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SULH 
Olabilir mi? 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

A lman orduları büyük bir ta. 
arruz için Garp cephesinde, 

1 
Holanda ve Belçika hudutlannda ı 
toplanırken, tehlikenin ta toprakları- ' 
na kadar sokulduğunu gören iki bita. 
raf devlet hükümdarlan haşhaşa ve
rip muhariplere barış teklif ediyor 1 
ve bu işte mutavassıt rolü oynamak 1 
istediklerini bildiriyorlar. 

Harp başlıyalı dokuz hafta oldu. 
Polonya işgal edilcliberi yedi haf ta 
geçti. Bu müddet zarfında Londra 
ve Paristc hazırlık, Berlinde siyasi 
ve askeri erkanın fevkalade içtimala. 
rından başka mühim bir hadise kay
dedilmedi. Söz hakkı silaha verildiği 
halde ordular, donanmalar . ve ku
mandanlar bir türlü harekete geçe. 
mediler. Adeta harp oyunu oynar gi. 
bi, İskoçya sahillerinde iki üç Al
man tayyaresinin dolaştığı, açık de. 
nizlerde bir iki geminin batırıldığı 

gibi basit bir kaç harp hareketinden 
başka. bir faaliyete şahit olmadık. 

Görülüyor ki, harp edemiyorlar. 
Harp silahları, o kadar müthiş, o ka
dar tahrip edici, o derece korkunç 
ki, iki taraf ta kıyasıya bir harbin 
icap ettirdiği fedakarlığa katlana
mıyorlar. 

Harp edemeyince bari sulh yapa. 

'bilseler. 
Nitekim her tarafta bu şartlar i

çinde harbe devam mümkün olma
dığı için bir sulh yolu bulunacağı ü. 

mitleri başlam1ştı. 
İngilterede sulh için çalışanlar fa

aliyetlerini arttırdılar. Almanyada 
halle arasında sulh ümitleri çoğaldı. 

Nevyork Times gazetes~in Ber
lin muhabiri Almanyadaki havayı 
şöyle anlatıyor: 

(Sonu Sa. 6, Sü. 3.) 

~ ............ ... 
SON DAKiKA: 

Solanda, bir istila tehlikesi karşıunda, ZUvlde:ne körfezinin ağzındııki 
büyük· seddin yuk~nda · gö~ülen ka paklannı açarak, Şimal denizinin su.. 
hinnı körfeze dolduracak ve bütün memleketi suların hücumuna ma-

ruz bırakacaktır. 

Leh Fransız, lngiliz, 
Başvekilleri Teklifi 

Birlikte Konuşacaklar 
Londra ve Parise Göre, Evvelce Bildirilen 

Asgari Şartlar Kabul Edilmedikçe Sulh 

Müzakerelerine Başlanması Ümidi Yok Gibidir 
Londra, 8 (Hususi) - Batvekil Mister Chamberlain, bugün A

vam Kamarasında Belçika Kralı ve Holanda Kraliçesi tarafından 
vukubulan tavassut teklifi hakkında sorulan suale cevap vermİf, 
ve bu teklifin itina ile tetkik olunduğunu, fakat Dominyonlar, 
Fransa ve Lehiıtanla işti,are etmeden cevap verilemiyeceğini 
aöylemittir. 

. Teklifi t~t~ik için Fransa Başve- ı 
kil ve Harıcıye Nazın Daladier ile 
Lehistan Başvekili ve Baskumandanı 
Skorski ile Hariciye Na;ırı Zaleski 
önümüzdeki hafta Londraya gelecek~ 
lerdir. Esasen Polonya Başvekili ile 
Hariciye Nazırı Londrada beklen
mekte idiler. 

Belçika ve 
Hol anda 

" Kim Ne Derse Desin, Bu Muahede Sulhe 
Hadimdir Ve Tamamen Hüsnüniyet Eseridir .. 

Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi bu-
gün Mazhar Germen'1n riya.setinde toplanmıt ve Türkiye - Fran-

1 
sa - İngiltere arasında Ankarada imzalanan üç taraflı muahede
nin tasdiki hakkındaki kanun layihasını müzakere ve tasvip et
i miştir. Evvela, Hariciye ve Milli Müdafaa Muhtelit Encümeni 

Reiai General Cemal Mersinli künüye aelerek hükUmetçe Mec
lise tevdi edilmif olan üç taraflı ania,manm Muhtelit Encü~ 
tarafından tetkik edilerek müttefikan tuvip olunduiunu bildir
mİf ve müstacelen müzaker~sini ist~mİftir. . 

Şükrü Saracoğlu, MJu 
kürsüsünde izahat veriyor 

Meclis bu talebi tasvip ettiğinden, r-
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğ-j ------~~~ 

lu, alkışlar arasında kürsüye gelmiş y • T f • k 1 
ve paktın büyük ehemmiyetini te. e n 1 e r 1 a a r 1 m 1 z 
barüz ettiren aşağıdaki mühim nut
ku söylemiştir: 

Muvaffakıyetli Bir Eser 
"Arkadaşlar, 
Altı yedi aydanberi, fırka gr.ıpu 

IE5). re:;? 05) ~ K 
~ ~ ~ ~ 

içtimalarında, el birliği ile çalışarak 
vücude getirdiğimiz eser, Türkiye 
ile Fransa ve İngiltere devletleri a-
rasında, 19 Teşrinievvel tarihinde, • 
imza edilmiş olan bu üçlü yardım-
laşma muahedesi ve merbutlart, mil-
let vekillerinin son ve resmi tasvibi. 
ni almak için, bugün yüksek huzu
runuza gelmiş bulunuyor. 

Söze başlarken, hemen söyliye. 
yim ki, bu eserin vücut bulması için • 
beraber çalıştığım Fransız ve İngiJiz 
sefirleri bana eserin büyükli.iğü ile 

Yazan: Aka GÜNDÜZ 
BEBEK, Aka Gündüz'ün TAN okuyucuları için hazırla
dığı nefiı eserin ismidir. Mevzuu hayattan ahnmıt olan 
bU roman, değerli muellifini en fazla düşündümıüf, en 
fazla uğrqtırmıf olan romandır. 

BEBEK, daha ilk satırlarından itibaren sizi heyecanla 
aaracak ve sonuna kadar zevkle sürükleyecektir. "Bebek,,i 
takibe timdiden hazırlanınız. 

mi.itenasip büyük birer dev!et adnmı 
olduklarım anlamak fırsatını vermiş 
lerdir. Üçlü muahedenin bu iki, kıy. 
metli amelesi, uzun süren müzake
relerimiz esnasında, az vermek veya 

Artık Söylüyorum! 
çok almak gibi hasis fikirlerden ta- 8 
mamen uzak kalmışlar ve sadece e. 

· ( Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

Hitlere 
Suikast 

Danimarka, Norveç ve İsveç Kral. 
lan, Belçika ve Holanda hükümdar. 
}arının teşebbüsüne müzaheret et
tiklerini bildirmişlerdir. 

Hazırlanıyor Almanya Beş 

Bu, Nazi caıusu olmuf bir lngilizin tayanı dikkat itiraf
larıdır. Tam altı sene Almanya hesabına çalı,mış olan 
Richard Garbutt'un bütün dünyada hayret uyandıran bu 
pek mühim if,aatrnı da çok yakında y:ne TAN sütunla
rında bulacaksınız. 

-o-- ... 

Atılan Bombalardan 

Yaralananlar Varsa da 

Hitlere Bir Şey Olmadı 

Teklifler tetkik ediliyor 

İngiliz kabinesi bu sabah sulh me. 

sajını tetkik etmiştir 
Amsterdamdan Reuter'in aldığı 

malumata göre, Führer, sulh teklifini 
havi olarak La Haye'd.:c?n kendisine 
gönderilen telgrafı tetkike başlamış

Londra, 7 (Hususi)- En son ha- tır. Fon Ribbentropu (eğer gece ça. 
berlere göre, Her Bitlerin bugün ğınnamıssa bile) bu sab;ı~ davet e
Münilıte söylediği nutku bitirme. derek m;zkı'.'ır telgraf metnini onunla 
sinden 27 dakika sonra bir bomba birlikte müzakere etmesi bekleni
patlamıstır. Bomba Bitlere isabet yor. 
etmt>ml; ise de müteaddit şahıslar Alman Hariciye nez3reti, Fi.ihrere 
iilmü ·tiir. Hadise hakkında benqz yapılan sulh tekliCi hakkında tefsir
tafsilat alıl!ama~ tı ' .!· t lerde bulunmadan evvel bu müza-__.__. ...... _-..-._..._.._.ıiillllll..,..,..W'J (Sonu Sa: 6, Sü: 4) 

Londra, 8 (Hususi) -
0

Holan
da ile Belçika Hükümdarlarının 
ıulh tetebbüsü yapmıf olmaları
na rağmen iki memleket de mü
dafaa tedbirleri almağa devam 
ediyorlar. Bu iki memleket de 
esasen seferber vaziyette sayıla
bilirler. 

Holanda hükumeti, memleketin 
bazı kısımlarım su altında bırakmış 
ve bazı mıntakalarında d:ı örfi ida
re ilan etmiştir. 

Su altında kalan bu mıntakaların 
şarktan gelecek bir taarruza kar~ı ., 
mükemmel bir müdafaa hattı teşkil 
ettikleri malumdur. 

<Sonu Sa: 6, Sü: 6) 

Sene Harbi 
Göze Almış 
Berlin, 8 (Hususi) - Her Hitler, 

öugün Münihte söylediği bir nutuk. 
ta: "İngilterenin harbe iştirak ettiği 
gün Mareşal Göringe, bu harbin hiç 
o1ma7_<;a beş sene devam edeceğini 
söylemiştim. Biz harbin bu kadar u
zun devam edeceğini bilerek ona gö
re hazırlandık. Bu yüzden hiç perva
mı:t yoktur.,, demiş. nutul,da Rusya. 
dan kısaca bahsetmis. Belcika ve Ho
landa hükümdaı:ları~ın suİh teklüin
den hiç bahsetmemiş ve İngilterenin 
harp hedeflerile istihza etmiştir. 

TAN'ın, 

Büyük 

Okuyucularına 

Bir Hediyesi 
• TAN, okuyucularına büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. 

Onları, yok bahasına dünyanın en büyük muharrirlerinin 
eserlerini, iktısadi, içtimai ve edebi birçok eserleri ihtiva 
eden zengin bir ~tüphaneye sahip edecektir. Bu kütüp
hane elliden fazla eserden mürekkeptir ve okuyucula
rımıza bir kitap fiyatına, yani 150 kuruta verilecektir. 
Bayram ertesi ilk çıkacak TAN' da bu hususta tafsil at 
vereceğiz. 

Yakında TAN 'da 
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1 BUGQE) 
iktısadi Silah 

Ya.zan: ômer Rı1!1G DOCRUL 

l ngiltere ve Fran:ııanm Alman
ya ile muharebelerinde ehem

miyet verdikleri silahların biri de, 
iktısadi silahtır. İktısadi ııilah, diğer 
askeri silahlar derecesinde göze 
çarpmıyan, tesiri birdenbire hisso
lıınmıyan bir silahtır. Fakat bu i. 
lah ta, diğer ~ilahlar derecesinde 
kuvvetlidir. Belki bu, birdenbire gö
ze çarpmıyan, tesiri hiı-dcnblre hi ·
solunınıyan silah, cidden şaı;ırtıcı, 

zayıflatıcı ve yıpratıcı bir silahtır. 
Ye İngiltere ile Fransa, bu defa, bu 
silahı harbin başlan(pcından itibaren 
tatbike haşlıyarak. Almanyaya gi. 
den 500,000 tonluk maddeleri mü
sadere etmişlerdir. l\liisadere olunan 
maddeler arasında petrol, demir, a. 
loıninyum, bakır, fosfat ıibi harp i. 
çin zaruri olanları çoktur. Fakat Al. 
rnan~·anın iktısadi harp ~iiriindcn 

uğradığı zararlar bundan ibaret de
ğildir. Bundan baljka, deniz ·aşırı 
memleketlerden Almanyaya mal giL 
rnesine imkan verilmem~si de onu 
bilvasıta büyük zararlara u~atmış. 
tır. 

Bu iktısadi harp yüzünden fngil. 
tere ile Almanya ara~mda ''ukuhul
ınakta olan bir münakaşa \•ardır. 

Almanların iddiasına ıöre, İngilizle. 
tin açtıktan iktisadi harp ve tntbik 
ettikleri ablokanm hedefi Almanya. 
da kadınları ve rocukları aç lurak
n1ay1 istihdaf edlyor. Onun için, hu 
hareket, barbarca bir harekettir ve 
medeni bir millet tarafından yapıl
maması icap eden bir harekettir. 

Buna mukabil İngilizler, Alınan. 
ya hükumetinin abloka oha da. ol. 
masa da halkı faşeye kafi stokları 
bulundul:\tnu iddia ctli&'lnl. bundan 
başka onun ötedenberi Almanları 
vedka usulü ile ya,atarak silahlan. 
ma programına en hüyUk ehemmi
yeti ''erdiğini, hatta Mare .. al Giirin. 
gin "terc~·ağından evvel silah,, dedi. 
ğinı hatırlattıktan sonra. şu miilale. 
aları ileri sürüyorlnr: "iktısadi harp 
yUziinden mfüıadere olunan mallarm 
ancak yUzde beşi hubuhattı. Gerisi 
ise, silah ve miihfmmat ima1ine ya
nyacak maddelerdi. Almanyanın bu 
maddeleri halkı doyurmak için kul
lanması da beklenemt-zdi. Çiinkü o. 
nun prenıtihi. halkın ekmeğine tere. 
yağı siirmek değil, onun eline silah 
\'ermektir. 

l!'rlnh(9çepnınt t'mf cm cm frnfcm 
Fakat bütün bu mUlahazalar bir 

tarafa bırakılır v~ gıda maddelerinin 
beynelmilel hukuk bakımından ka
çak sayılıp sayılmıyacaj{ı meselesin. 
den de o;arfınazar edilirse, iki tara. 
f ın da birbirini aç bırakmayı i'itihdaf 
ettil!i şiiphe götiirme7.. Çünkü. nnsıl 
Almanya hariçten gıda maddeleri ge 
tirtmeğe ve Alman halkını hunlarla 
beslemeğe mecbursa, İngiltere do ay
ni mecburiyet içindedir. Belki de 
İngilterenin bu yoldaki mecburiyeti, 
Almanyanın mecburiyetinden daha 
§İddetlidir. Almanyanın. İngiltercyc 
kar~ı a~tığı tahtelbahir harbinin he. 
defi de İngiltereyi aç bırakmaktır. 
Alman:nnın İngiltereyi aç bırak. 

n1ak ve böylece harbi kazanmak i<>
temeı;ine mukabil, İngilterenin ha<,
:ınına ayni silahı kullanmasını da ta. 
bii görmek icap eder. 

Bu yüzden hugiinkü mulıarf'be, 
Yalnız silah muharebesi de~ilclir. 
Ayni zamanda bir iktısat harbidfr \'C 

her taraf diferinl aç bırakarak fa 
harbi kazanmayı istihdaf ediyorlar. 

Onun için iki taraftan herbiri, di· 
i:erine ait sivil halkı rahat rahat do
Yurmasına imkAn vermemeyi bir 
ıaruret sayıyor ve bu zaruretin t. 
eaplannı yapıyor. 

Tahlif Edilen Mebusla·rımız 
Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) -

Büyiik Millet Meclislnin dünkü lçti
rna1nda Kastamonu mebusluğuna se
çilen Hüseyin Rauf Orbay ile Urfa 
mebusluğuna intihap edilen Razi So
:'ferin intihap mazbataları tasdik e
dilrnis ve her iki mebusun tahlifleri 
icra ~lunmuştur. 
Muğla mebusu doktor Hüseyin Er

cannı da ölümüne dair Başvek!let 
tezkeresi okunmuş, ve bir dakika a. 
l'akta sükut edilmiştir. 

ln9ilterenin Yeni 
Parls Elçisi 

Paris, 8 (A.A.) - İngilterenin ye
ni büyük elçisi Sir Ronald Hugh 
Carnplell Parise muvasalat etmiştir. 

Okuma 
Seferberliği 
Başhyor 

Ankara, 8 (A.A.) - Cümhu. 
riyet Halk Partisi bu kış dc\'
resinde her halke"·inin o mulıi. 
tin imkfın ve ihti;vacma göre, 
"Tiirkiye okuyup yazma kurs
ları, açmasını bütün teşkilatına 
emretmiştir. 

Bu kurslara 18 yaşından yu. 
karı, okuma yazma bilmiyen, 
kadın ve erkek ,·atandaşlar alı. 
narak l\faarif Vekaletinin mil
let mektepleri programına uy. 
gun bir şekilde okutulacaklar. 
dır. Bu kurslara devam eden -
]erden fakir olanların okuma 
malzemeleri halkevlerincc te. 
min edilecektir. 

Ciimhuriyet Halk Partisinin 
ehemmiyetle üstiinde durdu~u 

ve takip ettiii bu teşebbüsün 
miihirn bir yurt ihtiyacını kar-
ılıyacağı şüphesizdir. ................. ~ ....... . 

DC"~iliye Vekilinin 
Mühim Bir Nutku 

Malatya, 8 (A.A.) - Dahiliye Ve
kilimiz, şereflerine belediyede veri. 
len ziyafette demi~tir ki: 

"Dahiliye Vekaleti vazifesini al
dıktan sonra Anadoluya ilk şeyAlıa
timin üçüncü merhalesinde buraya 
geldim. Bundan evvel gördiiğüm vi
lnyetler ve burada gördüğüm man. 
zara ınesul bir adamı teşci edecek 
mahiyettedir. 

Cümhuriyetin yegane mesnedi. 
memleketi için hiçbir fedakarlıktan 
çekinmiyen halkın beraberliğidir. 

Cümhuriyet idaresinde memleketin 
yükselişinin temeli, nifakı gömmek. 
tir. 

Faik Öztrak, iç ve dışta bu kadar 
kuvvetli oluşumuzun tesanüt ve b ir
lik neticesi olduğunu, bunun hiçbir 
vesile ile ihlaline müsaade edilmiye
ceğini ehemmiyetle tebarüz ettirdik. 
ten sonra sözlerine devamla demiş. 
tir ki: 
"Halkın huzurunu bozan sebeple. 

rin başında, şahsi garezler gelir. Bun 
!ardan uzak kalacağız. Millet hiz
meti her şeyi millete vermektedir. 
Neyimiz varsa, neyımız olacaksa, 
milletin hizmetine koyacağız.,, 

Elazığ. 8 (A.A.) - Dahiliye Veki. 
li Faik Öztrak dün buraya gelmiş ve 
karşılanmıştır. 

Bulgaristan İle 
lngiltere Bir 

Anlaşma Yaptı 
Londra. 8 (A.A.) - Hariciye Ne

zareti ile Bulgaristanın Londra elçisi 

arasında bugün teati olunan bir no
ta lle iki memleket arasındaki tictt

ret mübadelelerinin ve tediye şart. 

larının kolaylaştırılll'lasını temin e

den bir anlaşma akdolunmuştıır. 

MoskoVa Müzakeresi 
·Tekrar Başlıyor 

Molotof'un Son Nutku, Rus • Finlandiya Gerginliğini 
izale Etti. Fin Murahhasları Talimat Aldı 

Londra, 8 (Hususi) - Moskovada 
bulunan Finlandiya murahhasları 

hükumetlerinden istediit~eri talimatı 
aldıkları için müzakereler yeniden 
başlıyacaktır. Fin murahhası ve ma
liye nazırı Tonner d~n hükumet 
merkezi ile uzun telefon ınuhabere
leri yapmış ve miizakcrelcrin deva. 
mını temin etmek üzere bulunan ye

ni esaslar hakkında malümat ver

miştir. 

Gerginliğin zevaline yardım ede~, 
Molotofun ikinci nutkudur. Bu nutuk 

Finlandiyada. samimi sayılmış, çok 

iyi tesir etmiştir. 
Gerginliğin zevaline mebni merke. 

zi hükumeti tahliye eden kimseler, 
evlerine dönmektedirler. Mektepler-

den bir çoğu önümüzdeki pazartesi 
günü tekrar açılacaktır. Helsinki ta
bii haline avdet etmekte ise de pen. 
cereleri muhafMa için konulan h.um 
torbaları henüz kaldırılmamıştır. Ge
celeJli. sokaklar da karanlıktır. Bu da 
gösteriyor ki Moskova görüşmeleri 
henüz kati bir neticeye bağlanmış 

değildir. 

Estonyada: 
Tallinden haber verildiğine göre, 

Sovyet Rusya son pakt mucibince 
kendisine verilmesi icap eden Baltık 
denizi adalarında kain üslerin yerine 
şimdi Estonya arazisi dahilinde hava 
üsleri verilmesini istemektedir. 

Letonyada: 
Letonya, Alman ckalliyctlerinin 

Göring, Amerika 
8 Bin T aggare 
Veremez, Digor 

Roma. 8 (A.A.) - Sovyet Rusya- Almanlar tarafından baş vurulabile
nın Bertin sefarethanesi salonlarında cek çareleri tetkik eden muharrir, 
Sovyet ihtilalinin yıldönümü müna- kafilelere harp gemilerinin refakat 
scbetile verilen resmi kabul esnasın- edeceği şüphesiz olduğu için denizal
da Mareşal Göring Messagero g::ıze. tıların bu kafilelere muhalefet et
tcsinin bir muhabirine Amerikanın melcri zor olacağını bildiriyor. 
müttefiklere 8 bin tayyare vermiye Amerikanın İngiltereye gönderece. 
muktedir olacağını zannetmediğıni ği tayyarelerin ilk kafilesı Nevyork
söylemiştir. tan hareket etmiştir. İnt::ılterenin A-
Mareşal Göring hava harbi hak- mcrikaya evvelce sipariş etmiş ol -

kında da bugünkü harpte düşman duğu 456 tayyare şubata kadar İn. 
gemilerinin araziden daha mühim ol- giltereye gelmiş olacaktır. 
duğunu ilave etmiştir. Roosevelt'in beyanatı 
Nakliyat arızaya uğramıyacak Roosevelt, gazetcileri kabul ede-

Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork rek Amerika vapurlarının Panama 
San gazetesi yazıyor: kumpanyasına devredilmesinin bita. 

Mütte!ikler, Amerlkadan 5atın al. raflık kanununa muhalif olmadığını, 
dıkları malzemeyi Alman denizaltı Amerikalıların mallarını bitaraflara 
ve tayyarelerine rağmen, kafileler satmak hailına malik olduklarını ve 
halinde nakle muvaffak olabilecek- fakat satılan gemilerin mürcttebı:ıtı 
lcrdir. arasına giremiyeceklerini bildirmiş-

Bu nakliyata mani olabilmek için tir. 

Yugoslavya Amerikada 
İle Türkiye Sovyet 

Almanyaya iadesi hakkındaki mua
hede ahkamına tevfikan bütün Al. 
man cemiyetlerinin feshi hakkında 
bir kararname isdar etmiştir. 

Alman Ekalliyetleri : 
Riga, 8 (A.A.) - Stettin ve Gydi

na'ya müteveccihen memleketlerine 
iade olunan beş bin Almanı hamil bu
lur.an iki vapurun Letonyadan ha::-e. 
ket etmiş olduğu. haber verilmekte
dir. Memleketlerine iade edilecek o
lan diğer Almanları hamil vapurlar, 
Libau ve Vindau'dan hareket edecek. 

lerdir. 
Memleketlerine ta.de edilmekte o

lan üç bin Almanı hamil olan Steu
ben vapuru yüzdürüldükten. sonra 
Gotenhafen'e hareket etmiştir. 

Yu9oslavya 
Macaristan 
Münasebatı 

Roma, 8 (A.A.) - Belgratto.n bil
diriliyor: 

Macar köylü partisi reisi mebus 
Eckart, dün Belgrada gelmiştir. Mu
maileyh Başvekil muavini Maçek ile 
bir mülakat yapmıştır. Ecknrt, bugün 
Hariciye nazırı Markoviç ile görüşe. 
cektir. Macar - Yugoslav münasebet 
lerinin tanzimi bakımından bu ziya. 
rete hususi bir ehemmiyet atfedil
mektedir. 

Tanınmış Bir Alman 
Sanayicisi lsviçreye Kaçtı 
Amsterdam, 8 (A.A.) - Telegraf 

gazetesi, tanınmış Alman ı::anayicilc
rinden Fritz Thyssen'in İsviçreye 
kaçtığını bildirmektedir. 

Thyssen, 200 milyon marka baliğ 

olan servetini terk etmiştir. 

Romanyada Bir. Kapitalist 
Tevkif Edildi 

Bükrcş, 8 (A.A.) - Rumen mali
ye ve endüstrisinin tanınmış eleman
larından Mnx Ausghnitt, dün akşam 
tevkif edilmiştir. Resitza fabrikala
rında mühim bir hissesi olan Aus
ghnitt, Romanyanın en mühim çelik 
fabrikalarmdan biri olan Titan Nad-

A d Al ht 1 v rag'ı da murakabe etmekte idi. 
rasın a ey ar ICJI Bir müddettenbcri Rumen adliye 

Belgrat, 8 (A.A.) - Yugoslavya- Vaşington, 8 (A.A.) - .Moskova- makamları kendisini döviz kaçakçı-
nın Ankara elçisinin Belgratta bulu- nın son ithamları, Amerikan mahfil. lığı yapmak, kaçak suretile mal sat. 
nuşunun siyasi müzakerelerle alfıka- terinde istihza ile karışık bir istih- mak ve sahte evrak kullanmak snre
dar olduğuna dair bazı ecneb1 gaze. fafla karşılanmıştır. Siyasi mahfille- tile Rumen tabiiyetine geçmekle it
telerde ç1kan haberler salahiyettar rin sinirlenmesi neticesi olarak, Sov- ham etmekte idiler. 
mahafilce tQkzip olunmaktadır. yet ihtilalinin y1ldönümü münasebe- Ausghnitt'in Romanyanın son Ya. 

Elçi, geçenlerde ölen annesinin ce- tile Sovyet büyük elçiliğinde verilen hudi maliyeci ve sanayici.,,i olması 
naze merasiminde bulunmaK üzere suvareye davetli bulunanların bir ço- ı dolayısile tevkifi Bükreşte büyük bir 
Bclgrada gelmiştir. 1 ğu bu davete gitmemiştir. tesir husule getirmiştir. 

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

H A·Dl.S E:L'ERlN .. · ·. İ çvUzü. 

~EiEK 
Fıtralarımız 

Yazan: B. FELEK 

B ayram gelirken hepimizin - o .. 
ruç tutan ve tutmıyan - her 

miisliimanın düşündül:-ü fıtra bah
sinde ]af etmemek nıiimkün mü? 
Karnı doyan her Tiirk, bayramda 

bir fıtra sadakası vermesini her şey. 
den üstün tutar. Zaman, iş, kılık, şe

hir hayatı, huliısa bundan on Ü<: asır 

ev\'e} mevcut olmıyan bir takım a. 
miller müslümanlan e ki şekilde beş 
vakit namazdan kısmen alıkoysa bile 
hiç kimsenin fıtrasını vermemeyi ak
lına bile getirmemesi dinin bu içti. 
mai ve ahlaki vazife fnc Türk müs. 
lilman kütlesinin bağlılığını a~ıkça 
göstermektedir. 

Ger~i memleketimizde fakir yok 
değildir. Lakin elimizin yardıma e. 
remedi

0

ği ve gözümüzün keşfedip 
göremediği ne fakirler, biçareler, 
kimsesiz ve yoksullar vardır ki; bun
ları bulup onlara yardım etmek her. 
birimizin şah:ııi imkanlarımızın Us. 
tiinde bir te~ki1at i"idir. 

Bunu da ancak Kızılay gibi, Ç..o
cuk Esirgeme kurumu gibi hayır mli· 
es~escleri ~·apabilirler. 

Bu mülahaza iledir ki, Türk Ba'\"'a 
kurumu, ba~·ram fıtralannı, kendisi 
ile beraber yukarıda isimlerini yaz. 
dığım iki hayır mtic seo;esi arasında 
payla5mak üzere toplamaktadır. 

Tayyare hiicumlarının bir memle. 
ket halkına, bir memlckefi.n senet 
ve umranına karsı yaptığı· ölt'ülmez 
tahribatı son JJehistan faciasında 

dehşetle gördük. 
Hudutlarımızı dii~man kuvvetleri. 

ne knrşı konıyan kahraman asker
lerimiz bir taraftan bu vazifelerini 
horkc~in takdirine mazhar olacak 
bir ka!lramanhkla ifaya amade du. 
rurken, biz de bu ufak yardımları. 
mızla yurt göklerinin bekftretini, ço .. 
luk çocuğumuzun, mal ve canımıun 
selametini ve vatanın hava emniye
t ini sağlamak için fıtralanmızı buro. 
~·a \•erirc;ek: hem meo;eJA zelzelede 
evi barkı yıkılmıo:, ac;. sefil kalmış 

htkec;ler gibi. ya doktorsuz, deva~ız 

\ ' C mecalsiz, Allnhtan medet bekli. 
yen hastalar t?İbf arayıp bıılamıya. 

cağımız ~·oksu) ,.e muhtaçlara her 
an efkııt kuca~ını açan ve dalma 
yardıma koşan Kızılay ve Çocuk E. 
sirl!eme kurumunun okşayıcı ve di
riltici cllerile bunlara yardım et. 
me imkanını huJmu~, hem de vatan 
miidnfaasının en ha!';sas bir w:viye. 
tini takvb·e ctmi~ olunız. 

Bilirim ki: bu satırları okuyanla. 
nn, zaten bu sözlerimi dinlemlye ih. 
th a ları yoktur. Onlar vazifelerini 
henden iyi bilirler. 

Anadolu Aiansının 
Bir Tavzihi 

Ankara, 8 (A.A.) - İstant.ulda 
İstiklal caddesinde 26 numaralı bina. 
da Halk Opereti namile faaliyette bu
lunan Mulenruj müessesesinin Cüm
huriyet Halit Partisi ile hiçbir alak:ısı 
olmadığını tavzihe Anadolu Ajansı 

mezundur. 
-o--

Takas Talepnameleri 
Hakkında Bir Karar 

Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)
Takas talepnamesi tescil ettirilme. 
den ihracatta bulunup ta bilahare 
malın herhangi bir sebeple takasa 
tabi tutulması zarureti hasıl olduğu 
takdirde keyfiyet Merkez Barı~~asın
ca tetkik edildikten sonra takas ta. 
lepınamesi tescil edilebilecektir. 

Yugoalavyacla bulunan Alman azlık/an tehcir Ja mütemadiyen istişareler, ve müzakerelerle Hastabakıcı Hem§İrelerin 
planının tatbikına mukavemet için aralarında meşguldür. Resmi Kıyafetleri • 
kuvvetli tefkilat yapmaktadırlar. Bu işi organize * Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)-
etmek üzere Hasaeling i•mincle birini kendileri• • Alman~·ada So\·yet dostluğu ~ünden giine artmakta- Kızılay hastabakıcı hemşirelerin kJ-
11e reia tayin etmişler ve bu zatı Belgrada gönd·er- dır. Alınan .rad~·oları, Rus radyolarını nc~re delalet et. yafet talimatnamesini vekal~t ala. 
mişlerclir. meğc hazırlanmaktadır. Ti~·atrolardn Rus piyeııleri kadarlara bildirmiştir. Talimatname * h•msil edilecek, sincmalnrda Rus filmleri gö'iteriJe. ye göre, hemşirelerin vazife esnasm-
Alm~n~·a ka)·hPtmckte bulunduğu denizaltı gemileri. cek \'e gazetel<'r Rus miielliflerinin eserlerini tefrika da mutlaka bu talimatname ile tes-
nin yerine yenilerini yapmakta vnkit kazanmak lı;te. edeceklerdir. Alman gan•telerinden hiri. unu ynzı. bit edilen kıyafeti iktisap etmeleri 
dlği için. nihayet hu husu .. ta Sovyetlerin Baltıktaki ~·or: .. Garptan öğreneceğimizi öğrendik, şimdi biraz da lfizımdır. Ancak vazife haricinde ve. 
tcrsanelerimlc:n istifadeye karnr vermişlerdir. Alman Şarktan öirenmeliylz.,, ya hariçte istedikleri kıyafetle gez. 
Amiralliği, bu işin tesrii liizumunu blldirnıistir. * melerinde bir mnhzur yoktur. * • Rıuyanın aldığı bitaraf vaziyet üzerine Fon Rib- --o--
Bitler, Fransayı lngütereclen ayırmak lilırinin bentrop'un tekrar Moıkovaya gideceği ıarar ile Gümrükler Vekaletinin 
muf)Q/la.k olamıyacağına kani olmu1tm. MuHoli- söylenmektedir. Yeni Bir Tamimi 
ni'nin, Alman taraftan nazırları kabineden çıkar- * Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)-
ma.n ve Sovyetlerin bitaraf kalacıdJannı ilan et- • İngiliz tayyareleri Almanya üzerinde yaptıklan keşif Gümrük Vekaleti beyazımtırak kop. 

' B • •. .1 L - • h ~_,. l uçuştan neti~esinde Almanyanın gl2li hava Uslerlnt ye kağıtlarının da beyazlan gibi it. men Bitleri şaşırtmışhr. ır a,yuanoerı uaıae e- halı'ne mu··saade edilmemesini V" H' l keşfe muvaffak olmuşlardır. Bu kesfe büyUk ehemmi- " 
rin iiz:iintüıüyle hayli zayıflayan ıt er, günler- yet verilmektedir. Çünkü hava hiicumlarile Alman yolcuların beraberlerinde getirecek. 
clenberi Başvekalet bincuından çıkmamı~tır. Ora- hava üslerini imha miimkün olabllerektir. leri azami iki adet gaz maske~inin ':------------------------------------------------------------..! de zati eşya sayılmasını gumrükle-

• 

• 

re bildirmistir. 



' L Denizlerdeki Korkunç Harp J 

Almanya, Korsan · 
Harbinden Hiçbir 
Şey Kazanamaz! 

A lmanya, Büyük Harpte ol
duğu gibi bu clefa da hem 

denizüstü ve hem de denizaltı ge
milerile ticaret ve kor:sı:ın harbine 
geniş mikyasta başlamış bulunu
yor. Almanlar Büyük Harbın ilk 
günlerinde gerek denizaltı ve ge
rekse denizüstü kuvvetlcı-ilc yap
tıkları korsan harbinde kazandık
ları muvaffakıyet ve zaferleri bu
gün de kazanacaklan iimit ve 
gayesile geniş mikyasta denizaltı 
ve korsan harbine girişmişlerdir. 
Fakat Almanları Büyük Harpte ne
den muvaffak oİduklarnı ve İtilaf 
devletlerini uğraştırabildiklerini 
ve bugün ise neden muv.nffak ola
mıyacaklarını kısaca dü;;ıünelim: 

Büyük Harpte açık denizlerde 
bulunan Alman kruvazörleri Bü
yük Harbin patlamasile ana vatan
dan aldıkları gizli bir emirle müs
takil harekata ve korsan harbine 
başladılar ve her biri, İngiliz tica
ret yollarını müteaddit yerlerde 
kontrol etmiye ve ticaret gemile
rine saldırmıya başlıyarak birden
bire İngiliz ticaretini durdurdular. 
İngilizlerin geniş istihbaratına rağ
men, Alman korsan gemilerinin ne
relerde olduğu ve faaliyet sahala
rı bir türlü öğrenilemiyor ve buna 
karşı tedbir alınamıyordu. Bu da o 
zamanki telsiz telgraf cihazının 

noksanlığından, kifayetsizliğinden 

ve tüccar gemilerinin hemen hep
sinin telsizden mahrum oluşun

dan ileri geliyordu. 

Saniyen harpten bihaber olan 
bütün İngiliz ticaret gemilerinin 
hepsi de yolda ve İngiltereye gel
mek üzere limanlardan çıkmı~ bu
lunduğundan Alman korsan gemi
leri bol miktarda av bulabiliyorlar 
ve çok miktarda muvaffakıyet gös
terebiliyorlardı. 

Bunlardan başka Alman kor. 
san gemileri vazife aldıklan mın
takalarda istedikleri her tUrlü mal
zemeyi de bulabiliyorlardı ve her 

Alman korsan gemisini de bir si
vil gemi takip ediyor, peşinden kö
mürünü, suyunu ve canlı gıdasını 
taşyor, randevu mahallerinde 
muntazaman bulunarak bu gemi
lerin ikmal işlerini mükemmelen 
görüyorlardı. Keza Büyük Harpte 
Almanyanın elinde bulunan müs
temlekeler de bu ihtiyacın kolaylık
la temin edilebilmesine vardım e
diyordu. 

B ugün ise vaziyet böyle de
ğildir. Almanya, kendi kor

san gemilerinin ve denizaltılarının 
muvaffakıyetini kolaylaştıracak 
hiçbir avantaja malik değil~lir. Bü
yük Harpte olduğu gibi ne elinde 
müstemlekesi vardır ve ne de kor
san gemilerinin ikmal işlerini te
min edebilecek sivil gemiler gön
derilebilir. Bugün bütün Alman ti
caret gemilerinin bir kısmı Alman
yaya kaçabilmiş ve bir kısmı da 
b itaraf devletlerin limanlarında 
kapanmıştır. Esasen bunlar ser -
best te olmuş olsalar İngilizler ta
rafından birer fare gibi kapana sı
kıştırılarak batırılacaktır. Şu hal
de gerek Alman denizaltı gemile
ri ve gerekse Alman ko:san (kru
vazörleri) gemileri her türlü ihti
yaçlarını ve ikmal işlerini ya ana 
vatandan ve yahut ta bitaraf li -
manlardan temin edebilecektir. 
Bunun da kötülüğü kendiliğınden 
tebarüz eder. Kaldı ki, Almanya 
Büyük Harpte bu işe beş kruva
zör tahsis ettiği hald0

, bugün an
cak 2 gemiyi engin denizlere saln
b llmi tir. 

Saniyen, İngiltere, Büylik Harp
te olduğu gibi bugün mechulıit içe
risinde de ·rildir . Bu11ün İngiliz a
miralliği Alman korsan gemilerini 
adım adım takip etme'-tedir. 

Büyük Harpte İngiltere bunu 
yapamamış, bazan ticaret himaye-

Bir denizaltı, ıuyun içincl-en deniz.in ıathını gözetliyor 
ve avlıyacak gemi anyor 

" Yazan ~ 

H. KORUR 

sini ve hazan korsan gemisi arama 
işini ihmal etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Bugün İngilizler, ticaret yolları
nı ve ticaret gemilerini denizüstü 
kuvvetlerile himaye ederken bu iş 
için denizaltı gemileri de kullan
mıya başlamışlardır. 

Bu harekatın Fransız denizaltı 
gemilerile mü~terek olduğu da ri
vayet edilmektedir. Bugün deniz
altı gemisi bakımından dünyada, 
ikinciliği muhafaza eden Fran
sanın bu kuvveti İngilizlerle bir
likte Almanlara karşı kullanmast, 
Alman korsan ve denizaltı gemile
rine denizlerin dar edilmesi de
mektir. 

Bütün bu vaziyetler ve bugün

kü deniz kuvveti farkı gösteri
yor ki, Almanya bu defa korsan ve 
denizaltı harbinden umduğu mu
vaffakıyeti bulamıvacak ve elde e
demiyecektir. 

lngiliz Denizaltı Filosu: 

B üyük Britanya hükumeti Bü. 
yük Harpten sonra, Cihan 

Harbinden aldığı dersler üzerine 
denizaltı gemisinin kifayet ve e. 
bemmiyeti hakkında mühim ka
rarlar vererek deniz bütçesine 
denizaltı için mühim miktarda tah. 
sisat ayırmış ve hemen denizaltı 
inşasına başlamıştır. Halen elinde 
917 de inşa edilmiş denizaltı ge. 
mileri de bulunmaktadır. Büyük 
Harpten sonra yaptığı denizaltı 
inşa programını üç kategoriye a
yırmıştır. 

1 - Açık deniz ağır denizaltı 
gemileri. 

2 - Sahil denizaltı gemileri 
(Kabot). 

3 - Mayin dökücü denizaltı ge
mileri. 

1 - Açık deniz ağır denizaltı 
gemileri: 

937 senesi başında İngiliz do. 
nanmasında 37194 mecmu tonluk 
bu sınıf 24 denizaltı gemisi vardı 
ve sene sonunda inşa edilmek üze. 
re de deniz üstünde 1090 ve deniz 
altında 1570 tonluk olacak 12 adet 
denizaltı gemisi daha tezgaha kon
du, inşasına başlandı. Bu gemiler 
938 yılı sonunda ve 939 yılı ilk ay-

lannda denize inmiş ve bugün va. 
zife görmektedirler. En son inşa 
edilen mezkur 12 adet denizaltı 
gemisi deniz üstiinöe 19 ve deniz 
altında 10 mil s rattedir. 1 adet 

10.2 santimetrelik topla 6 torpido 
k-0vanı 12 torpido ile teçhiz olun. 
muşlardır. Boylan 80 metre ve 
genişliği 8 metredir. Mürettebatı 

60 kişidir ve 4400 beygir kuvvetin. 
de Dizel motörlcriyle donatılmış

tır. 

Diğer 27 adet denizaltı gemisi. 

nin 3 adedi su üstünde 1850 ve su 

altında 2710 tonluk denizaltı kru. 

vazörüdür. 1934 te yapılmış ve 

935 te ufak bir tadil görmüştür. ı 

adet 10.2 santimetrelik topla 2 a. 
det makineli tüfek ve 6 torpido 
kovanı 12 torpido taşırlar. Boyları 
100 ve genişliği 8.6 metredir. Mü
rettebatı 60 kişidir. Nısıf kutru 
seyri 20.000 mildir. (Almış olduğu 

mayi mahrukla ı-_:ır bir yere uğra
madan seyredebileceği mesafe) 
Süratleri deniz üstünde 22.5 mil 
ve su altında 10 mil olup di'inya. 
nın en kuvvetli denizaltı ejderidir 
ve isimleri Clyde, Severen, Tha
mac (932) dir. Diğer 5 adedi. 928 
ile 930 seneleri arasında inşa edil
miş su üstünde 1475 ve su altında 
2015 ton olup su üstünde süratleri 
17,5 ve su altında 9 mildir. 1 adet 
10,2 santimetrelik topla 2 adet ma 
kineli tüfek 8 torpido kovanı ve 
16 torpido taşırlar. Boyları 83 met
re ve mürettebatı 50 kişidir. 

Diğer ikisi de 1926 senesinde 
yapılmış su üstünde 1349 ve su al
tında 1872 ton olup süratlcri 15,5 
ve 9 mildir ve yukardaki denizal
tı gemilerinin silahlarını taşırlar, 

boylan 79 metredir. Bu kategori. 
ye dahil geri kalan 3 adet df'nizal
tı gemisi de 1917 de inşa edilmiş 
926 da tadil edilmiş denizaltı ge. 
mileridir. Bunlar bir adet 10,2 san
timetrelik top, bir makineli tüfek 
ve 4 torpido kovanı taşırlar. 

2 - Sahil denizaltı gemileri: 
Bu kategoriye dahil İngiliz do

nanmasında halen 13230 mecmu 
tonluk 24 adet denizaltı gemisi 
vardır. Bu denizaltıların bir kısmı 
540 tonluk ve süratleri 14 mildir. 
6 torpido kovanı taşırlar ve boyla. 
n 56 metredir. Diğer bir kı!lmı su 
üstiinde 670 ve su altında 960 ton 
olup süratleri 13.5 ve 10 mildir. 
Ve 937 yılında donanmaya ilti. 
hak etmiştir. Bir adet 7.5 santi
metrelik topla 1 makineli tüfek ve 
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İŞİN ŞAKASI 

Yine O Mesele 
Yazan: NACI SADULLAH 

F ransız ıazetelerinl ıözden ıeçlrirken, en ca:r.ip buldutum hususiyetlerden 

birisi de, Fransız devleUnln ve Fransız 

devletine mensup, hattA Fransız erkAnı

harblye;ıine tAbi bazı makamların veya 
müesseselerin, yapılan neşriyata karşı gös
terdikleri sonsuz tahammül ve müsama
hadır. 

MeselA, şimdi, Fransada - harp dolayı
slle - çok sıkı bir sansür var. Bu yüzden, 
bundan evvel de bir ikl vesileyle yazdığım 
gibi, Fransız gazeteleri, hazan, \çine mü
rekkep damlamamış tertemiz bire?' defter 
Jıibi, bembeyaz, eıkıyorlar. Fakat buna 
mukabil, bazı Fransız ıaıetelerl, sansUrt 
ateş pO kilrüyorlar. '.Makaleler, fıkralar, ve 
~arikatürler, k!lfre yakın tAriılerle, ze
hfre yakın nüktelerle, usturadan keskin 
eizstilerle dolu. Ama, gelin görOn Jel, ıJ(\zclcn 
ı?eçlrdlğl gazetelerdeki yazılardan birr.ok
lıırını 5deta insafsızca maka~an l!!e<"lren 
cıan!iir, kendisine satasan, saldıran fılcra

tnnn tek kelimesine, kendisine hücum e
den makalelerin tek nnkUısına, ve kenctl
cıini i~neliven karikatürlerin tek çizgisine 
<>linl ~iirmüvrır! 

Me,.,rU. TJOuvre ıtıı7ete!fnln Sııfnt-Grn
'lfı>r :ıdınd:ı bir mııhamrl •ıır. Bir ırlin. b·• 
~nıc lhtiv:ıtlı muhıırri.rln fıkrıı"'1, basbın n

;ıih ıı:ını:iil."11n Sf!l'T'itıl' ufrııdı Vt> onun "'"" 
'•ınund11. vıılnT'l., hf"T'ıtünlrll fıkı'ıı"1nt1'1 i'lal
.,,f serlı>vhaslle, lm7M1 k11ld1. li"ııkat Tı\u
lııınir Jm7.aınntn bmnbos bir ~tun altınd :'I 

"ırakılma~nın ııemnı hA7.mı>dcmem!s 01A
"t1'k: ki. erlPı;i l'iin AAnsörP Hi"t:I. Onım ht• 
"tlııkı>ı.ıtla yazdığı fıkra, fU cümlelerle 'lfaş
'ıvordu: 

·~11 c:1hııh. P<>rlcıte h:ı"V'l\ ırı17•1"1 c1"1lf'lf'V" 

'-'nlh-ıı hfrıııo: •11lmıttr ~•·tirdi. Yfllh'!ı\lr 
~<>ndP1M'l J<:lııtt-ı. Ak~m nıo:Prl ırlnf' ıtnnP"" 
'•-ı'lıı.ı<itıı~ 'Rl'lvl,. hııvııl r. 'Par!""' hk .,al{ıcı

""T"'nT 7.ııten. bo,.,ı'k: hııv11. ıı<ıık .,,ırııt ı-1· 
ı..ınir• Ondıın h:ınC!iml7 hnc:1::mfT'17 H~ ]l'f.,. 

,..,rnmı hPn!m . .,aT'ln havanın dfü;eleceğinr 
ı,.,rıııııtlm v:ır'" 

C::ııint - CTr:mfm-. liu ei1nıl .. 1erl .,:ı .. ı'lı1<
• ·ırı <ırınra. rrlvmPvi k:ınııtın, bir yıldız lco

"llVor. ~. n1{ı1V\1M.1lannıı~ 
•_,. Sl7.. dl'""'M'du. "t'tl11-:ıMdakt 'fllhrlıır• 

''ııvııc'lıorı. "" Tnllnıı~ bularıı'k c'lııı'lıı'k h!\k
•nnil7 dı>llil mı~ F:ıkat ıııın~r Hltnf!(~,.. d:w
•:ınmru<aTdı, h"'" size, o "labrlan bile ya,;a
'1'11Tcıe;ı'k1mı. Salon: 

• - CanTTn, ıırtık mQbalAla edlyorııun!'' 
'lı>mf'vfn. Zlnı ııtınsör. 

"- Fr:ıııscıdnki hava v:ırl.,P.tlnl. AttrıaT' 

"'rkAmb1\rbive!IIT'" ffqıı r.diyor!" diyerek, o 
t:ahrlan dıı !lil,.bllirdi'" 

'S l.n - Gran er, tnı fl"ltr1!T.la meım tyt

"P. alamamış olacak ki, bir Jdln. sonra. 
o:anı:6rr.. bir defa daha 'fiiklendl . O y<ı71-
cıında da sansörün taeylkını clddt bir şld
ıfotle tenkit ediyordu. HattA. hakaret sıı
vıl ııbile<"P.k dereeede okkalt kelim,.ler 'k:ul
lanıyorrlu. Ve bütün bunlardan ıscmra: 

'- Bence, divordu: ,Bizim sanror• bu 
kadar roz azdır. o bundan eok daha atır
larına müstııhaktır. Ve ben, ona lAvık ol
duğu derecede alır bir lisanla hitap ettnt
ye simdi başlıyorum." 

Zeki Fıran~ız muharrlrl, bu ııonuncu ke
limeden sonra açtı~ fkl parantezin orta
sına, şu cfimleyi ilftve ediyordu: 

(Burada, tam 2000 kelime. tarafımdan 
sansüre edilmiştir.) 

* BOtün bunları hazmeden F.ransı7. ~ansö-
rüniln hudut.-ıu7 tahammülü ve müsama
hası şayanı takdir değil mi? 
Şimdi bir de beni dUşünnn: Siz benlm, 

bu sütuna girmek üzere yazdıklarımın an
cak dörtte birini okuyabiliyorsunuz. Ve 
geri kalan dörtte üc;!lnil, hergün: 
"- Mahzurlu bulduk!" diye geri gön

deriyorlar. Bu itibarla, sırası gelmişken, 

izin verin de bizim sekretere de biraz içi
mi dökeyim: 

<Burada da, - çok değil - 200 kadar 
kelime t:ırafındıın san!IÜre edilmiştir!) 

6 torpido kovaniyle techiz olun. 
muşlardır. Üçüncü kısmı dn sc üs. 
tünde 410 ve su altında 500 ton 
olup 13 mil süratindedirler. Bu 
sınıf gemiler bir makineli tüfek 
ve 4 torpido kovanı taşırlar. 

3 - Mayin dökücü denizaltı ge
mileri: 

Halen İngiliz donanmasında 
7580 mecmu tonluk 5 adet mayin 
dökücü denizaltı gemisi vardır .. 
Bunlar 938 senesinde donanmaya 
iltihak etmiştir. Su üstünde 1520 
ve su altında 2410 tondur , süratle
ri 16 ve 8.5 mildir. Bir adet 10.2 
santimetrelik topla 2 makineli tü. 
fek ve 6 torpido kovaniyle tec
hiz olunmuşlardır. 120 adet mayin 
(torpil) taşırlar. 

Bu sınıf gemilere en son sistem 
cihazlar ve mayin dökme iı.letle. 
ri konmuştur. 

• 
İngilizler, bunlardan başka da

ha bir çok denizaltıların inşasına 
başlamışlardır. Amerikadan da de. 
nizaltı gemisi alabilecekleri düşü. 

nülürse korkunç bir denizaltı kuv
vetine ~bip olacakları meyôana 
çıkar. Ve bu vaziyette, Almanya· 
nın günün birinde denizdP. gezdi
recek gemi bulamıyacak hale gel. 
mesi de mümkündür. ' 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paru 
Mlllno 
Cenevre 

c;atLER 

8 - 11 - 1939 

5.21 
129.28 

2.9525 
6.7225 

29.1475 
Amırterdam 69. 0975 
Berlin 
Brffksel 21.7075 
Atlna 0.965 
Sotya 1.37875 

Priıı 

Madrfd 13.1075 
Varso•• 
Budaı>eff.e 23.155 
BOkreş 0.93 
Belgrad 2.49 
Yokohama 30.98 
Stokholm 31.0125 

Moc~7nAM VE TA nvtı,AT 1 
Esham ve TahvilAt üzerine mua

mele olınamı~tır. 

\:.. ~ 

TEŞEKKÜR 
Vefatile bizi matemlere garkedcn 

Meziyetin uzun hastalığında kendisi
ni sık sık yoklıyan, cenazesinde bulu
nan, ebedi gaybubetini duyup ta tel. 
graf, mektup, telefonla ve antrfile ı. 
le veya çelenk göndermek suretile 
taziyet eden muhterem dostlarımıza, 
akrabamıza ve matbuatımıza teşek

kür ederiz. 
Tedavisi için ellerinden geleni, hat. 

ta muhali yapan müdavi doktorlara, 
konsültasyona gelen yerli ve ecnebi 
profesörlere, Ortaköy Şifa Yurdunun 
sahibi Doktor Asım Onur'a ve mües
sesenin bütün mensubinine ve bil
hassa profesör Akil Muhtara. doktor 
Ekrem Şerife ve Doktor Bayan İffet 
Onur'a sonsuz şükran ve minnetleri. 
mizi bildiririz. 

Zevci: Vala Nurettin Va-Nü 
Validesi: Lamia Çürüksulu 

iki Teberru 
Müteveffa David Goldro'nun hatJ. 

rasına ithaf edilmek üzere ailesi tn. 
rafından Kızılay cemiyeti ile Türk 
Hava kurumuna beşer yüz lira te
berru edilmiştir. 

Konferans 
Beyoiilu Halkevlnden: 9/ 11/939 pcr

§embe ~nü saat 18.30 da Evimizin Tc
peba:ıındakl merkez binasında Doçent Bay 
Refii Şükrü Suvla tarafından "Millet ik
tısadı mı, cihan iktısadı mı?,, me\•zuunda 
mühim bir konferans verilecektir. Herkes 
aelebilir. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Tiirkiye 

r. A. Q. 
r. A. P. 

RadvodifÜ?:yon Postalan 
Rad:vosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 ın. 183 Kes. 120 Kw 
19.74 m. ı5t95 Kes. 20 Kw 
31.70 m !J4!'111 KM! 2n Kw 

Perıembe, 9. 11. 1939 

12.30 Program ve Memleket saat ayan, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50 
TOrk muziği: Yeni sarkılardnn milrckkep 
kanşık program), Cnlnnlnr: Cevdet Cal!la, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Şerif İçli. O
kuyanlar: Safiye Tokny, Sadi Hoşses. 

13 30/14.00 MUzlk (Karıııık hafif müzik -
Pl.) 

1800 Program, 18.05 Memleket saat a
•yarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 

Miizlk' (Rııdyo Caz orkestrası), 19.00 Ko
nuşma (Ziraat saati), 19.15 TOrk müziği 

(Fasıl heyeti), 20.15 Konuşma (Doktorun 

saati), 20.30 Tilrk Milziği. Calanlnr: Cev

det Çn,la, Kemal Niyazi Seyhun, Vecibe, 

Refik Fersan. I - Okuyan: l\fclek Tok

göz. 1 - Nezahat - Hicaz ııarlo: (Mevsimi 

Bahar geldi), 2 - Sel. Pınar - Hicaz ~ 
kı: (Yüznm gülse de kızlar), 3 - Sel Pı· 

nar - Hicaz türkü: (Şu köylünün yosma

da lozı), 4 - Dede - Şehnaz ııarkı: {Gö
nül durmaz su gibi çağlar). n - Okuyan: 

Müzeyyen Senar. 1 - Takslın, 2 - Rah• 

mi Bey - Müstear şarla: (Gel ey saki~ 
rabı tazelendlr), 3 - Zeki Arif - Maye 

şarkı: (Açıldı b hı;ede güller), 4 - Set. 

Pınar - H~ sarkı: (Gecenin matem!), 
5 - Şükrü - Huzzam ııarlo: (Ay ~per

kcn), 6 - Şükrü - BayaU ııarkı: {Ey ee
renlcr). 

21.15 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 
Necip Askın), ı - Ludwig Slede: İlkba
har melodisi, 2 - Armnndola: lspanyol 
a:ık şarkısı, 3 - Mascagnl: Kavallerlya 
rustikana, 4 - Lanner: Romantik vals, 
5 - Moussorgsky: Bir göz yaşı, 8 -
Haydn: Yaradılı:ı, 7 - T chaikowsk:r. Ele
ji (Hazin parÇa), 8 - J. Strauss: Büyük 
va1!!, 22.00 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri, Ziraat, Esham - Tahvitıit, 

Kambiyo- Nukut Borsası (Fiyat). 
22.20 Müzik (Kürük orkestra - Yu

karıdaki programın devamı). 22.35 Milzlk 
(SollsUcr - Pl.), 23.00 Müzik (Cnzband
Pl.}, 23.25/23.30 Knpnnı:ı. 

l ran Büyük Elçiliği 
İranın Ankara sefiri Fehimi baş

ka bir vazifeye nakledilmi~ ve yerine 
sabık Hariciye Nazırı Kazımi tayin 
olunmuştur. 

En son vazifesi Ef ganistan büyük 
elçiliği olan Kazı.mi, Hariciye Neza. 
retinden çekildikten sonra bir müd
det Garbi Azerbeycan valiliğini yap
mıştı. 

.----------------------------, ÇENBERLIT AŞ Sineması 
TORKiYENIN EN MUHTEŞEM SINEMASI 

Pek Yakında Açılıyor 
İİlll ......... ._. ............................. . , __________________________ , 

Sabırsızlıkla beklenen bir film. 

A LI BABAN iN 
MIRASI 

( Türkçe Sözlü ) 
Senenin en hoş, en eğlenceli ve 

en kahkahalı filmi 

Bu akşamdan itiba ren 

SA K ARYA 
Sin e masında 

Yerlerinizi evvelden aldınnız. 
Telefon: 41341 

,••••••••• Sevimli <11anntkarlarımız: 
_____ , 

HAZIM • VASFİ - FERiHA TEVFiK - MAHMUD • 

HALİDE - NECLA - ŞEVKİYE - SUAVİ ve 

TANAŞA REVOSO ARTlSTLERl 

Senenin ikinci büyük TÜRK Fi LMI 
1 • / • .....- ~"'· • • ~ • 

/ 
' ' I .~ " ... . . , . ~ J.. " ''.'" \ 

. ı I ,/ ,•· , . -

:l 
Musiki ve Jarkıla r : MUHLiS SABAHADDiN 

BU CUMARTESİ MATİNELERDEN iTiBAREN : 

SARAY ve iPEK Sinemalarmda birden 
Bu filim ayni zamanda IZMiR'de ELHAMRA 

Sinemasında da göster ilecektir. ,! ____________________________ , 
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TAN 
ABONE BEDELl 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kt 
760 
400 
160 

" • 
• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 

1500 
800 
300 

Kr. 
• .. .. 

Milletlerarası posta ittihad\na dahil 
oltnıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 80, 15, 9, 
S,li liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği~tirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru:ıluk 
pul illivesi llizımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Propaga~da 
Cilveleri 
A vrupa harbinde iki taraf ta bir. 

birlerini ikna için garip sayıla 
bilecek propaganda usullerine müra
caat etmektedirler. 

Mesela geçen gün İngilterede so. 
kakta giden bir kadın yola düşmüş 
bir paket bulUT. Paketi alıp eve geti. 
rir. Açınca içinden birtakım plaklar 
~ıkar. Bu plaklar ince mukavvadan 
yapılmıştır. Kırılmaz, merak edip 
gramofona koymuş. Bir de bakmış 

ki, Hitlerln nutku. 

Aramışlar, taramışlar, bu plakları 
yola kimin bıraktığını bulamamışlar. 
Fakat yapılan tetkikat neticesinde 
İngilterenin her tarafına böyle plak
lar dağıtıldığını öğrenmişler. 

• 
Almanyada Göbels, bütün sinema-

ların pazar günü kendi emrine veril
mesini istemiş. O günler, gençlere 
mahsus olmak üzere bedava propa. 
ganda filmi gösterecekmiş. 

• Garp cephesinde Alman hattında. 
frl topların ağzına bağlanan hopar
lörler, gece giindüz Bitlerin nutuk. 
tarını tekrar ediyorlar. 

Bu misaller bize, muharip millet. 
lerin dahilde ve hariçte propaganda. 
ya ne kadar ehemmiyet verdiklerini 
cöstermci:c kafi değil midir? 

• 
Jımeriliaya Gidecek 

Talebe Meselesi 

Avrupada okuyan talebeden bir 
kısmının Amerikaya gönderilmesi 
kararlasmıs bulunuvor. Bu talebe, . . . 
bu ay içinde Nevyorka hareket ede-
cektir. 

Bu kararda büyük bir isabet bulun 

duğuna şiiphe yoktur. Almanyada 

Jdmya gibi, mühendislik gibi, fen gi. 

bi şubelerde yetiştirmek istediğıni1. 

gençler, Amerikada daha kuvvetli 
tahsil müesseseleri bulabilirler. 

Yalnız bunlar ~imdiye kadat' bil. 

dikleri alemin tamamen dısında yep

yeni bir aleme gidiyorlar. Lisan bit. 

mezler. Ne,·yorka çıkınca, şaşırıı> 

kalacaklardır. Orada bu talebeyi kar. 

§Jlayıp, mekteplerine yerleştirecek 

bir müfettişlik te yoktur. Halbuki 
bu gençler, mekteplerini buluncaya, 

yerleşinceye ve lisan öğreninceye 

kadar hayli zaman kaybedecekler

dir. Bu kayıhın önüne geçmek için, 

biç olmazsa Ne,·york konsoloshane. 

mizin yardımı temin edilse, faydalı 

Dlur kanaatindeyiz. 

• 
Yabancı isimler 

Muhtelif defalar şiddetle tenkit o. 
lunmasına rağmen, e. ki müesseseler 
almış bulundukları bize yabancı i
simleri muhafaza etmekte, ve yeni 
açılan miie :.eseler de adlarını ya
bancı Jiıgatlerdcn seçmekte musır 

davranıyorlar. Üstelik te, birçok o
tellerde, lokantalarda, gazinolarda, 
müe:ı;seselcrde yanlı~ imla ile yazıl
mış kelimelere, cümleicre rastla. 
maktan kurtulamıyoruz. Bu vaziye. 
tin, yapılan ikazlara rağmen devam 
etmesi, hu mcv:ıo:uda ha..,sas bulunan
larda haklı bir infial uyandırınak
tadır. 

I,isana, iki bakımdan gösterilen 
bu hiirmetsi71iğin devamı, gayet ta. 
hii olarak, suiniyet şüphesi uyandı
rahilir. 

Bu itibarla. biz, bu hatadan hala 
kurtulamıyanlann, bu şüphenin doğ. 
hasına imkan hmıkmı)·at'ak şekilde 
iavranmalarını bekliyoruz! 

Z üviderze k örfezini Şimal denizinden ayırarak bir göl haline getiren 30 kilometre uzunluğundaki bu muazzam seddin üstünde bir otomobil yo. 
hı, yayakaldırımlan '\'e bisiklet yolları vardır. Solda gördüğünüz Şimal denizi, artık İjsel gölü adını alan eski Züviderze körfezi seviye~inden 

iki metre yukarıdadır. 

("' 

l. __ H_o_ıa_n_d_a_n_ın_M_ü_d_a_f_a_a_S_is_+_e_m_i _ _ _ 

Düşman Gireceğine Su 
E ıki bir Felemenk darbı, 

meseli dermiş ki : 
"Allah dünyayı yarattı. Fa

kat Holandalı da Holandar 
yarattı,, 

Şu günlerde bilhassa Avrupa ha. 
ritası üzerinde siyasi hudut değişik 
likleri olduğunu gören Amerika 
matbaacılar sendikası bir kaç ay
danberi artık bilhassa merkezi 
Avrupa haritası basmamıya karar 
vermiş. Tabii coğrafya haritaları, 
nehir gibi, dağ, deniz, göl gibi de
ğişmez hatlarile ebedi olarak yaşa. 
yıp dururken dün Çeko;;lovakya ve 
Avusturyanın, bugün Polonyanın, 
yarın da kim bilir hangi küçük 
müstakil bir devletin siyasi mev
cudiyetinin bittiğini gördükç~ bu A. 
merikalı sendikanın kararını yerin. 
de bulmamak mümki.in olmuyor. 

Bir kaç gündür bütün dünya a
jansları, gazeteleri, radyoları Bel
çika ve Holandanın cidrli müdafaa 
tertibatı almakta olduğunu, iki 
memleket hükümdarlarının bu h11. 
susta elbirliği için (Lahey) de gö
rüştüklerini haber vermektedir. 

İnşa ettikleri sedler so.yesinde 
bir kısım denizi kora yaparak 
memleketlerini genişleten Holan. 
dalılar bir istilaya uğramak tehli
kesi karşısında se•ıiyesi kendi 
memleketlerinden yüksek olan Şi
mal denizini açarak Holandayı su. 
ya boğmayı, düşman eline terket
miye tercih ediyorlar. Hatta bun
dan biraz evvel Holandalılar Ut. 
recht mıntakasını suya boğarken, 
914 de Yser nehri vasıtasile düş

mana karşı yapılan müessir :feyc
zanlan derhatır eden Belçikalı. 

lar da Albert kanalının su delik
lerini açmış bulunuyorlar, düşman 
gireceğine su boğsu.o!,, avazı.nı 
kahramanca haykırmaktadırlar. 

B u~inkü ~üvid~rze yarığı 
1284 scnesınde bır gece ko

pan müthiş bir fırtına esnasında a
çılarak 72 köyün harap olmasına 
ve 10 bin kişinin de telefine sebep 
olmuştu. 

Altı yüz seneden fazla bir müd. 
det 220 kilometre uzunluğunda ve 
75 kilometre enindeki bu boşluk 
korkunç fırtınalara sahne olup git
ti.Bu müddet zarfında fennin müte
rakki vasıtaları, renize batmış bu 
yurt parçasının kurtarılması im. 
kanlarını hazırladı. 

Bidayette bu dehşetli körfezin 
ağzını kapamayı düşündüler ise de 
oraların pek kuvvetli med ve ce
zirleri körfezin ağzına yapılacak 
seddin inşasına mani olacağı anla
şılarak bu fikirden vazgeçildi ve 
Züviderze körfezini taş dolu koca. 
rnan küfelerden yapılmış duvarlar· 
la dahilen böldüler. Oralarda tesa. 
düf edilen bir nevi killi çamur ve 
kumla harçlanan bu duvarların 
böldüğü körfezin içinde hasıl olan 
küçük, küçük gölcüklerin sularını 
da büyük tulumbalarla boşalttılar. 
Bu tulumbalann bahçelerimizdeki 

Bassın! 

-

DEJıllrıE inlM TI .,"" llFltl~lFlt - KANIU 'IE l>ElfElFKJİıt iRTia4-
YH(ll.Dl6 1 TAJt/JiıtOE .SU ~111/llPA Ti llE Sl/AlTIN~A KAlA8ÜClt 
ltAJ..40'1t AR1tzl 4114ZI. 

Zlividerze körfezini boşaltmak için inşa edilen muazzanı bendin mevkii 
ile Holanda • Almanya hududunu arösterir harita. 

rummoaıarla nisbct edilemiyccek 
kadar muazzam şeyler olduğunu 
söylemiye hacet yoktur. Mesela 
Mcdemblick isimli su basma mer· 
kezinde üç büyük elektrik motori
lc çevrilen tulumbalar, dakikada 
400 ton suyu 6 metre yüksekli3e 
atarlar. DenOever merkezinde Dizel 
motörile mütaharrik tulumbalar 
da dakikada 250 ton suyn beş bu
çuk metreye iter. 

Yevmiye 4 bin tondan fazla su 

bu tulumbalarla denize dökülerek 

20 bin hektar genişliğinde arazi

den her gün iki santimetre su ek

siltildi ve bu suretle yavaş yavaş 

kurtarılan yeni topraklar meyda

na çıktı. 

Altı asırdanberi tuzlu suyu em

miş olan bu arazinin tuzunu akar 

sular ve yağmurlar bir kaç ay için

de alıp götürdü. Buralara evvela 

patates ve yonca diktiler. Sonra 
hububat ekmiye başladılar. Böyle. 
ce Holanda yeni bir vilayet fethet
miş oldu. 

Bu arada ortada kalan İjssel gö
lünün de denizle olan rabıtası ke
silerek o da sakin bir su haline ge
tirildi ve akar sulo.rla tatlılaştı. 

Züviderze'de balıkçılıkla geçi-

nen bir çok aileler art1k denızı bit. 

miş olan buralarda ba~ka 3anat a
ramıya mecbur oldukları gibi, her 
sane bu körfezde yumurtlamıya a
lışınış olan milyarlarca balıklar da 
gelip eski yumurtlama yataklarını 
kendilerine kapayan :;cdler önünde 
telef oldular. 

Şimdi Holandanın bu kısmınd11 

bir takım alçak kanallar vardır ki. 

araziden süzülen suları çekerler. 

Bu sular, Holandanın alameti fa. 

rikası olarak resimlerini gördüğü
müz yeldeğirmenleri vasıtasil.~ iş
liyen tulumbalarla çekilereı<: bun. 
lardan daha yüksek, fakat deniz
den alçak seviyede ikinci ve geniş 
kanallara döküliirler. Bu ka
nallarda ağır ağır giden yük mav. 
naları (penişler) o arazinin nakli
yatını yaparlar ve nihayet bu su
lar da muazzam tulumbalar vasıta. 
sile (tuzlu kanallar)a dökülmek su
retile denizden aşağı seviyedeki bu 
arazi Holandaya en miimbit ve en 
verimli bir mer'a ve tarla olarak 
hizmet eder. 

Bu tuzlu kanallar kapaklar va
sıtasile denizle muvasala halinde
dir. Deniz med halinde iken kapa. 
nır, cezir halinde iken açılarak i
çindeki tuzlu sular boşaltılır. 

İşte bütün bu tertibata hakim o
lan tulumbalar harbiye nezaretinin 
bir emrile çalışmıyarak kanallara 
gelen suları boşaltmadı mı, 12 saat 
zarfında bir çok yollar kesilmiş o. 
lur, 24 saatte de birinci derecede 
su basma ameliyesi biterek topra· 
ğt tankların ağırlığına tahammül 
edemiyecek ve motörlü kıtaatla 
topçunun hareketini im.'<:ansız kı

lacak kadar çamur ve batak hale 
getirir. Üç gün sonunda da feye. 
zan tamam olarak düşman, önünde 
engin bir bataklıktan başka bir şey 
bulamaz. 

l şte Holandalıların bir istila 
ordusuna karşı istimal et

mek azminde oldukları müdafaa 
sisteminin eso.s noktası bu suretle 
memleketi suya boğmaktır. Tarih. 
te bunun seçmiş emsali vardır: 
Bilhassa 14 üncü Lui'!lin ordulan 
bu basık ve yayvan memlekette su
lar yüzünden büyük zorluklarla 
karşılaşmıştır. Bundan başka Ü
çüncü Hanrinin kardeşi Dük Dan. 
ju'nun ordusu böyle bir su baskını 
afetile mahvolmuştur. Üç asır ev
vel bu usulü İspanyollara karşı da 
kullanılmış ise de m:.ıvaffakıyet 

nisbeten uıyıf olmuştur. 
Çünkü dehşetli bir kış, sulan 

dondurduğu için İspanyollar buz 
üzerinde yürüyerek ilerlemiye 
muvaffak olmuşlar. Fakat Holan
dalılar bu ağır askerlerı, ayakla. 
rına taktıkları patenlerle kovala
mışlardır. 

Don. bu gibi ahvalde Holandalı~ 

lara fena oyunlar oynamıştır. Ni

tekim büyük ihtilal esnasında Fran
sız süvarisi buz içinde mahsur kal
mış olan Holanda donanmasını zap
tetmiştir. 

Ne gemi ile, ne de kara vasıtala
rile ilerlemiye müsaade etmiyecek 
şekilde hesaplı tertip edilmij olan 
bu "üç gün baskını,, bir tatlı su 
feyezanıdır. Eğer fevkalade bir ih
tiyaç hasıl olursa, "tuzlu kanallar,, 
ın denize olan kapaklan da açtla. 
bilir. Lakin bu suretle suya boğul
muş olan arazi, sular çekildikten 
sonra aylarca tuzlu toprak olarak 
işe yaramaz bir halde kalır. Suya 
garkolmuş ovaların ortasında, şu

rada, burada küçük adacıklar ha. 
linde tabiyeler, kaleler ve istih
kamlar göze çarpar. Bunlar bn· 
tank kolunu veya motörlü müfre
zeyi dehşetli silahlarile biçmiye 
memurdurlar. Bunları tahrip için 
ağır top lazımdır. Ağır toplar ise 
bu derya içinde yüriıyemez. Bu is. 
tihkamlar dafi toplarile tayyareleri 
de yaklaştırmazlar. Holandada 
böyle su baskını esasına dayanan 
müdafaa hatları cenup ve şark hu
dutlarına karşı olduğu kadar, ne
hirlerin mansaplarını tehdit eden 
düşmana kar ı da kuvvetli bir şe. 
kilde mevcuttur. 

İşte Holandanın su baskını esa
sına istinat eden müdafaa sistemi 
budur. 

ra'1):mm 
Kraliçe cı . , ı. 3cı 

Yilhelmina, 
Kral Leopold . 
Sulh ve 
Lord Halifaks 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Belçika Kralı, Kraliçe Vilhel· 
minanın elini öpüyor. Muhte. 

rem Kraliçe, Holanda hudutlarmda 
yapılan Alman tahşidatının, tahta 
papuçlu, beyaz keten başlıklı Holan. 
da çocuklarının, La Hey adalet diya
niyle beraber bütün Holanda salta· 
natının canına kasdettiğini görmek
ten müteessirdir. Belçika Kralınm 

kalbi de ayni teessürle burkulmuş. 

tur .•. Büyük İmparatorlukların ara. 
sına sıklşmış, biribirlerini parçala· 
ınak istiyenlerin yoluna dü~müş bu 
iki bitaraf devlet hükümdarlarmın 

birleşmesi, azgın ve kudurmuş bir 
harp dünyasına sulh teklif edişleri, 
sinema perdelerinde gördüğümüz 
romantik, patetik sahneler kadar 
hazindir. 

Fakat dünya sahnesindeki hadise. 
ler, ne romantik, ne de patetiktir. O 
kadar evvelden hesaplı, o kadar tari
hin seyrine bağlıdır ki bu akan harp 
selini, ne Holandanm bütün kanal 
sulan, ne muhterem Kraliçenin bir 
Okyanus gibi kabaran şefkatli yüre. 
ği, ne de Belçika Kralının medeniyet 
dünyasına ilfın ettiği insaniyetçi be. 
yannnmesi durdurabilir. 

Niçin harp ediyorlar? •.• 
Holanda hududuna gelip dikildl

lerse, bu sadece yol '\'er geçeyim gibi 
teklifsiz bir komşunun izinsiz geçi.. 
şinden mi ibarettir?... Kraliçe Vil· 
helmina bunun bu kadar basit oJma. 
dığını biliyor ... Holandanın mfü;tem. 
lekeleri, Belçikanın istiklRli. bütün 
küçük Ye bitarnf memleketlerin 
mülki tnmami~·eti, çarpışan devlet. 
lerin dağarcığına, avlanmış bıldırcın 
lar gibi dolacwnm farkındadır. Bu 
Kral ve Kraliçenin feryadı, bütün 
küçük milletlerin '\'e hitaraflann 
harp korkusunu, sulh aşkını haykırı. 
yor .... 

Fakat çi fnide.... Hudutlara gelip 
dikilenler, Büyük Almanya, l\azist 
dünya, cebir ve zorun hakimiyeti di. 
ye bağırıyorlar... Yol ver geçeyim, 
Yermczsen tacını, tahtını başına ge.. 
çirir giderim, diyoı.... Kraliçe Vil
helminanın yüreği nasıl burkulma. 
sın ... Belçika Kralı nasıl kan ağla. 
ına<;;ın ... 

Bütün Balkanlı, Baltıkh, Garht 
Anupalı kiiçük milletler, karşıları. 
na dost, miittcfik, hami, 1.:urtancı, 
diye dikilen bu büyük kun·ctlcrin 
karşısında ayni azapla titremiyor 
lar mı? Sulh sesini, can kulağı ile 
dinlemiyorlar mı? 

Acaba, İngiltere, Fransa ne cevap 
,·erecek? .. 

İngiltere, Franc;a hl'nüz resmi t!e· 
vaplarını ''ermediler. Kralların, 

Kraliçelerin rol oynamak istedikte. 
ri bu romantik, patetik sahnede 
Lord Hali faks di~ or ki: "Biz sürekli 
bir sulh yapmak istiyoruz. İngiltere 

hiirriyct sulh, kendi emniyetini ko. 
ruınnk, hütiin milletlerin yaşama 
hakkını kurtarmak için harhediyor.,, 
Ve devamlı bir sulh için, müzakere 
ve anlaşma yol uy la, '·erilen söziin tu 
tulnıasını temin ile ~eni bir dünyn. 
nın kurulacağını. bu yeni dünyada 
mecnunane silfih ~·nrışının yer bul· 
mıyacağını söyliiyor. 

Cihan Harbinden sonra da bciyle 
söylemMcrdi. Silah yarışını men 
için konferans arkasından konferans 
topladılar ... Tersaneler bir saniye bi. 
le faali;retten durmadı. Denizleri 
dolduran bu muazzam zırhlılar, me. 
ncdilmiş silah yarısının canlı hey. 
kcllericlirler ... Şimdi de stirekli sulh 
için bunlar rnrpışacaklar... Hiirri· 
yet, sulh, adalet, milletlerin yac;ama 
hakları, donanma ge<'elerinde kor. 
delaların üzerine yazılan klac-ik ta. 
birlerdir. Realitede harp vardır. Yir. 
nıi senedl'. yirmi beş senede bir ü.•· 

kerrür eden harpler ''ardır. 
Bu harplerin ~·olu üzerinde de Ho. 

landa gibi, Bckika gibi, Balkanlar 
gibi kiiriik milletler sıralaıınustır. 

Yalnı7. sil:ıh yama deği1, İnll)arator
luklnr yarı"'ı devam ettiği müddet. 
çe de hu milletlerin hayatı, sulhü 
emniyette değildir ... Kralice Yilhel· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Meclis, Ankara Pşktını 
Tasvip Etti 

SULH 
~ 

Olabilir mi? 
lngilizler Bir Denizaltı 

Kaybettiler 
(Bası ı incide) IAntlra, 8 (Huauıi) - Mister (Başı 1 incide) 

serin daha büyük bir eser olması 

jçin çırpınmışlardır. Diyebilirim ki 
tlç devletin murahhası, bu muahede 
için, yekdiğerile münakaşa ve pa
zarlık etmiş değildir. Münhasırnn, 

biraz evvel arzettiğim gib!, eserin 
büyük ve muvaffak bir eser olması 
için karşılıklı ve kıyme'tli yardımlar
da bulunmuşlardır. Onun için, İngi
liz sefiri Naçbul'a ve Fransız sefiri 
Masigli'ye huzurunuzda teşckki.ir e
deceğim. 

İşte arkadaşlar, bir taraftan sizle
lerle diğer taraftan Fransız ve İngi. 
liz devlctlerile yapılan ahcnJcli ve 
anlayışlı ve muvazi çalışmalar üç 
devleti, dünya tarihinin esaslı bir 
dönüm noktası te~kil edecek olnn bu 
i.içlü yardımla~ma muahedesi içinde 
sözleri, şerefleri ve irnzalarilc b;r
leştirdi. 

Kim ne derse desin, bu munhede 
sulhe hadimdir ve tamamen hümü 
niyet eseridir. Ve bundan .sonra üç 
~vletin sulh için çalışmaları daha 
müessir ve müsmir olacaktır. 

Muahedeınin Ehemmiyeti 
Arkadaşlar, 

Bu muahedeyi, bizim için, yalnız 
askeri ve siyasi bir vesika telfıkki et
mek asla doğru olmaz. Bilakis, doğ. 
ru olan telakki şudur ki bu s1yasi ve
sikalar, milletimiz için, syasi ı:c Rs
keri sahalarda olduğu kadar, içtimai 
ve iktısadi sahalarda da uzun, mesut 
ve verimli bir devreye esaslı bir baş
lnngıç teşkil ~decektir. Çiın.~ü, bun
dan sonra Türkiye dünyanın en bü. 
yük ve en medeni iki milletinin hu
sumetle hatta, liıkaydiylc baktığı 
hir mevcudiyet dei;;>ildir. 

Türkiye yine bu iki milletin sa
dece terakki ve tealisini sempati ile 
istediği bir mevcudiyet te d~ğild.ir. 
Türkiye ilmi ile, irfanı ile, ordusu 
ile, Büyiik İngiliz ve Büyük Fransız 
milletlerinin gözünde ve dimağında 
mede~iyet için, terakki için, sulh 
için, insanlık için ve b!lbassa 
zaruri ve çok faydalı bir 
varlık telakki edilmektedir. Mu
flhedenin büyük manası bize verilen 
bu kıymettedir. Eminim ki bundan 
sonra terakki ve medeniyet \'C in
sanlrk yollan"ida adımlarımız geniş. 
liyecek, hamlelerimiz sıklaşacak, kar 
de !erimiz refaha, büyük Türk mil. 
Jeti hedefine biraz daha yakla~acak. 
tır. 

Türk milletinin bugünkü nesli sal
tanat devrinin asırlarca süren ihma. 
Iini, taassubunu, suiistimalini ve Ie. 
lfıketlerini, Atatürkün bayrağ1 altın. 
da toplanarak, bir hamlede silkinip 
attıktan ve Cümhuriyet rej'minin 
feyiz ve imkanlarını hayatın her 
sofhasmda canlandırdıktan, dünya
mn badireler içinde. yuvarlandığı bir 
devirde, çelikten bir tek adam gibi, 
l>iiyük kumandan ve büyük ba~ İs
met İnönüniin etrafında toplanmak 
kiyasetini gösterdikten ve, böykce, 
artık Türk bayrağının, bundan son. 
ra, halk cocuklarının omuzları üs.
tünde, mtitemadiyen yiikseh•cı:.'ği ka
naatini tıler·,e verdikten sonra, o nes 
lin mensup olduğu Türk milletinin, 
medeni ve müterakki milletlerle ;ıy. 
ni safta ve ayni hizada yer alm:ısı, 
artık bir hak olmuştu. İşte, Fransız 

ve İngiliz milletlerinin hakperestli
ğini gösteren bu üclii muahede bize 
o hakkı veriyor. Haklarımızda çok 
kıskanç, vazifelerirnizde çok tıtfa ol
duğumuzu, bundan süphesi olanlara, 
bu kürsüden, sizin namınıza, bir da
ha tekrar ediyorum.,, 

ç Tarafh Dostluli 
Bundan sonra, Hariciye Vekili 

muahedenin maddelerini ve muahe
denamenin derhal meriyctc girdiği. 
ni göstcreıa protokolü teşrih ve So·ı
yctlerle aramızda bir harbi intaç e
deb lecek ahvalde, Tü~ ·iyedcn taah
hütlerinin icrası talep edilemiyece
ğine dair olan diğer protokolün de 

minanın sulh sesi, kudurmuş şclfılc
for gibi luzla akan silfılı yarışında 

bir aki ~ yapmazsa, bunu kendi mu
' affnln ctsizliği değil, İmp:ırator
lukların yaşaması için llizumlu ve 
tarihi b?r zaruret olarak kabul et· 
melidir... Aksi takdirde ne fmpara-
1or, ne imparatorluk, ne de Diihbü
ckber ıtibi arkasmn müstemleke 
kuynığu tal·mıs büyük de,·lctlcr ka
lır ••. Bunların yaşaması için harp e· 
dcccklcr.. 

Rusyaya karp bir dostluk ntpnesi 
olduğuna işaret etmiş ve sözlerine 
şÖyle devam etmiştir: 

"Arkadaşlar, 

Herkes biliyor ki, Büyük Harbin 
ve İstik.lfil muharebelerinin kati tas
fiyesinden sonra Türk, İngiliz ve 
Fransız milletleri, hayatın her saf. 
hasında, yeniden incizaplar duymı
ya başlamış ve bu incizaplar, hayatın 
fiili sahalarında, kendini hissettir
mekte gecikmemiştir. AlelUmum Ce
miyeti Akvam içtimaları, kongre ve 
konferanslar ve alelhusus Hatay me
selesinin halli, Montreux'de aktedi
len Boğazlar mukavelesi, Nyon kon. 
feransının mukarreratı, bu karşılık
lı incizabm canlı birer abidesidir. 
Denilebilir ki. son senclercfo, bu üç 
devleti alakadar eden her meselede, 
kendiliğinden bir görüş birliği ve 
bir hiıküm birliği hasıl olmuştur. Bir 
taraftan hayatın tabii seyrinin yarat
tığı bu birlik, diğer taraftan biraz ev. 
vel muhtasaran izaha çalıştığım mu
ahedename bükümleri gözönüne alı
nacak olursa, görülür ki, üç taraf 
murahhasları, üçlü muahedeyi yap
mak için, geçici ve muvakkat hadise
lerin tesiri altında kalmadıkları gibi 
bu muahede ile üç devlet arasındaki 
mevcut pürüzlü ve ihtilMlı işleri hal 
ve tnnzim için de uğraşmış değiller
dir. Onlar, sadece, en biiytik üstadın, 
hayatın yarattığı vakıayı tahrir ve 
tesbit etmişler, bu tahrir ve bu tesbi
tin kusursuz olınası için de yekdi • 
ğerine candan ve karşılıklı yardım 

etmişlerdir. Tekrar edeceğim, mua
hedenameyi murahhaslar yapmamış.
tır. Onlar, ha.yatın tabii seyrinin yap
tığı bu muahedeyi sadece yazmışlar-

"Sekiz haftalık bir harpten son. Churchill bugün, Avam Kama
ra, hergün, balıkçı, ka!lap dükkAn· raamda beyanatta bulunarak Ro
lannın ve ekmek fmnlannın ö. yal Oak zırhbsmm batmasına ait 
nünde sabahtan akşama kadar nö. tahkikatın neticesini bildinniş
bet bekliyen Alman mllleti hali tir. 
umuyor ve hatta inanıyor ki, harp 
bütün şiddetiyle başlamadan bite. 
cektir. Ahnan milleti iki aydanbe· 

TEBLiGLER 
·ı··· Faris, 8 (A.A.) - 8 te~rinlsani sa~ ... 

bah tebliği: Keşif mUtrezelcrinin ta
l ııllyeti artınışttt. Mevzii topçu faa
l liyetlcri kaydcdllınlştlr, 

rl açlığa, karanlığa, kararsızlığa 

kendisine has mutlak itaatle bo. 
yun eğdi. Fakat bütiin bu nıahru. 
miyetlere Polonya harbi biter bit. 
mez sulhe kavuşacağını umarak 
katlandı. Polonya haritadan' silin· 
dikten sonra artık elle tutulur 
düşmanı kalmıyordu. İngiltere u. 
zaktı, Fransaya düşman nazariyle 
bakmamıya ahşhnlmışh. Onun 
i~in bütün Alman mflleti, neye 
mal olursa obun, sinirleri yıp\'a. 
tan bugünkü kararsızlığın bitme. 
sini, \'e sulhc kavuşmasını isfi· 
yor.,. 

Cephelerdeki sükuna, cephe arkasın 
daki bu ruhi halet te karışınca harp 
eden milletlerin sulhe hazır oldukla
rını zannetmekte hata yoktu. 

Belki de Belçika kralı fle Holan
da kraliçesine muharip devletleri ba
rışmıya davet için cesaret veren ha
dise budur. 

Bu tahkikatta, Skapa !ıo mevkii.. 
nin masuniyetine fazla güvenilmiş 

olduğu ve bu yüzden Alman tahtel
bahirinin buraya girmiye imkfm bul
duğu neticesine varılmıştır. Mister 
Çurçil, 800 kahraman bahr'yeliyi fe. 
da etmek mukabilinde bn büyük 
dersten istifade edildiğini söylemiş, 

daha sonra Alman zırhlılarının faa
liyetinden bahsederek harbin ikinci 
ayında batırılan İngiliz gemilerinin 
birinci aya nisbetle yarıya ind;ğini 

ve bu suretle İngilterenin Birinci
teşrin ayında 64,000 ton k<ızanı.lığı
nı anlatmıştır. 

Bir tahtelbahir batırıldı 

1 8.11.939 akliıım tebliği: 

1 Cephede normal faaliyetler olmuli
tur. 

! ................ --··-·--·-·-··-··,--·--...... ---
miyen bir tek vaka bulunduğunu ve 
onun da Oxley tahtelbahirmin batı
rılmış olmasından ibaret olduğunu 
da söylemiştir. 

Muhalefet, Çurçilin beyanatını 
takdir etmiş ve beşerin istitaati da
hilinde olan herşeyin yapıldıfına 

kani olduğunu bildirmiştir. 
Hava muharebeleri 

Dün. İngiltere, fskoçya ve Alm~n. 
ya sahilleri açıklarmda İngiliz hava 
kuvvetleriyle Alman tayyareleri a. 
rasmda çarpışmalar olmuştur. 

Mister Çurçil daha sonra, ı\lman- İngilizlerden hic bir kayıp yoktur. 
ların batırdıklarını iddia etlikleri İki Alman tayyaresinin düştüğil kuv 
İngiliz zırhlılarının bütiin Alman vetle tahm in olunmaktadır. 
donanmasını imhaya kafi g~ldiğini Bundan başka dün Sctland ad31a
ve icabında bunun da yapılacağını rı civarında görülen Alman tııyynre
söylemiş, ve harbin ilk ayındn hariç. leri şiddetle kovalanmrştır. Bu tay
ten İngiltereye gelen malların yarelerin üslerine dönüp dönemedik-
10,000,000 ton tuttuğunu il5ve <.'t- leri henüz anla~ılmıımıştrr. 
miştir. Garp cephesinde Majino hattı üze-* Tahtelbahir harbinden bahseden rinde bir Alınan tayyaresi düşürül-M a~_rn:fih Holanda ve Belçika Mister Çurçil Almanların haffoda müştür. 

hükumdarlarını bu son insani vasati 2 - 4 tahtelbahir !<ııybctLik- Nevyork, 8 (A.A.) - "D. N. B . ., 
teşebbüse sevkeden saiklerden biri lerini, buna mukabil kayıpları telafi Panamadan bildiriliyor: 
de şüphesiz ki kendi istiklfıllerinin için tahtelbahirler yaptıklrınnı , fa_ Hükumet, muharip t.ıhtclbah:rıe
tehlikede bulunduğunu görmeleri ol. kat bunların haftadn 2 yi geçemiye. rin tehlike hali müstesna olmak ü
muştur. ceğini anlatmış, İngilterenin de Xa- zere Panama limanlarına ve kara su-

Berlinde haftalarca devam eden nunusanide yüz tahtelbahir çıkara- Iarına girmelerini meneden bir ka. 
fevkalade içtimalardan sonra Alman cağını ve tahtelbahir dafil kuvvetle. rarname neşretmiştir. 
kuvvetlerinin Holanda ve Belçika rini azami dereceye vardıracağını * 
hududunda tahşidine b:ışlandı. Al. ilave etmiştir. Mister Çurçil şu ne. Londra, 8 (A.A.) - Avam l"ama-d~ : 

Bu bakıma göre, bizim üçlü mua
hede, İngiliz adli hayatında büyük 
bir yer tutan ve İngilizlerce ''C'om
mon law,, denilen adat, ahlak ve a
nanelere müstenit yazısız kanunlara 
benzer ki, bunların kuvvetleri ve ö. 
mürleri yazılı kanunlannkinden çok 
daha fazla, çok daha uzundur. 

man erkanı harbiyesi Majino hattı- ticeye varmıştır: rasında beyanatta bulunan Hore Be. 
na cepheden hücumun faydasızlığını "Harbin devamı müddetince de. lisha, harbin bidayctindenberi İngi. 
kabul ettiği gibi, Alman siyasi ricali nizde emniyet tam olmıyacak, fakat liz ordusuna gönüllü ya.7.ılanlar.n 
de Fransayı İngiltercden ayırmıya hiç bir vakit deniz muvasalası inkı- miktarı, 70, 80 bin raddesinde oldu-
karar vermişti. İngiltereye hücum i- taa uğramıyacaktır.,, ğunu söylemiştir. 

çin de en kestirme yol Holandayı is. Mister Çurçil Almanlnnn Atlas * ... 
tiıa etmekti. Holtında ve Belçika hu- Okyanusundaki cep kruvazörlerinin Stokholm, 8 (A.A.) = Sciliiloz 

Nihayet arkadaşlar. bu üçlü mua
hcdenamenin muhtelit encümenin 
tetkikinden geçen tekmil merbut!arı 
ile beraber tasvip olunmasını sizler
den rica ederken, içimden gelen bir 
kanaati, bir kere daha tekrar ediyo. 
rum: Ben eminim ki, bu üçlü mua
hede, milletimiz için, rejimi gibi, mec 
lisi gibi, Şefi gibi, uğurlu bir mües

dudundaki tahşidat ı da bu faraziyeye de şiddetli takibe uğradıkbrını sny. yüklü 3,000 tonluk "Rita,, ismincle
kuvvet veriyordu. lemiş ve Fransanın denizde de yap. bir İsveç vapuru Falsterbo civarında 

Bu hazırlıktan telaşa Clüşen Belçi- Tiğ't bilyUk yarmmımethetrn1~tir. cır Alman Harp 
ka Kralı, derhal Holandaya giderek Mister Çurçil, vaktinde bildiril- zaptedilmiştir. 

sese olacaktır.,, 

Hatiplerin Sözleri 

bu taarruzun önünü almak icin kra. 
liçeyi bir snlh teklifi yapmı;a ikna 
etti. İki hükümdarın bu insani ha
reketini takdirle karşılamamalt müm 
kün değildir. Fakat bu teşebbüsün 
de mevsimsiz olduğunu kendileri de 
takdir etseler gerektir. 

Filhakika bugün sulh olabilir mi? 
Harbin başlamasını icap ettiren 

Hariciye Vekilimizin, Meclisin sık sebeplerden hiçbiri zail olmamıştır. 

sık ve sürekli alkışlar, bravo sesleri Hitlerln sulh tekli!indenberi ortada 
ile karşılanan bu beyanatlarını takf- değişmiş hiçbir şey yoktur. 
ben Muzaffer Göker (Konya), ~u. Sulh olabilınesi içiıı ilci tarafça f. 
hitUn Baha Pars (Kars), Halil Men- leri sürülen harp sebeplerinin orta
teş (İzmir) söz alm1şlar ve muahede- dan kalkmış bulunmasına ihtiyaç 
nin ehemmiyetini tebarüz ettirmiş- vardır. 

lerdir. Bu teklifin ortaya atıldığı dakika. 
Parti Müstakil Grup Reis Vekili da garip bir tesadüf eseri olarak İn

Aii Rana Tarhan da bu münasebetle giliz Hariciye Nazırı, İngilterenin 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: harp gayelerini anlatan bir nutuk 

"Muhterem arkııdıışlar, veriyordu. 
Bugün y{lksek tasvibinize ıınolunan si- Lord Halif aks, bu nutkunda !ngil-

ynsl vesikalar 12 mayıs ve 24 haziran ta- terenin maksatlarını anlatıyordu. 
ı-ihlerinde kıymetli Ba$vekiltmizin hu'Zu- Yeryüzünde sulh ve adalete dayanan, 
nınuzda v5ki beyanatları üzerine zaten bütün milletlerin hürriyet ve istikla. 
kııbul buyurmuş olduğunuz esıısların daha line riayet edilen, maddi kuvvetin 
vazıh olarıık tesbit edilmiş imzalı bir şek-
linden başka bir şey değildir. o tarihler- ceberutuna iınktın bırakmlyan yeni 
de sulh cephesini takviye için bir korun- di.inya kurmak imkanı hasıl olma
ma tedbiri olarak kabul buyurmuş oldu- dıkça İngilterenin silahı bırakamıya
ğunuz beyanat, esas vaStnarını bug{ln de cağını izah ediyordu. 
muh11fnza etmektedir. SnlAhlyetli tetkiki- Binaenaleyh muhariplerin harp i-
nlze sunulan muahedenln başlıca karak- 1 çin i eri sürdükleri gayeler degıw 'şm~tcrlstik noktaları &Unlardır: 

1 - Tamamile tcdı:ıfill mahiyettedir. miştir. 
Bıışkalan ile de sulbü tnkviye için anlaş· ı Kaldı ki, harp. tarihi seyrin bir 
malar akdine mAni teşkil etmez. zarureti olarak doğmuştur. Büyük 

2 - 1\Uiddet, bugünün hAdiselerine devletler, bu tarihi seyrin icabına 
maksur değ!ldlr. k . t k . . h b .. .. kl 

3 - Kom~uz Sovyet hüklimetine u~alra d'ıs e~e .. skız~n ar e suru cn-
karrı takip etmekten ayrılmadı~ımız dost- mış er ır. Buyu ımparatorluklar a. 
luk siy:ısetini mahfuz tutmaktadır. rasındaki menfaat tezatları baki kal-

Muhterem arkad:ıslar, bu esnslar hiç dıkça. yeryüziinde dünyayı paylaş
kimsenin yurdunda gözO olmıyan, gnya! mak ihtiyacında olan devletler 
buZUl' ve sQkCın lçlnde lnkisaf ile mede- bulundukça harbin önüne geçmek 
niyete hizmet etmekten ibaret bulunan ve .. .. _. . 
fakat yurdun korunması hususunda gaflet mumkun degıldır. 
ve ihmali asla tecviz etmlyen clfmhurlyet Onun için bugün sulh yapmıya im. 
TOrklyes!nin ana slynsetlne uygundur. kan yoktur. Yirminci asır Avrupası
Dundıın do1nyı Cümhurlyet Halk Partisi nın bünyesinde başlıynn bu büyük 
Müstnkil Gurupu bu muahedeyi lüzumlu ı· 1 1 

Ü 
• bi mn·ıyet t dbl . 1 k ame ıyat mut aka yapı acaktır. ve m essır r e c rı o ara tas-

vip ve takdir ile karsılar (Bravo ııesleri, 
nlkışlar). 

Bu mu:ıhcdenin, üç memleket arasında 
mevcut iyi münasebetleri muhtelit safha
Inrdn esaslı surette inkişaf ettireceğine de 
inanıyoruz. Bu anlaşma münasebetne dos
tumuz Fransanın ve dostumuz fnglltere
nin siyasi şahsiyetleri ve matbuatı tara
fından Türkiye ve Türkler hakkında vfıki 
takdlrklir ve kadirşinas beyanat ve neşri
yat hepimizi cidden mtıtehassls etmlstir. 
Diz de bu dost milletlere karşı ayn! tak-

dlr ve itimat hislerini duymaktayız. ~1-
kışlıır). 

Bu müzakerenin sonunda kanun 
açık reye konularak 360 rey ve •mev
cudun ittifakile kabul olunmuş ve 
bu netice Meclisin sürekli alkışları 
ile karşılanmıştır. 

Meclis, gelecek toplantısını ik:inci
teşrinin 20 inci pazartesi günü yapa. 
caktır. 

Yeni Sulh Teklifinin 
Kabulü ihtimali Zayıf 

(Başı 1 incide) 
kerenin neticesine intizar etmekte
dir. Fakat Berlinin bitaraf mahfille. 
ri müzakerenin müsait bir neticeye 
varacağı ümidindcdirler. 

Alman gazetelerinin günlerdcnberi 
bitaraflar aleyhindeki yazılarına fa
sıla vermeleri, sulh tavassutunun te
sirine atfolunmaktadır. Daha önce 
Alman iazeteleri bitarafları, İngiliz 
ablokasıpa kolaylıkla baş eğmiş ol
makla itham etmekte idiler. 

Matbuatın umumi neşriyatı şöyle 
hulasa edilebilir: 

Herhangi bir t:ıvassutu, mahiyeti 
her ne olursa olsun. tngiltere red
dedecektir. Çünkü onun hedefi Al
manyayı imha etmektir. 

Sulh için esas ,artlar 

Londra gazeteleri teklifin yüksek 
saiklerini takdir etmekle beraber ne
ticesi hakkında pek ümit besbme -
mektcdir. Gazeteler iki garp devleti
nin sulh akdi için asgad şartlarını 

evvelce ileri sürmüş bulunduklarını 
ve herhangi bir sebepten dolayı ev
velce vermiş oldukları karardan rl
cat etmeleri imkanı mevcut olınaı.lı
ğını beyan etmektedirler. 

Polonya ve Çeko!';lovakya arazisi
nin Alman işgalinden tahlisi ve yeni 
tecavüzler yapılmıyacağınn dair Al
manya tarafından yeni ve sarih g:ı. 
rantiler verilmesi, garp de\'letlerinin 
dermiyan etmekte oldukları şartlar
dandır. 

Daily Telegraph'ın siyıı~i muhar. 
ririne göre, teklif tazvik altında vu
ku bulmaktadır. Çiinkü Almanya bu 
iki devleti silah tazyiki altında bu
lunduruyor. Buna muk-ıbil bu iki 
devletin aldığı tedafüi tedbirler Al
manya tarafından haklı görülebile
cek hududu tecavüz etmiştir. 

Pariı gazetelerine gelince 
Fransa gazeteleri, mutavac:sıtla. 

rm çok muhterem şahsiyetler oldtık
lannı söyliyerek tekliflerinin nazarı 
itibare almması lazım ~eldiğini söy. 

lüyorlar. Fakat gazeteler böyle bir 
teklifi kabul etmenin Almanya he
sabına bir kar teşkil edeceğini, zira 
Polonyanın taksimini mühürliyecek 
olan böyle bir kabulden yalnız Al
manyanın istifade edeceğini anlatı. 
yorlar. 

Elhasıl Paris matbuatı BC?lçika -
Ilolanda teşebbüsiinü takdir ve ta
zimle yad etmekle beraber, adalet, 
milletlerin istikUıli ve fertlerin hür
riyeti prensiplerine riayet esasına 
dayanan İngiliz ve Fransız hattı ha
reketinin, Hitlerin kuvvet usulünün 
zaferini kobule müsait olmadığını 
koydey lem ektedir. 

Holandada heyecan 
Holanda mehafili sulh tck!ifini ha. 

raret ve heyecanla karşılamaktadır. 
Gerek Holanda da, gerek Belçika. 

dn halk memleketin emniyeti ve bi
taraflığı mütemadi bir te.hdit altın. 
da bulunduğuna kanidir. Her iki 
memleket te seferberlik yapmıştır. 
Holanda memleketin bir kaç mınta
kasını bilhassa suya boğmuş ve di
ğer bazı mıntakalarda örfi irfare ıltın 
etmiştir. Belçika yabancı tayyarele
rin keneli toprakları üzerinden .sık 
sık ucma]arı neticesinde telfışa dılş
mektedir. 

Hulasa her iki milletin temenni. 
!eri ve ümitleri hükümdarlnrının 

yaptıkları teşebbüse bağlı bulunu. 
yor. 

Bu yüzden iki mcmlC'ket gazetele
ri teşcbbiisün muvaffak olmasını te
menni etmektedir. 

ltalyada ve Amerikada 
Roma. 8 (A.A.) - Holanda Krali

çesiyle Belçika Kralının barıs lehin
deki teşebbüsleri Romada büyiik bir 
intıba hasıl etmiştir. Müttefiklerle 
Almanya arac;ında bir komprumi bu
lunması temenni edilmektedir. 

o 
Vaşington. 8 (A.A.) - Mebu!'an 

meclisi mahfilleri Holanda ·ve Belçi
ka hükümdarları tarafından sulh le. 

9. 11. 939 

Belçika ve. 
Holanda 

Hazırlanıyor 
(Başı, 1 incide) 

!yi haber alan mahfillerde söy. 
lendiğine göre, nazi matbuatının ifa
de tarzı bütün bu korkuları haklı 
göstermektedir. 

Amsterdamdan gelen ma!Umata 
göre, garbi Almanyada bUyük asked 
faaliyet devam etmekte ve Alınanla
rın motörlü kıtaları hudut üzerinde 
hazırlıklarına devıım etmekte ve ka
nalları geçmek için köprüler yap
maktadır. 

Bu yüzden Holanda hududunda te
yakkuz tedbirleri- arttırılmı~tır. 

Brüksel yoluyla gelen hnberkı-de 
bu tedbirlerin alındığı teyit olun • 
maktadır. 

Belçikada hazırldi 
Belçikadan gelen haberlere göre, 

askeri makamat bir çok .ırlmselerl 

silah altına almıya teşebbüs etmiş ve 
jandarmalar ev ev dolaşarıık bunları 
toplamıştır. Bütün umumi ve hususi 
nakil vasıtalan, bilhassa şimal mın· 
taka51nda, müsadere edilmi~tir. Mü. 
sadereden maksat, askere davet edil· 
miş olanların naklidir. 

Salahiyettar siyasi mahafilde ih
tiyaç halinde umumi seferberlik ılnnı 
için bütün tedbirlerin ittihaz edil • 
miş olduğu beyan olunmaktadır. 

Liege'i Anvcrs'e bağlıyan ve Bel. 
cikn - Holanda hududunun büyük 
bir kısmı boyunca imtidat eden Al
bert kanalının sağ sahili üzerinde bir 
cok kıtaat tahşit edilmiştir. Bu kıta
at, miihim miktarda top bataryaları
na ve otomatik silahlara maliktir. 

Belçika da, Holanda da tayyare da. 
fii teşkilatlarını takviye etmişlerdir. 
Holandada tayyare dam toplan bu. 
gün hüviyeti meçhul bir tayyareye 
ateş etmiştir. 

Belçika da ayni şekilde hareket 
etmi~, ve Belcika Harbiye Nazın bu. 
gün Belcika üzerinde uçan tayyare. 
lerin İngiliz veya Fransız tayyarele.. 
ri olmadığını söy1emistir. 

a..skeri meseleler de görü1ülmü' . 
CD~ilJ.>: Rll:prtıı:) in nrüı~ool muh::ıbi. 

rine göre, Kral Leopolde, Holanda se 
yahatinde Belçikalıların mümtaz ge. 
ncrallerinden Van Overstraeten de 
refakat etmekteydi. Onun için mü
lakatın hedefi yalnız sulh teşebbüsü 
değildi. 

Bu İngiliz gazetecisi tarafından 
duyulan bazı rivayetlere nazaran 
Almanya Bclçikaya gayri resmi ola. 
rak bir müracaatta bulunmuş ve in. 
giliz tayyarelerinin Holanda üzerin. 
den uçmalarına mümanaat hususun
da Almanyanın yardımı vukubulur. 
sa Belçikanm ne vaziyet alacağını 
sormuştur. Belçika keza Lüksem. 
burga bu şekilde bir yardım yapıl
dığı takdirde nasıl bir vaziyet takı
nacağını bildirmeğe de davet edil. 
miş. 

Dail-y Express muhabiri ilave edf. 
yor: 
Almanyanın Holandaya yapacağı 

yardım, Holandada hava üsleri tesi
sinden ve halen Holanda hududunda 
tahşit edilmiş bulunan 25 fırkanın 
yardımını teminden ibarettir. 

ihracat Ruhsatnameleri 
Yenilenecek 

Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)-: 
Ticaret Vekaleti, üç senelik müdde. 
ti 15-12-939 tarihinde bitecek o. 
lan ihracat ruhsatnamelerinin yeni. 
lcnebilmesi için alakadar tacirlerin 
yapncak1an müracaatların şekil ve 
usulii hakkında bir tamim hazırla .. 
mı.,hr. Bu tamim vali, kaymakam ve 
mrntaka ticaret miidiirliikleri vasıta. 
siyle tacirlere tebliğ edilecektir. Ta. 
mim vilavetlere gönrlerllmistir. 

hinde yapılan teşebbüsü tasviple 
karşılamışlar, fakat bu hareketin ne. 
ticesi hakkında fazla ümitvar göriin
mcmekte bıılunmuc:lardır. Ayandan 
Şivellenbah· bu hareketin iyi bir ne
ticeye vardığını görmek üimidini iz
har etmis, yine fıyandan Peppl'r bi. 
!akis sulhün derhal akdi ümit olun
mıyacağını söylemiştir. 

Ayandan Klark sulh teklifirıi kay
de şayan bir hareket olarak ta·,,.sif et 
miş ve demiştir ki: Boyle bir tekJi
fin bundan daha iyi bir memhndan 
gelebilmesi mümkün dr-ğildir. Ve ii. 
mit ederim ki. hükiimdarlar hu him 
metlerinde İskandinav devletleri ve 
tsv·çre tarafından yardım gorsün
ler. 
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BAS, DIS, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA, NEVRALJi, K 1R1KL1 K . ve bütün ağnlarınızı derhal keser 

T· 
Her Yerde lsrarla Pullu Kutuları isteyiniz 

Gripin kutularının üzerinde resimde gördüğünüz 
şekilde kabartma . pullar ilave edilmiştir. 

ve Pulsuz Kutuları Şiddetle Reddediniz. 

Muhammen J:>edeli 1960 lira olan altı kalem muhtelif cins ve eb'atta kur~n boru ı · 
24-11-1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin
deki k?m\syon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıkların mikropla
nnı kökünden temizlemek için 

HELMOBLÖ kullaromz .. 

HEL OBL 

Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden: · 
Tekirdağı iskelesi tamiratında kullanılmak iizere muhtelif eb'addal 72 küsur metre 

mik'abı kazıklık ve döşemelik çıralı çam kerestesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 147 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılıuaktadır. (9318) 

* * Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 ton karpit 25-12-1939 Pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1762,50) liralık muvak'hat teminat ile kanunun ta
yin ettiği v~ikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 

vermeleri Hlzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Haydarnaşada Tesel-

lüm ve sevk ~efliğinden dağıtılacaktır. (9207) 

* * Muhammen bedeli 7000 Ura olan 4 kalem akümülatör pl~k ve çubukları 
22.11.1939 Çarşa:rı;ıba g,ünü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilinde
ki komisyon tarafından kapalı zarf usulile gatın alınac~ktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln 525 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin et
tiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lAzınıdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8582) 

~Böbreklerin çalışmak kudretini arttı
' nr. Kadın, erkek idrar zorluklannı, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

t cı bozmak ve bozarken yanmak halle
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrarınızı 

temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

HER EÇZAN~DE BULUNUR-

Muhammen bedeli 9012 lira 29 kuruş ve muvakkat teminatı 675 lira 93 ~ 
olan mezkılr kerestelerin ihalesi 25-11-939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saal 
on birde Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınal
ma Komisyonunda yapıhıcaktır. 

İsteklilerin bildirilen vakitten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını ko· 
misyon reisliğine tevdi etmeleri şarttır. 

Bu baptaki şartname sözü geçen komisyonda her gün görülebilir. (9316) 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden:· 

Dil ve Tarih, Coğrafya fakiilteı;inin Fransızca Dil ve edebiyatı enstitüsünde 3000 
kuruş maaşlı bir asistanlik münhaldir. Üniversite Yeya yüksek mektep mezunu ol
mak, fransız diline ve edebiyatına Jayı kile vakıf bulunmak şarttır. 

Talip olanlar arasında 20-Xl-1939 pazartesi günü saat 10 da müsabaka imtihanı 

yapılacaktır. 

İsteklilerin bayram ertesi milsbit evrak ve üç tane vesika resmi ile fakülte de-
kanlığına müraraatları. (5743) (9306) 

--------------------------------------------, 
1 •. oos.000 ···-·································· 

Bayramda yalnız 

GAZETESi 
L 1 R A Çık caktır. 

•••••••••••••••••••••••• 

"MiLLi PiYANGO,, nun 
ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 

etmiş olacaksınız 
YERLERi: 

· ~e Kızdaya yardım 
MÜRACAAT 3 Ayda 

lstanbulda,· Postaha'ne karıısında Kızllay Sahş Bürosu. Tel. 22653 
lıtanbulda, . Postahane arkasındaki sokak (Ankara Caddesi köşesi) Dağıtacağı ikramiyenin 

yekunudur 
• • , ___ _ llancıhk Kollektif Şirketi. Telefon: 20094/ 95 _____ _,ı 

ŞEKERCi . _..._ __ , 
H. MUSTAFA ve MAHDUMU 
• 

Bayram için nefis Şeker, Şeker leme ve Çikolatalarıru 

Her9ün taze çıkarmaktadır • 
İstanbul Bahçekapı No. 90 - 92 Tel: 21194 

-

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llCinla.rı · 
• 

Eski Hüseyin ağa yeni Billbül mahallesinin Gölbaşı sokağında eski 64 yeni 11 
No.' ıu arsanın 583 adanın yedinci parselinde olarak Vakınar kanunun 44 cü mad
desi mucibince Kadastroca Evkat namına k:ıyıt ve tescil edilmiş olduğundan mez
kUr arsada tasarruf iddia edenlerin usulen mahkemeye ve Evkafa müracaatları. 

. (9313) 

Tıp Fakültesi Dekanltğının Teşekkürü 
Bilecik saylavı sayın Prof. Dr. General Besim Ömer Akalın'ın fakültemize hedi

ye ettiği külliyetli miktardaki eserlerinden dolayı kendisine tıp fakültesi namına 
alenen teşekkür olunur. (9297) 

,------------------------~ 
. '\ 

PATI KULLANINIZ 
' 

Her türlü yanıkları, kan ç1banlarını, meme iltihablarını ve çatlakları,· 
koltuk altı çıballhrını, dolama, aknoler. ergenlikler, ·ço'cuklad~ v~ 

büyüklerin her türlü deri · iltihablarını tedavi eder ' 

-------·--------·· · • .... r .. ~•._. ......... , Sahıbı ve Neşriyat Müdürü Halil Lütfü DÖRDON~~ ~\lzeteçilik' .ve-
Ne~ivat T L . ~. RAc:fMTiYı vP? TAN M11tluuı~ 

KA YİP - İran konsulatosuoda 1 
3681 No. lu sicil nüfusumu kaybet
tim. Yenisini aldığımdan eskisinin ı 
hükmü yoktur. - Kerim. , 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Sahnalma 
Komisyonundan: 

13-XI-939 günü ihalesi ilan edilen kimya, ecza, ve altı.tının elcsiltmesi 16-Xl-939 
per~embe gtinü saat 14 de bırakılmı~tır. İUn olunur. (9273) 

Dünyadaki bütün milletlerin ~ Osmanlı Bankası 
1 LA N 

Şeker bayramı mü.1asebetile Ü$

manlı Bankasının Galata merkezUe 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri, 13, 
14 ve 15 ikinciteşriJ" 9~!'.l aiinl~1 Jaı.
palı bulunacaktır. 

1 
İştirak ettiği ve yüz milyonlarca ziyaretçinin gezip gördüğü 

· 1939 New • York cihan sergisinde 

1 ACI BEKiR ,. _____ ---~ Şeker, Şekerleme, Lokum ve reçelleri büyük bir rağbet buldu. 

Müzayede Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Bugün ve Yarın saat ikiden itibaren 
Sandal B~desteninde bazı antika, ne
fis eşya ve kitap satılacaktır. Merak
lılara ilan olunur. 

Dr. HAFIZ CEMAl 
· Paıo;ar~hın maada saat <14.:lO dan 13 e 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar tı~araya. Di· 
.,.anyolu No. 104. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Yatılı talebenin ikinci taksit zamanı l-İlkkAnun-193'9 dur. Vaktinde yatırılması 

lüzumu ilan olunur. · (9310)' 

Hukuk Fakültesi .Dekanbğından: 
İstanbul Hukuk Fakültesinin Doktora imtihanları II ncl Teşrinin 23 O.nde başlıya

caktır. İmtihana gireceklerin en gec 16 - XI - 1939 Perşembe gününe kadar Fakül
. te Ka leı:nine. ın)'.lracaafüırı., ' ~, - ' j ı ' . . ~ ' · ı •-' ' · . $ (~202) '.ı • · 

1 

Çerke~ Belt!dİ;e~ ~Riy~se~i~~en: ~ ~ , . 

Devlet Limanları isletme Umum 

Müdürlüğünden: 
Yeni yapılan Galata rıhtımındakl yolcu salonu mutbahı için: 

A - Mevcut izahnamesine göre !ırın ve ocak tesisatı yaptırılacaıt ve müteaddit 
sıcak dolap ve su ısıtıcı cihazlar konulacaktır. 

B - Bir adet soğuk hava odası tesisatı yaptırılııcak ve müteaddit soğuk ha ıa 
dolapları dondurma imaline mahsus cıha z vesaire satın alınacaktır. 

Bu bapta tanzim kılınan izcıhnameyi almak ve ona göre teklifte. bulunmak üze

re alakadarların umum müdiirlük binasındaki levazım müdürlüğune müracaatları, 
tekliflerini de azami 17-11-939 tarihine kadar tevdi etmeleri ilan olunur. (9173) 

'ır.~ı , -·.,. • . • ~ '· ' \ ,._ - , , , , ' ı r , 

Nafia Vekftletinden · muımddak projesi! mucibince (15~22) lira (10) kuruş bedeli 

keşifli lokomobil alternatör~ t~blo ve ı;:ebtke .tesisatı ihale edilmek üzere k4.palı 

zarfla (4?) gün miiddetl'e münakasaya k nulmuştur. Proje .v:e, teferrüatı bes, lira 

bedel mukablltnde beled!y~mi~rlen alacakla~~ gibi tstan~ul~~ ıl Galntada ~ssİkli- ' r 11 e - ve mly~nu Gene"li h•~:nd\67,nu":~''d~ı ~ik müh;~dl• "'"" Holot·;·~Ş>k~'"1 1 ; .. ,... SABAH, ,ÖGLE AKŞAM 
n~rduan bedlelikmtıru~abıl:~de alına~llir. T~r.~ı'._rı;u~aka~a~ı .16: ~1 - 9~9-~e.r::ı·~e f •••• ~:.H~r .. yemek'ten sonr.ci . 9ünd ... 3 defa muntazaman 
.gun yapı aca . . 1 '' -ı;:,-. ... .\' .• ·J •. ' ' ' • ·-d. 1 • • • f 1 

Taliplerin o ',iün zar.finda ·s.aaırı~ d41 Beıidı)ıe :e~üiİı~ne :~~Uarı .. ,i!&n ~·'·J'I'~ .. : .,., •• • W: : ••• · t$ ~lnt~ı ıren avını%. 
olunur. (8108) 1 ·, . -· '••' . ıf'. ·: : . • ... • • '\ 


