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Suikast tertibin.den maksat 

nriik 
tl(a :eı. 9 (A.A) - Burada 
~ ~ \ ıngtieme Sıecle gazetesi, 
~·Uı snaıı altına çağrılmamı~ o -
~.Son fırkanın da seferber edil
~ogııf 

~ 1 Yazıyor. Belçika ordusu 
~ cudu, bu suretle 600 bini bul· 

ctadı:. 

eı?MAL DENlZlNDE 
~ liAVA MUHAREBESİ 

lond 
~er . ra, 9 (A.A.) - Hava ne-
1\irı 1 

tki İngiliz ke~if tayyare:ıi -
~n~unnı denizi üstünde üç Al -
'ıta~Yaresilc harbe tutu~tuk -
ta~>·a bı~dtrmcktedır. Bir Alman 
~ resı dü5müş ve batmıştır. 
~dun tanarelerinden ikincisi 
~~1~uş ise de batıp batmadığı 
~t~da kati bir ~Y söyleneme· 

D· ır. 

~~~.taraf tan bir kaç lngiliz 
hl l'ııın 1 Almanyanın şimaligar
~ )' l<tkası üstünde keşif hare
'a!ı!l'lı ,lar ve foto'{raflar al -

~bu rntntakalan tespit et -
· ~·affim.+cfl bir ta·• 

ne·i mü tesna diğerleri tamamen 
üslerine dönmüşlerdir. 

FRANSIZ MÜSTEMLEKE · 
NAZIRININ NUTKU 

Paris, 9 (A.A.) - Müstemle • ~ Belçika Kralı IAoOpold. nıoUirlii krtalıtnnı teftiş ediyor 
kat nazın Mandel, radyoda ~yle- --------
diği bir nutukta muhtelif Fransız 
müstemlekeleri taraf mdan anava
tana yapıJan büyük yardımı 

mevzubahs etmiş ve 00ni,tir ki: 
"- Kendi herpleri olan bU 

harpte müsteinleke yerli ahalisi 
beşer şahsiyetinin hürriyeti, ve -
karı ve şerefi namına, yaşamak i
çin mutlak surette muhtaç olma
dıkları ne varsa bize veriyorlar. 

Ç~mber.layn hasta ! 
lngffiz BlşveiNtAin bir kaç 
gin yatakta kalacağı sanılıyor 

Şimdiye kadar kabul edeaiimiz- Londra., g (A.A.) _ Şiddetli bir damla hastalığından m~~P 
den çok fazla şey al,yorm. Galip olan .çemberla.yn, ne LOndra §ehrinin ziy&retine, ne de Avam KamL 
gelmek için daha ne eksiğimiz o - nama. gidecektir. ~ir Con Simon, Başvekilin yerine onun nutkunu o· 
labilir?" kuyacaktır. 
lNGlLIZ TAYYARECİLERİ· Çemberlayn, birkaç gündenberi mutad olan yaya tenuzühünü y&· 

NIN BtR MUVAFF AKIYETt pamNXUftır. Xa1nn: son dakikaya kadar hastahğr dolayısile uğram• 
Londra, 9 (A.A,) - Röyter oıa11tu. buhranın bugiln geçecefinl Um.hl ediyordu. 

ajansının Fransada 'bulunmak• Londra, 9 (A.A.) _ ~yıun birkaç gün yatakta kalmuı 
olan muhabiri, lngiliz tayyare4e- 1 ınıda+@met•r. lhmHta bMaıbe!' ınwteytı, veza.ifi ilenıeı,gul oıa.cak ?e 

(9erı - ı t.ıNe) f arMiz ...... daiJııeeiMe kwbul t&:ıekt;t. 

ki noktai nazarinı, bu iki hüku -: 
mete, diploı:nasi' yoluyla bildire· 
cektir . 

Llhey, 9 (A.A.) - Danimar
ka, tweç ve Norveç krallariyle 
Finlandiya Reiıicumhuru kraliçe 
Vilhelmine ve kral Leopolda, 
sulh lehindeki teşebbüslerine iJ. 
tirak etmekte olduklarını bildiren 
telgraflar göndermişlerdir. 

AMERiKA, TEKLiFE 
MUZAHiR OLACAK MI? 
Vaıington 9 (A.A.) - D. N. 

B. Aja.nar tebliğ ediy-or: 
Ayllndan demokrat Jobnton, 

Hohmda ve Belçika tarafmdan 
yapılan sıulh teklifleri hakkm<ia 
ezcümle diyor ki: 

""- Umarım ki cliğ~r bitua.f 
dc.letler ?C hilhMK BW1epk A. 

(1*alm 2 ~Jde) 

miştir . 
Hitler, dün akpm Münihte, 

Naıyonal Sosyalist Partisinin en 
eski mensupları şerefine yapı
lan senelik toplantr münasebeti· 
le gelmişti. Rudolf H essin yerine 
birahanede bizzat Hitler eöz al 
mıştır. Devlet işleri, Hitlerü 
gece Beriine dönmc6ini icap et 
tirdiğinden kendis.i toplantıyı za. 
rnanmdan evvel terlı:etmiı ve 
trene binmek üzere gara gitmiş
tiı:. İnfilak Hitlerin birahanc:y. 
terketmesinden biraz IOIU'a vu· 
kua gelmi§tir. 
Bren, 9 - Balde inn,. ede 
bazr gazetelere göre, Rudoll E 
sin MUnihte TUkua gele ninfil 
kurbanlo.rı arasında bulund\iğun' 

dair olan habffler, Berlinie tc • 
zip-cdılmektedir • 
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SON DAK1KA'nın tefrikası: 29 Yazan: KURT RVCKERE 

.. 
(Bir Atman de'llizcisintn 1914 de Emden kruvazörilnde geçen gilnleri) 

Almanya 
Ne cevap verecek 

(Bn§tarafı 1 incide) 
merika sulh lehindeki lbu gayre
te müzahir olacaklardır. Hiçkim
se, iki tarafın birinin, harbi niha
yetlendirmek üzere, boyun eğ. 

mesini, istemez. Fakat bütün 
dünya, adalete ve hakka müste. 
nit, muhariplerdcn fazla musta
ripler. Demek oluyor ki bitaraf
Iar sulh lehinde çalı§tn3lıdırlar.,. 

- Kwnaııdanmı, - deldi.- Bita· 
raflığuu muhafaza etmesi için 
İtalyandan eiSz istedim. Bizim, 
Hi..-ı.d denizinde /bulunduğumuzu 
:kimseye soylemcyeceğine dair 
s8z aldım. 

- Siz de inaııdımz değil mi? 

- Fakat kumandanım.. 
Müller acı acı güldü .. 
- Levetzov 1 Bir kaç gün içi.n-

lde İngiliz kruvazörleri peşimiz. 
dedir. Bwıa, eükfıt edeceğine 

dair 1Wz veren İtalyan 4mptan sc. 
bep oJacni1rtrr. Bımu habrdan çı
karmaya. kap ottiği zaman iL. 
:ze soranm. 

• 
Emden Binıgale köııfeZine dal. 

(tı. Eylülün on dördüncü günü, 
karş:smda, murlu sislere ibürün. 
ıt,lrş cer.arlı bir <liyar yük&eliyor
ou: 
P,oree limanı_, Burası insanı hay 
:retlcre di!'}Üttn mabed ve pa.ncur 
lariyle 'fideta peri masallarındaki 

saraylara benzeyen büyük ve 
muhteşemobinalariyle göz kamaş
tmycrdu. 

Burası uzaktan güzel görü.. 
nlirclil. Bu güzelliğe ıkapıhp ilze.. 
rine g1denler tehlike ile ~ 
tardı. Bura s:lhi.llerinde gizli ve 
keskin kayalar hesapsızdı. Bun.. 
ları bilmiycn gemiler mahva 
~kWndu. 

Müller bunu biliyordu. E~e
ni dumenini kırarak felaketten 
kurtardı. Uzağa a~ca KalkO
ta yolu üzerine 4000 tonluk bir 
ıil..:ıb rastladı. Bunun da mürette. 
batını Kabingaya naklederek ge
miyi 'batırdı ve Kabingayı da 
aalıvcrlJi. 

Hürriyetine ıkavuşan Kabin. 
fl güneş batarken Emdcnin ya
nından geçiyorliu. Hürriyetlerini 
hisseden üç yüze yakın harp e
ıiri geminin iküpeştesine dayan. 
pıış, korsan Emdeni :seyrediyor. 
Jardı. 

Kruvazör yanlarından uzakla
ımcayn kadar, bu gün görmüş 

deniz k:urtlannckn bir hareket, 
ıblr sada ~..amdı. Bafianna ge
len macer.rya. bu amrlda tekerrU. 
rline imkan olmıyan bu 9Crg\t. 
zeştc adeta inantnıyorlardı. Dal
gı 1lddan bir milddet sürdü • 

Fakat bu dalgınlıkları geser 
gecmez, hepsi birden kaBanm 

' ikaldrtdım '9C cl(!erlerinl• 1ılttiıı 
kuvvettylc hOITa nidabrmı ~ 
ka cıka~ılar. 

Şiridi artık yerkritide dura. 
mıy.orlıK, sanki Mülleri tutup 

Öğie gazetelerinde 
1g;W ı ı >> W AD* i 

Sulh 
Son Ponta' da : 

MU!iti:Hin B~~ Holanda ve 
Belçika ü.kümd:ırlan tarafından 

yapılan müşterek.sulh tavassutu
nu .mevw..bahs edlJ·or 'ıe ümit 
''erlci alAmetieri s:ıramy:mm di
yor ki: 

''Har.bhı bugüukü gidŞ de her 
ikı muhaıib tara!~la onu büyük 
çarpı~lara vo uztln mücadele • 
lere dolıı.1 sürükl"'llek meylinde 
9lmaaıt0amu g~tenneğe ~ı.isa -
ittir. Bilhassa, Fransanm bu har· 

A~'da· 
J.>u;J.;atıct.sCtumı rmıhauiri ya

ızyur: 

kuc~:.Llmak istiyorlardı. 

Bu heyecan mağlftplann, ga. 
lipleri alkışlamal:ırı de:..nekti. Bu 
kendilerine karşı büyüklük ve 
alicenaplık gösteren bu müstes
na phsiyete karşı minnet ve 
tukran sesi demekti. 

Tn1lboc'hun battığı ye,rde da
ha köpükler kesilmeden Emde:n 
yeni bir av daha yakaladı. 4800 
tonilatoluk 'bir İngiliz gemisi o. 
lan Klan Matbeson ismindeki bu 
gemiyi k:le batmidrtan sonra 
Madtonya ile Ponto Poros'u pe
şine t&blrak şarka dogru yoluna 
koyuldu. 
Tatlr ve adeta aydınlık bir ge-
eıe. •• _ • 

Bu parlak gecenin letafetini, 
daha yakından Jrtssctmek için 
M üller kumanda odası:ru, harita. 
Iannı ve me. ur Amiral Nelso
nu hatırlatan kitaplarım brraka
rak köprünün üstüne çı:'ktı ve 
ta ucuna gilJip karanlığa gömül
dü ... 

Şimdi bir gözü k6r ustadı, ço.. 
cukluğundan beri daima hayra. 
m olduğu koca Nelson gfiya o
muzlarına doğru eğı1mif, bUtün 
nrhaniyeti ile kendisini kavra
mıştı. 

Bir asır içinde buhar ile telsiz 
telgraf gemilere Meta bacak tak. 
mışı ıkulak ve ses vermişti. O 
vakittenbcri silahlar lbirleştirildi. 
!ster Krup, ister Şnayl:Jer fabri. 
kalarmın olsun ayni kalıplardaki 
toplar biribirinin eşi oldu. Eski 
gemicilerin büründükleri sessiz
lik silindi • 

Gemiler artık, rü.ıgann çriri 
değildi. Ancak kömüre acıkan ka 
nnlanmn esiri oldular. İşte böy
lece deniz muharebesi muadde. 
sinin malGm ve meçhullerinden 
bazılanrun değişmiş olmasına 

rağmen, değişmiyen yalnız bir 
şey var: Deniz ... 

Bu deniz, 1800 senesirJ:le Nel. 
sondan istediği idare kabiliyetini 
1914 senesinde de Müllerden is-
ter .. Ve •hazan Müller de çelikten 
bil"''lmrvc:ızö2ü olduğu halde, Net· 
sonun çektirmelerinin manevra
larında kullz.ndığı dehanın srrrr.. 
nı bildirmesi için onun ruhaniye. 
tine sığmrr .. 

Şimdi M üllerin i9ne gömüle
rek Ndsoaun hayallylc uğrqtı
ft bu tatlı go.c ne cpbdi. Uzak
lardaki ormanlardan ri.izgdmı 

getirdi~i kokular, mabet etrafına 
insanı çeken sislere benziyordu. 

(Devamı ~ın) 

gördüklerim!; 

ümidi 
bi lüzumundan falla uzatmaya 
9>k taraf tar olnwblt bir hayli 
alflınetlerle vamum görülüyor. 

Daha böyle ümid verici §artla
n mrn!ıyabiliriz. Fakat, lü=umun
dan &.zla da ümide kapılnuyarak 
bir il:i gün içinde inkiiiiaf edecek 
ah\1ali beklemek ve a!!l hilkiimle-
rimizi o zaman v~ daha mu-
vafık olur. 

Önümüzdeki günleri, Av.rapa 
ve insanlık bakımından ümid 
içinde geçirebiliriz." 

nazırı 

Ayandan Borah demiştir ki : 
"-:Bitaraf memleketlerin sulh 

lehindeki gayretlerinin muvaffa
layetle tetevvücünü temenni ede. 
rim.,. 

PARİS GAZETELERlNlN 
TEFStRLERt 

Paris, 9 (A.A.). - Bu sabahki 
gazete tefsirleri: 

Bu sabahki Paris matbuatında 
Belçika ve Holanda hükümdarla
rı tarafından yapılan sulh teşcb
büsümin beyhudeliğine dair ola • 
rak diplomatik muharrirlerin dün 
dcnberi aldıkları vaziyeti teyit e -
der yazılar görülmektedir. Bu sa
bahki bütün gazeteler Kral Leo -
pold ve Kraliçe Yilhelmin'in tek
lifinden takdir ve sitayişle bahse
diyorlarsa da sulhün kati suret
te tesisi bahsinde vaziyetlerini a -
çıkça izah etmiş olan Fransa ile 
Jngiltere bu noktada tatmin edil -
medikçe Bcl~a ile Holandanın 
yaptıldan asıl teşebbüse müsbet 
cevap vermenin imkansız oldu • 
ğunu kaydediyorlar. 

Hanri Kcrillis, Epoque gazete -
sinde diyor ki: 

Ne Fransanm, ne !ngilterenin 
maruz bulundukları manevreye 
zerre kadar ehemmiyet vermek ni 
yetinde olmadıklarını hatırlatma
ğa şüphesiz ki hacet yoktur. Pe
kala rnalQmdur ki, Almanyanm 
istediği sulh, Polonya ve Ç4os -
lovakyaya karşı kazandığı zaferi 
yani orta Avrupadaki hakimiyeti
ni kabul ve tasdik etmek demek 
olacaktır. 

Leon Blum, P.opulaire gaze. 
tesinde, iki bitaraf hükümdarın 

yaptıkl<ın tekliften sonra mese
leyi şöyle hülasa ediyor: 

Neville Çembetlayn ve Edvard 
Daladye ne tngiltercnin, ne 
F.ratl9QtUQ barl>i bo§uboıuna bir 
dakika bile uutımyacaklannr, ve 
ne !ngilterenin, ne de Fraoaanm 
adiUl.nc bir wlh igin ma!ru1 ve 
emin esaslan tetkik teklifine kar 
ŞI kulaldannl trlcunıyacaklarmt 

zaman .zanwı beyan ettiler. Her 
iki meaı\eıkctlın vaziyeti daima 
aynidir. Her iki millet dalına ma· 
kul, emin va adiline bir sulhun 
şu iki CIMlı premlbc istinat et. 
mesi lUzumuna ayni derecede ka
nidir: 

Almaıryanm ~ lromıueu 

<>Mm mm..ı.z.e ikat'fı vaki olan a. 
daletsizliii ile fiddetli muame -
lesinin tamiri ve ileride kuvvetin 
hak1ra kal"fI bu gibi suikaatlerde 
'bulunmasına mani olacak garan
tilerin tesisL 

Ere Mouvcllc, bitaraflık mesc. 
lesini çodt objektif bfr tarzda ve 
bt'i olarak J5yle rnütalea edi
yor: 

Belçika ve Holanda, Fransa ile 
İngilterenin müdafaa ettikleri 
§ey, lbeşerlyetin manevi ve fikri 
serveti oldujunu idrak etmişler. 
dir. 
B~~mn ve Holanda 'bitaraf 

lığının ne otdıığu çok iyi görülü
yor. Fakat !ngiltcre ile Fransa 
mbdelcdm zalerle çıkmryacak 

lan derhal dikkati <ıe}betmekte - olurlarsa bu bitarafltktan ve o
dir. Mesela, Cumhurirt hü..~t1me- nun biltün nimetlerinden elde ne 
timi.tin bir vekiline ''Osmanlı na- .kalır? . 

"'Yıem T'!kldye, garbin nazarın
da z:ıten sevimli bir mevcudi~et -
tı; oon sıyast tavrı hareketi <lola· 
yısl3c mtckniyet filecıinin büab6-
tün ta1·d"r '\"C hayranlığrnr celbel:
ti. DUnya gazeteleri ve mecmua -
lan sit:ıy"·'mi?de bulur.rna!-i: için 
birlbfrterile rekabet ediyorlar. Fa· 
kat vesikadan yana fakir olduk .. · 

zm". Lil.tif e Bekir Hanıma "Ka· Fransa 'e 1 ngiltere aynı za -
dmlık haroki:linin mü~i" ve- manda Be!ÇJ-.;ınm ve Holandanm 
saire dinler, kem bu kabil türUi bitruılllı~ım da müdafaa ediyor -
türlü hatalua ka.pılnnb.r var. lar. Miltefikl"r mağlC\p olurlarsa 

Beldka ile nolandarun akibeti 
Kendimizi tamtmı iyi ddt8 - Polonyanuı, Çekos:ovakyanın ve 

mantar bac:.tmn ;M'l f'ıifn ,.er ere Aw tu;·a'lt~ akibetindcn başka 
iyice dağıtama9ığımıza bariz bir türlü olabileceği kimin aklın~ ge-
delil!' lir? 

• 
Pa.ris, 9 (A.A.) - Havas bildiriyor: ) an do&tluğun yeni birer burhanı telakki e&ııne•· 

tedir. Üç taraflı Aıık&ıw. muahedeslnin Türkiye Bil· 
yük Millet Meclisi tara.(mdan ittifakla tasvibi, 
Paristc en büyük bir memnuniyetle öğrenilml§ -
tir. BUyUk Millet Meclisinin bu mesele için ak. 
teltiği celse) e hAkim olan hava ve bUha..sıra B. 

Saraçoğlunun hC'yecan verici sözleri, Pariste, 
iştirak halinde bulunan tiç milleti birbirine bağlı • 

Dürilstlük ve cesurluk yüksek vasıfları :k~ 
• >'e §tamda mftttcfik bir hürmet duyulan TilrkiYe 

k~, Fransada bir sempati anane«! mevcuttut• 
lkl memleketin menfaat birllği Ye AkdenlJÔ' 
sulhUn idametıinl tanıin hususundaki kaygu ~ 
berllği, bu ananeye yeni bir kuvvet vermek~ 

Belçika seferberliğin i tamamladı 
(Baş tarafı 1 incide) 

rinin Fransadaki bir mU\-affakı -
yeUerini bildirmektedir. Aıman -
larm bir bombardıman Layyaıe,,i, 
çetin bir muharebeden soma Ma
jino hattının gerisinde düşürül -
müştür. Bombardıman tayyaresi. 
büyük bir gürültü ile bir kasaba
ıun orta yerine düşmüştür. Mü • 
rettebatı olan 3 kişi telef olmu~ -
tur. 

Fransada muvaffakıyet kazanı
şımız ilk İngiliz tayyarecisi olan 
bahtiyar tayyareci, 21 yaşlarında 
Yeni ZclandalI bir delikanlıdır. 

ALıMAN SORPRIZ 
TAARRUZLARI 

Faris, 9 (A.A.) - Alman av. 
cı tayyareleri ile miittcfıkleriıı 

avcı tayyareleri arasında dün vu
kua gelmiş olan müteaddit ~ 
pışmaları, cephedeki askeri faali
yetin ortması takip etmiştir. Bu 
çarpı§malann neticeleri ve mtih. 
temel zayiat ha~kında henüz ma. 
1 Cunat alıpamamıştır. 

Alman piyadesinin ileri mevzi
lere karşı faaliyeti, daha gece -
cen ve cephenin müteaddit nok· 
talarmdan başlamış ve bu faaliye 
te ileri mevzilerin hemen geri. 
sindeki hatta tevcih edilen topçu 
bataryalarının ateşi refakat et
miııtir. Bu taarruzlar, ibilhassa 
Dapch vadisinde ve Mcrgig -
Sur - Sarre adındaki Alman ka. 
sa basının garbindc icra edilmit
tir. Alınanla, iki gün evvel de 
burada bir taarruz icra etmişler
di. 

Müphitler, bu taarruzların 

ayni mahiyette olduğuna ijaret 
etmektedirler. Bu taarnular, bir 
takım eürpıU hareketlai olup 
bu hareketler cmumda mütear
rız, düşman mevziini elde etmek, 
esir, almak, malzeme iğtinam et 
mek ve tahribat yapmak gayesi. 
ni takip ediyor ve mevzii ele ge-

Bir ingil;z tah•el 
bahiri ballı 

Londra, 9 {A.A.) - Stefani a
jansından: 

Çörçil, dün Avam kaım.rmıda 
Oxlay admdaki İngiliz tahtCılba
hirinin bir infilak neticesinde 
mahvolmuş olduğunu söylemiif ir. 
Bu infilak, belki de bir kaza neti
cesinde vukua gelmiştir. Fakat a
mirallik, bu dakikada bu husul) 
hakkında malO;nat verm~ğl mn.. 
nasip gönnem~l'cdir. 

Memleketlerine dönen 
Almc.nlnr Polonyada 

iskan edilecek 

Budapeşte, 9 (A.A.) - Pcati 
Naplo gazetesi, y'Uttan Adigede. 
ki Almanların mc:nkk:tkri':ıe ia
desi işinin normal bir su~tte de
vam etmekte oldı..:ğtmu yazrr.ak. 
ta ve Almanlardan memleketle
r:-e ~--de eclilıri ol~n binlerce A 1 
manm Polon ·. - ., -

çinnek ~ uiraşryordu • 
Müşahitler, şöyle diyorlar: 
Alman bataryalarının mutadın 

fevkinde faaliyet göst«meleri, 
ya.kuıda. vbi mikyasta bir han.. 
ket icra edtleceğine delalet et· 

omnkr olmu! ve fakat bunlıfl 
umumt hiçbir taarruz 'takip et· 

memiştir. 
1 

Maamaflh bu defa ~igfrid bl 
tt u.inde yeni Almm cftz~ 
lan bulumn.::kta olduğuna kayd« 

mez. Şimdiye katlar bu gibi hü- mek muvafık olur • ~ ___ _;_ _______ ~...;_ __________ ~------------.....--
EN SO N 0A K1 K~ 

Suikast etrafında 

Berlinde resmi tebliğ 
neşro lundu 

yalmz Hitlcre kar1t hntTl~ • 
olduğu, f a.1cat Alman mill~ 
Führere olan sadakatinden fJf 

Londra, '(Radyo, saat 18)1 
-

Hitlere karşl yapılan suikast hak 
kında bugün öğleden sonra Ber -
linde resmi bir tebliğ neşredilmiş 
tir. Bunda, Hitlerin suikastten 
kurtulu~ ''mucize kabilinden bir 
h§dise'' olaralC1a.\-sif edilmekte ve 
infilak hakkında şu malumat ve
rilmektedir: 

lnfilfilt gece saat 9,20 de vuku
bulmuştur. Halbuki Hitler 9,10 
da binadan ayrılmış bul.unuyor -
du. Bu suretle Hitlerin ayrılışı i· 
le infilfilc arasında ancak 10 da .. 
kikalık bir zaman geçmiştir. 

Yine Alman tebliğine göre, ha
disede 8 kişi ölmüş, 29 ki~ yara· 
1'"1D!IP'ır. Olenler arasrnda parti 
ye m11a1p kimle bulunmadılı, 
Hes'in, o mda başka bir yerde 
bulunduğu için, hadisede ölloler 
arasında olduiu hakkındaki ha -
berin doğru olamryacağı ilave e
dilmektedir. 

.Alma tdılilinde. bu euikaatin. 

he edilemiycceği için sukastin fi' 
illerini başka milletlerden __ .~ 
mak lhtmgeldiği ipret ediıısıv: 
tc ve bu teşebbüsü hazır~~ 
makla İngiltere itham edibneP· 
dir • 

Bugün öğleden &Ont'a p,rilı 
Amsterdam ve Züribden v~r~ 
maltlmata göre, suikast hak]CtJ"" 
iki mütalea yürUtülmektedir· 
BWllardan birine göre, ~ 
bizzat, Hitlere muarrz A~ 
tarafından tertip edilmiftir. ~ 
zamanlarda nazi polisinin 
kimseleri sıkı bir tarassut al~ 
bulundurması da bu tahmini 9"' 

viye eden bir nokta olara:k ı~ 
terilmektedir. Diğer mütale•r. 
göre, auiıa.t Reichatıtg'm 1.ırt, 
nt hadisesinde olduğu gibi, bil 
zat Gsteapo tarafından tı.azırl-"' 
mııtır , 

JohH Simoı taraf•Man okunan beyanatta 

Çemberlayn, sulh 
teklifinden bahsetti 

" da olmadığını" söylemiş, bs! ~ Londra., 9 (Radyo, saat 18) -
Başvekil Çemberlayn, gripten ra
hatsız bulunduğu için, bugün A -
vam Kamarasındaki haf talık be
yanatı Sir Con Simon tarafından 
~r. 

mucip olan sebepler ortadan~ 
tığı takdirde sulha hiç bir ~ 
olmıyacağım işaret etmiştir. IJd' 
Diğer taraftan, BrükSC:d~ fi" 

gilR ö~fden sonrıı verilen bit 5": 
bctt göre, Belçika hükwnet~ ti 
teklifine Almanyadan }lenüı 
ce\'ap alamamıştır. _./ 

BaiveJdl, beyanatında, Türk -
lngiliz anlaemasmın dün Anka· 
rada Büyük Millet Meclisi tara· 
fından tasdikinden bahsederek 

bu anlaşmanın "cenubu ~ki Av Belçika üzerinde, 
r.upada suıhu takviye ooen büyt\k Alman tayyar eıerı 
bir !mil" olduğunu söy~tir. / 

.Mr. Çembtrlayn Btlçika ile Londra, (Radyo, saat ıs) dl' 
liolımdanın sulh teklifleri hak - B~ öğloden 90cıra Brilk•el ~ 
kmdaki beyanatında şöyle de • verilen ak- habere pe, bU ,a-,,uj 

meJ.."teclir: Belçibm..'1 cenubu p.rlri ~;I 
''Bu teklifın tahakkuk edece - üıcri:ıde bir çok Abnarı ta1Y' 

ğini pek zannetmiyorum. Zira, Jerindn uçtui;u görülmüt~ 
Hıtlerin, diır.kü nutlrunda bu tek- f 
liften hi, hahletmemesi, hil8kis Fin-Sovyet anlaş1'1181 Jnıiltera aleyhinde mütcca\iz bir İmza eOıımeK üt8f J 

lisan kullanması, onun bir sulh te , 
şebbüsi:.nü hüsn!iniyetle kar§ıla - Londra, (Radyo, saat 1S)r6" 
yacağı hakkında hiç de ümit ver- 1':oskovadan .~erilen m: ha~ 
memektedir." 1 Fın - Rus m~kerelerırre ı~" 

Başvekil bu teklif karşısında il devam eclild:ği, müzakere ~ 
t- .. ;ıt.,. · ·., '"' ·. tin: ·~ ... ., ""'" · ··-•,~· · .. n,.t;,.. , .• -" · ,,r ol' 

takasında iskan edileceklerini l 
ilave etmektedirler ı 

· . eli'--~- ,.9et' re.k, "hükOmetın harbe ıuzumun- ı ıaşmanm ımza e ın~ ..-
dan fazla devam etmek arzusun- duğu !bildirilmektedir. ı 



,,, 

~ t.~·ı 
"Uıit. Uıuıı l>CAlllllJC kırk be;. 
"' &t • • 
~t a.ı Jcln sillih altına nlınnn 
rll:ıı sınırınrm tcrtıisinc knrar 
• ~Ştır. 
<t Qer~ A\·rupa hiidiscleri dola) ı
~ı,1. cağırılan tnlebeleriınız, 

~rıni b"t 4eq ı ınnck üzere tekrar 
~ l~ Ctcklerdlr. Duna dair Ve't C)•eıt kararı nldkadar ınn -
• y~a bildirilmiştir. 

aUk~ek ınülıcndis mektebinde 
\ı kar ı · "ftıb . nr nştırılnn Acro dınıı-

l!et;:~nc, bir Amerikalı profc -
l"er ılecektir. Bu şubeye "Gök 
:ıııe:ııesi" ismi verilecektir ki, 

•rt ete Yüksek knblliycıte tny-
\ llıubend· . . . 

>ı ısı yctıştırcceklı r. 
-qlerr:ısorya h:ıhccsindc Bizans 

ı •.. ?deıı mürekkep acık bir mü 
'qısı <l M 

• ~ uşünülmektcdir. 
huı;~11denizdc ~lddetll fırtına -
~ ın sürmektedir. Bu yüzden 
~1 "anurıarının geliş gidişleri \ :ı kaybetmiştir. 

bGs clediye, Beşiktaş - Taksim 
t: ilcreUcrinln indirilmesine 
' 'ternıı-r lf le .., ır. 
~ı.~ flınetin Brezilya kahve 
, ~ n tnuknvclcsinl yenileme -

~tt ~hve ticnreUnl tnmnmiylc 
~ :ııd _ir şekle sokmuştur. 
~Q 1lık toptancı tüccarın elin -

• lıı~Cdi, on sekiz bin çuval kah
~lcu vnrdır. Yeni siparişler se

r .kactnr k:ılı'"c bul1rnnı h:ış 
\ lk· 1Yccektir. 
~~ 1 ~ene evvel Çanakknle bo -

lıJ l\npopino isimli İlalynn 
l\tı bntırnn İ'ipnnyol Magal
•Puı undaki haciz nlha~ct 

l llıı~tır. 1ki taraf aresrndn 
r b anlaşma olduftundnn Ha -
111unan Magnllenos '·apuru 

~ pnııyayn hareket ede-

~· 
'"" Sovyet 
~0nuşma l arı 
~. 0 &kovadaki Fin 
~İ-~hha!larına yeni 
~ 11l'lat gönderildi 
~~ 9 - Hclsinkiden alınan 
~ti ~ nazaran Finlandiya hü 
~\a llin Moskovadaki mu -
"at1~1a gönderdiği yeni ta: -
~l> 1nlandiya reisicumhuru 
~ etmiştir. 
t Ilı'" ?ı.fOSkova konuşmalannda 
a~ere esası bulunabildiği 
<~ a~nm ihtiva edeceği 
~~t r llliiıakerelere tekrar baş

'lakıt tesbit olunacaktır. 
~~~ 
~.. vada bulunan Finlandi -

\ ~~;e .llazırı Tanncr Helsinki 
at~ lıııı~ır telefon muhaveresin
ı..,U: ~~°"il. uştur. Haber verildiği-

ııfll ~~· lllaliye nazın Sovyet -

.ıı~~n ~ iörü~elerinin deva -
bO' ~ lıUk unan yeni esaslar hak
JJ"' ':11'? O.nıetine maiomat ver -
sıP!' ~~ 

t>İ' \t_;ıtler h~eti tahliye eden 
•l~nı:en~ dönmektedirler. 

1 I ~ bır çoğu önümüz· 
~4r. lieı . i ~ünü tekrar açıla • 
ı~~ • SUıkı tabii haline avdet 
~ İsiıt lSe de pencereleri muha
"t..t:~ ~konuta.o kum torbalan 
~)~ dırıtrnaınıştır. Geceleri 

()r lti ~1:aranlıkttr. Bu da göste
~ l.~. ~YJ.OSkoVa g~ .. el . 1.-
~ bi oru§lll en ı~ 

~ ~. r neticeye bağlanmış 

~~a cıkan Demokraten 
!'~'bir gore Finlandiya, Han· 
~ ~ nus tiSSünün teessüsü
~laıı ()\~ak için azami feda -
~: ı;-iJ ap~aktan çekinme
~ 1~ l'e ~ya bunnu için 

tİhi ~o nı tavizlerde bulundu-
~ nstadte önündeki ada· 
'a~ da Rusyaya terket

at göstermistir. 

___ ct_G_t - Nltı~J.TON.;;:Dl;;;::,.1 _6;;;..__s_o_N_' _D_AKtKA. ___ -__ a_ 

'e • su 
•• •• us 

a f si ı a 
6 Olü, 60 yaralı var ! 

Hitterin, nutkunu vaktinden ev"el 
bıtirişi, hayahnı kurta rd ı 

•• n 
Almanya 
Holandada hava 

üsleri tesis 
e!mak istiyormuş 

Gelen haberler , Hitlerin 
muavini Hes'in de öldüğünü bil
diriyor . Suikasdde Alman gizli 
polisinin de rolü var mı? 

lngilizce Deyli Ekspres gazete
sinin Hol anda muhabiri taraf m- ' 
dan duyulan bazı rivayetlere na· 
zaran Almanya Belçikaya gayri 
resmi olarak bir müracaatte bu
lunmus ve İngiliz tayyarelerinin 
Holanda üzerinden uçmalarına 

mümanaat hususunda Almanya
nm yardımı wkubulursa Belçika 
mn ne vaziyet alacağım sormuş

tur. Belçika keza Lüksemburga 
bu şekilde bir yardım yapıldığı 

takdirde nasıl bir vaziyet takma. 
cağını bildirmeğe de davet edil· 
miş. 

Paris, 9 - Düı1 akşam Hitlere l 
karşı bir suikast teşebbüsü yapıl-
mı~. fakat suikastçiler Bitleri öl -
dürmeğe mu-.·affak olamamış -
laı•dır. Gelen haberlere göre al. 
tı ölü ve altmıştan fazla yaralı 
vardır. Ölenler arasında Hitlerin 
muavini Rudolf Hesin de bu. 
lunduğu söyleniyor . 

Hadisenin tafsil ltı 
Hadise ctrafmda muhtelif 

membalaroan şu tafsilat alınmıJ
tır: 

Hitler bir müddet kalmak ü. 
zere Münihe gitmiıti. Orada Na
zi partisinin ilk tefCkkül U smı.. 

larında toplandıktan birahanede 
bir içtima tertip edilmiş, Hitler 
burada bir nutuk söylemigtir. 

Yanında Nazi şeflerinden Hcs. 
ve Göbels de bulunuyordu. 

Bitler, nutkunu tahmin edildi
ğinden daha kısa bir zamanda 
bitirmiş ve salondan çıkıp git. 
miştir. O gittikten biraz. &0nra 
halk salonu tahliye ederken müt. 
hiş bir infilak olmuştur. 

Birahane binası yıkılmışsa da 
ışıklar sönmemiş ve bu sayede 
zabıta, ölüleri ve yaralıları çar
sabuk kaldırmağa muvaffalc ol· 
muştur. 

Yaralılar arasında dört te ka
dın vardır. 

Zabıta kuvvetleri, tderhal ci. 
vardaki yolları kesmi§, otomo • 

billeri ,arabaları ve yolcuları sı
kı bir kontrola tabi tutmuıtur. 

Bu sabah gehir, normal man -
zarasmı arı:ctmektcydi. Ölenle· 
rin kimler olduğu malfun değil
dir. 

Zabıta, suikast faillerini ara!
tırmaktadır. Bunlan haber ve
recek olanlara 500.000 mark mU
ki.fat vaadedilmiıtir • 

Zabıta, fel~et kurbanlarının, 

isimlerini bildirmekten imtina 
eylemektedir. 
Ayarlı bomba 
Radyo haberlerine göre, Mü. 

nih infilikı, birahanenin yukan
andaki ufak bir odaya konulmuş, 
olan ayarlı bir bombanın patla. 
ması neticesinde vukua gelmiştir. 

Suikastı müteakip Berlin ıle 
Münib arasında telefon mükale
mesi kesilmiştir. Hadise Alman
yada büyük heyecan uyandumı§9 
tır. 

Hes ö!dümü? 
Paris, 9 (A.A.) - Havas ajan

smm Aınsterdaındakl muhe.blrln -
den: 

:Münlhten gelen ve falca.t teey • 
ylld etmeyen haberlerde Rudolf 
Hesin infillk yUzUnden telef o -
lanla.r meyanında bulunduğu bil -
dirilmektedir. 

lığın, blr rehberi olarak ortaya 
çıkıyor. Bizzat keneli tahakkUmU 
altmda. bulunan milletlere hiç bir 
hUrriyet vermezken diğer millet -
Jcrin hUrriyetini müdnfaa etmek 
iddiasındadır. 

Hitler diyor ki: 
"- lngiltere eski usullerine 

avdet ediyor. Fakat Almanya bu
gUn o zamanki Almanya. değilclir. 
Bugün o'i-u idare edenler o zaman 
siperlerde bulunmuş olanlardır 

ve bu millet de harp sonram dev· 
ıini Ya§alDIŞ olan millettir. Ver -
say diktasını takip eden iki sene 
içinde Almanyada sefaletten ken· 
dini öldilrenlerln sayısı, Vilson 
prensiplerinin mildafil Amerika -
Iılann biltiln harp müddetince 
uğradıkları zayiattan fazla ol -
mu~tur. 

tki cephede birden harp ettiği. 
miz zaman ne gibi neticeler elde 
edebileceğimizi göstermiştik. Bu· 
gün ancak tek bir cephemiz var
dır. Ve bu cephede muvaffak ola· 
cağımıza katiyen eminiz. 

Bir nasyonal sosyalist olarak 
bütün dünya muvacehesinde tek
rar ediyorum. Her şey mümkün
dür. Teslim olmak asla. Eğer ba
na harbin belki ilç sene süreceği 
e.öylenirse cevabım şudur: Har. 
bin müddeti ehemmiyetsizdir. Al
manya teslim olmıyacaktır. 

Deyli Ekspres muhabiri ilave 
ediyor: 

"Almanyanm Holandaya ya
pacağı yardım Holandada hava 
üsleri tesisinden ve halen Holan· 
da hududunda tahşit edilmiş bu· 
lunan 25 fırkanın yardımım te
minden ibarettir.,, 

Polonya ve Çekoe:ovakya arazi 
!ılrin Alman işgalinden tahlisi vo 
yeni tecavüzler yapılmıyaca.ğma 

dair A iman) a tnrnfmdan yeni ve 
tarih garantiler verilmesi, garp 
devletlerini., derme-yan cbnektc 
olduktan §artlaıdQl.dır, 

Maamaf'Hi l..ondra hUkllmoti 
diin Belçika ve Holan(la tarafın -
dan gönderilen sulh mesajını tet
kik etmiştir. Bu mesaja cevap 

verilmeden evvel Fransa hükfi. -
motiylc istl§areler yapılncakttr. 

Çemberlaynm bugUn A vn.m Ka· 
marasrnda bu sulh teşebbUsUn -
den bahsetmesi muhtemeldir. 

n LDIE 

Ribbentrop'un kız kardeşi 
bu sabah şehrimize geldi 

Alman hıırlclye nazırı Fon Ribentropun kızkardeşi bu sabahki 
semplon ekspresilc şehrimize selmic;lir. Zayıf, uzun boylu, sarışın bir 
kadın olan nıadaın, Almnnyanm Ankara büyük elçiliği ticaret konseycsi
nin karısıdır ve kocnslle birlikte gelmiştir. Ticaret konseyesi Jenke, 
kendisini istnsyondn gören gnzetecllere şunları söylemiştir: 

"- Türkiye He eskisi gibi Licnret ınnn::ısehetlerine girişmek istiyo
ruz. Bu maksatla yeni bir anlnşrna ynpılacnktır. MUzakerelerc yakında 

Ankaradn başlanmnsı muhtemeldir. Bunun için ayrıcn bir heyet gelecek 
değildir. 

Alnuınya, Tür.lı:iye ile tic:ıri münnscbctlcre eok ehemmiyet vermek
tedir ve bunun biran evvel bnşlnınnsın1 heklemektedir. Bunun ynpılma-
ması tein hicbir sebep )"oktur. Almnnya sakin ve normnl bir haludedir. 
Ekonomi işlerimiz iyi gldi:,·or. Harlıln kısa bir :zamanda bltece~U hiç u
mulmuror. Mnamnfih ne kadar süreceğini tayin etmek ImkAnswhr; ka -
nantiodoyim." 

Haricije vekili Şükrü 
Saracoğlunun dünkü beyanatı 

Ankara, 9 - (Türk - İngiliz - Fransız) karşılıklı yardım muahede>
slnin dün Büyük Millet Meclisinde müzakere ve tnsdlk olunduğunu bil· 
dirmiştik. Hariciye Vekili Sükrll Saracoğlunun, bu münnscbeUe Mecllste 
ı;öylediği nutuk şudur: 

"- Arkadaşlar, 

Eski bir sız 

H o livudda 

ıldız o d ! 

Gnrficlıl ''Ben 
bir canlyim,. 

filmlndc 

Hollrnddan ya 
zıbyor: 

Ainerikan sL 
nemacılığı so -
mnsında yeni bir 

, erkek artistin 
yıldızı parlama. 
ğa başlamıştır. 

Bu artist John 
Garficld ismin
de bir gençtir ve 

~ şimdiden Pa.ul 
Muni ayarmda 
bir aktör olduğu 
ileri silrUlmek • 
tedir. 

"Gençlik hulyaaı., ve "Ben bir 
ea.niylm!" filmlerinde bUyUk bir 
muvaffakıyet gösteren John Gar. 
field aktörlüğe serseri ve sabıka
lılar arasından yilkselerek gel _ 
mlştir. Bu itibarla Amerikan si
nemacılığının aktör seçmekte şah 
si kabiliyet veya mevzubahs olan 
kadınsa gUzelliktcn ba§.ko. bir 
§CY arauiadığı bir kere daha or_ 
taya Çıkmış bulunmaktadır. 

Bu yenl yıldız 26 sene evvel 
Nevyorkta ve bu şehrin devlet 
hapishanelerinin mUstakbel sakhı 
lerini yetiştiren en sefil ve fakir 
b1r mahallesinde doğmuş, orada 

tertib edilen ill§ad müsaha.kamn
da birinciliği J obn kazandı. 

Islla.hhanoden çıktıktan sonra 
gazete milvezziliği yapıyor, ayni 
zamanda tlyatro kurslanna de • 
va.m ecliyordu. Bir milddet sonra 
hUmayı tüoicli hastalığına ynk.a... 
landı. İlk rolünü işte bu hastalı
ğa borçludur. 

İyileşip hastaneden çıktığı va _ 
kit fevkal!de zaif dUşm.UştU. M:m· 
zuu ıslıı.hhanelere dair olan bir 
piyeste veremli rolUnU oynıyaca.k 

bir artist anya.n bir tiyatro eli. 
rektöril onu görilnee veremli ro_ 
lU için daha müna.sib kimseyi bu
lamıyacağma. kana.at getirerek 

angaje etti 

Amerikanın en meşhur piyes 
muharrirlerinden Clifford Odets, 
bu genç aktörü piyesin dalın ilk 
tcmslllndo beğenerek aktör Faul 
Muniyo tavaiyc etti. Jobn Gar_ 
field bu sayede Paul Muni ile ar. 
kadaş oldu ve OI\,unln bera.ber 
bir turneye çıktt. 

Sinemnya, tiyatrodan geçti n!l 
filmi yukarda bahseWğim!z 

"Gençlik hulyası'' dır. Film mu. 
nckkidleri fcvkaltıde muvaffak ol
duğunu yazıyorlar. 

bUyUmU§ttir. Geceleri kendisi gt.. -----------
hl fakir arkadaşlarlle beraber o
tomobil lastiği çalar, bunlan es. 
kiclyc yok pahasına satarak rulc
sini geçindirirdi. 

Bir gUn yakalandılar ve malı. 
kemeye götUrilldüler. Ma.hkcme 
Hollvudun mUstakbel parl~ )11-

dızmı beş sene bir lslahhancde 
kn.lmağa mahkfi.m etti. 

Çocuk mahkUın, Amerikanın 

model ıslnhhanelerinden birine 
sevkcdildi, Burada terbiye usulil
nUn esası tathlıkla ikna ve iyi 
yola davetti. Mucize işte bu uı. 

lahhanede oldu. 

Jobn o zamana kadar hayatın
da tatlılıkla muamele görmemiş.. 
ti İyilik, sevinç nedir bilmiyordu. 
Çalışmanın bir ceza. olmadığını 
orada öğrendi. Okuma yazmayı 
da gen~ orada kazandı. 

Aktörlüğe hevesini bir gün ilk 
defa. bir piyes okuduğu zaman 
keşfetti ve kararını verdi: "Ben 
aktör olacağım!". 

Bu kanı.rla çalıştı. İmtihnnln.. 

rmt muvaffakıyetle geçiyyor, fa.

kat gezdiği yerde piyeslerden, 
tlradla.r okumaktan da kendini a.. 
lıkoyn.mıyprdu. O sene bUyUk bir j 
Amerikan gazetesi tarafından 

- Mızıka önümde mi, latJetı 
söylm misiniz? 

- Fransız kOTikatürü .J.-

"Korsan gemi, korsan t.aıatenıa
hlr" bugünlerde Atlantlk ve ŞL 
mal Dcnizlcrindo gemtcllerf aı 
ziyndo korkutan bir khllkecDr. 
Fakat ba ''Korsan im'' dan ı.or
lmc.ak bulunur mo aca.bnT ismi 
Pat Ulrkvnd olan bu art1st tngU. 
terede hazırlanan "Bando ftgo. 

nu'' fnmlnile ha§ rotil 
oynamaktadır 

- Babamzın pipom kuma gö 
mülmüş. Bu r.e demek? 

- Babam pipomm öbi"a' HCW 

da demek! 

Bu mUnasebetle Bedin bugiln 
bir nutuk eöyleme!l mukarrer ol· 
duğu, fakat gece bu nutkun eöy -
lenmesinden sarfınazar edilmiş 

olduğunun ilin edildiği hatırlatıl
maktadır. 

Allı yedi aydanberi, pnrti grupu ictimnlannda, clbirliğl ile çalışarak 
vücuda getirdiğimiz eser Türkiye ile Frnnsn ve İngiltere devletleri nnı
sında 19 teşrinievvel tarihinde, imza edilmiş olan bu üclü yardımlaşma 
muahedesi ve merbutaUarı, Millet Vekillerinin son ve resmt tnsvibini al
mak için, bugün yüksek huzurunuzn gelmiş bulunuyor. 

.u n gUllz fık rasn Faırk var 

Hitlerin nutku 
Berlin, 9 - Hitler dUn Münih· 

te söylediği bir nutukla lngiltere
yi iki yfu.JUlüklo itham etmekte -
dir: İmparatorluğunu allngU ile 
konımuş olnn İngiltere, §imdi 
kamı doymuş olduğundlHl, intımı-

Bir taranan sizlerle diğer taraftan Fransız ve İngiliz de,·letlerile 
yapılan ahenkli ve anlayışlı ve muvazi çnlışmalar üç devleti dünya tari
hinin esaslı bir dönüm noktası teşkil edecek olan bu üçlü yardımlaşma 
muahedesi i-;inde söz.lerl, şerefleri ve hnzıılarile birleştirdi. 

Kim ne derse desin, bu ınu:ıhcde sulh.o hAdlmdir ve tamamen hüs
nüniyet eseridir. Ve bundan sonra üç devletin sulh için çahşmnlıın d:ı· 
ha müc~sirdlr ''c mfismlr olncnktır. 

Ren eminim ki bu üçtü muahede, milletimiz için, rejimi gibi, mer.li
si gibi, şefi gibi, ulfurlu bir mües ese ol:ıroktır" 

Cünnümeşhut mahkemesinde 
hakim maznuna: 

- Güpegündüz ev soymu~u
nuz, dedi. 

Maznun oeTOp verdi: 
- Ne ya~yım. geoel~ ~ 

""~~~. 

Hademeyi payladr. 

- Bir mektubu postaya atma 
için yanın saat mi ortadan ka} 
bol ursun? 

Hademe itiraz ettk 
- Afft.'Ciersiniz dundba, ~· 

t:ıp lıir dl'ğii, iki tine Pf 



fo.Hdta IHelduJa 

lngilterenin harpten 
'gayesi nedir ? 
Meşhur l ngilız siyasi ve 

mütefekkirle rı ne tıkirde? 

r3i;· · ·i~·~~·~~~···~i·i:~· · ~~;~ .. i 
ı ı d' i i e ıyor: : 

' i Bizimle beraber harp l 
ı • 

Atım roman~ı n. G. Wcll 

Londra (Hususi) - İngiltere 

harbe niçin girdi? lngilterenin 
harpten gayeııi nedir? Bu sual. 
!er bugün herke~in aklına geliyor 
ve belki İngilterede de · birçok 
kişinin zihnini işgal ediyor. 

Gene bu suallere, verilecek cc· 
vap belki hariçte herkese göre baş 
ka ba~adır. Fakat lngilte ·ed·., 
§İmdiye kadar biribirine muh:ıl il 

zümre ve şahı lann bile lngiltc·e· 
nin harbe girişinin sebeb ve ga}·e· 
si hususunda birleştikleri görü'ü. 
yor. 

İngiltere Almanyaya harp ilan 
ederken, 3 ey!Ulde, ba~vckil Çem· 
berlayn Avam kamarasındaki nvt· 
!:unda şöyle demişti: 

"Gmit ederim ki l Iitlerizmin 
:nah,·olacağı \ 'e A vrupanm yeni 
ıa;tan kurulacağı günü gorürüm.,, 

20 eylüldeki bir diğer nutkun· 
ia da Başvekil lngilterenin harp. 
. .!ki gayesini şöyle hülasa ediyor· 
du: 
"Avrupayı mütemadi Alman 

tecavüzü korkusundan azade kıl· 
mak, Avrupa milletlerinin istikHU 
leriru ve hürriyetlerini muhafaza· 
yı temin etmek.,, 

Mr. Çernberlayn bunu mütea. 
kip nutuklarında ve A\•am kama· 
rasındaki muhtelif beyanatında 
tekrar etti. Zira, lngilterenin ga· 
ycsi tamamile açıktı ve bunun ol· 
duğu gibi anlaşılması lfı.zımdı. 

Fakat, lngilterenin harbe girişi. 
ne ve devam edişine sebeb olan 
davayı yalnız başvekilden değil , 

ona ıiyasi sahasında az çok mu
halif olanlardan bile bu şekilde 

dinliyoruz. 

M ünih anlaşmasına muhalif o· 
lan ve bu anlaşma üzerine bahri· 
ye nazırlığından çekilen Mr. 
Duf f • Coopcr geçen gün bir ya· 
:zısında şöyle diyordu: 

"İngiltere ve Franc;anın harpte
ki gayelerini vazih ve basit bir 
şekilde söyliyebiliriz. lki memle· 
ketin de başlıca gayesi Almanya
nın bugünkü idare şeklini orta. 
dan kaldırmaktır. Zira bu idare 
baki kaldıkça Avrupada sulh ka· 
bil olamryacaktır. 

' 'Bu gayemizi tahakkuk ettir· 
dikten son,ra sıra ikinci hedefimi· 
ze geleoek ki o da Avrupayı, de. 
vamlı bir sulh temeli üzerinde ye· 
ni .baştan kurmaktır. Bu yeni ku· 
rulacak A vrupada Alman mille· 
tinin de, kendisine itimat kazan. 
dft'abilecek bir hükumet şekline 

nail ()iması lazımgeleccktir. An· 
cak öyle bir idareli Almanya o 
zaman bütün milletlerin istifade 
edebileceği refahtan kendi "ine pay 
alabilecektir ... 

Harbin gayesi bu suretle, ga~·et 
şuurlu olarak izah edilmiş bulu· 
nuy«. 0y1e ki, bugünkü harbi bir 
zaruret olnrak kabul etmek lazım 
geliyor. ve şimdiye kadar herhangi 
bir f.ekilde harbe aleyhtar olanlar 
bile bunu teslim ediyor. 

ll~ri flkirliliği ile rn(!,5hur olan 
· ' d\l~~ini hayali romanla
rında, i~ hm~ etmiş ' 

İ edecek olan memle- ! 
i ketlere bütün impara- ~ 
i '·orluk kaynaklarımı ~ . . 
İ ~ı acık bulundurur· ~ 
i 1ak H itlerizme kar~· : 

f .... iristiğimiz harp, d~- ; 
İ ha muharebe basla- l i . : 

i ..::~~~ .. ~~~:.~~.~.~~~:..J 

tn~lllz P.no;n-!iJ!I ('emlJc-rlnyn 

olarak tahayyiıl eden a:im roman. 
cı II. G. Wells geçen gün "Timec;, 
de çıkan bir ~ azısında 'diyordu 
ki: 

''Geçen harbin sonuna doğru 
bütün dünyaya bir kanaat gel· 
mişti: Bu kanaate güre yakında 
beşeriyet i)erinde büyük bir in· 
kılap olacak \"e "harbe nihayet 
vermek için bir harp., kopacaktı. 

Beklenilen bu ; 1.:ılap olmadı 

Bugün hepimiz kaoul ediyoruz 
ki :\lilletler Cemiyeti dünyadan 
harbi kaldırıp inaısniyetc yeni bir 
çığır açacak olan inkı labı yapa· 
cak bir kuvYette değildir. 

''Bugün gene 1~14 deki gibi bir 
tecavüz, tahrip Ye ıstırab de\rri 
içine düştük \'e bugün de, gene 
geçen harpte olduğu gibi, acaba I 
bu harb dün}'a için en son h~rp 
mi olacak diye dü~imüyoruz.,, 

Diınyanın vaziyetinin, beklenen 
bir ihtilalle düzelemiyeceğini söy. 
liyen Mr. Wells bugünkü harbin 
dünyadan şiddet \'e teca\ üz siya· 
setini kaldırmak için yapıldığını 
kabul ediyor. 

Harbin manasızlığına kani o 
lan bir diğer meşhur İngiliz müte· 
fekkiri de şüphe ... iz Sir .N'orman 
Angell'dir. t'mumi harpten evvel 
neşredilen "Great lllusion,, (Ha. 
yaliham) isimli e erinde harp de. 
nilen şeyin milli bir siyasette ne 

kadar manasız olduğunu ilk defa 
olarak ileri sürmüştü. ~obel sulh 
mükafatı kazanmış olan Sir ~or· 
man bugünkü harbin şuurlu ol
duğuna kanidir. Fikirlerini izah e. 
den bir yazısında ~yle diyor : 

' •Harpten gayemiz, bas,·ekilin 
söylediği gibi, Avrupayı mütema
diyen artan tecavüz tehlikesinden 
kurtarmaktır. Geçen harpte de ga
yemiz buydu \'e o zamanki bas· 
,·ekil Mr. Asguith de bunu ayni 
şekilde işa:et etmişti. Fakat 1918 
deki zafer bunu temin edemedi. 
temin etseydi bugün yeni bir harp 
çıkmazdı. 

"Vakıa Kayzerin hükumetı or. 
tadan kaldırrlmıştı. Fakat bunun· 
la Alman militarizmi veya tecavüz 
siyaseti sona ermedi. 

"Acaba bu sefer kazanacağımız 
zafer daha mı müe ir o!acak? Bu 
nasıl bir zafer olmalıaır ki gaye· 
miz tamamile tahaklruk etsin? 1,-

:nemlel:etlerde muazzam g:zli 
servetleri olduğunu if~a ve ic1dia 
eden Amerikalı ga?etcci Knkkcr 
Bıxker dünyanın en ~ol: sc~-c:!ı ,t 
eden adamıdır. Şimdi g""rp ccp
hesi· ı le buhna, 1.: · ı c:ızet::ci ı : :ı

beş , Ç ~.ı 1 ~:-:·l ; r"n "e bulunmu~. 

Arnavutuluk. Snn Marino, v~. 

tenştaya ve Andordan ba.,1ta 

- Dogı usu çiı tlikte bir balo 
tcrtib etmek çok güzel bir fö:ir. 
Burhana rica ettim, ı;clirkcn Ne. 
dim divanını da beraber getire -
c:ek. Ben lale devrindeki giyilen 
kıynfetle geleceğim. Dans eftik _ 
ten sonra çam ağaçları d1bine 
bağdaş kurup, nargile içerek Ne_ 
dim divanı okumıı.k çok orijinal 
bir şey olacak. 

- GUz~l fi!=ir do.:rusu ... 
_ Siz Güzin hanım, nasıl giyi

neceksiniz? 
- Benimle meşgul olmayınız. 

Ben o akşam nlelılde bir genç kız 
olacağım. 

Viı.hidin sesi d<' konuşmaya 

karıştı· 

- Guzin hanım, bu sabah nü_ 
mune aldığınız kumaı;lan arka -
dnşlnrn göstersenize. bakalım 

,__ __ 
tc, bitara f de,•letler ve müttefik. 
!erimiz burn ö~renmek istiyorlar. 
Zira, bize yardım ederek kendi 
istikballerini d~ temin ettik'erine 
kani olurlarsa yardımlarını e:::ir· 
gemiyecekler. Onun için, bize kar· 
şı alacakları vazivet, siyasetimi· 
zin istikbaldeki şekli hakkında 

edinecekl~ri kanaate bağlıdır. Bi. 
zimle beraber harp edecek olan 
memleketlere bütün imparator· 
luk kaynaklarımızı açık bulundu· 
rursak Hitlerizme karşı giri~ti~i
miz harp, daha muharebe başla. 
madan bitmiş olur. 

"Şu muhakkak" ki. bugünkü 
harp gayelerimiz geçen harpte el· 
de ettiğimiz zaferden daha şuurlu 
bir zafer kazanmamızı temin e· 
decektir ... 

Gorülüyor ki, "lfayaliham .. mü 
ellifi bu harbi pek haklı bu'uyor 
ve ha o;eferki harbin bir hayal uğ. 

runa de":il. şuurlu bir da,•a uğ:u
na yap~ldığını kabul ediyor. 

lfüla a, Jngilterenin gayesi ~a · 

rihtir. müttefik ve bitaraf de'.'let· 
!erle bütün hürriyetse\ er. milli 
benlik hissini taşır memleketler 
bu dava ile beraberdir. 

la/z/A 

ağır bombardıman ta •. .> ::.rele.ri.nden l>i.1 

Je::e.i kal . amıştır. 
Pas:ıportu kafi gelmediği için 

k~~ t el:l:ne eklene bir tomar 
h.-'ini al'llı~tır. Valiz1eri ise otel 
etik·• Icril"<'cn derisi görünmez 
1.h hal,k:-fir. Diğer resimlerde 

l fol?an(la 11alım~· i nı'e :t~1:<.>ri r.;;•·efı;llcr re, lialacl" s·" '~oı• • r1ım15I•' 
<' 

karaya. ya.hancı bir ku '} bile uçurtma.mağ11. baJamışlardır. \'ıılt•ıl 
ııtıl' 

fırtmadan dnjıilen uhillerin birinde nöbet be:!.:llJ en Hollanda a.' 
ı;nzctc::i, karısı ile beraber Peru. 

nl J?:lltli~ot-4itınu7. 
d:t ve 1 .. r::-nr a harbi .. , e görülü· -. . 
y l)• . 
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Nakleden: Muzaffer EtJen 

hangisini beğenecekler? 

GUzin beyaz çantasını açtı ve 
içersinden en açık yeşilden. en 
koyu ye§ile kadar tllrlU tUrlü 
parçalar bulunan birçok kadüe 
örnekleri çıkardı. Şimdi büttin 
genç kızlar, ciddi bir alakayla 
Gilzinln etrafına toplanmışlar, 

verdiği izahatı dinliyorlardı. 

- Daha henUz bir karar vere. 
medim. Fak.at muhakkak elbisem 
yeşil olacak. Yalnız öyle bir yeşil 
ki kafamda ya§ryan bu rengi, bu 
örneklerin hiç birisinde bulama • 
dım. 

- Nasıl ye§il bu §ekerim?.. 

- Size nasıl anlatayım bil _ 
mem ki, akisleri parlak bir yeşil. 

Gi.lzin yanlarından geçen bir a_ 

damı görür görmez birdenbıre sa 
rardı. Akşam pnrlnn karanlık 

yollannda bu adamın çehresini 
görmek kabil olmadı, fakat ciga. 
re.sının klilünti silken eli Güzinin 
hayalinden bir §inı§ek gibi geçti. 
İnce uzun parmaklı zarif bir el... 
Altın düğmeli beyaz manşeti var. 
Küçük parmağında pırlanta yü -
zük parlıyor. Genç kız başını çe
virdi ve uzun uzun kıı.ranlıklarda 

kaybolan gölgeye baktı. Eğer 

S<ımahat birdenbire söze başlama 
mış olsaydı genç kmn bu dA.1 _ 
gınlığı daha çok zaman sürecek. 
ti. 

- Güzin, ben aradığın rengin 
nMıl olduğunu biliyon.ım. Minya_ 
türdeki c.:oban kızının boyandığı 

y~ili istiyol'$un. 
Güzin kork ak bak ı§larnı arka

daşı üzerinde topladı: 
_ Doğru. dedi, aradığım yeşi 

li bir yerde görd.üğümil biliyor. 
(akat nerede gördüğUmü hatır. 

lıyamıyorum. 

- Bu .söyledik~rin doğru ola. 

bilir. Bazı hadiseler vardır ki 
itısanın taht~u.urunda kalır. Bu 
hadiselerin şuur sahuına çıkma. 
st için k uvvetli mUnebbihler la -
zımdır. 

- Semahat, ,Yine filesotluğa 

başlama ... ·Yalnız. eunu . söyle.. O 
renk ~ok güul değil mi? 

- O renk gUzel olmasa bile o 
kız sana çok benzediği için renk 
de gUzel göründü. 

- Semahat.. Hali" sözüme i· 
nanmryorsun.. O resmin benim 
olmasma imki.n yok.. Fakat res-

mi yapanı görmek' isin saadetim· 
den birçok .ııeyle~ · ·!eda etmeğe 
raztyıın. . 

Bkaz uzak~ duran erkekler de 
arlık'. yakla§mışlatd!,. ' 1çlerinden 
biri. '- . 

- ~aydi çocu'lclar, .dedi. Siz 
kumaştan elbiseden bahse başla· 

yrnca saba.ha kadar buradan ay
rıla~azsınız. Art.ık yürilyelim. 

. Genç kızlardan biri, ipek saçlı 

Nevin bu sözleri !!Öyliyen delikan 
lıya c~V!LP verdi :, 

- Biliyor musun ağabey .. GU· 
zin b_aloda ne renle bir rop giye
cek ? 

Vahit hemen atıldı: 
- Cevat biJm'ez ama ben bili

rim. 
- Biliyorsan söyle bakaymı .. 
- Yeeii.. Hem de' Bursa da 

evlerinin yanmda tekkede buldu
ğumuı bir minyatürde gorunen 
bir yeşil. Güzin .. Bale ne güzel 

bir d&M ha.vaaı ç~ıy!>r. Benimle ı 
biı.- ve.ıs eder nUıa~? • 

· - Te~kkür ederim Vlhid. Fa
kat geç kal~k. Haydi yola çıka· 
lım . 

Cllr. da bir vattııin ilk nağmeleri 

titrerken Güzin otomobilO ıı.t:> 

1x 

ZAMAN' BtR RÜYADlP! 

Çiftlik ve koru bu gc<:O et~ 
andırıyor: /. 

Necef renkli gökyüzü uıeol 
saman yolu s~n~i daml6 :f 
erlylp akan bir karidildit· ~ 

ve ·yosun kokulu bir ha\''&··. ı 
ma'nlardan dökülen vaısıeı11' 
ğır ahengi. 

,$, 
Çayırlar gizli ışıklarla e.. r' 

lanmış .. Korunun yollarıncl• f1, 
1i ampuller, kanlanmış b!re.:ıtf 
andırıyor. Bu ışıklı çıu;~ 

Nilüferin kenii.rma kadar ı)ll 
gidiyor. Nehirin suları bu tŞ -,.1 
yanrp dinlendiği bir bats.1' 

1 
durgun ve sessiz akıyor. s&l, 
her çam dalı yere raksedeıı •· 
hk dökmekte. 

-~ Otomobiller tekken1Il ) ~ 
duruyor, . iserisindekl ~11';,ıı. 
kahkaha hamulesi bo§aldı1't ılı' 
ra karanlıklar içerisinde Jt~ 
yôrlar. 

in~ 
Burada biı: balo gecc!lin ...,,g 

sile a.sırlar biribirlne karJŞIY c 
Her an birbirine düşrnaI' ~I ; 
dün ve bugUn bu gece iltİ c f 

ı)"O • 
kadaş gibi kolkola dolae ( 

i!e'1 
_t Son moda bir balo elb ,;.fi"'" 

mi§ bir kadının yanında ) ll~ 
feraceli bir eski zaman JtC 
duruyor .. Yeniçeri ağa~ 1 

nna mini mini bir asri h er~ 
... "' ınış, fokstrot oynamakta·· tıl' 

kinli bir delikanlı, çarŞaflı ~ 
yanla korunun yonnrrnd• 

yor. ~ ...... ~-<;; 
(Oev~cl .______________ 1~~ 

ŞEHİR TJY.A sO d' 
.nıı akş:un 2~ ~/ 

Tt•pebnşı DrP , 
SEfl~ I!' 
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