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Sllhib ve B"fllluharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

KANLI MUHAREBELER DEVAM EDiYOR 
İngiltere 

Harb 
ve Fransanın 
ilan Etmeleri 

Alınanyaya Resmen Bugün 
Anbean Beklenmektedir 

Harb 
Yayılır ve 
Devam 
Ederken 

Türk milletine düşen yalnız 
•ükdıı ve emniyetle istik • 
bale intizardır. 

!_azan: ETEM İZZET BENİCE 

l>ün de i§aret ettiğimiz gibi ma
~CSef his ve irade zilı, mıntık ve 
lıısanlığa merhamet duygusuna 
f~lib geldi ve muharebe başladı. 

llarb bu dakikada henüz Alman 
lıı.iı.ıeti ile Polonya arasında ce
teyan ediyor. İngil!ere ve Fran-
1'1lın da Polonyanm yarubaşmda 
lııııJıarebeye iştirak etmeleri an 
~!O&elesidir ve .. belki de bu satır· 
~ okunurken Büyük Britanya 
le ~ansa hava, kara, deniz ordu
~ da muharebeye tutuşmuş o
"'taldarcırr. 

lıtuııarebenin bütün dünyaya 
~il bir mahiyet alıp nlınıyaca
I ~ bugün kestirmek değil bizim 
ıı,ın, ınes'ul ve gayrimes'ul biç 
"'lllse için mümkün değildir. Şim
~IUı. İtalya bitaraftır. İtalya ~
d 18flığıru muhafaza ettikçe Ak
'lılzde harb olamaz. Almanya, 

llolluınya, Macaristan, Yugoslav· 
hya inmek teşebbüsünde bulun
tııadıkra bu memleketlerde de 
•U1t • l lln devam edecektir. Balkan -
ltdaki vaziyeti ile Bulgaristanın 
~lıiYetinde de bir değişiklik yok
lııt ve harb Balkanlara sirayet et
tııedikçe bu vaziyetin değişebile
Ctği de umulmaz. Bu takdirde 
~ltlıarebeniıı. Polonya - Almanya
d' ltiltere • Fransa arasında şiın· 
ılilt tabdid edilmiş olarak devam 

~ltıesi ve ateşin başka sabalara 
1ikaı ettirilınemiye çalışılması 

falib bir ihtimal dahilindedir. 

llitıer, hiçbir yabancı devletin 
~'l"<lıının~ muhtaç olmadan mu
ı.'ltebeye devam edebleceğini söy· 
l> llıiş bulunuyor. Bu vaziyette 
•loııya, İngiltere ve Fransa Al-

lııaııy · · · d . ayı oncc çcvırmıyc, sonra a 
lıddetli kara, hava ve deniz hü
~~ltılanna maruz bıraknııyn ça
~Cak.lar demektir. 
, llarbin hiç çıkmaması insanlı
~ıı en mes'ud talii olacaktı. :Mu· 
h altkak ki, mevzii kalması ve ça
\ ~it bitmesi de yine elini henüz 
aııa bulaştırmamış olanlar için 

' 11 h" "k d k • 1 k lıt. uyu san et aynagı o aca -

tıı <\lınanya- Polonya harbi başla
) 14 ve İngiltere ile Fransaya ya· 
d~ltıış bulunurken bunun bütün 
tıı~Yaya sari bir muharebe bük· 
iti unu almamasını dilerken Tiir
ı· Yenin bu vaziyetler karşısında va 
~~et; nedir ve ne olacaktır?. Su
~de hiç şüphe yok ki, Tiirk ef
lt . umumiyesini meşgul etmek
tıı dır. Fakat, bu dakikalarda yine 

1 
"lıakkak ki dünyanın en telaş

~' Sakin, soğukkanlı ve huzurlu 
t-~leti Türk milletidir. Yekpare
ı:;ıı. ve millet bütünlüğiinün her 

t. lu şartını haiz olarak :Milli Şe
ııı· t" ııı emrinde toplanmış bulunan 

1 U~k ınilleti için bugünün vazi
eı, Yalnız sükti.n ve emniyetle is· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Muharebe bütün şiddetile ve iecaatile devam ediyor 

EN SON 

Hitler Nereye . 
Gidiyor? 

Paris 2 (A.A.)- Hitler he
nüz Başvekalette ise de bu
gün henüz malüm olnuyan 
bir istikamete hareket ede • 
cektir. 

Ordu her gün askeri hare
kat hakkında bir bülten neş
redecektir. 

Dün Berlinde ışıkların sön
dürülmesi emredilmiştir. Bu 
emir saat 19 da verilmiştir. 

Bütü.'l canavar düdülkeri a

larm işareti vermişlerdir. Bü- ı 
tün na.kil vaS>taları durmuş, 

sokakta lbulı:ınanlar sığınak

lara koşmuşlardır. Nizamna -

meye riayet etmiyenler tev
kif edilmişlerdir. Top sesleri 

de i§itilıni§tir. Tecrübe bir 
çeyrek saat sürmüş, fakat Ber
tin bütün geceyi karanlıkta 
geçirmiştir. 

Bu Sabah Gelen Yola 
cuların Anlattıkları 

lngiltereden Gelen Vatandaşlarımıza lngilizler 
Meccanen Gaz Maskeleri Verdiler 

Her gün Avrupadan akın akın gelen yolculardan bir kal 

, (Yazısı 6 tncı ao' 

DAKiKA Polonyaya 24 Saat İçinde 
İngiliz Kuvvetleri, Techi- EYdardı~ u b. b l d . . . l ecegız nar ın aş angıcın an 
zatıle Bırlıkte ve Devaın IBütün lngiliz Gazetele- B .. o .. \Jl K d 

rinin Yazdıkları Budur UgUn g eye Q ar 
Surette Fransız Toprakla- ::.~.::2~~'.::~:::;:·Ef Ne ı er Oldu? 

-hrac Edı.lıne te ı·r !::r:~:t~!~:ğ:ş~:~"et~:!a~;; 
ettırmcktedirler. 

Times diyor ki: rına 

ltalya Harbe iştirak Etmiyeceğini Resmen Bildirdi 
bir teıklifi tevdi edilrı.iştir. İtalya tedir. Fransa hükumeti İtalyan 

AVTupa ihtilaflarının hallı ıçın ta- teklifini tetkik ettikten sonra bu 

•İctinaoı kabil olmıyan bir har
be giderken millet hiçbir zaman 
bugünkü kadar kuvvetli bir itti
fakla şeflerinin kararlarını tasvib 
etmemiştir. Hiçbir şahsi menfaa
timiz olmadan Polonyanın yardı
m:na koşuyoruz .. 

Paris 2 ((A.A.) - Resmen bil
dirdiğine göre diğer hükumetlere 
olduğu gibi Fransa hükumet;ne de 
perşembe günü İtalya l.'ikumetinin vassutta bulunmağı teklif etmek-

ulgarlarBitaraf alma 
teklifi kabul etmiştir. 

·stiyorl 
Hitlerin Verdiği 

r Cevab Amerika-
Sofya 2 (A.A.) - Gazete mü - ı diriyetine dav~t edilmişlerdir. arzusuna uygun tam bir bitaraf-

dürleri dün akşam kendılerine ta- Gazete müdürlerine Bulgarista- lık dairesınde hareket etmeleri 
limat verilmek üzere matbuat mü· nın bitaraf kalmak hususundaki hak.kında talimat verilmiştir. 

/Diğer T elğraf far 6 ıncı Sahif emizdedir. / 
---

lngiltere Kralının
1 

Milli Şefe 
Mesajları 

Milli Şef İsmet İnönü, dün Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlunun 
huzurile İngiliz sefiri Sir Hughe 
Knatcbull Hugesoen'i kabul ede • 
rek, kendisini elli dakika nero
lerinde alıkoymuşlardır. kabul es
nasında, büyük elçi Cumhurreisi
mi.ze İngiliz Kralı Majeste J orj'un 
aşağıdaki mesajını tevdi etmiştir: 

cZatı devletlerine hararetli se
lamlarımı iblfığa vesile olan bu 
fırsattan çok memnunum. Mem -
leketlerimizin bu endişeli anlarda 
dostluk rabıtalarile birbirlerine 

(Devamı 8 mca aahifede). 

ElfR~tN .. 

• • 

Almanların taarruz isti kametlerini gösterir barıta 

lıları Kızdırdı 
Vaşington 2 (A.A.) - Hitler'in 

Ruzvelt'in mesajına ve:mıiş olduğu 
cevabın şekli hükfunet mehafilinde 
ve efkarı umurniyede hiddet ve 
infial tevlid etmiştir. Bilhassa 
Führer'in Amerika Reisicumhu -
runa eevab vereceği yerde Alman 
maslahatgüzarı vasıtasile Amerika 
Hariciye N azırma cevab venmiş 

olduğu ehemıni:ııetle kaydedilmek
tedir. 

Bundan başka B. Hitler'in B. 
Ruzvelt'in teklifini reddetmek için 
vaziyetin tamiri gayri kabil bir 
hale gelmesini beklemiş olduğu 

söylenmektedir. 

Çemberlaynin Mutku 
Hitlere Bildirildi 

Londra 2 (A. A.) - Hariciye 
Nezareti tebliğ ediyor: Bay Fon 
Ribbentrop saat 21,40 da Bay Hen
derson 'u kabul etmiş ve sefir ken
disine Bay Çemberlayn'in nutkunu 
tevdi eylemiştir. Bay Ribbentrop 
nutkun Führer'e de iblağ etmesi 
~."'1 olduğu cevabını vermiştir. 

Artık bütün dünyayı Almanya 
ile Polonya arasında baş~ıyan mu
harebe meşgul ediyor. Halk ta -
bakası arasında ilk demlerin ver
diği tereddüd zail olmuştur. İn
giltere ve Fransa, taahhüdlerini 
yerine getirmek için ne suretle ha-

ÇERÇEVE 

reket edecekler? İtalyanın barlıe 
girmemesinin manası nedir? Mu
harebe ne safhada? Neticeleri ne 
olacak? 

Bütün bu bir yığın suallere ce
vab verebilmek için, hadiselerin 

( De~·amı 6 ıncı sahifede) 

irade ve Hsdise 
Hadheler şu veya bu efendinin iradesini aşmıştır. 
Bir İngiliz muharririnin ifadesi le, eline yeryüzünde hiçbir faniye 

nasib olınamış bir kudret ve salahiyet teslim edilen Hitler, bakalun 
bugün bizzat kendi eserini ric'at ettirmek imkanına malik mi? Yaktı
ğınız evi, ateş çatıyı sardıktan sonra bir emrinizle kurtabalirseniz Bit
ler de Alınan ordularına •dağılın!• emrini verebilir. 

Kökleri çok girift ve dolambaçlı dünya ihtilafını, kendi üç odalı 
evinin dar ve basit kadrosu içinde görenler sanıyor ki Almanya, karşı 

tarafı harbe karar vermiş görünce uslu ve edebli bir kenarda otura. 
cak ve hiçbir §"Y olınıyacaktır. 

Pekalô, ya Almanyanm terhis edeceği milyonlarca a~ker orada 
ne müthiş bir işsizliğe yol açacak, farkında mıyız? Senelerdcnberi Al· 
ınanyıının bir cihan harbine göre h&Zll'ladığı ağır sanayi, yerini kumllf 
tezg8hlarile mi değiştireeektir?. 

Bu vaziyet Almanyanm, yarı Yarıya, tam hayat veya tam ölüm 
lbtimalile giri§eceği bir harbe karşılık, yerliyerinde oturursa yüzd• 
;yüz içinden yıkılınasını emretmekte. 

Eser, demokratlar cepbe<;inde de sahihlerini aşmıştır. İngilterede, 
bava, deniz ve kara umumi seferberliği ne demek? Tiyatro paydos eder 
gibi bu milyonları birkaç saat sonra gönderecekler? 

Muadele basitin basiti: 
Bir taraf zorla elde etmeğe, ö hür taraf da zerre kaptırmamıya 

mecbur olursa netice, bütün dünyayı ikiye bölmüş ve kanla ateşe 

sürmüş olarak harbdir. 
NOT- Dün sabah saat 9 da kaleme alınan bu yazı bittiği ve ga

zeteye teslim edildiği dakikada ortalıkta hareket namına hiçbir şey 
yoktu. Hatta sabah gazeteleri derin bir safılillikle müzakere kapılarım 
henüz kapanmamış gıösteriyordu. Şu dakikada harb patlamış, bugüne 
kadar bütün teşhislerim teyid edilmiş. fakat bu yazı 24 saatlik farkla 
birdenbire eskimiş bulunuyor. Buna rağmen davanın iç mimarisine 
teması bakımından onu okuyuculanma arzetmeyi faydalı buluyorum. 

NECİB FAZIL KISAKtlREK 
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YAL. 'iZ A!iKARAYI 

Dİ.JliLEYİ:l'İZ 

Harb pati dıyoclar, olabi-
lir. Hayırlısı olsun .. Biz, çok küs 
dinlemiş bir mıllet olduğumuz i
çin. çat, pattan o kadar fazla a
lınmayrz. Zaten, bü - hayatımız 

muharebe gürülttlltti arasınd• 
geçmemiş midir~ .• Türk mılleti, 
asildir, ~ibdir, soğukkanlıdır. 

Devlete, büyüklerıne ksrşı büyük 
itimadı vardır. Hepimiz bir kele 
rıbiyiz. 

Bütün dinıv.ı r.1'1\·0'arı kıya -
met koparıyor. Dün gece saat se
kize doğru, bizım radyoyu açtım. 
Oh .. Ne güzel bir alaturka rkı 
vardı.. Bir sigara yaktım. Bir de 
kahve &<>yledim .. Değmeyin key
fime.. Hepin'z, benim gibi yapı

nız.. Yalnız Ankara nıdyosunu 

dinleyiniz. 
Ne gamımız kalır, 

Yeti •• 
ne kasa -

Hep -birlikte, htt zaman, An
karanın sesini dinliyelım. "'!Başka 

Ufa kulalı: u ayuı.. 

SİZİ Bt:GÜN Bili.AZ 

E(;LENDİRMEK LAzI:I[ 

Sizi iıugiln, biraz eğlend:.rmek, 
güldürmek istiyorum. Y a1nız, sö- ı 
ze başlarken, 1ıemen şunu söyli
yeyim: içınizde ~ diişibıce

ler, üzüntüler varsa, liflarımı 

&nlıyamaz••nı.ı. Evwli, ~n, 
bütun kafanızın içini ltın! 

Şimdı, dinleyın beni' 
Nnsrcddin hocaya bir gün karıaı 

nın ad:ru sorm~: 
- Ne bileyım, demlş.. 
- Yahu, nasıl olur?. 
- Geçinmeğe gönlüm 

cevabını vermiş .. 
SAYFİYEDEKİ EVİN 

yok ki 

ADRESİNİ BİLMİYORUM 

Dün, bir arkadaş da, benim say
fiyedeki evimin adresini soru -
yordu. Ne yalan söyliyeyim, ne 
sokağın, ne de evin adını, numa-

- Nasıl olur, dedi.. 
- Temelli k.almağa niyetim 

yok ki, dedim .. On beş gün sonra, 
~re iniyorum .. 

Ve, aziz okuyucular, bilır mısi
ruz ki, benrm, yazlık evımin sarih 
adresini bir türlü hatırımda tu
tamayışını öyle işime yaradı ki .. 
.sizi temin ederim, üç ay yaz, bel
ki. bu yüm n, sayfiye evini ra -
hatsız edecek füzuli misafirlerin 
yüzde ellisinden kurtuldum. 

BiRAZ DEKDOIİ 

DAÖITAYIM, YAR .. 

Üstünüze sağlık, bir akşamcı 
varmış.. Her gün bır e bu
lur, şişeyi önüne ko ar, kafayı 

çekmeğe başlarmış: 

- Bugün çok neş'eliyim. İçil -
mez mi mübarek.?. 

- Canım sıkılıyor, bır aç ta
ne parlatayım .. 

- Bugün de bava yağmurlu .. 
Bir §İl"Yi devirmeli.. İçı açılır .. 

- Şu havanın güzelliğıne bak, 
birader .. Bugün de içilmez mi?. 

Hulasa' ke1Jm, içuıe.lı:, mut -

1.a.ka içmek için, her akşam bir ba
hane bulurmuş .. 

Şimdi, bu fıkrayı, akşamcıla

rın, yenı bir bahane bulduklarını 
hatırlatmak için yazıyorum. 

- Biradeı", şu dünva ah\'aline 
bak .. ver şu şişeyi yahu. bıraz 

derdi.mi dağıtayım .. 

YIKTIN PERDEYİ 

EYLEDD<' VİRA." 

Sayın okuyucular, sözlerime 
nihayet verirken, hepinize sabır, 
sıhhat ve afiyet temenni ederim. 
Dünya, düşünmeğe değmez. Siz, 
benim 6Özümü dinleyin, ne§'eli 

olun.. Yarın size bu sütunlarda, 
göreceksiniz, ne tatlı hl.kiyeler 
anlatacağım.. Bugünlük Allaha 
ısmarladık: 

Yıktın perdeyi, eyledin viran 

Varay.., sııhibiae haber vereyim 
he,.ea. 

rasını bilmJyorum. AHMED RAUF 
--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IK"üçOK HABERLEEJ 
* .5uleymaniye civarındaki dök 

meci dükkanları evkaf tarafından 

istimlak edilmektedir. Burada bir 

yalılar memleketlerine gitme~ı:te -
clirler. Dün akşam hareket eden 
trenler ile Karadenize çıkan va -
purlarda çok yolcu vardı. sinan sitesi vücude getirilecektir. I 

Dvkmcciler iç..ıı Halicd yer aran-, * Belediye tarafından kara na
maktadır. 1 kil vasıtalarının elik muaye -

itfaiye 
akviye 

EdJliyor ---
Sokaklarda Yangın 

Haber Verme Tertibatı 
Yapılacak 

Fatihd•·ki tf :.y, · mf"l'kezinin 
ark yapılmas.ıııa karar ve -
rilen yeni bır bınanın ihalesi dün 
yapılmıştır. Bu. ası için 6000 lira 
. arfedilecektir. 

:Büyük.adada bir d iz itfai~·e i 
de t kil ed'1.ıı\e$i lüzumu anla -
şılmış olduğundan İstinyedeki bü
yük mo rwı teşkilatile beraber 
Buyiıkadaya ver ilme · takarrür 
etmiştir. O un yerine İ$tiny-.qı 
daha modern ve daha kuvvetli bir 
motör aW:ıacaktır. Bu suretle de
niz itfaıye grupları ikiye çıkarıl
ro olmaktadır. 

Halen ıtfaiyenin el nele bulunan 1 
en uzun merdiYCnin tulü 26 metre 
olup Beyoğlu merkezinde bulun
maktadır Bu şımdilık kafi 16C de 
bu merdıvenin Beyoğlunda bazı 

binalara yctı.şemcdiği \~ az da ol
sa kısa kaldığı anla~lmı.ş old1.1 -

tundan B voğluwı 28 metrel:k hır 
merdıven taşıyan otoma.tik bir 
malr.ıne alınacaktır O zaman Be
yoğlund:ıki makıne 1stanbula, İs
tanbuldnki Üsküdara veril<>eek -
tir. 
Buıxlan 'başka bUtun .şehre şa -

mil olmak uzere otomatik ya gın 
bJdirme tertibatı içuı ~ bı.r pro
je hazırlanmıştır. 

Buna gtıre belli başlı caddelere 
ve .ltcişe başlarına tesisat yapıla -

caktır. Herhangı hır vatandaş yan
gını görür görmez yangın bıldir -

me iıletınin içme elirl sokacak ve 
bu suretle yangın hangi semtte ıse, 
otomat'k olarak itfaiye merkezıne 
bildirilecektir. 

İtfaiyenin aldanmaması için de 
tertibat alınmıştır. Bu tesisat için 
2,5 - 3 milyonluk bir paraya ih -
tiyaç vardır. Belediye bunu tak

tımAM: 

Ebüzzıyazade Velid cHarb niha
yet başladı mı?• başlıklı yazısın

da diyor ki: cO kadar müthiş ne
ticeler tevlid edebilecek olan bil 
harbin başladığına insan inanamı
yor. Maamafih henüz küçük bir 
ümid var. İngiltere son sözünü 
söylıeınedı. Bize g lince başta b' 
çok haberlerin muzaffer kuman -
danı olan Reıs:cumhurumuz ol -
duğu halde hükiıuıetiınizin bütün J 

tedhırlcrı aldığına emın bulunan 
Türk milktJ vaziyetı huzur ve ıti
madı nefisle karşılamağa hazır -
lanmış beki ktedır .. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel şımdi silah-'ı 
!ar konuşuyor• ba lı.klı y zısı 

Hitkr'ın, Danzıg ve kooridor ını 

de, Çekoslovakya ışı gıbı ha kt - ı 
mek ist d.ğını garb d v'etlerin n 
de bu oywıa gelm ditllll tebaruz 
ettird t.en sonu diy r kı: Eğer 

son da üı: a harbı durdu ak ye-

selelerdendir. Hükfunetimize ge
lince, Akdeniz emniyetini ve Bal
kanlar vaziyetini t>üyük bir al8.lı:a 

ile takib etmektedr.• 

Asım Us, .Cihan h rbi patladı• 
başlıklı yazısında !ngiltere ve 
Fransanın aahbüdlerini yerine ge
tirmek kararını verdiklerini, İtal
yanın bitaraflığını ı!An ettiğini te
barüz ettirdikten sonra diyor ki: 
cİtalya bitarafbğı İııgiltere ve 
Fransan.ın tana Y•d.ım et -
melerirıe bir engel teşkil eder. Her 

aftan bitaraf devletl.erin hu -
dudları ile çevrilmış olan Alman

ya butün kuvvetile Polonyaya 
yüklenir. Onu ortadan kaldırdık
tan il<' ra di -er cephelere döner. 
I!:n kuvvE'tli ibtilnal de Balkan -
larda gen'. 1 mek te,ebbüsüdür. 
O vakit İtalya da beraber o!ur. Hu
lasaAlmanya i e LE-histan ara!ünda 
başlı aıı harb çok uzun bir dünya 
harbi olac ktır .• 

ni bır i h.f ıle rta) a ç an bıri J'L"ii SABAll: 
bulunmazs Avrupa ıçlinabı mum- -

Avrupa 
Malları 

yükseliyor 
Manifatora Üzerine 
Alış Verişler Durdu 
Siyasi hadiselerin son zaman -

!arda karışma ı üzerine hariç ve 
dahil piyasalarda görüı.n dur -
gunluk Avrupada harbill ib aması 

üzerine dün daha ziyade artmış; 
iş azalmıştır. Alman - Leh hudud
larında muharebenin patlamış ol
ması piyasamıza da t~ir etmiş ve 
manifatura üzerine olan alış ve
rişler kısmen durmuştur. 

Şehr · mizdcki ecnebi ve milli 
bankalarırııızın hep$.i kredi mu
amelelerini tamamen kesmişlerdir.\ 
Esasen Merkez Bankasında da hiç 
bir para temınatı tesbit etmemesi 
haricle olan t:cari muhaberatın da 
tamamen durma mı intaç etmiştir. 

Har'çle olan ticari münaseba -
sebatın naklişe imkanlarının dur
ması üzerine kesilmesi § hrimiz -
deki giyeceğe aid Avrupa emtia
sının fiatlarını 'YÜkseltmi•tir. 
Ve Avrupa valarında h'ssedile -
cek derecede bir yükseklik mü -
şahede olunınağa başlamıştır. 

--<>--

kün olnuyan korkunç ve feci bır Hüseyin Cahid Yalçın •Teca -
harbe g ıyor demektır. Turkı e. vuz• başlıklı yaz.ısında: cLehista
hudı.ıdlarına tecavuz edili:nedıkçe nın hürri)et ve iııtikliline karşı 
yahud taahhüdlerinın ıcabııu ıcra uçiıncu Relch'in hazırladığı vahşi 
vazıyetıne düşme<lrkçe harbden ve barbar ~~asd bütün çırkin - y eşilköyde 
uzak kalac tır. Bugun ıçın de bu 1 "ı ıle kendısını meydana vurdu.> • ı 

tehlikeler ıne cud değıld.r. dl\or ve makalesLne şu suretle de-Tarihi Bir Mezar 
vam ediyor: •Yağmakerlık vda-

Cl!MHt.:ıtrn:r. 

Yunus ' d~ .Avrupa harbı pat
lak v rd • başlıklı yazısında, son 
müıak re' rdeıı, yapılan i! t ve 
tekziblr."d ve hayet Polonya 
ile Alman a rasında harbın b -
lamış oma r>dan bahsederk n dı

yor kı: 1 
.Bu .salıdar Cwnh.,.rycttc çıkın-j 

cıya kad~r Ingltere ve Fransanın 1 
da Almanyaya harb açmış o~maları I 
muhtemeldır. İtalyanın vazı~·eti da• 
ha sonra anlaşılacaktli·. Romanya, 
Macaristan ve Yugoslavya arasın
da bir ademi tecavüz paktı mese
lesi mutaleaya layık mühim me -

$1Dda olan Cermenler muhakkak 
bir feW<ete koşuyorlar. Danzigi Bulundu 
ilhak ettiler, Leh~stana tecavüz O h 
ettiler. Fransa v lngiltercnin yar-. a a 
dıma koşacaklarına ve harbin bir-

Başka Mezarlar 
Bulunacağı 

Zannedilmektedir denbire bı.:yüyeceğıne hiç şüphe l 
yoktur. Alman milleti mezbahaya 
götürülen bir kurban gibi isteksiz 

yurÜ) r. Bugün beşriyelin vazi
yetinde çürük ve kokmuş bir nok
ta vardır. Diktatörlükler. Bugün
kü harb, insaniyeti bu azgın, 
ırnütehakkim, katil şahsiyetlerden 

kurtarmak için ihtiyar edilmiştir. 

Bu itibarla kudsi bir harbdir.• 

Yeşilköy civarında eskı bir a
yazına temeli olan ve Mecidiye 
çiftliği cıvarında yeni ve geniş 

nisbette asarı atika hafriyatı ya
pılması kararlaştırılnışıtır. 

sitlere bölmek suretile yapmağı )-=============================================-

Diğer taraftan geçen hafta bu
rada B!zansın ilk devrelerine aid 
gayet kıymetli ve tarihi bir mezar 
bulunmuştur. 

Müzeler m . .marı Kemal Altan 
tarafından tetkik olunan mezar 
bir haç şeklindedır. 

düşünmektedir. 

Almanyadan Bir Kısım 
Talebemiz Daha Geldi 

Almanvada okuyan talebemiz -

den roüh..m bir kısmı dün şehri -

mize dönmi.işıur ~len taleb !erin' 

çoğu A nyada aceleden •·e kar-
şılık C1u\ • !ı la ıun:ık undcn 

ile Avrupa 
Muhabere 

Posta Nakliyatı da 
Müşkülata Uğradı 

Son günlerde g 

hıld'5 · rden sonra 

den A\"' pa 

git ~ ·n siyasi! 
1 

::-ılekctinıız-

Bankalarımız 
Krediye 

Devam Ediyor 
Ticaret Vekaletinin 

Alakadarlara Tamimi 
Ticart't Vekaleti alakadar tıca

Alakadarlar ınezkür mıntakada 
müteaddid eski mezarlar ve çok 
fayanı dikkat tarihi eserler da11l 
bulunacağını kuv\'etle tahmin et
mektedirler. 

• 

lzmir L1 anı 

ret müdürıükıerıne rrühim bir ta- T edkikatta Eulun mak 

• 
• tan Almanya İle Leh1s.,1 ~i 

Yazan: Ali KEMAL sV: 

G . lik b' "k" gu··-•ür ~ ergın ır ı ı rw 
0 

şemişti. Müzakere ve sulh l ıı:ı' 
rile her ihtilafın oııtadar, "el• 
bileceği ümidini besliyeııld" P 
saret veren bu bir iki ~(jel' Jıt 
ra gerginlik tekrar arttı'.Hlll'3ıııır 
rar vermedikçe bunu goze sJ1t • 
dıkça roüıakere yoUarile ~ıır 1 
dilemiyecek bir rot le Y.0~1e 
naatinde olanlar gene fik Jl 
de sabit bulunuyorlardı· ·ııııd' 
eğer Avrupadan ikan dökU ge 
başlandığı.na dttir hatıerlet O" 

yorsa bu ancak ne pahasına r# 
olsun silahlı bir kavgaya ': ~ 
işin içinden öyle kurtu'nı8 ;ııı1ıtl 
yenlerin kararları ve ıe,ııı Jll~ • 
ile olmuştur. Yoksa sulhU0 

t 

haf . . ' bır' ıı• ~· azası ıçın samımı · il" 

liyenlerin vaziyeti bestıell• ~:il 
. 8 ra 

Lehı ıuıla Almanya • V 
oU" harb çıktı. Almaıı ..rousu e~ t 

histanı beş günde istıll ~der, 
\'elce Al yaya aid. ı 
9elle evvel Lejıleıre il 

sö' alarak orada kalacağını ·
1
t 

!ardı. Halbuki ·bu ye er za ,ııı • 
illerin eski yerleridir. J\lıtl 
nın Lehistan iizerıne bır tap.);: 
zunu me ru göstermek ve .,r ı' 

d bl'' 
millet!ııce de kabul gı 
şekle sokmak için az proP

3 

faaliyeti gösterilmemıŞl•f· ·re ıl 
Almanyamn he a~ınn .g~rŞl ır 

histanın müttefiklcrınc • . ı1 
şe' 

manya tara1ından hiçbır lt' 
d8 

pılmıyacağıru s ylerrı ,ıı 

gun geliyor. Faraza Leh' 51 ~ıt · 
la edildikten sonra Al.ıl1sll ı.ııı' 1 

!arı duracak, bekliyccek, P. ,e :;

tarafından o zaman Pnrıs :u~ 
draya teklifler yapıJarııl< esı"' · 
sonra sulhun kuvvetlenın ı;u 
min çareleri aranııcaktU:· eri' 
görülüyor ki hep tngilt ıiJe<= 
Fransanın müdahale eW, wlJ1! 
l~ri kanaati üzeriııe yürU ,~ 
tür. Lehistanla harb"n kO!J!ııı · 
cağına Alroanyada ef~'...,,1 

·ı· 1'°"" miye inanmış olabı ır. a!J&ğ 

histanın yardımsız lı: pi 
müttefikleri tarafından y• 

nvao• . 
rakılacağına da Alına · c b• . . ıııı, . 
efkarı umumıye ınan: cere' 
nuyorsa vekayün mal<ilS ıış 

... aıı 
karşısında bu hesabın . 
ması da melhuzdur. , •. , . ... ..... 
Şimdi ortada bır ernr ti!'} 

dır: Danzig AlmanyaY• ı> eli t 

ti. Danz"gd zaten ek;Sel"ıY 
1 

ıat 
kil etmekte olan Alrnall 111 
fından bövle bir karPr ' 

. Jclell 
§imdı değil, çoktan be ~ * Orta m ltt b m ... a.ıun mua _ ' nclerı ıkmal edilır. t 25 nak.l 

v n.lığ ne talih ol nlar içın dün Ü- vasıtası~:.n tekrar ça masına !Lin 
. t h 1 1 verilmı.şt.r. ! ruv rsı e un ı an ır yapı mış -

biletlennı Yugoı:_av) a kad.ır 1 

alnı ·!ardır. Belgrad·la kısmen se-
güçleşn· 

,le p ,sta muhaberatı· 

ır Avrupa ı e merale - m..m gondermiştir. v kaı t rızıko U .. zere Btr lngilız 
şanjını önlemek üzere ihraç edi-

Almanya şimdı bu harı:.. 
Lyetıni Lchistana )-ult!C 

tır. Tarıh Coğrafya ıçin 30, türk~ 
ıç n 62, fransızcaya 6, gılızceye 

ket '1'\ız arasında vapur tren \'e 
farethnnemız, k..:men de paralı 

Bisikletçilerimiz Bük- alebclcr bu halde bulunan arka.,. hava rıı;kliyatı son gunlerde ta -
len malların çek ve pol,çelerinin Grupu Geldi t .. c 
Merkez Bankası tarafından der- Kı..aJı.. .. ,., ınşaat işkrinı mey - y .. kSe 1 

lışacaktır. 

:rı, aimancdya 10 k~t ımtınana 

g:rmış crdır. Evraklar 1.emcn tet
kık ed.Jecektır. 

* 1.ıt tcdrıs.ıt kacL:osu ıle orta, 
ilk ecnebi eka!Jıyet ve san'at okul

.ı kııdro:.ırı henüz yapılınamış-
t. ... 

reşe Gitmiyorlar daşlanna yardım etmek suret.le mamcn durmuş gıbidır. Avrı.q:ıa 
Biikreşte yapıaca'lc olan bisiklet bu talebelere Tüı k hududlarına devlell • Macarıstandan ileriye 

Balkan şampıyona.ı;ına iştirak için 
hazırlanmakta olan sporcularımı-

kadar bılet alınmıştır. Talebele - 1§lemed • çın Fransa 1lc posta 

rimiz Hı.ıduddan buraya kadar dev- nakliyatı mi4kıi\ata d.J.Şmüştür. 

hal satın alırunasına ve ihraç mu- dana get ren Branert mucssesesıle Yağ Fiyatları U 
amelesi tamamlanıp da h~üz ih- alakadar bir İngikz muhendıs gru- Yağ piyasusında 5 ,n guo 
raç ediLınemiş olan mal~~rın da pu şehrim,ze gelmiştir. aı:•'Jll 
sencdleri üç ımza'ı olmak ~artıle fında spcküliısyon Y 

İngUiz müheıı<i sler buradan İz- lanmıştır. Bu sebcble ) J 
Merkez Bank~ınca &atın alınma- mire giderek yenı İzmır limanı mu"temaa·ı·yen .'ilkse•-epkiy•· zın gönderilmesinden sarfınzzar let derniryollarının müsaadesile Muhaberat son gıin.t•re kadar nor- k ·ı · k d , "" 
sına arar verı mış ve ararın er- hakkında tetkiklerde bulunacak- 109 

edihniştir. gclebilmışlcrdir. mal şartlar altında cereyan etmış hal tatbikine geçilıniştır. !ardır. Kend.!eri modern İzmir Urfa yağlan !08 - ' uııı' 
S · ·· · H 1 Y 1 ad 100 kadar z i B k 1 - 88 - 89 kuru' arasında s• .... ~ı * Sarıyerde çocuk es.rgcme teş- on vazıyet uzerıne zaten bu a en ugos avy a ve Avrupanın her memleketıne !raat ve ş an a an tuccarın limanının inş ına tallbdirler. • d ,..,. 

kilatı yapı•-·,..ır. Reisli"e ilk ted- şampiyona müsabakasının yapıl- talebemız vardır Gençlerimiz Se- malları mukabilinde kendilerine İktısad Vekalet, de bu lımanın spekülatörler rotiteJl\a ili"°'~ 
"'"'9' ı> ırnektub kabul edilmiştir. Fakat · b tta bııi , 

r's;ıt müfettişi Muslih:ddin Okyay masından sarfınazar edilmiştir. 1anikten geçerken Yunan hüküme- kredi vermeğe de\'am etmekte - biran evvel in§aSile ticari faaliye- sadan mü a aa 
1 

vaıı.rel';.J 
seçi.lınişUr Bisikletçıler bugünden ıtibaren tinden ve Turk sefaretinden çok nalikat ' ıtalarının iş emesi dirler. Yalnız konşm nto ev;akı in burada t~ksifini liizumlu gör- dırlar. Alakadar ar b e<1el' 

k . i.c& 
ıkl •-- ı yüzünden posta idar i tedbirl<>r üzerine baırl<alarca avans itasına d""''nden in•aat ;.1 ta<::! ouna - nüne geçme ıçın * hr ızde bulunmakta olan mensub oldukları bölgelere döne- kolay! ar gördük=inl soy e - ""'w , "T 

i lerd . alm"ğı luı·~lu aormii•tur·· . nihavet verilmiştir. caktır. birleri alacaklardır. tıılyan, Alman, Bulgar ve Polon- cckl ı-dir. m.ş ır. ~ _.. .. -. , 

=.::::::~==...,==-============,.,,:.~:::::.:::.:..~===-==...,========~:=:::::::::,.::::::::::::~~==~========:============~===============;===========~================:~============""'~::: Pt' c======================== "IJl\e\( 

P aj Bülbülleri 
- Çocuk sever mısinlz~ 
- Evet Çok severim. 
Ferırlun birderlııre itidal ve 

muhakemesını toplıyarak, vicda
nını;lan utanmı~ bir insan saygı -
si:e t.loğ uldu. 

muh kkak kı, çocuğunllzdan ay- Sclın elini Feridunun alnına gö- bir kere anne;i dadılariyle atöl- diı .... e eğlenmek, gu b ,.erO 
rı yaşıyor unuz' türdü ve doktoru büyük bir ef- yeme gönderiyordu. Bugünlerde Selın yavaşca ccv:ı 0,.ıe 

Ferıdunun s si değışnuştı katle okşadı: İstanbulda yoktur. Konyaya git- - Benim için hiç de ı:J' 
d F insan ! 

Buna rağmen inkar etmek is- - Şim i gözüme girdiniz, e- tiler. Orada büyük anneleri \'ar- ğil. Ben sinemayı, cı1eo 
ted ridun bey' Eğer eserlerinizi inkar dır. IBu münasebetle iki aydır şündüren ve terbıyc 11-~' 

!\o. 8 ı 

Fak:ıt en akıllısısın, Seiln! 
Sen ab na hıç benzemi) orsun! 
Scnı tebrik ed rım. Çok temız 

kalb!, hır kadınsın sen! 

Se lı • Ferıcı.ın u başı ucundan 
ayrlımı) ordu. 

Bu veıı.. ıle bo. bol konuş k 

fırsatını buluyorlardı. 

Doktorlar Ferıduna on beş gün 
h talarıle m gul olmamasını ve 
16tirahat etmesini tavsıye etmiş

lerdi. 
Günler böylece konuşmak, derd

leşmek ve sevişmekle geçiyordu. 

* Yine böyle başbaşa kaldıkları 

Yazan: İ:ikendc.r F. SERTELLİ 

bır gundu. 
Selin s.neımıya gıttıkleri a 

mı hatırladı. 

- Ne guzel bir fılmdı o, değil 
mı? 

- Evet. Hiç unutmuyorum o 
filmi.. 

- Filımdeki çıocuk, anasıle ba
basını nasıl barıştırıvermişti ?! 

Feridunun birdenbıre içı sız -
ladı. 

Seline bir ~y hissettirmeıneğe 
çalışıyordu. 

- Evet, dedi, çıocuk ailede ek
seriya sulhü temin eden bir ver

lıktır. 

- Hakkınız var. 
Diycbı <lı. Gdzlerı 

kıld •. 
do.ı\-ara di -

Feru.lun n a~ .ılclığı kar•sından 

ikl çocıı~u \"ardı. Fcrıdun, Seli -
nin sözle ınden ını;teess..r olmuş 

\'e çocuk lrı ba-denbire duvarda 
oanlaıınıış gibı guzunlln 
gelıniştı. 

önüne 

- Evet, dedi, çocuk ana .le ba
ba araoında ebedi hır rabıta. Ai
lede sullııl, saadeti temın eden 
çocuktur. 

Selin, Feridunun 
müteessir olduğunu 

birdenb•re 
fakat tees-

sürünü sakladığını hissetmişti. 

- Feridun bey, dedi, eminim 
iti. siz de çocuk babasısınız .. ve 

Be h nuz cvlenm 
na ınantnız' 

B etmekte devam etseydiniz sizi .A~•ııD· ıt 
ım.. a- göremiyorum yavrucaklarımı... mekteb telakki """' ı sel t 

S 1ın ce\ ah Yerd · 
- E'' nme~ olabilırsinJz. 

Ben size çocuk b ba ı oldu unuzu 
s<ıylüyorum. Haydı, çocuğunuz 

varsa, geliniz, ink r etmcvinlz. 
Bır ı nın çocuğunu II!kir et -
mesi, kendi kolunu, bacağını in
kar etmesi kadar gulunç olur. 
Çocuk, yarı anan:n, ''arı babanın 

eseridiı'. İnsan kendı es~rini in
kar edebil:r mi' 

Feridunun boğazında düğümle
nen hıçkırıklar boşandı.. Derdli 
doktor şimdi çekinmeden ağlıyor
du: 

- Evet. Selinciğım! dıyordu. 

Benım de iki çocuğum var. Ka
rımla geçinemiyerek a.vrıldım. 

burad yalnız bırakıp kaçmağa - Çok kalacaklar mı orada? şündürmeyen filırnl~r ,-c~t~ 
mecbur olacaktım. Hayat bu .. in- ·· 1uııı · f. 

- Zannetmem. Belki bir haf- meğe hiç tahamrnu 1°J 
sanın ba•ına her cey -ıebilir. kadar t 

• Y .,. - Bır· bı'r.;ne ne 
0 

5 taya kadar gelirler. di Fakat, her şeye rağmen insan ev- s· şırn ~ 
Jild sevgisini unutamaz. Hele dil- - Bu bir hafla size bir asır ka- !er taşıyoruz. ız . ıııt' f 

"ddi bır ~ı· 1 
şünün bir kere o filimdeki sar- dar uzun gelecektir. tiğimiz filmi cı rftlp • t 

!arak mı telakki edıYo ..,;ı:e 
hoş, kumarbaz babayı! Yavru - Feridun sustu. iıısa" ı;r 

- b" ük' b' fk 1 k - Hayır amma. . 11.s1• cagını ne uy ır şe at a u- Bu bahsin açılmasından hiç de 81118 ıı ~" 
caklamıştı. memnun deg" ildi. İtidalini •·abuk roman okuduğu z ~,,ıc 

• ·· he , ret' 
Feridun düşünüyordu. Selin: toplıyarak, cali bir gülüşle sor - tehassis olursa .. şuP ·ırn sC' 1 
- Nasıl, dedi, çoktanbcri ço- du: ve düşündürücü bır fı e.ssi' 

0
) ı 

xnute ı: rl 
cuklarınızı görmediniz mi? _ Hangi filimleri tercih eder- ken de o derece .. eınt 

1 . gorrn ~ 
- ki ay kadar var... siııiz? Duymamak içın e"'ıı r JI 
- Ohalde ö~lemişsinizdir?. insanlık duygularımı uyandıran zımdır. Halbuki b~la;ilC• 0 

- EveL filimleri.. köre anlatsanız. 

- İstediğiniz zaman göremiyor - Ben hafif varyetelerden çok ayni tesiri duyar. ,0tl 1 • musunuz? hoşlanırım. Sinema benim için (f)tlf)affl 

- Hayır. Her on beş ııünde bir eğlence vasıta ıdır. Oraya ııi· 
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Günün Meaeleai: ~-~~-

Evlere ~um Çuvalları ~~~~ ---------------• ,.. ·' • • • • .. ....... ... ·. .. • il" ~ 

Dagıtılacak Takib Ediyoruz 
Bugünün heyecanlı haberlerini 

görenler hep, Umumi harb sene

lerini hatırlarlar. Acaba, yeni bir 
umumi harbe doğru mu gidili • 

yor?. Böyle bir şüpheli ~l dahi 
yersiz olur. Bütün temennimiz, 
sulh, huzur ve ebedi barıştır. 

Odunluk ve Çamaşırlık Gibi 
Yerler Sığınak Haline konacak 

Hava tehlikesinden korun -
ına komisyonu dün villlyette 
vali muaviııi Muzafferin nez· 
dinde toplanmıştır. Komisyon 
herhangi bir hava taarruzuna 
karşı icab eden bütün koruma 
tedbirlerini almaktadır. 

Ezcümle bütün evlere kum 
çuvalları dağıtılması düşü • 
nülmektedir. Damlara 5 • 10 
santim kadar kum döşenecek 
ve yahud da her evde buluna
cak olan gözcüler tarafından 

yangın bombalan düşer düş • 
mez üzerine açılan kum çuval
larından kum dökülmek su -
:retile bn kumlardan istifade 
olunacaktır. -

Yeni Köprünün 
İki Tarafı 

fstimlakden Şimdilik 
Sarfınazar Edildi 

Öğrendimizie göre yeni yapıl -
lnakta olan Atatürk köprüsünün 
llll'kapanı ve Aza:bkapı tarafla -
rında ve başlangıçlarındaki mey
danların açılıp tanzim edilmesi i
linin tehir olunması Belediye ta
?afından kararlaştırılmıştır. 

Her nekadar bu meydanların 
nasıl tanzim olunacakları ve müs
takbel şekilleri hakkında şehirci
lik mütehassısı M. Prost tarafın
dan hazırlanmış planlar mevcud 
bulunmakta ise de, .Belediye reis· 
liği; burada yapılacak istimlak -
lerin ve tanzim işinin uzun zama
na mütevakkıf oHuğunu görerek 
§İmdilik bundan vaz geçmiştir. 

Ancak münakalatın sekteye uğ
ra.ı:nayıp intizamla yapılabilmesi 

için Köprüye inen iki yol yapıla
caktır . 

Diğer taraftan Atatürk köprü
sünü inşa eden müteahhid, önü • 
lllüzdeki ayın 25 inci günü yeni 
'.köprüyü Belediyeye teslim ede -
ceğini bildirmiştir. 29 teşrinievvel 

bayramı gününde de açılına mera
Siıni parlak bir şekilde yapılacak
tır. 

Yardımcı Muallimler 
Maarif Vekaleti muallim ihti -

Yacını karşılamak için orta mek-
tebJere yardım<:ı muallim alma
ğa karar vermiştir. Bunun için dün 
Üniversitede bir imtihan açılmış
tll'. Bu imtihana muallim mektebi, 
ınezunu olup da mecburi hizmet
lerini ikmal etmiş olanlarla Veka
letçe muallim olmalarında bir 
lnahzur bulunmıyan lise mezun -
lan iştirak etmişlerdir. İmtihan -
laı- tiirk~, tarih coğrafya, yabancı 
diidıın yapılmaktadır. 

Dün bu imtihanlann sözlüleri 
'Yapılmıştır. Bunların muvaffak o
lanları yazılı imtihana alınacak
lardır 
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tak, .i. vermek istememişti. O za
rr,~n ı<ıiçük kızı kaÇ'lrdık. Siz bu 
k,,, babasına teslim etmekle, bü
tiln ı~Letı daha vahim bir şek?e 
8<>ktunuz. 

Papulos hiç durmadan anlatı
'Y "du. Belkı de birkaç dakika son
ra ı ışten geçmış olacaktı. 

- Hayır, siz bu adama fenalık 
~~ nız. İnselha<ym çocuğuna ka
vuştu ;;mma, son taksiti ödemek 
l'rıeC'burivetindedır Eğer ödemez
:&e, gelecek sefer kızını öldüre • 
°Ckleı. Bu sabah erkenden baba
sını telefona çağ rdılar •Pal'ayı 
Ver ız, yC>ksa kızınız elden gıder. 
llu sefer Azız maz z değil, Allah 
g ı..e kurtar '!laz d di'er. 
Rız öldukte go, ra, siz de ona 

ca verecek d cğıL ız ya• 
'rempl.ır m ık! nır gıb · 
- Çok acaib _yler, dedi, fa

~t bu anlattığınız kuçuk ma al, 

Her evin müşterek bir sığı

nağı olması, her apartıman ve 

evin birer korunma imiri, kum 
gözcüsü bulunması gibi esaslı 

ve lüzumlu tedbirler de tek -
mil şehirde en büyük bir sür
atle tatbik olunacaktır. 

Diğer taraftan, İstanbulda 
yapılan inşaatta •sığınak• )ar 
bulunması merbıni olduğu hal· 1 

de birkaç senedir buna riayet o· 
lunmadığı görülmiiştür. Ekser 
yerler&, halen tapart\:man, o· 

donluk, çamaşırlık gibi kulla
nılan bu odaların yeniden ya

pılacak tadilatla sığınak haline 
konacaktır. 

Vapurlarımız 
Akdenize 

Çıkmıyorlar 
Akdenizde Bulunan 
Vapurlar da Yakın 

Limanlara Gidiyorlar 
Denizyolları idaresi dün verdiği 

bir kararla Akdeniz seferlerini !ağ-

Türk milleti suJhperverdir. Bü
tün davamız: •Yurdda sulh, ci -

handa sulh• diisturile huJasa edi· 
lebilir. 

Fakat, sulh koruyucusu olmamız 
aczimizden değil, sulha olan ih

tiyacımızdan ileri geliyor. Sulhu 
korumak için hüsnüniyetimiz, 

kuvvetimiz, imanımız ve kudre
timi.z var. 

Endişe etmiyoruz, soğukkanlı 
bulunuyoruz. Asil Türk milleti, 

herzamanki metanetini, itidalini 
muhafaza ediyor. Büyiik bir dik

katle hadiselerin seyrini takib e· 
diyoruz. 

BURHAN CEVAD 

Değiştirilm iyecek 
Ecnebi Paralar 

Ecnebi yolcuların beraberlerin
de getirdikleri ecnebi paralardan 

sterlin, dolar ve Fransız frangı ha
riç olmak üzere diğer ecnebi parn

ların Türk paralarile hir müddet 
için değiştirilmemeleri dün mali

ye Vekaletinden alakadarlııra res
men tebliğ olunmuştur. 

vetmiştir. Avrupada harbin baş - Bu ihtiyati tedbir son para te-

lamış olması Akdenizdeki gemi _ mcvvüçlerine karşı alınmıştır. 

!erimizin de tehlikeli bir vaziyete -_-_;:_-_------------, 

düşmesine sebeb olduğundan se- 1 KISA POLiS 
yahatte bulunan vapurlarımıza 

telsizle en yakın olan limanlara HABE RLERI 
sığınmaları bildirilmiştir. 

Diğer taraftan dün limanımız -

dan cMersin• postasını yapmak 

üzere hareket eden deniz yük da
iresinin cKadeş• vapuru da tel -

sizle emir verilmek suretile Ça -

nakkaleden İstanbula döndürül -
müştür. 

İlk Yapılacak 
Limanlar 

lngiHzlerle Yapılacak 
Tedkikat Neticelendi 

Memleketimizin limanları üze -

rinde bir müddettenberi İngiliz 

mütehassıslarının yaptıkları tel -

kikat nihayetlenmiş ve hükume -

timizle İngilizler arasında anlaş -

maya varılmıştır. Meclis açılınca 
liman inşaatı için icabeden tahsi

sı<t istenecek ve inşaata derhal 
başlanacaktır. 

İngiliz firmaları ilk olarak Sam· 

sun limanına büyük bir mendereok 

~a etmeğe başlıyacaklardır. 

Ondan sonra sıra ile Trabzon 
ve Çatalağzı limanlarının inşasına 

geçilecek! r. 

size cEhennemin kapılannı kapa
tacak mı zannediyorsunuz? Eğer 
maziyi unutmak istiyorsanız, so
racağım suallere cevab vermeniz 
Hizımdır. 

- Sorunuz. sorunuz, her sua
linize ne biliyorsam, aynen cevab 
vereceğim. 

- Sizin hayatınızı kurtarabile
cek bir tek şey beni alfıkadar e
diyor. Büyük patron kimdir? 

Papulos hayretle Tempların yü
züne baktı: 

- Bu suale benden cevab bek
lemeyiniz, dedi. 

- Yok canım? Neden? 
- Çünkü cevab verecek vazi-

yette değilim de ondan ... Zaten 
çeteden hangi birine sorsanız, bu 
suale cevab vı-remez. Ualino bile 
büyük patronun kim olduğunu 
b:'miyordu Kulman da bilmez. 
Kendis• e 2ncak telefonla konu
şulur. Tn'efa: n n rası"ı da 
bir tek adam b• ı)"1r 

Templar sigarasında.1 son re-

* Büyükdere kibrit fabrikasında 
çalışan Hüseyin~ adında bir amele 
elindeki baltayı kazaen ayağına 
dii§ürerek yaralanmıştır. 

* Ermanak adında bir gencin 
idaresindeki motosiklet Şişlide 

Hasan adında birine çarparak ya
ralamıştır. Bu arada kendisi de 

motosikletten dü~erek muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. * Şoför Mahmudun idaresinde
ki otomobil Cibalide N ayika adın--da bir kıza çarparak yaralamıştır. * Fatihde Said adında bir leb

lebici sokakt.a •kendisile alay eden 
Kemal adında bir çocuğu yarala
mıştır. * Beyoğlunda Yeniçarşıda iç
kill.i lokantası sahibi Aspai ile arka
daşlarından Kamil ve Ahmed içer
lerken aralarında çıkan kavga ne
ticesinde Aspi Kazımın yaralamış
tır. * Beşiktaşta oturan İsma.l Kak
kı adında biri sarhoş hir halde Be
yoğlundan geçmekte iken bilase
beb Ankara kahvesinde oturmak· 
ta olan Abdi adında birini yarala
dığından yakalanara•k tahkikata 
başlanmıştır. 

* Emirgiinda glikoz fabrikasın
da çalışan Ahmed adında bir a • 
mele merdivenden düşerek yara-
lanmıştır. 

fesi d<> çektikten sonra· 

- O halde, dedi, taliiniz yok
muş. Eğer numarayı bilmiyorsa
nız hakikaten taliiniz yokmuş. 

- Fakat ben patron hakkında 
ne biliyorsam, hepsinı söyliye -
ceğim, hepsini, hepsini ... Bırakı
nız, anlatayım. 

Yunanlının sesi birdenbıre de· 
ğişti. 

Tcmplar başını çevirdı ve hır 

saniye içinde Yunanlının gördü
ğü şeyi görclı. 

Arkad~n aym ist kametle bu -
yük bir oto:n;>bil geliyordu. Oto
mal:-1in 1' r iki kapısın.da iki kU.. 
çük mı·ralyözün namlusu göze 

•:ı • 1 u:1114: f!1 ~et :ı: ı :ı ! :ı .ıı 
''Said Ne Bakıyorsun, 

O Yılışık/ara ? ,, 
Adliye Koridorlarında Hakiki 

Hayatı Görmek Daha iyi 
Mümkün Oluyor 

Genç bir kadının iki erkek a -
leyhine a<;tığı ölüm tehdidi dava
sına dün asliye birinci cezada ba
kılmıştır. 

Hadısenin davacısı Ley la is -
min.de genç bir bayanc:Lr. 

Kay den henüz 22 yaşlarında bu
lunan, fakat daha ilk bakış~a in
sana 27 - 28 yaşında olduğu his
sini veren Leyla orta boylu, temiz 
kıyafetli, oldukça güzel denile • 
bilecek bır kadındır. 

Muhakeme başlamadan evvel 
dar koridorda kilh sinirli sinır!: 
dolaşarak can sıkın !ısından bir 
aşağı bir yukan geldiği beyaz 
mermerlerdeki adımlarını hesab
lıyan, kah köşedeki geniş taht~ 

sıranın üzerine ilişip ancak birkaç 
dakika oturduktan sonra yin~ do· 
laşmağa başlıyan Leylfı davasına 

intizaren yerinde duramıyor, ara
sıra da kendi kendine sinirli si -
nirli birşeyler söyleniyordu. 

Bir aralık oturmaktan da; do • 
}aşmaktan da vaz.geçti. Karşıdaki 
merdivenbaşına giderek aşağıdan 
gelenleri seyre koyuldu. Ancak 
bu da uzun müddet devam etme -
dil Ellerinde muayene kağıdları, 
arkalarında iki polis olduğu hal
de küçük bir kafile halinde mer· 
divenlerde beliren entarili, boya
lı yüzlü, san oksijen saç!. •mu -
ayene kaçağ» günahkar kadınla
rın gürültülü latife ve kahkaha
larla görünüşleri ile beraber ora
dan da ayrılıp yine geniş sıranın 
yanına geldi. 

Hemen hepsi kırmızı, sarı, yeşil 
gibi en göz alan renklerden se -
çilmiş dar kl'Sa koNu bir entari gi
yip pörsümüş dudak ve yüzlerini 
içlerindeki 2.teşi d:şarı vurmak is
ter gibi kıpkırmızı boyıyan ve en 
genci 30 yaşından aşağı olmıyan 
bu kadınlar etraflarile hiç alaka
dar olmıyarak kendi latife ve a
lemlerinde yukarıya; ilamat ka -
lemine çıkıyorlardı! Ve onlar kim
seye bakmadıklan halde merdi
ve(l1eri dolduran kalabalık halkın 
hepsi de kend.ilerile meşguldü. 

Bunları her gören gayriihtiyari 
bir kere başını o tarafa çeviriyor, 
5 kuruşluk oksijenin silıirli yar
dımı sayesinde hepsi kızıl sarı 

renge bürünen boy&lı başların -
dan çorapsız, yüksek ökçeli is
karpinli, sandallı, hatta terlikli a
yak'arına kadar onlan manalı bir 
dudak büküşile seyredip :hayretle 
bakışıyord u. 

Bir aralık arkalarındaki polis 
önler.ine geçerek orılara birşeyler 
söyledi. Sonra hepsi durdular. 

Genç polis memuru elin.deki ka
barık derkcnarlı bir kağıd deste
sini ~vire çevire su»ı ceaz mah
kemesinin koridoruna doğru iler
ledi. Mahkeme kapısının yanın -
daki tabelayı seri bir nazarla oku
duktan sonra aradığı yerin bu • 
rası olınadığını anlamış ol8"ak ki 

çarpıyordu. Templar derhal ar
kaya sıçradı ve boylu boyuna u
zandı. 

Aynı zamanda mitralyözün tak
taklan işitildı. Kurşunların oto
mobilin çelik karoserisini deliyor, 
camlar paramparça havada l!'.;U· 

yordu. 

Sağ taraftaki kapı Temp' arın 
üzcrıne düşmüştü. Bu suretle vü
cudünü parçalanan camlar~ 
:ır.• hafaza eder hır hale gelmişti. 
Hiçbir tarafından yaralanmadığı
nı anlıy:ırd ~. Araba fena halde 
yalpalıyordu. Nihayt!t bir sad::o.e 
oldu, Templar hır daha ıleriye 

tekrar kafilenin başına geçip yu
karı merdivenlere doğru ilerle -
diler. 

Fakat bu kısa tevakkuf esnasın
da koridorda evvela kimsenin na
zarı dikkatini celbet.ıniyen kii<;ük 
bir hadise olmuştu: 
Onların merdivenbaşında du -

rup polisi beklemeğe başlamala
nndan hir ikı saniye sonra; demin
ki sinirli genç kadın birden otur
duğu yerden fırladı. Karşısındaki 
kaloriferin dibine çömelmiş, ge
lenleri seyretmelole vakit geçiren 
genç bir erkeğin yan:na nefesne
fese yaklaşarak: 

- Said ne bakıyorsun öyle o
rospulara ?. dedi. 

Hiddetten kıosılmış olmasına 

rağmen sert bir fonla savrulan bu 
ilk hitabdan sonra, öbürkünün M.
ıa istifin.ı •bozmadığını, gözlerini 
karşıki'lerin göz alan elbiselerin -
den, yılışık tebessümlerinden a -
yırmadığını göriinee daha kuv -
vetli, azarlıyan bir ifade ile ih -
tar etti: 

- Sana söylüyorum be ... Niye 
aldırmıyorsun? 

Genç erkek bu ikinci hitabı da 
işitmemişti sanki ... 

O vakH Ley~a; bütün hiddet ve 
nefretini dudaklarında toplıyan 

acı bir kırbaç gibi şaklıyan bir 
se~le haykırdı: 

- Alçak .. Edebs.z herıfl ... 
Öbürü k~labalık bir halkın or

tasında şırrak şırrak suratına i • 
nen bu iki tahkir dolu kelimenin 
altında sanki eziliyordu artık ... 
Leylanın son malum cümlesı

le brrab~r çevik bir hareketle çi>
meldiği yerden doğrularak silki
niyor ve kısa bir müddet sert na
zarlarla karşısındaki kadını süz
dükten sonra çok şey söylemek 
istediği.halde birşey söy!iyeme -
eliği belli olan bir yutkunuşla sa
dece: 

- Haydi git kızım .. Git Alla -
hını seversen. Benden .tıulma .. 

Diye söyleniyor... Bilahare, 
cebri bir gülümseme ile başını iki 
yana sallayıp birşeyler mırılda -
narak ters tarafa doğru ilerlerken: 

•- Beni bıraktın diye ağlıyacak 
değHim ya ... Elbette gönlümü eğ
lendireceğim., diyor. 

Sinirli ve o nisbette de barut 
genç kadın daha söylenecek beHi. 

Fakat 1am bu esnada koridorun 
kuytu derinliklerinden emektar 
mübaşirin etrafa yayılan gür sesi 
kavga faslının kesilmesini emre
den hatifi bir hitab gibi çınlıyor: 

- Leyla ... SadL. 

Binbirile atışan genç erkekle, 
genç kadın şimdi muhakemede bir 
sırada, yanyana duruyor, fakat 
birbirlerine bir saniye bile bak
mıyarak okunan dava arzuhalini 
ve tahkikat evrakını dinliyorlar. 

Bundan davacının Bayan Leyla 

doğru fırladı. 

kesildi, derır 
oldu. 

Ondan sonra ısıes 

bir sükfinet hasıl 

Birkaç saniye geçti. Templar 
derhal kendisini topladı. Uzaktan 
polis düdüklerinin öttüğünü işitti 
ve çocukların otomobilin etrafına 
toplanmağa koşuştuklannı gör • 
dü. 

Templar Yunanılıya baktı. Kur
şun yağmuru herifi hemen to -
mobilden drşan fırlatıınış gibiy
di. Kiınbilir kaç kurşun yiyen Pa
pu' os o daktka ölmüştü. 

•Aziz• kendı ke~dine söy lendı: 
Den aldanmışım, bu dostların 

hakıkat~n 5enı iblis vücudüm.i 
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Evlenme 
Kağıtları 

Önümüzdeki Haftalar 
içinde Gelmiş Olacak 
Hükumetımiz nüfus siyasetimiz 

bakımından aldığı miihim karar
larla evlenme ücretlerini kaldır -
mış ve bu suretle memlekette ni· 
kah muamelelerinin fazlalaşması 
iç.in bu meyanda birçok tedbirler 
daha almıştı. Ancak eskiden bir 
ücret mukabilinde satılan evlen
me kağıdlan ücretleri kaldırıldık
tan sonra kıymetli evrak addJe 
toplattırılmış ve yenileri de ba • 
sılmamış olduğundan uzun müd
dettenberi şehrimizde hiç bir akid 
yapılamamakta idi. 

Haber aldığımıza göre hüku • 
metin yeni tabı ettirdiği evlenme 
kağıdları bu haftadan itibaren bü
tün dairelere gelıniş bulunacak -
tır. Eu sebeble önümüzdeki hafta
lar içinde bütün evlenme dairele
rnide fazla miktarda akid mua -
meleleri yapılacağı anlasılmakta
dır. Bu yüzden şehrimizde iki bu
çuk aydanberi evlenme muame • 
lesi yapılamadığı söylenmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
o'.duğu anlaşılıyor. Genç kadın iki 
senedenberi metres hayatı yaşa
d.ğı adamın son zamanlarda ken

disine karşı muamelesini değişti
rerek hakaret edip dövmeğe baş.

ladığını ve evvelki gece de eve 
sarhoş gelerek kendisini fena hal
de tokatlayıp öldürürceıtine döv
düğünü dava arzulıalinde acı bir 
lisanla anlatıyordu: 

Evrakın okunması bittikten son
ra reis suçluya ilk suali sordu: 

- Anlat bakalım oğlum ... Ni
ye dövdün bu kadını?. 

Maznun tam bu suale cevab 
veııneğe hazırlandığı s:rada hiç 
beklenmiyen birşey oluyor: 

Demindenberi koridorda sinirli 
sin.rl dola~ıp, 3aıdle kavgadan 
sonra girdigi mahkemede de ye -

r:nde duram yan ve müthiş bir 
kararsızlık içinde bulunduğu belli 
olan genç kadın hız!a ayağa kal
karak, lakin tatlı bir sesle. 

- Bay reis. . Ben davamdan 
vaz.gcçtim. lstidamı geri alıyo -
rum. d·iyor. 

Öbürü lı.i.ç beklemediği bu 
muamele karşısında duraklıyor .. 

D:şanda yüzüne karşı en şiddetli 
bir tahkirle haykıran deminki 
dii§man genç kadınla şimdiki müş

fil<, affeden genç kadı.nı zihninde 
karşılaştırarak bir kelime .l:ıile söy
lemiyor. 

Bayan Ley:a, erkeğine çevirdiğı 
gülümsiyen gözlerini sonra yavaş 
yavaş öne eğerken hafif hafif Jr 

lave ediyor· 

- Erkeğimd.r ... Onu mazur gö
ruyorum_ Ve biraz sonra hakimin 
verdiği davanın sukut kararne be
raıber genç erkekle genç kadın 

mahkemeden çıkınca bir müddet 
kapının önünde duraklıyorlar ... 
Sonra LeyLi; yuvasındaki erkek 

ku'f>un yanına yaklaşan bir dişi kuş 
munisliği ile genç adamın yanına 
sokularak tatlı bir saadetle gülen 

gözlerini onun gözlerine bırakır
ken koluna da giriyor ve onu e
linden kaçırmamak; başka kadın
lara kaptırmamak jstermişçesine 

ortadan kaldırmağa karar vermiş 
ler. 
Vazıyet Templar için, daha uzun 

mülahazalara girişmeğe müsaid 
değildi. 57 inci sokakla 5 ınci cad
denin köşesinde bı.ilıunuyorlardı. 

Burası ço.k kalabalık bir yerdi. 
Templar derhal kaçmaktan baş

ka çare olmadığını anlamıştı. 
Kapıyı açtı, otomobilden çıktı. 

Birikn1~ğe b~;lcyan halk ~reQ. 
düd etti. Bütün Nevyor'klular bir 
gangsterin kaçmasına mani ol -
maktaki tehlikeyi iyi biıldikleri i
çin, böyle vaziyetlerde her hangi 
bir müdahalede bulunmak hiç iş
lerine gelmez. Çünkü böyle bir 
müdahalenin intihardan b...şka bir 
şey olmadığını bilirler. Templar 
hemen elini taban.asına götürdü 
ve bu hareketi halkın üzerinde 
sı.lıirli tesirini yaptı. Kır, yerin
den' kımıldamağn cesaret edeme -
mişti. Hatta 'I'emplara kaçma:;ı i
çin yw açtıla:. Tcmplar yıldıl''!l 
gibı ko~tu. sok ağ n kf şc ,inı dön-

Soğuk Kanlıyız, Çünkii 
Kuvvetliyiz 

Endişeye lüzum yok! Azami 
soğukkanlı, dikkatli ve mütcyak· 
kız bulunuyoruz. Bütiin Türk 
milllti, Milli Şef İnönünün etra· 
fında, yekvücud, çelik bir kacl 
halindedir. Hiidisqleri bütün si
nir gevşekliğinden uzak bir şekil· 
de, ciddiyet ve ehemmiyetle takib 
ediyoruz. 

Türk devleti yaptığını ve ya • 
pacağıru biliyor ve daima bile· 
ccktir. 

Harb lıikırdılarına \Ce boğazlaş
malnnn tafsil«itını veren ajans 
'ı ıberlerine karşı yaınamen hissiz t 

kalmağa, şüphesiz, imkan yok • , 
tur. Fakat, asil Türk milleti, dai-
ma muhakemeli ve şuurlu olma
sını bilen bir kütledir. Belki, e 
lıarb günlerinin felaketlerine, ıt 

mahrumiyetlerine, icablarma en 
iyi göğüs vermesini bilen yegane 
millet bizizdir. Çünkü, bütün Türk 

!
tarihi savaş d""1aıjlarile dolu -

'k dur. 
lı 

Vatandaşların itidali, sükutu, 
normal hayatın akışı da gösterir 

r 
ki, Türk milleti, herlıangi bir 
zaman ve anda, a-,a)etinden asla 
kaybetmez. 
Soğukkanlıyız. Çünkü, kuvvet· 

.. 
liyiz, kendimize güveniyoruz, re- ı

jime imanınıtz vardır. Sapsağlam ·ı 
ayakta ve her zamankinden da· ·• 
ha zindeyiz. 

Yurdun her karış toprağını bek- i• 
!iyen yiğit Türk çocukları vnr. 
Gözlerinde şafak pa•ıltısı, kalb - 12 

!erinde iman, gönüllerinde fe • 
rahlık!. 

• 

r 
Her zaman. tekrar ettiğimiz gi· 

•gi, yeryüzünün en büyük bahti -
yarlığı Tiirk olmaktır. 

REŞAD FEYZİ 

öirimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Hareket Vakitlerini 
Gösteren Saatler 

Şirketihayriye taraiın'dan 

Köprüye ve muhtelif iskelele
re günün her saatinde iskele
den köprüye veya Boğaz'çine 
hareket edecek vapur !arın kalk
ma zamanlarını gösteren birer 
saat konmuştu. Bunlar arasın
da bazıları ı•kele memurları 

tarafından icab ett.kçe değiş -
fuilmektedir. Bunlara ıti -
mad eden halkın çok defa al-

i danarak vapuru kaçırdıkları 1 
vakidir. Şirket bu hal.n önune 
geçmek üzere bütün iskele 
memurlarına hareket vaktin! 
bi1diren saatler;n asla ihmal 
edilmemesini hatırlatmalı' 

sımsıkı tutarak ağır ağır ileri! • 
yorlar .. 

Bu sırada koridordanberi onla
rın her hareketlerini takılı eden 
bir ilıtiyar dinleyicı kendı ken • 
disine mırıldanıyor: 

- Şu kadınlar ne acaıb mah • 
lUktur! Onlar hiç belli olmaz doğ-
nısu ... 

dü, beşinci caddeye dal.d L 

Yaya kaldırımın bir kenarında 
müşteri peşinde bir urlt6i otomo
bi:i aheste beste gidiyordu. Tcmp-

r 

:ı 

•I 

ıe , 
e 

• 
:ı: 

lar hemen basamağa atladı ve k~- I· 

pıyı açtı, otomobilin çıne gt•di. dı 
Ayni zamanda da tabancasını 

şoförün ensesine dayadı. 
- Hemen gaze bas Senbastı • 

yen! dedi. 

'Y· 
ti 

Şoförün ismini direksıyonun u- •· 
zerine konmuş olan plakadan o - n
kumuştu. 

Şoför gaze bastı. Makineyı grı· 
yet idare ediyordu. Uzun :ıaman
danberi şoförlük ettiği ve bu gibi 
işlere alışık olduğu belliydi. Hat-
ta ne olur ne olmaz diye b~ını tı. 
bile arkaya çevirmedi. k 

- Nereye emrcd yorsun.ız? 
- Merkez istasyonuna! 
50 inci caddeyi dôndı.ile Şc for 

!:aşını haf'fce çevirerek: 
- Siz .. S z •Azız de ,J m ı

nız? d ye sor<!~ 
(Dn•aını ~·ar) 

• 
a-

4 
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1 Geçen Harb, Başlıyan Harb 1 
Propaganda Ve Sinir Harbi 

Geçti, Felaket Çattı 
• 

Her Söylenen Söze inanmamak Lazım Geldiğini 
İddia Edenler, Bugün
kü Vaziyet Karşısın
da Aldanmış Olduk-

larını Anladılar 

Almanlar nihayet Polonyaya ta- . vasıtalarile gelecek, tecavüz ede-
arruz ettiler. Şu dakikada müt - oek d~~ hudud~ardan içeri 
hiş b:r muharebenin devam etti- sokmamak var. Karada bu böy -
ğ:ne şüphe yoktur. Bu muhare - ledir. Fakat havada daha isten -
beyi geçen muharebe ile mukaye- diği gibi emniyet ve müdafaa ter-
se etmek lazım gelirse, şu mü!A - tibatı alınamamıştır. Alabildiğine 
hazalara varabiliriz.: uzıyan, genişliyen iıir mesafede, 

Bugün her devlet kendi hudud
larını tehdid altında görerek bu 

hududların boyunca her türlü 
müdafaa tertibatı almaktan g~i 

kalmamıştır. Evvela hududlan 
müdafaa edecek olaalan her tür-

lü tehlikeden mümkün olduğu 

kadar korumak düşüncesi Jıaklın

dir. Sonra da her türlü taarruz 

hududsuz havada tayyareler o
radan oraya gidip geliyorlar. İs
tenirse milyonlar yerine milyar
lar sarfedilsin hava cihetinin ar
zu edildiği kadar emniyeti tesis 
etmek mümkün görülmüyor. Fa
kat bundan tayyarelere karşı mü-

t 
dafaa tertibatının ve vesaitinin 
ehemmiyetsiz olduğu anlaşı!.ına -
sın. BiI:akis hava müdafaa terti -

Çemberlayn'le Görüş-
• 

mek Istiyen Adam 

İngiliz Başvekalet dairesi, ma -
lumdur kı, Londrada Dovning 
Stritdc 10 numaradadır. İngiliz 
ka':ı:nes.nin sık s:k içtima ettiği 

bugün'erden birinde, bir adam 
a t·ndaı<i kırmızı otomobille ka
lab.ı: ğı yararak, tam 10 numara
nın önünde durmuş ve otomobil
c.:.n ati.yarak içeriye girmek ;,. 

temiş'ir. Fakat iki poLs kcr.d -
ni derhal sımsıkı yakalamıştır. 

Tahkikat sonunda bu adam!!, 
Çemberlayne sulhu muhafaza ;~in 
bir plan vermek nıyetinde oWu
ğunu \Söylemiştir. Tek'ba.şına '0-

tomobıl kullanan bu kaçık 3dam 
hakkında tahkikat derin'.eştiril -
mektedir. 

batı ilerleme&tedir. Yalnız ihti -
sas erbabının dediği şudur: 
Havanın hududu yoktur. Düş

manın hava kuvvetleri taarruz 
ettiği memleketin en hassas ci -
betlerine dokunacaktır. Demir -
dir. Sonra da söy !emeğe hacet 
yok ki gelip geçtikleri yerlere ze

hirli gaz abnak suretile bir çok 
insanı öldürmek isf'iytoek]J!rdir. 

Toprağa dökülecek bir takım 
zehirli sularla da yerin mahsul 
yetiştirebilmek kuvveti uzun se

lunduğu yerler başlıca hedefler
ve mevaddı iptidaiyenin bulun -

neler mahvedilmiş olacaktır. Da
yolları, silah fabrikaları, erzak 
ha bunun gibi hatıra gelen ve 
gelmiyen birçok şeyler var ki ha
va kuvvetlerinin başarabileceği 

işlerden sayılıyor . 

Son Avrupa harbi uzun sürdü. 
914 den 918 senesine kadar süren 
ımumi harbe iştirak etmiş olan 
mem!ehtlerde harbin bütün te

siratı görülmüştür. Cephelerdeki 
mücadele devam ederken cephe
lerin gerisinde de yine harb ga

yesile sarfedilen büyük bir faa
liyet vardı. Fakat ne de olsa ge
çen harb gekceğlne ni>lbetle bu 
kadar şümı..I( ü olmant~tır di -
yorlar. Çünkü gelecek harbek 

muharib kuvvetler, eti silah tu
tanlar döğüşmüş o'.mıyacak. Cep-

(Devamı 7 inci sahifede) , ~ 
1939 - 1940 mevsimine hazırlık 

SÜMER Sinemaaı 
İki aydan.beri tert•batı ve tez

yinatı tamamile değiştfrilerek 

makinelcrı dünyanın en son 
sıstem Mikrofon,k tcsisati'.e teç
hiz edilen 3ÜMER Sineması e:ı 
mutena ülimlerle yeni mevsim 

küşadına h ızırlanmıştır. 

BEKLEYİNİZ 

ÇELİK CİC.ERLİ DELİKANLI 

Çelik cenderesi içinde Fransa- K a z a n ç l 1 B 1• r -, ş , 
ya gelen Fred Smit evlenmiştir. e 

Fred, çelik ciğerli adam diye 

EVLENDİ 

• • 
şöhret bulan bir Amerikalıdır. Bir ı _____________ ı 
gölge gibi kendisini takib eden ve Çeviren•. SİS 
bir dakika yanından ayrılmıyan 

çocukluk arkadaşt Misis Tereza 
Larkin'le evlenmiştir. 

İki genç, evvelce nişanlanmışlar 
ve Çin seyahatine çıkmışlardı. 

Fred birdenbire hastalandı, nefes 
alamaz oldu. Doktorlar, çelik pir 
ciğerle nefes almasını temine mu

vaffak oldular. Geçenlerde Lon -
draya gelen Fred, b'raz iyileşmiş
tir. Günde bir saat kadar cendere

den çıkarılıyor, kendi cığer !erile 
nefes alıyor. 

Yeni evliler bal ayı seyahatıne 
çıkmışlar. Kanadaya ve Niyagara 
şelalelerine gidecekler, sonra kı

şın Şikagoda, yazın da Miyami 
(Florida'da) oturacaklar. 

Fred; Amerikalı bT zenginin 
oğludur. Babası, oğlunun hayatını 

kurtarmak için şimdiye kadar 

250.000 dolar sarfetıniştir. Bizim 
paramızla aşağı yukarı 300.000 li
ra. Hayırlı baba değil mi? ... 

D"ÜNYANIN EN BÜYÜK 

RASAD EVİ 

200 milyon sarfile yapılan bu 
rasadevi, Aşağı Alplerde Sen Mi
şel'dedir. Sekiz kubbeli on bina -
dan mürekkeptir ve 100 hektarlık 
bir arazi işgal etmektedir. Müdür
lüğüne Ltyon rasadevi müdürü 
Profesör Dufay tayin olunmuş -
tur. 

PARİSİN TENVİRİ İÇİN 

Paristeki ıımumi binaların, 

meydanların elektrikle tenviri i
çin 1938 senesinde 736,124 frank 
sarfedilmiştir. cZafer abidesi• nin 
tenv'ri için 104.326 frank, Kon -
kord meydanı için 302.488, Mad

len kilisesi için 30,123, Opera ti
yatrosu için 40.112, NotrDam ki
lisesi için de 42,090 frank veril -
miştir. 

İLK OTOKAR 

İlk otobüsler 1906 senesfnne iş
lemeye başlamtştır. Fakat otokar
la seyahat pek yeni bir şey değil
dir. 1886 da, Marki dö Dipon adlı 
bir Fransız asilzadesi, buharla ha
re.ket eden bir otokar yaptırmış, 
ve dostları ile beraber Par•sten 
Liyona gitm'ştir. 

ASRİ K ONFOR 

Londra lokantalarından bırinde,, 
yemek yiyenlerin S;yest yapma

larına, yanı yemekten sonra şöy

le bôraz uzanıp rahat etmclerıne, 
cşekerleme• yapmalarına mahsus 
bir salon açılmışttr. Ve bu çok rağ

bet görmüştür. Bekarlar, sayfi -
yede oturanlar yemekleri yed'k -
te nsonra bu salona geçiyorlar, ha

sır sandalyelere, dıvanlara uzanı
yorlar, bir iki saat uyku kestiri -
yorlarmış. Fena fikir değil. Lo -
kantaya müşteri çekmek için ... 

cKoloradoda, Okland ct varında 
bir çiftlik satın alıyorum. Bu çift
likte 100,000 kıedi besliycceğiz. 

Her kedt senede 12 yavru do -
ğurur. Kedi postu beyazları 25, 
siyahları 75 kuruştur. Bu vasaLt 
50 kuruştan 12,000,000 kedi postu 
eder ki, bize günde 10,000 dolar 
kazanç btrakır, Bir kişi, 2 do~ 
gündelikle günde 50 kedi yüzer. 
Çıftlik'e 600 kişi ça~ıştırmamız 

lazımdır. Bunun için ~ndelik 

kazancımız 80,000 dolara baliğ 

olacaktır. Kedileri fare ile besli -
yeceğız. Fareler 4 misli fazla ü
rerler. Eğer 100,000 fare ile ~e 
başlarsak bir kediye günde 4 fare 
dü~cr; bJ. kô.fidır. Fareleri de de
risi yüzülmüş kedı.erce besleriz. 
Her fareye bir kedinin dörtte b.ri 
isabet eder. Bu ış daha başlangıç
ta otumatik surette i!erliyecek -
tir. Kedıler fareleri yiyecek, fa
reler kedileri yiyecek, biz de de
rilerden istifade edeceğiz .• 

Bu sirküler yalnız Bay Bön -
oğ1una değil, ellerinde hazır pa
raları bulunan, bilatefrik cinsi 
mezheb, herkese gitti. 
Bönoğlu okudu ve uzun düşün-

meden haykırdı: / 
- Dahiyane bir fikir!. 
Ancak Bönoğl u, babasından ka

lan muazzam serveti herhangi işe 
koydııj!sa .kıaybotti. !Yedi millet 
komisyoncusu, müteahhidi, iş a
damı onu aldattı. 

Bunun için Bönoğlu karısına 

seslendi. Malılm ya insan bir işe 
gireoken teşvik görunek ister. 

helerunesi 18.z:ımdL G elgelelim on 1 
beş sene kadın sözü dinlemeğe a
lışkan olan biri bu huyundan vaz.. 
geçemez. 

Hem Bayan Bönoğlu devam e t
ti: 

- Benim bir tanıdığımla tanı
dığının tanıdığı var, oralarda bu
lunmuş. 

- Nerelerde? 
- Oralarda işte ... Neresi idi o-

- Hakkın var. Yüzde y irmt ~ 
t emettü dağıtsalar ... 

- Daha ne isteriz. 
Bönoğlu kaleme kağıda sarıld11 

•Dahiyane fik:riııize iştirak edi • 
(Devamı 7 inci sahi~ 

ın~1::il~l 
ANKARA RADYOSU Bönoğlunun karısını belki de 

tanırsınız. Onu tanımıyan yok -
tur. Beyni 7 yaştnda bir çocuk 
beynidir. Vücudü 33 yaşındadır 

amma, 49 yaşında bir insan gibi 
düşünür. 

rası... Ko!.oradoda. .. Sibirya ta -
raflarındadır. Or~Iann kedileri 
meşhurdur. Pahalıdır ... Daha da 
pahalılaşacak. 

- 25 kuruştan 75 e çıkacak. 

- DALGA UZUNLUC.U a 
I
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kcı. 20 JC>f• 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 S:1f· 

1639 m. 138 Kes. 120 JC1f· 
-~~~~~~~~~~-""' 

Bönoğlu kansına sirküleri okur 
okumaz karısı ellerini çırptı: 

- Aşkolsun!. Ben sana zaten 
her zaman söylerdim. 

- Ne derdin? 
- Kürkçülük yap derdim. Bun-

dan iyi ticaret olamaz. 
- Sırasına göre. 
- Amma hiç değilse ben bedava 

kürk sahibi olurum'. 
Bu mülahaza üzerine on beş se

nelik karısından Bönoğlunun şüp-

- Dersin? 
- Sirkülerde yazılı. 

- Öyle ise hiç tereddüd etme. 
Hemen çok para gönderip aksi -
yon al... Fakat mektubun un altı
na bir kürk istediğimi de yaz
mayı unutma. 

İş iyi iş doğrusu, kar muhak -
kak, Bönoğlunda da para bol. 

- Kaç liralık aksiyon alalını ka
rıcığım? 

- Hiç değilse on bin liralık. 

,. Bugün SAKARYA Sinemasında~ 
DOROTHY LArf.OUR'un ·t ilaveten Şayanı Hayret 1 

En Güzel Filmi 
ORfı A. 'LAR PERiSi 

VE T~ A K"!A 

GANGSTERİN KARiSi 
·~ Hareketli ve Kuvvetli !lir Film 

MAN E VRALARI-~ 

BUGtlM 
Saal 18.30: Pro&'r&m. 
Saal 18.35: l\lüzlk (Kliptik Orl<el' 

tra, Şef: Necip Aşkın). 1 - j. s ı..-· 
uss - Hayat Size Neş'e Venin - Val" 
Z - J. Dreuer - İtalyan prkısL S _.,.. 
Vllfred KJaer .. Sercnad, 4 - y,.,.ııl 
Doelle - Par lsln MadJen sokafmd• 
5 - Llnd emann - Vals Boston . 

Saal 19.10: Turk m il•lil (ine•,... 
faslı). 

Saal 20.00: Memlekel saat li.yôrl
Saal 20.00: Temsil. 
Saat 20.40: Ajans ve meteoroıoJI 

haberlerL 
Saat 21.00: Türk l\lilzltı: 0 1<01rJI' 

lar: lllüzenen Senar, Sadi Hots6 
Çalanlar Veclhe Daryal, Reşat Eret• 
Ruşen Kam. 1 - Hüseyni p ..,-efl 
(Andon ). 2 - Refik Fersan - BüS•1" 
n i şarkı (Klmln m ecburu büsnii aoJ" 
Jın ). 3 - Refik Forsan - Hils<1ııl 
ııarkı (Sabah &'iınet dofarken). 4 ,.,. 
Supbl Ziya - Muhayyer şarkı (Titret 
yüreflm her ne zaman yaduna ıe1"' 

M H Ak sen). 5 - Sadettin Kaynak • l\fU " 
• er Ş&lll 

1 
bayyer fark ı (Siırnıe7 I &'ÖZ öldürıll' )o 

1 
t.:ağ:ıloğlu Çifte Saraylar Sirema Bahçesinde 6 - Zeki Arif - s uzinak ıarkı <S•~· 

S'nemaya ilave c-<lilen Mısır rakk asesi KİKİ ve saz arkadaşları dlm seveli). 7 - Kanuni Necmi • 
Sinemada: Bu akşamki Program LEYLAKLAR AÇARKEN Suzlnlik şarkı (Sana candan sö•ltrllll 

var ). 8 - Udi A hmel - KürdJJlhlc••• 
3 eylıil Pazar günü 5 çift taraftndan heyecan1ı boks maçları. , kiir şarkı (Ey na.ıı güzel ) . 9 _ ıteı ı• 

Geçen haftanın galipleri Hakkı Tarzan - Ala 8 ravunt. [ Fcrsan K ürdlllblcazkir ııark:ı (Gö• • 
5 Ey!Ul Salı Akşamı MÜNİR NUREDDİN ve !er in mavi mine). 

~a:;ıa;:;:;:z;:zı;ıı;;::ı::::::;;;::Jı:::::ı:ıııi:;;;;;:cııCl::mlZI- k d şI •ı••- Saat 21.40: Konuşma ( Dııı p0JJJI• 
ar a a arı ka bidlselerl ) . 

bu tir kadın ve kızları kendisine çekmeğe muvaf· 'ii.~~~;~~;i~~::;~~~~~~~i=i~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~ f k cldu'lu belli. Biraz düşkün, muhtaç, ele bakar t 
~ırn.k Iitzım. Tabii Cavidan, ben filan onun iç n 
1e•·ba gelmiyoruz. Çünkü, biz ıstiyenlcrin değil 

~n kat'i ifdaesile kocasına ve çocuklarına hiyanet 
, tmc·nelidir. En ileri. en olgun kadın daima bu 
•)hcaktır. Olgun, düşünebilır bir aile kadını hiç 
bir rnman çocuğunun yüzüne baktığı vakit onun 
nurlu, masum teninde yabancı b'r hayalin velev 
en basit bir şüphe halinde bile belirip görünme -
sine asla tahammül edcmiyecektir. 

Saat 21.55: Neş'eU plaklar - Jt, 
Saat 22.00: Haftalık Posla ıtutıı>d 

(Ecnebi dlllcrde). 
Saat 22.30: lllüıllı: (Dans müılfll • 
Saat 23.00: Son ajans haberleri. •1" 

raat, esham ve tabvlliit , kambl10 .. 
n uk ut borsa!ı (flal) . 

ıste:liklerimiztn de ondan!.. 

* 
Dün öğrendim, tuhafıma gitti. Hem de biraz 

:.izuldüm. Didar Refik Beyden ayrılmış. Niçin? .. 
Bu k ıdınların dilinden de ben hiç anlamıyorum. 
PPra var .. Refah var .. Konfur var .. Gençlik var .. 
Gilz~ll!k var .. Mes'ud olmak için sebebler var. Yok 
01.n ne?. Hem de bunlar sevişip evlenen karı ko
calardan. İkisi de b:rbirlerini çıldırasıya sevmişler, 
öyle evlenmişler. Sonra, Refik gayet ağır, kibar, 
derli toplu. şöhretli, mevkii. işi gücü yerinde bir 
adlm. Gençliği de üstelik. 

&,n'm b!ldiğim, şimdiye kadar karısının bir .. 
Dccıiğini iki yapmıyordu. Ve .. Muhakkak ki hala 
ria r~· sev yor. Fakat, bu Didar mutlaka deli. 
IIcrkc~in arayıp da koca diye bulamadığı Refikm 
üwr"r.c y~pınadığını bırakmadı. Üç sene içinde za
vallı ReI'k iki defa apartımanında, kendı yatağın
da .1.!hürdar Kemal Emin ve mühendis Ziya Ce
mal ile yakalamış, Başkası olsa hemen ipin; çeker 
bıraku-dı. Zavallıcı~ öyle yerde ikisini da sineye 

çeı<t'. örtmeğe, kapatmağa, kulağına vardığı za -
ınanlarda da sarara morara: 

- Hayır .. Böyle birşey yok! 

Derneğe katlandı. Kaç defa ben de Didara: 
- Ne yapıyorsun? .. 

Dedim. Fakat, o aldırmadı bile. En nihayet, 
Ref'ki evde bırakmış, şimendifer direktörlerinden 
Ali Halide kaçmış! .. Şimdi onunla evlenecekmiş! 

Ali Halidi pek yakından tanımıyorum amma, bir 
iki defa Habip 

0

mollaların çayırında gördüm. 
Refik ile ölçülecek nesi var? .. Refik Pariste oku -

muş, o İsviçrede. Refik Hariciye Nezareti müdürü 
umumilerinden. O, küçük bir şimendôfer hattının 
ikıncl müdürü. Refik hem güzel, hem tanınmış, 

hem olgun bır adam. O sarışın, J:lpacı, göbekli .. 

~arlatan, geveze birşey. Refik iyi bir koca; Ali Ha
l:t iyi ve çeneli bir çapkın! 

Onun: 
- Seviyorum .. 
Dedıği de .. 
- Evleneceğiz ... 

Deyişi de ... Hepsi de muhakkak ki. yalandır. 

D:dar, nesine tamah etti bilmem?.. Sonra, sebeb 

ne? .. Anlaşılan mes'ud ve devamlı evlenmeler i
çin yalnız sevişmek kafi değ'!. Hazimli, idrakli, 
şuurlu sevgi lazun. Yalnız sevmek, hazmetmeden 
sevmek, şuur ve mantığın terkip ve tahlil ölçüle

rine vurmadan sevmek gelgeç ruhlular için saadet 
get:receği yerde felaketi çağırıyor. Eğer ben Ca
hille evlenseydim, h!ç böyle mi olurduk? .. Evlilik 

hayatımız mekteb kitablarına geçirilecek bir nü

mıınP bir misal olacaktı! Ne yapayım ki, hayat 
ve tesadüf böyle yaptı. Onun içindir ki, Di

dar gibi kadınlara dehşetli içerliyorum. B ir kadın 

Bu itikadı bir zümreye tahsise de lüzum yok. 
z;imre daiına e.kalliyeti temsil ve ıfade ettiğine 

göre cemiyet karakterlerinin hassas ölçüleri her va
kıt :çın büyük kalabalıklardır ki, buna K itle .. Di
y0ruz Kitle, kitlenin kadını seciyesinde daima bu 
sağlam, bu metin ve sarsılmaz idrak gerinin değil, 
daima ilerinin ahli\kıdtr. İnsanlık gerinin müessese 
ve .. Din falakacılığının inzibatını çiğneyerek idrak 
ve şuunun vicdanındaki ahenge gidiyor. İleri ahlak 
budur: İdrak, şuur. bilgi, ve .. Vicdan beraberliği. 

Eski ahlak korkutuyor, bağlıyor ve yaptırı -
yordu. Yeni ahlak inandmyor ve yaptırıyor. 

- Zevk .. 
Yalan!. 
- Feridin hürriyeti...-
- Yalan!.. 
- Serbest ahlak .. 

,'Devomı var} 

Saat 23.20: lllüzlk (Cazband - pl.l 
Saat 23.55 - 24.00: Yarınki proı· 

ram. ~ 

l_"'~ın: 1 ~~el 
1939, Ay 9, Gün 245, Hızır t20 
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1 Korkunç Bir Yolculuk 1 

Hak Teal8y 
Gördün mü?,, 

Güneş Battıktan Sonra Kır 
Yolile Evime Dönüyordum 

' 1 Yazan: 
Osman Cemal KAYGILI 

-.. Doktor Fahreddin Kerlme - -----
• ı.ı Geçen haftaki at yarışlarından 

"-ta b. 
~ • ı.r arkadaşla oradaki yarı 
b ~ınsı, yarı bağımsı bir yerde 
~ ık· 

lııı ı saat oturup dertleşmiş, 

l:ı~a ~kadaş benden ayrılıp Ba-
4' ~Yundeki evuı.e dönünce, ben 
lıtfuneş battıktan bil' hayli sonra, 
dııt ar Yolile, ağır ağır kendi evime 

rıı Yollanmıştım. 

.,,n;ınem, Çırpıcı ile Tepebağı 
lıı!( ılan]ı ayazma arasındaki bo
~la araba yollarını, daracık pati
lıı l'J. bı!ır misiniz? Günlerden 
İı.t;" olduğu halde, güneş çoktan 
ı1q •ığı ve ortalık iyice kararmış 
~ Uğu için buralar bu vakitte ne 
~ar tenha ve sessizdir. Fakat, bu 
bıır alık ve sessizliklerile beraber 
~ alarda, birdenbire önüne fır
~Cak veya arkanızdan saldıracak 
~.ıııı bağ, bahçe, çoban köpekle -
~ eıı, başka - <?ğer siz, gölgeniz
b~ korkmuyorsanız - hemen ııiç 
~~~like ve korku yoktur. 

ilıa, llrudüm, karanlıkta tek başı
~ bu dediğlm mevkiler arasın
~ ~sız ve sessiz yollar arasın
~ agır ağır ilerliyorum. Zihnim
~ tabıt bir sürü düşünce: O gün
~ Ya.rışıarda kazanılan 590 lira 
~Ye niçin bize vurmadı da 
~· ına vurdu?. Yarın gazete -
~ ileler yazmalı?.. Dünyanın 
be llıakarışık hali! .. Harb çıkarsa 
t!q olıır, çıkmazsa ne olur? .. Güme 
~en bu yazdan da pek bir şeyler 
~Yıtınadık! .. 
ı~ tınlar ve bunlara benzer dü -
I.:~ ceıerıe sağıma, soluma bile 
41: bıtkmadan ilerlerken bir ara
\.;Yarı yıkık bir duvarın döne • 
~erini kaplıyan kocaman bir 

Şeytan mısın? Melek misin? 

nıcir ağacının dibinden gözüme J 

minicik bir sigi'ra ateşi ilişir gibi 
oldu. Anladım, burada bir adam 
vardı ve bu bir bahçivan yanaş
ması, ya geceleri oradaki çadırda 
yatan seyyar incirci, ya yorulup 
da biraz dinlenmek için oraya ili
şip bir sigara içmekte olan bir 
yolcu olmalıydı. Tabii aldırış et
meden geçiyordum. Fakat tam o 
minicik sigara ışığını gördüğüm 

yerin hizasına gelince, ağacın al
tından kalın bir gölge, elindeki 
sigara ışığı ile birlikte bana doğru 
ve ben, daha, acaba bu da kim ola? 
Derneğe vakit kalmadan o, bana 
seslendi: 

- Uğurlar olsun arkadaş! 
- Eyvallah ahbab! 

- Nerden geliyorsun böyle, bu 
vakit? 

- Veliefendiden! 

J;' akir Çocuklar içi 
Verilen Balo 

DuŞes Vindsor'un da İştirak Ettiği Baloda 
Dünyanın Yüksek Şahsiyetlerinden 

Tamam Bin Kişi İştirak Etmiştir 

- Veliefendiden mi? 
- Evet! 
- (ri,lirken yolda Haktea!aya 

rast geldin mi? 

Hemen dört beş adım ileriye 
fırlayıp kendimi tetiğe alarak sor
dum: 

- Kime rasgeldim mi dedin? 

- Haktealaya! 

Birkaç adım daha ilerleyerek: 
- Hayır azizim, rasgelmedim! 
Herif, peşim sıra adımlarını a-

tarak tekrarladı: 
- Acaba gelmiyecek mi der -

sin? 
- Kim gelmiyecek mi? 
- Hak!tealli canım! 

Adımlarımı hızla:ştırarak: 

- Kimbilir? 

- 13u gece, tam bu vakit bu 
yolun üzerinde buluşmak üzere 
kendisile sözleşmiştik de! ... 

- Öyle ise bekle, biraz daha 
belki gelir! 

- Gelir aınma düğüne geç kal
dık! 

- Hangi düğüne? 
- Bu gece Hal'\ İbrahim Aley-

hisselamın düğünü vardı da be-
raber oraya gidecektik! 

-Yaaa? 

Şimdi hem hızlı yürüyor, hem 
de ikide bir, yan gözle arkam sıra 
gelmekte olanı şavullüyorum. 

Elli, altmış adım kadar ikimiz 
de sessiz yürüdükten sonra beriki 
tekrar çenesini açtı: 

- Sen Halil İbrahim Aleyhisse-
18.mı tanır mısın? 

- Tanımam! 

- Hani canım, oğlu Bay İsmail 

vardı da onu kurban edeceği za
man Hakteala gökten bir kınalı 
kuzu göndermişti. 

- Ha, ha .. Şimdi hatırladım. 
- İşte onun düğününe gide -

cektik bu akşam! 

- Evlenen kim? 

- Evlenen yok .. Bay İsmail sün-
net oluyor bu akşam! 

- Yaaa? 

- Evet amma Hakteala gelme-
di, şimdi ne yapmalı? 

- Gelir. gelir. Sen şurada otur 
da biraz daha bekle! 

- Hayır oturmam, belki ileride 
ı karşılarız kendisi le ... Şimdi söy

le bakayım bana, sen şeytan mı-

Dü.şes Dö 
~ra 

lu '. nsanın cenub sahilinde, Kan 
:·Tttınct 
,. e, fakir çocuklar menfa-
.,~ b• 
~ ;··· ır ba~o tertib olunmuş ve 
~ lıksek tabakadan bin kişi işti-

e•-· llu ... ış\ir. 
"~ "1lc,.,n beheıi 1000 frank ol
~t na göre 1,000,000 frank ha
~ı~0""in edilmişt-r. (40 bin Türk 

!ı•locta b. k ı 1 .. 
ırço eg. l·nce er1 suj,·p ... 

Vindsor baloda 

rizler yapılmış ve deniz üzerindeki 
saldan sabaha kadar havai fişek -
!er atılmıştır. 

Baloda Düşes Vindsor, Markiz 
Polenyak, Norma Şerer, Mihrace 
Kapurtala ile haremi ve daha bir 
çok kibar aileler hazır bulun -
muşlardır. 

Yukarıki resimde Düşes dö 
Vindsor .görülmektedir. 

sın, melek mi? 

- Melek! 

- Adın ne, Cebrail mi, Azrail 
mi, Mikail mi, İsrafil mi? 

Herif bu son suali bana nerede 
soruyordu, biliyor musunuz? Ha
ni geÇ('n sene, iki define arayıcı
sından b:ri, ötekinin boynunu bı
çakla kesip kesik başı bir men -

dile koyarak: cBu baş benım pey
gamberimin başı!• diye gezdirme
ğe başladığı yolun üzerinde ... Va
kıa, bu saçmaları savurarak peşim 
sıra gelmekte olan adam, arasıra 
yollarda örneklerini görmekte ol
duğumuz tam numara kaçık ser
serilerden biriydi. Fakat son saç
ma öyle bir yerde savrulmuştu ki 
demindenberi,bu savrulan saçma
lar dolayısile, bu yol üzerinde ge
çen seneki o korkunç vak'ayı ha
tırlıyan insanın yüreği oynama -
mak kabil değildi. 

Bereket versin, tam bu sırada, 
!stanbula köylerden süt, kavun 
karpuz getiren köylü arabaları 

karşımıza çıktı da ben geniş bir 
nefes alabildim. O kaçık herif de 
karanlıklar arasında kaybolup 
gitti 

n"'U1'
0

nıc:·ır~111tuı"tı. 
'llırıLDILWru::! ıd~JBnHlııU' 
HANGİLERİ EKSİK? 

Zengin bir adamın çobanı, ak -
şamları koyunları çiftliğe geti -
rince sayar, ve haber verırmiş. 

Bir akşam çiftlik sahibi sorar: 
- Koyunları saydın mı?. 
- Evet saydım ... 
- Hepsi tamam ya? 
- Evet, saydık'arımın hepsi ta-

mam. Yalnız sayamadıklarımdan 
iki tanesi eksik!. 

BU DA ÖYLE .. 

Fikret; çok afacan, yaramaz bir 
çocuktur. Arkadaşları ile geç:ne
mez, daima kavga eıfor 

Bir gün, küçük bir kız,a uslu 
uslu oynadığını gören babası: 

- Ha ~öyle! der. Uslu us!u oy
nayınız!. 

Afacan çocuk cevab verir: 
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YANKE 
Bu Hava Transatlantiğinin Koltuklarla Süslü Sa-

1 lonları Sıcak ve Soğuk Suları Olan Kamaraları Vardır 
Amerikalıların cseyyar gemı

ismini verdikleri ·bir kocaman 
tayyare, çarşamba günleri sabal>ı 
Nevyorktcn hareket eder, Asor 
adaları ve Lizbon yolu ile Mar -
silyaya gelir. 

Bu yolu, yirmi beş sene evvel 
.!kok ve Bravn adlı iki İngilız 
açmıştı . Şimdi bu kocaman tay -
yare, transatlantik vapurları gibi 
h•ftanı n muayyen gü~ er .nde, 
muayyen saatlerinde gidip ge'.i
yor. 

.. • 

- Karı koca oyunu oynuyoruz. 1 
Henüz nişan!andık. B ı raz sonra 
düğünümüz olacak . .Siz kavg&yı 

1 

ondan sonra seyrediniz!. 

İLK SORGU 

• Yanke Kliper• e ilk hava ge· 
misi denilse caızdir. 40 ton ağır
l ığ ında bulunan bu cuçan gemi• 
nin 1,500 beygir ku\-vetinde 4 
molörü vardır. B:r uçuşta 4,000 
kıl0 mctro mesafe ka'eder, Vasati 
sür'ati saatte 250 kilometrodur. 
H er turlü konforu haizdir. 18 yol
cu ta~ır. 

-
1 

Komiser - (Karakola getirilen 
serser'ye) nerede oturuy? ·;un? .. 

Serseri - Üslü açık apartıman
da!ıı 

Komiser - (İk ınci serseriye) 
ya sen? ... 
İk inci serseri - Ayni apartıma

nın alt katında. 

Big Ben 
Temizleniyor 
Vestminster sarayının Viktor

ya kulesinde büyük bir çalar sa
at vardır. 

Londra ahalisi bu saate B'g B~ 
derler. Bu saatin, her biri 7 met
ro kutrunda dört kadranı vardır. 
Aşağıdaki resimde, iki adamın 

bunlardan birini sildikleri görü
lüyor. 

cBig Bene yani, cBüyük Ben-

jamen. 19 uncu yılın ortasında 

Vestminsterin tamirine nezaret 
eden Benjamin Ha.in ismınden 

kinayedir. Saatin çanı 26,000 ki -
!odur. Yerine konu'duğu zaman 
iyi ses vermediği görülmüş, ye -
rinden çıkarılmış, bazı tadilat ya
pılmıştır. Bu çanın sesi sakin ha
valarda Londranın en uzak ma
hallelerinden işitilir. 

Faydalı Bilgiler: 

Cildin Taravetini 
Muhafaza için 

60 tane tatlı bademin dış ve 
iç kabuklarını ay k a"ık.an 
scııra iki parça şekerle bera -
ber havana koyup iy 'ce döğ
meii. Sonra bır litre su ka
rıştırmalı, tülbendden geçir
me·i, biraz çiçeksuyu ilave et
meli. 

Hergün sabahlan, bu suya 
bir parça pamuk batırıp yüze 
sürmeli. Kuruduktan sonra 
pudralamalı. Cildin taraveti
ni muhafaza eder. 

KEPEKLERE KARŞI 
Taze menekşe çiçeklerini 

bir miktar tatlı bademyağı i
çerisine koymalı, bir hafta 
kadar güneşli bir yere asma
lı. Sonra bir tülbendden ge
çirmeli, bir pamuk par<;asile 
saçların diplerine sürmeli. 

Kepekten eser kalmaz ve 

1 
saç!ar ipek gibi yumuşak o
lur. 

Yanke Klipere bir merdiveni<? 
çıkıL.r, küçük •b:r kapıdan içiri
sine gırilir Büyük ve aydınlık s.
lonunda geq1 koltuklar, oyun 
nıasa;arı vardır. Salonun duvar
larında güzel tablolar asılmıştır. 

Yerler, yumuşak halılarla d5 -
şenmiştir. 

Sağda büyük bir geçid üzerinde 
yolcuların kamaraalrı göze çar
par, hepsinde sıcak ve soğuk sı; 
akar, büyük aynalar, küçük bir 
komodin ve karyola bulunur. 

Tayyare değit, gemi 

cUçan gemi. nin mürettebatı 

12 kişidir. Mutfağı, buz ve yemek 
dolabları görüleek şeydir. ' Mut
fak sobası motör!ü gazle ısınır. 

·Uçan gemi. nin kumandanı 

cKaptan Süllivan• dır. Emri a1'-

Polonyalı Mareşal 
Rydz Smigly 

Pilsudski'nin Sağ Eli Olan 
Bu Büyük Asker, Azim Ve 

İradesi İle Meşhurdur 
Smigly Ridz el

li yaşındadır ve 
Polonyanın cenu
bu şarkisinde Ber
zezani'ıde doğmu~ 

tur. 

Lisede iken en 
çok resım yapmak
la meşgul oluyor
du. Kurşun ka -
lemle ve boya ile 
yoptığı resimler, 
Polonyanın meş -
hur ressamlarının 
takdirini .kazanı -
yordu. Liseyi bi
tirdikten sonra 
Krakovi'ye geldi, 
resım ve felsefe 

tahsiline başladı. 

Krakuvi, o devir
de, J ozef Pilsuds
kt'nin karargahı 

gibi idi. Polonya 
inkıliıbcılarının şe

fi, çodırını bura
ya kurmuştu. 

tında dört pilot, ikl makinist, '"! 
telsiz telgraf memuru, iki gen .ıc 
vardır. 

Yanke Kliper, Atlantiği 40 
atte geçer ... 

Bir Yıldızın 
Kocası 
---

Ancak Karısının ismi!( 
Yad Olunmaktan 

Korkar 
Janin Darsey; tıb fakültesi ta-

lebesinclen Piyer Torra t.esadüf 
etıtiği zaman, henüz ale!Ade bir 

figüran idL Delikanlıya Ski ders
leri verdi. Bir sene sonra ni§atr 
landılar ve 1937 senesi temmuz a
yında evlendiler. 

Babası, büyük babası doktor 
olan Piyer Torra, fakültenin ikin
ci sınıfında idi. J anin de hala fi
güran.. Küçük bir apartımanda 
mütevazı bir hayat yaşıyorlardı. 

Günün birinde Janin, cArtist
lerin avdeti• filmini çevirdi, ve 
bi;yük br muvaffakiyet ve şöhret 
.ı...ı:andı. Her taraftan mukavele 
akdi için müracaat ediyorlardı. 

Avuç dolusu para veriyorlardı. 

J anin zengin o~du. Küçük a -
partımanı terkettiler, yıldız ha -
yatı yaşarruya başladılar. 

Bugün Piyer Torr, Laribuaziye 
hastanesinde asistanlık yapıyor. 

Tahsilini bitirmiye uğraşıyor. Yal

ruz bir endişesi, bir korkusu var: 
Arkadaşları tarafından cMösyö 
Darsey. diye bir Iakab takılması. 

Genç evliler, tatil müddetini ge
çirmek için Royanda bir köşk ki
ralamışlar. Orada, Janinin amca

sı ve haremi ile beraber oturu -
yorlar. 

Pi yer ve J anin sporla valtit ge
çiriyorlar. Janinin en büyük zev
ki ata binip dolaşmak, den.ize gi

rip çıktıktan sonra güneş ban -

Sadık arkadaş

larile beraber eni- \ 

şancılık cemiyeti• 
ni tesis etmişti. 

Genç Rydz ıçın 

bundan daha iyi 
fırsat olamazda. 

Hemen ressamlığı 
bıraktı, bu cemi -
yete dahil oldu, 

1 yosu yapmaktır. 

ve askeri mekte
be girdi. 

Mareşal Ridz Smigly 

1914 de umumi harb patladı. 

Smigly Dydz o v~it piyade ta
buru kumandanı idi. Sonra alay 
kumandanı oldu. 10 mayıs 1916 da 
miralay rütbesini kazandı. 

4 ilkteşrin 1926 da ordu müfet
tişi oldu. 

Pilsudski, vefatından bir evvel 
şimdiki Cumhurreisi Moscicki'ye 
demiştir ki: 

- Şayed, bana bir hal olursa or
dunun başına geçireceğiniz adam 
an~ak General Smigly Rydz'dir .. '. 

12 mayıs 1932 de P ilsudski ve
fat etti. Cumhurbaşkanı, Pilsuds-

kinin vasiyetine riayet etti: Smigly 
Rydz'e Mareşallık rütbesini ver
di ve Polonya orduları başkuman
danı tayin etti. 

Smigly Rydz ilk ordu eminıa -
mesine: 

cAhalinin istirahatini, ilim ve 
san'atın terakki ve tekemmülnü 
temin için kuvvetli bir orduya sa
hih olmak, vatanı sevmek ve uğ
runda terki hayata hazır olmak 
lfızımdır .. .> sözlerini yazmıştı. 

Büyük kumandanın hayatı çok 
sade ve mutevazidir. Boş vakit -
!erini, resim yapmak, felsefeye aid 

1. Staİin K~~alı., 
Binlerce Se>vyet amelesi; biri 

Finlandiya körfezi ile Onega gö· 
lü, diğeri Onega gölü ile beyaz de
niz arasında bulunan iki kanalı 

genişletmek için geceli gündüzlil 
durmadan dinlenmeden çalışıyor
lar. 

Bu kanal açılınca, Sovyet filo
su, Leningraddan Arkanjele ge

çebilecek ve bu suretle Finlan • 

diya körfezinde kapanıp kalm.1k
tan kurtulacaktır. 

•••••••• 1 • 1 • 1 • 1 •••••••••••• 

kitabları okumakla geçirir. Ordu
nun ve ahalinin mabudu gibidir. 



Harb 
Bugün 

Ş~şladığından Makineye 
Ogleye Kadar Verirken : 

(1 inci sahifede1ı devam) 
seyrini, tA başl~ından itiba -
ren bu sütunlarda takib ederek, 
okuyucularımıza yirmi dört saat 
içinde ııeçen bütün vak'alan bil
direceğiz. En son dakikada aldı

~muz bütün haberleri de ayn SÜ• 

tuMarımızda (yani mutad olan 
makineye verirken, en son daki
ka gibi sütunlanmızda) neşrede
ceğiz. Bu suretle okızyuıculanmız 
hem yiımi dört saallik vukuatın 
hulisasım gazetemi7.de bulttalır 

lar, hem de en son dakikanın ha
vadislerini öğreneceklerdir. 

Dün de yazdığımız gibi, Alınan 
orduları evvelki gün sabaha kar
i' Şarki Prusyadan, Koridordan, 
Lehlstanın garbından ve cenub
da Slovakyadan olmak üzere dört 
koldan Poloeyaya taarruza geç -
mişlerdir. 

Ayni zamanda Alman tayyare
leri V81'ŞOVa da dahil olmak üze.. 
re, yedi Polonya ııetırini bomba!'
dıman etmişlerdir. Varşovaya bir 
ve bir buçuk ııaat fasılalarla hava 
taarruzu alb defa tekerrür etmiş
ıe de, ..,ııirde kayda değer mühim 
zayiat ohnamıftır. Bu taarruzlar 
mukaıbll ateş dalayısile dörder 
dakikadan fazla devam edeme -
miştir. 

J3ütiln Polonya ıebirlerinde 

halk kadın ve çocuklar da dahil 
olmak üzere sığınaklar kazmak
tadırlar. Varşovada bul~n üç 
yüz kadar vatandaşımız,_,5efaret -
hanemizin sığmağındaıı iostiıfade 

etmektedirler. 
İLK RESMİ TEBLİÖLER 

Muharebe baş.!adıktan sonra, i
ki tarafın ilk güne aid resmi teb
liğlerinin hulasası şudur. 

Polonya ordusu başkumandan
lığı, dün şafakla beraber, harb i
JAn edilmeden havadan ve kara
dan beklenmedil< taaruzun başla
dığını haber veriyor. 
Tebllğe göre, Alman tayyareleri 

on altı şehir ve mevkii bombar
dı.man etmişlerdir. Şehirlerde si
vil ahaliden ölenler ve yaralanan
lar çoktur. 

Gdnyaya da şiddetli bir hava 
büc:umu yapılml§tır. 16 Alınan 

tayyaresi düşürülınüştür. Pl:ılon
yalılar 2 tayyare kaybetmişlerdir. 
Çarpışmalar, bilhassa kömür mın
takası olan Silezyada daha kanlı 
bir şekilde devam etmektedir. Leh 
topçusu 'bir düşman zırhlı trenini 
ve birkaç tankı tahrib etmiştir. 
Almanlardan birçok esir alınmış, 
üç noktada taamız püskürtülmür

tür. 

Çörçil, eski Hariciye Nazırı Eden, L h 
ve muhalefet partisi liderleri alı-
nacaktır. Bütün dominyonlarda da e Tayyareleri Alman Şehir

lerini Bombardıman Ediyorlar 
seferberlik baş.lamı§ ve harb hali 
ilan edilmiştir. 

Londrada oütün çocuklar şehir 
haricine çık.anlıyor. Takriben dört 
yüz bin çocuk şehir haricine çı.ka
nlacaktır. Bu çocukların yansı a
ileleri ile beraber gitmektedirler. 

Fransada da umumi seferberlik 
bugün ilan edilmiştir. Bazı mın ta
kalar da örfi idare ilam için karar
name ha= lanmıştır. Ayan ve meb
usan meclisleri bugün toplanacak
tır. 

İngiltere ve Fransanın taabhüd
lerini yerine getirmek üzere Po
lonyaya ne suretle yardım edebi
lecekleri bugün daha i,yi anlaşıla

bilecektir. 
AI.MANYAYA GELİNCE ... 

Hitler ve erkamharbiyesi mu -
harebeye karar wrince, Rayiştag 
dün sabah onda içtimaa çağmhnış 
ve Bitler Polonyaya .karşı taarruz 
başladıktan sonra, mecl.isit izahat 
vererek demiştir ki: 

- Danzig ve Koridor bundan 
evvel olduğu gibi Alınanyaya aid
dir. Muslihane tekliflerim redde
dildi. Sulha !karşı aşkımın ve gös
terdiğim sabrın alçaklık manasına 

alınmaması liizı.mdır. Alınan dev
letile şefleri bu hale tahammül e
decek olurlarsa, ben siyasi saha -
dan çekilirim. Tavassut teşebbüs-

fakiyetle bombardıman etmiş ve 

rildiğine göre, Leh tayyareleri bu ol dı Leh l . b 
abalı uk-'-" t k yapıru,...ar r. tayyare' en u-s m ........, aarruza geçere 

tekrar Leh topraklarına dönmüş-

Londra 2-- Varşovadan bildi - ı nın mulrtelif şehirlerine akınlar 

Şarki Prusya ve Şarki Almanya- ralardaki askeri hedefleri muvaf- !erdir. 

Fransız Kabinesi Kararını Verdi 
Par:is 2 (Radyo)- Fransız ka - lınmıştır. 

Fransız milli müdafaa tedbirle binesi öğleden evvel toplanmış -
tır. Saat on bir buçukta toplan-

rinin tam olarak alındığı ve bü -
tıya nihayet vermiştir. İçtima Al-
manyanın istilii hareketlerine mey- tün hazır'.ıklar itmam edHerek 

dan vermemek için tedbirler a - vaziyetin inkişafına göre hareket 

tedbirlerinin veçhesi tanzim edil
miştir. 

Bu arada Balkanlarla Türkiye
nin de harb karşısındaki vaziyeti 
tetkik edilmiştıir. 

Ruzvelt Amerikanın Müdahale 
Edeceğini Söyledi 

Vaşington 2. (A.A.) - Ruzvelt \ hur, Hariciye Nezaretinden tev - ı aline de demiştir iki. 
Avrupa vaziyeti hakkmda matbu- sik edilen membalardan çıkacak . •- Yalnız böyle olmasını te -
at mümessillerine beyanatta bulu- hadiselerden başkalarına ehem.mi- j menni etmekle kalmıyorum, buna 
narak önümüzde.ki günler içindıe yet vermemelerini tavsiye etmiş. muvaffak olacağımıza kailim, hü
Avrupa vaziyetinin kat't bir isti- Alman _ Leh hadiseleri hakkında ktirnet lf:ıu sahada elinden geleni 
kamet alacağını, Amerikanın hattı •istila• tabirini kullanmış olan yapacaktır. 
hareketinin tasrih edilmesine yar- Ruzvelt bitaraflık kanununu ye-

1 

Kabine toplanarak iki saat ka-
dım edecek olan efkan umumiye- niden tetkikten evvel vaziyetin ta- dar vaziyeti görüşmüştür. 
nin aklı selimine itimad ettjğini vazzuhunun bekleneceğini söyle - Alman yadaki Amerika sefiri is
bildirmiştir. miş ve Amerilcanın bir ihtil3.fa ı tifa etmiştir. Sefire Hariciyede 
Efkan umumiyeye Riyaseticum- sürüklenip sürüklenmiyeceği su- başka bir vazife verilecektir. 

Fransız Gazeteleri Alman Teca
leri suya düştü. Garbda hiçbir şey ... •• H k k d 
isteın1yorum. İtalyaya teşekkür e- V UZU a 1 n a Neler Yazıyorlar? 
derim.• p · 2 ( 

arıs A.A.)) Alınan teca- rik etti. Hitler tarihde misalsiz bir Meclis bıttabi alkış.!arla Hitler'i -
tasvib etmiştir. 

Almanya üzerinden bütün tay
yare uçuşları yasak edilmiştir. Hiç 
bir memlekete tren tahrik edil -
memektedir. Mektebler kapatıl -
mıştır. 

Danzign ilhakı üzerine Milletler 
Cemiyeti komiseri Burl<hard ııe -
birden ayrılmış, daıresine Alman 
bayrağı çekilmiştir. 

vüzü hakkında gazeetlerin müta-
leaları şudur: 

Figaro yazıyor: 
•Fransa tarihte birçok imtihan

lar geçirmiştir. Şimdiki imtihan 
şüphesiz eskiden geçirdiği imti -
hanların en korkuncudur. !!unun
la beraber memleketimiz huna da 
karşı koya<:ak ve mu.kaJdeı;atı 

mevzuu bahsolduğu zaman kPndi
sinde hiçbir zaman eksile oıınıy2n 
cesaret, soğukkdnhlık ve ~.~ilmez 
azmi ile bu sefer de muvaffak o
lacaktır.• 

.Pelit Jurnaı. yazıyo~: 
J'iihrer'in arzusu fe.13.kel: tah-

mes'uliyet taşıyacaktır.• 
.Journalı yazıyor: 

cMes'uliyetler davası hakkında 
şimd.den hüküm verilmişt•r. 25 se
ne evvel ikinci Vilhelm ile Jlduğu 
gibl bugün de Hitler ile Almanya 
•bu hale• sebebiyet vermiştir.> 

.Malin yazıyor: 
öbür tarafında hazırlanmış olan 

.Fransa ile İngiltere için Ren'in 
bu ödenmez cinayetin neticelerin
den korkacak birşey yoktur. Cihan 
şaruu ve hakim mevkilndedir.• 

.Excelsior. yazıyor: 
~Kralın ha.beri olmadan Blırnıark 

ta:ra.ündan gönderilııniş olan meş-

hur Ems telgrafındanberi usuller
de bir değiş.iklilc olmadığı görül -
mektedir. O zaman Bismark harbe 
sebebiyet vermek için sefirimizin 
tahkir edildiğine dair asılsız bir 
iddia serdetmişti.• 

.Oeuvre• yazıyor: 
•Niliayet Führer bütün dünya

ya meydan okudu ve bunu en ha
fif tabir ile manevi, maddi ve bel
ki de askeri vaziyeti tehlikeli ol
duğu i:ıir anda yaptı.• 

Popolaire> yazıyor: 
.Harbi bir tek adam istedi. Har

be bir tek adam başladı. Harbin 
Avrupaya ve dünyaya yayılınasına 
henüz bir tek adam mani olabilir.> 

Ve bugün öğleye kadar dört 
cephe üzerinde Alman ve Polonya 
muharebesi bütün şidcleWe devam 
etmiştir. Polonyalılar iı;Jhassa ce
nutıda büyük mu>:affakiyctler kay
detmışler ve Alman kıtaatını püs
kürtmaşlerdir. Bu vaziyeti taki'> 
eden diğer haberler j.re yukarıda 

işaret el.f.iğiıniz gibi makine:;•c ve
rirken sütunlarımızda d:ı haro:n 
devamı müddetince dai'l'la gazete
mizde bu bul8sayı bulacaksınız. 

RUZVELT YARIN BİR NUTUK 

Kanada Hükumeti de Bütün Kuvvetlerini 
Seferber Etti 

eöYLiYECEK 

Otfowa 2 (A.A.) - Kabine hü
kUı:net.e icabında parlamentodan 
müsaade a1maksızın derhal hare-

leri kanunu> nu mer'iyet mevkiine 
koymuştur. Hükfunet derhal milis 
kıtaatı ile hava ve deniz kuvvet -

kete geçmek için fevkalade sala- laini seferber etmiştir. Bu kanU1l 
hiyetler bahşeden charb tedbir - hükümete matbuata sansür koymak 

ve milli menfaat namına her türlü 
tedb'rler ittihazı müsaadesini bah
.şetmektedir. Fransa ve İnglltereye 
;ptidai maddeler ve mühimmat ye
tiştirilecek.tir. 

Bu Sabah Gelen Yol
cuların Anlattıkları 

Bu sabah saat 10 da birkaç da
kilca !asıla ile gelen Aıvrupa tren
lerinden çıkan yolcular arasında 
İngiltere, Fransa, Almanya, İsviç
re, İtalya, Macaristan ve Yugos -

lavyadan gelenler de vardır. Bun
ların verdikleri haberlerin hula -
sası şudur: 

İngiliz donanması halen bugün 
Alman sahillerini abluka etmiş 
bulunmaktadır. iBu gemiler muh

telli istikametlerde mütemadiyen 
sahilleri kontrol etmekte ve Ami
ralliğin .ateş• emrini beklemek
tedir. 

Diğer taraftan Manş denizinde 
yüzlerce nakliye gemisi, harb ge

ıı 
profesörü Hüseyin Cahid Oğu\n 
çoğu Berlin ve Münihde okU) 
150 talebemiz, birçok v,.tand~ 
larımrz çıkmıştır. Talebelerim • 
çoğu tah!ili yarıda bırakarak ge· 
mişlerdir. r.J• 

Almanyadaki beynelmilel kO 
reye gitmiş olan Hüseyin :fliİSn~ 
nün başkanlığındaki 17 ecz:ıc ııı 
zın orada kaldıkları hakkınd• ~ 
len haberler ailelerini endişe!~ 
düşürmüştür. Bu sabah b•~. 
eczacılar istasyona gelerek ııı~ P' 
lekdaşlarını bcklemişlerse de .. 

· rıJll' lar gelrnemışlerdir. Eczacııa ııt' 
zın Almanyadan çıktıkları ve·~. 
len Yugoslavyaya kadar geldi 
leri öğrenilmiştir. 

milerinin refakatinde olarak İn- • )lB" 
giltereden Fransaya gidip gelmek- Yolcular harbin pat.ıad.gı . 

berını ancak Belgradda oğrenııı~ 
tedir. Bu vapur! arın içleri İngiliz 
askerlerile doludur. Bunlar Fran- !erdir. I>' 

Çocukları Avropada bulunanı-
saya ihrac edilmektedir. çok aileler her sabah 3irkccı ~-

İtalya, Almanya ile olan hu- rına dolmukta ve yavrularını 
dudunu kapamış ve Brenner ge- ı kted' ı eme ır er. aJe" 
çi.dine mühim miktarda asker tah- Öğrendiğimize güre Türk ~! ır 
şid edilm.lştir. besini ve vatandaşlarını hamı ı)' 
Yuıgoslavyada da büyük askeri lan daha iki tren yolda buJuntıl 

hazırlıklar göze çarpmaktadır. tadır. 

İstasyonlar askerle doludur. İn- VAPURLARIMIZ GELil'oJI 
gi'.tereden başlıyarak Fransa, 1 - .. ıerf 
talya, İsviçre, Macaristan, Yu - İht.iyati bir tedbir omlak u . , 
goslavya ve bilhassa Bu!,garis _ hükfunet Akdenizdeki gerrıiler~ııl 
tanda bütün istasyonlarda stok mizin Marmaraya dönrrıeıer ilJ 
kömür yığınları görülmektedir. emretmijtir. İzmir ve Mersiııe,ıe-
Adeta bütün İstasyonların man _ seferini yapmak üzere dün h sı. 

ket eden Kadeş vapuru bU 
zarası kömür yığınlarından sim-
siyah olmuştur. bah limanımıza dönmüştür. ~ 

Akdenizde daha üç vapuruıl'.,, 
Sulh ve hürrıyet memleketi ad- ç pv 

dedilen İsviçre şehirlerinde bile vardır ki onlar da bugün 
8
,r. 

gözlerin alışmadığı bir manzara kaleye girmiş bulunacak!;...,. 

olarak yer yer süngülü asker kııt- :• 
111 
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- O 
a~?r~ görülmektedir. Denilebilir ki lngiltere KraJıııl 
butun İsvıçre asker olmuştur. 

İngilterede~ gelen Türkiye va- Milli Şef' e 
tandaşlanna lngiliz hükumeti ta-

rafından .yolda ıazım olur· kay- MesaJ"ları 
dile meccanen gaz maskeleri ve -
rilmiştir. Bütün İngi.lli:lere mec
canen gaz maskeleri dağ>tılınıştır. 

Bu sabah İrıgiLtereden gelen yol
cuların bavullarında ve ellerinde 
İngilizlerin vermiş olduklan gaz 
maskeleri vardı. 

Oslo parlamentolar kongresi.ne 
gitmiş bulunan heyet azalarından 
Profesör Şükrü Esmer bu sabahki 
ekspresle gelmiştir. Profesörün .i
fadesine göre heyetin diğer iki a

zası General Besim Ömer Aka
lınla Ahmed İhsan Toqöz tren 
bulamadıklarından Cenevrede kal
mışlardır. İlk fırsatta gelecekler
dir .Bu sabahki trenlerle Ankara 

(1 inci sahifeden d/!1-..ı 
"r 

kaviyyen bağlı olduklarını S~ı· 
mekten derın ma'1zuziyet ~ 
tiğimi temin ile bahtıyarıITI·' .~ 

•. )-> 
Reisicumhurumuz inönU· rıP 

hazretlerinin dostane mesai!~ 
1 
,~ 

dan çeik mütehassis olduklsrı~ 
bilmukabele hararetli selliJll1 

1 
. 'bl" "'Ilı nın Kral hazretlerıne ı a6· 1 

bütün dünya için ıztırab'ı 013·~!.I~ 
zamanlarda Türkiye ve 1nll1 

• 

nin birbirlerine dostluk rab' 
,, 
• 

larile kuvvetle bağlı oınıalal• 
0 

kendilerinin de çok meııın°, ı 
du.klarının ilaveten arzını b") 

hukuk fakültesi medeni hukuk elçiden rica etmişlerdir Alman tebllğinde de şöyle de
niyor: İlk günün bütün hedefle -
rine vanlıruşlır. Cenub kıt'aları 

Neumarkt - Sucha hattma var -
mıştır. Motörhl kuvvetler her cep
hede ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. Tayyareler birçok 
tayyare kararg3hlarını ve askeri 
mües6eseleri tıhrib e1mlştir. Al
ınan tayyareleri Polonya havası
na hAkimdir. 

Vaşıngtan 2 (A.A.) - Reisicum
hur Ruzvelt, puar günü saat 21 de 
Amerikan milletine hitaben radyo
da bir nutuk söy liyecektir. Nutuk 
oo çeyrek saat devam edecek ve 
Avrııpadan işfülebilecektir. 

Holô:nda Hüküıneti de Harb Halini İlan Etti- -

İNGİLTERE VE FRANSA NE 
YAPIYOR? 

Polonyaya karşı Alman taarru
zu baş.lar başlamaz. İngiliz Baş -
vekili Çeınberlayn Avam k&mara
aını dün akşam 18 de fevkalade bir 
toplantıya çağırarak hula aten şu 
sözleri söylemişt.ir; 

•- Artık fazla söa söy !emek za
manı geçmiş, harekete geçmek za
manı gelmiştir Almanyaya şid -
detle mukabele edeceğiınizı bil -
dinniştik ., bu sözümüzü tulaca -
ğız. Tarihdc ilk defa bu kadar fe
ci bir felaket mes'uliyeti Hitler 
gıbi bir tek adamın elinde kal -
mıştır. İngiltere hazırdır. Geçen 
buhranlı günlerde bir hal çaresi 
aradığı için Musoliniye te ekkür 

ederim.• 
Başvekılın nutkundan sonra 

meclis askerlrk kanununun 18 den 
45 yaşına kadar teşmılint ve harb 
masrafı olarak da 500 milyonluk ı 
tahsisatı .kabul etmıştır. UmurnJ . 
ıefcrberlik ilan ed;Jmıştir. Donan
ma sefer.her haldedır. Kralın im
zaladığı beyanram !er bütün şe

hırlcrde duvarlara asılın~ ır. 
BİR HARB KABİNESİ TE KİL 

EDİLECEK 
Vazıyet dolayısile İngılterede bir 

h -b kabınc • te.,Jti! edılecektir. 

Bu ka -,eye cskı B rıye Nazın 

••••••• 1 ••••••••• 1 ••• 1 • 1 1 •• 

(l inci ıahiJeden deram) 
tikbale, hadiselerin tec:elli ve in
kişafına intizar etmektir. 

Türk vatanı, Milli Şefin defa
atla işaret buyurdukları &ibi her
hangi bir ihfüa•a sahih değildir. 
Bütün dava. ı dahilde ve haricde 

>yiik bir sükıinet ve vakar manza
rası arzetmektedir. Vaziyetin feci 
olmasına rağmen Faris şehrinin 

manzaraı::ı dcğişmemlştır. Faris -
liler tam bir sükiınet muhafaza et-
me!ttedirler. Seferberliğin ilanına 

dair olan beyaz fizl<'l' ö-
nünde toplanan halk, ıru -
küneti muıbafa.za etmekte -
dir. Ş~hirde münakalai, eski faa· 

• 1 ' •• ~ • "--.,~ • • ~-..,;:;!' t ~~· . 

landa üzerinden uçabilecektir. Be
yaza boyanan kızıl haç tayyarele
rinin uçmasına müsaade edilmek
tedir. 

ROMATİZMA- LUMBAGO - SİYA tl1' 
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No. 73 Yazan: Rahmi Yağız 

HiKAYE: 

Kazançlı 
Bir iş 

( 4 üncü sahifeden devam) 

yorum. diye 9Öze başlaYJp on 
bin lirayı gönderdi. Mektubun al
tına da bir ham.iş ilive etti: Fab
rikafanmız çalışmağa başlayınca 
kanma bir kürk göndermenizi ri
ca ederim.• 

* 
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VE BliiNs SARA 

No.73 Yasan: 11. SAıır:İ KARAYEL 

Zigzag Rota ile Hareket Etmek 
Mecburiyetindeyim Dört ay sonra Bayan Bönoğluna 

Baltacı Ağasının Saraydan 
Gelişi Herkesi Korkutmuştu 

Sizden Azami İki Saat Sonra Oradayım, Ben 
Gelmeden Bir Yere Gitmeyin 

kül rengi nefis bir kürk geldi. 
- Aferin ... Namuslu adamlar -

mış!. Hem göriiyol"&U.11 ya, yeryü
zünde herkes dolandırıcı değil -
<lir. Kadınlara karşı hürmet bes
lerler. İşte kürküm geldL 

Filotil!Ayı teşkil eden gemiler 
l"arhisar, Taşoz, ve Samsun des
troyerlerile amralin bulunduğu 
son Yarhlsar süvariıti Ziya, Ta -
şoz süvarisi Necati, Basra süva -
risi d:ğer Eın kaptanları Muave
netimilliyeye çağırdı. Onlara şu 
ciTektüi verdi: 

- Rüsumat motörü .. Arkasında ı 
bayrağın 9Crçeveslııden belli .. 

Gümrük memuru o tarafa iler
ledi. Süvarilerin yanına geldi. Se
lam verdi. Sol elinde tuttuğu mavi 
boyalı bir zarfı uzattı: 

Bönoğlu memnundu, yüzü gü
lüyordu: 

Diğerleri de tasdik ettiler: 
- Evet, rüsumat motörü ... A -

caba bir kaçakçılık vak'ası için 
yardrm istemeğe mi geliyor?. 

- Boşuna yonıluyordur. Ami -
ralin kat'i emri var. Kendisi gel
meyince bir tarafa hareket etrni
yeceğiı! 

- Ya mühhn bir vak'aysa! .. 

- Efendim Erdekten geliyorum. 
Liman reisi bey bir telgraf alıruş
lar, bir düşman tahtelbahri hak
kında imiş. Sür'atle buraya getir
memi, donanma kumandanına ver
menıi söylediler. Buyurun. 

- Asıl mühim olan şey senin 
kürkünün gelmi§ olması değil. 

- Ya nedir?. 

- Bizim çütliğin i:je başlaıntf 
olması, fabrikalarımızın işlemek
te olduğu ... Asıl mühim olan bu .. 
Dokuz ay sonra kazancımızı ala
cağız. 

- Şimdi gemiler birbirinden 
ayrılarak hareket devam edecek. 
Taşoz, Anadolu sahili ile kanal hat
tı arasındaki kısımda seyre b~ -
lıyacak; Basra, kanal hattı üze
rinde ilerliy~k, Yarhisar da ka
nal hattının dığer cihetinde, Ru
meli sahili ile hat arasındakı nok
tayı tarayacak bir rota taklb ede
oek! 

- Tahetlbahir !şhıden gayri hiç 
Dedi. Kaptanlar birbirine ba -

k1ştı1ar, 
Bönoğlu o gece rahat bir uyku 

uyudu ve yüzde yirmi beşten 11e 
kazanacağını hesabladı. bir vak'aya ehemmiyet vermiye

ceğiz! Emir sarih!.. 
Ziya kaptan :ı:arfı aldı, arkadaş-

Bütün hızınız, ve azami dıkkat, 
tarassud kabiliyeti ile Marmara a-. 
dasına gideceksiniz. Orada beni ı 
bekliyeceksiniz. Ben. yalı\ız iske
lel-ere uğrıyarak ve gemiler ara -
sında zikzak bir rota ile dolaşarak 
hareıket ed~öım. Sizden bir, aza
mi ik, saat sonra ben de oraya 
geleceğim. Ben gelmeden bir \a
rata ayrılmıyacaksınız! 

Üç binbaşı bu emri not ettiler. 

Motör geldi.. Doğru Yarhisara 
albora etti. İçinden ünüonnalı bir 
muhafız memuru çıktı. Merdiven 
başında duran vardiyaya sordu: 

- Süvari beyi görmek istiyo -
rum. Erdek liman reisliğinden bir 
telgraf var da .. Onu vereceğim. 

Nöbtçinin kıç güvertede duran 
suvarileri göstermesine kalmadan 
Ziya kaptan seslendi: 

- Ne var oğlum .. Ne istiyor o 
adam. 

Neler yükseluesle anlattı: 

- Bir haber getirmiş Erdekten 
efendim. Zatmm görmek istiyor! 

- Bırak gelsin! 

larına damştı: 

- Açalım mı dersiniz? 
Ötekiler mukabele ettiler: 
- Bilmem, amirale mahsus ise 

açamayrz! Üzerini ohısana! 
Ziya Bey zarfın üııerini oku -

du: 
- Marmarada bulunan takib 

müfre7esi komodorluğuna! 
- Başımızda amiral var .. Ona 

verelim! 
- Şimdi amiral burada yok. Ge

tiren efendi de bunun bir tahtel
bohir ihbarı olduğunu söylüyor. 
Mesele mühim ve müstaceldir. A
mirali beklemeden açabiliriz. 

(Devamı tıaf') Amirali selamladılar, Muaveneti
milliyedcn ayrılarak kendi gemi
lerine döndüler. Filotillil harekete 
geçti. Birkaç dakika sonra da her 
destroyer kendisine düşen mınta
kaya girdi. Amiralin verdiği rota 
ile yola koyuldu. 

Marmara adasına kadar hiç bir 
İ!'<e, tahtelbahre dair bir emareye 
tesadüf edilmedi. Öğleden bir saat 
kadar sonr üç destroyer de Mar -
mara adasında bulundular. Kap -
tanlar Y arhlöarda, Ziya Be
yin ııemısinde topland1lar. Su -
§onu bek1emeğe, bu müddet zar
fında da sohbete başladılar. 30 da
kika kadar bir zaman geçti. Tah
telbah :r mevzuu etrafında bazı 
fıkirlcr ileri süren Necati kaptan 
bilhassa şu noktada ısrar ediyor. 

Propaganda Ve 
Sinir Harbi Geçti

1 

Felaket Çattı 

- Tahtelbahirlere karşı en iyi 
silah ,.e en mükemmel mücadele 
vasıtası yine tahtelbahırdir. Ami
ral n çuı bunu bıze yüklüyor?. 
Revdl donanmasından karargahı 
umumi vasılas le Marmara ıçin 

tahtelb ' rr istl'Dl.İyor? bunu bir 
türlü anlıyamıyorum! .. 

Diyordu. Necati kaptan fikirle
nl hararetli bir d ile anlatırken 

Yarhısann vardabandırası sün -
riye, bir motörün kendilerine doğ
ru geld:ğıni rapor etti. 

Süvariler dürbünlerine sarıldı

lar Baktılar. Rrza kaptan söylen
di: 

( 4 üncü sahifeden devam) 

he gerisindeki sivil halk da mu
harib kuvvetlerden farksız görü.
leeektir. Düşman tayyarelerinin 
atacağı bomba!ar yalnız fabrika
lara değil, evlere de atılacaktu. 

Almanlann sinir harbinde yap
tıkları saymırkla tükenir gi -
bi değ<:dir. Buna mukabil Leh -
lilerin hakikaten metanet ve iti
dallerını nasıl muhafı:za ettikleri
ne şaşılır. Lehlilerın sabır ve 
tahammıilıinü tüketmek ıçin her
şey yapılmıştır. Mesela yalnız 

Danzigi değil, Pomeran ·a, P011r 
nan ve Yukarı S.le2yayı da ala
caklarını göstermek için bir ha
rita yapıLınış ve bunda bütün bu 
sayılan yerler Almanyanın olarak 
gösterilmiştir. 

Sonra daha başka resimler de 
vardır. Mesela Lehistan orouları 
başkumandanı Mareşalin Birli -
ne giderek emir a dığıru ve Al -
manlaı·a yalvardığını· gösteren 

ve Lehleri sinirlendirmek ıçın 

uydunılmuş, yapılmış, baSJlmış 

ve dağıtılmış olan çe.şıd çeşid re

simler de böyledir. Berlinden çı
kırılan haberlerde hep tekrar e
diliyirdu ki artık Rusya ile Al -
mınya arasında muahede imza -
landı~an sonra garb devletleri, 

yani Fransa ve İngiltere de Le -
histanı bırakacaklar, o zaman Le

histan da Almanların kucağına 

düşecektir. 

Bunları daha zıyade uzatmağa 

lüzum olm:ısa gerek. İııgi:tere ile 
Fransa Lehistanın .stikli'ıline, mev
cudiyetine edilıx=ek herhangi bir 

taarruzu siliıhla ve kuvvetle mü
dafaa etmek üzere Lehistana yar
dım ed ceklerini taahhüd etmiş -
!erdir. 

Fakat sinir harbi derken, nilia
yet hakiki harb gelip çattı. Baka
lım, bu müthiş badırenin sonu ne 
olacak? 

Yirminci Asrın Robensonları 
Ya,an: IAYNE - REİD 

Gön:lügu manzara ile şaşaladı. 

Hemen geri döndü, atına bindi, o 
manzaraya doğru ·ıerledı. Ta aşa
ğıda cennet gibi bir vadi vardı. 

Ağaçlar, akar su;ar, kui sesleri ... 
Rober evvela serab gördüğü

nü sandı. Fakat yeşıllik kokusu a
lan at kışnedi. 

Ro!l bu vadınin yolunu a
raştırmağa başladı. Fakat akşam 
olmuştu. Geride otuz kilometro 
Yolu vardı. 

Karısuıın yanına ancak gece 
Yansı döndü. Bayan Rolf çok me
rak etm!şti. Rolf müjdeyi verdi. 
Ertesi sabah bu geceledikleri ye
re: .Geyik kampı. adını verip o 
Yeşil vadiye ı:ideceklerd.i-
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Araba ertesi günü öğleden son
ra saat birde bir gün evvel Role 
fun atını ağaca bağladığı yere 
geldi. Bundan ilerisini ertesi gü
ne bıraktılar. Hayvanlar hayli yol 

almrş, hayli yorulmuşlardı. 
Hep bir ağızdan h&ykııdılar: 
- Burası cennet. 

- Evet amma, daha ileriye na-
sıl gideceğiz? 

Bayan Rolf meraktaydı. Çün
kü asıl yeşil ve ağaçlı vadi bir 
uçurumun dibinde görünüyor -
du. 

Küco: 

- Yol buhnayı hayvanlara bı-

Türkçesi: SİS 

rakalım ded:. Onlar taze ot koku
sunu aldılar, gidilıx=ek yolu da 
bulurlar. 

Ertesi günü Küco ile Rolf yolu 
aradılar, döndüler. dolaştılar, her 
taraf uçurumdu. Bu aşağıdaki va
di erişilmez bir cennetti. 

Nihayet Küco, hayvan ayakla
rının açtığı dar bir patika buldu. 
Bu dar yol kıvrıla k1Vrıla aşağı 

vadiye kadar iniyordu. 
Kampa döndüler. O geceyi çok 

neş'eli geçirdiler. Ertesi sabah yo
la çıktılar. Patikanın önünde ara
ba durdu. 

Frank He Hanri derhal aşağıya 
inmek arzusunu gösteroiler. Ba
ba mani oldu. Onların annelerinin 

* 
Bönoğ.lu iki senedir bu kazan,. 

cını hesab}amaltla '"'kit geçiri -
yor, Oklanddan haber gelmiyor
du. 

Sekiz on mektub yazdı, cevab 
alamadı. 

Karısı ateş püskürüyordu: 
- Ben sana Ruslara emniyet e

dilmez demedim miydi? 

- Okland Amerikada. 

- Amerikada mı? Neden bunu 
önce söylemedin?. Eğer söyle -
miş olsaydın dünyada para gön
dertınezdim. 

Kocasının boyun büktüğünü gö
rünce hay krrdı: 

- Mösyö Ruzvelte şikayet ede
lim!. 

Üç ay sonra, yani iki sene so -
nundan üç ay sonra Avrupa ga -
zetelerinde büyük bir dolanırıcı 
şebekesinin yakalandığını oku -
dwn. Kolorad<ıdaki kedi çütliği 
hayalden ibaretti. 

Bayan Bönoğlu buna da şaştı: 

- İyi amma bana kürk yolla -
dılar. 

Bönoğlu güldü: 

- Senin kürkün ta vşıındı. 
- Ne biliyorsun?. 
- Kürkçülere gösteTdım. On 

liralık bir kürkmüş .. 

Bir müddet düşündüler. Niha
yet Bönoğlu konuştu: 

- Neyse, bu işte de yine 10 lira 
kazancım var!. 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakiiltesi Kulak Cogaz, 

Durun Do!;eııti 
Taksim Cumhuriyet caddesi 17 

M.ua1'1ne Pasardan maada giınler 3-1 
Telefon: Uf94 

Diş Tabibi 

Ratip Türk oğlu 
Adres: Sirkecide Viyana oteli lllJ'U1 

birinci kal No. ZI 
tılua1ene ııaaU: Öiıedeıı 10nra 14-%1. 

yanında kalmaları şarttı. O, Kü
co ıle beraber a~ğıya inecektı. 

Ellerınde balta, omuzlarında tü
fek inmeğe başladılar. Aşağıda 

kendi!erine güç yol açtılar. Bütün 
dallar bırbirlerine dolanmıştı. An
cak tektülc boş yerler vardı. Bu 
yerleri de hayvanlar açmıştı. 

Rolf ile Küco bir ırmak kena -
rına geldiler. Irmağın bir kenarı 
kuru idi. Bu yoldan araba ilerli
ycıbilirdi. Diğer yanı meyilli idi. 
Bu meyillikte ağaçlar, çiçekler 
varoı. Orman da pek sık değildi. 
Rolf bu yerde kamp kurmağa ka
rar verdi. 

Üç saat sonra araba ormanın bu 
kenarında durdu. Serbest bırakı
lan atla öküz ağaçlıklara daldılar. 
Çocuklar çimenlerde oynuyorlar
dı. Beyaz insan görmiyen acaib 
kuşlar, dallardan sarkarak bu ye
yeni gelenlere hayretle bakıyor
lardı. 

Gün kararıyordu. Dinlenmek 
karar!tıJ vıerdilec. Aral:ııayı 'ır -

Ha il Paşayı Yatağından Kaldırdılar, Padişahın 
Kendisini istediğini Haber Verdiler 

Padişah vüzerasmı toplamadan 
bir gece evvel aabaha kal'fl Halil 
Paşayı yatağından kaldırarak ya
nına çağırmıştı. 

İkinci Mehmed, o gece de saba
ha kadar İstanbulun fethi üzerin
de kafa yormuştu. Yatağlna yat
tığı halde uyku tutmamıştı. 
İstanbulun fethi iradesini vezi

ri azamına tebliğ etmek ve onun
la bazı meseleler hakkında ko -
nuşmak üzere çağırtıyordu. 

Halil Paşanın sarayına padişah 
tarafından sabaha karşı gelen bal
tacı ağası herkesi korkulmuştu. 

Halil Paşayı yatağından kaldırdı
lar.. Padişahın istedığini ar<etti
ler .. 

Veziri azamın aklı başından git
~ti. .Pad'şahın muhakkak suret
te kendisini idam etmek için ça
ğırdığına hükmetti. Ve korku -
sundan titremeye başladı. Apdest 
aldı. Ve yanına nadide müce\-he -
rat ve torbalarla inci ve altın a
larak padişahın sarayının yolunu 
tuttu. Çoluk çocuğile lıeW!aşmıştı. 

Vez · i azam, titriyerek huzura 
girdL Torbalarla mücevherat ve 
paraları bir yana koydu. 

İkinci Mehmed, veziri azamının 
telaşmı anlamıştı, kendisine ge -
tirdiği hediyelerin ne demek ol
duğunu hissetmişti. Fakat; hain 
veziri azama hiç renk vermedi. İl
tüat etti ve güler yüzle: 

- Ne o la.Wn? .. Korkmuş gö-

rüyorum şeni? 1 
- Vakitsiz çağırmamın sebep

leri büsbütün başkadır .. 
Yastığım, yatağını, yorganını 

göstererek: 
- Görmez misin halimi? .. Gece, 

gündüz uykum yoktur. Bütün dü
şüne<'ler m İstanbulun fethidir .. 

- .... \. 
- Yarın Paşaları topla bir mec-

lis aktedeLm ve artık Kostanta -
niyenin fethi çarelerini düşüne

lim .. 
- İrade ve ferman padışahı -

mındır ... 
- Hemen, sabah namazından 

sonra top analım olmaz mı? 
- ..... . 
- Sen onun içın böyle vakit

siz çagırdım lalam .. Korkma, ba
bamın yadı.garısındır .. .Mücevher 
ve altın torbalarını da giderken al 
götür .. 

- Aman efendimiz, hituf buyu
runuz, kerem eyleyiniz .. kulunu
za ... 

- Yok, yok ... Sen onları al git! 

maktan geçırmek ıçin hayli uğ -
raışmışlar, taşlarla bendier yap
mışlar, köprüleT kurınuşlardı. 

Yatmadan -evvel karınlarını 

doyurdular. Mükemmel bir geyik 
çorbası ile, geyı.k rostosu yapıp 

yediler. 
Birdenbire hepsi kulak kabart

tı. Bir gürültü, ormandan ırmağa 
doğru uzanıyordu. Bir hayvan, 
kuru yapraklara basarak yürü -
yordu. Dalların arasında üç baş 

altı göz göründü. Bu acaib hay
vanlar, yalç.m dağlarda yaşıyan 

garib mahluklardı. At büyüklü -
ğündeydiler. Burunlarının üs -
tünde büyük boynuzlan vacdı. A
zametli azametli i!erJıediler ve 
ömürlerinde hiç .görmedikleri şey
leri, yanmış ateşle arabayı gö -
rünce duraladılar. 

Rolf Küconun kulağına.: 
- Şimdi ka.çacaklar diye fısli

dadı .. Şöyle yaklaşıp ateş edeyim 
'? mı .. 
- Vıının.a.v.ınız. Eğer kaçırır • 

Çoluk çucuğıma ver ... dedi. 1 
Halil Pa~; korktuğuna uğra -

madan Padişahın yanından uzak-
laşmıştı. J 

Fakat: iş fena idi. Bizans elden 

gidiyordu. Bu güzelim Halil Paşa 
arpalığı silip süpüre~ekti. 

Likiu, İkinci Mehmed tarafın -
dan İstanbulun fethi !kolay ola -

mazdı. Kendi gibi bir vniri ol -
duktan sonra; ne yapar. yapar İ

kinci Mehrnedi bu işten vazgeçi -
rır, korkutur ve yin-e EcHrnede o

turturdu. 
Halı! Paşa; sabah namaD sıra

larında Paşalara haber yolladı. 

Ve Divanda toplanmalarını em -
retti. 

Paşalar, namazdan sonra, atla
rına binerek divana gelmişlerdL 

Padişah da çok geçmeden ma -
jyetile geldi. Karabulut efendisi
nin yambaşında bulunuyordu. 

Vüzera ve hocalar ahzı mevki 
ey !emişti. Padişah bir sedir üze
rine uzandı. ve meclisi açtı ve ha
raretle: 

- Millet ve devletin istekleri 
vardır ... Dedelerimin, babamın va

siyetleri vardır. Hele, dedem Yıl
dırım Beyazıdın abdı peymanı 

vardır .. Benim de, vvela Cenabı 

istediği vüzerasınca a laşılmış b~ 

lunuyordu. Padişah, son derece ~ 
nirli ıdi. İkide bir de kalın ve ı;lL 
rah bıyıklarını parmakları ara • 
sına alarak büküyor, ikide bırd 
sağ elini haııÇ<!l' nın ka bzesine gC: 
türerek ve bir arslan gcbi gök -
reyerek: 

- Hepinız biliyorsunuz ki, Bı

zans denilen İmparatorluk artılı 
tefessuJı etm.ştir. Rum milletı, d 
ni satılığa çıkarılmış blr sürü ha
linde ne yapacağını ~ırmıştır 

Osmanlı 'I'ürklerinin a !eti, hı -
ristiyan tebaasına karş:ı olan aza
mi hürriyeti, hıristlyanlı:rı. b zle

re içten gelen bir arzu ile ba 1 -
mıştır. Türklü~n yaşaması ve oı 
safta bulunması için Bizansı fet 
hetmek g-erektir. Ben, vazil ·
yaptım. Kostantaniyenın zap'ı i• 
çin lazım gelen planları h zır • 

!adım. Biliyorsunuz ki; or'1..ımu2 

da hazrrdır ... Fakat; yapıla,ca J 
ha birçok şeyler vardır. Ş mdı r 
ları size dikte edeeeğim. lr 
mi har!iyyen tatbik edece z 
şüphem yoktur. Aksi hattket er 
!er hakkında d'.n ve dev t ~ a · 
mına ol hamin ke:lesini uçunca 
ğımı söylememe hacet yoktur. B 

naenaleyh. bugünden itıbaren 

Kostantaniyenin fethi için tedarıl 

Allaha ve Resulüne ve badehu mil- lıl olmanızı irade eylerim. dedı. 
!etime, dinime ve de\•letime karşı 
üzer'me aldığım mes'uliyetler var
dır ... 

Diye. maksadım, hedefini tayin 

etmediği ve ismini söylemediği bir 
mesele üzerinde heyecanlı ve gi

rizgahla söze başlamıştı. 

İk'nci Mehmedin ne söylemek 

sak yazık olur. 
Hayvan ar etrafı kdkladılar ve 

biraz daha yaklaştılar. ArabaYJ 
pek merak etmişi.erdi. Küco kö -
peklerin ağzını havlamasınlar di
ye tutuyordu. 

Rober nişan aldı, ate§ etti: 
- Kaçırdım! dedi. 
Hayvanlar tıpkı at gibi, dört -

nalla uzaklaştılar. Köpekler ar
kalarından salılırdı. Gözden kay
ıboldular. 

Küco sordu: 
- Biz de gidelim mi?. 
- Beyhude olur. Islık çe.lalım 

da köpekler geri dönsünler. 
Bu sırada köpekler, Kastor ile 

Pobüb şiddetli, acı acı havlıyor

lardı. Küoo: 
- Hayvanlar yaralandı, k.6 -

pekler müead~"" ediyor dedi. 
Haydi biz de gidelim. 

- Haydi Küco; siz çocuklar an
nenizi bekleyin.. 

Ro.ber ile Küco ormana daldı
lar; geçtikleri yerlerde yapraklar 

Meclis dağılmıştı. Pa . ah, A .. 
dolu ve Rumelide buluran kadı • 

lara, bey:lere. beylerb~_ lerme n 
kumandanlara Rumlihisan '.! n 
şasında istihdam olunma 

usta ve amele gön 
man ey !emişti. 

, e 

(Devamı ııar) 

kana bulanmı.ştı. Yaban d mu , 
gibi önlerine çıkan haill n a 
rıp geçiyorla.rdı. Bir aralık K.;. • 
conun et.!ği bi.r dl.keıı?iğe takı' •:ı: 

kaldı. Zenci kurtulmak lçin çı• -
pınıyor, çırpındıkça dikenli dal
lar kıV1rcık saçlarına dolanzyordı 
Efendisi çoktan ilerlemiştı. 

Hayvan y-ere diz çökmüş, boy
nuzunu germiş, müdafaa vaziyeti 
almııttı. köpekler etrafında hop. 
lıyara.k havlıyordu. Kast"r ya. 
ralandı. Rober Polbükün ) aralan• 
ma.sını önledi, hayvanın üstüne 
tıld.ı, boynuzundan yaka'adı. H 
van tr.lkinıii., Rober yere yu' ~ 

landL 
Hayvan bir hamlede do ~•Jdu 

Rober kendini bir çukura att~ 

Hayvan tıepinmeğe başladı. Ayak 
!arının altında insan vü<:ııdü gör
meyince şaşaladı. Polliibı ar•da 
bir sıçrıyarak hayvanı baldula • 
rından ısıryo:rdu. Fakat ynde ya
ralı yat.ıı.P Kastorun hah kuvve 
tini kırıyordu. (Devamı va 
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MAZON MEYVA TUZU müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler, sıh~atin La~f 
bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz. ıNKIBA E 
HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiD 

EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI ve EKŞiı.IKI.ERİNİ ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta hi88edilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mücadele için HAV~ 
en müeair musahhihi olan MAZON Meyva Tustı alınız. Mazon ismin«i ve Horos markasına dikkat ediniz. 

Çocuklar. İhtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar için Gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihelile çok zengindir. KAN z U K UNLAR ı, besler ve kuvvetlendirir. çok kolay hazmalunur. Çocuklarda 
ishal gibi Barsak ra~atsızlıklarını mucip olmaz, eşsizdir, mukemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU- KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

Umumt Depo: 1NG1L1 Z - KAN z U K Eczanesi, Beyoğlu - ls'l!:anbul 
latanbul Perakende Sab9 Yeri : Bahçekap1 Zaman ıtriyat Depoau 

lzmlr Acentaaı : T0RK ECzA DEPOSU 

1 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

si 
•50 ton arsenikiyetü sut, 50 ton şuvayn fürt yeşili •ur'8JlY1 ' ' .. ııt 

ton arsenikiyeti rassas, ıoo ton kar i>olineum ve 750 adet acli sırt pU 

rizatörü satın alınacak• 
1

, ~ 
ı _ 50 ton a.rsenilciyetii sut 50 ton şuvayn fürt yeşili .UraoY ;ar 
ton arseniıkiyetı rassas, 100 ton okarbolinewn ve 750 adet adi s•rt 

verizatörü kapalı zarf t•~ile satın alınacaktır. . 
50 

Jill' 
2 _ Adsenikiyetli sudun beher t.ınunun muh~e.n bede~ 3 :ı50 

Şuvayn fürt ye~ili , Urany&> nın 550 lira, Anıenikıyetı rassas ın S Ji" 
ra, Karbolineum'un 200 lira ve pülverizatörlerin beher a~diniD 1 

radır. fil~ 

3 - Arseniltiyetii sudu muvakkat teminatı ·1312,5• ŞuvaYn 
1

5(111) 

yeşilinin .2062.5,, Arseni.ldyeti :ressasın .1500., Karbolineum'un ( 

ve pülverizı.ıörlerin ..000> liradır. .. IJ'f. 

Şişli Terakki Lisesi lvatısız 

4 - - Münakaı:ıı müddeti.15/8/939 dan iti.maren ,45. güodüJ'· ıfl 
nikiyeti sut şuvayn für yeşili ve ars"llikiyeti rassasın münakas~:~eı• 
9/939 tarihine m;ısadıf cuma günü ve karbolineum'la adi sırt P~ ,ııl ·----------------------•! zatörlerlnin milnakasası 2/10/939 tarihine müsadif pazartesi güııU tJl" 
15 de Zi:raat V ekiıletı binasında satınalnıa komisyonunda yapılaCB~nuır 

1 • ANA • iLK • ORTA ve LiSE KISIMLARINA 
Talebe b;:rduıa baılalllll.lfhr. Her cün saat 10 dan 17 ye kadar mildiirlllğe müracaat 

EKZAMIN 
Ekzamanın 00.cıdrr. 

1 

5 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma korıı isY0 1-r 
dan, İstanbulda ve İzmi:rde Ziraat Müdürlüğünden parasız olarBlı 
rilir. p 

6 - Bu mevat ve malııeme ayn ayrı veya toptan b ir talip u11te (Telefon: 42517) 
1 - Eııki talebenin 10 Eyliile kadar kayıdlarmı yenilemeleri &'erektir; aksi takdirde, yerleri
nia muhafaza edilememesinden okul idaresi mes'uliyet kabul etıniyecektir. 

Yara 'Ve çıbanlarda kullanılır. H ereczanede kutusu 50 kusuştus. 
ihale edilecektir. ).,ıı 

7 - Bu işe talipler in muvakkat teminat mektupları ve 2490 s:ur 
kanunun 2 ve 3 tinci\ maddelerinde yazılı ves ikaları ve teklif roek30ıt 
!arını havi kapa:ı zarflarını münakasa saatinden bir saat önceye ~ 

S - Biitlhı.leme ve eJl&'el ~mavlarma 1 Eylfil Cuma günü, 'olgunluk smavlarma da 9 Eylfil 
Cnmartesi ei1ırl1 başlıyacakt ır. Yatı mekteblerine gelecek çocuklannızın ( - Okula kayıd ve kabul şartlannı &'ÖSterir prosepektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönde· 
rillr. Yatak, yorgan, battaniye, çarşaf ve çamaşırlarını 

ınrı 
komisyona vcr:neieri. Ve saat 15 de komisyonda hazır bulunma aı6S ' 

.3707• • / 

Erkekl NİŞANTAŞI Ham Rıfatpaşa Konağı 
Başmabeylncilik Konağı K 1 z ""' Sipahi oğlu B u R s A p A l A n· ı 1 İstanbul ikinci icra memurlu • ı ıoı-,..~l HnSHÜ ~ Mantarlı Muşambalar, S ıa 

~~~--~~~~~~~~~~~~~ -~HASAft , ~ •• :. ğundan: Iar, perdeler ve sair her ııır 

~ • 

r 
GÖZ HEKİMİ 
Dr. Nuri Fehmi 

stanbul Belediyesi karşısında 
Ayberk Apart. Tel 23212 

·----------------~--------------------------Devlet Demlryolları ve Limanları ı ... rr•rb.<lrsa l'a'l~< ~r~~ H A 5 A N H U 5 N U Dairemizin 937/3975 nun.aralı 
dosyasile mahcuz olup bu kere TEFRIŞAT 

ı,ıetme u. idaresi ilanları 
mağazalarından arayınız. paraya çevrilmesine karar v·m - levazımatı, Beyoğlunda ~;~: 

~,~,~ lf!ıı~~~· İstanbul Sultanhamam raddesi 4, Tel: 20il25 len Beyoğ:unda Taksim Feddiyc KEl) mağazalarında her l fi• 
Beyoğlu, istiklal caddesi, 376, Tel: 40007 caddesi 59 numaralı evde muhtelif den müsait şartlar ve ucuz ı 

Mu!!ammen bPdellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup cine ev eşyasının birinci açık art- atlarla satılmaktad'r. Bel':. 
kumaş her !;TVF arı a)irı ihale edilmek üzere 4-9-1939 pazartesi günü -------·----------------- tırması 7/9/939 da saat 16 dan ~fi e eşya dairemizde haseler, l k 

saat (10,30) on bu'..'ul:ta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon rr•ıım---··--------------1--mı•ı, kadar ifa edi-lecektir. Bu arttır- 'tak çarşafları ve yünlü yal~. 
tarafından açık e!<sntme usulile satın alınacaktır. 1 ş •ı R K E T •ı H A y R • y E o E N 1 mada mahcuz eşya muhamrr.,:ı iirtülerinin fiatları kıyas ~r-

1 Bu İ§e girn..t•l· bteyenlerin her grup hizasında yazılı m11Vakkat te- 1 1 değerinin yüzde T5 ini bulmadığı bth etmez derecede ucuıd 
minat ve k:ınuı;u:ı llyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 1 takdirde jkind açık arttırm~sı lar ve rekabetten aridir•er. 

kadar kon__ıic;yon~ müracaatları lazımdır. 1 Bebek iskelesile Küçüksu ptajı iskelesi arasında diğer vapur- 12/9/939 da salı günü ayni saat~~ ~ 
Bu ;şe ait ş•rlvameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. larıınızla tarifede yazılı seferlere kcmalcin devam edilmek üzere ifa edilecektir. Alıcı olanların mu- ------- - --

1 - 380 metre cLbiselik lacivert kumaş muhammen bedeli 1672 lira 1 k • ·k- - k 1 d · l' k'- -· k ba ayyen gün ve saatte mahallinde ZAYİ 

l
ya _nız me:_ ~r ı ı ıs. e e arasın a ış ıyen uçu ara . vapuru ser- Jd~· 

muvakkat teınmatı 125 lira 40 kuruştur. vısıne Eylulun 4 ncu pazartesı sabahından ıtıbaren nıhayet veri • hazır bulunacak memuruna mü- 31 inci ilk okuldan aJmıŞ 0 

2 - 240 me'.lc 30 santim paltoluk kumaş muhammen bedeli 1081 Jeceği ilan olunur. racaat edilerek almaları ilan o- ğum şahadetnameyi kaybcttiJ!1
• 

lira 35 kuruş ın~•P.k1<at teminatı 81 lira 11 kuruştur. (6446) ı .. ,.,m. <;.2._01_1_1)~--ı esJ<is;oiP 
• GOZ HEKİMİ Yenisini a lacağımdan 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bmılaıııında kumbaralı ve lhbanuı tasarruf hesablannda en az 59 llruı bulıuuuılara MID .. • 

4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdakl plina Cöre ikramiye dafıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00() Lira 
4 » 500 » 2,000 • 
4 I> 250 I> 1,000 • 
40 J) 100 1) 4,000 • 

100 » 50 b 5,000 ' 
120 )) 40 j 4,800 il 

160 )) 20 • 3,200 " 
olKKA~ Besablanndaki paraıar bir aeae içinde 500 liradan qai:ı dÜf'Ulyenlere ikramiye çıldıiı 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, t EyUll, l Blrincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. , 

Sahibı ve neşriyatı idare eden 
Baş muharrıri 

Cr. Murad Rami Aydın hükmü yoktur. J'o· 19 
Yenikapı Kumsal S. 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi N o. 1 O Urfa aprt ŞcrcC 

BUGÔN 
KUMBAOAS,NA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

'YA~IN 
CEK DEFTEll.lNE 

IMZAATAH 
BOYOK EL 

OLACAKTID 

TORK(Y 
,~s -

e,ANKASI 


