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HALK GAZETESi 

iDEAL BÜRO 
Bu kitap bOrolarının ıı çıkarma kudretini arttırmak lıtlyenter 
için kıu, fakat ımelf bir kitaptır. O ılze az masrıflırlı çok lı 
nHıl 91karılabllece1ilnl gl!aterlr, Fena ve yınhı bUro uıullerl 

yUzUnden geri kılan, hıttl zarar eden veya batın mUeueıeler 
uyılmıyıcak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak 

için yazılmı,tır. Fiyatı 50 Kr. . . 

ovyetler Baltık Devletlerile 
Yeni· Anlaşmalar Yapıy.or 

Moskova Temasları Moskovaya Çağrıldı 
Evvelki - Günkü Görüşme ~Dört Saat Sürdü. 

Dün Resmi Müzakere Yapdmadı 
r ı 

Moskova, Z (A.A.) - Tass'ın tebliği: 
1 Teşrinievvelde, Molotof ile Türkiye Hariciye 

Vekili Saracoğlu arasında Türk. Sovyet münasebet. 
lerinin bugünkü meselelerine tahsis edilen bir gö. 
rilşme vukua gelmiştir. 

Bu görüşmeye, Sovyetler tarafından, Stalin, Po. 
temkin, Dekanozov ve Sovyetler Birliğinin Türkiye 
Büyük Elçisi Terentief, Türkiye tarafından da Tür. 
kiyenin Sovyetler Birliği Büyük Elçisi Aktay işti. 
rak etmiştir. 

. Görüşme, dört saatten fazla sürmüştür. · 
Moskova, 2 (A.A.) - Havas: 
Saracoğlu bugün Molotofla g~rüşmemiş, buna 

mukabil İngiliz biiyük elçisi Seeds, Fransız masla. 
hatıüzan Payart'a mülaki olmuştur. 

Alman ajansının muhabiri, Türkiye Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlunun bugün Sovyet devlet adam. 
larile mülakatta bulunmadığını ve dünkü müzake. 
.reler hakkında iki tarafJn da ketumiyet gösterdilde. 
riiı1 bildirzyor. -

Berlinde Kont Ciano görüşmeleri sahnesi için • 
perde açılırken, Moskovada Saracoğlu görüşmeleri 
sahnesi kapanmak üzere bulunuyor. Öbür tarafta 
Romanya Hariciye Nazın, l\foskova dönüşünde Türk 
Hariciye Vekilini karşılamağa hazırlanıyor. Daha 
ötede, nazariye itibarile bir hava yolu müzakerele. 
rinde bulunmak iizere Moskovaya gitmiş olan Bul. 
gar murahhası, hala Sovyet hükumeti merkezinde 
bulunmaktadır. Nihayet, Londra, bir Türk askeri, 
ekonomik ve ticari lieyetinin İngiliz hükumet mer. 
kezine vardığını bildiriyor. 

Saint Brice, bütün bu hadiseleri saydıktan sonra 
diyor ki: 

Enternasyonal günlük hadiseler işte bunlardır. 
Bütün mesele, bütün bu hadiselerin, yeni Alman. 
ya - So,•yetler Birliği anlaşmasından doğan enter. 
nasyonal vaziyet içinde birbirleri ile nasıl irtibat 
halindıe bulund~klandır. 

Excelsior gazetesinde Marcel Pays, sözüne aaima 
sadık kalmış olan Tü:.di.iyeye itimadını bildirmekte. 
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ALMAN'iANiN···suLH·-··rEsEssu·srr ·· 
Göring'in Devlet Reisi 
10lması Mev~uu Bahis 
Yeni Bir 

Sulh Taa~ruzu 
Hazırllğı 

~/ Bu Takdirde de Sulh 
1 

Teklifi Kabul Edilmiyor 
Yazan: M. Zelieriya 'SERTEL 

M oskovada hazırlanan sulh ta
arruzunu dağdağalı ve gürül-

tülü bir şekilde ortaya atmak için 
Berlinde faaliyet görülüyor. Alman. 
ya Hariciye Nazın Fon Ribentrop, 
Moskovadan döner dönmez, İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Cianoyu Berli
ne davet etti. Bu davetin yapıla<:'ak 
mlh taarruzu ile alakadar olduğu bil
diriliyor. 

Hitlerin inat ve ısrarla sulh üze
rinde durması manidardır. Çünkü 
Hitler için yapacak şey kalmamıştır. 
Şarka doğru siyasetini terkettiğine, 
cenubu şarki Avrupaya inemiyeceği. 
ııe, garpta bir taarruz yapamıyacağı

na göre, onun için harp hakikaten 
bitmiştir. Bu çıkmazdan kurtulabil
ınek için, sulhten başka çare kalma. 

ınıştır. Mezbuhane hareketlerine gi
rişmeden evvel, dağdağ:ılı bir sulh 
teklifi yaparak gerek danilde halka 
ve gerek hariçte bitaraflara karşı, 

harbin mesuliy:etini demokrasilere 
yüklemek istemesi gayet tabiidir. Bu 
defaki sulh taarruzunun maksatla
rından biri de budur. 

yalnız bu teşebbüse ,.dikkati 
fazlaca çekebilmek için tek. 

1üin altına Moskova ve Romanın da 
imzasını koymak lüzumunu hisset

(Sonu, Sa: 6 Sil: 4) 

L~n-~;a, 2 (Hususi) - İngiltere hükUm.eti tarafmdan netro
lunan l\'lavi Kitaptaki vesikaların birinde, Hitlerin İngiltere se

firi Sir Nevil Henderson'a: "Polonya itini bitirdikten sonra ıiya
ai hayattan çekilerek sanat ve yazı ile mefgul olmak ve bir artist 
ola.raık hayatını bitirmek fikrinde olduğunu,, söylemesi, bugün 
bir çok gazeteleri Hit1erin istifa ihtimalinden bahse aevketmittir. 

.._._ 1 D a i 1 y M i r o r gazetesi, 

C • tarafından serdedilen sulh teklifleri-
~" """"""""""""""""""""I İngiltere ve Fransanın kendisi 

l an o ni kabul etmesi takdirinde Hitlerin 
Göring lehinde feragatte bulunması 

Ro mümkündür. Hitlerin yapmak iste • m a ,., a 1 diğini söylediği vazife - büy~k Al ~ 
'.::I manyanın tesisi - ifa edilmiştır. Ken. 

Do••nd •• disi bundan böyle sanayi ve edebiyat U ile meşgul olacaktır. 
Bu kabil bir ihtimalin İngiltere. 

Af manya, italyanın da ae hatır ve hayale bile getirilmiyece-
ği Churchillin dünkü nutkundan 

Harbe Girmesini İstiyor müsteban olmaktadır: Mumaileyh, 
bu nutkunda şöyle demişti: 

Roma, 2 (Hususi) - Kont Ci
ano Berlinde 18 saat kaldıktan 
ve dün gece Her Hit1er ile, bu 
sabah ta Ribbentrop ile görüt

tükten sonra Berlinden hareket 
etmİf ve bu gece Romaya muva
salat eylemittir. 

Ziyaretin şu sebepler yüzünden 
vuku bulduğu bildiriliyor: 

1 - Rus. Alman anlaşmasının 

mahiyet ve ~ulünü izah etmek, 
(Sonu Sa: 6. Sü: 6) 

"Ne Hitler, ne de "halefleri" su]. 
hün akdi tarihini tesbit edecek ikti
dara malik değildirler,, 

Bu kabil bir teklif, İngiltere ve 
Fransa tarafından layık olduğu mu
kabeleyi görecektir. 

Diğer taraftan Belçika ile Holan. 
da, her türlü ihtimale karşı hazır ol
mak üzere deniz üzerinde bulunan 
sedleri arkasındaki su seviyesini yük 
seltmek suretile mukabelede bulun
muşlardır. 

-~-ıo ~~~-~~~~-~~~~~~~-~~~~--·~~~~~~~ 

Letonya ile 1 

Müzakereye 
Başlandı 

Londra, 2 (Hususi) - Rusya 
ile Estonya arasında yapılan kar
trlrklı yardım paktından sonra 

Letonya. ve Litvanya hükiiınetle
riyle de buna mümasil anlatma

lar yapılacağı anlaşılmaktadır . 
Letonya Hariciye Nazırı Munthers, 
Moskovaya muvasalat etmiştir. 

Kaunastan bildirildığine göre, 
Litvanya hariciye nazırı da Moloto. 
fun daveti üzerine yann Moskovaya 
gidecektir. Litvanya hariciye nazm
na gönderilen davetnamede iki mem 
leketi alakadar eden müşterek mese • 
lelerin görüşülmesi lüzumundan bah 

:b<>lunmaktadu:. 

Bir lngiliz hava lilnıunun ıaflıharp halinde uçuıu .• 
-

Müttefikler Lehine 
Yeni Anlaımalar 

Alman kaynaklarından verilen 
haberlere göre, gerek Letonya ve 
gerekse Litvanya ile yapılacak an -
!aşmalar Estonya ile yapılan muka. 
bil yardım anlaşmasından farklı o
lacaktır. 

Biten Muharebe ve 
lstikşaflar Y apddı 

Bir rivayete göre, Estonya ile 
müzakereler yapıldığı sırada bu 
memleketin hududunda bulunan 20 
Sovyet fırkası halihazırda Letonya 
hududuna nakledilmiş bulunmakta • 
dır. 

Afmanlar, 50 Fırkalık Kuvvet Tahşit Ettikf eri Halde 

Neticesiz Kafan Bazı Hareketlerde Bulundular 
Londra, 2 (Hususi) - Hava Nezaretinin bugün netrettiği teb

liğde gece gündüz Almanya üzerinde istiktaf seferleri y~pıldığı· 
ve bilhassa gece Berlin ve Potadam üzerinde çok mül-.. im neti
celer veren uçutlarda bulunulduğu bildirilmektedir. Gnrp Cep
hesinde vaziyet nisbeten sakindir. 

Diğer taraftan 44 Sovy~t zabit ve 
teknisiyeninden müteşekkil bir he. 
yet Estonya ile yapılan anlaşmanın 
tatbikatına nezaret etmek üzere Tal· 
lin'e muvasalat etmiştir. Heyete gc. 
neral Mereçkof riyaset etmektedir. 

Letonya Hariciye Nazırının ':cfa. 
ketinde siyasi ve iktısadi bir heyet 
bulunmaktadır. 

Zannedildiğine göre Sovyet hüku. 
meti nazırdan Letonyanın Vindau 
ve Hibau limanları hakkında ve eski 
Rus şimendiferlerinin Ltonyanın 

Latgadia eyaletinde kain Rositen ve 
Dünaburg'dan geçerek Leningrad i· 
le Varşova arasında işlemesine dair 
bazı taleplerde bulunacakth". 

Finlandiya hükumeti ile de bir 
mütekabil yardım paktı yapılacağı 

Moskovadan bildirilmektedir. 
Mosokovadan verilen malUmRta gö 

re Sovyet birliği Vilno'yn Litvanya. 
ya iadeye mütemayildir. Fakat buna 
mukabil Libou demiryolu üzerinde 
bir takım imtiyazlar isteyecektir. 

Askeri 
Heyetimiz 
Londrada 
Londra, 2 ( A.A.) - Reu

ter - General Orbayın ri
ycuetindeki Türk askeri he
yeti yarın Londraya muva
salat edecektir. istihbarat 
Nezareti, heyeti, hararetli 
bir kabulün beklemekte ol
duğunu bildiriyor. 

Almanların Baskınları 

Dün gece, ortalığın çok karanlık 

olmasından düşman mutadı üzerine 
istifade ederek bazı baskın hareket. ' 
lerinde bulunmuştur. Fakat 'Alman 
keşli kolları bazı noktalarda pusuya 
düşmüş ve esir alınmıştır. 

Fransız kıtaatı kendi hatları içinde 
mevzilerini tarsfn etmekte ve yeni 
işgal olunan sahayı temizlemektedir. 
Çünkü düşman çekilirken bin türlü 
tuzak bırakmaktadır. Fransız istih • 
kamcılarıVarnd ormanında henüz 
patlamamış üç binden fazla torpil 
meydana çıkarmışlardır. Öyle tah -
ınin ediliyor ki, 70 kilometre murab. 
baı olan sahaya altı bin kadar torpil 
konulmuştu. Çok şükür ki. bu torpil. 
ler iyi konulmamıştı ve bir çoğu bom 
bardıman neticesinde kendiliğinden 
patlamıştır. Hatta bir defasında bin 
metre uzunluğundaki bir hatta bi. 
ribirine merbut torpiller bir Fansız 
obüsünün isabeti üzerine hep birden 
infilak etmiştir. 

Sar şarkında Fransız ilerlemesi yü 
ztinden Alman topçularının mermi
lerinin hepsi de Alman topraklarma 
düşmektedir. 

50 Alman Fırkası 

EN SON DAl<IKA 
Nevyork, 2 (Radyo) - Buraya 

gelen malUmata göre, Fransız ıc:. 

tihbarat dairesi, son günlerde Al. 
manja dahilinde vuku bu'an mu. 
b.im bir hadiseden haberdar olmuş
tur. Bu istihbarata gore, :\lmar. 
zabitlerinden bir kaçı Her Hitler 
aleyhinde bir suikast hazırlanmış. 
lar, fakat bu suikast keşfoltınmuş 
~t bunu h&zırlıyanJarm hepsi ae 
divanı harp tarafından idam;ı malı. 
kô:m edilmişlerdir. Es'd Başku. 

!nandan General Fırıç te bunlarlc. 
alAkadar olduğu için Polonyada bir 
rıazist memur tarafınd:n kntledıı

miştir. General Friçin nasıl öldü
rüldüğüne da;r hiçbir tafsila~ 
verilmemesi de bu istihbaratın 

enslı olduğunu gös~ermekt dır. 
Almanya dahilinde vuku bu'an ha
diselerin harice sızmaması icin en 
sıkı tedbirler alındığından hadısC>y 
tahkike imkan hasıl olmamıstır. 

Londra, 2 (Husust) - 13ugun 
Yugoslavya hükümeti namına rad. 
yo ile yapılan beyanatta Yugos
lavyanın bütı.in Balkan arazi bü
tünlüği.ınü mı.idafaaya azmetmiş 

oldugu bildirılmekte idı. 

Fransız tayyarecilerinin son uçuşla 
rı sırasında anladıkları bir nokta, 
Almanlann aşağı yukarı 50 fırkayı 
Sigtrid hattı üzerine yığmış oldukla
rıdır. Alman hava kuvvetlerinin son 
günlerde yaptıkları taarruzi hareket. 
lerinin de bundan ileri geldiği zan-

TAN, makinesindeki hususi tertibat sa
Ye5inde bu sütunda her gün en son da· 
kika ı:elen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı 1rün bu kısım boş kalacaktır. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 5) 

ı 
t ............................. (Sonu Sa: 6, Sü: !?) 
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PENCEREMDEN 

Yurtsuz Devlet 
Yazan: M. Turhan TAN o evlcti tarif ederlerken: ''Muay. 
yen sınırlar içinde arazisi, te

beası, idari ve siyasi teşkilatı, hürri. 
yeti ve istiklali olan içtimai heyet" 
derler. Bizim nesil, bu· tarife tama
miyle aykırı olarak topraksız, tebea. 
sız, idari ve siyasi meşgalesiz devlet-\ 

TAN 3. 10 - !)39 -

Is tan bulun 
Kurtuluş 
Bayramı 

İstanbulun kurtuluş bayramı öni> 
mi.izdeki cuma günü merasimle tes~ 
edilecektir. Kurtuluş bayramına ail 
program hazırlanmıştır. Prograrrı 

göre, merasime iştirak edecek asket' 

ler dahi olabileceğini Büyük Harpte 
• Öz yurdundan ve halkından cuda 
olmak şartiyle teşekkül eden - sey. 
yar Sırp hükumetini g3rerek anla -
mıştı. Yeni nesiller şimdi bizimle be. 
raber ayni · temaşaya iştirak ediyor 
ve Paristc cümhurreisiyle. kabille • 
siyle vücut bulan yeni Polonya dev
letinin teşekkül , tarzında Y-urtsuz 
devletler dahi olabileceğini görmüş 

oluyor. 
Eski Sırbistan 1915 yılı sonlarına Perapalas Oteli T okatliyan Oteli 

• kıtalar. mektepler ve teşekküller 1 

gün saat 9,30 da Sultanahmet mc)., 
danında toplanacaktır. Her kıta kctr 
disine tahsis edilen yeri işgal etti!<" 
ten sonra kumandan ve vali tarafıil' 
dan teftiş edilecektir. Teftisi mütea
kıp kıtalar plan dairesine Sultan:ıb
mdetten hareket ederek tramvay yo
lunu takiben Taksim Cümhuriyel 
meydanına gidecektir. Kıtalar köprU 
üzerine geldikleri vakit limandaki 
bütün vapurlar düdük çalmak sure' 
tile tesit merasimine iştirak edec~ 
lerdir. Kıta Taksim meydanında keli 
dilerine tahsis edilen mevkileri işgııl 
ettikten sonra şehir namına, yükseİ 
tahsil gençliği namına ve ordu naıııS-

doğra • önüne durulmaz bir Alman 
akını ile • haritadan silinmiş ve Al
manların yenildiği günlere, 1918 Şayialar 

Yalanlanıyor 
Büyük Oteller 
Sıkıntı içinde 

ı-
Çocuklarını 

sonlanna kadaı: Sırpların vicdanında 
yaşıyarak nihai zafer üzerine Yugos
lavya halinde tekrar haritada yer al
mıştı. 

ltalyanlar Vapurlarını Bugün vahimelerde vücut bulmuş 
gibi görünen yurtsuz Polonyanın da 

Çağırmamışlardır yann ayni mesut akıbete kavuıınn- Geri 
yacağını kim iddia edebilir? * Karadeniz ve Marmarada bulunan 

Mösyö Raczieviezin cümhurreis- İtalyan vapurlarının İtalyan liman. 
liğine general Sikorskinin başvekil '_ !arına avdet etmeleri için emir veril. 
'Uğe intihabı suretiyle teşekkülü • fa. diği yolunda piyasamıza kadar ya
kat Paristeki Polonya elçilik binası- yılmış olan şayia tekzip edilmekte
nın bir salonunda - tamamlanan ye. dir. İtalyadan limam.mıza hareket et. 
ni yurtsuz devletin faaliyete geçtiği. miş olan Kampidolio vapur.u yarın 
ni gazetelerde okuyunca eski Polon- limanımıza gelerek sipariş edilmiş o. 
ya hükumdarlan, cümhurreisleri ha. lan ithalat maddelerini getirecektir. 
tınma geldi ve onların kısa bir liste- Perşembe günü de Albano isimli bir 
sini şu sütuna geçirmek bana faydalı İtalyan vapuru limanımızdan İtalya. 
göründü. ya gidecektir. 

Polonyada yerleşen Lehlerin al • Dün limanımıza balık yüklemek ü~ 
tmcı asır başından dokuzuncu asır zere bir İtalyan vapuru daha gel • 
ortasına kadarki tarih devirleri ka • miştir. Evvelce gelmiş olan diğer İ. 
ranlıkt r b d 't k 

1 
. . talyan vapuruna ve bir de Yunan mo 

ı ve u evre aı ra ısım • ;·· 1.. .. b' 'kt 1 t ··k 

1 
. . . or usune ır mı ar pa amu yu ·• 

erı masaldan ıbarettır. Hakiki tarih 1 · t• . . enmış ır. 
devrı Pıyast sülalesiyle başlarsa da •• • 
bunların da grandükliik devresine .Turk • tran Transit 
taallUk eden tara~ı hayli karışıktır. Mukavelesi 
Onun için ilk aydın sa(hayı l inci Po !ranla aramızda yüzde artmış va. 
lislasın kral olduğu tarihten, yani ridat nisbeti Türki~~ft O\tniık ü-
992 yılından itibar etmek icabeder. zere yapılmış olan transit mukavele. 

Ben de cetveli o tarihten başla - sinin İrandaki transit yollarının ve 
yarak yazıyorum: Piyast sülalesin- vasıtalarının henüz hazırlanmamış 
den yirmi üç kral. Bu krallardan beş olmasından dolayı tatbiki güçleşmiş
tanesi Polislas, dört tanesi Vladis. tir. Hükfımetimizce bu mukavelenin 
las, üç tanesi Miyasislas, üç tanesi 
Kazimir ismini taşımaktadrr. Geri 
kalanları Oton, Maslav, Leh, Velis -
las, Erbinyi ismindedir. 
Piyost siilalesini takip eden Anjo ai. 
lesinden üç, Yakellan hanedanmdan 
altı kral gelmiş ve son kral Sigis
mundun varis bırakmaması üzerine 
kralların intihap usulü ile getirilme. 
si kabul olunarak 1573 ten 1795 ta
rihine kadar 13 kral seçilmiştir. Bun 
ların içinde ilk seçilme kral olan 
Hanri, Fransızdır. İkinci seçilme 
kral Baturi, Tiirklerin namzedidir. 
"Üçüncü Jan diye anılan Sobieski, Vi. 
yananın Türkler tarafından zapto -
lunmasına engel olan ve bu hareke. 
tlnin cezasını Podulyayı ve cenubi 
Ukrayna~"l Rusyaya terketroek su -
retiyle çeken zattır. 

Polonyanın ihyasından sonra iki 
reisicümhur seçilmiş ve bunların i
kincisi bulunan İgmatz Moscicki 1 
haziran 926 ve 1 haziran: 1933 yılla
nnda olmak üzere iki defa riyaset 
makamına getirilmişti. Şu halde Pa. 
rlste yurtsuz devletin reisi sıfatiyle 

intihap olunan Raczicviezi • krallar 
da dahil olmak şartiyle • Polonyanın 
49 uncu ve krallar hariç tutulduğu 
takdirde on altıncı devlet reisi olu
yor. Koşuşigo ve mareşa1 Pilsudski 
gibi ihtilal ve anarşi devrinin reisle. 
rl bu cetvele dahil değildir. 

ikinci Şube Müdürü 
,._ lie Başladı '4 

tatbiki i,çin yeniden göriişmeler ya
pılacaktır. 

lngiltere ile yapılan 
ticaret anltıfmasc 

İngiltere ile yapılan yeni ticaret 
anlaşmasının esaslarını gorüşü:o tcs
bit etmek üzere Paristen Londraya 
gitmiş olan Türk heyei.i vazüesini 
muvaffakıyetle bitirmiş~ir. Heyet re
isi ve Ticaret Vekaleti müsteşarı Ha
lit Nazmi ile aza Maliye Veki.leti 
Nakit işleri müdürü Celal bu hafta 
içinde avdet edecekler ve Londra ti
caret ataşemiz Suphi Ziya dahi bir 
hafta sonra Londradan hareket ede-

cektir. 
Yeni ticaret anlaşmasında takas 

sistemine daha ziyade yakınlık göste. 
rilmiştir. Maamafih bir kısım mua
melelerin de kliring ile yapılacağı ha 
ber verilmektedir. 

Beynelmilel kabul edilmiş olan ti. 
cari kotların bundan böyle harp do
layısile kaldırılması takarrur etmi~
tir. Avrupa tüccarları sipari§lerin ve 
adreslerin sarih olarak bildirilmesini 
bütün dış ticaret piyasalarına hil
dirmişlerdir. İngiliz tiicc.ırları piya
samıza akreditif açılacağını ve bu
günlerde İngiltereden bir çok sipa. 
rişlerin •verileceğini tüccarlarımıza 
bildirmektedirler. İsveçe muhtelif 
mallar yüklenmektedir. Amerika ile 
yeniden takas anlaşması için Vaşing
tonda görüşmeler yapılmakta oldu
ğu da tüccarlarımıza gelen mektup
lardan anlaşılmaktadır. 

Şehir Mütehassıs• 

Prost Gellyor 

Pek Ağır Olan Masrafları 

Ödiyemedikleri için Kapatmak 

ve Vergileri 

Kararı Verdiler 
Hali hazır vaziyet dolayısiyle şehrimizdeki büyük otellerin va

ziyetleri hayli ıarsılmıttır. Bilhassa müşterilerini Avrupalı turist
ler ve İf adamları teşkil eden büyük oteller faaliyetlerine devam 
imkanını bulamamaktadırlar. Bu otellerin gelirleri kaybolması
na ragmen pek ağır olan masraflan ve ödemek mecburiyetinde 
oldukları vergileri devam etmektedir. 
Boş yere masraf ve vergi ödeme. 

mek için bazı oteller faaliyetlerini 
tatil etmiye hazırlanmaktadırlar. Bu 
meyanda Tokatliyan oteli ile Pera. 
palas otelinin kapanmak kararı ver
dikleri söylenmektedir. 
Beyoğlu maliye tahsil şubesi, tar

hedilen 10 bin lira vergiyi vaktinde 
ödiyemediği için Tokatliyan otelinin 
eşyasına haciz )toymuş ve satış ilan· 
ları da üç gün evvel müessesenin 
kapıla.r;u:ıa v~ pencerele~ne yapıştı. 

nlmıştır. 

Otelin üç gündenberi telefonları 

da kesilmiş bulunmaktadır. 
Otel idaresi maliyeye ve vilayete 

müracaat ederek verginin tehirini ve 
haczin kaldırılmasını istemiştir. 

Maliye kendisine bir aylık mühlet 
vermiştir. İkinci teşrinin birinci gü
nüne kadar otel müsteciri vergisini 
verecek ve haczi büsbüti'm kaldırta
caktır. 

Perapalas otelinin ise müşterisiz· 
lik yüzünden kendi kendine faaliye
tini tatil edeceği söylenmektedir. 

Belediye ve vilayet turistik bakım. 
dan ehemmiyetleri olan bu gibi bü. 
yük otellerin kapanmamaları icin 
kanunun müsamahalarından istüade 
etmeleri imkanlarım araştırmakta. 

dır. Fakat kanuni mevz'.lat bunların 
vergilerini tecile ve tehire katiyyen 
müsait değildir. 

Alakadarlar bu sahada icap eden 
makamlara başvurmuşlardır. 

Belediyenin Kapattı9ı 
Otel ve Dükk6ınlar 

Ötedenberi belediye suçlarından 

para cezasına çarptırılan öir çok es
nafın bu cezalara rağmen yine bele
diye zabıta talimatnamesine ve hıf. 
zıssıhha kanununa muhalif hareket 
etmekte oldukları hıfzıssıhha ve be. 
lediye memurları tarafından yapılan 
araştırmalardan anlaşılmqtır. Nizam 
ve kanunlara aykırı olarak devam e
den bu hareketler üzerine belediye, 
mükerrer para cezasına rağmen mü-

tenebbih olrnıyan esnafın dükkanla
rını, muayyen müddetlede kapata. 
rak onları icrayı ticaretten menetmi. 
ye karar vermiştir. Son zamanlarda 
bu karar ilk defa olarakEıninönü kay 
makamlığında tatbik edilmiştir. Bu 
kaza dahilinde son günlerde be~edi
ye ve sıhhiye müfettişleri tarafından 
yapılan umumi bir kontrolde otel
lerden bir çoğunun pis, çarşaflarının 
kirli. duvarlarının tozlu olduğu gö -
rülmü§, hatta bazılarında da bıt go-
rülmliştür. • 

Bu oteller 3 - 5 gün müddetle sed
dedilmiştir. Bunlardan Hendek, Os
maniye, Akgün otellerile Musul ote
li hakkındaki sed kararı adliyece de 
tasdik edildiğinden karar derhal tat
bik edilmiştir. Diğer otellere ait sed 
karannın da bugünlerde adliyece tas 
dik edilerek tebliğ edilmesi beklen
mektedir. 

Bu umumi kontrol esnasında, gıda 
maddeleri satan bir takım dükknn • 
lar ve fabrikalar hakkında da sed ka
ran verilmiştir. Bunlardan Balıkpa
zarında bir çikolata fabökast, Küçük 
pazarda bir karamela ve bisküvi fab. 
rikası, Balıkpazarında bir kasap dük
kB.nı, Çemberlitaşta Tavukpazarında 
bir fırıncı, !I'ahmis sokağında bir c!
ğcrci, Balıkpazarında bi-r yoğurtçu 
dükkanı, Alemdarda b lr simitçi 
dükkanı, Bahçekapıda bir pi
yazçı, dükkanı hakkındaki karar tas· 
dikten geldiği için dün tatbik edil • 
miştir. Bu fabrika ve dükkanlar hak
kındaki sed kararı pisli~nen ve hıf. 
zıssıhha kaidelerine riayet etmemek
ten mütevellittir. Bunlardan başka 
Eminönünün yine gıda maddeleri sa· 
tan daha bir çok dükkanları hakkın
da da sed kararı verilmiştir. Bu ka. 
rarlar da dün Adliye Vekaletine gön. 
derilmi~tir. Bunlar arasında BahÇe
kapıda maruf bir şekerci dükkanı da 
vardır. Doktorların raporuna naza
ran bu dükkanda şekerlerin arasın
dan fare pisliği zuhur etmiştir. 

SUAL CEVAP 
S - Amerlkaya gidip orada blr iş H· 

hlbl olmak istiyorum, Amerikaya nasıl 

gidilir? 

tepler demektir. 

* S - 10 TUrk lirası sermayem var, 
bununla ne it~ yapabilirim ki günde 
60 • 70 kurut kazanabillp evimin ekme· 
ğinl, yedl, ıekiz: nf.lfuılu ailemin rızkını 

çıkarabileyim? 

Erzurum Emniyet müdürü iken bu 
defa İstanbul Emniyet müdürlüğü i
kinci şube müdüriyetine tayin olu. 
nan Ahmet Nazım Arda dün İstan -
bula gelmiş, yeni vazifesine başla. 

mıştır. 

Bozuk Asfaltlar 
Cihangirde yapılan'. asfalt yolun, 

daha kabulü katisi yapılmadan bo • 
zulmıya yüz tuttuğu görülmüştür. 
Belediye, bu yolları şartnamede taS
rih edildiği veçhile mükemmel bir 
hale getirilmeden teslim almıyacak. 
tar. 

Belediyenin daveti üzerine Paris
ten yola çıkan şehir mütehassısıProst 
bugün şehrimize gelecektir. Prost bt\ 

defa. hazırlanmış bulunan Üsküdar, 
ve Kadıköy cihetlerine ait nazım 
planlarla Eminönü ve Unkapanı 
arasındaki sahaya ait tafsilat 
planını tetkik edecektir. Mütehass1s, 
bu sefer iki aydan fazla şehrimizde 
kalacaktır. 

C - Amerikaya gitmek güçtür, her 
sene Türkiyeden Amerikaya bir kaç ki.. 
şi kabul edilir. Bunlar da orada aileleri 
bulunanlardır. Çünkü Amerikaya gire • 
bilmek için orada birisinin o adam hak
kında kefalet vermesi lazımdır. ---:...:.. 

* 8 - lıkmektep tahallll bir aermaye· 
dar hususi mektep açabilir mi? 

C - Açabilir. 

* S - Muadelet! tasdik edilen hususi 
mektep ne demektir? 

C - Resmi mekteplere muadil old11-
ğu Maarifçt' tasdik edilmiş hususi mek. 

C - Seyyar satıcılık, pazaralık ya_ 
parak kazanmak mümkün olduğu gib 
kavun, karpuz, üzüm gibi mevsim mey
vaları satmak üzere sergiler açıp kazan. 
mak da mümkündUr. Hem bu işler çok 
kazançlıdır. Sırasına göre yüzde elli nis. 
betinde kar bırakmaktadır. 

* S - AtatUrkUn ebced hesabı nedir? 
C "- Ata = 402 + Türk = 626 = 

1028 dir. 

Aç Bırakmış 
Karısının İhbarı ile 
Kumar Oynarken 

Yakalandı 
.. Meşhut suçlara bakan asliye üçün

cu ceza mahkemesi dün kumar oyna. 
maktan suçlu Ali Ateş, Şükrü ve 
Mehmet Ali isminde üç seyyar satı. 
cınm duruşmasını yaptı. Ali Ateşin 
sırtında yalinız kirli bir caket vardL 
Dizler pantalonun yırtığından çık

mıştı. Şükrü de yalın ayak başı ka
baktı. Mehmet Ali de pek pejmürde 
bir halde idi. Polis mahkemeye 11 
lira 5 kuruşla iki deste iskambil ka.. 
ğıdı da getirmişti. Bunlar konçina 
oynarlarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardı. Ali Ateş cürmünü 
itiraf etti: 

- Ne yapayım, alışan kudurandan 
beterdir. Alışkınhkla kumar oynU
yorum. İki gündenberi do? 25 lira yu. 
tuldum. Aç, çıplak gezrniye dayanı-
ı vı., J:4ı.42•-"' sa.- .. ••-• v .; •--••• • - ti ~ 

mıyorum. 

Diğerleri suçlarını inkar ettiler. 
Ali Ateşin altı çocuğu olduğu, üç 
gündenberi evine gitmediği ve ço. 

cukları aç kaldığı anlaşılmıştır. Bu 
yüzden karısı polise müracaat etmiş, 

kocasının kumar oynadığını haber 
vermiştir. Bu ihbar üzerine de cür
mü meşhut yapılmıştır. Haklın pa. 

raların müsaderesine ve kendilerinin 
de birer lira para cezasına mahku
miyetlerine karar verdi. 

Hırsız Kadın 
Tevkifhanede Halidenin paltosunu 

çalıp dışarı çıkan Varnalı Nuri kızı 
Hüsniyenin duruşmasına dün Sultan 
ahmet sulh birinci ceza mahkemesin
de başlandı. Hüsniye mevkuftu. Dört 
te sabıkası vardı. Kendisini müdafaa 
ederken: 

- Halide, eroin kaçakçılığından 
ve eroin kullanmaktan iki seneye 
mahkumdur. Hapishanede ahbap ol

duk. Ben dışarı çıkarken onun man. 
tosunu giyerdim. Kendisine muhtelif 
zamanlarda 9 lira kadar da para ver. 
miştim. Bu para ile eroin alıyordu. 
Bu paraya mukabil tahliye edilece
ğim gün mantosunu aldım. Çalmış 

değilim. Sonra da Abanozda 9 nu· 
marada oturan Kadriye vasıtasile 
mantosunu iade ettim, diyordu. Tev. 

kifhane gardiyanı Kevs~r şahit ola
rak dinlendi. Gclmiyen şahitler var
dı. Muhakeme bunun için talik edil

di. 

Kız Yüzünden Bir 

Gencin Boynu Kesildi 

na nutuklar söylenecek ve verile~ 
işaret üzerine direğe bayrağımız çto 
kilecektir. Bayrak çekilirken de tsti) 
lal marşı çalınacaktır. Merasime kl" 
talar taralından yapılacak resmi "t . o 
çitle nihayet verilecektir. '( 

ADLiYEDE: ( _______ .... , 

Müddeiumumi 

Ankaraya Gitti 
Müddeiumumi Hikmet Onat, b1'• 

gün Ankaraya gidecektir. Hikmet() 
nat Vekaletle temaslarda bulunaca~ 
ve İstanbul adliyesine ait idari işlet• 
le meşgul olacaktır. 

Hikmet Onat, dün tapu dairesinde-

ki m~~keme işl~r!~.~ ... ~eş~u.ı ~~~: 
mahkemeler için üç oda daha vennif' 
tir. Burada bulunan sekiz mahkerneı 
şimdiye kadar ayni salonda münave
be ile davalara bakıyorlardı. Yarılf 
dan itibaren sekiz mahkeme de aytl 
ayrı salonlarda işlerine devam ede
ceklerdir. 

ikinci Ağır Ceza 
lıe Baıladı 

!kinci ağır ceza reisi Remzi, evvel 
ki gün İstanbula gelmiştir. Bu yeD 
ağır ceza mahkemesi dun ilk defa (JI 

larak teşekkül etmiş ve üç davaY 
bakmıştır. Yeni mahkemenin il) 
baktığı dava bir kız kaçırma dava~ 
idi. Hüseyin, Hasan, Muzaffer ismi11' 
de üç kafadar Aksarayda Zişanın ' 
vinde oturan Perihanı yangın yerill 
kaçırmak isterlerken polis taralındıt 
cürmü meşhut halinde yakalanmı'" 
lardır. Muhakeme şahitlerin çağırıl 
ması için talik edilmiştir. 

Zehirli Gaz Kursları 
Açıldı 

Muhtelif kazalarda açılan zehlı' 
gaz kursları dün akşamdan itibare' 
tekrar tedrisata başlamışlardır. 

Kaleden Düştü 
Kumkapı Nişancasında oturan tl" 

rahim sarhoş bir halde kale duvarl'° 
rının üzerinde dolaşırken yere düşe' 
rek muhtelif yerlerinden ağır suret 

te yaralanmıştır. 

TAKViM ve HAVA 

l llkteırin 1939 
S A L 1 

10 uncu ay 
Arabl: 1358 

Gün: 31 

Evvelki gece Koca M-..ıstafapaŞada 
Cambaz sokağında Ali isminde biri 
Artin isminde bir gencin boynunu 
kesmiştir. Ali, sokakta komşusu Kar. 
niğin kızı 19 yaşında Sılvanla konu
şuyormuş. Bu sırada kendilerine bir 
taş atılmış, Ali derhal bıçağını çe!{e. 
rek taşın geldiği istikamete koşmuş, 
Artine rastlamış, üzerine hücum et
miş ve boynunu ensesinden kesmiş. 
tir. 

Şaban: 19 
Güneş: 5.58 - Öğle: 
kindi: 15.20 - Akşam: 

Yatsı: 19.22 - İmsAk: 

Hızır: ısı 
11.umt: 1355 

Eylül: 20 
12.03 

17 50 
4,18 

Hava Vaziyeti 
Y eşilköy Meteoroloji istasyonundal' 1 

lınan malilmata göre, hava yurdun doı 
bölgelerinde az bulutlu, Trakya, Koca,ı 
Edirne, Anadolu, Karadeniz kıyrlarmd• ~ 
Egenin şimal kısımlarında yağışlı geçi"". 
rüzgarlar biltiln bölgelerde garp lstikatll' 
ten orta kuvvette eımiştir. 

Dün İstanbulda hava çok bulutlu ı' 
miş, rüzgir garptan saniyede 4-2 fl1e 
hızla esmiştir. Saat 14 te hava t::ızyikı ıd 
milibardı. Suhunet en yilksek 25,1 ve 
düşük 15,9 aantiıı;rat olarak kaydedilıl' 
tir. 

Artin feryada başlayınca Ali ka
çıp ortadan kaybolmuştur. Artin, 
baygın ve ifade veremiyccek bir hal. 
de Cerrahpaşa hastahanesine kaldı
rılmıştır. 
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1 BUGÜN 
Yeni Askeri 
Hedef 

Yazan: Ömer Rıv.ı DOCRUL 

A lmanya - Polonya harbinin son 
bulması üzerine siyasi ve as. 

keri mahafili düşündiiren nokta, Al. 
man stratejisinin hangi hedef PJŞin. 
de koşacağıdır. Hatta bu stratejiye, 
Alman stratejisi değil, "Hitler stra. 
tcjisi,. demek daha muvafık görülü. 
yor. Çiinkii Alınanyanın devlet şefi 
tarafından tatbik olunan ve şimdiye 
kadar nmvaffakiyetten muvaffaki. 
yete kavuşan hususi bir stratejisi 
''ardır. Ve bu stratejinin esası, genis 
ölçiide harplerd~n çekinerek birbiri 
ardınca mahdut hedefleri gözetmek 
ve bu hedefleri tahakkuk ettirmek. 
tir. 

Bu stratejiyi takip eden mütehas
sıslar, onun attığı adımlan şu sekil. 
de hulasa ediyorlar: • 

Her Hit1er evvela hava harbine 
karşı tedbirler alarak, hütiin tesliha. 
tını gizlice yaparak ve Ren havzasm. 
daki gayri askeri mıntakayı işgal e. 
derek ilk adımlan attı ve kendi üs
sünü sağlamladı. 

Bu adımlan takip eden adımlar 
Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya 
idi. Ve bu üç mesele, birer darbe ile 
.halledildi ve bu hedefler tah~kkuk 
etti. 

Bun lan takip edecek he.def, belki 
de Romanya idi. Fakat bir taraftan 
İngiltere }le Fr.ansanın harbe girm!ş 
o.l ... ~a.lan, jğer taraftan S,ovyet Bir. 
hgının asJCeri müdahalesi, Her Hit. 
letin Romanyayı istlhdaf etmesine 
mani olmuştur. 

Romanya yolu kapanmış sayıldı. 
ğına ve garpta demokrasiler harbe 

girmiş olduklarına göre yine "HitJer 

stratejisi'' nin tatbikına imkan var 

mıdır? ~ -. .. ı *"'~•••*'-'" i 
İşte b:gü~ zihinleri meşgul eden, 

askeri mütehassısları derin derin 
düşündüren mesele budur. 

....... .. 
1"İ nıüteh:s;ısına .göre Beriin bu sı. 
rada Alman kuvvetlerinin nıühim 
bir taarruz yapmasını beklemekte. 

dir. Hitler stratejisine göre bu vazi. 

yet dahili~de yapılacak iş, Zigfrid 
ınüd f h • a aa attına dayanarak daha 
b~şka bir yerde bir darbe indirmek, 
bılhassa bu yeni hedefe doğru hare. 
~et ederken müttefiklerin müdahale. 
sınden uzak kalmayı ve bu hedefi 
daha ileride yapılacak harekata esas 
tlltmayı gözetmektir. Kıs 
makt• oldu .. ~ yaklaş. 
• b h tuna gore Her Hitlerin 
... on a ar ayla 
di k ı;ını seri bi:r darbe in. 

nne ve kışın nıild h I 
vel bir hedef da a a esinden ev. 

me8
• b ki . ha elde etmek iste. 
ı e enıyor. 

Bu hedef, olsa, olsa H 1 d 
b·ı· 1 o an a ola. 

ı ır. Ho andaya verilen s·· 1 
b . d f oz er, onun 
ır taarruz he e i olmasına ~ . d 

""ld' 1 . ınanı e. 
gı ır. Be çıka bitaraflık siy t" • ase ını 
takibe devani ederse HolandaW 
h · . arın 
arıçten görebıle~kleri yardını son 

derece mahdut olur. Holanda istW 
ed'ld'"• ,_ ... ,_ İn a ~ ıgı ta-ürde giltereye karşı 

hava harbi yapmak için ileri üsler 
temin edilmiş, bundan başka tahtel. 
bahir harbini idare için yeni zemin 
huhuınıuş, Belçikanın tahkimatı da 
~enıber içine alınmış ve gelecek se. 
ne yapılacak büyük taarruz için ma. 
ne~alara, ve büyük sayılı kuvvet. 
lenn hareketine bugünkii cepheden 
daha çok müsait bir cephe hazırlan. 
lnı$ olur. 

.. "Sulh taarruzu,, adı \•erllen teşeb. 
bus da.h • did 
v ' •• a şım. en akamete uğradı. 
gına gore h""t·· ' u un tekziplere rağmen, 
Holandaya karşı bir hareket vuku 
bulduğu takdirde, müttefikler, Ho. 
landanın imdadına yetişebilirler mi? 
Yetişemezler mi? Meselenin bu cep. 
hesi, henüz belli değildir. 

Fransız Parlcimentosu 
lçtimaa Çağrıhyor 
Paris, 2 (A.A.) - D. N. B. ajan. 

sının istihbaratına göre, Daladier 
parlamentoyu içtimaa davet etmek~ 
tedir. 

Daladier, perşembe günü mebu;ı:ın 
ve cum .. ·· • a gunu ayan hariciye encü· 
menl · d · 

TAN 

Almanlar Almanlar Bitarafların 
Varşova 

Şehrine Gemilerini Batırıyor 
Girdiler 
Berlin 2 (A. A.) - Alman umu

mi karargahının tebliği: 
Dün sabah ilk Alman kıtaatı 

Varşovay_~ biidisesiz girmiştir. 
Praganın işgali dün tamamlan -
mıştır. 

Hela yarını adasındaki son Polon· 
ya mukavemet nokt~'sı da dün or. 
du \'e donanma müşterek hareke. 
tc geçmeden evvel kayıtsız ve 
şartsız olarak teslim olmuştur. 
Aralarmda Polonya donanma ku • 
mandam amiral Vonudruh'un da 
bulunduğu 52 subay ve dört bin 
askerden mürekkep garnizon bu 
sabah silahlarını teslim etmişler -
dir. 
Berlin, 2 (Hususi) - Var~ovanın 

') 

işgali ve Polonya harbinin nihayet 
bulması dolayısile bir hait.ı müd -
detle Almanyadaki bütün kiliscicr 
her gün bir saat çan çalarak 7aferi 
tesit edecek ve zafer uğrı.ındn kanla· 
rını dökenlerin hatırasını t~ziz ede. 
ceklerdir. 

Kiefteki Polqnya 
Konsolosu Kayıp 

Moskova, 2 (A.A.) - Polonyanın 

Moskova büyük elçiliğinde temin o. 
lunduğuna göre, Polonyanın Kief bc;ş 
konsolosu Matuszinski, esrarengiz 
bir surette kaybolmuştur. Kendisinin 
yanında bulunan iki Polonyalı şoför 
tarafından kaçırılmış olmasından kor 
kul maktadır. • 

Bir Danimarka Gemisi Torpillendi, Bir 
Leton ve Uç İsveç Vapuru da Zaptedildi 

Londra, 2 (A.A.) - Stokholm'dan bildirildiğine 
göre, Baltık denizine gitmekte olan İmanta ismin. 
deki Leton gemisi, Skani sahilinden üç buçuk mil 
a~ıkta l>ir Alınan muhafaza gemisi tarafından zapte. 
dilmiş ve içinde bulunan İsveçli pilotla birlikte bir 
Alınan liınanma götürülmiiştür. 

T orpillenen Danimarka şilebi 
Kopcnhag, 2 (A.A.) - Cumartesi günii şimal de. 

nizinde bir Alınan tahtelbahiri, Vcndia isminde bir 
Danimarka şilehini torpillemiştir. 

Şilep, derhal batmıştır. Şilebin 17 kisiden ibaret 
olan mürettebatından 11 i ölmüştür. Sağ kalanlar 
tahtelbahir tarafından kurtarılarak biraz sonra te. 
sadüf edilen bir Danimarka vapuruna aktarma edil
miştir . .Kurtulanlar ,tahtelbahir görünür görünmez 
Vendia'nın durduğunu, fakat tabtelbahirin hi~bir 
ihtarda bulunmadan şilebi torpillediğini beyan et. 
mektcdirler. 

Vç l•r.>eç vapuru zaptedildi 
Stokhol~, 2 (A.A.) - SeIJüloz nakletmekte olan 

Asten ismindeki İsveç vapuru Alınan harp gemile. 
~ 

ri tarafından tevkif edilerek Kiel'e götürülmiiştür. 
Diğer bir İsveç vapurunda, Shuvnd'un cenubun

da İsveç kara sularında bir Alman tayyaresi tara
fından araştırmalar yapalmıştır. Tayyare gemiy_e 
evvela şark, sonra da cenubu şarki istikametinde 
gitmesini emretmişse de bir İsveç tayyaresivin yak. 
]aştığını eörünce uzaklaşmıştır. 

Bir Alman denizaltıSt Skajerek yakınmda Gun iı;. 

mindeki 1200 tonluk İsveç vapurunu torpillemiştir. 

Vapurun 18 kişiden ibaret olan tayfası bir Danimar. 
ka '·apuru tarafından kurtarılmıştır. 

is,·eç Hariciye Nazırı, Algeria vapurunun Alman
lar tarafından yakalanarak Kiel'c götürülmüş oldu. 
ğunu bildirmiştir. 

Bcrn, 2 (A.A.) - Newe Zürcher Zeitung'un Stok. 
holm 'dan öğrendiğine göre, deniz nıürakabesine me. 
mur bir Alman harp gemisi dün Falsterbo yakınında 
İs\·eç kara sularına girerek Letonya hükumetine ait 
İınanta gemisini tevkif ve bir Alman limanına sev. 
ketmiştir. Let.onya vapuru İngiltercden Lctonyaya 
ge1iyordu. 

İs\'eç bitaraflığını ihlal eden bu vakalar. İneç de. 
niz mahfillerinde derin bir endişe uyandırmaktadır. 

'Amerikanın enc/ifesi 
Ncvha\'en - Conuectlent - 2 (A.A.) - Der~ sene. 

sine başlanması dolayısile Yale Üniversitesinde bir 
nutuk söyliyen Rektör Charles Scymour, İngiltere 
ve Fransanm Atlantiğin bu tarafındaki sevkülcey~ 
noktaları Aln1anyan1n eline düştüğü takdirde Ame. 
rikanın tarifi kabil obmyan bir tehlikeye maruz ka
lacağını kaydetmiştir. 

Muzaffer bir Almanyanın Amerika için birinci 
derec<'de ehemmiyetli bir felaket teskil edeceğini 

söy]iyen hatip, Almanyaııın beynelmilel hüsniiniye. 
tinden eser bırakmadığını ve medeniyetin istikbali 
Amerikanın bütiin cihana şamil olan bu felaket kar. 
şısmda giistereceği cesaretin, zekanın ve nefis fera. 
gatinin derecesine bağlı olduğunu tebarüz ettirmiş
tir. 

Amerika Filosu 
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Harbe Dair Düşünceler 

Tipik Diplomatın 
Kısa Tarifi 

Yazan: Aka Gündüz 

V isfülde ınağlı'.ip olan; Polonya 
ordusu değildir, Va:rşo"a dip· 

lomatıdır. Polonya ordusu erat, su
bay ve küçük kumanda heyeti bakı. 
mından fevkali'ıdc yüksek değerdi! 

olduğunu' şu bir aylık zamanın her 
dakikasında isbat edegelmektedir. 
Askeri ölçülerin hepsi onlara tam 
numaralı büyük takdirler verir. Va
tan, millet, istiklal uğrunda saldıra 
saldıra dövü5mesini biliyorlar, geri
le serile ölmesini hili~·orlar, biçe bi~c 
öldiirınesini biliyorlar. Çok iistiin 
sa:yıda kalabalıkla çok üstün sayıda 
makinelere karşı dayanıp durma~ ı 

ve ahp vurmayı biliyorlar. 
Fakat ne~·e yarar ki büyi.ik ku -

manda heyetinden mahrumdular ve 
ipin ucu diplomatııı elinde idi. Mağ· 
lup olan odur. Ve kahraman bir or
duya mağhipluk damgasını \ 'uran o
dur. Bu çeşit diplomat çok defa pek 
iyi işler görebilir, eğer o işleri anla· 
yabiJmişse. Ayni diplomat kavraya • 
madığı bir işe el koyarsa bütün bir 
dcvir~eki muvaffakıyetlerini solda 
nakıs sıfıra indirir. Niçin? Çünkii 
böyle bir diplomat yabancıların :re -
tiştirmesidir. Şahsiyetini kaybetmiş

tir. 
Başka mantıklar, başka nazariyeler, 
başka mantaliteler, başka sempatiler 
altında bambaşkalaşmıştır. Ken • 
di milletinin kalbiyle değil, başkala
rının kafasıyle hareket eder. Bunun 
adına da ali siyaset der \'e kimse~ i 
karıştırmaz. 

Büyük kumanda he:ı.•etinin sev : 
ku1ceyş ' 'e tabye alfabe:.inden uzak, 
harita mütalea edemiyecek derecede 
hafif kıratta oluşuna da pek o kadar 
şiddetle tariz etmeyelim, insafı;ızlık 

olur, böyle bir heyeti kuran, onun da 
ipinin ucunu nota çantasının kulpuna 
bağlayan yine o diplomattır. 

Bu diplomatın birinci hatası şu· 
dur: En bi.iyük ve tolerans kabul et
mez diişmaııının garpte oldıığunıt 

kavrayamadı. Onu şarkta sandı. 
Polonyanın Kief konsolos muavini

nin, telefonla Moskova büyuk elçili • 
5ım:: vı::a Ul~l IUcı.LUUl<Hil. guu:, oaş KOn. 

solos dün hariciye halk komiserliği. 
nin Kief mümessillerinden derhal 
yola çıkmasını talep eden bir telefon 

Bitarafllk Kanununun 
~üzakeresine Başlandı 

Meclisin Dünkü 
Toplantısı Havaide Toplanıyor ikinci hatası birincinin tabii bir 

devamıdır: Garpte istihkamlar ya • 

Vaşington, 2 (A.A.) - Senato. bi-

almış ve bunun üzerine her ihtima· taraflık kanununun tadiline dair 18. 
le karşı yanında iki Polnnya_lı şoför yihanın müzakeresine başlamıştır. 
olduğu halde konsoloslukt14n hareket 
etmiştir. O zamandanberi kendisin. 
den hiçbir haber yoktur. 

Projeyi senatoya tevdi eden harici. 

ye komisyonu reisi Pittman, şimdiki 

,silah ihracatı ambargosunnn Alman· 

ya lehine fa~k1ı bir muame]e meyda. 

Ankara, 2 (TAN) - Meclis bugün 
(dün) toplandı. Trabzon mebusluğu. 
na seçilen Şerif İldemin mazbatası 
kabul edildi. Urfa mebusu Ali Sai. 
bin vefatı bildirilerek hatırası taziz 
edildi. 

Tokyo, 2 (A. A.) - Havaide sekiz pacağına bir miJletin cane,; olan sa. 
ağır kruvazörden ve otuz destroyer. na;vi merkezlerini kurdu ve garp o
den mürekkep bir Amerikan filosu- valarını açık \ ' C yaldızlı birer davet 
nun t~haşşüt etmekte olduğu habe. ·tezkeresi gibi motörlü kıtalara açık 
ri burada heyecan uyandırmıştır. bırakh. Buna karşı da şark nuntaka· 

H · · t' . _ .. .. b sını amansız bir diişman hücum edi-
Arazi vergisi kanununun ikinci arıcıye nezare ının sozcusu, u t l k' tt" 

yormuşcasına al ım e ı. 

maddesine bir fıkra ilavesine, yalnız hususta yaptığı beyanatta Japon do- Üçiincü hata. iki öncekinin maba-Kief konsolosluğu memurların;n 

pek yakında Moşkovaya gelmesi bek. 
lenmekte idi. Bunun üzerine Sovyet. 
ler birliğindeki bütün Polonya sefa· 
ret ve konsoloslukları menmrları hep 
birlikte memleketi terkedeceklerdi . 

bir yıl için hariçten getirtilecek a· nanmasının Amerikan donanmasın • didir: Bütiin "teminat" fora rağmen 
na rıkardıgı" nı, çünkü dört tarafı su nas ı ·· "k · d t · 

:s on arın gumru resının en enzı. dan hiç bir korkusu olmadığını söy- fikrinde inat etti. Bu yüzden mem. 
ile e ·ımı·ş la ı· "lt Amc line, mazbut vakıflara ait akarların l k Ç vrı o n ngı ere ve - !emiştir. Maamafih siyasi mahafil şu e et içinde şark aleyhinde ve garp 
rika piyasasından silah satın almak tamir ve ihyaları için tavizen alınan lehinde ölriileınez geni!'liktc bir pro-

150 bin liranın ödenmesine ait ka- mütaleadadır ki, bu zamanlarda A • ~ ':t 

Fakat Polonya sefaretinden Mı:ıtus. imkanını bırakmadığı halde bir kara 
zinski bulunmadan kimsenin hareket devleti olan Alınanyanın Rusya İtal-
etmiyeceği bildirilmektedir. ya, Romanya, Yugoslavya ve diğer 

Smigly- Ridz'in karısı memleketlerde imal edilen silah ve 

Belgrat, 2 (A.A.) - Romanyadan 1 mühimmatı ve bütün bitaraf memle
gelcn 80 mülteci dün Yugoslav hu· 
dudundan geçmiştir. Fransaya gide. 
cek olan bu mülteciler arasında Ma

ketler vasıta ve delaletile de Ameri. • 
ka mamulatını satın alabileceğini 

dam Smigly Ridz de bulunmaktadır. söylemiştir. 

nun layıhalarının ikin::i müzakerele
rini yaparak kabul etti. 
Mütehassıs tabipler, kimyagerler 

vesair sıhhiye memurlarıııın vesika, 
ruhsatname ve şahadetnnmeler harç· 
ldı·ına ait kanunun da birinci müza. 
keresi yapıldı ve gelecek pazartesi 
günü toplanmak üzere içtimaa niha. 
yet verildi. 

merikan donanmasının hareketleri pagandaya yol a~tı ye iş işten geç • 
mek iizere olduğunu anlayınca bu • 

ihmal edilmemelidir, hususiyle ki bu nun önüne geçemedi. 
hareketler Fransız ve İngiliz donan- Dördüncü hata bu hatalar zinci-
malarının hareketlerine tesadüf ey. 

lemektedir, Ayni mahafilde, Ameri-

rinin şaheser bir gaflet halkası ol -
du: So\'yet Rusya her \'esile ile \'C 

kaca alınan hattı hareket Japonya • sarahatle garpten gelecek tehlikele
re karşı Polon:ı.·ayı büti.in maddi ma-

nın bitaraflık siyasetine karşı gayri 

dostane bir hareket telakki ediliyor. 

HADİSELERİN . İÇYUZU 

nevi kuvvetleri:ı.'le müdafaa edece -
ğini söyledi. Sarih tekliflerde bulun. 
~u. Hepsini de teker teker ve topye. 
kiin reddetti. Bu reddediş şekli o ka
dar ileri gitti ki çok defa l\loskoYa· 
nm iyi niyetlerini \ ' C izzctint;fsini in· 
citmekten çekinmedi. Nihayet bir 
gün işlerin kızışmakta olduğunu baş 
kalarından öğrenince sanki lı'ituf ve 
atıfet ediyormuş gibi l\Iosko\•anın 

"ancak havadan ~·ardım" cdebilecc. 
ğinc muvafakat eder göründi.i. 

• 

• 

"Almanyada halkın yabancı radyoları dinlemeleri 
Yaaak edilmi' olduğu halde halkr.n bu emri dinle
medikleri anlafıldığınclan Mare,al Göringin gizli 
~bıta müdürünü •ı/nştırdığı bildiriliyor. Daha 
once halkın elinde bulunan radyo cihazlan alına
rak bunların yerine ancak mahalli nefTİyatı din
liyebilecek cihazlar verilmi,ti. Fakat bu cihaz
ların da uzaklardan haber alacak hale getirildiği 
hükümetçe anlaıtlmıf ve bu yüzden taharriyat ya
pıl~cuı emredilmiftir. Radyolannı hariçten ha· 
vadıa alabilecek hale getirenler ağır cezalara uğ. 
rıyacaklardır. 

v et Blrlir' · · * . So Y gmm Lelııstan Ukraynası ıle Beyaz Rusva. 
sında a~n. bir .cünıhuriyet vücude getirip getirmiyec~ği 
rneselcsı sıyası müşahitler tarafından uzun uzadıya ko. 
nuşulmaktadır. Bitaraf bazı ınüşahitlere göre böyle bir 
cümhuriyct vücude getirilecek, bu cümhuriyetin esas 
kanunu, Sovyet Birliği esas kanununun tıpkısı olacak, 
fakat bu cümhuriyet muhtariyet sahibi de olacaktır. 

* Fran•ad'a teşekkül etmekte olan Polonya lejyon-
larına İf tirak etmek iatiyen Polonyalılann ıayı•ı 
(800,000) i geçmiftir. Hala da dünyanın her ta· 
ralında bulunan Poı~nyalılar bu lejyonlara İfti. 
rak için müracaate devam ediyorlar. 

• 

Almanyada işçi azhğı günden gi.ine artmakta, Alman. 
ya hükllnıeti işçi bulmak için yeni tedbirler almaktadır. 
En son tedbirlere göre, 15 yaşını a~an kızlar fabrikalar. 
da hcrgün onar saat çalışacaklardır. 

* Slovakyadaki Fabrikalarda me•aiyi ak•aklığa 
uğratacak her kabahate karfı en ağır cezaların 

verilmesi kararlaştırılmıştır. Hatta bu gibi suçlu
lara idam cezası da verilmektedir. Sebebi her •a· 
botai hareketine mani olmaktır. 

* Zigfrid i!'tihkaın1arında. aceleye gelen inşaat hesapla
rında ~·apılnuş :ı.·anhşhklnr yiiziinden ortaya çıkan müş. 
ki.ilat gittikçe artmaktadır. Havasızlıktan bunalan. ve 
!jiddetli ri.itubet yiizünden hastalanan efradın ~oğalma. 
sı, Ahnanları ciddi tedbirler almak mecburiyetinde bı
rakmıştır. Şimdi, Alman efradı, istihkamların içine, 
münavebe ile sokulmaktadır. Halbuki, vaziyeti sezen 
Fransız topçularının şiddetli ve devamlı bombardıman. 
ları, ikide birde siperlerdeki askerleri boşaltıp yerleri • 
ni yenilerile doldurma işini çok güçleştirmektedir. Bu 
sıralarda Almanlar, hayli zayiat vermektedirler. Bu 
,·aziyct karşısında, Hitlerin verdiği emir üzerine, Zig. 
frid istihkamlarının planlannı )"apan sayılı Alman rnii. 
h<'ndislerinden Von Soybrung ve üç muavini, idam 
olıınmu~hır. 

Beşinci hata gafletlerin en fecii • 
dir: Garpteki hal,iki düsman hudu -
dun biitiin scvkiilceyş noktalarına 

ordular ,.e motörlii kıtalar yığmağa 
başladı. Şarki Prusya~·a ,·aınırlar 

dolusu nakliyat yaptı. Nutuklar, no
talar. ültimatomlar yağdırdı. Biitiin 
bu ciddi hazırlıklar t ü v sik. 
Jetteki büyük kumanda h.eyetini 
şuncacık harekete getirmedi. Sadece 
sahne tiradlarını geride bırakacak 
silahsız nutuklara izin verdi. 'l'am 
seferberlik değil de bir kaç sınıfı ol. 
sun silah altına çağırmadı. Sebep? 

1 

Sebebi daha elimdir: Aklı sıra düş -
mana karşı bir "tahrikçi" ''aziycti 
alnıamak. Ne ali siyaset! 

.. erın e ızahatta bulunacağı bu. 

ıun Başvekaletten temin ediliyordu. 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.._! \ 

Altıncı hata tas\'ir edilemez: Garp 
ovalarını bomboş bırakıp hemen 
Vistiiliin şarkındaki ve cenubu şar • 
kideki müstahkem mevkilere daya -
nan ve açık yerleri tahkim edilecek 
bir nıiidafan hattına çekilip bekle -
~·cceğine biiyiik birlikleri perak"ndc 

(Devamı 7 incide) 
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• 

1 ngiltere hllkfuneti, son har-
bin kopmasından önce ala. 

k adar,. devletıer arasında müba -
dele edilen notaları, yapılan görüş. 
melcri ihtiva eden bir mavi kitap 
neşretmiştir. Baştan başa vesika -
larla dolu olan bu kitap intişar e
der etmez saat başında biner nüs
h a satmış ve bir kaç kere basılmış~ 
tır. Çünki.i herkes harbe sebep o
lan vesikaları görmek için biiyiik 
bir merak göstermiştir. Biz de bu 
eseri hulasa ediyoruz: 

D anzig meselesi yüzünden çı. 
kan buhran geçen temmu -

zun yirmi beşine doğru had bir 
mahiyet almıştı. 25 temmuzda 
Danzigteki İngiliz konsolos vekili, 
Lort Halifaxa gönderdiği raporda, 
"Her Forster Danzig meselesinin 
bir iki sene bekleyebileceğini, fa. 
kat alınan askeri tedbirlerin eylul 
ortalarında tasfiye edileceğini fev· 
kalade komisere, anlattı" diyor -
du. 

Fakat Almanların ilk açık mey
d an okumaları 4 ağustosta başla
dı ve Danzig ayam, Lehli gümrük 
memurlarının artık vazifelerini 
rapamıyacaklannı bildirdi. 

Buna....,mukabil Leh hükumeti 
de icabeden tedbirleri almak mec
buriyetinde kalacağını anlattı. 

B u şekilde ciddi bir safhaya 
giren buhran üzerine İngil. 

terenin Varşova sefiri 9 ağustosta 
Lort Halüax.a, Alman matbuatının 
Lehistan aleyhindeki neşriyatın -
dan bahsederek şu telgrafı gön • 
dermişti: 

"Tecrübe gösteriyor ki Alınan
lar istedikleri zaman istedikleri 
kimseye hiddetlenebiliyorlar. Yal. 
nız Dr. Göbelsin bunu istemesi 
kafidir . ., 

Ertesi gün İngilterenin Varşo
\Ta sef,iri, miralay Beck, ile görüş. 
müş ve Lort Halüaxa şunları bil
dirmişti: 

"Becke göre, önümüzdeki iki 
hafta zarfında ciddi bir siyasi buh. 
ran inkişaf edecektir. Buhran, bel
ki de harbe sebep olmaz, fakat 
herhalde en itinalı idareye muh • 
taçtır.,, 

Ağustosun 16 sında İngilterenin 
Berlin sefir iSir Henderson, hü
kumetine: 

"Alman hariciyesi genel sek -
r eteri vaziyetin dört ağustosa nis
betle son derece gerilediğini bil. 
dirdikten başka Alman hariciye -
cisinin konuşma sırasında Lehis • 
tan Almanlarının gördükleri taz -
yiklerin tahammül edilmez bir 
safhaya varmış olduğundan da 
bahsettiğini" bildirmiş ve şu cüm. 
leyi ilave etmişti: 

.. Görünüşe göre Her Hitlerin 
sabrı tükenmiştir.~. 

Vaziyetin kendi noktai naza -
r mda inat göstermeğe sevkeden 
bir tarzda inkişaf ettiğini anlat _ 
tıktan so~ra şu suali sordum: Her 

Bugünkü muharebenin başlamasından önce vaziyet hakkında 
biribirleriyle bilvasıta görüşen Her Hitlerle Chamberlain 

Hitler harp istiyor mu? 
İstiyorsa, bizim de, kuvvete 

kuvvetle mukabele edeceğimizi 

anlattım. Genel sekreter, buna mu
kabil, artık Almanyanın önayak 
olup bir teşebbüste bulunmasına 

imkan kalmadığını söyledi Çünkü 
Almanya, miralay Beckin nutkun
da kullandığı dili beğenmiyor ve 
Almanyaya bu tarzda hitap edil -
mesini kabul etmiyordu. Genel 
sekreter, İngilterenin herhangi 
şart altında harbe gireceğine inan. 
madığmı da ilave etti ve İngilte
renin Lehistan tarafından irtikap 
edilecek her çılgınlık uğrunda har. 
be atılmıyacağını söyledi. 

B unun üzerine bu nazarıyenın 
çok tehlikeli olduğunu, ve 

İngiliz zihniyetinin anlaşılmadığı
na delalet ettiğini, Lehler kendile
rini müdafaa için silaha sarıldık -
lan takdirde onlara silahlı her 
müzaherette bulunacağımızı izah 
ettim ve bizim bu noktayı son de
rece sarih bir surette anlattığımı
zı, bunun anlaşılmamış olmasının 

çok feci bir hata olacağını da söy. 
ledim.,, 

Sir Nevil Henderson bütün 
bunları anlattıktan sonra raporu
na şu şekilde devam ediyor: 

"Genel sekreter tam emniyet 
içinde idi. Rusların Lehlere yapa
cakları yardımın ihmal olunacağı. 
nı, hatta Sovyet birliğinin Leh ga
nimetlerini paylaşmağa iştirak e
deceğini söyledi. İngilizlerin mu • 

hakkak müdahalesine ait sözlerim, 
onun üzerinde bir tesir bırakma -
mış gibiydi.,, 

İngilterenin Varşova sefiri 
24 ağustosta gönderdiği raporda, 
L ehistan Almanlarına yapıldığı 

söylenen tazyiklere dair yaptığı 
tahkikatın, vukubulan iddiaları 

çürüttüğünü anlatıyor ve şu söz -
leri söylüyor: 

"Lehistan Alm!ınl:H•1n1 7\nrir. 

lerle vurmak, tel örgülerine at • 
mak iddiaları yalandır.,, • 

26 ağustosta yine İngilterenin 
Varşova sefiri Almanların Şarki 

Prusya hududunu geçerek ateş aç
tıklarını, Lehlerin mukabele et -
tiklerini, diğer taraftan Almanla
rın Silezya hududunu geçerek ateş 
açtıklarını, gümrük karakollarına 

taaarruz ettiklerini ve Lehlerin 
Berlin nezdinde şiddetli protesto
larda bulunduklarını bildiriyor. 
Ve şu sözleri ilave ediyordu: 

"Bu hadiselere rağmen Lehis • 
tan sükuneti muhafaza etmekte 
ve yalnız müdafaa vaziyetini al -
maktadır. Vakalar gayet sarihtir. 
Ve tecavüz hareketleri Almanlar 
tarafından vuku bulmaktadır.,, 

ll-

8 u hadiselerden dört gün ön
ce Mister Chamberlain Her 

Hitlere hususi bir mektup yazdı 

ve Lehistan ile Almanya arasında 
müzakere yolu ile halledilemiye • 
cek bir mesele bulunmadığını an
lattı ve İngilterenin Polonyaya 
müzaheret siyasetini gayet sarih 

bir surette izah etti. 
Sir N evil Henderson Her Hit -

lere verilecek bir mektubu hamil 
olduğunu anlattığı zaman kendi. 
sinden evvela mektubun hulasası 
öğrenilmiş, daha sonra Berlinden 
hareket ederek Berhtesgaden'e 
gitmiş ve Her Hitler tarafından 

kabul olunmuştu. Kendisi vaziye
ti şu şekilde anlatıyor: 

"İlk konuşmamız sırasında Her 
Hitler sinirli ve sözleri şiddetli i
di. Uzun söz söylemiyor fakat ge. 
rek İngiltere, gerek Lehistan hak
kında mütecaviz ve mübalağalı 

bir lisan kullanıyordu .. , 
"Her Hitler İngilterenin kayıt

sız müzahereti olmasaydı Lehis • 
tan meselesinin en mükemmel şe
kilde hallonunabileceğini söyle -
miş, daha sonra Lehistana geçerek 
oradan gelen yüz bin Alınan mu. 
hacirinden bahsetmiş, Alman mü
esseselerinin kapandığını, ve Leh
lerin Almanlar hakkında her taz.. 
yikı reva gördüklerini anlatmış, 

daha sonra Almanlara yapılan iş
kencelere geçmişti. Bu vakaların 
birini biliyordum. 

Almanların biri cinsiyet düş • 
künü idi ve müstahak olduğu ce
zaya çarpılmıştı. Bunu anlattım. 
Hitler, vakaların bir değil, altı ol. 
duğunu söyledi. 

Hitler daha sonra İngilizlerin 
Çeklere ve Lehlere yaptıklan yar
dımlardan bahsetti ve yirmi sene. 
dir İngiltere ile dost olmak için 
uğraştığını, fakat bütün teşebbüs
lerinin boşa gittiğini anlattı. Ben 
de ona İngilterenin Lehlere verdi. 
ği sözü mutlaka tutacağım söyle -
dim. 

Hitler, arada İngiliz matbuatı. 
na da hakaret etti. Ben de onun i
leri sürdüğü her noktaya cevap 
verdim ve kendisine mevsuk ma. 
'l.OııutL' Vt::~1luı ... ..ııg1ul b~;.'"-·••H•u• 

tJjiı:ıterenin Lehistaı1li verdiği 
sözü tutacağı üzerinde ısrar ettik
çe o da Lehistandaki Almanların 
gördükleri eza üzerinde ısrar etti: 

İlle konuşmanın sonuna doğru, 
Almanya tarafından harekete ge • 
çilmesinin harp manasına gelece
ğini anlatmama mukabil, Alman
yanın kaybedilecek bir şeyi bulun
madığını, fakat İngnterenin kay. 
bedilecek çok şeyi bulunduğunu 

söyledi ve icap ederse harp • 
(Devamı 6 ıncıda) 

Yazan: Naci SADULLAH 

D ün ortada dolaşan parlak rivayetler

den birisi de, Hitlerin istifasına da

irdi. Gt'.iya Hitler: 
"- Ben, Alman milletini bu mertebeye 

yükselttikten sonra, işi başkalarına bıra

kıyorum!" deyip, kenara çekilmiş. Eğ~r bu 
rivayet de tahakkuk ederse şaşarım doğ
rusu. VakıA, Hitler, Alman milletini haki
katen hayli yükseltti, takat şimdi Alman 
milletini, yükselttiği o irtifada yapyalnız 
91rakıverirı::e, felılkettir: Zira bu müthiş 
irtifa, Alman milletinin başını döndürecek 
gözlerini karartacaktır. Hem, Hitlein meş: 
hur kitabının adı: "Mein Kampf" dır. 
"Kampf" ın "kavga., manasına geldiğini, 

okuma yazma bilmiyenler bile öğrendi. E
ğer Hitler, hakikaten istifa etmişse, "kav
ga,, sırun çıkmaza saplandığına inanmış 

olacak. O takdirde, me~hur kitabının a
dını, şu kelimelerle değiştirecektir; 
"- Mein Gaf.fi" 

34.000.000 DOLAR! 

"Zenginin parası, züğürdün çenesini yo
rar,, derler ya? Şu meşhur Amerikan mu
harriri H. R. Knikerboker, Göbelsin, 
"Hess,, in, "Göring" in, Ribbentrop'un, 
"Himmler., in muazzam sen•etlerini diline 
doladı. Onun isbata çalıştığı iddiaya göre, 
bu zevatın servetlerinin mecmuu 34.000.000 
dolar tutuyormuş. 

Bu rakama bakınca, nazizmin bolşedk
liğe diş bilcyişinin sebebi daha iyi anla
şılıyor. Zira, eğer suni nazi ideolojisi 
"sol,, a kayarsa, "34,, rakamının sağındaki 
sıfırlar da "sol., a geçecekler. 

Fakat, şu "34,, rakamının sağındaki ka
labalığı görüyor musunuz? Meğer, n.azi 
şefleri, Almanyada bugüne kadar müte
madiyen "sıfır .. almışlar! 

'" GARP CEPHESİNDE SÔK'ÜNET! 

Garp cephesindeki harekatın bir türlü 
şiddetlenmeyişi, Fransız gazetelerine hay
li nükte ilham ediyor. Onlardan öğrendi
ğimize göre, her geçen gün o cephedeki 
Almanlarla F~ansızlar arasın'da, düşmanlı
ğı değil, dostluğu arttırıyormuş. Bunu an
latan da, o cepheye gidip Parise dönen 

1 

meşhur bir Fransız artisti imiş. 

Bu tatlı haberi veren sinema artisti, 
kendisile mülAkat yapan vatandaşına: 

"- Ben, diyor, orduya gönüllü olarak 
girdim. 

Muharrir soruyor: 

T. A. Q. 
T. A. P 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31.70 m. 9456 Kes 20 Kw. 

Sah, 3. 1 O. t 939 

ız.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği. Çalanlıır: Cevdet Çağla, Es
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 

Okuyan: 1 - Safiye Tokay. 
a - Nihavent şarkı {Hatırımdan hJ~ 

çıkmıyor), b - Udi İbrahim: Nihavent 
şarkı (Mimoza), c - Hamdi Tokay: KlAr
net taksimi, d - Udi Ahmet: Saba şarkı 
(Gülzarı harabeylemc) e - Alcko: Saba 
şarkı: (Öyle bir Met! 'yektayi emelsin), 
f - Salahattin Kaynak: Hüseyni ııark.ı 
(Göresim geldi). 

2 - Mahmut Karındaş: 
a - Refik Fersan: Gülizar şarkı (Sabah 

güneş doğarken), b - Gülizar şarkı (Si
nemde bir tutuşmuş yanmış oca~olaydı), 

c - Halk türküsü: (Alnıma yazılmış bu 
kara yazı), d - Halk türküsü: (Damından 
görünür bağlar), 13.30 - 14.00 Müzik: (Ka
rışık program - Pi.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yan, Ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
Müzik (Pi.) Hafif müzik), 18.55 Konuşma, 
19.10 Türk miiziği. Çalanlar: Vecihe, Cev
det Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. Oku
yan: Müzeyyen Senar: a - Vasilaki: Kür
dilihicazkar peşrevi, b - Şemsettin Zi
ya: Kürdilihicazkar şarkı (Güvenme hüs
nüne), c - Arif Bey: KürdilihicazkAr sar
kı (Sırma saçlı yare), d - Lemi: Kürdi
Jlhicazkı\r şarkı (Nazlandı bülbül), e -
Cevdet Kozan: Ud taksimi, f - Saliıhattln 

Pınar: Kürdilihicazkar :ıarkı (Ne gelen var 
ne haber), g - Muhııyyer türkü (Menek
şeler tutam tutam), h - Ankaralı Genç 
Ç>sman tarafından Ankara halk havaları, 
19.50 Konuşma, 20.05 Türk müziği (Klasik 
program) Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti. İdare eden: Mesut Cemil, 21.00 
Konser takdimi: Halil Bedii Yönetgen. 

Holantse Bank· Oni N. V. 
Mezkiir bankanın 1938-939 aeneıi his

sedarlar umumi heyetinin bu ayın 18 inde 

Amsterdamda toplanacağını haber aldık. 

Senelik rapor, işlerin yeniden inkişafma 

mani olan ve bütün sene devam edea si. 
"- Cephede korkmadınız mı?" 
Fransız artisti: yasi gerginliğe rağmen memnuniyet verici 

"- Ne münasebef? diyor, ben, bundan neticeler elde edildiğini göstermektedir. 
evvel, tam sekiz tane harp filminde rol Biri Venezuellada Maracaibo'dı Ye 

aldım. dlieri de R oterdam'da olmak üzer e iki 
•• ""'1 .. d - - .. ~ 

"- O zaman bile korkmamıştım!" 

TEŞEKKOR 

Yegane istinatgahım olan ağabe· 
yim Fethi Başaranın ani.ölümü ile 
bizde bıraktığı sonsuz iztırabı gerek 
telgrafla ve gerek cenazede bulun
mak suretile teselliye koşan ehibba 
ve arkadaşlarıma ayn ayrı teşekkür 
etmeğe tee~sürüm mani olduğundan 
bu hususta muhterem gazetenizin ta
vassutunu rica ederim. 

Samiye Yeği:ı 

betlerin büyiimesine saik olmu!}tur. 

Bilançonun yekilnunun 78,000,000,-

florinden 89,000,000,- florine yükselmesi, 

bankanın inkisaf ettiğini göstermektedir. 

Banka umum müdürlüğü • geçen ıene 

olduğu gibi • bu sene de yiizde 6 temettü 

tevzi edilmesini teklif edecektir ki bu 1111-

retle hissedarlara • bankanın 25 inci yrl 

dönümü münasebetiyle geçen mart ayında 

yüzde 2 nisbetinde fevkalade tevziat 7a• 

pılmış oldutuna ıröre - teman yüzde a te

mettü temin edilmiş olacaktır. 

YARIN AKŞAM M E L E K ve i p E K SinemaJarmda 

DÜNYA SINEMACILIGININ ŞAHESERi 

MARIE ANTOiNETTE 
' Filmi yaratanlar: 

NORMA SHEARER TYRONE POWER 
• ıumaralı koltuklar kapıfılmaktadır. MELEK'te Loca kalmamıttır. Tel: Melek 40868 İpek : 44289 

"Takip edilecek zemini müzakere bundan ve mak. 
sadı asli yatanın istikal ve tamamiyeti mülkiycsin. 
den ibaret olduğu halde kongrenin içtimaından cndL 
şeye düşmek ve her taraftan gelecek azasını dagıt

mıya te~bbüs etmek bu fikrin aksini iltizam mana· 
&mı t:ıza01mun eder ki, bu yolda hareket bittabi ge. 
rek şevketmeab efendimiz hazretlerinin ve gerek hü. 
kümeti seniyelerinin rıza ve arzularına münafi te. 
lakki edilmeK lazım geleceği pek ayandır. Netice i· 
tibarile şunu &rzetmek isterim ki devlet ile milletin 
imal ve metalibinde bir tecavüz yok iken ve bunlar 
yekdiğerinin lazımı gayri müfariki iken yanlış is~ih· 
barat:ı :stinaden Anadolu ahalisini makamı ınuallayı 
saltanata ve hükumeti seniyelerine karşı başka emel. 
lere hadim ve hatta asi vaziyetinde tanıyarak hüku. 
metle efradı millet arasında bir uçurum açmak böyle 
Dazik ve buhrc1nlı zamanda pek tehlikeli ıbir 'hareket 
olacağını zannediyorum. Bir de şu ciheti arzedeyim 
ki. kor,gre tarafından Erzurumda ittihaz ve her ta. 
rafa tebliğ olunan karara nazaran maazallah neticesi 
memleket için felaket tevlit edecek teşebbüsatı fii
liyede bulunulmıyacağına ve yalnız süktınet ile hak· 
kı meşruu milliyi talep vaziyetinde kalınacağına ve 
bilhas::.a intihabı mebusan kararnamesindeki müd
detlerin taksiri hakkında yeni bir kararname yapıla. 
rak mümkün olduğu kadar süratle meclisi mebusa
nın küşadı talep olunacağına ve bu bapta ittihaz o
lunaC'ak mukarreratın yine nazarı hükümctc ve bel· 
k i Itiıf\! mümessillerine de arz ve iblağile ~ktifa cdi. 
leceğine eminim. 

RE.ŞiT PASANIN 
HATIRALARI. 

teşkil etmem<;k lazım gelir. Musammem ise ne yapıl
sa faydası yoktur. Şimdi de müsaadei devletinizle 
kong:enin inikadına mümanaat halinde tahaddüs e
decek mühim mahzurları muhakeme edelim: 

26 Ağustos 335 tarihli şifre telgrafnameyle tafsi
lcn arzettiğim veçhile içtimaa mumanaa! vukuunda 
mukavemet görüleceği ve bundan dolayı şehrin orta 
yerinde silah patlıyarak asayişin o zaman muhtel o
lacağı \'e ecnebi işgaline kendi elimizle vesile ihzar 
edilmiş bulunacağı meydandadır. Alakfüttakdireyn 
işgal vuku bulacağı mülahazasına karşı ehvenişer o· 
lan hangisi ise ve hangi suretle işgalin baidül ihtimal 
olduğuna kanaat varsa o şıkı ihtiyar etmek tabii ve 
zaruridir ki vaziyeti siyasiyeye tam3.men vakıf ve 
mukadderatı milletten birinci derecede mesul olan 
heyeti celilei vükela dururken acizleri tarafından bu 
babta arzı mütalea olunmak küstahlık olur. Binaen
aleyh bu bahta bendenizi müşkül mevkiden kurta
racak emri sarihi asıfanelerine intizar etmekte hak
kım derkardır efendim. 

TEFRI KA No. 36 
"Şu hale göre ortada sükun ve asayişi m uhil bir 

teşebbüs ve vatanın menafii aliyesinc münafi bir ta
savvur yok iken ve payitaht gazetelerinde görüldüğü 

veçh' le merkezi saltanatta bulunan firakı siyasiye 
efradı hükümetin ve Itilaf mümessillerinin gözleri 
önünde içtima ederek kimse tarafından bir guna ve
kalet ve salahiyetleri olmadığı halde münasebetli, 
münasebetsiz her meseleye dair ittihazı mukarrerat 
ile zatı hazreti padişahiye ve hatta ecanibe bile ari
zalar, muhtıralar tevdi ve takdim ederlerken Sıvas 

kongresinde yirmi beş otuz kişinin toplanıp ta en
dişei vatan ile müdavelei efkarda bulunmasının 

men'i ne dereceye kadar doğru olabileceğini kesti. 
remiyorum. Kaldı ki böyle bir heyetin - metalib ve 
müzakeratı anifede bulunabilmek için tstanbuldaki 
firakı siyasiyeye iğmazı ayn ile sıfat ve salahiyeti 
meselesi mevzuubahis olursa teşebbüsat ve tevessü ... 
latı maruzada maksatları meclisi mebusanm içtima
ına kadar memaliki mütemeddinenin her tarafında 
meşru 2:Örilldüğü veçhile bizde de mukadderatı mem 

leketin tayin olunacağı şu mühim zam!tndri. hükl'ıme· 
ti seniyeye mabihi istinat olacak tezahüratı ınilli· 

yede bulunmaktan ibarettir denilebilir ve hakikatte 
de bundan ibarettir. 

"Eh Erir k mahiyeti mesele şu suretle ihata ve kon 

grenin içtırnaından maksadı asli bundan ibaret oldu. 
ğunu ve bu yüzden Sıvas muhitinde muhilli sükunu 
asayiş ufak bir hareket bile vaki olmıyacagına heye
ti :(ehime: vükela tarafından kanaat buyurulsun ve 
yahut muvafıkı reyi devletleri olursa Sıvasın halini 
yakındcın reyülayn görerek kanaatini markezi salta. 
nata bildirmelt üzere aklı başında ricali devletten ha. 
izi itimat bir zat izam kılınsın. Andan sonra kongre
nin içtimaından asayişin muh tel olacağını zan ve ze
habında bulunan ecanibi ikna etmek pek kolay bir iş 
olur. Fakat evvclemirde ricali devletin kendilerinde 
bu kanaat hasıl olmak lazım bulunduğunu tekrar e
derim. 
"Şu halde kongrenin içtimaı düvell mft'telifece e

sasen buraların işıı;ali m usammem dettı. bir v esile 

Sıvas Valisi REŞiT 
Benin'. bu telgrafımı okuyanlar mutlaka iki fikre 

zahip olacaklardır. 

1 - Erzurumdan ilham alarak Sıvas kongresinin · 
!stanbulu endişelendiren mahiyetini küçültmiye ça
lıştığım. 

2 - Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının açmak 
üzere bulundukları, yahut açtıkları isyan bayrağı al· 
tına girdiğim. (Devamı var) 



'.ABONE BEDELi 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
ohnın.n memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle so, 16, Si, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği;ıtinn~k 26 kunı$tıır. 
Cevap içln mektuplara 10 kurusluk 
Pul iltvest lazımdır. 

G_!iNQN MESELELERİ 

Katlanılmaz 
Bir Mahrumiyet 
B hkaç gün evvel, ''Tokatlıyan,, 

otelinin kapısında bir ilan var. 
dı. Bu ilan, "Tokatliyan,, otelinin 
nıevcut borçlarından dolayı eşyala

~nı satmak mecburiyetinde kaldığı. 
Dl bildiriyordu. Bugün, bize mühim 
oh hakikati öğretinceye kadar orada 
asılı kalmış olan o ilan kaldırılmış, 
bulunuyor. 

Yine dün öğrendiğimize göre, bir. 
b~ gün sonra, Perapalas oteli de ka. 
;panac:aktır. 

O ilandan, ve bu haberden anladı. 
~~ göre, yakında, İstanbul şehri, 
bınncı sınıf otellerinden tamamen 
mahl'11m kalmak tehlikesine maruz 
bulu:nınaktadır. ~ 

Hitler-Harp bitti. Şimdi tekrar kutunun içine gir. 
Harp ilahı -Evet amma, şimdi artık diktatör benim. Söz ııran benim •• 

Halbuki, İstanbulun, birinci sımf 
etelleıinden'mahrum kalmasına kar. 
Şl lA.kayd davranmak, muhtelif ba. 
kıınlardan mahzurludur. Mese18.: 

1 - İstanbul gibi büyük bir şehrin 
ziyaretçileri arasında, milli şerefi. 
mizle mütenasip bir şekilde ağırla. 
nıak mecbıniyetinde bulunduğumuz 
siyasi misafirler de vardn. Farzımu. 
hal olarak bunlan nazarı itibara al .. 
ınasak bile, İstanbul kadar medeni 
bir şehrin, birinci sınıf birkaç otel. 
den malınım bulunması, bilaistisna 
her ecnebi karşısında yüzümüzü kı-

Deyli Ekspresin askeri muliarriri bu yazısında Garp Cephesinin bugünkü vaziye~ini tahlil ettikten 

Son.ra Fransız ve lngiliz Erkanı Harbiye Reislertnin bu harp hakkındaki düşüncelerini uzun uzadıya 

anlatmakta ve mütealiıben Garp Cephesindeki müstakbel harbin ne suretle inkiıaf edebileceğini 

zartabilecek bir kusurdur. -· 
!• -: Bu otellerde çalışan ve aile 

R'eçindıren vatandaşların sayısı mü
h!m. bir yekiln tutar. Bu itibarla. bL 
rıııc:ı sınıf otellerin kapılarile birlik. 
te, bil.'çok ailelerin geçim. yollan da 
kapaıııruş olacaktır. 

3 - Bu oteller, muhtelif yollar. 
daıı, devlete mühim miktarda vergi 
•.e~Ier. Binaenaleyh, İstanbul bi
;;;ıcı sınıf otellerinden mahrum ka. 

keıı, devlet de birer varidat mem. 
baı kaybetmiş olacaktır. 
lı Vakıa, bir takım içinden çıkılmaz 
niesapJan, bir hususi te11ehbiis sahibi. 

ıı lehine devl t' ·1A • 
Bel . • e ın, ..-ı ayetın, veya 

ediyenJn .... m.1 • . . 
katı .:r .uuenmesıne, bıttabı 
ın ye~ aleyhtarız. Fakat, unutulma. m:: ~dır ki, her otelin kapan.. 
ı.ı ~ _- bılhassa İstanbul gibi bir şe. 
wr ıçuı b" 
lind • ır buhran meselesi şek .. 

E e tetkike layık bir mevzudur. 

1 
ğer, İstanbulda birinci sınıf otel. 

er. Yaşatabilınek, hususi müteşebbis. 
~erın b~şarabilecekleri bir iş değilse, 
d~ vazıieyi Yilklenmek, bittabi Bele. 
ıyeye di.işel.'. 

~o~atl?anı, ve Perapalası, yaşa. 
h inıkanlarından mahrum bırakan 

esabi sebeplerin ve zaruretlerin 
Jttahiyet" d .. T ın en tamamen haberdar de. 
~1 ız. Fakat Belediyenin bu vaziyet 
d •rşısında alabileceği ilk tedbirler. 

en birisi Y "d b' • ·ı b .
1 

• enı en ır araya getırı e. 
t 

1 nıeleri hayli büyük fedakarlık is-

tel~en ° satılık otel eşyalarının, muh
e ıf kele · · l ı pırcı a ıcı ar elinde ziyan 
olınasına imkan bırakmamaktır. Bu 
suretle Belediye, yarın üzerine al. 
Dl~~ ~ecburiyetini mutlaka hissede. 
cegı bır vazifeyi kolaylaştırmış ola. 
caktır. Zi'ra se l . .. f ne erın tecrubeleri ve 
eldak~r~ıklarile bir araya getirilmiş 

o an bırınci sı I 1 nı ote eşyalarını hazır 
ucuz ve toptan bir halde kapatmak, 
Yarın onlara ihti:vaç hı' d k b' . sse ece ır 

Belediye için kaçırılacak bi f t 
d vild' r ll'Sa eg ır. 

. B.~' elimize aldığımız mevzuu dü. 
şü~urken, aklımıza geliveren tedbir. 
lerın en basitidir. Bizim nıiidafaa et. 
rnek istediğimiz hakikat, sadece, İs. 
tanbul gibi medeni bir şehrin, birinci 
sınıf otellere, muhtelif bakımlardan 
olan 'h · ı tıyacıdır, Bu ihtiyacı idrak et. 
ınek, ve bu ihttyacı karsılamanın ça 
releri?i uastırmak Belediyemize dü: 
şen bır vazifedir. 

E~er İstanbul şehri, mevcut mah. 
rurnıyetlcri arasına, konforlu bir o. 
tel yokluğunu da ilave ederse, şehrin 
kapılarını ecnebilere kapamaktan 

ve nasll bir netice ahnabileceğint bütün etrafiyle izah etmektedir: 

o o o 

Garp Cephesinde Ne 
B 1rkaç gün önce çok iyi. ta. 

nınmış bir generale harp 
hakkında ne dö.§ündüğünü sor .. 

dum. Bana şunlar~ söyledi.: "Bildi
ğlın harplerin en tuhafı budur. A. 
'ra sıra da evimin bahçesinde bir 
gürültü kopuyor. Ne olduğunu an
lamak için bahçeye koşuyorum. İ
ki kedinin koştuğunu, bağırdığını, 
homurdandığını, inim inim inledi. 
ğini, biribirinin yüzüne tükürdü
ğünü, fakat biribirine yaklaşma. 

mıya son derece dikkat ettiğini 
görüyorum. 

"Derken bir hadise vuku bulu
yor. Mesela ağacın birinden bir ar
mut yere düşüyor ve iki kedi bu 
bahaneden istifade ederek kaçı. 

yor, ortalığı da sükunet kaplıyor.,, 

G eneralin bu sözleri olsa ol. 
sa, Garp cephesindeki har

be intıbak eder. Çünkü Garp cep
hesinden gelen tebliğler aşağı yu. 
karı biribirinin tıpkısıJır ve bah
settiği şeyler ufak tefek kazançlar
dır. Ara sıra Sarbrük tehlikeye 

düşüyor ve hava faaliyetleri, şid. 

detli topçu düellosu oluyor. Ba
zan da tankların taarruza geçip bir 
miktar arazi zaptettiklerinden bah 
sediliyor ve bu arazi miktarının 

enine boyuna dair bir şey söylen. 
miyor. Bu tebliğlerin manası ne 
olabilir? 

Bunları okuyanların bir kısmı 
tebliğlerin kısalığından ve harbin 
çok ağır devamından bahsedlyor. 
lar. Bir kısmı da bedbin oluyorlar. 

Hakikatte bütün bu telakki
ler doğru değildir. Çünkü 

garpte harp yapmanın iki yolu 
vardır. Birincisi, onun arzettiği 
meseleyi, şark cephesinin ayni sa. 
yarak seri bir zaferi istihdaf et· 
mektir. 

İkincisi, - Majino hattına nisbet. 
le vaziyeti ne merkezde olursa ol
sun • Zigfrid hattı dolayısi1e bu
na imkan bulunmadığını kabul et-

başka çare bulmak zordur. Bize ~I 
şen vazife, kendisini gösteren bu ya. 
kın tehlike üzerine, alakadarların 
nazarı dikkatini, vaktinde, ve layık 
olduğu ehemmiyetle çekmiye çalış. 
maktır: Zira, hiç şüphe yok ki, İstan. 
bul şehrinin birinci sınıf otellerden 
tamamen kahruın kalması, birlııci 

sınıf bir ayıp sayılır. 

Oluyor? 
Yazan: 

1 
DEYLI EKSPRESiN ASKERİ MUHARRİRi 
-----

Haritamız Ziglrit ve Majino hatlcırı ile Fransızların 
taarruz iıtikametlerini göıtermektedir .. 

mek, ve Almanyayı açlığa mah.. 
kum edilecek bir askeri karargah 
sayarak onu teslim olmıya mec
bur etmektir. Tabü bahis mevzuu 
olan açlık, gıda açlığı değildir. 

General Gamelin'in de böyle dü
şündüğü anlaşılıyor. 

Keyfiyeti izah etmek lazım. 
dır. 

Yapılan neşriyata göre, Alman. 
ya sulh zamanında muhtaç olduğu 
demirin ancak üçte birini istihsal 
ediyor. O halde kısmen İngiliz ab
lokası, kısmen Almanyanm peşin 
para vermek hususunda aczini, o
nun muhtaç olduğu demirin tiçte 
ikisini bulmasına mani olacaktır. 

Harp zamanında tedariki icap 
eden demir, sulh zamanında teda
riki icap eden demirden kat kat 
fazladır. Diğer maddeler de böy .. 
ledir. Bilhassa petrol ile benzin bu 
vaziyette bulunmaktadır. 

Almanya, harbe devam et
mesi için ham demire, yağ, petrol, 
benzin, çimento ve daha başka mad-

delere muhtaçtır. 
İngiliz ablokası ile Almanyanın 

iflas etmiş bir vaziyette bulunma
sı, onun bu maddeleri hariçten te· 
darik etmesine mani olacaktır. 

1 İiğiliz ablok·asının hedefi Al. 
manyayı bu maddeleri te. 

Jarikten menetmek olduğu ı1':ıi as. 
keri harekat ile tayyare harekatı
nın hedefi de Almanyanın elinde 
bulunan levazımı imha etmek ve 
onun yerli istihsalini aksatmak ol· 
malıdır. 

Bu mahiyette bir strat~jinin hava 

harekatı ile nasıl ileri götürüleceği 
aşikardır. Çünkü bu hare!{at yol

ları demir yollarını, depolan, ml.i. 

himmat stoklarını ve fabrikaları 

tahribe yardım eder. 

Ordunun bu işte üzel'ine alacağı 
hisse nedir? 

Ordu evvela, mermi atar ve 
bunlarla Zigfrid istihkamlarmı tah 
rip eder ve Almanlar bu tahribatı 
tamire mecbur kalırlar, Sonra top. 

lar, depoları, mühimmat mahzen· 
!erini ve düşman bataryalarını da 
imha eder. 

Fakat bu hadiseler büyük hare· 
kata sebep olmaz. Bunlar ancak 
Almanlara keşif uçuşları yaptırır, 
ve bu keşif uçuşları Almanlarm 
petrol zayi etmelerine, Alman top. 
!arının nahak yere bombardtman 
yaparak çok kıymetli madenleri 
telef etmelerine sebep olur. 

Müttefikler vaziyeti iyi id<ıre 
ederlerse, Almanlar da da. 

yak yemeyi umdukları sahalarda 
petrol, kauçuk, ve saire israfına 

mecbur olurlarsa, askeri ilerlemeler 
ve gerilemeler yaparak yıpranır

lar. 

Almanya yalnız madde kıtlığın
dan muztarip değildir. Almnnya
da çalışacak kollar da yoktur. Çün. 
kü Almanya ne kad!lr çok adamı 
silah altına çağırırsa, geride çalı. 
şan kollar o nisbette azalır ve me
sai darlığı bu nisbette his~edilir 

Almanya elindeki maddeleri ne 
derece israf ederse bunların da 
darlığını ayni derecede hisseder. 

Bu hattı hareket bu şekilde ta
kip edildiği takdirde ergeç alına
cak neticede, Almanya atacak mer. 
'lli, yakacak petrol bulamaz ve talı 
.ıdmatını tamir için madde tedarik 
edemez hale gelir. Fakat va _ 
ziyet bu mahiyeti almadan. Alman 
kumandası mağlubiyeti itiraf et
mek mecburiyetinde kalır. 

Fakat bu neticeye varmak i
,sin adamakıllı döğüşmek 

lazımdır. Ve yalnız blöf, hiç bir 
netice vermez. Onun için Zigfrid 
hattı daima döğülmeli ve onun za. 
yıf noktaları bulunarak bu nokta. 
lar, ciddi bir yarık, geniş bir ge. 
dik haline getirilmelidir. Hat üze
rinde zayıf noktalar bulunmazsa, 
bunları icat etmek icap eder. Fa
kat daha şimdiden büyük netice. 
ler beklemek doğru değildir Sa. 

hırlı davranarak General Ga-

melin ile Lord Gorfun askeri ab

lokayı tamamlamalarını beklemeli
dir. 

Elhasıl bügün iki kedi karşı kar. 

şıya geçmiş, bağırıp çağırıyor.Ara. 

da bir tırmık ta atıyorlar. Fakat 
en sonunda Alman kedisinin bir 
damla süt karşısında boyun eğece. 
ği görülecektir. 

Marsın Cevabı 1 . ıc. 
Yazan: Sabiha Zekeriytı Sertel 

G önüllerde kurduğu tahtı bırakıp 
şimal kutbunda çile dolduran 

bir derviş gibi, benimle yapacağı it
tifaka bel bağlayan sulh perisine acı. 
dım doğrusu. Ben, zırhımın içinde, 
elimde orak insan biçerken, dünyayı 
kana ve ateşe bularken ne kadar haş
metli isenı, sulh dtıdikleri devrenin 
içinde dahi o kadar hükümranım. 

Menkup prenses tahtında, kuştüyiln· 
den yelpazelerle önüne diz çöken ca. 
riyelerinin arasında, huzur ve refah 
senfonileri çalarken, mühimmat fab 
rikaları benim hesabıma işler. Ar
mstrong, Krup ve diğer mühim~at 
fabrikaiarının, petrol şirketlerinin 

sulh devrinde bana verdiği tahsisatı 
rakam olarak söylersem, sulh perisi. 
nin hicabından yüzü, benim dökfü ., 
ğüm kan kadar kırmızı olur ... 

O gelirken benim gittiğime, seli! 
sergerdan olduğuma inanan zavallı 

sulh perisi... O ekseriyetin mahbu • 
besi, toprağı sürenlerin, hayatı yara. 
tanların, insanların kalbinden, insan
ların kalbine köprü kuranların ma. 
sum ve hı:ıkir hamisidir. 

Ben, makineleri ile medeniyete 
hakim olanların servet ve kudret -
leriyle kitleler üzerinde saltanat ku
ranlann uşağıyım. 

Eğer zaman zaman onu tahtından 
indirip muhacir ediyorlarsa, dayan
dığı kitlenin şuursuzluğuna ağlasın ... 
O, insanlığ:ın perestiş ettiği en büyük 
kuvvet iken aciz içindedir, ben ancak 
küçük bir kitlenin mahbubu oldu • 
ğum halde, başımdan ayağıma kadar 
kuvvetim .. 

OnunJa bu ittifaka ne mukabilin
de razı olacağım ... Yer yüzünden har 
bin kalkması ne benim, ne de efen • 
dllerimin lehinedir. Yer yüzünden 
harbin kalkması, onların vücutları

nın izalesi demektir. Aramızda böy
le bir ittifaka ne Jüzum var? Biz e. 
zelden ebede kadar birbirimize düş
manız. Yer yüzünde menfaatleri, i. 
dealleri birbirine zıd milletlerin ysp 
tıkları ittifaklara bakarak, bizim de 
anlaşacağımızı zannediyorsa aldanı

yor. Bütün bu siyasi anlaşmalar da
hi birbirlerinin canlarına okumak, 
benim hayatımı emniyet altına al
mak içindir. Ben bu kadar müem
men bir mevkide olduğum halde an. 
laşmağa neden talip olayım. 

Şimal kutbunda çile dolduran 
menkup prenses, benim vasıtamla 

hayatını temin etmek istiyorsa, ken
dine başka bir uşak bulsun .... Dost
ları ne güne duruyor ... Bu kadar bü. 
yük bir ekseriyet oldukları halde, e
(cndilerim emredince tıpış tıpış ar. 
kanıdan geliyorlar. Onların da iddia
sı budur, guya sulhe kavuşmak için 
beni öne salarlar ... Fakat kavuştuk
ları sulhün senesi ne kadar sayılı ol
duğunu, bu devrede dahi yine benim 
için hazırlandıklarını unuturlar. Ben 
hayatımdan şikayetçi değilim. Hiç 
izzetinefis davası gütmüyorum. Beni 
kovdular diye kutuplara çekilip, gel 
kumandası da beklemiyorum. Dünya 
güllük gülistanlık olduğu devirlerde 
dahi istikbalim için çalışıyorum. O, 
elindeki huzur senelerinde keyif ça
tıyor, gitme günü geldi mi feryadı 

basıyor ..... Davası \·arsa, gelsin taraf. 
tarlarının başına ge~sin... Saltanat 
zamanında benim hesabıma işleyen 

tezvir ocaklarının köküne kibrit su
yu eksin .... 

İnsanlarda hu sabır \'e tahammiil 
oldukça, yer yüzünde ona da bann 
da yer vardır ... Asırların harp ilahı 
Mars, ittifak muahedelerine konan 
imzalara gü\'enip, silahım elinden 
bırakacak kadar ahmak değildir. 

Belediye Sarayı Jçin 
Müsabaka Açıhyor 

Sultanahmette yapılacak olan be. 
lediye sarayı binası için yakında bir 
müsabaka ilan edilecektir 

Aynahçeşme Caddesi 
Bu seneki yol programile yapıla

cak olan Tepebaşı ile Hamalbaşı ara. 
sındaki Aynalıçeşme caddesinin ge
nişliği 15 metre olacaktır. Bu yolun 
alt tarafı uçurum olduğu için bu kı
sımda bir viyadük yapılmak sureti
le yolun genişliği temin edilecektir. 
Viyadükten sonraki kısma tesadüf e. 
den şimdiki Cümhuriyet gazinosu. 
nun yerinde de taraslı modern bir ,ga 
zino yapılacaktır. 



' Mavi Kitabın 
Hulasası· 

(Başı 4 üncüde1 
ten korkmıyacağını, Alman hal .. 
kının geçen eylülde olduğu gibi 
kendisiyle beraber olduğunu ila : 
ve etti.,. 

rs ir Nevil Hendersöii Hitlerle 
ikinci mülakatını şu şekil • 

de anlatıyor: ... 
"Hitler bu defa son derece sa

kindi ve bir defa bile sesini yük • 
seltmedi. Konuşmamız yarım saat 
kadar devam etti. Her Hitler, bir· 
tek Alınan daha işkenceye uğrarsa 
Lehistana taarruz edeceğini söy -
lüyordu. 

Harbin facialarından ve büyük 
mesuliyetinden bahsettim. Buna 
mukabil "hepsi İngilterenin hata. 
sı" idi. 

Bunu red için çalıştım. Fakat 
fngilterenin Almanyayı yıkmak ve 
mahvetmek istediğini söyledi ve: 

"Şimdi elli yaşındayım. Elli 
beş veya altmış yaşına vardıktan 
sonra harbe girmektense şimdi 

girmeyi tercih ediyorum.,. dedi. 
Almanyayı imhadan bahset • 

menin manasız olduğunu, millet -
]erin imha edilemiyeceğini, İngil
terenin sulhcü ve müreffeh bir 
Almanya lehinde olduğunu söyle
dim. Buna mukabil, İngilterenin 
daha geri ırklar için harbe girdi. 
ğini, kendisinin ise Almanya için 
ha:rp ettiğini ve Almanların kan
larının son damlasına kadar bunu 
yapacaklarım söyledi. .._ 

Daha sonra Alman - Sovyet a

demi tecavüz paktından bahsedil. 

di. Ve-Her Hitler İngilterenin ken

disini ba paktı yapmağa • mecbur 

ettiği.ı]i söyledi. 

Her Hitler pakttan pek rnem
JlUn görünmüyor, fakat anlaşma. 
yı yaptıktan sonra onun uzun bir 
m\iddet devam edeceğini söylü • 
yordu." 

2 4 ağustosta Ingilterenin Var
şova sefiri, Lehistanın Ber

lin sefiri ile mareşal Göring ·ara. 
sında vukubulan bir konuşma hak. 
kında şu malıimatı verdi: 

'~Lehistan sefiri konuşmanın 

son derece samimi olduğunu an -
Iattı. Mareşal Göring Lehistan ile 
dostluğu idameye ait siyasetinin 
sıfıra müncer olmasından mütees
sir olduğunu artık bu iş üzerinde 
kullanılacak nüfuzu kalmadığını 

anlatmıştı. Göring Danzig ve ona 
müteallik olan meselelerin ehem • 
miyeti olmadığını, meselenin Le • 
h~tan ile İngiltere arasındaki it
tifak olduğunu da izah etmişti.,. 

25 ağustosta Her Hitler, Rusya 
hakkında kati bir harekette bu -
lunduğu gibi İngiltere hakkında 
da buna mümasil kati bir hareket
te bulunmak istediğini söylemiş, 

ve İngiltere imparatorluğunu ka • 
bul ettiğini, onun baka ve deva -
mına söz vermeğe hazır olduğunu, 
Almanyanın kuvvetlerini de omm 
emrine amade bulundurmağa ha
zır olduğunu ve bunun için müs. 
temlekelere ait bir takım şartlar. 
dan başka bir şey ileri süriniyece
ğini söylemiş, ve Almanyanın ar
tık bir daha Rusya ile nizaa girıni. 
yeceğini anlatmıştı. "' 

Hitler bu konuşma arasında 

§Unları söylemiş: 

- İkinci bir Avrupa harbin • 

den istifade edecek olan taraf Ja

ponyadır. 

Ve daha sonra kendi şahsı hak
kında şunları ilave etmişti: 

- Ben fıtraten bir artistim. 
Bir siyasi değilim. Polonya mese •. 
lesi de hal olunduktan sonra mak. 
sadım, harp çıkarıcı olarak değil, 
bir artist olarak hayatıma son ver
mektir.,, 

Her Hitler, en nihayet 29 ağus. 
tosta, ertesi gün Berline 

tam salahiyetli bir Leh murahha. 
sının gönderilmesini istemiş, fakat 
İngiltere hüküm.eti İngilterenin 
Lehistana böyle bir teklifte bulu. 
nam.ıyacağım bildirmiş, bunun ü
zerine Alman tekliflerinin Alman 
sefiri vasıtasıyle gönderilmesi is -
tenmiş, buna karşı Ribbentrop 16 
maddeyi muhtevi teklifi okumuş, 
fakat bu teklifi sunmak sırasının 
geçtiğini söylemişti. 

Ertesi gün, 31 ağustos, İngiliz 

sefirine, metalibin bir nüshası ve. 
rildi. Gece yarısı Berline, Lehista-
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Müttefikle'i Lehine 
Biten Muharebe .ve 
lstikşaflar Y apddı 

Yeni Bir 
Sulh Taarruzu 
Hazırhğı 

Göring'in Devlet Reisi 
Olması Mevzuu Bahis 

(Başı 1 incide) 
miştir. Gelecek hafta içinde topla. 
nacak olan Rayştagda Führer, bütün 
dünyaya hitaben, sulh siyasetinden 
ve sulh programından bahsederek 
bir sulh taarruzu yapacaktır. 

Fakat bu taarruzun akamete malı. (Başı 1 incide) 
nolunuyor. Fakat Almanların bu tay
yare hereketleri hiçbir netice verme. 

.... 

1 

TEBLİGLER .. , kllm kalacağını şimdiden tahmin e· 

'

• debiliriz. 
miştfr. 

Yorkshire'in askeri muharriri garp 
cephesinde general Gamelin'in fat. 
bik ettiği tabiye sayesinde nasıl Al· 
man başkı.ımandanlığının planları su
ya düştüğünü izah ediyor ve diyor 

Paris, 2 (A.A.') - 2 Teşriniev. 
ve] sabah Fransız tebliği: 

Gece nisbeten sakin geçmiştir. il 
Hitlerin tezi şudur:Almanyaya Ver. 

• sailles haksızlıklarını tamir etmiş. 
• tir. Polonya da haritadan silinmi~tir. 

Cephenin muhtelif noktalarında 
baskınlar yapılmış, tuzaklar ku. 

rulmuştur. 

. f Binaenaleyh harp için bir .>ehep kal-
mamıştır. Bütün dünyayı, mevcut ol. 

ki: 2 Teşrinievvel ak!5ant tebliği: 
Fransız başkumandanlığı Almanla

rı müdafaa vaziyetine girmiye mec
bur etmiştir. Gamelin, Almanlann 
Lük~mburg ile Sarre nehri arasın
daki mıntakadan istifade edecekleri. , 
ni derpiş eyliyerek bu müsellesin ka
idesini hemen işgal etmek suretile : 
Almln planlarını bozmu'jhtr. ! 

Düşmanın S a r 1 u - Sarre. 
louis - nin cenubunda \ ' C Sarr'm 
doğu bölgesindeki mevzii hücum. 
ları püskürtiilmüştür. Sarr'ın do
ğu bölgesinde düşman topçusu 
hattımızın gerisindeki Alınan 

mevkileri üzerine ates etmistir. 

Havasın bildirdiği.ne göre Alman kıta- İ * 
atmrn gece yaptıklarx tecrübe hücumla. ! Berlin, 2 (A.A.) :....:: Garpta, 
rmdan da anlaşılmış olduğu · veçhile, bu- f mevzii topçu ve keşif kolları fa. 
gün Ziegfrit hattı müdafileri taarruzlarda ' İ İ 
bul~nmuşlardır. ; aliyeti olmuştur. Bir ngiliz keşif 

Bu taarruzlar Fransız tazyikının son i tayyaresi Paderborn'un şarkında 
haftalarda azami derecede kendini göster. = düşürülmüştiir. 
di~ iki bölgede cereyan etmiştir: Cephe- !. ........... - ........ ___ """" -·-... - ... 
niıf' en mühim Alman mevzii olan Sare. 
brüTı:ün batısında ve doğusunda. tır. Düşmanın tabiye planı derhal kendi-

Fransız k1taatının bu mühim sanayi 
merkezinin muhtelif cihetlerinden metodlu 
bir şekilde ilerlemesi, düşmanı mutat çe
kingenliğinden a;yrılmıya ve merke:ı: istih. 

· ka.mıarma nefes aldırmak için hücumlarda 
bulunmıya icbar eylemiştir. 

Fransız kıskaç hareketini önlemek üze
re yapılan bugünkü Alman teşebbüsleri 
Fransızların mitralyöz ve topçu ateşi '-~. 
sısmda ikim kalmıştır. 

ingiliz Seferberliği 

sini göstermi~tir. 
Alman tayyareleri, uçma nizamlannı de

. ğiştirerek her İngiliz tayyaresine karşı sı
rasile kesif bir ateŞ açmışlardır. Bu tarza 
bostan dolabı usulü diyorlar. Tayyareler-
den her biri dönen bir bostan dolabının 

kovalan gibi düşman tayyaresi üzerine 
bombasını boşaltmaktadır. Çok şiddetli o
lan bu muharebe, 35 dakika devam etmiş
tir. Be~ tayyareden ü çü yere düşürülmüş, 
bir tanesi de yere inmeğe mecbur edilrni~-
tir. 

mıyan bir memleke• uğrıma k ana 
boğmakta hiçbir mana yoktur. Al
manyanın, İngiliz ve Fransız toprak
larında da gözü yoktur. O nalde ne 
diye dövüşüyoruz? Buyurun sulh ya
palım! 

Daha bir hafta evvel Mussoli. 
ni de ayni mantığa dayana

rak artık harbe nihayet vermek la. 
zım geldiğini söylemişti. İtalyan Baş
vekilinin bu sulh teklirine, İngiliz 
İstihbarat Nezareti resmen şu ceva.. 
bı vermiştir: 

"İngiltere yalnız Polonya için harp 

etmiyor. İngilterenin harpteki gaye. 

si dünyayı mütecavizlerd~ kur1ar. 

mak, yeryüzünde dev:ımlı sulh, hu

zur, emniyet, istikrar tesis etmek, 

imzaya, ahde, söze hürmet eden bir 

dünya yapmaktır.,, 

Dün İngiliz Bahriye Nazırı Çurçil 

de şu cevabı vermiştir: 

••Harbe başlamak onların hakkı, 

fakat harbi bitirmek te bizim hak. 

kımızdır. Harbin ne vakit biteceğini 
Kral, bir beyanname neşrederek 1 

ilkteşrinde İngilterede bulunan ve 

yaşları 20 ile 22 arasında olcınların 

askere alınabileceklerini bildirmiştir. 

İngilizlerin on iki tayyaresinden seki. ancak biz söyliyebiliriz . ., 

Bu beyanname mucibince askere 

alınacaklann 250 bin kişi olduğu tah 

min edilmektedir. Bunlar, sonteşrin. 

den evvel silah altına ahnmıyacak· 

larsa da derhal kaydedileceklerdh·. 

Geçen haziranda 240 bin kişi kay. 

dedilmiştir. Bunların ~00 bini silfı? 

altına alınmıştır. Diğerleri sonteşrin.. 

den evvel davat edileceklerdir. 

* Enternasyonal hadiseler dolayısı. 
le Belçika hükUmeti Gand limanın
daki müdafaa tedbirlerini kuvvetlen 
"'airmiştir. 

Hava Mufiareb"esi 
Dün beş İngiliz tayyaresile dokuz 

Alman tayyaresi ve diğer taraftan 

da bir Fransız fotoğraf tayyaresini 

muhafaza eden dokuz Fransız avcı 

tayyaresile on beş Alman tayyaresi 

karşılaşmıştır. Fransız tayyareleri 

adetçe daha az olmalarına rağmen, 

derhal muharebeye girişmişler ve 
düşmanın beş tayyaresini düşürmüş. 
lerdir. Fransızlar üç tayyare kaybet. 
miştir. 

Hava işleri nezareti tebliğ ediyor: 
Zig!rid hattı üzerinde İngllizlerin 5 is

tikşaf tayyaresi ile Almanların Messersch
miat tipindeki 15 avcı tayyaresi arasında 
bir hava muharebesi vukua gelmiştir. Bu 
muharebe, Zigfrid hattında bulunan kim
seler için çok heyecanlı bir manzara te~
kil etmiştir. 

zinin paraşütle yere indikleri göriı1müş - Bugün Avam Kamarasında vaziye-
tür. Yalnız hava filosu kumandam, tayya-
resi ile havada kalmıştır. Mumaileyh, is
tikşaf vazifesini ifaya devam etmiştir. 

Düşmanın kendi üzerine tevcih etmek
te olduğu ateşten kurtulmak için sağa sola 
meyleden. kroşelerini arttıran filo kuman. 
danı, vaziyesi olan istikşah hitama' erdir. 
miştir. Ayni zamanda tayyarede bulunan 
mitralyözcü usulü dairesinde Almanlar ü
zerine ateş etmekteydi. Bir çok kurşun, 
Alman tayyareleri şefinin tayyaresine isa
bet etmiştir. Bu ateşin tesiri ile Almanfi
losu şefinin tayyares1, derhal kapaklanmış 
ve bir meşale gibi parlayarak yere düş. 

müştür. Ingiliz tayyaresindeki mitralyözcü, 
diğer bir avcı tayyaresinde de yangın çı, 

karmıştır. Bu tayyare, siyah bir duman sü. 
tunu çıkarmak suretiyle baş aşağı yere diiş 
müştür. Geriye on üç Alman tayyaresi kal
mıştı. Bu tayyareler, muharebe etmekten 
vaz geçmişlerdir. Bu tayyareler, mühim _ 
matlannm 259 kilosunu sarfetmiş bulunu. 
yordu. Ingiliz hava filosunun kumandanı 

olan pilot başından yaralanmıştr. Arkadaşr 
ile mürettebattan birisi tayyareyi üssül • 
harekesine götürmeyi deruhte etmişlerdir 
Tayyaredeki bütün aletler, parça parça ol
muştu. Bizzat tayyare, acınacak bir halt 
gelmişti. Tayyarenin sathında 89 delik açıl 
mış bulunuyordu. Tayyarenin kanatları ve 
dümeni hasara uğramıştı. Tayyarenin yu. 
kan kısmında iki petrol deposu vardı Vf 

tayyare sağa ve sola döndükçe petrol bo. 
şaltıyordu. Pilot, mendili ile deliklerden 
birini tıkamağa muvaffak olmuştur. Bu su
retle tayyare, üssülharekesine dönmeğe 
kifayet edecek mıktarda benzini muhafaza 
edebilmiştir. 

ti izah edecek olan Başvekil Cham. 

berlain'in de vereceği cevap, şüphe-

siz bundan farklı olmıyacaktır. 

• 

1 ngiltere ve Fransa kendilerini 
harbe m.."'Cbur eden sebepler 

ortadan kalkmadıkça sulhe razı ola. 
mazlar. Farzı muhal olarak sulh yap-,. 
mak isteseler bile bunu Hitlerle ko. 
nuşamazlar. İngiliz Saşvekili harp 
ilanını bildiren nutkunda H\tleri, ya
lancılıkla itham etmiş, muhtelif ta. 
rihlerde verdiği sözleri biribi~ ardı 
sıra nakzettiğini bildirmiş ve bir da
ha Hitlerin sözüne itimat caiz olma. 
dığını söylemiştir. Bugün İngiloi.z 
Başvekilinin bütün bu söylediklerini 
unutarak Hitlerle karşı karşıya sulh 
masasına oturmasına imkan yoktur. 

Eğer Hitler hakikat~n sulh isti
yorsa, harbe takaddüm eden gün
lerde kendisile sık sık temas eden 
lngilterenin Berlin sefiri Sir Hen
derson'a dediği gibi, jktıdar mevki. 
inden çekilmeli, siyasetten vazgeç
meli, memleketin idaresini sulh ya. 
pbbilecek unsurlara bırakarak, ken
di9i yeniden sanat hayatına dönme. 
lidir. O vakit İngiltere ve Fransa 
karşılarında konuşulabilir, sözüne i
nanılabilir, ihtirasları Almanyhı ve 
sulhil kurtarmaktan ibaret bir ühku
met görürlerse, belki medeniyeti fe
lakete sürüklenmekten kurtarmak i
çin sulh müzakeresine yanaşabilirler. 
Yoksa bugünkü şartlar içinde, İngil· 
tere ve Fransanın sulh masasına o
turabileceğini zannetmek gafl~ O

lur. 

(Başı 1 incide) 
Times gazetesi diyor ki: 
Almanlarla Rusların yapmak niye. 

tinde bulundukları m'..1hteınel sulh 
tekliflerinin ihtiva edeceği mevat ge. 
çen cuma günkü Moskova beyanna. 
mesinin umumi hututundan inhiraf 
etmediği takdirde bizim cevabımız, 
bu küstahane nümayişe karşı halkın 
müttefikan izhar etmiş olduğu inii
alden başka bir şey olamaz. 

Bitlerin serdedebileceği teklifler. 
hiçbir zaman esaslı gayeleri Hitlerin 
elinden cinayetini tekrar etmek im. 
kanını selbetmiye matuf olan demok
rasi devletlerinin bedellerini değişti. 
remez. Zira artık kendisine iliınat 

edilemiyeceği ve binaenaleyh Hitlc
rizmin ortadan kalkmasının her türlü 
müzakeratm mütekaddim şartı ol. 
duğu mallı.mdur. 

Daily Herald şunları yazıyor: 

Hitler, müttefik İngiltere ve Fran. 

saya karşı mücadele için kendisini 

çok zayıf gördüğünden sulh istemek. 

tedir. Yağmacının elinde yağma et
tiklerini rahatça muhafaza etmesine 
müsaade ederek utandırıcı bir pazar. 
lık yapıldığı görülmiyecelttir. 

Çeklerle Polonyalılar nazi istib -
dadı altında bulunduğu müddetçe 
sulh olmıyacaktır.,, 

Londra gazeteleri v::ıziyeti bu şe • 
kilde mütalea ettikleri için Çörçilin 
dün söylediği nutku derin bir tasvip 

Kütahyada 
2 Ev Yandı 

Kütahya (TAN) - Geceleyin saat 
20 de Lala Hüseyin paşa mahalle. 
sinde leblebici Ramazanın evinden 
yangın çıkmıştır. Ramazanın karısı 

Hatice, kendisini pencereden atmak 
suretile alevlerden kurtulabilmiş, fa. 
kat ağırca yaralanmıştır. 
Ramazanın evile yağcı Osmanm e

vi yandıktan sonra, itfaiye tarafından 
ateş söndürülmüştür. 

lstanbuldan Kaçırılan 
.. Çocuklar Bahkesirde 

Bulundu 
Balıkesir - İstanbulda askeri fab

rikalarda çalışan Mehmet adında bi
ri buraya gelmiş, 9 yaşlarında Hati. 
ce ve 5 yaşlarında Nurhayat isminde 
iki kızının Bergamalı Emine ad1ı bir 
kadın tarafından kaçırılclığın söyli. 
yerek taharriyatta bulunmustur. 

Hatice, Havranda Gelibolulu Mus
tafa çavuşun evinde bulunmuştur. 

Diğer çocuk ve kaçıran Emine ara. 
nılmaktadır. ----0----. 

Bursada Gece 
Tecrübesi Yapıldı 

Bursa (TAN) - Gece saat 22 de 
ansızın verilen tehlike işareti üzeri. 
ne, hava tehlikesinden korunma tec
rübesi yapılmıştır. Bir anda bütün 
şehirde ışıklar söndürülmüş, arab3 
ve otomobiller yollarda kenara çeki. 
lerek ı~ıklarım mavi renklerle mas. 
kelemisler, sokakta olanlar en yakın 
sığınaklara veya evlere girmişlerdir. 

Tehlikenin bittiğine kair işaret ve. 
rilinceye kadar Bursa zifiri karanlık 
içinde kalmış, tecrübe muvaffakiyet. 
le neticelenmistir. İngilizler zayiata uğramışlnrdır. Fakat 

yeni harpteki birinci tecrübeleri kendile
rinin muharip kabiliyetini muhafaza et
miş olduklarını isbat etmiştir. Bu 5 tay
yareye Sar havzasında en mühim müdafaa 
tahkimatını teşkil eden mmtakaları istik
şafta bulunmaları emri verilmiı:;ti. 

Yere inme işi çok güç olmuştur. Tayya
re, yere iner inmez sarsılmış ve kanatla. 
rmdan biri üzerine yatmı:;tır. Bunun üze. 
rine tayyarede derhal bir iştial vukua gel
miştir. Tayyareyi idare eden pilot baş aşa
fı yere düşmüştür. Elbiseleri yanıyordu. 

Mitralyözü kullanan, kendisini yere atmış 
ve kendisinin vaziyetini düşünmeksizin pi. 
!otun imdadına koşmuş, onu yerinden al_ 
mış ve pilot da yanmakta olan elbiselerini 
elleriyle söndürmüştür. Antakyada Sun'i Çiçek Sergisi 

Alman batarycıları, bu tayyarelere karşı 
şiddetli bir baraj ateşi açnuslıırdır. Tay
yareler, tam hududun üzerinde L>ulunduk
ları ve iki bin kadem irtifaa çıktıkları za
man filo kumandanı, düşman tayyareleri
ni görmüştür. Messersmidt tipindeki 9 tay
yare, bulutlar arasında ortaya çıkıyordu. 
Bu tayyareler, dört bin kadem irli!aınd:ı 
uçmak suretlle ilerliyorlardı. 

Beyannamelerin Tesiri 
Daily Express gazetesinin Kopen. 

hag muhabirinin emin bir membadan 
öğrendiliğine göre, İngiliz tayyarele
ri tarafından atılan propaganda k5.
ğıtlarımn balkın maneviyatı üzerin. 
de pek fena bir tesir bırakması do. 
layısile Hitler bu tayyarelerin Al
manya üzerinde uçmalarına mani el. 
mak için mümkün olan her türlü ted. 
birleri almasını Mareşal Göringden 
istemiştir. Bu münasebetle Göringin 
düşman tayyarelerinin Alman arazi
si üzerinden uçmıya muvaffak olama 
dıklarını iddia ettiği hatırlatılmakta
dır. 

ile karşılamakta ve harbi çıkarmanın 
Almanya elinde, fakat h arbi bitirme
nin müttefiklerin elinde olduğunu 

söylemekte birleşiyorlar. 

Churchillin nutku ve Kont Cia -
nonun Berlin görüşmeleriyle alaka
dar olmakta ve Churchillin Sovyet • 
Alman manevrasını evvelden ortaya 
çıkardığını kaydeylemektedir. 

Fransız gazeteleri de ayni müt a. 
leadadırlar. Jour gazetesi diyor ki: 

''Fransızlar şurasını kaydetmeli -
dirler ki. Almanya, bize harp ilan 
ettiği zaman kendisini tam sıhhatte 
zannetmişti. Halbuki Almanya, giz. 
lenemiyecek derecede hastadır. Bu
gün bu hastaya , kallc ve sağlam iki 
muhasımla çarpış diyorlar. Boyle 
bir maç, daha başladığı dakikadan i. 
tibaren Almanya tarafından k ay bc· 
dilmeğe mahkumdur. 

Belçika da 
Havasın Brükselden bildirdiğine 

göre, iyi malı'.'.imat alan mahfiller, 
barış tekliflerinin neticelenmesi için 
kuvvetli bir taEyik yapmak üzere 
Almanyanın Napolyonun "kıta ablo
kası,, fikrini ihya edeceği hakkında
ki şayialara hiç bir ehemmiyet ver
memektedirler. 

Bu mahfiller Almanyanın bita -
raf memleketler ve bu arada Belçi. 
ka nezdinde bir yoklamada bulun -
duğunu tekzip ediyorlar. 

Ciano Romaya 
Döndü 

2 - Beynelmilel vaziyet hakkın
da fikir mübadelesi yapmak. 

3 - Almanya ile İtalya arasında 
verilen kararları tetkik etmek. 

Bütün bu sebeplerin gözettiği 
hedef bir sulhtür. Fakat bu sulh şart 
!arının mahiyeti henüz anlaşılma -
mıştır. En çok muhtemel olan şart. 
lah bir Lehistan protektorası vücude 
getirmektir. 

Bun.dan başka İtalyanm Akdeniz. 
de muhtaç oldugu hayat. :ıai-iasmı 'te

min ve müstemle1teler m0selesini b al 
letmek, sulh ve adalete müstenit iş 

beraberliği elde eylemek. 

Davetin Sebebi 
Nevyorktan buraya gelen malô • 

mata göre Kont Cianonun Berline 
davet olunmasının sebebi, Her Hit -
lerin artık İtalyayı da kendi lehin
de harbe karıştırmak istemesidir. 
Arada konuşulan meselenin bundan 
ibaret olduğu anlaşılıyor. Fakat da. 
ha evvel, sinyor Mussolini bir sulh 
teşebbüsü yapacak ve bu teşebbüsün 
neticesi beklenecek ve ondan sonra 
yeni kararlar verecektir. 

Resmi Tebliğ 
Kont Cianonun hareketinden son

ra neşredilen resmi bir tebliğde na

zırın "Alman hük(uneti tara!ındım 

vukubulan davet üzerine yaptığı zi

yareti tamamladığı,, kaydedilmekle 

iktifa olunmakta ve mumaileyhi is

tasyonda uğurbyan zevatın isimleri 

zikredilmektedir. 

Tebliğde Kont Ciano ile Von Rib. 
bentropun biribirlerine "hararetle 
veda ettikleri,, ilave edilmektedir. 

Bununla beraber Alman radyoları, 
bu tebliğden fazla olarak iki nazırın 
öğleden evvel de görüştüklerini bil
dirmektedirler. 

Müzakerelerin mevzun hakkında 
resmi beyanatta bulunulmamışt ır. 

Berlinde çıkan Diplomatische Cor
respondance bugün neşrettiği yarı 

resmi bir tebliğde, Almanyanm Rus
ya ile yaptığı anlaşmadan sonra müt. 
tefiki olan İtalya ile temas etmesi. 
nin çok tabii ve zaruri olduğunu an
lattıktan sonra: 

Bu temas neticesinde Avrupaya a. 
it bütün meseleler üzerinde iki taraf 
arasındaki fikir mutabakatının tes. 
bit edildiğini yazmaktadır. 

* Giomale d'İtalia gazetesi de bugün 

Alman tayyareleri, bu suretle İngiliz 
tayyarelerinden 2000 kadem fazla irtifada 
bulunuyorlardı. Birder.ıbire İngilizlerin sağ 
tarafında. altı Alman tayyaresi daha görün
müştür. Bu tayyareler, muharebeye amade 
bir halde bulunuyordu. İngilizler, her ne 
pahasına olursa olsun vazifelerini, yani is
tikşaf vazifesini yapmak istiyorlardı ve ne 
olursa olsun bu vazifeyi yapmaktan vaz
geçmek istemiyorlardı. İngiliz tayyareleri, 
grup halinde uçmağa devam etmişlerdir. 

Bunun üzerine hava muharebesi başlamış-

* Londra, 2 (Hususi) - Cenubi At-
lantikte bir Alman cep kruvazörünün 
bulunduğuna ve ticaret gemilerine 
taarruza ba~ladığına dair intişar eden 
haberler üzerine İngiliz donanması 
faaliyete geçmiştir. Bu zırhlının da 
harpten önce çıkarılmış olduğuna i
nanılmaktadır. 

yazdığı bir makalede Kont Cianonun 
Berline gitmesini sulh ve adalet si. 

~ yasetinin icaplarından saymaktadır. 

nın Almanya ile temas için ha -
zırlandığı bildirildi. 

Fakat sabaha doğru Alman as
keri taarruza geçmiş ve harp baş. 
lamıştı. 

İlk defa olarak Tntakyada bir suni çiçekçilik sergisi açılmıştır. Nebile 
Duru tarafından yetiştirilen genç kızlarımız iki aylık bir mesaiden son. 
ra büyük takdir kazanan bu sergiyi vücude getirmişlerdir. Sergiyi bin. 
lerce halk gezmiş ve bu çalışkan kızları tebrik etmişlerdir. Sergi, Vali 
Şükrü Sökmensüerin bir nutkile açılmıştır. Resimde sergiden bir köşe ve 
tertip edenlerden bir Bayan görülmektedir. 

STANBUL ŞEHiR 
TİYATROSU 
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BULMACA BORSA 
Dünkü bulmacamızın 

r·········tt·ı·k·A·;;·~····· .. ···1 Zelzeleden Sonra Dolu 

f BABAM GEZMEDE! Ç~k Tahribat Yapıyor 
İ Yazan; Cari Fallas Çeviren: Cevat Şakir j 
·~·t············ ...................... . 

~ B Jr gün başımı aımış orman-
da geziyordum. Hava gü. 

zeldi. Enikonu yürümüş ve orma. 
nın içine iyiden iyiye dalmıstım. 
Koca bir ağacın dibinde bir. ç\n. 
gene delikanlısına rastg·~lclim. De
lik deşik ,bir battaniyeden, derme 
çatma bir çadır kurmuş bir kut"u 
yaprak yığıntısını da dö~ek ittih:ıı 
etmişti. Kendisine bir bakır para, 
bir cigara ve bir de elma verd~m. 
Çok memnun oldu. Yanına çömelip 
onunla hqş beş edeyim dedim. Ba
bası şehre gitmişmiş, beş altı gün 
orada kalacak, sonra dönecekmis 
babası dönünciye kadar kendisi d·~ 
şehirden, tayyare bombardımanı 
tehlikesinden uzak olarak o uln a. 
ğaçın altında güzelce bir keyif ça. 
tacakmış. 

Çingene delikanlısına babasının 
hangi iş peşinae şehre gezmiye git.. 
tiğini sordum: 

Bana: "Kendi lsteğile gitmedi, 
zorla götürdüler,, dedi. "Kimmiş o
nu zorla götüren?,, diye sordum. 
Cevap verdi: "Kim olacak, hakim
ler! Adamlara hakikat söylendi am<\ 
para etmedi.,. 

D elikanlının hakimler dediği 
babasının ancak hakikat o. 

lan sözlerine rağmen, babasını altı 
gün hapse mahkum etmiş olan köy 
haklriir idi. 

Çingene sözlerine şöy!e devam 
etti: 

- Efendim, babamın söylediği. 
ne hakikaten adam kulak asmıyor
du ki .. Babama: "Sen tavuğa bak
madığını söylüyorsun, Yani tavu· 
ğa bakmadığına beni inandırmak 
istiyorsun öyle mi?,, dedi. Babam. 
~'hayır,, diye cevap vereli. 

Sonra babamla hakim al'asındı:. 
şöyle bir muhavere geçti ve hakim 
sordu: 
-· Öy]p iı::P hoı-ı1 neye lnandır

ınıya çalışıyorsun? 

- Tavuğa baktığıma. 
- Pek iyi öyle ise baktıW.nı iti. 

raf ediyorsun! 
- Evet. 
- Sen tavuğa bakıyordun, cün. 

kı.i köpeğinin tavuğa uzun ~zun 
göz diktiğini görünce, tavuğu alıp 
senin kervanına getireceğini biH
yordun, öyle değil mi? 

- Ha~ır öyle değil. Ben tavuğa 
bakmıya başlarken köpeğim ya • 
nımda değildi. Eğer yanımda oldu. 
ğunu bileydim, tavuğu görsem de 
tavuğa baknıamıya dikkat ederdim. 
Ben tavuğa tavuk cı"ns .. 1 b" ve guze ır 

t~_vuk o~duğu için baktım. Sokakta 
guzel bır adama ve gUzel bir ka. 
dına nasıl bakılırsa, bir tavuğa da 
öylece hayranlıkla baktım ve son
ra tavuktan ayrılarak köy yolu ü
zerinde yüz adım kadar yürüdüm. 
İşte o zaman köpeğim bana doğru 
koştu. Ben köpeği görünce köpeğe 
bnkmadım. Gözlerimi baska tarafa 
çevirdim. 

- Neden~ 

- Köpeğim,gözlerimi görmesin 
diye, fakat başımı her nereye çe· 
virirseii:ı çevireyim, köpeğim beni 
bırakmıyor, etrafımda dolaşıyor, 
gelip önümde duruyor ve gözleri. 
ıne bakıyordu. 

- Ha anladım. Köpek senin en. 
ıe tarafının ve sırıtışının manzara
sından senin biraz evvel se:niz bir 
Rok cinsi tavuğuna bakınıs oldu-
ğunu çaktı, öyle mi? J 

- Öyle •efendim. 

- Bunun üzerine doğru çiftli· 
ğe koşup tavuğu alıp getirmiş, öy
le mi? 

-.. Öyle efendim, 
- Köpeğin getirdiği tavuk tam 

st:nin bakmış olduğun tavuk mu 
idi? 

- Evet efendim. Onu hemen fa. 
nıdım. Işte bu köpeğin bu aksiliği 
var. Onun şerrinden dolayı mese. 
Ja bir kasap dükkanına giremiyo
t'um. 

- Neden? 

- Bakınız size anlatayım efen. 
diıu. Son sefer şehirdeyken otomo. 
bil altında kalmıyayım diye göz. 
lerimi sağa sola gezdiriyordum. 
Bu sırada gözlerim güzel b~r ko
YUn budu üzerinden ~eçti. Olur a. 

Gözüm bağlı olarak gez.,-ımem ki. 
Kakat köpeğim yok mu? 

- Evet var. 
- O güzel koyun budunu ka-

pınca olanca hızile koşmıya başla
dı. Ben de tutun şunu diye küpe. 
ğin arkasından koştum. Maksadım 
budu alıp kasap dükkanına iade 
etmekti. Nihayet köpeği de budu 
da tutabildim. Ama ta şehir dışa
rısındaki çadırda. Akşam da ol
muştu. Kasaba dönm~k için yolu 
da şaşırmıştım. Ertesi günü götü· 
rürüm, dedim. Fakat ertesi günü· 
ne kadar but kokacaktı. Kokmasın 
diye pişirdim. Ertesi günü sokak 
sokak gezerek kasap dü!ckanını a
radım. Bulamadım. Karnım acıktı. 

B'udu yedim. 

Genç çingene: "İşte babam 
boylece hakikati söylemiş olması
na rağmen yine hakim "köpek hır. 
s.z bir köpektir, tutulup öldürül
melidir,, dedi. Babam için de bu a
dum yalan söylüyor, dedi. Şimdi 
siz söyleyin Allah için. Babam ha. 
kikati anlatmış bulunmadı mı di
ye bana sordu: 

Ben de: "elbette, dedim, fakat 
tam o sıralarda çalılar arasından 
bir köpek burnunun uzandığını 
gördüm . .,Çene.sinin arasında öldü
rülmüş bir tavşan vardı. Tavşanı 
getirip çingene delikanlısının önü· 

ne bıraktı. 
I\.öpeği görünce delikanlıya: "De· 

mek ki k<ipeği öldürmediler,, diye 
sordum. O cevap verdi: 

- Hayır öldürmediler. Köpek 
çok :.ıekidir. Yakalanmaz. 

Ben köpeği okşamıya kalkıştım. 
Köpek hırhyarak diş gösterdi. De. 
1ikan1ı içerden bir çanak et suyu 
ıgetirdt. Bana "dünkü tavşanın su
yudur, köpeğe verilecek. Parma. 
ğınızı batırınız. Parmağınızı köpe-
ğe yalatınu:. Artık ömrünüzün so· 

uuna kadar dostunuz olur.,, dedı. 
Ben de öyle yaptm. Delik~nlı ko. 

nu§mıya devam ederek dedi ki: 
- Babam kurtulunca onunla be. 

rab~r gideceğiz, ve kervanımıza ka.. 
vuşacağız, kervanımız ben babam, 
karılarımız ve çocuklarımızdan i
barettir. Buradan uzaklara göçe • 
ceğiz. Kim bilir kaç ~ene sonra bu
raya yine uğrarız.,, 

O nda_n ayrılırken yattığı yer. 
de onu güneş aydınlatıyor. 

du. Cigarasm1 tellendire tellenclire 
içiyordu. Dumanlar arasından be
nim uzaklaştığımı seyrediyordu. 
Ben ise yine medeniyete, yine kum 
torbaları arasına, binamn altına 

yaptırmış olduğum sığınağa dönü. 
yordum. 

1 tstiml6k Edilecek 
Ormanlar 

Ankara, 2 (Tan Muhabirinden) =
Orman kanununun bazı maddeleri. 
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
l~yıhasını hükumet, Meclise vermiş
hr. Bu tadilata göre, mülkiyeti dev. 

!etten başkasına ait ve bu kanunun 
meriyeti tarihinde mevcut olan or -
manlardan: a) Devlet ormanlarına 
bitişik olanlar, köylülerin şahsi rnül. 
kiyctinde olup ta sabalan miktarı 50 
hektarı geçrniyenler hariç olmak Ü

zere miktarı ne olursa olsun. b) Dev. 

let ormanl~rına bitişik olrnıyanlar; 
sahaları mıktarı bin hektarı geçenler 
devletçe istimlak olunacaktır. Köy 
ve belediye orta malı ormanlarla rnaz 

but vakıflardan olan ormanlar bu 
kanundan istisna edilecektir. İstim
lak müddeti 1 haziran 1939 dan iti. 
haren dört sene uzatılmıştır. 

-0-

Basın Kurumu 

Kongresi 
Istanbul Basın Kurumu Reisliğin. 

den: İstanbul Basın Kurumu, senelik 
mutat umumi heyet toplantısını 5 
birinciteşrin 939 perşembe günü sa
at 14 te Kurum merkezintle yapacak
tır. Muhterem azamızın teşriflerini 

rica ederiz. 

Nazilli 

6 Bin 

ile Karacasu 

Dönüm Pamuk 

Arasındaki 

Tamamen 

Köylerde 

Mahvoldu 

2 . 10 • 939 

ÇEKL&R 
Londra 5.21 

Nevyork 129.28 
Parls 2.95251 
Milin o 
Cenevn 29.3525 
Amsterdanı 

Berlfn 
Brüksel 
Ati na 
Sot;:ı 

Prag 
Madrld 
Varsove 
Buda peste 
Bük re~ 
Beırrad 

69.19 

21.91375 

j 

. 
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Yokohama j 
Stokholm -
Moskova 31.01251 
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\.. .. _ ---- ___ .,,,} 

YENJ NEŞRJYAT: 
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Odemişte Birgi nahiye.inde ıellerin yaptığı tahribat .• 
OôLUMA ÖGÜTLER - Erzurum 

mebusu general Pertevin bu pek enteresan 

eseri çıkmıştır. İkbat kltaphanesinde sa-

6 
7 ı•ı 1 

tılmaktadır. 

8 

il 

SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAÖI: 

1 1 1 

1 - Bir Avrupa ri - Avlanır. 
2 - Bir millet - Amel - Bir filet. 
3 - Esirler - Ce~ 
4 - Bir nota - ~ vilAyetimiz. 

5 - Hacim - Bir millet. 
6 - Benzer - Saba - Bir nota. 
7 - Bir İngiliz ı:iya.sisi - Bir dağ. 
8 - Minarede okunur - Bir hayvan. 
9 - Belli - Sahada oluı: 

10 - İle - Bir istas\.on. 

,-Demir Ye Tahta Fabrikaları-.. 
TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şirketimiz Adapazarı Fabrikalan için birinci ımıf 
Birgi nahiyuinde ıeylaptan'ıonra çarşı kısmının görünüşü •• 

İzmir, 2 (A.A.) =-Dün akşam Diki. 
lide şiddetli ve kısa bir zelzele daha 
olmuştur. 

Anadolunun aldığı malumata na. 
zaran evvelki gğn Nazilli ve Karaca. 
su kazaları hududunda Karapınar, A. 
zizabad, ve Aliağa çiftliği köylerine 
şiddetli dolu yağını§ ve takriben 6 bin 

dönüm pamuğu tamamen mahvetmiş 
ve civar köylerin pamuk ve susam 

SPOR: 

Yeni Sicil 
Talimatnamesi 

Yeni tescil edilen klüpler yeni si. 
cil talimatnamesinin müşkülatı kar. 
şısında bölge muamelat şefi Halidin 

yardımını istemek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Muamelat şefi muay. 
yen akşamlarda bu klüplere giderek 

sicil işlerini tanzim etmiştir. İstanbul 
·klüpleri işlerini bitirerek bölgeye 
verdikleri, ve bölge de genel direk
törlüğe gönderdiği halde lisanslar 

henüz Ankaradan gelmemiş ve bu 
yüzden bu hafta yapılan lig maçla. 
nnda hem hakemler, hem klüpler 

müşkülata maruz kalmışlardır. ~öl. 
ge, lisansların biran evvel gönderil. 
mesi için genel direktörlüğe müra
caatta bulunmuştur. 

Mıntaka Asbaıl<anhğı 
Merhum Fethi Başarandan açık 

kalan İstanbul bölgesi asbaşkanlığı. 
na şimdiki halde Kemal Halim ve. 
kalet etmektedir. Bugünlerde vali. 
nin tensibile birisinin tayini kuvvet.. 
le muhtemeldir. En kuvvetli namzet 
olarak hakem komitesi başkanı Ab. 
dullah gösterilmektedir. 

Atletizm Kongresi Bugün 
Atina, 2 (A.A.) - Onuncu Balkan 

atletizm oyunlarına iştirak etmek ü. 
zere cumartesi günü buraya gelen 
Türk. Yugoslav ve Rumen ekipleri, 
meçhul asker mezarına çelenk koy. 
muşlar ve pazar sabahı da veliaht 
tarafından kabul edilmişlerdir. 

Gazeteler, dünyanın bugünkü ka. 
rışık vaziyetinde Balkan oyunlarının 
icra edilmesinin Balkanlarda hüküm 
süren kardeşlik zihniyetinin yeni bir 

tezahürü olduğunu kaydetmektedir. 
Atinanın büyük caddeleri Balkan o. 
yunlarına iştirak eden milletlerin 
bayrak1arile süslüdür. 

Balkan atletizm konfederasyonu
nun onuncu koneresi de salı günü 
toplanacaktır. 

mahsullerinde ehemmiyetli hasarat Alt T • • il 1• El kt .k 
yapmıştır. Sel, Nazillinin kenar ma. 1 esvıyeCI e lr e rl 
hallelerinde birkaç eski evi yıkmış ve Ve Oks·ı·ıen Kaynakl!!.ISlna 
bir incir deposuna sular dolarak i. 3' 
çindeki~ahsulü harap etmiştir. Sel. ı ihtiy;aç vardır. Taliplerin derhal Adapazarı Deta Fabrikası 
ler Sarayköy, Sanlıkoyucak, Nazilli, ~--••••• Müdürlüğüne müracaatları. " 
Akça arasında tren yollarını da boz. 
muştur. Bu yüzden tren ve otoray 
servislerinde teahhurlar vuku bul. 
muştur. 

Tipik Diplomatın 
Kısa Tarifi 

(Başı 3 üncüde) 
bir harbe sürdü ve yer yer muhasara 
edildi. Böyle bir çekilişin ehemmi -
yetini Varşova müdafaası çok güzel 
göstermedi mi? Bu harbe askerlikte 
erat ve subay harbi derler. Büyük 
sevk ve idarenin bununla hiç bir il
gisi ilişiği yoktur. Bu perakende bir
liklerin verdikleri emsalsiz kahra • 
manca harplerin bütün şan ve şeref
leri de o eratla subaylarrndır. Onlar 
vatanları, milletleri ve istiklalleri i. 
çin boğuştular, diplomat da ali siya· 
setten konuştu. Üstüne üstlük de 
bugünkü Moskova yüksek kumanda 
heyetini bir daha incidecek sözler 
söyledi. 1917 de Sovyctleri hangi 
tertip ve pianla ezdimse, bunları da 
öyle ezeceğim dedi. Aradan yirmi i
ki uzun yılın geçtiğini ve şartların 
yüzde milyon değiştiğini hesaplayıp 
anlamadı. 

Yedinci hata bilgisizliğe örnek • 
tir: Harpler tarihinden ibret almadt. 
Çekilmenin yenilmek olmadığını so. 
rup öğrenmedi. Eski .Moskova, orta 
Marn, ve yeni Sakarya seferlerini 
hatırlamadı. 

Hangi hatasını sayıp dizelim? 
Yedi değil, yetmiş değil. Kaleme, he. 
saha gelmez. 

Bugiin yarı Polonya kiil kömiir 
olınıyacaktı. Tarihi Varşo\•a ile gü -
zelim şehirler, masum köyler ve ça
lışkan sanayi merkezleri yerle bir 
olmıyacaktı. Kadınlar, çocuklar. 
hastalar ve bütün bir gayri muharip 
insanlık boğazlanmış olmıyacaktı. 

Tarihte iyi kötii çok ilgimiz, mü. 
nasebetimiz olan Polonyanın bugün
kü felaketine karşı pek derin bir 
paylaşma ve sempati duyuyoruz. Te
kerleği kırılmış arabacıya yol göste
rici vaziyette bulunmuyoruz. Polon. 
yanın zerresine, zerrece tariz ctmi • 
yoruz. Asla. Biz sadece milli ben -
liğinden sıyrılmış, tozlu kitap ve ya
bancı ınantalite diplomatını kısaca 

tarif ediyoruz ve bu tipik şahsiyetsi. 
zin benliğine sahip bir millete neler 
yapabileceğini anlatmağa çahşıyo -
ruz. 

lstantiul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
B:ıkırköy Akliye ve A~ablye hastanesine lllzım olan 181 kalem Wlc ve sıhhi mal

zeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 4-10-939 Çarııamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçti-

mai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiyat: 12347 lira 30 kuruııtur. 
3 - Muvakkat teminat: 926 lira 5 kuruş tur. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komlsyonaa gorebmrıer. 
5 - istekliler cart seneye alt Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun~a yazıh 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat temlnat makbuz veya banka mektubu ile bir
likte teklifi havi zarflarını ihııle saatinden bir saat ~·vel makbuz mukabllı komla: 
yona \'ermeleri. (7453) 

Pazarhkla Açık Eksiltme ilanı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

27430 lira 41 kuru§ bedeli keşifli Malkara - Keşan yolunun tamiratı esasiyesl
ntn 26-9-939 tarihinde mukarrer olan kapalı zarf usulile eksiltmesine talip çıkma
mış olduğundan arttırma ve eksiltme kanununun 40 ıncı maddesine tevfıkan cksilt
mesinin pazarlıkla yapılmasına karar veri lmi§ olduğundan isteklilerin 2057 lira 28 
kuruşluk teminatlarile birlikte Edirne nafın müdi.trliığlinde milteşekkil eksiltme 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. (7818) 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Zengin ikraıniyeli 

BÜYÜK EŞYA PİYANGOSU 
Çekili! : 5/11 /1939 lkrami}le : 15400 Lira 

Biletler piyango bayilerinde, Cemiyetin Merkez ve şubeleriyle Yeni Postane 
karDısında Erzurum hanmda Resmi llan Iııleri bürosunda bir lira mukabilinde 
satılmaktadır. (7669) ' , 
Sıvas iskan Müdürlüğünden: 

l - Şarkzşla kaıaıımm Gemerek istasyonuna getırılecek su tesısatına 'kapalı 
zarf usulü ile talip çıkmadığından 20-9.939 tarihinden 20-10-939 cuma ı::i.mü saaı 
on beşe kadar bir ay müddetle pa.zarhğa konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 kuruştur. 
3 - Bu işe ait yapılan proje, keşif fenni ve hususi şartnameler Ankarada Iskiin 

Umum Müdıirlüğü ile İstanbul ve Sivas İskan müdürlüklerinde görülebilir. 
4 - Teminatı muvakkate bedeli 2934 lira 67 kuruştur. THH 
5 - Teminatlarını malsandığma yatırmaları pazarlıktan bir saat evvel komis. 

yona ve:mcleri mecburidir. (7791) 

levazım Amirliği Safınalma Komisyonundan: 

On tonluk 2 ve 5 tonluk 3 adet Pres alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5-10-939 
perşembe günü saat 14.30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1400 Ura kati teminatı 210 lira-
dır. İsteklilerin belll saatte komisyona ge !meler!. ' (26G) (7877) 

Mllll Müdafaa Vekaletinden: 
Vekfılet tercüme subesine bir ingilizce miltcrciınl alın:ıcaktır. Ayni ıanıanda lvi 

fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak imtihanda ehliyet sabit olunca bidayette ve· 
rilec~~ ücret 160 liradır. Bu ücret gösterilecek mesai ile (210) liraya kndar çıka
rılabılır. Talip olanlnrın hal tercümelerlle birlikte Veı.tılcte birer istida ile müra· 
caatıarı ilan olunur. (512) (7831) 



devair, mektep. ve hastanelerin nazarı 

TAN 

dikkatine: HALiS YÜNDEN MAMÜL , 

KIŞ~IK BA TT ANiYE ÇEŞiTLERiMiZ GELMiŞTiR. 
iktizasıdır. 
İstanbul, Arucara, İzmir, Adana, Mersin, Beyoğlu, 

Fiatlarımızı tetkil< etmeden mübayaatta bulunmamanız menfaatiniz 

SÜMERBANK YERLİ MALLAR PAZARLARI MÜESSESESİ: Kadıköy. Mektupla sipariş kabul olunur. ~ 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık 1 

Çikolatada Fındık. Pastada Fındık. Çö· 
rekte Fındık, Her Tathda Fındık, Cepte 

Ayakta Fındık •••• : bir hayattır. Fındık, 

Kışın 

Dondurma 
Fındıkh Çörek, Yazın Fındıklı 

Kuvvetin ö Z Ü DÜR. • 

FINDIK TARIM SATIS KOOPERATI FLERI BIRLIGI 

~~ # 

-_ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi i lanları 
Muhammen bedcllerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki grup malzeme ve 
~a her grup-aynı ayrı ihale edilmek üzere 18.10-1939 Çarşamba günü saat (10.30} 
on buçukta Hayda.ı:paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksilt
me usul.ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmelt isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat Ye kanu
. nan tayin ettiği ~aikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatlan Mzımd.ır. 

Bu işe ait ~eler kom!syonda11 para!!!z olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 800 Kg. ma1baa için karbon boyası muhammen bedeli 2400 lira, muvakkat 

teminatı 180 liradır. 
2 - 5000 M2 L!noleom muşambaları için yumuşak mukavva: Muhammen bede-

n 750 lira, muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. (7950) 

11/11 ..................................... " 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasinda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile o1şağıdakı 

plana göre ikra.ıııiye dağıtılacaktır. 

4ı Adet 1.000 Lira lık 4,00() .Lira 
4 • 500 ,. 2,000 .. 
4 • 250 • 1,000 "' 

40 • 100 u 4,000 it 

100 ,. • ""'1 n 5,000 n 

120 it 40 " 4,800 ,. 
160 • 20 • 3,200 • 

D!KKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa, ı EvJul. 1 Birincik an un. ı Mart ve 1 Hııziran 

t arihlerinde çekilecektir. 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dislerinizi fırcalavınız. 

1 htira ilanı 
"Yüksek hassasiyetli müsademe tapası,. 

hakkında alınmış olan 18.9.1935 günlü ve 

2015 sayılı ve "Yivsiz topların mermileri

ne ait ıslahat,. hakkında dahi alınmış olan 

18.9.935 günlü ve 2016 sayılı ihtira berat

ları bu defa mevkii fille konmak üzere A

here devrüferağ veya icar edileceğinden 

talip olanların Galatada İktısat hanında, 

Robert Ferri'ye müracaatları HAn olunur. 

İstanbul beşinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan mahcuz olup satışma karar 
verilen Efanton marka ve 8 lambalı bir a~ 
det radyonun Gedikpaşa Bali paşa caddesi 
10 No. lu gazinonun önünde 9-10-939 ta. 
rihinde saat 10 dan 12 ye kadar açık art. 
tırma suretiyle satılacağından muhammen 
kıymetinin yüzde 75 ini bulQladrğı ve sa. 
tılamadıiı takdirde 13-10-939 tarihinde 
..; • ayni mahal ve saatte yapılacak ve satı_ 
lacaiından yevmi mezkO.rde taliplerin ha. 
zır bulunmaları ilin olunur. 

Dr. SUPHI ŞENSES 

1 tdrar yollan hastalıklan mtltehassısı 1 
BeToğlu Yıldız sineması karsm Lek
ler apartıman. Fakirlere oarası,;. 

\ ' Tel! 4392' , 

A saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh: 

hi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ K.ANZUK ECZANESİ L BEYOGLU • İSTANBUL 1 

İstanbul dördüncü icra memurluğun -
dan- 939-3666 sayılı dosyada mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 321 lira 

kıymetinde yirmi iki top manifatura eşya. 

s~ ac;ık arttır-ma suretiyle İstanbulda Fin. 
cancılar-da 13 numarada 10-10939 salı gü

nü saat 9 dan 11 e kadar sahlacaktrr. O 
gün teklif edilen bedel muhammen kty

metin yüzde 75 ini bulmadıiı takdirde sa_ 
trş geri kalarak ikinci arttırma suretiyle 

12. 10-939 perşembe günü ayni yerde ve 
ıı,yni aaatte aatılacair ilin olunur. 

Muayenehane Nakli 
Dr. Şükrü Mehmet, Cağaloğlundaki 

muayenehanesini Beyoilunda Havagazı 

şirketi mağazasının üstündeki 99 No. An. 

kara Apt. 2 nci dairesine nakletmi§tir. 

İstanbul Levazım Amirliğinde" Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Edremit ve Ayvalık garnizonları birliklerinin ihtiyaçlan olan 550 ton yulaf ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 24,750 lira, ilk teminatı 1856 
lira 25 kuruştur. İhalesi 5.10.939 perşembe gilnü saat 10 da Edremitte Tüm satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarını bir saat evvel komisyona 
vermeleri, şartnameyi görmek ve okumak lstiyenler komisyona müracaat etmeleri. 

(434) (7391} 

* * Aşağıda yazılı maddeler kapalı zarfla ek~iltmeye konulmuştur. İstekliler şart-
nameyi komisyondan bedelsiz alabilirler. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını 2490 sayılı kam.ınun tari!atı dahilinde ve ilk temlnatıa
rını havi zarflarını Kastamorıuda Alay Sa tmalma komisyonuna vermeleri. 

(442} (7443) 

Cinai Mlkdal'\ Tuta~ f lk tem lnatı ihale gUn ve ıaatl 
Kilo Lira Lira Kr. 

Sığıreti 104,000 27,040 2038 4-10-939 8,30 

Odun 1,370,000 23,975 1798 13 4-10-939 8,30 

* * Edremit ve Bergama garnizonlarının ununa talip zuhur etmediğinden tekrar ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Edremit unu 510 ton, muhammen bede· 
li 57375 lira ilk teminatı 4304 liradır. Bergama unu 400 ton, muhammen bedeli 
48000 lira, ilk teminatı 3600 liradır. Eksıltme kapalı zarf usulile Edremitte Tüm 
satın alma Ko. binasında 6-10-939 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. Teklif mek
tupları saat 10 da komisyona teslim etmiş oıacaklardır. Eksiltmeye iştirak edecek
ler Ticaret Odasında kayıtlı olmaları şarttır. 

Şartnameyi görmek ve okumak isteyenler her gün iş saatinde Ko.na müracaat 
etmeleri. ( 445) (7446) 

* * Karaköıı~öe yeniden yapılacak olan tek katlı hastahane pavyonu kapalı 1arfia 
14-10-939 cumartesi günü saat 10 de Erzurumda mıntaka Lv. satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 29,314 lira 20 kuruş, ilk teminatı 2198 lira 57 ku
ruştur. Şartnamesi keşif ve pUnları her zaman komisyonda ve Kara kösede asker! 
satın alma komisyonunda görülür. İsteklilerin zarflarını eksiltme 7.1\manından bir 
saat önceye kadar Erzurumda komisyona vermiş olacaklardır, (473) (7659) 

* * Tire piyade alayının ihtiyaçları olan 60,000 kilo sığır veya keçi eti kapnlı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16-10-939 paz.artesi günü saat 10 da Tirede piyade 
alay karargahında yapılacaktır. Tahmin bedeli 13,800 lira muvakkat teminatı 1035 
Iirndır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cii maddelerinde isteni
len belgelerile birlikte ihale gün ve sa:ı tinden en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Tirede piyade alay satın alma komisyonuna vermiş 
bulunacaklardır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri, İzmir 
Tümen ve Tirede Alay satın alma komisyonlarında okunabilir. (507) (7835) 

r 
Muhasip Aranıyor 

Muzaaf usule hakkiyle vakıf, Türkçe defter tutabilir tecrübeli bir muhasibe 
ihtiyaç vardır Almanca veya Fransızca bilen tercih olunur. Isteklilerin fo. 
tografh hal tercümelerini ve verecekleri referansları bildiren mektuplarını 
1 ?6 oosta kutı.ı~u <Muha~;n) ıı.nresine p;öndermeleri rica olunur. 

Baş. Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 
Nevralii, kırıkhl<, ve bütün ağrllarınizt derhal keser. 

icabında 9ünde 3 kaıe ahnabilir. 

rsa s Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyin iz • . -& 

Deniz Levazım Satınalma K~misyonu llanlar1 

1 - Tahmin edilen bedell (10.000} lira olan Dz. yeni erat kışlası mevcut keşif 
ve fennt şartnamesi mucibince tamiratı 5 - I. Teşrin - 939 tarihine rastlayan 
perşembe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (750) lira olup keşfi ve :ıartnamesi her gün komisyondan alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahillnde icap eden vesaikle bir-
likte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona milracaatları. (7405) 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli (22.400} Ura olan (160.000) kilo kuru fasulye 10 
I. Teşrin 939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14,30 da kapalı zartla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (1680) lira olup ııartnmesi her gün komisyondan görülUp ve 
a lınabillr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde tanzim edecekleri kapab 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpap.da 
bulunan komisyon baskanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (7404} 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli 17096 lira olan 80000 kilo zeytin tanesi 3 1. Teşrin 939 
tarihine rasthyan salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk temintı 1282 lira 20 kuru:ı olup şartnamesi her gün komisyondan pa· 
rasız olarak alınabilir. ı .f • 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka
palı tekili mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasun
paşad:? bulunan komisyon başkanlığına makbu7. mukabilinde vermeleri. (7331) , ........................ _ .................. , 

Devlet Denizyolları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - İdaremizin kömür tahmil, tahliye ve aktarma işleri için kapalı zart muıti 
ile y pı}an eksiltmede alınan teklifler tıaddi l Ylk:ında görülmediğinden 7erıi

ien pazarlık suretiyle ihale edilecektir. 
2 - Muhammen bedel •6600 liradır. 

3 - Pazarlıkla eksiltme 18 Teşrinievvel 939 tarihine müsadif çarşamba gQnü 
~aat on beşte Deniz.yolları İşletme Umum Müdürlüğü Alım Satım komisyonun
-la yapılacaktır. Kati teminat 6990 lira dır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme şartnamesi adı geçen komisyonda parasız olarak ahnır. 
5 - İstekliler tayin olunan gün ve saatte pazarlığa iştirak edebilirler. 
6 - İsteklilerin Ticaret odasında mu kayyed olduklarına dair bu seneye ait ve-

~ika ibraz etmeleri şarttır. (7955) __________________ , _________ , 
iktisat Fakültesi Dekanhğından : 
iktisat Fakültesinde 30 lira maaşlı iki asistanhk münhaldir. istekli olanJarm 

şeraiti öğrellmek üzere 7 - 10 • 939 tarihine kadar iktisat fakültesi dekanlığına 
müracaatları. (7741) 1 

~---·-----------------, 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

ı - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur. 
Diğer sınıflar için yatılı ve yatisız, kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 
2 - İstiyenlere kayıt şartlarım bildiren tarifname gönderilir. 

,_ Adres- Şehzadebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon 22534 _, ,._ ..................................... _., 
T. iŞ. BANKASI 

1939 Küc;ük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 Lira MükCifat 
Kura ke§İde tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eyhil, 1 lkinciteırin 

iKRAMİYELER 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
5 

" 1000 ,, 5,000 ,, 
8 ,, 500 . " 

4 ,000 ,, 
16 

" 
250 '' 

4,000 ,, 
60 ,, 100 

" 6.000 ,, 
95 

" 
50 

'' 
4,750 

" 250 ,, 25 ,, 6,250 
" 
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T. iş Bankasına para 

32,000 

yatırmakla, yalnız 

ayni zamanda para biriktirmiş . olmaz, 

talihinizi de denemiş olursunuz. 
~ ...................................... ~ 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Ha lil LOtfü OÖRDÜNC'O, Gazetecilik ve 
Nesriyat T. L. S. 811ınldıe-. ver TAN Mathan~ - -


