsternlekeci
lljfnin zararına olarak 1renlşleml ·tir. 
PolonyalıJar, bJnat kendilerinin tesis 
etmedikleri bu küJturü idame ede -
mezlerdl. EUi sene daha «eçseydi, 
Almanlann ba.rbarhktau kurtardık -
ları bu topraklar yine barbarhta av
det edeceklerdi. 

Bitler bu.udan sonra Polonyaıun, 

tıpkı .. kı Avusturya gibi bircok mil
letlerden mürekkep bir memleket ot
duiunu ve bir tazyik reJJmlnin hü -
kü:m silrdüfti bu yerd,e Almanların 

%0 senedir fena muameleye maruz 
kaldıklarını ı1öylemtştir. 

Buna rağmen, demiştir, her işte ol
duğu ırlbl bunda da adlliı.ne bir tes
viye sıırett bulmaya caltşdım, 

Fübrer bundan sonra Polonya ile 
yapıJan müzakerelerin bir tarihçe -
sini yapmış, çok mütevazi diye tav
sll etti.il kendi tekliflerinden bah~et
mlş ve Polonyanın seferberlikle, ted
hfşleri buna cevap verdlflnl, Beckln 
de Berllne celecek yerde Londraya 
sıttliiuJ söylemif ve ıunJarı Uive et
mi~tlr: 

Alman milletinin daima, Polon
ya kadar gü!ünç bir devletin o
ywıC'l .. l(ı cllabi~eoeği zannedildi. 

H itleç bundan sonı:ıa, Çörçil'in, 
Eden'in, Duffcoperin isimlerini 
zikrederek - İngiliz devlet a
damlarına hücum etmiş ve: 

Bunlar, demiştir, harbe teşvik 
ediyorlardı ve onlar için Polon
ya sadooe bır bahane idi. 

İngiliz garantisi ve harp tah
rikçilerinin kin mücadelesi ol -
masaydı, Ağustoswı son günle
rinde sulhcü bir tesvıye sureti 
bulmak kabil olacağını tebarüz 
ettiren Hitler, fakat, demiştir, 
Lehliler Berlin'e gelme.diler ve 
son teklifleri kabul etmediler. 

Hüler sözünün bu noktasında 
•Dost İtalya• tarafından yapılan 
sulh teklifine işaret etmiş: 

Bunu ben de kabul ettim, fa
kat İngiltere reddetti ve Alman 
milletine, kabulü imkansız tek
lifleri havi iki saat müddetli bir 
ultimatum göndermek cüretin
dıe bulundu ... Demiş \"e şunları 
ilave etmiştir: 

İngiliıler aldandılar. Bugünk•i 
Almanyaya ultimatum gönderi
lemez. Bunun üzerine, tahrik ve 
icbar edilen Polonya harbı inti
hap etti, o harp ki, onu isteyen
ler için en büyük marifet değil, 
en büyük sukut hayali olacak
tır. 

Hivler bunda., sonra Reich or
dusunun ve Alır an askerinin bü 
yük meziyetlerini medhüsena 
ctmıstir. Hit'er Polonyanın yok 
olduğuııu söylemiştir_ 

Hitler şimdiye kadar 300 bin 
askerın, tahminen 2000 subayın 
ve birçok generallerin esir edil
ligıni de söylemi~, Leh askerinin 
kahramanlı mı kabul ederek, 
yüksek kumandanlığını tenkit et
miş soııra d<t uzun uzadıya, Po
lon} alılar tarafından yapılan 
gaddarca hareketlerden bahset
miştir. 

Hitler bundap sonra demiştir 
ki: 

Polonya da vaziyeti, bu mille
tin mümesslHerile belki de ma -
kuliyet ve sükunet dairesinde 
müzakereye 11irişmeğe imkan 
verecek şekilde idare ettik. Bir 
taraftan da Rusya, Po!onyadaki 
Beyaz Rusva ve Ukranya Etnik 
gruplarının nıenfaatlerini hima
ye için müdahale mecburiyetin -
de kaldı. F~an.sa ve İngiltere şim
dı A:ınan - Rus anlaşmasını kor
kunc bir cina} et telakki el.nıek
ted.rler. J3ir İngiliz bunun iki 
yüzlülük olduğunu sö~emiştir. 
İnpi'izler bunu daha iyi bilider. 
Ben öyle zaııne<liyorum ki, In -
giltere, Bolşevik Rusya ile de -
mokraft ttngiltere arasında an
la manın imkansızlığına mukabil 
Nasronal - Sosyalist Almanya ile 
Bolşev ık Rusya arasında bir an
laşma yapılmasına muvaffaki -
yet ekermiş bU' unması kıeyfiye
tıni iki yüzlüliık telakkı etmek
tedir. 

Hitler şunları ilave etmiştir: 
Şimdi size bazı izahat vermeli

yim: Rusya ne ise odur Alman
yada ne isıe öylece kalma.ktadır. 
Fakat Alman ve Rus hükumet
lerinin bildikleri bir şey var; 
Ne Almanya, ne de Rusya garp 
demokrasilerinin ınenfaati uğu-

runa bir tek adam feda etmiye
ceklerdir. Devletler ve milletler 
için dört senelik bir harbin tec
rübeleri kafidir. Çok iyi biliyo
ruz ki, biribirimiti takben garp 
demokraslaırinin ide. l leri jçin 
çarpışmak şerefine mazhar o. a
eaktık. Şimdi kendi menfaatleri
mizi bizzat ele almak niyetinde
yiz ve iki en büyük millet arala
rında anlaştıkları takdirde bu 
menfaatleri en iyi bir şekilde ele 
alabileceğimizi anladık. 

Bu şu bakımdan daha ziyade 
kolay olacaktır: Çünkü Alınan 
harici sıyasey inin hedeLerinin 
hudutsuz olaukları hakkındaki 
İngi.iz idd ası bı.r yalandan iba
rettir. İngıliz devlet adamlarının J 
bu yalanlarının aksini filiyatla 
isbat edebildiğımden dolayı çok j 
memnunum. Almanyanın Ural'a 
kadar Avrupaya kakim olmak 
nıyetınde olduğunu iddia edip 
duranlar, A.man siyasetinin he
deflerinin hududunu nihayet öğ
renmekle bahtıvar olacaklardır. 
Bu suretle bir harp sebebini on
Iarcn elinden aldığımızı zanne
divorum, çünkü onlar harbi, hu
dutsuz harp gayeleri bcsliyen 
ŞJTldiki Alman rejımine karşı 
yaptıklarını söy:üyorlar. 

İpeiliz dünya -imparatorluğu
na mensup efendiler: Alınanya -
nın gayeleri çok mahduttur. Biz 
Ruslarla bu gaY.eler hakkında 
konuştuk ve onlar, alakadar en 
yakın komşulardır. İngilizler bu 
yüzden Rus:arla bir ihtilafa gi
receğimizi düşünüyorlardı. Fa -
kat biz bwıu yapmıyacağız. Al -
man - Rus anlaşması, şimdiki Al
man rejiminin düny,ııya hô.kiın 
olma arzusu yüzünden uyku u
yuyamıyan İngiliz devlet adamla
rının bu kabusunu bertaraf et -
miştir. Alman.Yanın Ukranyayı 
fethetmek istediğinin doğru ol
madığını öğrenince sükürret bu
lacaksınız __ J!izim çok mahdut 
menfaatlj!rimız var. Bununla be
raber, bu menfaatleri, nereden 
ge.irse gelsin, her türlü tehliye
ye karşı müdafaaya karar ver -
dik. 

Geçen on sekiz gün, biziın ken
climizi şunun bunun eline bırak
mak niyejinde olmadığımızı bü
tün dünyaya anlatmağa kafi gel
miştir. Bu geniş arazideki nihai 
hal tarzı ne olacak? Bu her şey
den önce, burada müdafaa edi
lecek en mühim menfaatlere sa
hip bulunan iki memleketin bi
leceği meseledir. Almanya mah
dut, fakat sarsılmaz ve de~mez 
ta'.ebler ileri sürmüştür. Ve bun
ları şu veya bu suretle tahakkuk 
ettirecektir. Almanya ve Rusya 
bu tefessüh merkezinin yerine, 
ve halk teliıkki edilebilecek bir 
vaziyet ikame edecektir. 
Eğer garp, bu hiçbir zaman o

lamaz ve biz ise ve bilhassa İn
giltere buna üç, ve hatta on sekiz 
sene sürecek bir harbe mukave
mete azmetmiş bulunduğunu söy 
!erse. buna şu cevabı vereceğim. 

Almanya kendi imparatorlu -
ğunun garp ve cenubunda bü -
yük fedakarlıklar yaparak kt'i 
hudutlar kabul etti. Almanya, 
bu fedakarlıklarla kari bir sul
ha varmak arzusunda bulunu -
yordu. Eğer bazı harp is tiyenler 
Avrupa sulhünü muhakkak boz
mak istemese!erdi buna muvaf
fak da oluvorduk. İngiltereye ve
yahut Fransaya karşı harp içın 
hiçbir gayem yoktur. Alman mil
letinin de bu hususta herhangi 
bir gayesi mevcut değildir. 

İktidar mevkiine geldigimden
beri, umumi harpteki eski mu
hasımlarımızla yavaş yavaş iti
matlı münasebetler tesisine ça
lıştım. 

Vaktile Almanya ile İtalya a
rasında mevcut bütün gerginlik
leri izaleye gayret ettim ve şu
rasını memnuniyetle müşahede 
ederim ki, Mussolini ile şahsi 
münasebetler sayesinde bu müm
kün olmuştur. 

Fransa ile de ayni şeyi yap -
mayı tecrübe ettim. Saar mese
lesinın tasfiy€sinden sonra ~-er
hal, garpte her türlü hudut ta
dilinden resmen vazg!'Çtim. Bü
tün prooaganda servisini. bu fik
rin üzerine tevcih ettim ve Fran
sayı kuşkulandıracak her şeyi 
ortadan kaldırdım_ 

İngiltıereye karşı yaptığım t•k
lifler malümdur. Ben, İngiliz 
milleti iie samimi bir doslluk is
tiyordum. 

İngiltere bütün bunları reddet
ti ve şimdi Almanyaya harp yap
mak fikrindedir. Buna şu ceva
bı vereceğim: 

Polonya, Versailles ş~kli He 
katiyen bir kere daha dırilmıye
cektir. 

Efer buna raimen, İnırillere daha 
şimdidl"n harp cayelerhıi deilıjtirmek 
ve hakiki emelinJ.a bqün Almanya .. 
da mevcut reJlme k&f'fl barp J'•P .. 

Müdahalesinin Akisleri Polon,J"anm r.ılr kısmının B.us ordu tarafmclan ig'al olunması tam bir te• 
sanül halinde hareket eden iltl büyük demokraslnln illlhaa elllfl hattı ha· 
reket hiçbir suretle haleldar ohnıyaca ktır. Nazırlar meclisi. hem bunu müp.
hede edecelt hem de İnclllue ile lam bir ahenk dalreolnde laklp oluııacal< 
harp siyasetini bir kere daha fttilakla• tasvip e71t7ecektlr. 

"Şimdi Artık, Ya Kanacağız 
Veya Herşeyi Kaybedeceğiz,, 
Stokholm, 19 (A.A.) - Polon

ya'da Rus müdahalesi hakkın
da tefsiratta bulunan İsveç gaze
teleri, bunun, Ukranya'nın bir 
Alman müstemlekesi haline gel
mesine ve keza Baltık memleket
lerini zaptetmek hususundaki Al
man rüya,;ının tahakkukuna ma
ni olmak suretiyle Hitler'in me.r 
hur cSarka doğru akın• ına ni
hayet verdiğini yazıyorlar. 

Isveç ;natbuatı, Alman - Rus 
anlaşmasının_ Alınanya dahilin
de bıraktığı fena intibaı aynca 
kaydettikten sonra Almanya'nın 
keşmekeş yolu üzerinde bulun
duğu neticesine varıyorlar. 

PORTEKİZDE 
Portekiz matbu;ltı, Polonya

nın N azızrn ve Komünizm tara
fından taksiminin efkiirı umu -
miyede uyandırdığı nefret ve in
fiale terceman olmaktadır. 

KAN ADADA 
Sovyetler Birliğinin harekete 

geçmesi Kanada'da büyük bir 
hevecan uyandırmıştır. 

Siyasi mahfellerde hasıl olan 
kanaate göre İngiltere Polonya'
ya garantisi dolayısile Sovyetler 
Birliğine harp ilim etmek mecbu
riyetinde kalacak olursa Kanada 
harbe daha faal bir ~kHde iş
tirak edecek ve sefen bir kuv
vet gönderilmesine süratle karar 
verilecektir. Montreal Star gaze
tesi diyor ki: 

, Şimdi artık, ya kazanacağız 
veya herşeyi kaybedeceğiz.• 

Polonya harekatının ve bil -
hassa Rus istilasının terakkileri
ni mevzuu bahseden Fransız 
matbuatı, Almanya ile Sovyet
lerin ne dereceye kadar elbfrli
ği ile h_ereket ettikleri hakkın -
da·bir hüküm vermeğe çalışmak 
tadır. 

Gazeteler diyor !<l; Polonya 
muvakkaten haritadan silinebilir 
fakat müttefiklerin zaferi onu 
tekrar carılandıracaktır. 
Fransız matbuatı yine mütte

fikan Stalin'in hareketini çok 
şiddetli bir lisanla takbih etmek
te ve PolonyaJllu!tavemetini kır
mak hususunıfa Hitler'e yardım 
ettij.(ini yazmaktadır_ 

AMERİK.ADA 
Amerika Hariciye Nezareti er

kfınından bir zat, Polonya sefi
ri Potocki, Polonya'daki vaziyet
teki del!işikliklere rağmen Ame
rika'da memleketini temsile de
vam edeceğini söylemiştir. Mu-· 
maileyhin vaziyeti, memJeketi 
Almanya tarafından ilhak edil
dikten sonra dahi vazifesinde ip-

mak olduğunu SÖylemek bterse, bu
na. da şu cevabı vereceğim: 

Eğer bir Alman rejimi, Cburchill, 
Durtcooper. Eden efendilerin tasvi
bine iktiran ederse, bunların parası 

ile ya.,ıyan bir rejim. Almanya için 
tahammül edilmez bir rejim olur. 
DIDtmanlarımız tarafından tasvip e
dilmemekle &urur duyuyoruz. Ben, 
onların hücumuna ufradığ'ımdan do
layı müftehirlm. Efer bunlar, Alman 
milletini benden soiutmak istiyorlar
sa, ya bu milleti karakWrslz yahut 
kendileri kadar aptal teli.kkl ediyor
lar. Nasyonal sosyalist Alman dev -
letinin birllfi, sarsılmaz bir sadakat
le teessüs etmiştir. Bu efendiler ,un
dan emin olsunlar ki, l'Ülünç bir pro
pal'&nda Ue Alman mllletlni mailfi. -
biyete rötüremiyeceklerdir. Bu pro
paranda komedyenleri, evvela bize 
relerek propaganda deni alsınlar. 

Bu harbin üç sene süreceflnl söy 
Iüyorlar. Sebebini bllmedifi halde 
çarpışan Fransız neferine acırım. E -
Cer harp Ü(' sene sürecekse bu biraz 
da bize bağladır. Tt')lim kelimesi, ne 
üçü.neli senenin sonunda, ne dördiın
cü senenin ne de yedinci senenin so
nunda söylenrnlyece-ktir. Alman mU
letl, bu mücadelede mağliıbu olma -
yacak \'C dalma daha. r:lyade kUV\7et
lenecektir. Efrr bir bozukluk çıkar~a 
bu, Plutokrat memleketlerde. mlllet
Jer ü:ıtrine hikimiyet esasına daya -
nan dun)"a imparatorluklarında ('ıka
cakhr. 

Bjr şe.>·deu eminim: O da, bize 
meydan okuyanlara cevap ''ereceilz 
ve mubasımlara, kendilerlnln kullan
dıkları aynı usullerle mukabele ede
ceğiz. Eter İnırll lır:ler deniz iiıerlnde 
kendilerini mailfıp edilmez sanıyor
lartia, bizim de mağliıp edtlmez vazı .. 
yette bulunduiumuz yer silılhı kul -
laaımamız um.anının pek yakında ıe
lebtlmesl muhtemeldir. O zaman bir
denbire insaniyet d~ü.nceleriııln or-

1 
.ka edilmiş olan Çekoslovak se
firi Vlad:mir Hurban'ın vaziye
tinin a"nİ olacaktır. 

Bundan başka Polonya hükü
meti, Paris'te yerceştiği takdir
de Amerika'daki Polonya sefiri
nin orada yerleşmesi muhtemel
dir. 

Fransa Niçin 
Ağır Harbetti? 

(Baı;tarafı 1 inci sayfüda) 

ne büyük bir ehemmiyet atfet
memektedir . 

Bilakis Fransızlar, evvelce de 
söy'lned i ği gibi, iler:emiş olma
larına rağmen henüz kat'i neti
ce verecek bir harekete geçme -
mi.şlerdir. 

Tebliğde şunlar ilive edilmek
tedir: 

•Ş imdiye kadar Fransız harp 
gem~lerinin dört veya beş Al -
man tahtelbahirini batırdıkları 
mübalağaya kapılmadan söyil.e -
nebilir. Tahtelbahirlere karşı a
çılan mücadelede 1918 de bu ge
milere karşı açılan mücadelenin 
en iyi bir şekilde tanzim edildi
ği esnada alınan neticelerle mu
kayese kabuj etmiyecek kadar 
müessir neticeler vermeğe baş
lamıştır. Bu hususta tahtelbahir
leri avlamağa memur edilen hu
susi Fransız ve İn,giliz eemilerl
nin takip ettikleri metodlara da
ir dikkate şayan malumat ve -
rilmektedir. 

Gerginlik Artıyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lklısadi, siyasi ve askeri ledblrl~rl 

sayarak bu tedblrlerln iki devlet a -

rasında bir harp tehlikesi yaratıp ya
ralnıadlfıru soruyor ve diyor ki: 

Eier Amerika timdik.l siyase-Une 
devam edecek olursa Japonya ba7ati 
mcnfaaUeı-Inl müdafaaya m~ebur ka
lacaktır. 

SOVYESTLER VE AMERİKA 
Vaşln&'lon, 19 (D. N. B.) - Harici-

ye Nar:ll'ı Hull, bucü:nkü 
toplantısında demiştir ki: 

matbuat 

Amerika hükümeU, Sovyet kıtaa

tınııı Polonyaya glrmesine karşı ıa -
kayd kalamaz. Ambarkonun Rusya 
bak.kında da tatbiki nazarı itibara a
lınmıştır. 

NUTUK CUMAYA KALDI 
Amerika Hariciye Nazırı Hull'un 

Perşembeye söyllyeeefi nutuk Cuma-
ya bırakılmı!'iitır. (A.A.) 

taya ahlmıyacafını iımlt ed~rlm. 

Hitler, Alman hava kuvvetlerinin 
si\•Ulere karşı harbetmemek f'mrinl 
aldıtuıı ve sivillere k&!'fl harbetme
mlş bulunduğunu söylemiş fakat e
ter İngiltere eriternasyonal hukuka 

tetabuk etmeyen şeklinde ablukaya 
devam ederse Almanya da kendi hattı 
hareketini ona röre de-iişti.recekUr, 

diy il.ive eylemiştir. 
lfltler netice olarak demb;ür ki: 
İııKilterenin &'ayesl bir rejimle mu

cadele etmek detU. Alman milletine , 
kal"!Jı mücadeledir. Aksülamel reclk
miyeccktlr. Almanya teslim olmıya
caktır. Alman7anın aklbeti ne ola -
cafını çok iyi biliyoruz. Klng Hali 
bunu blze haber verdi. Birincisinden 
daha beter bir Versallles muahedesi. ... 
Son haftalar zarfında Alman milleti 
yalnız vahdetini de-fU maneviyatının 
cesurane olduğunu da. tsbat etmiştir. 
Alman milleti 1914 dekinden çok faz
la 'l«'l'kll V<' hryecanbdır. Hepimiz bir 
harbin bütün frcaatlerlnl blll7oruz, 
fakat bu harbi kaı:anmata karar ,·er
dik, artık ok yaydan çıkmıştır. 

Führer ~n olarak Almanların bir 
tek arzusu oldujunu ,.r bunun, yal
nız bir ka(' şahsın istedlfl bir harbin 
lüzumsuzluğunu başkalarının da an
lamaları olduğunu ~öylentlş ve nut
kunu bltlrlrktn Dantzi&''lilere şö7le 

hitap olmlflir: 

Geolecek aylar ve celecek yıllar ur
fında her Almıuun kaUanacaft rie -
lükler ne olursa olsun biz mJllet1n ay
nlmaz bütünlü.tünü müdrik bulu .. 
nursak bu rüçlüklere daha kolay t.a
hunmül edeceflz. Sizi de bir daha 

bırakmamaia aı:metmit oldutum hal
de, bu bütünlük içine alıyorum. Dant
zic AlmanJarı. Alman kalmıştır ve 
uirunda ölüme kadar mücadelf'ye az
metmit buJundufumuı bir Alman 
milleti ve bir Alman rel~i mevcut 
olduğu müddetçe, Alman olarak ka
lacaktır. 

Sovyet Rusya 
Japonya 
Münasebatı 

Tokio, 19 (A.A.) - Hariciye Neza
reti namına sö:ı J:fiylemeie salibiyet
tar olan bir zat, Japon - Rus müta
rekesi bakında beyanatta bulunarak: 
bu mütarekeyi hi('blr ademi ttt&\'ÜZ 

misakının takip etmiyeceğini beyan 
elmiıJ!lr. 

İki memleket arasında akdt•dilmit 
olan şimdiki ltilif'ın Avrupan.m vazl
yetlle hiçbir ali.kası yoktur. Jap0n -
yanın Avrupa ha.rbine müdahalede 
buJunmala hJç t.e niyeti yoktur. Ye
l'ine rayeai, bütün vesaJUni, bütün 
enerjisini Cin meselesinin halll için 

teksll etmektir. Bu maksatla Japouya 
beynelmilel münasebeUerlne müte -
allik bütUo meseleleri halli h:in bü
tün ecnebi devletlerle iWaf'lar akdi· 
ne imidedir. 

Slovakyada Tefhis 
Kopenha&", 19 (A.A.) - İyi bir 

membadaa OirenlldJjine cöre Bohem
ya ve Slova.kyııda yeonl blr tedbS. dal-
1'&..'lı ortallj'ı !tilip süpiirmekteidr. 

Skoda fabrikası amelelertnin bir 
kıyamı O.zerine Gestapo, bu ameleden I 

yüzlercesini tevkif etmiş:tlr. Bunlar ı 

derhal idam edllmişlrnUr. İdam edJ
lenlerln aileoleorinin matem tutmaları 
menedilmşltlr. İdam cezalarınm a -
melenin ('tkannış olduğu kal'&'aşahk
lann son derece şiddetle tenki! edil
miş olduğu Brnl'de icra olundofu 
tahmin edilmektedir. 

Eski Başvekil Rudolf Seran, tevkif 
edilmiştir. 

Slovakyada Slovak memurlarına 

yapılan tevkilat hakkında ols1.91 ha
ber verilmeden bir ç0k idamlar icra. 
edllmiıJUr. Yahıuı Sllıhillna makama-
tına G~t.apa'nun Alman 
karşı yapılacak her türlü 

ordusuna 
harekeU 

men J~ln Jcap eden tedbirleri ittihaz 
etmit olduiu blldlrilm.lşiil". l\.luhtelH 
membalardan te;rld edildlfine rore 
«İhtiyaten» yapılan idamlar, kutle 
halinde icra edilmiş oldufundan hal
kın Alınanlara kar151 kini g-ittik:çe 
artmaktadır. 

SLOVAKYADA TEVKİFLER 

Polonyalılar Harbe 
Devam Ediyorlar 

(Baştarah 1 inci ıayCada) 
fede harp nizamında bir çok Sovyel 
ta;r:rareleri rördiık. 

Askerler, yolum.uza devam etme
mize mini oldular, bir Sovyet za:>it 
vekili, kim o!dufumuıu sordu. Cek 
oldutumuzu ve- harbetmeok için Po
Jonya"nın (!ek mtntakaonna C'itmekte 
bulunduğ"u.m.nzu söyle-dik. 

Zabit vrkill, kime karşı harbed<" -
cekslniı? de-dl. Alm.anlara lııı:arşı ce
Yabını verdik. 

Zabit vekili, a:örürUz. dedikten son
ra bbe olduğumu yerde kalmamw 
se7ted.L 

Zabit vekili. bia::l tekrar kendi oto
mobillmhe C'ötürdti.. Gerek otomobUl
mizt ve rerek b&l'&i).arunıu el sUrüt ... 
m.emi.:;. blr halde bulduk. Zabit ve.k.lll. 
bizi yolu.muza devam etmefe davet 
elti. 
SOVYET VE ALMAN IUT'ALARI 

KARŞILAŞTI 

Düaseldorf, l9 (A.A.) - Alman 

kıtaah ile ~vyet kıtaatı, ilk defa •
tarak Brest - Lito\.'Sk'de temasa cel -
mitlerdir. 

POLONYA HARBE DEVAM 
EDİYOR 

Crrnautl. 19 (AA.) - Polonya 
radyo Sf'rvislerl harada oldota ioln. 
Leh radyosu dünd~nt>f.ri faallyetfnl 
ıauı etmiştir. 

Romen makamları, Polonyalılann 

şehirde ikametine müsaade etmemek
te, fakat mültecilerin lahliyeslnl ko • 
laylaşlırmak için Leh makamlarlyle 
le>;rlkl mesai etmektedir. 

Fransız. askeri heyeti bu sabah 
buradan Bükrqe hareket rlmbıllr _ 

Bu sabah saat 9 da Kızdordunun 

her an Kuty'ye mo\•asalitı beklen • 
mette idi. 

ki Drohobycz petrol arazisini iş
gal etmiştır. 

Bu mıntakada bulunan Polon
ya kıtaatı, yani bir piyade ala
yı ile bfr süvari alayı ,.e bir mo
törlü miüreze Macar hududuna 
geçmiştir. 

VARŞOVA MUKAVEMET 
EDİYOR 

Zürich, 19 (A.A.) - Alman 
radyosu, h içbir Polonya müza
kerecisi Alman kumandanl.ğına 
müracaat etmediği cihetle, Var
şova önünde muharebenin tek
rar ba~ladığını bildiriyor. Şehir 
müdafaaya devam etmektedir. 
Diğer cihetten, Alman radyo

su Sovvet kıtaatının Lvov'a var
dığını bildiriyor. Bu hususta şu
rası kayda Uıyiktir ki, A:.man 
radyosu bu şehrin Sovyet kıta
atı tarafmdan işgal edildtğini 
daha dünden bildirmışti. 

550 LEH TAYYARESİ 
ROMANYA.DA 

Bükreş, 19 (A.A.) - 550 Po
lonya tayyaresi Romanya'da mev 
kuf bulundurulmaktad:r Ekse -

' risi fevkaJ.ade hasara ujtramış o-

l lan bu tayyarel!'r Bükreş'tc bu
lunmaktadır. Romanya toprakla
rında bundan maada Polonya 

1 ordusµna aid 200 tank ile mühim 
ı miktarda harp malzemesi var-

ı dır. 
Cernauti'deki Polonya konsol !osu tarafından verilen malüma-

ta göre asker ve sivil olmak ü
zere 30,000 Polonyalı dün Ro -
manya'ya geçmıştir. 

Polonya kıtaatı, biri şimalde Bar ' 
böl.ı'esinde. cIJferl Var,on civarın -
da ve üçüncüsü de Lvov'un prbinde 
olmak üzere ü~ yerde mucadelesine 
devam etmelj.tedir. 

Sovyet tanklarının dün sabah 
Kuty ile Vıcneceo arasından Ro
manya'ya giden köprüyü geçtik
leri huduttan bildirilmektedir. 
Rumen kumandanı bu tanklara 
durmalarını söylem;ştir. Bu ko· 
la kumanda eden Sovyet mirala
yı özür dilemiş ve tanklar geri 
dönmüşlerdir. 

PARİSİN KANAATİ 
Paris, 19 ( A.A. - Hava!I 

bildiriyor: 
ajansı 

Alman ve Sovyet kıtaatı arasmdakl 
temas, Almanyanın arzu ettiff kadar 
dostane olacak m.ı1' Bu sualin cevabı, 
Parts siyasi mahllllerlnce hidlse.Jrrln 

istlkamellnl ebrmmiyelle d•i'lşllre -
cek mahiyolte teli.kk.l edilmektedir. 

Bu mahflJlerln kanaatln,e, Alman

ların $arka doİTU ve Sov1etıerln 

&'&rbe dotru ilerlemeleri hakiki bir 

Verilen karara tevfikan hükü-

1 
met, Polonya hükümeti ricaline 
mecburi ikame~aıı göstermiş -

1 

tir. Bu meyanda Polonya Reısi
cumhuru Moscicki Molvavya'da 
Bicaz'da, Mareşal Smigly Rydz 

1 Craiova'da ve diğer siyasi yük
sek memurlar Molvavya'da Sla-
nic'de ikamet eyliyeceklerdir. 

SMİGLY RYDZ'DE 
ROMANYAYA GİTTİ 

Grant-ı'dan blldlrlldliiııe &"Öre, Ka
renti Sloven ekA11iyetine mensup ba
zı llde-rler ve bu arada Sloven kiıl

tür birliği sekreteri ile bir :aııuallim 

harbin llıinından sonra Gf'tapo ta -
ralından tevkif edilmişlerdir. 

--·----- -·--···, 7ar~ mablyeilnl alm.CŞJtır .. -- - Mareşal Smigly-Rydz'in Gene
ral Slavoj Skladkovski'yi takiben 
Romanya hududunu geçtiği ve 
birkaç saat sonra da otmnobille 
Cernauti'ye geldiği tevid edil -
mektcdir. 

1 GÜNÜN TENKiTLERi 1 ---
Polonyanın Kara Bahtı 

(Baş tarafı 1 ıııci sayfada 
aldılar, 1793 te Avrupa haritasından 
Polonya adı silindi, ortada bir \.'a~
da dükahlt kaldı. 

1813 te Va.rtova dükalıiına reoe 
Kraliyet adı \•erUdJ. 1815 te Polonya 
rene müstakll bir de\·let oldu. \.'e on
dan sonra Polak'lar omu:ı.Jarında 1>ilih 

lstiklillerlni korumak için ufraşhlar. 
1831 de Polonya slli.ha . antdı, ka
nunlarını kaybetti; 1863 te rene slli
ha sarıldı bu sefer de hudutlarını 

kaybetti. eyalet oldu. 
Bu bahtı kara milletin her lstlli:ra 

ufradıkça .-öslenlltl kahramanlık bü
tün dünya. dillerine destan olmuttur. 
Taksime uğrad11'1 her çaida Polak'lar 
lçln Avrupa rözyaşı dökmüş, onun 
kahramanlık mankıbelerlni nesllden 
nesle intikal rttirmi,, Polonya•ya acı
muıtır. 

Bu kara babUı milletin ır:tır.p ı;;e

slni de dıi.hi bestekar, Va"'°vah Cho
pin ebedl7ete lnllkal elllrdl Onun 
ölmiyecek bestelerinde her nesil Po
lak'ların ağbyan ilihi settlni dinledi 
ve her nesil de bu lahuti nağmeleri 

dJnlJyecektir. 
Fakat Chopin de bahtı kara milleti

nin feryatlarını Parlste, rahat ve sü
kiın IC"inde kaylf çatarken besteledi: 
Bu da PolonyalıJarın kara bahtıdır. 

SELA.'\Iİ İZZET SEDES 

Polonyadan celen ve Sovyet kıt'a
larının halk Ue ve Lfı.h k.ıt'atı ile o -
lan miinasebetlerinde büyük bir lh
t17at l'Österdiklerlnl bildiren habt'r
leler çok minilı cörı.inüyor. 

Alman7amn, Rus pollUkasının bu
cünkU deil-$1kliilnJ elde etme-k mak
sadlyle l'•niıı tavizler vadeyle<lltl 
muhakkaktır. Fakat bu tavizler ne 
kadar ileri cltmektcdlr! Almanya 
şimdiden Polonya.um t.~kranyah ve 
Beyu Ruslarla meskün kmmlarını 

işpl elmiş bulunuyor. 

ALMANLAR LVOVA 
GİRDİLER 

Bertin, 19 (A.A.) - Alman kı
taatı Lvov'un batı cenubunda-

Mareşal pek bitkin bir halde 
bulunuvordu. 
Diğer cihetten dolaşan bir şa

yiaya ,:ıöre Mareşal PiJsudski'nin 
eski erkanıharbiye reisi G<?ne
ral Şosenkovsky, Mareşal Smig
ly-Rydz'in azimetinden sonra Po
lonya kuvvetlerinin kumandan
lığını deruhde etmiştır. 

Polonyalılar Macaristan ve 
Litvanyava da iltica etmekte -
dirler. Kıt'alar silahlarından 
derhal tecrit edilmektedir. 

Çinde Muharebe ... Amerikada Muharebe ... 

CLARK GABLE ve MİRNA LOY 
En Biıyuk Heyccan~ar İçerisin de.-. Mü•h..ş Maceralar ... 

Tayyarede kahramanca hadiseler •.• geçirdikleri 

HARP MUHIBiRi 
Fransızca sözlU filminde yarın aktam 

SA R A Y Sinemasında 
Batlıyor 

~ -~~---·------~-~-~::~::::==:::;;:;==;:;:;;::~;;;~~~-;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiii 
I • Galata Rıhtımı 45 Numarada W 

HANS W AL TER FEUSTEL MÜESSESESİ 
Kara ve Deniz Aşırı Beynelmil~I Büy~k Nakliyat ile Ağır Ve Hususi 
Tiplerdeki Emtianın Memleket lçını Nakıl ve Aktarmasını Deruhde Eder. 

Po.ta Kutusu: 1436 - Telefon Merke.ıi: 44848 • Telgraf adresi: ALSTER. Bütüa dünya Limanları 
ve Avrupanın MOnable ve hudut Merkezlerindeki en tanıamı~ nakliyat 

müeueseleriyle irtibat ve münasebetleri vardır. 



SAYPA-4 

Romanya bü'Jiik elçimiz Hamdullah Suphl Tannöver, dün şebrimiz.e ıeı
miş:tir. Yukandaki resimde etol Roman yalı talebelerle ıörüsUrken görülüyor. 

Dlfer resimde dlreie çarparak ha. ara utrıyan otomobil rörülmektedir. 

Hadisat Roman
ya Hududunda 
Düğümlendi mi? 

(Baştarafı l inci sayfada) 

hanrl larallan tutup lelklke kalk1'•
cak olsak derhal yeni bir çıkmaza 

•irdtihnfzden dolayıdır, 1d dladlııa
tm Romanya hududunda düğümlen
difini• yazımıza sernıme ittihaz ey· 
ledlk. 

Bu kadar karışık ve her cün yeni 
bir l'&rabet cös~rtn ahvalde ise 1'&-

1.eteciler için vaz.lfe ifası , karileriml· 
z.ln tahmin edemiyeceklerl kadar cüç
Jü.klerle doludur. 1\-laamali vaziyeıte

ri, Iazetectlerinklnden daba ıüç ve 
daha çok mes'uJiyetli olan bir kısım 
insanlar var, ili onlar da devlet ve 

hü.kimet idare edenlerdir. Nihayet 
bir putecinin y&ı.15ı, ne kadar dü -
4üncesiz oluna olsun, bir ıUnlükten 

fada ömre malik deiildir, hele o &'a
zetecıl haddi zatında mUstakil bir a
dam ise onun yazılarmdan hükiımete 
en ufak bir ıüçlük ıelemez. Çünkü 
hükümet böyle bir yazıyı kendisinin 
ilham etmedlfini ve sırf yazanın şah
si fi.kirlerinden ibaret bulunduğ"unu 

isbal edebllir. 
Fakat bükü.met mes'uliyetlnl o -

muzlarına yüklenmiş olanların vazı -
yeUeri bÖyle delildir. Onlar, bütün 
dirayet ve basiretlerini, milletlerin 

ınukadderatı mevzuubahis oJdufu bu
giınk.Ü gibi naılk ve vahim günlerde 
l'ÖStermek mecburiyetıerindedlr. Gö

niş.lerinde ufak bir isabetsizlik, ka· 
rarlarında ufak bir hesapsızlık mem
leket için ('ok büyük aklbetlere yol 

açabilir. 

Ondan dolayıdır, ki biı ~aıetecl
Jerin flkirJerlnJ açık(a söyliyebllmek
te çektikleri bütü.n sıkıntıya raimen, 
asıl hükümetıerJ idare edenlerin va2i
yetleriDdekl pçlükleri düşünerek 

kendl derUerimlıl çok hafif cörüyo

rw:. 
Bu kan,ık IJler ara.smda Türkiye

mizin vaı.iyetinf' ıelinee, her vakit 
tekrarl&dıiımız üzere, biz rüştüne sa

hip, erk.ek bir milletiz. Uzaktan ya· 
kından dabltmh: ve ali.kamız olma-
dan ihdas edilmiş olan bul'ünkü beli
h ve Iaileli vukuata hiç &'özünnizil 
kırpmadan bakabiliriz. Devletin ve 
milletin mukadderatını ellerinde tu
tanlanmız ifle çok tecrübe görmüş. 

vatan yolunda fok mihnet (ekmiş, fe
daki.r ve fera~atltir insanlardır. Bu 
itibarla Türk milleti, mukadderatının 
basiret ve dirayetle idare edllditin -
den emin olarak zuhur edebilecek 
her türlü ihtimalitı sükün ve huzur
la karı;ılıyablllr. 

EBUZZ1Y AZADE 

Velid 

Sarhoşluk Bu .• 
Taksimde oturan seyyar çal

gıcı H~san Beyoğlunda İstiklal 
caddesınden geçerken sarhoşluk 
saıkasile; bir s.nema vitrininde 
gordüiiLi gtizel sinema artistleri 
resımlerine şiddetli bır yumruk 
aşkctmiştir!.. Vilrınin camları 
kırılmıştır. 
-------------

TAKViM ve HAVA 

20 EYLÜL 1939 
ÇARŞAMBA 

9 uncu 
Hicri: 
Şaban: 

Gün~: 

Ö(le: 
illindi: 

ay Gün: %89 
1358 1lumi: 

E1lül 7 
1355 

6 Hızır: 138 
5.H Akşam: 18.13 
1%.08 Yafsı: 19.47 
15.36 İmsak: 4.04 

HA VA VAZİYETİ -
Y~ilkOy meteorolojı istasyonundan 

alınan malUmata 1'0re, yurtta hava 
cenubu şarki Anadoul bölgesi ile E
&'enin cenup ahillerlnde açık. Mar
mara ba.vı:asında ('Ok bulutlu, diğer 
yerlerde bulutlu geçmiş. Rüzıo\rlar 

orta ve cenubu şarkı Anadotuda, şi
mali, diier bölgelerde garbi istiı.;..1 .. 
me~~cıı orta kuvvette esmiştir. 

llun istanbulda. hava bulutlu •eç
miş, rüzgar eennbu &arbiden santye
cle en çak 2 - 4. metre hızla esmiştir. 
8.ıal 14 te hava ta1-·._1 1013,0 milibar 
ıJJ. Sıihunel en yüksek 27.5 ve en 
dütiilıi 15,2 sanlicral kayde<IUmiflil'. 

Bıçakla Yaraladı 
Beyoğlunda Abanoz sokaf(ın

da Arap Eminenin evinde kanlı 
bir vaka olmuştur: 

Mezkur eve eğlenmeğe gelen 
müşterilerden Dursun. ile Ali As
gar kavga.Ya tutuşmuşlar ve ne
ticede D4rsun sustalı rakısını 
çekerek arkadaşı Ali Asgarı ba
cağından yaralamıştır. 

Fatih Birinci Hukuk Mahke -
mesi satış memurluğundan: 
Ayşe Melfilıat, Zeynep ve Hü

seyin varislerinin şayian muta
sarrıf oldukları Fatihte Çar
şambada Beyceğiz mahalle -
sinde Cabi sokağındaki es
ki ve yeni l~ o. lu sağ ta -
rafı Fazıl hane ve bahçesi sol ta
rafı Fırın sokağı arkası Nuri ha
ne ve bahçesi cephesi Cabi so -
kağı ile mahdud (1566) arşın 
murabbaı mikdarında Evkafa 
mülhak Kazaı;keri esbak Hasan 
Zade Muhiddin vakfından (3112) 
lira muhammen kıymetli maa
bahçe bekar odaları izalei şuyu 
zımnında ilk artırma suretile 
26/10/939 perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar mahkeme 
başkatioliği odasında alttaki şart 
lar dairesinde satılacaktır. Mu
hammen kıymetinin ~;, 75 şini 
bulduğu takdirde ihale edilecek
tir. Aksi takdirde en son artıra
nın taahhüdü baki kalmak üze
re 10/11/939 Cuma günü ayni 
saatte ve ayni yerde artırmaya 
devam olunarak en çok artırana 
ihale edilecektir. 

1 - İşbu gayrimenkulden gay
ri müseccel hak sahiplerinin yir 
mi gün zadında vesaiki ile bir
likte satış memurluğuna müra
caatı lazımdır. Aksi takdirde bu 
gibiler paylaşmadan hariç kalır
lar. 

2 - Satış peşin para iledir. Ar
tırmaya iştirak edecekler % 7 
buçuk nisbetinde pey verecek -
!erdir. 

3 - Bedeli ihaleyı miadında 
müşteri vermezse ihale feshedi
lir. Ve gayri menkul yeniden 
artırmaya çıkarılır. İki ihale a
rasındaki farkı zarar bila hü -
küm müşteriden alınır. 

4 - Tarihi ihaleye kadar olan 
vergiler hissedarların ve ~< 2 bu
çuk tellaliye ile yirmi senelik 
evkaf taviz bedeli müşteriye ait
tir. 

5 - Şartname bugünden itiba 
ren herkesin görebileceği suret
te açıktır. Fazla maliımat almak 
istevenlerin satışı 116 No. ile me
muriyetimize müracaatları la -
zımdır. (20517) 

ZAYİ - Berberlik ehliyetna
memizi zayi ettigimizden yeni -
sini çıkaracağız eskisinın hük -
mü yoktur. / 

Bahçekapı Üçer Berber kal
falarından Mehmet ve Recep 

Kanun! ı.ıümessili ve Neşriyat Dl
reklörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basunevt 

Eğer bu zat kızının Kos -
don ile evlenmesine mühale -
fet ediyor idi i~e, şehadeti esna
sında az çok bitaraf davranması 
lazımdı. Zaten onun şehadetinin 
de jüri ve heyeti hakime tara -
fından nazarı dikkate alındığı -
nı zannetmiyorum. Sonra, ben 
miralayın kara listede bulunma
sına da hayret ederim. Çünkü 
bir defa miralay genç kızın ba
basıdır. Daha sonra bu listede 
ııenç Derck Rikardonun ısminin 
bulunmasına ıja şaşıyorum. E
ger arada bir kıskançlık yoksa ... 
Vay canına! Bil tün bunlar haki
katen çok enteresan şeyler! 

Bir sükfıt fasılası oldu; fakat 
komiser de hiddetinden hakika
ten kendi.sinj ııüç zaııtediyordu. 
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iNH İSARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN ··---------------------UMUM 
• 

Cinsi !ilik. Eksiltmenin şekil 

Saati 

Muhammen B. 

lira Kr. 
~~~~~~~~~~~~~__.:: 

% 7 .5 teminat 

Lira Kr. 

Çember kavalyesi 3000 kg. 

Rekompoze maden kOmuri.J 200 ton 

1395 

2750 

104 62 

206 25 

Açık eksiltme 

> • 

14 

15 

1 - İdraenlizin lıkör fabrikası için 200 ton maden kömürilc mikdarı yukarıda yazılı çember kavalyesi nümu

nesi mucibince hiza1arında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

IJI - Eksiltme 5/X/939 Perşen1be günü Kabataşta'Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya

pılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkür komisyona gel-

meleri iltin olunur. •q483) 

İstanbul "Üçüncü İcra Memur
luğundan: 

Mukaddema Beyoğlunda Maç
kada Atiye sokak Günay aparti
manında 6 numarada mukim iken 
hiı'.en ikametgahı meçhul bulu -
nan Refik Mazhara. 

Llzaro Franko Mahdumları -
nın aleyhinize İstanbul Asliye 
ikinci ticaret mahkemesinden is
tihsal ve dairemize berayi infaz 
tevdi olunan 10/4/939 tarih ve 
38/286 numarasına mukayyed ve 
380 liranın maa masarif ve 40 
lira ücreti vekalet ile birlikte 
tahsili hakkında istihsal edil -
miş olduğu hükmü ilama tevfi -
kan tarafınıza gönderilen icra 
emri ikametgahı hazıranızın meç
hu.liveti hasebile tebPğ kılınama
ması üzerine bu husustaki tebli
l!atın 15 gün müddetle ilanen ic 
rasına icra hakimliğince karar 
verilm~ o~uğundan tarihi ilan
dan itibaren mezkur müddet zar 
fında 39/1935 dosya numarasile 
mahkfımunbih borcunuzu ver -
emdiğiniz ve ya icranın tehirine 
mütedair olmak üzere tetkik mer 
ciinden veya iadeyi muhakeme yo 
!ile ait olduğu mahkemeden ve 
yahut temyiz mahkemesinden 
bir karar getirmediğiniz ve yine 
mezkur müddet zarfında mal be
yanırJcla bulunmadığınız veya 
hakikata muhalif beyanda bu -
!unduğunuz takdirde hapsen taz
yik ve cezalandırılacağınız ve 
mezkur müddetı müteakip ve 

icap edıı_n kanunı muameleye 
tevessül kılınacağı malumunuz 
olmak ve icra emrinin tebliği 
makamına kaım bulunmak üze
re keyfiyet ilanen tebliğ olu -
nur. (20516) 

* Jşın nev'i l\oluhammen bedeli % 7,5 muvakaJı:t teminatı t.;.kslltme 

Lira Kr, Lira Kr. Şekli Saati 

Düzce Bakunevi in-
$l!Stı 258,147 58 14ı57 37 Pazarlık 14 
Kabataş baş müdür-
lük binası tamiratı 20.027 15 1502 02 • 15 

1 ·- Keşif şartname ve pliı.nları mucibince 5, ll/IX/939 tarihlerinde ihale 

olunmıyan yukarıda yazılı her iki jnşaat yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. 

11 - Keşil bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında 

yazılıdır. 

111 - Pazarlık 27/IX/939 Çarşamba günü Kabataşta levazım ve mübaya

at şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Düzce Bakımevi şartnamesi 1291 ve ba~ müdürlüğü binası tamiratı

na ait şartname 100 kuruş mukabilinde her gün levazım şubesi veznesinden 

ve İzmir Ankara başmüdürlüklerinden ve Düzce ınem~rluğundan alınabilir. 

V - Miınakasaya iştirak edecekler :ı:artnamenin F fıkrasındaki vesaik ve 

% 7,5 güvenme parasilc birlikte eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
mczkO.r komisyona gelmeleri ilfın olunur, (3787) 

* 
I - Şartnamesi mucibince sürmeli oaket yapan 1 adet sil(ara 

paket makinesi kapalı zarf usuliyle eksillmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli sif .ıoooo, lira mu"akka•l teminatı 

750 liradır. 
III - Eksiltme l 7 /X/939 Salı 

ve mubayaat şubesindeki Alım 
IV - Şartnameler her gün. 

na bilir. 

günü saat 14 de Kabataşta levazım 
Komisyonunda yapılacaktır. 
sözü geren şu beden parasız alı-

V - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni teklifle
rini münakasadan en az on beş gün evvel tetkik edilwek üzere 
Tütün Fabrikalar şubesine verecekler ve teklifleri kabul olan fir
malar münakasaya iştirak ettirilecektir. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni vesaikle ~· 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale 
saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (6870) 

* I - İdaremizin Paşabahc;c mü;'"kirat fabrikası i<;in miıhtelif eb'atta (240) 

ic;tanbul Belediyesi l\.temurları l\'l 3 sandıkhk tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

Yardım Sandtiından: 11 - Muhammen bedeli 9600 lira muvakat teminatı 720 liradır. 

16/9/939 Cumartesi rünü yapılau III - Pazarlık 21/IX/939 Perşembe günü saat il de Kabataşta levazım 

fevkali.de toplantıda ekseriyet olma
mıştır. 23/9/939 Cumart('si gUnü sa
at 12 de sandıia dahil bütün üyelerin 
belediyede yapılacak toplantıya reı
meleri rica olunur. 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonllnda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve cb'at listesi her gün sözli g ... çen şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. (7359) 

·ı---·- Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde 

Kız 

Erkek HA YRIYE LİSE 
• 
1 Yatılı 

Yatısız 
Ana, ilk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlnnmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren 

ba~ lar Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binada<iır. Yatısız talebeyi nakletmek için 

mektebin hususiotobili, servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderil'r. Telefon: 20530 

__... HANS WALTER FEUSTEL -c 
Firmasının : lstanbul, Galata Rıhtımı 45 No. daki 

NORDLOYO SEYAHAT ACENTASINDA 
Bütün dünyada kara, deniz ve hava yolculuklarına aid biletler satılmakta ve 

en doğru malumat verilmektedir. ~ 
~ .iMi Mektup ad~i'. P" K. 1436 

Bremen' de Norddeutscher LLOYD 
Tel: 41178 

umumi acentalığı 

aundan ba,ka : TUrklye Cumhuriyeti Devlet hava yolları, Ankara. Hamburg. 
Amerika hattı, Hı.mburg • Alman Afrika hatları, Hamburg "lllER,, Drla Avrupa 
Seyahat acentalığı, Berlln iman Luffhansa A. ş. Berlln • Irak Devlet Demir 
yolları, Bajidal ·ilk Tuna buharlı gem il eri l•letme •lrketl, Viyana acenlalıklıırı. 

Cumartesinden maada hergün 8 den 18 e ve Cumartesi günleri 17 ye kadar açıktır. 

Zabıta Romanı : 3 6 
Müfettiş ise İngiliz hafiyesine 
havran hayran bakıyordu. 

Nihayet Brumley yine kendi 
sini tutamadı: 

- Gidlay, dedi, bir şey daha 
söy liyeceğim. Siz Rikardo aile
sinde akıl bozukluklarına da şa
hit olduğurrıuzu biliyor musu -
nuz? 

- H.ıı..vır. hiç unutur muyum? 
Sız ne vakittenberi Plat mahal
lesinde komiserlik ediyorsunuz? 

- Ben mi? Eh, yirmi sene yar. 
- Peki, Rikardonun deliliği-

ni ilk defa ne zaman işitmişti
niz? 

- Doğrusu, bunu pek iyi ha
tırlayamıyorum. Bu ihtiyar a -
dam çok tuhai bir adamdı. Bram
don konağına yerl~tiği günden 
beri, etvar ve harekatıle kasa • 

l bada eoeyce rezaletlere sebebi 
vet verdi. Komşu evde bir met-

! 
res kullandığı şayiası çıktı. Ya
ni şimdi miralay Detmarın otur-
duğu evde ... 

1 
Gidlay bir kahkaha aalıverdi. 
- Eğer bunu delilik için bir 

sebep olarak kabul ediyorsanız, 
bütün metres kullananları deli 
diye hesaba katmalı! Demek ki, 
bu ihtiyar adam, güzel bir ka -
dınla yalnızlığını gidermek is
tiyordu. Amma, zevahiri kurtar 
mak için metresini komşu eve 
kapamıştı. Hakikaten bu işler 
gittik<;e enteresan bir şekil alı
yor. 

- Öyle söylüyorsunuz amma, 
biz bütün bunları konuşurken, 
bizi asıl meşgul eden mevzudan 
uzaklaşıyoruz. Bizim sizden iste
diğimiz şey, pratik tarafından 
bize söy liyebileceğiniz sözler -
dir. Yok, eğer bu yolda söyli
yecek bir şeyiniz yoksa, burada 
bulunan müfettişimiz size bir na 
zariyeyi izah edeceklerdir. 

Polis hafiyesi komisere baktı 
ve hafif tertip öksürdü. 

- Daha doğrusu bu bir naza -
Tiye değil! Yani teklif edilecek 
bir hattı hareket ... 

- Sizi dinliyorum. 
Müfettiş öksürdü, sonra gayet 

seçilmiş cümlelerle anlatmağa 
başladı. Evvela miralay Detma
rın şüpheli taraflarını anlattı. 

Sonra komşusu Rikardo ile ken 
di arasında gelip geçmiş olan ge
çimsizlikler hakkında izahat ver 
di. Herhalde bu işte Kosdon'un 
bir şeriki cürmü olmak lazım,gel 
digini anlattı. Bu takdirde Kos
don'u yakalamak için, miralay 
Detmarı gayet yakından taras
sut altında bulundurmak icap e
diyordu. Kosdon hiç şüphesiz, bir 
başka adamın elinde bir alet o
larak hareket ediyordu. Onu ha
pishaneden kaı;ıran adam da bu 
olmak gerekti. 

Gldlay: 
- Tahkikatınızı bu kadar dik

katle yürütmüş olduğunuzdan 

dolayı sizi tebrik ederim. Kos
dM'un firar ettiği gün mirala
yın Plat mıntakasından uzakla-

5 ü m er Bank 
Se llüloz Sanayii 
M Ü E SS ESE S İNDEN: 

Bugunkü cihan vaziyeti dolayısile ham madde tedarikinde mG!U:l ka
lınabilec~k müşküHlt ve ayni zamanda memleketin her nevi kAğıt ihtiya
cını kabıl oldugu kadar uzun bir müddet temin edebilmek zaruretı bizi 
imal:it proğramlarımızda bazı tadilcitta bulunmak ve ayni zamanda fiatla
rımızı da normalize etmek mecburiyetinde bırakm~tır. 

hofahaza herhangi bir ihtikdra meydan bırakmamak üzere lcizım gelen 
tedbirler alınmıştır. 

. Bu_yük topt~ancılara yapılan iskonto lüğvedildigi gibi istanbulda Yemiş 
ıskelesınde açtıgımız perakende satış dePomuzda aşağıda gösterilen fiat
larla kartonlarda bir top ve kıiğıtlarda bir balyaya kadar satış ya(>makta 
bulunduğumuzu iliı.n ederiz. 

Perakende Satış Fiatları : 
c i N si 

Kraft ambalaj klığıdı 60 Gr. 
> > > 40 ve 50 Gr. 

Bir taraflı beyaz Sellüloz k5ğıdı 60 Gr. 

Perakende 
kilo fiatı 

31,5 Kuruş 

32.- • 
31,5 > 

> > > > > '40 ve 50 Gı- 32,- ) 
Beyaz Selli.iloz ıki taraflı 36,- > 
Renkli ScBüloz kiığıdı sarı, turuncu, pembe 37,- > 

> > > mavi, yeşil 
> > > kırmızı 

Açık renkli bir taraflı Scllüloz kfiğıdı 
Biletlik kAğıtlar renkli 
Biletlik kflğıtlar beyaz 
İmitasyon Kraft 60 Gr. 
İmitasyon Kraft 80 Gr, 
Sünger k5gıdı pembe 

> > beyaz 
Sümen sünger kırmızı 

> > yeşil 

38,- > 
39,- > 
32,5 > 
30,5 • 
28,5 • 
28,- > 
27.- • 
42,- > 
39,- > 
42,- > 
39,- > 

Şrenz (bakkal) klığıdı 130 Gr. ve yukarısı 22,5 > 
> > > 130 Gr. dan aşağısı 23,5 • 

Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 45 numaradan 
itibaren 24 kiloluk paketi 595 > 
Gri nıuk.avva 50 numaradan itıbaren 24 kilolukpaketi 545 • 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Aierkezimiz müstahdemini için nümunesi veçhile ( 150) takım maa 

kasket kışlık elbise yaptırılacaktır. Beher takımının bedeli (15) lira (65) .ku

ruştan tut.arı (2504) liradır. 

• 2 - Eksiltme açık olacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnaıne merkezimiz levazım memurluğundan parasız alı

nır. 

4 - Eksiltme 3 Bjrineiteşrin 1939 Salı günü saat 15 te GaJatada Kara Mus

tafa Paşa sokağında mezkUr merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - liuvakkat teminat parası (187) lira (80) kuruştur. 

6 - Bu eksiltmege gireceklerin bu gibi iş1cr yaptığına dair 1939 senesi 

Ticaı·et Odası vesikalarını göstermeleri tiarttır. (7363) 

·y[Ni T[SLiMAT 
iLMü~ABE:RLE:QiM iZ 

DA~A Yü kSE: le 
rAiZ, DA~A ~Yi il SAR.TLAR. T~MiN [0[R. 

l,.) UOLANTS[ RANK-UNi N. 

şıp uzaklaşmadığını herhalde tah 
kik etmişsinizdir. 

- Elbette tahkik ettik. Mira
lay Detmar o tarihte kasabada 
değildi. Bundan başka da nere
ye gittiğini kat'iyyen bize söyle
medi. 

- Ah, o halde mıralayla soh
beti biraz genişletmek lazım. Bu 
radan Dartmur'a nekadar za -
manda gidilir? 

- İyi bir oto.nobille iki saat
te ... 

O halde Platta oturanlar -
dan her kim isterse, bütün gü
nünü orada geçirebilir ve akşam 
olmadan dönebilir. O gün öğle -
den sonra Plattan tagayyüp e
denlerin bir listesini çıkarmak 
çok iyi olacak. 

- Öyle söylüyorsunuz amma, 
Platta en aşağı altı bin kişi otu
ruyor. Onda bir kişini:ı de oto
mobili vardır. 

Gidlay hiç istifini bozmuyor
du: 

-- Evet amma, tahkik:n sade
ce evvelct> K0>don'la münde
betleri olanlu üzerinde tahdit 

etmelı. Galiba bunlar da elli ki
şiyi geçmez. Ben böyle bir lis
teyi tanzim etmenin kolay ola
cağını söylemiyorum. Fakat 
Platta Kosdon'un firarından me
sul birisi varsa, sa~lam bir hare 
ket noktası intihap etmemiz Hi
zımgeliyor. 

Müfettiş: 

- Pekala, dedi, o halde Det -
mar hakkında ne yapacağız? 

- Zannederim ki, siz miralay 
Detmarın öyle kolay kolay söz 
söyliyecek bir adam olmadığını 
kabul ediyorsunuz. 

- Doğrudur. Fakat ben ken
disini son derece maharetle is
ticvap ~ttiın. Evine, vaziyeti be
raber tetkik •imek istiyen bir zi 
yaret<:i gibi gittim . .Maktul Ri -
kardonun ne kadar aksi tabiatte 
bir adam olduğuna ima ile söze 
baslayar~k. aralarındaki müna -
sebetin şeklini anlamağa çalış
tım. 

- Peki, bu görüşmenin neti· 
oesi ne oldu? 

(Arkası var} 


