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• Poıt• kutuıu 214 ~ıBalkanlara kar~ı as,,er"ı bı"r t d b l - dd' 1 
gazetesi, Almanyanın 
katiyen reddetmektedir. y " aar ruz a u unacagı ı ıa arını 

hiçbir sulh 
yapr1ıaı11ağa karar verdi 

HötDer ~eDçöll<ayo vce -lbötarafD<§lrr;, 

Almanya, teklifi 

telhdöt .mltlı~~Da&Dn~ telk1r©\ır 
........................ 

kar-Lelıistanda 
gaşalık ve isyan 
emareleri belirdi! 

Londra, 18 (Radyo) - Çekoslovakyadaki karışıklıklar dolayı

'ile birçok mıntakalarda örfi idare iliın edilmiştir. Siyasi mahfeller, 
l.ehı.tanda da btiyük karga§alık ve isyanların arifesinde bulunuldu
fııııa. ilaret eden emareler belirdığini teınln etmektedir. 

Sabık Çek08lovakya Cumhurrcisl Doktor Beneş, diln yapılan bir 
toplantıda, Alman hUkümctine, Prnğdaki isyanlan bastmnak için gi
littitı tedhl§ hareketinden ve masum ilnivcrsitelileri öldUrttüğtin_ 
c1eıı dolayı fiddetle hilcum etmiştir. 

Benet, llıyanlarm devam edeceğini ve hiçbir kuvvetin buna mi_ 
~ 0l&ırırya.cağını tebarüz ettirdikten .sonra, bütiln dünyanın yakında 
~t.aııda da ayni hadiselere şahid olacağını söylemi§tir. 

General von Fritsch zaten 
ölüme mahkumdu 

la~ Dir Fransız muharriri, Generalin 3 ıubat 
..... g de öldürülmek :stendiğini yazıya•. 
~ yazısı 3 üncü ~wa 

~ Ur:t:· p::!.:r.i:mü münaselx-file MtiiB :meylMıllMa deniz mb 
'-~ ınrr:uıım ya!ulmsıttır. Son Da.kilııa ~ft, merulme Wr 
~ , Jı teewt etmektedir: Bu kıymetli lilk11• h ~ 
,~........,,, AWürk'üa bisWne 

1 3 tlıtett •yfadMiır, 

Franınz ~ Daladlyenln garb eephelllnde yaptığı ııon teftlte alt 
bir intiba: Baı,·cJdJ, bir kurnandan refakatinde me\'Zlleri dolqıyor. 

Ankara 
muahedesi 

Komünizm ve 
Balkanlar 

Şimdiden Akdeniz italya, ispanyada 
de musbet neticeler yaptığı gib·, 
vermiş burunuyor i mukavemete 

.Fransız A.ıcan Hari~i~.J haztr 
Encümeni Reiainirı r Roma, 18 (A. A.) - Roma 

sözlert ' ndyoını, diln gecekl ne§rlyaün. 

Paria, 18 (A.A.) - A,_ lı. 
riciye encümenin toplantıımlda 

reis Berenger, vesikalara istina -
den Fransız - İngiliz ittifakının 

takviyesi üzerinde durduktan 
sonra, Türkiye Bi.iyük Millet 
Meclisi tarafından ittifakla tasdik 
edilen Türle • Fransız - İngiliz 
muahedesinin daha şiır.l:Jiden Ya
kın Şarkta Akdenizde verdiği 

müsbet neticeleri göstermittir. 
Hariciye endimeni rriai, A

merika ambargosunun kaldınl

maurun maddt ve manevi tmrle
rini izah etmit ve Frananm İtal
ya, tspanya ve Japonya ile olan 

Devamı 2 inci say_f ada 

da şöyle demi§tlr: 
İtalya komUnlzrnin Balkanlara 

sokulması hakkındaki her tUrlll 
teaebbliae, İspanyada yaptığı gibi 
mukavemete hazırdır. Eğer böy_ 
le bir ihtimal vücut bulursa, bu, 
derhal, İtalyanın İspanya har
bindeki kadar azimkllr mukabe-
1~ kartılaşacaktır. 

Bremen translanti 
ği Sov vetlere 
devredilmiş 

Y &Ne 2 inci aaylaJa 

lb©l~Ony©ır 
·uor Belişa 

.Paris'te 
ingiliz. Harbiye Nazm, garp 
cephesinde 

teftiş 
lngiliz hatlarını 

edecek 
Bern: 18 (A.A.) - Havas bil- dirmekteo:iir. Berlin mahafili bun 

diriyor: dan sonra Alman yanın hiçbir 
Almanya uzun zamandanberi bu meselenin ancak tamamen harp 

herkesi tehdit ettiği ve fakat şinr bu meseenin ancak tamamen harp 
diye kadar tatbikatına geçmediği bittiği vakit ruznameye alınabi
büyük taarruzu pek yakında icra I:ceği kanaatindedir. 

edecek midir? Muhakkak olan bir Devamı 2 inci sayfada 
nokta varsa o da Berlin matbu2'·, ----------·----
tının son günlerde 1ngiltercye 1 1 •ı • 91 
karp lis.,n şiddetini iki misline n o 1 lı 
çıkarm•J o-:duklan ~• hitarat:..." · 

karşı gizli, açık t~hditl:rde. ~u- l Par ıe m enıo St 
lunmaktan çekınmedıklerıdır . 1 , 

' Diğer taraftan Berljrtde sansöJl.. • 

yelik dairesi etrafında son 48 sa- 1 Har o saiahatırıı ge.n 
attenberi mü~ahade dilmekte o- . su'r ette müzakere 
lan hummalı faaliyet ve mütema· 
di gidiş ve ~ :lişler Hitlerle siya· Ede C ek 
set ve ordu rüessasının mühim 
müzakerelerde bulunduklarını 

göstermektedir. 
tsviçrede çık~. Basler Nach

richten gazeteGinin Berlin mu -
habiri Alman hariciye nezareti · 
nin, Alman matbuatı ile ayni ton
da o 1 a r a k bundan son· 
ra A 1 m a n y a için İngilte

reyi tamamen muzmahil c· 
dinciye kadar harbe devam etmek 
ten lbaıka hiçbir gaye kalmadığı 
mUtaleasında bulunduğunu bil-

Londra, 18 (A. A.) - Z::ınno 

lunduguna göre, p:ı.rlılmcntonuı 

yeni içtima devresi olan 28 teş 

rinlsani salı gtinUnden itibare 
harbin bütün safahatını ihatn e 
clc>cek derecede geniş müzakere 
!er haı:ılıyacak vc üç gün dcvaır 
edecektir. Diğer taraftan muha 
lefelin, harp gayeleri hakkınd 

hilkümetten daha geniş malfımr 
taieh c>deceği ve bu üç gtind 
birinin bu meseleye talı.sis oluııc 
cağı dıı zcmnedilmektcdir. 



2 - SON DAKiKA - 18 lkincitC§rİn 1939 - Cumartesi ~ 

SON DAKl":A'nın tefrikası: 35 Yazan: KURT ROCKERE 1 

Bir Almnn denlzclsinin 1914 de Emden knıvazôrUnde geçen gOnlerl) 

Hind denizinde yalruz Emdc. 
nin bulunduğunu iyi bilen ln · 
giliz kruvazörleri hilm:nali bır 

faaliyetle onun izini arıyorlardı, 

~e aldrklan maıamat Emdenin 
yerini bulmrya kafi gelecek ka· 
dar çoktu. 

Fakat ellerine perkerle ölçiıyıi 

lıp ta biıtün bu malumatı birle§. 
tirerck konD.tt:n buhmduğu yeri 
me}-lj;:na çıkarr.uya çah~tıkl.ırı 

sırada, soğukkanlılıklarını mu. 
hza edemedikleri için bir netke· 
ye varamıyorlardı . 

Onların bu ç«'lıc:maları namlı. 

lan çarpık, yivleri bozuk toplarla 
bir hedefe nişan almıya benziyor
du. 

Bu amiral Sturdc~.iJı, ı.~ı;:liz 

bahriye na%m Lord Fişere çcı<· 

tiği bir telgraftı: 
"IClinunucvvelin sekizinci g\l· 

nü !.a.bahmın saat sekizinde Falk
land adalarının Stanley lima.mna 
iki zırhlı kruvazöriiyle Ü!i hafif 
kruvazör ve iki kömilr nakli ·e 
gemısinden ibaret olan bir Alman 
filosu hucum ctn:işse de, emrim· 
deki doxınma ile üzerlerine gi· 
dilmi~ bir mü<idct ta.'<iptcn sonra 
vuku b:ılan çarpı~an Scharn· 
horst. Gueisenau, J ~:p.,.:g ve Nu
renberg kruvazörleriyle J)a•,t'! 
izabel, Baden nal-li•.1eJ•rinin ha· 
tmlmış olduğunu, yalnız Dres • 
den kruvazörünün kaçtığım arze
derim.,. 

Alman hücum müfrezeleri ehirlerden, 
efradına ait cesetler çıkarılıyor 

Avusturya hududu, 18 18 (A.A.) - "Havas" 13ohemya ve Mo· 
ravya p:otektornsındaki Alman makamı 1r1 1?izli talimat A:.n: !ardır. 
Bu talin:ata göre m~ldir makam:ar Bol.. .• ; a ııe ıvlvı:avya 'nın ta -
mamirle Alman'Jığ"a temessül edeb"lme3i •cın laıım (!elen tedoirleri 
alacaklardır. Alman makamatı yahudile:- ale;·rnndeki kanunlardan • 
istifade ederek çek firmalarına Alman k..>mh:.erleri ikame etm?kte'Jir
ler. Skoda \'e Sbrojovka gibi b5yül: silah fabrikalarında A!man arn • 
cle3İ imldi.n nisbetinde Çek amelesinin ycrını altnaı<tadır. 

Ecnebi memleketlerde yaşayan Alman' laı m rn~mlekete avd"tİ 
üzerıne Alman unsurları e!'kiden tamam·y.e ç~kierlc me.:.kun bulunan 
mıntakalara yerleştirilmekte:1ir. lş ~al o:-Jnı:u ı:ı~it1 ... ~i a;ıeıe:·foı ı\I • 
manya'dan getirmeğc davet edilml'kte:lir. Muhtar ıdarenin Alman· 
la)ınlması muha-;~matın biday;!ti:ıdenb .... i de\·am etmektedir. B"r
çok Çek mektep!eri ordunun binaya iht:yacı o~:\u~u h:!~a:ı::Jiyle ka· 
patılmıştır. Geri kalan mcktep1~rd:: alm,nca ıı~n uersi mecburidir. 

Bununla eera·~r Alman malrnmları dikk:ıb ş:ı;a:ı bk mı~n ıe· 

metle karştlaşmaktadırlar. Halk Almanlara karşı bo1-kobj yapmak· 
tadır. Sık sı!( ani tezahürler vuku bulmaktadır. Konulan memnuı 
yete rağmen birçok Ç.ekler Münih suikastini takip eden giınler zar
fında fıç renkli Çek rozetini ta'kmışlardır. 

Hücum kıtalarımn hususi müfrezeleri bu rozetleri sökmekle 
meşgul olmu.~lardır. O suooa Pragda 6 bin kişi tevkif ve hapsedilmış· 
tir. Bunlardan altı yüzü temerküz kaınp;panna gönderilmiştir. 

Çekler M.iınih suikastinin Ge·tapo polis te<lkilatmm eseri oldu· 
ğuna kanidirler. Bu hususta Pragda binlerce risale dağıtılmıştır. 

Chambcrlain, Daladicr be Beneş tarafından söylenen nutukları11 
metni reklam n~rivatında kullanılan isimler ta5ıyan risaleler ş~din· 
de halka dağıtılmıştır. 

Prag polisinin gizli raoorlanna göre geçen Eylfıl 

Vlatava nehrinden hücum müircze~eri efradına aıd 

çıkanlrnışt ır. 

avından beri 
otuz; c~~t 

Maamafih ayni saatlerde muh
telif yerlerde olduğu söyl~ren 

ve baskınından korkul:ın bu ha. 
yali korsanların bir tanc:;inin m"v 
cut o~:luğu muhakkaktı! Yalnız 

bunu hiç ]Q.msc görmüyor ve hıç 
kimse harita üzerindeki me•ıJ:iini 
tesbit edemiyorou 1. 

Fa'cat bunun bu yüksek kt-şif 

ve intikıı.l hass~siyle mün:ı!ebeti 1 
var rrııydı?. ---------------------------------------------------~--------------------~--------------------~----~------

İngiliz kruvazörleri kör gıbi 
dolaşıp duruyorlardı. Gidilt-celc 

istikametin malfim olmayışı bun 
lann bacaklarını dolaştırıyor, tn
gilterenin me§hur dor.anmasmm 
• mevcut an'aneye göre • bütCn 
kuman::lanları mahir ve c.esur bi
rer gemici sayıldığı halde bunla. 
rın biitün maharetleri ve cesaret. 1 
lcri M üllerin karşısında sıfıra 

iniyordu. 

Cesaretler kat"§ı karşıya gelin· 
ce galebenin tngüizlerde k<'l::ıca· 

ğı muhakkaktı. Fakat bu kar;ı 

karşıya gelebilmek için, korsanı 
topların hizasına gct:rcbilmek 
lazımdı ve muvaffakr;cti temin 
cderilmek tc ayn bir bassaydı . 
Bunu da yalnız riyazi meseleler 
hallcl::lemezdi, bunlann da üstliııe 
çtkn-.ak ıcap ederdi. Mcıcla Lord 
Vişcre. Londra bahriye nezare
ti'ld .ki ~..P.::ın~n kmuldamal1an 
bhlerce mil mesafedeki Fall:land 
muha. et:ıcsini kna!ldrrarak a
miral Spenin donanmasır.ı tama· 
men imha ettirece!t kadar yük. 
serle bir keşif ve ir:tikııl hassası ... 

Evet .. fı'on Spenin Falklandda 

:ngiliz donanmasiyle k~laştı· 
gıru ve mahvolduğunu fon Müller 
'§imdi emir ve telsiz zabiti Gerar
ldrn getirdiği ve haV2dan ka
pılmış bir habcı:t!en öğreniyor • 
du. 

HABER' de 

Emdeni, fenni kaidelerle ele 
geiircb!lmel: için en az otuz kır!: 
kadar kruvazörün Bingale kör
(ezini munta:rame taramacı la· 
zım peJiyornu. F,kı:ıt M•nterin 
mahirane cür'ctklirJ·kl~rı c1i;~ • 

man amiralına d'lha 1:-!r çek vazi
feler yüklü}ordu. 

- Erıuriun 

l·s·;.~,r"71 .c ..... ..:. 

Altıncı tertip kayıt 

muamelesi başlıyor 

Ankara, 18 (A.A.) - Ma'iye 
Vekiletl ve Tilrkiyc Cumhurir~t 
Merkez Banl-.asınılan: j 

28 • 5 ve 15 • 12 • 1934 tarih V'C' ~ 

2463 - 2614 numaralı kan.ını.ır 1 
mucibince ihracına sal~yet v.;
rilen ve geliri temamcn Sivas -
Erzumm de:r.ir;,·o!unun in~llSTn:l 

tahsis olunan yH.::dc ~·e-1; ,., .. ;r

li Sivas • Er-rurum icıtikr: .. "Hlln 

20 senede itfası meşr·Jt 4.S ır·t • 
yon liralık altıncı tertibinin ka· 
yıt muamele5i 5 • 12 • 939 al:şa 
mı nihayet b~k üzere 25 • 11 
• l 939 aabaı,ından itıbaren beJJı
yacaktrr. 

Tahivller hamiline muharrer 
olup beheri 20 ve 500 lira irba· 
ri kıymette birli·k ve 25 lik ola
rak lki kupüre.aynlmıştır. 

; Hasan K~mça)'I "'Hadiselerin 'l'tfsiri., -~~nunda, belediyenin, 
:blııalnnn ve dükkanların onler:iai Amavut kaldırımından ~tona çev 
rilmesi için yaptığı tebliğe .bazı kimselerin itir<İ.ı etm..ı~ni m,eyzuu 
bahsederek diyor ki: 

Her halde gerek binaları boyamak, gerek önlerine kaldırım 
yapmak mesel.esınin .~aln~z kanuni ve hukU:..i bakı'lld~n değil, avni 
zamanda tatbık :kabuııetı nol~ta~u.J'1n Lıc .kcıc le~ıu.ni ldZJJndır. 
saıırm .• 

AK:ŞAllf' da 

Necmeddin Sadak "Bocalama devri., başlıklı ba~makalesinde 
Almanyanın tahminlerinde yaruld1~1111 ve her !Al taraun<la kat'i bir 
karar vermiş gibi görüld!t'hkrini söyliye • .::lc dıy'-'f ki: 

"- Bütün bunlar. talunin edllmt.'~·--n 1):);m!ar klrşumda bir ne
vı bocalama alfuneti midir. yoksa kar~ı tarafı ':çrtınay~ ma.tuf oyun
lar mıdır? tayın etmek güç olmalrln ı- ... ~ıy.~ r.-"r"'--·• :_-;:--nan Al • 
manra nle:;hinne u:::-ım ı~:•a ,n•evsım de kara ve hava hareketlerine 
mu'><!ıt olmıyan ayıarn doğru ilerlemei'tt~:Hr!,., -.. 

SO.V POSTA'da --

eşhur \f ats ~{ralı 
Oal:ar Straus Fransız 

tabii:)·etir..e eiı.·di 

ya 
~ 

Y~!Jmamaga ver 
Bt rne. 18 (A. A.) - Havas 1 

Lild~ i~ 01·: 

Ve ~l::i.::ırnr Bcobahter gazete· 
:.:.1i neı:rc~tiği bir rnalmlc, f.J. 
ı ·"n :mm bfüırn.flara ve hassaten 

1

: lL!c m:::ı k:ırşı tc!ıdit ve U::-küt. 
mc mUrndC'lC'sine yeniden b!l{;la. 
m:ık fııirinoe olduğunu göster-

JOs!ıar Ştraus 

Vals krelı, \&Is rüynsı, Uç \als 

ve lrla.-lc!to hibl Wrtok operet 
pal'Ç41annm musUd1Crlııl .estcn
yea me§hur AVWituryalı beste • 
k&l' Ş ll'nuısız t&bll • 
yotlnc gcçmt:•ır. 

fiıınsIZ hUlrfımct!, dört scno 
evvel, uzun zn.ma.nda:ıberf Pa.riste 
ikamet eden munınJ.leyhe, lcjiyon 
doınör dsaıımm &ö\·a.:ye rUU>esbıi 
''Omd!1U· 

nkara mua~e~e3i 
Baştarafı 1 inci sayfada 
münasebetlerini anlatmış, Bel
çika ve Holanda tarafırıl:ian· yapı
lan tavassut teklifi ile bu teklife 
İngiltere, Fransa ve Almanya ta
rafından verilen ·cevaplann sıkı 

bir tahlilini yapmı§tır. 
Encümen reisi harici' Fransız 

siyasetinin azimkar ve ihtiyatlı 

sevk ve idaresinden dolayı mem
nuniyetini beyan ederek sözleri· 
ni bitirmiştir. 

Bremen translantiği 
Sovyetlere devretmiş 

Londra, 18 (A.A.) - Nevs 
Chroniclc gazetesinin bildirdiği
ne .göre, Almanya, Murmanska 
iltica etmiş olan Bremen Trans· 
atlantiğinin mülkiyefini Rusyaya 

mck' :?dir. 
Fi.hakil•-.. Nazi partisinın rcs· 

mi organı oları bu gazete, C\-VC· 

lj A tınaı.ı fılosunurı bit.ara! gemi. 
: rl tnbt!T'l vt: onları Alr.1ım li. 
man·arma nc,·kctmcninin yegiınC' 

ın,h! •bl.ibl lngilterı: olduğunu zik· 
r<:tn <>kll' sö~ilnc b:ı.elnma.kta :ı:c 

ln'.{i!lz .Cüyilk FJ,çlalnin İngiliz U· 
r.ınn urnı<h hl~rof gemilerin kon 
t O.U alliii:lullJtı.kl ik)IWllLlnl ta • 
lı • .ulı.r ettirdikten sonra Alman. 
) ·' J ..ıKumeunın, daha harbin bL 
uay<. '-:~e bit::..'":1.!l:u-a yııpt.:ğı bir 
lcblı .atin Almanyanm, muharib 
ı.:evll .lcrle bit:ırafla.r arasındaki 

nakllyaun dovnmına muvafnknt 
Nmc4 kararında olduğunu ve fn. 
kat bu .kaıdeye dil§manla.rın da 
rıayet etm §311:iie muhafuaya 
devam cdebllcccğtni lbil~ ol· 
duğunu yr:rınJ:t"All', 

RlBEENTilOBUN Ht~ AD..1-
NA GETtRMEDICt ŞEY 
I dra, 18 (A.A. - Daily 

M <ıil gazetesinde V ud Prlce, Al· 
manyanın vaziyeti ha.kkınla yar 
dığı lbir makalede ezcümle diyor 
ki: 

Hitler, !belki de tehlikeli ham
lesini yapmak eesaretiııi bulacak
tır. Fakat bu ha~ muvaU&kı· 

yetsizliğe mahkum bir ümltsiz
lik hareketi olacaktır. Almanya
yı şarkta serbest bırakmak bak· 
kmda1ci Alman pliiru, Almnn -
Rus paktı ile nkim kalmııtrr 

Arap hil:ayebrinde ismi e-e:;en 
ve §iş:deki şeytanı serbest bıra

krp sonradan §İşeye wkmağa mu· 
vaffak olamıycn balıkçı gibi, 
Von Ribbentrcp, Nazizme yara
ması için Scvyetler birliğini ça-
rmış, fakat hal'!n bunu kont • 

roJ:lan acio: bulunmu tur. 
Zirıı, Riblıcntrop, Almanyanın 

ı;arka dcğnı gcaişleyişine Rus
yanın pasif tturette mukave:net e
dcceğ;ni hiçbir zaman aklına gc· 
tirmem· tir. 

Diğ~r taraftan, Tlirkiyenin 

melin ile görilıımelerde buluna.· 
caktır. 

ALMA1'0 TA YY ARELEl!İ 
Jl'RAN$.'\ tlZEUlNDE 

Paris. l S (A. A.) _ Alman 
tayynrt'lnri dtin Fransa'nın cenub 
kısmındnkl ı:chirlcrin bilhassa 
Mnrsilya, J yon \•e Nfmos şehirle
rinin ÜT.erinden uçmuşlar ve çok 
miktarda propagnnd:ı m:ılzemesi 

a~la.rdır. 

BEl,ÇJKA .KRALI llARtCh'E 
\"E M1IDAFAA :SAZffiT,ARİI.I~ 

<'rÖ!lt)ŞT'Ü 

Bıilksel, 18 (A. A.) - Kral 
hariciye nazm Spa.ak ile mlld.tl. 
&ı. ~nis'i tekrar kabul 
atmlştlr. 

BiR İ!'.'GlL.tZ l'Al"l' umsı 
UEl-ÇtKA TOPBAGl.NA 

İNDİ 

Brüksel, 18 (A. A.) -- lki mo
törlli bir lnglllz avcı tayyaresi 
fırtma dolaymile Courtrsi clva· 
rmdıı. bir tarlaya inmeğc mecbur 
olmuştur. lniş ~nasında tayyare 
ha.sıı.ra u.:.i;yamıştJr. Tayyare milsa
dcrc ve milrettebatt tevkif edil. 
miştir. 

Bir Alman tayyaresi Gand cL 
varında yUksdcten ucmne, fe.k&ıt 

Belçika hava müdafaa bat.aryala
nnm derhal faaliyete geçmesi U· 
zerine uza.klaşmıı:tır. 

BELÇiKA ~İNDE..""i UÇAN 
TAYl'AREl.ER 

Brlikseı, 18 (A. A.) - Belga 
a.ja.nsı blldiı iyor: 

Bclçik.a arar.isi llzerinden ecne
bi tayyarelerinin uçtuğuna dair 
ecnebi mc.mlckeperde ısrarla do. 
!aşan haberler Uzerine vaziyetin 
ye.nidcı:ı. tav~e mzum görlll. 
mUştUr. 

Son günler zarfında ern~bi tay
yarelerinin Belçika arazisi üze
rinden sık sık uçtuğu doğrudur. 

Her dalumd& Belçika h&va. mü
dafaa bataryaları ile avcı tayya. 
releri elı:s ~riya muvaffa.kıyetl.i 

müdahalelerde bulurunuelar ve bir 
çok tayyareler mania ateşinin a.. 
rasından ge~ nya BeJç.lk& 
hava d&Yrlyelerlle ~
tansa geri dlSmneği tercih ~-

ya kr::ıa olması mUdnbale imkanını 
bırakr.mmaktadır. , 

AIAkada.r mahfillerde tayyare .. 
lerin bir arazi iizerinden uçması .. 
na cezrl surette mani olınanın 

imkansızlığına işaret edilmekte· 
dir. Büyük muharib devletler bile 
düşmanın memleketin içine ka· 
dar hava a.kmları yapma.sına ma· 
ni olamnmnktadırlar. Muharib 
memlekC'tlcre ait tayyar<>lerin ek. 
seriyn pek yliksrkten uçtuklnnnrn 
ve Belçika bava miidafna batar. 
yalan f aıı.Jiye.te gPçer geçmeı 

kaçLıklannlD dn hesaba !mttlınnBf 
l8.zımdır. 

----0-.-- - · Bir Alman ticar~· ..,em!~: .. 
müsadere ed idi 

Londra, (Radyo. s:ıat 18) -
En son daki,!,:ada şu hc:1'bcri aldık: 
Bugün İskoçya sahilleri •Je "Glo
ria .• isimli bir Alman ticaret ge· 
misi İngiliz karakol gemileri ta 
rafında, mü~derc edilmiş ve bir 
Alman tayfa esir alınmıştır. 

Avrupaya dönecek 
tale~eler 

Ankara, 18 (A.A.) - Maaril 
VcWetindcn: 

Maarif VekAleti bütçesindc:ı 

tahs~at alan talebeden olup kell 
eli arzu vo fhtiyarlarile tahsilleri· 
n1 ikmal etmek Uzerc Alınanl n 
Fransa, Belçika, İtalya ve lsviÇ -
reye avdet edeceklerin lstnnbıt1 

maarif teftiş l:ey'elindc ta.ıcbC 
mUfettişi Nihat Adil :Crkınan,ıı 

mllrac:ı.at ederek gidecekleri meıtı· 
letetlere seyahat için direktif ııl. 
malan icabetmclttedir. 

lstanbuldan uzak yerlerde bu · 
Junanlann da en kma bir znıno.rı· 
da müracaatta bulunmaları ::;zı1J1• 
dır. 

--------~--------~---" Askeri Liseler V c)c:> .. 
bol Şan.lpiyone.sı 

Bu;;Un Beyoğlu Halkc,·inüe M• 
kerl liseler nrnsınc1a.k.I \ o~cj' 11°

1 

şnmpiyonnsma b::ı.şlanmı~ur. J.ll· 
nan neticeler sun'ard:r: 

Kuleli Maltepc~i birinci dc,•rc 
1!5-10 ve ikinci dfw:-c 15 11. l)t" 

D1ıl ~l • ha.rb ol:ulu: Dı•ı"S3 li· 
sesini birinci q~·re 15-5 ve j)tıll· 

;lerdir. Fakat bu uç~larm ek8e.ri· cl devrC' 15-1 yenmıstı•·. 
----------------~·__;,-1.1;__ ______ • ______________________ ____. __ 

Londradaki askeri t.GiB · n: ·z 
1 ~ıvrı et Alemınrte sütununda ~ Hm qa,....., F~ P-tl:ındiya ile 

Sovyel huı:.yd aıasınuaKı mun'ls~*ı btr ~b r~+:a m':rtaa u~r:vn11-
smı mevzuu ba.":..,.,,J ... ::;k .Finlandıyamn·mçm !:-ıovyt>t te!{ 'flerini kıbul 
~tmcrliğini anlatıyor: 

1 devretmi tir. 

müttefatlere ıailzabcreti •• Bal
kanlara doğru yayılma karıısmdcı 
İtalyanın menfi variyeti de, Al· 
man siyasetinin Jıesaba katmadığı 
inkişafbrı tc!Jkil etmiştir. 

INGlUZ DAi!Dİl:"E NAZIRI 
PAR!STE 

şerefine kabu resı ı 
Fin·a .... 1i: anın bıL~ istemediği ~y. Alanj adalarının S..>vyet

., k.ontmhl alttn& vaı'ı ve iicı ~m:~t..-~ arasında r.ıe 'c:.ıt aJe.nı te
ctvü7. paktmm m2h1\etinı $.!en >'eterc:t. FinJ.sndiyayı bir ittifak bağiy~ 
Huo:;v~'fl baflamııl:tn P.u" gru·•f!forlni- Fir1nr.dlra ııleyhirıdcld ~ld
detlı n~rıvat• mna rağmen şimali ~ıid Avrupasmda \'azİ~t ~imdilik 
bundan ıbarettır.. · · 

Gıı::ete. İ"\j:!tcrcnL"l. &t'l"u 
çıktığı takdirde, bu devir karşı

Em.n.ı ki hPt ı har .... ı..~tiııi iza'1 e· 
derken mi•tt•f-\{'rri .. nrktni na--a 

nnı hatrrlatmakta ve İngilterenin 
bu r:i!n devir muamelelerini pek 
muı..t,.me1 cı1=>rak tanı:ruyacağını t 
hildirmelctenir • 

Paris. 18 (A. A .) - İngiltere 

Harbiye na;ın Hore BPlisba. dUn 
l\'mam 1''raruıayn gelmil;Ur. B. 
Hore Bellsha., burada hırkRç giın 

lmla.ccl> ve İngiliz hatl~ı te!tJe l 
edf'<'.cl:tlr. ff. ~flsha, pu.utul 
gUnü B. Daladler vn gcner&l Ga-

Londra, 18 (A.. A.) - l.ngi& hü~U:meti dUn öğlcd n ııc"11':ı 
Türk werl Heyeti Rebd ile Bo.yan Orbo.y ve diğer heyet azt:"r ı; r"· 
!ine Can ton ffotel'de bir k&bul resmi terti'l etmiştir. Har; 'iye nı 1

• 

reti ve Bay!.n Butler hUküm~t Mmma mlııaf!rleri k:ır,tl:ım:;;'.ıı. . 
Da.\•otliler araısmda Türkiye bilyUk,e~ı.sl, lord \'C l:ıdy JJrvo"" 

kn'd ve la.dy C!la.tneld, hnvn mar.eııall !ronsıde ve ha~ .ın:, 'r .r cl " 
ha 

~ • 
ve va «dulatT.la menst!b ytlksek zevat ~..:.c t~zyw-Cu, 



' ,.,,,,,,_____ . .. - - - ,._ 
' ~-- r" ,;. 6"" • - ,:. . "' . ...,. -------- - - -·- - - - - - ........... ,.._ .. -... ..__,.. - -- ···--~-- .. ---- ..... 

• 
1 

• 
1 ' Sov etlerle yapılan anlaşma dolayısile ı r ................ u ... ~ 

. b ··ı ·· 1 Bir ltalyan gazetesine 
l e rop o u e göre 

te '~ 
\'en tedriBat meselesi hnk-

~h ~ltAJet bUtUn lise ve orta 

dit edilig r t· . a 
Hitler, askeri reislerin bir hüku- 80

1 
vydetlerAinkdBaı_kan-ea .nıuallim meclislerinden 

~ ısteınıştı. 
~ alar hazırlnnmnğa baş. 

• 1 ar an enıze 

met darbesınden korkmaktadır ~inmesine müsaade b · :n.aporlnrda erken tcd. 
~ ılır güçIUklerl iııaret edil

' llluallimlcr için tetcbbll('I 
~~ t.aman bırakılmadığı i· 

Pnris, 18 - Muhtelif menbn- Kopenbag, 17 (A. A.) - Al- ~ etmıyecek ! 
, ınektcdir 
~! . 
~~iyede makine §Ubcsi mU
~ Yaptığı sırada yolsuz. 
il'fıı;uıunduğu iddiaslle nslL 
~ ceza mahkemesine ve
~ tıarettn muhakemesi bit· 
~~edir. DilnkU celsede mUd 
~. tnrafından iddi:ıname 

~i :· ~usretin 321 parça ev-
~O ~nına sebebiyet vermek. 
l't tn~cu ve 80 inci, çöp kam. 
t ot llteahhidini sıyanet ede
~ d 0lllobi1 hediye almak su
~l a. 240 ıncı maddeye gö
~~ı istenilmiştir. 

22 ~e, rnlidafn:ı yapılmak 
~.. · eşrinisanf gUnU saat 9 

lard:ın gelen haberlere göre Al. 
mnnyad:ı. Nazi aleyhtarlığı cere _ 
yanı gittikçe kuvvetlcnmektc ve 
tehlikeli bir ikilik ba.~göstermek· 
tcdir. 

Bu cereyan yalnız parti hnrl -
cindeki halk klitlel"rindc değil, 

bizzat parti erkanı ve muhtelif 
parti teşkilatlan arasında dn baıı 

göstermiştir. 

Nazi hilcum kıtalannın naşirl 

cfkô.n olan Şvnn:e Kor gnzctesi 
hUkUnıetin harici siyasetini, bil -

hassa. Sovyetlerle yapılnn nnl~
mayı şiddetle tenkid etmiş, bu 
anla.şr.ıayı hazırlıyan \'On Rlbben. .. ~ıştır. 

"ll'lr~- tropu ihaneti vataniye ile itham 
~ gilndenberi piyıısada etmiştir. Gazetenin bu nilshası 

~ e Olarak satılan lra.§ bı. 
~rinde a:ıbtekCırlık ya.. 
~ııı~lanınış, birçok dilk
nplanıtmış jilet bıçakları· 
~! bi!eclikten sonra s:ıt
~ilrnrşlardır. 

tlar bu yolda tetkiklere 
~r, Perakende satılan jL 

~Ilı kapalı bir zarf içinde 
ı, 1 knrarlaetırmışlardır. 

hurrehıi, yeni Norveç el. 
ili etmiştir. Elçi, itimat

'~ "crnıiştir. 

toplattınlmı!JUr. Von Ribbcntro -
pa hemen her gün tehdid mektup 
lan gönderilmektedir. 
Mareşıl Göringin en ya.kın ar

knda.~lan olan bazı tayynrcci su
bayl:ır da itnatsizlikten dolayı 

tevkif edilml~lerdir. 

Hitler müş~il mevkide 
Hitler, kendi emrile ~'8.Jlılııcak 

olan bllylik bir taarruzun nkame_ 
te uğrallığı takdirde asken rlle • 
sanın bir darbe lle hUkümetin ba-~ ~ Vekili Fethi Okyar, 

~ ta.~';c gelerek icra dnire· şına geçmesinden ve hayatının 
~·'-hadakJ yeni mahkemele- tehlikeye maruz kalmasından 
~~eyi ve adliye sara},_ 
lı~ eceğı umumi hapisha.. 

n ı t:eznıiştir. Vel:il adli
!la blıı§aatınm en kısa lıir 

de ~laması etrafında di- 1 ~ Ulunmuştur. ı 
dra 

1~ıı 31 tadyosu kısa dalga 
oql .-32 metre üz!'rlnden 
~tıf:ııunden itibaren Tilr
~~ıı 18.55 _ 19.10 arasın. 

ltorkmaktadır. 

Çekoslovakya da 
Diğer taraftan Çekoslovnkynda 

.Alman aleyhtarlığı her gUn biraz 
dnhn genişlemektedir. Naziler son 
bir ay zarfında Çekoslovakyaya 
yUz bin Alman göndermişlerdir. 

Çek talebeleri diln Pragdnki Çek 
'Mnçhul a.skcr abidesi önlinde top 
lanmışlar ve "hürriyet iı;terlz ! ,, 
diye bağırmışlardır. Polis birçok 

dra ııc§riyat tn bulunc::ak
~.~lt, b ~adyo•.mnda. tlirkc;:" 
~ btrU~-uı: elçimiz Rl'r;dU A
~l\c nutukla açacaktır. 

~at Herin? iz etrnfında Lchistandıı ve Avusturya.da ay. 
~· ~raretıe drvam C"t- ni mahiyette te:lbirleır almmııJtır. 

tcvkifat yapmıştır. 

~'a gunlerde Yunanis. Avusturyada Almanlara karşı ik-
i\ ıt'uı ~ı.lgaristan ve Ro. 
'C, lıı lıYetli miktarda tuz- tısadi sabotaj hareketleri son de-
t~tluglJ tE'r(.'yc tiftik, Ame- rece çoğalmıştır. 

,_ t:ö barsak, Almanyaya Prııg soknklannda ve diğer 
~lif lldcrtıını tir. Çek şehirlerinde tanklnr ve mo _ 
~t~;ıs Vapurlar da birçok törlU kıtalar görUlmektedir. Pra. 
.. ı getirmişlerdir. 

~11de· gın muhtelif noktalnrına mitral-
a~Umflik hazırlık bU- yöz ve toplar ycrleştirilmLqtir. 

>.:~ı ııt hakkmdn tnhkL Çeklerin toplu bir ls"an hare -
°"'baı._~tır, ,, 
~ o. Uka l:etindP.n korkulmaktc.dır. 

'dıllda ". l iddiaya göre 
, \a hır kadından. Tur_ Mütt~fikler harp şurası 
~ltif Çakçıhk meselesinden 
·I' ce1<'dilıni.ş bulunan J·o- toplandı 

\i;~ llçse~.e kurtaracağını Lcndra, 18 - Müttefiklerin 
kr,ııı Yuz lirn alm~ fa- yüksek harp şurası dün Londra· 

1 eye ÇıkJr.amıştır.' 

mnnyadan yeni gelen bir mUşa -
hid, Röyter muhabirine verdiği 

malümntta, Almnnyanın Admiral 
Scheer ve Deutschland ceb kru. 
vazörlerinin bir Alman limanında 
demirli olduklarını bildirmJıı ve 
Admlral Scheer'i gözüyle gördUğU 
nü ilave etmiştir. 

Bu müşahit geçenlerde Atlas 
denizinde bulunan iki geminin 
Deutschland ve Admiral Schecr'e 
bcnziyecek tarzda. boyandtklarmı, 
fakat silah ve silratlerinin ceb 
kruvazörlerinin çok dununda ol • 
duğunu söyleınia ve şöyle d~miş
tir: 
' '- Almanlar Atlas denizinde 

görillen iki geminin hakikaten ceb 
knıvnzörleri olduğuna inanılma .. 
sını istemekte ve bu suretle İngil
tere ile Fransanın bunlan imha L 
çin en iyi zırhlılarını göndererek 
hakiki Almap eeb Jtruvnörlerlnin 
İngiliz ve Fransız filolanna taar. 
ruz ve bunları tahrib etmelerine 
imktın bırakacaklıınnı Umit etmek 
tedirler.,. 

a y 

Roma, 17 (A.A.) - {Röyter) 
Tribuna gazetesi, Duçenin nut· 

kunda kullandığı "silahlı banş,, 
tabiri hakkında izahat vermekte
dir: 

"İtalya harbe iştirak etmemek
tedir. Fakat bu istinkafı diğer bi
taraf memleketlerinkinden farklı· 
dır. Bu bitaraf memleketlerden 
birkaçı taarruzlardan korunmayı 
diğer bazıları ise türlü taarruza 
karşı birlikte mukavemet için top 
lanmayı düşünmüşlerdir. İtalya 
ise Avrupa mukadderatına alaka· 
sız kalmak istemiyor. Onun Avnı
pada ve dünyada yapacak vazife
leri vartiır. 

Gazetta del Popolo da Sovyet 
kuvvetlerinin ilerlemesi imkan ve 
ihtimali hakkında bir makale neş
retmektedir. Gazete diyor ki: 

"İtalya, Sovyetlerin Karpatlar
dan Tunaya ve Balkanlardan Ak. 
denize inmesine hiçbir zaman mü· 
saade etmiyecektir.,. 

1 

ecek 
Ankara, 18 (Hususi) - Milli Şef lsmet 1nönU'nUn yakında bir 

memleket seyahatine çıknrıık doğu vlliıyetlerlmlzi ve bu ara.da Ha
tayı §ereflendirmelerl muhtemeldir. 

Dahiliye Vekili Faile Özlrak'ın Hatay seyahatinin Reisicumhu. 
nın Hatay ziyareti mUnnscbcUlc Hntayda istirahat ve ikamet ede. 
cckleri mahallin şimdiden hnzırlanmn.slle mlinasebettar olduğu ,.o 
Milli Şefin seyahatini lrak'a kadar uzatacağının asılsız bir şayia
dan ibaret bulunduğu söylenilmektedir. 

Deniz Harp Okulunda 
bu sabahki merasim 

Deniz hnrb ol·u!unun ı53 iln"li ı.uru'u!J yddöniimU bu sabah bU
yUk me.a-;imle kucıulanmıştır. Merasimde mektebin eski 'muallimleri 
ve eski mezun'arı hıı,zır bulunmuştur. Suat onu çc yrck geçe mcktc. 
bin b&h '.:"! :.. .. 1eki .AtatUrlr bi.ıst line me!=tC'bin <>n yı~lı mezunlarından 
Hatan HUsnil kaptan ile en genç mezunu Tahsin tarafından çelenk 
konmul'I. Ebedi Şe.L'ın azız hatıra.sına hürmeten Lir dakika stiküt 
edilmiştir. 

. . -

SON DAKİKA - 13 l!tinciteşrin 1939 - Cumartesi - 3 

Günera~ vün ri sc zaten 
ölüme mahkümnu 

Bir Fransız muharriri, Generalin 
3 Şubat 1938 de öldürülmek 

istendiğini yazıyor 

Fransız gazetecilerinden ~o

lan:! Lcnnad, (Vu) mecmun5ı -ı

da' sonyazdığı bir yazıda Var§ova 
önünJe katledilmiş olan J.ılman 

generali Von Fritsch'in, Hitlcr 
tarafında nt:aha evvelden ölü:-:c 
mahkfım edilmiş oltluğunu iddia 
etmektedir. 

Uzun zaman Almanyada ya .. a· 
mış olan b:.ı muharrir, bu iddiası
nı isbat etmcğe çalı~tığı makale· 
sinde ı 938 senesinde Berlinde 
bulunduğu sıralarda toplamı" ol
duğu notları yeniden tetkik et:ler
ken bu hakikati meydana çıkar • 
mağa muvaffak olduğunu yaz -
makta ve makalenin mukaddeme
sinde 1938 tenesi mayısında ce
neralin bir kaza geçirmiş oldu • 
ğunu, öğrendiğini ileri silrerck o 
zamanlar üzerinde ~urmaldığı bu 
havadisin, generalin Varşova Ö· 

nünde katledilişinden sonra bil· 
yük bir ehemmiyet kesbettiğini 
söylemektedir. 

Muharririn iddiasına göre şim· 
di mütalea edildiği zaman mayıs 
hadisesi, general Fritschin ölü -
müne çoktan karar verUmiş ol
duğunu isbat etmektedir. 

Muharrir kendi iddiasını isbat 
etmek için hadiseyi tafsilatiyle 
anlatmaktadır. 

Muharririn yazısını aynen alı

yoruz: 
3 ŞUBAT GECESi 

Reichsvehr kuvvetlerinfo baş 

kuınan:danı olan Von Frisch, 
m a 1 Q m olduğu üzere, 
Hitlcre Jrarıı yegŞ.ııe ~afa tuta -
bilmiş. ona boyun eğmemiş olan 
insandır. 

Mevki inden uzaklaştırıldık-

tan sonra, Alman gizli siyast po
lisi, onun peşini bırakmamış ve 
en ufak bir hareketini bile dik
katle takip etmiştir. Bir yerden, 
bir yere gidişi daima bir haıdise o
larak polisi işgal otmiştir. Çilnkli 
o Almanyada askeri ve aristok -
ratik muhitlerde şahsına fazla 
kıymet verilen bir insandı. 

Oni::lan ç<;>k korkuluyordu. Bu 
son harpten iki ay evvel kendisi 
ecnebi memleketlere gitmek için 
pasaport istemişti. Fakat ona pa
saport verilmemişti. Çünkü bazı 

dü§manlann yakında muhafaza 
edilmesi matllıptur. 

Onun taliinin de betbaht ge· 
neral Von Scheleicher'in taliine 
benziycceği aşikardı. Çünkü o 
Hitlcri ürküten bir insandı. Harp 
ten çek daha evvel esasen Hitle
rin gizli kuvvetleri, onu ortadan 
kaldırmak istedikleri tarihi S şu
bat 1938 olarak tesbit etmişlerdi. 

VAKiTSİZ ÇEKİLEN 

TELGRAF 
General von Friç Hıınovrdıı 

kendi doğdujru köyün clvarmdıı 

General Fon Fritscher '(sc.lda) -

hllkumetinin kendi.sine gösterdiği 
bir §atoda. oturmaktaydı. A.llıl 

evi ve kansı Berlindeydl. Bu bir 
az da mecburi bir ikametti. 1938 
senesinde 1 §Ubat gecesi burası
nı gestnpo bastı ve generali tev_ 
kif ettiler. 

General itiraz etti. Daha erte
l!İ gUn geciktirilmeden ıı.akerf 

mahkeme kar§ısma çıkarılması i. 
çin ısrar etti. 

Onun nrzusuna güya boyun eğ_ 
diler ve muhakeme edilmek Uze
rc gideceği Bcrlln trenine yalnız 
binmesine mUsaadc ettiler. 

Yolda genemi kendisile ayni 
trene binen l · akım S. A. lamı 

hareketlerind .. u tccrUbesi oldu
ğundan dolayı şUphelendi. i3erll
ne varmadan evvel laaiettayin 
bir istasyonda kimseye görünme. 
meğe gayret ederek trenden aL 
ladı bir taksi ile başka bir gara 
gidip oradan bir başka trenle 
Bcrline geldi. Ve doğruca Berlin
deki evine gitti. 

Eve gittiği zaman general von 
Frltsch kansını göz ya.5lan içinde 
buldu. 
Kndın kocasını görlincc büyük 

bir sevinçle boynuna sarılarak o
nn bir telgraf uzattı. 

Harbiye nezaretinden çekilmi5 
olan telgraf şu mealdeydi: 

''Kocanızın başına bUyUk bir 
knza geldi. Cesedini yamı Ber
lil)den alabilirsiniz.,, 

Bu telgrafın hakiki maruı.em.ı 

anlamakta general büyük bir zor. 
Iuk çekmemi§tir. Hemen o dakL 
kadn bütün dostlarını ve mUltı
zimlcrini haberdar etmiş ve bir
kaç saat içinde bütUn ordu gene
rale yapılmak istenilen suikasttcn 
haberdar olmu§, bu suretle gene. 
ralin hayatı muvakkaten kurtul_ 
muııtu. . 

Askeri mahkeme kal'§ısına çı
kan general telgrafı gösterdiği 
vakit ona: 

'atı . da toplanmış ve mühim kararlar 
~ta tç{n Pimdiye kadar vermiştir. 

{ ta~rfcdiicn Taksim gc- Bu toplantıya, Fr.-.n1iızlardan, 
I~ ~Utıfltitı1t1ruın katıyla ba. Dala.dye, general Gamelin, amiral 
. lll lJr,,

1 
tamnmlanmnsı 

.. ık inf;!aata ihtiyaç Darlan, general Vuillenin ve İn-
~rıe b gilizlerden başvekil, harbiye na· 

~~· 'llltnda bitecektir. zırı hava n~zareti ır.üd:ıfaa tan-

ı~~~~~ ı:<'Ydanının tanz.L zim nazın bulunmu~l~r'dır. 
ııl'ıı.lt Slanılncak mcw- İçtimada askeri vaziyet ve harbin 
~1Uı..aeı~~l~ıırul:ı.ra.k

0 

Y.t~k m~lhlız müstakbel i .. kişafları tet· 
\a dlrtın etektir. Şimdilik kik edilmiş, ndcede harekatın 

Bu:ıdan sonra, mektebin salonuna gidilmiş, bandonun çaldığı 
istiklal marşı ilç mcr:ı.simc ba§lıınm=ştır. I:wel§. mekteb komutanı 
bir nutuk söyliyerek mektebin tarihçesinden bahse~tir. Bundan 
ı;onra mektebin en genç talebesi Turgut. en ynşlı mezun Htı.san 
hilsnil Kaptanı tebrik etmiş ve arkasından Hasan Hüsnü kaptan da 
birkaç SÖZ SÖ! li) erek mektebi lturanların hatıralarını anmış, bun. 
lıırdan ölonlcr için süküt edilmi:Jlir. 

Bitaraf 
devletler 

e( komisyo- Berlinde konferan· 

Son olara.lt mektebin b3hÇ"'3ine gidilmiş ve zincirin 164 UncU 
baklası denize bırnkılmı5tır. 

Bundan sonra davetlilere öğle yemeği verilmlştlr. Öğleden son
ra talebeler tarafından mektebin kuruluşunu gösteren bir piyes tem· 
sil edilmiştir, 

Mekteb bugün 163 Uncu yılını bitirmiş, 164 yaşına. basmıştır. 

Edebiyat muaır 
ararlar Lo~:. ı~ağ~~~i~~.~ gden 

- Münasebetsiz şakalardan biz 
mes'ul olamayız cevabı vcrilmi§· 
tir. 

Mahkeme karşısına çıkanlan 

genemi kolayca beraet etmiştir. 

Bu §CY de ithamın; evinde yapı
lan tahnrriyatın ve mahkemenin 
sırf kendisini bu tuzağa düşürmek 
için yapılmış olduğunu ispat e.. 
der. 

O gUnden itibaren bu çizmeli 
monokllU ve soğukkanlı general 
HitJEırln bir numaralı endişesi oL 
mu§tur. t ~b~ı3rnı Ya'lılaeak, en müessir §ekilde sevk ve ida· 

1ı arda ba.şltyncak-
·~ resi için Frar:nz ve İngiliz kuv· 
~ ~·e \r ıt· vetlerinin kuUa:ııl:nasını tanzim 
~il }~ aleti umumi klı- hususunda tatbiki iktıza eden u

da 8 ~~cınencbğlu,1un 
lj,:.,t:~Yl~~z l ~silik bri he. sut ,tam bir anlaşma ile tesbit e· 
~ti an~detUrim::ı: ma.. dilmiştir • 

~~r. tlıü~1k tnanın tatbikatı 1 Bu kararlar muci?in~e teslihat, 
~ l..ond er .. lcrdp bulun- iptidai maddeler, retrol, iaşe, de-

·~l t llu .. _. raya gi1cc--ktir. 
ı;~ı~e!J. C11ıı. niz nakliyatı me~cleleri her iki 

~l''-~c. t:ı.ı il Ankara- hüklımet tarafından müşterek ted 
" 1 '\l't ...., ı g\lnll de Lon-

ı ~"ec--ı u birlerle halledilecek, Fransa ve 
lı(J <' n· . ' • r. Tilrk o_ 

.\ı~te d t i lcrJ ınlidtir. İngiltere baro 111{nında biitün 
aııudir. j menbalarıru tevhit edeceklerdir~ 

n~nda ert e 
Bayrrunda.nbeıi de,·ıımb bir şekilde toplanan lise edebiyat mu

allimleri komi~yonunda bazı kararlar veril.!.:ği sö. lenilmelttedir. 
Türk dili bir bütUn olarak tclfikki edildiği ic n Türkçe ve ede· 

biynt gibi orta ve lise kJ.'j•ml:ırmda ayrı ayn ok ,tulmıyacak, mUte
l:an:il bir birlik içinde tedris ettirilerek orta mekteblerle liseler ara. 
smdakl il:ilik kalc!:rılacııl:tır. 

Dil ve IUgat bakımmd:ın zayıf görlilen talebe! ~r için hemen bir 1 
lügat hnzırlanacak, ıml:i kargnşalıklanna nihayet vermek için gra.. 
mer tedri!:ı... t.ına esa.slt bir mevki verilecek, anız il • yazılmış manzum ı 
ya:Wan oku,yabllmek lçia vezin bilmek bir saıuret oldc?;undan Mı da 
nazan <lik'kate n1ınaeaittır. Ist1lah keı;mcke~ff\e de btr ntbııyet vern
mesi kar.arla.~tırılmL'.llır. 

~ehrimizdekl komisyon bu csrı.slnn bir raporla. veltfiletc bildir
dikten sonra edebiyat '.ki.tnnlannm tetkikine b:ıslwaeakttr~ 

haberlere göre Almanya hüklıme· 
ti on bir hukfuneti, iktisadi müza· 
kerelerde bulunmak için murah· 
has!annı Be:-line gönder:mej~ dn 
\'et etmiştir. Davet edilen huku· 
metler a. asında Macaristan, Yu· 
goslavya ve Ro:nanya vardır. Bu 
ay sonunda akdi dü,ünUlen bu 
konftrall8tan mal· !t, Almanya)'I, 
bitaraf memle',etl~rde:ı ih:-a::ıtı 
arttıracak tedbirler alm~lc ve ik. 
tisadi anlaşmalar akdetmektır. 

Vo işte gencrnlin ölümüne çok 
daha evvelden Filhrerin hükmü i· 
le karar verihr.lş olduğuna bu ha· 
disedcn i}i bir ispat olamaz. Hele 
böyle bir telgraf ''akasından BOn
ra generalin da.ha uzun bir mUd. 
elet yaşıyacağmı dUşUnmek esasen 
çok bUylik bir nikbinlik olurda. 

Generalin son harbden bir1rlıl 

it' ew.I ecnebi ıneml eftttne ... 
mck ilz"re pnBPport inteyisinin se
bPbi de kendisini rnhat hissetme
yi§inden ileri gelmiştir. 
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.Askerlik 

Alman 
~ . 
uen ız kuvvetleri 

........ t -

Cep kruva7.Örİİ Deuf!O.cl>bnd 

Kaç sene içınde 
gemi yapddı? -

ve ne 
Alman 

kadar 

aonan-
• • 

masında mevt< 11 hangı en rnühim 
gemrleri allyor? hara 

' Ta ıteJ -
• 

-Jah ir 
Almanyada Nazi idaresinin, 

iktidar mevkiine geçtiği zaman 
ilk iş olarak V ersailles muahede. 
sinin ahkamını bozmağa teş~bhüs 
ettiği malumdur. Bu arada f n
giltereyc bir deniz muahedesi tek 
lif eden Almanya, onunla bir an. 
!aşmaya varmakta gecikmedi. 

Çünkü İngiltere, ihtilafların 

sulh yolu ile haJlini daima arzu 
ediyorru . 

İngiliz • Alman deniz anlaş. 

masına göre, Almanya İngiltere 

bahr~ .kuvvetlerinin üçte biri· 
ne muadil bir donanma yapabile. 
cekti. Puncıon yalnız trhtelba!ıir. 
ler istisna ediliyor ve Almanyaya 
İngiliz d::n;.,.. 'tılarmın yüzde 

45 ine muadil bir to:ıaja k~dlr 

tahtelbahir yapmak müsaadem 

veriliyorcu. 
Anlıışma 1935 de imza edildi 

ve Almanya derhal tezgahlara 
yeni gemiler koydu. Fakat Nazi 
hükumeti yeni deniz inşaatı i;in 
İngiltere ile anlaşma yapmayı 

beklememişti ve 1935 den daha 
evvel tezgahlan faaliyete geçir
mişti. 

1936 da Almanya, 5 • 6 senc. 
lik bir deııh: im>aat programı ilin 
ediyordu. Bu programa göre. in
şaat tamama erdiği gün, Alman 
yanın 5 zırhlısı, 3 "cep zırhlısı,, 
1 kruvazörü, 2 tavyare gemisi, 
40 muhrip v) torpidosu ve ccman 
22 bin tonluk tahtelbahiri olacak. 
tı. 

Harp başlamadan az evvel, bu 
program hemen hemen tamami:e 
tatbik edilmiş bulunuyordu. 26 
§Clr bin tonluk iki zırhlı (S<:harn
horstla Gneismau) tamamlan. 

mış, 35 şer tonluk diğer iki zırh. 

lı da inşa hali::.de idi. :iç kruva ~ 
- 1 ::or tamamdı, beş tane de tezgah-

a bul.ınuyordu. ~ir t::-n•are ge. 
nisi der.ize indiril:niş, dcn~nma
ıa 26 muhrip ilave edilmişti. 

Fak:ıt, /' lrran deniz in~aatında 
.::n mühim yeri tahtelbahir :almak.. 
tadı r. 1935 anlaşmasına göre, Al. 
nanya tonaj itibariyle İngiltere· 
ye niabetle yüzde 45 tahtelbahir 
yapabilecekti. 

Almanya, 'anlaşmanın bu mad. 
Jestfüien kchôi lC'hine" .. istil;deyi 
':ilmi!} ve. ·tonilatosu az_, fakat a. 
dedi çc-k, l:üçük den\zaltı gemi· 
lcri in~a t:tmişti. 

Bu suretle, son zamanlarda 
Almanya. adet itibariyle, aşa~ı 
ll§ağı yukarı İngiltere -kadar tah 
~elbahire sahip bulunuyordu. 

Filhakika son altı sene zarfın. 
da Almanya 70 e yakın tahtefal. 
bir inca etmişti. Yeni Alman tlo
nanma ·m hı di3er n ühi:n bir 1.4n. 
sur olarak "cep zırhlıları,, görü. 
lüyor. Bunda da, bir harp ge~i 
sinin· teferrüatı en asgari hacim 
i~gal edecek şekilde bir araya 
teksif C'llUn"TlU§ ve bütün zırhhla. 
rm tec:hizatını havi olmal:ta be. 
raber bu kilçük zırhlılar da diğer 
!erine ni&betle S SO ton istifade 
edilmiştir. 

Bunlar ,ayni zarn<1nda. Diescl 
makinesi konulan ilk büyük harp 
gemileridir. Bıı suretle cep zırh· 
lılarına saatte 26 fersah bir sür'at 
temin edilmiş ve 10 bin mil gide. 
bilecek bir imkan verilmiştir. 

Bu suretle, Alman donanmasr 
harp baslamadan evvel hakikaten 
büyük b:r kuvvet olarak kendisi. 
ni gösteriyordu. Fakat, buna rağ-

Köh1 kruvazörü. 

Öndeki Admiral Graf Spee., aı

kMaki Deuhchland .• 

men, bugUn)d{ harpte, ta.htellıa· 
hirlcr müstesna olmak üzere, AL 

man donanmasının büyük bir 

rolli yoktur ve bu cihetten de u. 
mumt harbe nazaran Almanya da 
ha zayıf bir vaziyettedir. Zira, 

Atlas Okyanusunda Alman "kor<;nn ~<'mlc.l l'"~ıf· ft,,,~,... tn-fmılnn 

batınlan St<mgatc i mlndcki ingiliz .apuruncı. k .. 1ıtıını ~ i:ıc ayı.: zır!ılı 
tnrafmdan kurtanlmıştır. Bu hnrek •t İn~llll'rl'dc nıı'an"' i lınhriye:i 

•czııkı>tl olarn't telakki edil<'r<'k in' ı· r'unc'•ı. "i: rn~iliz ın~c.mmı. 
•;ında ı:ıkan bu n's!m<lc ressam o •.ahncyi !:İwıl~tlr. 

Air:"ftn 
ı;cnc.ı:al Ha)der 

daha harbin ilk günlerinde Al-
man harp gemileri bulundukları ~ 
yerlerde sığınmış ve açık denize 1n;;i:i1. - rnı'\sr.r. gC'ınil"'.":İ:"dftl:i son ı'ereı•c s\irntli ıııitrnl)Üı!er ı::~·~~ .. ·;a t:ış:·:-rd~re wı 
_çı.k_a_nı_a_l7' __ •~_tı_r_. ________________ ~------~----·----~----------k-·ı_ı\_\_"_tı_i_ı_ıi._r_s_ii_aı_ı_t_c_~k_i_ı_c_tm __ ek_t_,_·ı._ı,_· ____ ~-~ 
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sabahleyin, bahçenin ne~. 1 

)a.ihka'r.:;: b!~. nşk, mace?a romanı: 

.. . .. , . .. .. . . . . .. . ...... ..,.. . 

ı ~ akleden : ıYJ uz a f t er 
GUzln, her şeyden şüphe eden, on kunı§ta bmı.lcaynn. Benimle 

hiçbir şe)i açık söylemek istemi_ bcrr.ber gelir mi~i:ıiz? 
yen bu küstah adamı tokatlamak 
istiyor, fnknt unutmuş olduğu bir 
hal:iknti hatırlıyor, bu adam lıir 

misafirdir. Bilhassa kendini tutu
yor, ve bUyUk bir ceht sarfederek 
nazik görUnrneğc çalışıyor. 

Uzaktan köy evlerinden çıkan 

ince dumnn göründü .. 

Söğüt nğııçlariyle gölgelenen 
bir dönemeci geçince köyle kal'§r 
karşıya geldiler. Toprak damlı 

:cerpiç duvarlar, her C\'in önün • 
Je yUl:sck gübre yığınları. Sürü· 
'erle ta\'ukl:ır pl.slikleri eşelemek. 
te. Pac:!ıvralara sanlmış c;ocluklar 
:;amurl:ır içcrsincle oynuyorlar. 

Vühitl suratını buruşturdu: 

- Aman, nekadar pis yerler? 
Güzin cidciileıımiljli: 
- Plııiik deii'il Vahit bey, sefa

• et . 
~)nra sesınt dcğıştırdı: 

- L. 1 ııu e\'l' gireceğim. Hu • 
rıye ana has:.:ı ... Kızı bir koy de · 
li';nnlı.s·.1:ı ı:;:;nul v( nnış. ' J.şmı 
almış b~ka koye gitmiş.. Kocc.sı 

Osman hiç bir işe yarnmı~·or .. 1ııi, 
gücü sabahtan akşama kadar köy 
knh,·csinde oturup <'<'nf:' ca l:nak ... 
Kuçük ç<ıcuklnrn gı>lince. o:ılnrm 

ı·liııJcn ele bir 1okına ekmek 
bulnmayın<'ıt ağlamaktan ba~k:ı 

hlr ~~y gelmiyor. Girip zavallı 

kıulıruı biraz teselli vere:..ım. Bcs 

- imkfmr yok, Güzin hanım, 
ben bu pis yerlere giremem. 
Çiftliğe dönüyonım. 

Güzin bu cevap knrıjısında hiçte 

§a§lrmış görUnmcdi: 
- t!ademki çiftliğe d5nUyorsu. 

nuz, dndi. ~erber'i de bernb~r g-ö
türilnüz. Ç~cuk'u yerlere könekle 
giremiyorum. Hayvan çocukları 

sevcJi<';imi görünce kıskançlıktan 

kuduruyor. 

Vahit bu teŞlifi re~ c:.:.: .... .:e c::
sarct edemedi. K:ıt'i !:ar:!r ver _ 1 
miş bir ad:ım duruı:ıile köpe[;i 1 
la.'3m'l'"!lldan yn!t•'ft•':. c·--; ·.:;; 
uz:.ın ıızun köpekle Vahide ba!;:tı: 

- Anlaı=ııyorum, dedi, neden 
birbirinizle nnla~ar.uyors·~:ıt•.z. H:ıl 
buki iyi bir nr::nda!I ol:!bildiniz. 
(!.~!ile ?ıayrnna tehdit dolu bir i~:ı-

~ 

ret yap~ı) haydi git eerbcr . 
\·a~it grr!yc döndü· 
- Yemekte be~:lh ccejimi:I u. 

nutmayasınız. Yemekten sonrada 
yar:m kalan kom•ırarnız:ı dC'\'am 
edcbi!:riz 

Gilzin yorgun adımbr!a uzakla
şıj'or. l:albiııdc arlcta kiirglin bir 
hiı \'ar, ba,f;ma bir felaket g"!c
CP1t ... i.~ gibi lizl1:üyor. 

Bir kar, glin'l~rlı"l'İ geııı; kız. 

v;ıı:tt"'n adeta iirkmPktl'dir. Ba. 
kışları uğu-··ftlı•'lr },fthn .. " ....... , hlr 

baykuşu nndmyor. Güzin etrafın· 

da bir tehlikenin dolnemakta oldu. 
ğunu sczmi'lC benziyor. 

1''akat bu üzüntüsü çok zamnn 
devam etmctli. Birl:nç g'.i.n i~e

r!sinde Va:11.lc Semahat 1s nnb.ıla 

dönUyorıar, bu ayrılış genç kıza 

adrta bir teselli gibi geliyor. 
Glibre ve soğan kokan köy e -

\'i:ıc girerken çocukların haykır. 
ması ve devrilen bir dcstinin çı

kardığı sesle karşıla5an CUzinin 
dudn:.ıarında tatlı bir tobcz.s:.im 
dol:ışıyordu. 

ıı: * * 
Gece perde perde indi. Inlak 

ve ış.k3:z bir eylül gecesi. Gökte 
ne ny ,·~r. ne de bir tek yıldız. 

Ag:ıçl:ır arasında rtizgar ulu
yor. Gece kuşları elemlerini ha
zi.n bir terennüm h:ılinde dökmek

t::. 
.!::!:::n otlar yere sUri.!:ıcrek 

.... "-!"" "C!!1"r ç•,,~rıyor. Çifti!.!: tC"': 

c~~i, IJu::)y. 1 r-"" ", r~""ı:s•na rt~:·11-

n:ı d:ıynna l:or•ılt•ktn do'::- '!".Jr. 
Onun yatmadan evvel koruluğu 
:.:ı ı.: ·-ı ı:;~::: 

.. ,. ..... "", ..,, .. ...... ""' __ .... .. 
Yerle. gök arasında görünme. 

yen bir ı§ık hafif bir aydınlık ve
riyo:-. Bekçi ağır ağır yürüylişlinc 
devam eC!iyor. 

Ctr.:ıftn bir gölge bile kımılda· 
mıyor. 

rında ayak izleri görUrd tıll 
en bu set.leci işite işite. 
ı:;örc gör" korku HUSC)~ p. 
ic;;nt' i) iyen i) iye ycrlcŞ~~b' 
ranlık gecede ihtiyar be 

pPrtPn bu eski hatırata~~ 
HU::;cyin ağa titriyor, 6 

vis. birdenbire arttı, çitJıl • rıV·" 
rafında solgun bir ışık ' 1' 

Bekçi sopasını dahO. 
sıktı, dallan arnlndı, ''c. ~ 
geceye yapıstlrnrnk csltl •(d 
cağının pencerelerine dOS° fi 
tı. Ocn!üa iri korlar ·vo.r·,,i! 
hamlı p:ıviyonu Jtı1')111Z1 

la yıl;:ım:ıkta. ııı ( 
Duvnrm hizusında gPr 

ler rakscdip duruyorlar· q. 
lhti! ar :. i:, !;.i ınern.ldl' 

du: 
"Ateş!" 
•• A tr-r- r-1 .,,, 

··ıdif· • 
B·ı t;,. ~ ~ngm de:;ı ti 

, . . . . • cu-ıJ 
Ut.~~· •• • L o n"'cş. 

ler ve gölgeler yıırntııtı 
t:• .. ""''"~c: .. .... ._.. ... ıs.Sl 

Ocağın karşısında ıı:t cP 
bir adam vnr. ArkııSIIl1 l' ..ı 
çevirmiş. Bu insan gliıgc:I > 
merkezini kapıyor. }iıı)~ştıf 
yultarıyn doğru kaıdırttl fi 
d .d . ·oc:S ctu uvarın tizcrın -of 
bir taltım i"ar<'tıer yaıô ti 
bilir. Bu gö~genin Jıef )l~ıl 
caktnn akseden ışıltla ııl-' 
\'ayılıyor ve duvarınrdP 
.ilrmi teşekkül ediyor· ~ 

Hüseyin nğa, dudaldnrında sC"s. 
si:ı bir kahkıı.ha s~bzt' bahçesini 
korudan ay1ran c;ilf" do~nı yürü· 

yor. Çın.,:- ağnç1arı nru ınd:ın ''" 
l'"ki r.1"" !e•·i tt'l•kf'sinin önlındrn 

g--çmr l:tf'd i r. 
Bekçi bu gece kalb!nd ı;nrip 

i!rperrıe 1u}'lll:"1<tndır HlisC'yin 
a~a bu gı>c" çiftll•":'l boıı knldığı 

t•~ •n •nn,,IP: i lı:-ıt·r!::ıll'c.ktndlr. O 
bu c>ski r,Pceler de. T!'liıt adrllt do. 
JP')l""P~ırH ''"Oıırken boı:; binanın 

koıido.·larındn ayak sesleri 1,.itır, , 

~ , ,,Affı 
ın n ııın~I şım tll 'f~ ~' 

1 J··bıuıı ı.;oınrctı 1uı 1 ··ııt 
lıı ,ıl!:"ı \'', Bııgıııı gu .. re' 
~ :n• • ·ı·· ' ı .. llıı.uı..11 •~ol'llk 1

•. /1 
:W .. llı ıl : Bir ıııLılı:tS•~.sıı11 

'fcpch:ı'jt J)rıııt1 
şımMJ' 


