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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Fransızlar Büyük rruzu Saare'da Bekliyorlar 
Uzarsa, ltalva Bundan Hariç Kalamıyacak mı? 

a 
Harp 

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

Neticeyi Kısa 
Yoldan Almak 
Mecburiyeti 

Balkanlarda Çıban Başı Olan Yine Dobrice Meselesi .. 

Dünyanın ve insaohğm 
salh ihtiyacı kadar Al
ınanyanın da en kısa 

yoldan neticeyi almak 
mecburiyeti vardır. 

Es Aman B ş 
Blomberg ve Dör 

u 1 1 y 
• • 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Bugünkü telgraflar Almanların &"arı> 
tepheslnde kat'i harekete gçemek üze
re bulunduğunu haber veriyorlar. Ta
arruzun şekli, mahiyeti, neredrn yapı
Jaca&ı, havadan mı, karadan mı, deniz 
altından mı olacaiı belli dekli. Bu belli 
olnıadığı kadar verilcıı haberlerin 
llıiittemı:ıer üzerinde tesir icrasına ma
tuf bir blöf olup olmadığı da be-ili de
iil. Franstz Başkumandanlığı her türliı 
tecavuze karşı kara ve hava orduları
nuı hazır bulunduğunu bildirmesine 
Core Alnıanyanın blöf yolu ile- garp 
cephesinde ve müttefikler üzerinde 
ınanevi hlQblr tesir vukua grtirrhllmr

lerine imkan tasavvur olunamaz. Bu 

bbakımdan verilen habcrlrrin ciddi oJa
ileceğı 1 ile n mantık ve muhakeme yolu 

ın kabuı etmek gerektir. Harbin uza
ın ~ı, taarruz yerine tecavüzü karşıla-
~ esasen ınüttefık:rrln program ve 

~fanını lrşkU ediyor. Altını, mevaddı 
1Ptidaiycsl, ylyccrii, içeceil ~·e her nevi 
ltıaddi ve hayati ihtl:vacı bol olan İn
tiltere ve Fransa esasen Almanyayı 
abluka çemberi içinde ve tek başına 
bırakarak içten ve dıştan yıkmıya ça
lışıyorlar. Alman)·a cenubundan ve 
farkından belki yiyecek temin edebi
lecektir. Fakat, harp malzemesi yapan 
fabrikalarının muhtaç olduğu madeni 
bladdelerin ancak bir lnsmım ve yine 
»etroı ve benzin sarfiyatınııı ancak er ortte bir buçufuna tt-darik edebile -
Ctktır. Hatta, bazı ekonomi razeteleri

ftin i.<;tatistiklerle isbat ettiklerine göre 
Alttıan sanayii nihayet dört - altı ay 
dayanabilecek kadar stok iptidai mad
:CYe sahiptir. altı ay ııonnnda bütün 
abrikalar duracak ve o muauam Al-

blan sanayii yıkılmak tehlik~lne ma
'11z bulunacaktır. Bu, böyle oldup 
tibi İnciltere ve Fransa &ibi iki mu
~Dı kuvvet ve kuclre& ile çarpışmak 
.,,., .. de Alman hava, kara ve deniz or
•uıarının bol harp malzemesine ihti
heı vardır. Bir ht>dde binlerce mermi 
ila"Yurarıakla ve bunu ilanihaye c;avu
l'abi!nıek kadre tine sahip ola bilmekle 
bııcün harbi kazanmak mümkün oldu-

luııa göre nihayet Almanların bu ba
lııından da üç be~ yıl sürebilecek bir 
lrıukavemet kablllyetlui tasav\•ur olu
baın:ı-ı.. 

(Devamı 3 ÜJ'cÜ sahifede) -- ' '~ . . 

Fransaya 

1loma 16- Salahiyettar siyasi me -
Jıafilde, İtalyanın vaziyeti, resmen har
bin başlanııcında tayin edilmiş olan 
.,eklini muhafaza ediyor, yani mül.e -
yakkız bir intizardır. Fakat, bir çok 

kimseler, harbin uzaması ve ihtilatlar 
yapma!tı takdirinde, İtalyanın harp 
dı•ında kalamıyacafı kanaatindedir. 

İtalyanın siyasi faaliyeti, şimdi, Tu
na havzasında ve Balkanlarda telı:i

süf etmektedir. 

Yugoslavyanın tavassutile Macaris
tan ve Romanya arasında aktcdllen 
anlaşmıya İtalya müzaheret etmiştir. 

Balkanlarda yeıine nazik noktayı 
Bulgarların Dobrice üurlndekl müd
deiyatı yüzünllcn Bul&"ar - Rumen mü
nasebatı teşkil ediyor. Şimdi, İtalya, 
ı-özlerinl Sofyaya tevcih etmiştir. İtal
ya, Tuna devletleri arasında bir sulh 
bloku te~ki_line çalı!jıyor. 

Londra 16 (Huı:;usi) - Bir kı
sım Sovyct kıt'a!larının Polonya a
razisi dahilinde Slovakya hudu -
duna civar mıntaka1ara tahşit eda~ 
diği ge1en haberlerden anlaşılmak
tadır. ----- -

. --: - . : -. ...... ...... r::---:-

.:· · ~•,k~~r. .~. ~0211-.~_;ç'J?~,!~.Jr:·::·t ~ 
. . - · ----=--- . . - .. ·· .· ... _.· ' · 

taarruz 

Bu tayyare Amrri'kahla'rın son sistem bir bombardıman tayyaresidiı·. Nevyor ~ 
~~~erinden .uçarken cörülüyor 

ç f . .. .. ,,... ~n·feb~igleri: top- gece, bazı Alman müfrezeleri, bir 

1 u a<l'hyf;;.tı ·~ ~lerı ,karakol- çıkış yapmak istemişler, Fransız 
arın k kr,.. rl' başka ~·eni bir kuvvetleri tarafından püskürtül -

~yofl?r~' ~alıiız, dün (Devamı 3 üncü sahifede) 
, ... ~ 

.: 

... 

relen İngiliz tankları bir Fransız kasabasından ft'(erken rl 

Bu vaziyet, Berliııde ciddi endi- 1 birini müteakıp içtima edecektir. 
şelere sebep olmaktadır. Bunun ü-ı Sah, çarşamba ve pe~embe. Ayni 
zerine, Berlin hüklırneti derhal günJerck lordlar kamarasının da 
mukabil tedlbirl~r aJimak zarureti-, toplanacağı tahmin edilmektedir . 
ni duyanu~ur. rlk tedbir olarak, 1 B. Çemberlayn, ~arşamba günü 
casayişi temin• maksadile 'Slovak- beynelmilel vaziyet hakkında ıbe-
yaya, dahilden mühiım m:iıkrtarda vanatta ıbtiılunacaktır. 
Alman askeri sev'kolunıduğu lla - Şimdi·ye karlar 300 muhtelif me-
ber verilmektedir. sele haklkında suaıUer tertip edil -

Bu ha.dise, Alm.anyanın, Sovyet miş ve t(\5Çil ettiTH'mis olup bu SUı-
0 

Rusyadan bir türJıü emin bulun - a1ler bu hafta içinde nazırlardan 
madığını göstemnektedir. Alman- sorulacaık ve na2ırlar ıbuolara ce-
yanın Polonyada, YC diğr iç mm- vap vereceklerdir. 
takaılarda. daiıma, mühim miktar- Yarın biıibfrini müteakıp soru-
da kuvvetler bulundurmak mec- lacak sua.hlerden sonra B. Winston 
·buriye1inde okluğu bir kere daha Churchihl. cRoyal oak> zırhlısının 
anlaı;;ılmaktadır. Bu sebepten dola- ne gibi ahval ve şeraıit. dahilinde 
yı, Almanların, Polonyada harbi ziyaa uğramış olduğu hakkında 
'bitirmiş olan 70 fırkanın hepsini beyanatta buılunacakıtır. 
nakledemiyecekleri tahmin edili - Başve.kilin ibeyanatı üzerine kIBa ' 
yor. Şimdiye kadar ancak 20 fır- bir müzakere yapılacağı tahmin 
kanın nakledildiğine dair gelen edilmektedir. 
haıberler de, bu tahmini kuvvet - Muhalif armele fırkası. harp ik-
lendirmcktc.dir. tısadiyatının faaliye!Jerini tanzim 
AVAM KAMARASI ÜÇ DEFA mesolmini ileri sürecekıtir. Annele 

TOPLANACAK fırkası. bu tanzim işini temin et-
Londra 16 (A.A.> - Avam ka- meğe bilhassa memur edilecek ıbir 

marası, 'bu hafta içinde üç gün bir- (DeYamı 3 üncii sahifede) 

f RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER] 
Yugoslavyadaki Almanlar 

~,ağırıldı 
Belgrat 16 (Radyo) - Yugos -

lavya<la bulunan Al:manların Al
manyaya aYdete davet edilmeleri 
büyük ·bir heyecan h usu·le getirmiş. 

lir. ı 
Yugoslavyada 500,000 e yakın Al

man ekaılliyeti vardır. Bunların ço
ğu Sfovenyada büyük emlak ve a
razı saJıiıbidir. 

diriyor: Danzig şehrinin yeni ~t-fi 

Förster, eski rakibi ve- ayan reisi Ar
ıur Gril'st-rl tt-vkif t-ttinniştir. 

Tayyare gemisi batırılmamış 
Londra 16 (Raccyo) - Bahriye 

nezareti. Oak &yal tayyare gemi-
sinin Alman taihtelbahirleri tara
fından batırıldığına dair Berlin 
radYOsunun verdiği haberi Gureti 
kat'ivede tekzip ediyor. 

Japon Hariciye Nazırı 
istifa Etti 

Eski Dahiliye 
Nazırı Mehmet 

•• 
Ali Oldü 

Yiizc ':Jıliklerin affedilmesi üze
rine eski ,Damat Ferit kaıbinesinde 
dahıJiye .nazırı c.ılan Mehmet Ali 
d 0 r .,., :ian bırkaç gün evvel mem
lekc1imize gelmişti. Mehmet Ali
.... , ..., • rud• nurıun çıkıma::;ın.dan bir 
sene somm .gcı:m cıı ve geldig. za
man da bazı sözler S<iyJeımcsi, bir 
lEkım asaıbi ncşrıyata sebep ol -
muştu. 

Mehmet Ali, Beyoğlunda Kon
tinantal otclinde misafiretn bulu
nuyordu. Ke>nd'si ötooen!beri kalp 
hastalığından mu~tarip'1i. 

Bu sabah, ani bir ikalp krızi ile, 
ME-hme• Ali oUl'..de ölmüştür. 

man Taarruzu 
Sar' dr-, Bekleniyor 

Hitler, Tanklarına Çok Fazla 
Be/bağlıyor, Fakat ... 

he de taarruz için muvafık dr.gildir. Ba 
mın!aka, ornıanlık 'e dağlık olduğun-

dan Hitlerin pek ı.lyadc umlt bakla ~ 
mış olduğu söylenilen tankların hare-

kdini işkal edecc-ktlr. llHlerin, t:ıarru-

Paris 16 (A.A.)- Askeri nıü-:ahit -
ler. llitlcrtn taarru~a karar vermesi 
takdirinde bu taarruzun Sa:ırr t'ephe
slne karşı icra <'dilel'rği mütalrasında 

bulıınmaktadlrlar. Alman kıtaatının 

rn fazla miktarda tah'ilt rdilmiş ol-
za kıyam etmesi t:ıkdiriı:de, kıitle ha

dui{u ccpht'!, Saare cephesidir. Rhin 
nelıri cereyanının çok §İddr.Ui ulduğu llnde tan!ilar ayni ekllde bomh:ırclı-
Rhin c~phr.si, taarruz foin asla mu,•a- m:ın ve lıarp tay~ arclrrl kullan:ıcafı 
tık deiildlr. Esasrn FramrnıJar, koprü- tahmin f'diluıektedir. 
Jeri twrlıo1\•a totmi lt•rdir. Fransız kumandan heyeti, her ihtl-

Lüksemburı:un tam şarkındaki cc-p- ı male karşı hazır bulunmaktadır. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) · 
Kadıııın 

Kaburgalarını 
Parçaladı 

Küçüıkpazarda büyük Ku:tucu 
hanında oturan Ab<lullah oğlu 

Mehmet adında biri henüz anla:;iı -
lamıyan 'bir sebepten çıkan kavga 
neticesinde Tahtakale<lc oturan E
mine adında lbir kadının yumrukla 

Ecnebi Artistler 
ilstanbulda Çoğaldı 

kaburga kemiklerini kırmıştır. E
mnie Haseki hastane.sine kaldınla
rak ta.hkiO<ata başlanmıştır. 

Ekspres 10 Saat 
Geç Gelecek 

Bu sabahki ıJronvansiyonel treni 
üç saatlik bir rötar1a geılmiş ve pek 
az yolcu ,getirmi~·tir. Ekspres treni 
işe ancak akşama doğru yani, 9 - 101 

saatlik rötarla gelecektir. Trenlerin 1 
geç kalmasındaki sebep hudutlarda 
yap.1tlan çok sıkı •kontroldur. 

Y eşilköyde Bu 
Sabah Yapılan 

Toplantı 
Trakya ,.e İ-;tanbulun zirai kalkın -

masını temin etmek iein alına<'ak yeni 
tedbirleri tesbit etmek üzert faaliyete 
grı;ildicini yazmıştık. 

Kararlar almak illere bu sabah «Yr
şilköy tohum ıslah istasyonuıt nda bü
yük bir içtima yapılmı.şhr. 

Saat 10 da baııhyan bu ietimaa mez
kur istasyon müdürü l\liru ile Trakya 
Umum MufetılşlJii ziraat müşaviri 

Şevkrt ve İstanbul Ziraat Müdüni Tah
sin ik Edirne, Kırklareli, Teklrclai, 

Çanakkale vilayetleri ziraat müdürle
ri, Trakya kasabaları ziraaı memurları 
köy ziraat mümP.s.'iiDeri Jştlra1ı: ıtmi'

lerdir. 

Türk San' atkarlar İşsiz ve 
Ekmeksiz Bir Halde Kaldılar 

Son z:amanlarda ecnebi memlckel - ı 
lerden şehrimize bir artist, müzisyen 
ve '·irtıiöz. akını başladığı, bu yuzden 
Türk san'atkirlarınm; kendi memle
keUerinde lş!>iz ve aç kaldıkları ala
kadar makamlara bildirilerek bu va
ziyet~n şikiyf't olunmuştur. 

BJlbassa Beyoflundakl bazı ı:aJı-ılı 

müe~e .. rlerin Mararic;tan, Yunanistan, 
Romanya ve Suriyedrn artist ve çal
cm cetirtUkleri de şikayete ilave o
lunıpuş, misal olarak da şu !ion hadise 
göc;tt>rilml,Ur: 

Taksimde açılan bir çalgılı müessese 
('ah.!jhrdıiı Türk mwlsyinlerin lşiJae 

birdenbire nihayet vermiş, bunların 

yerine ecnebi bir takım ve artistler 
getirtmiştir. 

ÇERÇEVE 

Türk san'atkirJar Beyoilu ka)·ma
kamhğına müracaat etmişler ''e la • 
hancı me~Itkdaşlar uiruna İ)lerinden 

k~pı dışarı edildiklerini, kendilerinden 
alınan ekmeiln Türklükle alakası ol
mıyanlara verildiğini bildirmişlerdir. 

Beyoila kaylD.ılkamlıiı bunun üze
rine hemen meseleyi tahkik t-tmiş ve 
meuür ee.11ebi takımın derhal işine 
nihayet ,. ~iınıesini emretmiştir. 

Fakat aleset bu emir hila yerine 
ıetirileml'mi tir. 

Türk mü:dsyen "\'e san'atkarlarmdan 
buıları bu k.rre Dahiliye- Vekaletine 
de mürat'aat ederek vabancı çalgıcı ''e 
artist akınında• sikayeHc bulunmuş-
)ardır. 

Denizaltı 
Bir Alman dl'ni:.ı:altı~ı, otuz bin tonluk büyük İııı-iliı. harp birlikle-rinde• 

(Royal Oak) u denizin dibine indirdi. Hem de co:.ı: açıp kapayıncıra kadar sli
ren öyle bir hızla ki, büyük harp blrliilnin 1200 kişiye ·uran kadro.,undan dörUe 
üı;-ü kurtarılamadı. 

Bundan evvel yine bir Alman drnizalhsı tarafından batırılan bü~·iik tayyare 
K"emisile, azametli İnciliz armadası, 100 milyon Türk lirası drğeriııdr iki miilllm 
vihidlnJ kaybehniş oluyor. Türk bütçe sinin yarı .. ına yaklaşan bu rakam, vilı.ıa 
ine-iliz kesesine nisbetle cömert bir :ıiya fet faslını aşmıyacak derect-dedir amma, 
İnKiltereden başka herhangi bir Avrupalı devll't, bünyf'Sindt-, kolay kolay 
kapanmaz bir &"edilı. 

Führerin bu ani daveti Alman 
ekaHiyetini şaş.rtımıştır. Siyasi me-ı 
ha Cilde, !bunların dave.tine sebep Al
manyaya ecnebi dövizi .getirtmek 
için olduğu söyleniyor. 

To{)kyo 16 (Radyo) - Japonya 
Hariciye Naz.rı Aımiral Huma, ne- -;;' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;~:=.:..;;;;;;;;;;;;;;;::;I 
zaıcte tayininin 19 uncu günü is- K 1 S A C A 
tifa c>tmiştir. _ 

Doirusu, mücerret manada itirafa nıerburuz ki, Alman denizaltılarını lnıJ 

lanan ellerin azim, irade, fedakarlık, , .• ıılfe ,.e bilgi kıymetlerini takdir etmemd: 
eok :ıor. Bu takdiri, en keskin intikam duyı-usile birJikte, İnı-ilizlerfn de besle
dlii şüphesizdir. Bir iki Alman denizal tıııı. bir iki torpido kovanına temin l'de
bildiği hedef sayesinde, düşmanına verdiği zarar bakımından. bütün Alman de
nizalttlarının maliyetini ödemiş buluum akta. 

Pusu silahlarının e&, miıthifi olan denizaltı, 1914 deki kıiçük harpte ifadeye 
başladıiı kıymetini, 25 senrlik tekamüllerlnden sonra bu defa iki korkunç misal 
lçine ne de müthiş teksif etti! Suüstl kaleleri planında iı'>tiınlük sahibi olmayan 
ve onlardan zarar &"Öre<!ek ,•u;iyette bulunan milletlerin silahı, sadece denlzalt
larıdır. Elverir ki ~rakkl ettiği nisbette, idare-si kin terakki rtmlş ruh istlyt>n 
bu makine manzume~ini kullanabilecek ellere malik olsunlar! 

Hakikaten bunlara verilen kısa 
bir müddet içinde emlaklarını, a- Amiral Huma, nezaret memu -
razilerini satamıyacakları aşikar- rini arasında tensikat yapmak is-

k 1 temi~. yi.iksek memurl:a.rın hep bir-
dır. Bunlar, Alman onso osu ta- d ·r 1 · d k'l 1 · ·· 

f l k . h . en vazı e crın en çe ı me erı u-
ra ından satı aca '"e parası azı- . . t'f b k 1 t 
neye tevdi olunacaktır. Hazine bu- zerıne ıs ı aya mec ur a mış ır. 
na muka:bil .tahvilat verec<:>ktir. Al- İtalya Bazı l..imanları Kapadı 
man hüık~meti bu su~etle ~e:nıe- Roma 16 (Radyo) - Hükumet 
ke_te 3 ını1yar .mark gırecegını tah- Sicilyacia ~gusta ve Pantelleria 
mın etmektedır. • • , • • limanlarına Italyan ve ecnebi ge-

Forster, rakıbı Greıserı mi,erinin giPmeleıini ımenetımiştir. 
te\·kif etti SON TELGRAF - Bu limanfar 

J.ondra 16 (Radyo)- Deyli J\leyl 
pzetesinin Amsterdam muhabiri bil-

son zamanlarda İtalyanlar taraf~1~ 
dan tahkim olunmustu. 

Bir fıkra, bir benzetiş 
Sulh taarruzunun yeni bir silahı da, 

gaiiba, •«izli silah» şayialarıdır. İki 
tarar da, her giin, yeni bir cizli silah
tan bahsediyor. Bu ıizli silahlar neler
dir, acaba?. 

Bunu, bizim mahut arkadaşa sor -
dum. Bıyık altından ı-üıert-k: 

- Berberin önüne oturan adam, 
«SaA:ım beyaz mı?» diye sormuş. 

Berberin cevabı malum: «Şimdi ö
nüne düşünre görürsün!» drmlş .• 

Gizli silahlar bakalım, •e zaman 
.:örültcek?. • • 

Bugünkü fibl lıahrımda: 

Bundan tam 19 sene evvel, BeJbeli adadaki Bahriye :\leklt-binde tahsilimi 
yaparken, hocam kıymetli deniz tarihçisi Ali Haydar Emir'ln teşvlklle vrrdiflm 
bir konferan<ıta, denizaltıları irat edlJir rdilmez Osmanlı devletlııce satın almmıt 
iki drnizaltısından bahsetmiştim. O sam an her devletten en·el bu i e alikalanan 
Osmanlı devleti, Kasunpaşa önlerinde te crübesl yapıl'n bu iki denizaltısını, Ha
liçte dalar da Yıldız !iarayının havuzun da su yuzüne çıkar \'e sarayı berhavı 

eder diye ı-emi çöplüiüne attırmıştı. işte her ı-ün herkesten evvrl başlayıp her
kesten ı-eri kaldıiı11U1: bin i• şubesi için de bir tanesinin, iki satırlık a<'iklı 

~ıtı:ayesl! NECİB FA.ZD.. KISAKtiBEK 
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POLİS 
Vl 

. . ~ ~on Telgrcıf. MAHKEMELER 

LİlllANDA BALIK 

UCINI BAŞLADI 

Yine bahk akını baş1ır.d1. Limanda, 
; llo kilo bahk topluyorlar. Torik ve 
... üter bol .• 3 kiloluk torikler 10 kuruşa 
atılıyor. Biraz sonra, balıkların tek
·ar denize döküldüğünü duyarız. Az 
onra da, bayat bahk yiyenlere dalr 
ehirlenme havadlıııleri okuruz. 

Ne hJkmettir, bilinmez? Biz, şu ca
.um İstanbulda bahim kadri kıymeÜ
ti bir türlü anhyamıyoruz, vesselim! 
Ya, fazla çıkar, kepaze olur, yahut da 
ı:ı çıkar, ateş :paha!;ına sahhr. Şu ba
dıtan nasıl istifade etmeli, acaba~ 
ıunu duşünen var mı, dersiniz?. 

"TASBL'LDA EVLENEN 

iFJ:LER ARTIYOR 

NeşrediJen bir ista.tistike &'Öre, İs -
anbolda evlenenler son altı ayda çok 
rtmı.ıtJr. Evvelce, bir yılda. vasati 5 

Jin çittin nlkıilu kıyılırken, şimdi, yiız

le 30 nisbetlnde artmq! 

Son altı ayda. evlenmekteki bu fazla 
ehalük neden?. Bana kalırsa, bunda. 
mevsimin tesiri var. I\.'lallım ya, yaz, 
bahar, ~k ve sevda zamanıdır. Deniz
de, kırda, sahilde mercimeii fırına 

"Verenler, soluiu niki.h memurunda. a
l17orlar. Haydi hayırhsı! 

İSTA.VBULt:N ALBi'Mü 

VE GELECEK NESİLLER 

rilecek! İmardan evvelki ve sonraki 
İstanbul diye, &elecek nesillere cöste
rileC'ekmiş! Bence, bu albüm, bizim, 
ne kadar ıeri ve zevkslz oldufumuzu, 
torunları.mıza u,a eden bir vesika. o
lacak?. Çocuklarımız: 

- Vah vah .• Bu pis, dar sokaklarda 
na'21 yürürlermit?. 

- Ş,. kümes &"ibi evlerde nasıl otu
rurlarmış? 

n~e bizi hem ayıphyacaklar, hem 
de gülecekler ... 

Bari, albümün üzerine, şu satırlar 

ili.ve edilse: 
c:Fatih İstanbulu aldıiı zaman şehir 

böyle idi» 

POLO:-O'YAYA DÖNEN 

İHTİYAR KARI KOCA 

Tam 4.0 )'il Amerikada yaşıyan bir 
Lehli karı koca. artık ömürlerinin son 
demlerlni ,ıatanlarında geçirmek üzere 
80 yaslarında. oldukları halde, geçen 
gün Polonyaya. gelmişler .. Bir de ne 
görsünler?. Ne Polonya. var, ue Leh 

devleti?. 
· Bu ihtiyar karı kocanın düuya vu
kuatından bu kadar da habersiz ol
duklarına Jnsan, inanma.it istemiyor. 
Be mübarekler, gazete de mi okuma
dwız?. Harp olduiunun farkında de

fiJ misiniz?. 
Bir arkadaş dil, bu ha.vadisi oku -

muş, dedi ki: 

- Sen her rün. bütün cazeteleri o
kuyorsun.. Harp olduiunun farkında 

mısın?. 

AHMED RAUF 

Sinema 
delisi kız 

Yanıksara.ylarda oturan Şefika Is .. 
mlnde genç bir kıza gece vakti sar .. 
kıntıhk ve tecavüz etmek suclle adli
yeye verilen Hicri isminde bir delikan
lmın muhakemesine evvelki rün asli
ye 3 üncü cezada bakıJmışhr. Hidi
senin tafsilatı şudur: 

Sinemaya fazla düo.;kün otan ve 
bilhassa meşhur artistlerin !ilimlerini 
hiç kaçırmayıp bu he\~es uğruna çıl

gın bir sinema deJi"I( haline relen Şe
fika bir akşam Beyoğlunda bir sine

maya. gitn1iş, filmin bitmesini müte· 
akip ağır ağır kalabalık arasında hol
den dışarıya çıkarken de Dieri ken
di!)ini görüp peşine takılm1ştır ve bu 
takip Beyoğlundan Çemberlitaşa ka

dar tramvayda da devam ettiği halde 
delikanlı kalabahktan ne yolda., ne de 
arabada genç k12a. bir.şey söyllyebil .. 
miştir. 

Bu suretle takip edildifinln farkında 
olmıyan Şefika Belediye önündeki du
rakta tramvaydan lnl"rek evinin çok 
karanlık ve tenha olan sokafına sa -
pınca. o vakit Hicri hemen yanına yak
la.şrru · ve acele bir mukaddimeden son
ra da ili.nı aşkederek geceyi beraber 
ceçirmeleri tekllf'inde bulunmuştur. 

Şimdi, İstanbulun fotoirafları alı -
nıyor. İleride, bir albüm vücude KeU· 

.~.:_..~~~~~~-

1\-Ieçhul delikanlının sözlerini işitin 

ce adunlarını da.ha sıklaştıran genç kız 
evveli bu teklife sükiinetle mukabele 
etmişse de berikinin hfi1ii. ısrar etmesi 
karşısında ma.halleslndrıı bir skandal 
çıkarmak lstemedlfinden birden dur
muş ve ona dönerek: 

OU>AMı 

EbWziyau.de Velid: cNıhayei sel 
•ibi kan ak.ıttırılacak mı?.• başllklı 

başmakalesinde, sulh ümitlerinin za
yıflamış bulundufuna ıııaret etmekle 
Ve buyiık bir taarruza. dotru hazırlık· 

lar ıörüldüiünü söyllyerek, yeni dün

Y& harbinin mes'ulünün HiUer oldu
:onu kaydetmekt.edlr. Muharrir yazı
sında, Almanların büyük taarruza. garp 

oepheslnden detti, bqka bir yerden 
ba.şh,yacaklarını da Uive etmektedir. 

CUMHURİYET: 

BU&ünkü makaJeyi 1azan Nadir Na
dJ, yaz.ısına c.Almanya.. bUarallar ve 

harp» başbiını koymakta ve Alman
'anın \ ırbe nasıl tesirler altında gir
dıilni tahlile ufraşmaktadır. llluhar· 

ılr. yaz.ısında, Almanyanın bir çıkma
za cirmlt bulundufuna* hidiselerin, 

harbe doiru sUrüldendljinl, Alman ... 
yanın harbi pek de istemedltlni, yap· 

tığı hesapların yanlış oıkmLŞ bulun .. 
duiwıu söylüyor. Bundan sonra, mu· 

harrir, İtalyanın vaziyetine naklikeıaın 
ederek, MusollnlnJn ha.rbe rtrmJyerek, 

Alınanyayı ıaşırthtmı, bu suretle, Al
manyanın yalnız kalmış oldufunu, 
sulh ta.arruzlarlle, Polonya emrivakll· 
nl kabuJ ettlrmefe çalıtbfmı ifade et
mekledlr. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahit Yalçın cKoUarımızı 

llav'!:'turarak bekllyecek mb'iz?• baş

lıklı yazısında, bUl'ünkü barD hali kar
şısında bltaralların ve harp harici ka
lanların vaziyetini teşrih etmekte, har· 

be girenlerden ba1ka., harp dışında o

lan memleketlcrJn de rahıı.'8ız olduk-

No.16 

- Haydi a.rslanlarım .. Koç yiğit
lerim .. İleriye atılın! 

Diye bağırmağa başladı. Bu bi'
lük fedayi gi.bi, kayalara tırma • 
narak, tepeyi 1utmağa çalışıyordu.' 

Kol kol ileriye doğru atılıyorlar· 
dı. 

En önde Nuh onbaşı ile kırk ki· 
şilik bir hücum müfrezesi tepeye 
ilk aıdımı atmağa muvaffak ol • 
muştu. 

Tepeye ayağını basan Nuh on· 
başı, yuvasında öten lbir kartal 
giıbi çırpınarak bağırdı: 

- Her şeyi bırakıp kaçmışlar .. 
Koşunuz yiğitler. . ... 

Nuh dayıdan sonra ·Olum te • 
pesi• dedikleri bu yüksek sırta Ba
lıkesirli Mehmet adunını atmış bu
lunuyordu. 

Ortalık iyice aydınlanmıştı. 
Mehmet: 
_ Nuh dayı be, dedi, bu yalan· 

cıktan yapılmış insan'ları buraya 
neden dizm~ler? 

Nuh onbırşı güldü: 
- Düşman hilesi bu. Bizi al • 

datmak için .. 
Uzun boylu konu:;mağa vakit 

yQktu. Nuh onbaşı Mehmetle ~
rı>ber tepeye Türk bayrağını dık
mtşti. 

Biraz sonra yüı;başı Kazım Bey 
ile diğer bölükler de tepeyi işgale 
ba~ladılar. 

1fehmet buradaki siperlere göz 
attıkça aklını kaybedecek derece
de sersemleşiyor ve: 

Jarını söylemektedir. Muharrir diyor 
ki: cBizler, rahat rahat oturmayı ve 
çalışmayı isteriz. Fakat, harbeden dev
letler bizi rahat bırakıyorlar mı?:ıt 

VAKİT: 

B~n ba,makalesi yoktur. 

TAN: 

Sabiha Zekeriya Sertel: .Harp şim
dJ başhyor• serlevhalı yazısında, Hit
lerln Polonyayı ortadan kaldırdıktan 

sonra, suJh yapmayı düştindütünü, fa
kat, bunda muvaffak olamadığını, .cün· 
lerce süren sulh taarruzlarının bir se-mere vermedifint, bltaralların sulh ta-
vassutunu yapmad.Jklarını anla.tmakta 

ve HlUerlzmin müşkül vazlyellni izah 

ederek, Almanyanın büyük bir bar. 
be başlaD13k zaruretinde olduiunu söy
Jemekt.edjr. Muharrir yansında, de .. 

mokratların artık yeni emrivakileri 
kabul etmbeceklerlnl, Almanya.om 

mütearrız vaz-lyetine nihayet verecek
lerini ifade etmektedir. 

Yazma eserler 

ESki ve yazıma eserlerden kıy • 
metıli kitapların maarif kütüpha

fe'- Ben sizin zannettiğiniz sokak 
kızlanndan değilim .. Rica. ede-rim t;ıe

kiliniz. Evimin civarındayım!.» rica
sında bulunmuştur. L3.kin illeri, Kenç 

kızın bu çok hakh yalvarışına aldır ... 
mad1ğı g-ibi onun bir dakikalık tevak
kufundan Jstifade ederek elle tecavüz

de bulunmak istedifinden artık sabrı 

tükenen Şefikanın bağırması frıerine 

bekei tarafından yakalanm1!jtır. Muha
keme bekçiyi de şahU sıfatile dinle -
mlş ve neticede karar için başka bir 
rj:lne bırakılmıştır. 

'KÜÇÜK HABERLER' 

* Fatih camii avlusunda ahlan ra
mazan topundan, dün akşam bir kaza 
çıkmıştır. 11 yaşında bir çocuk top a
tılırken, namlunun önünden geçnıek 

istemiş, yanan paçavralaı·la yaralan -
mışhr. Çocuğun hayatı tehlikededir. 

* İstanbul kuti\phaneleri, bundan 
sonra, doğrudan doğruya M<.larif Ve. 
kfiletine bağlı olacaktır. Kütüphaneler 
hakkında bazı yeni tedbirler alınmıştır. 

*Yıldızdaki Nafıa teknik okulu L:u
günden itibaren yeni sene tedrisatına 
başlamıştır. 

* Bugünlerde Varnadan Nazım v~
purile 1900 muhacir daha gelecek!ir. 

nelerince ayrı lbir tasnife tacbi tu- * Belediyenin Berlinde opera tah
tulmaları hakkında_ Vekiıle".çe ya- siline gönderdigi talebeler şehrimıze 

pılan bir tamime göre bu kabil dönmüşlerdi. Bu.nlardan Semiha kon-
servatuar muallin\Uğine tayin edilmişeserlerin (fiş) usulüne tebaan tas-

nıilerine başlanılması alakadar . tir. 
1ara !bildirilmiştir. Yani numa~a ve , * Dahiliye Vekaleti, Vakı!lar idare
fi.hritit usulü yerine baderrı.?. kü- j sinin İstanbulda yaptığı su satı.Şia -
tüphane<lerde fişler kullanıiacak- .-ında tenzilat yapılmaSlnı istemiştir. 

tır. * Yemiş i~kelesinde sandalcı Rizeli 
Fiş usuHle yapılacak tasnif için Hasan ile kardeşi Faile bir paıa mese-

bir komisyon da teşkil cıunacak- lesinden çıkan kavga neticesinde san-
tır. Tasnif işi bir yıl içıncie tamam- dal yolculanndan Haydarı kanca ile 
Lanacaktır. başından yaralamı:ştır. 

j M~hmetçik Geçiyor 1 
Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Bütün yiyeceklerini, içecek
lerini, giyeceklerini bırak1p kaç . 
mışlar .. 

Dixe söyleniyordu. 
Nuh onıbaşı: 
- Korkaklar ... 
Sözünden başka bir şey söyle • 

miyordu. 
(Ölüm tepesi) güneş doğmadan 

Türkılerin eline gt'Çmişti. 
Düşman askeri buradan sahile 

inmiş ve gemilerin top ateşi altın· 
da barınmıştı. 
Yüzbaşı Kazım Bey: 
- Zafer her zaman bizimdir, 

çocuklar! 
Diyerek, tepenin üstünde duy -

duğu sevincle kaıhraman askerle • 
rini tebrik t.diyordu. 

* MEHMElDİN DÜŞÜRDÜGÜ 
İLK TAYYARE 

Türkler (Ölüm tepesi) ni iyice 
tutmuŞ!ardı. 

Etraftaki telörgüler sökülüyor, 
yere yeni tclefonı tellleri döşeni • 
yordu. Yeni cephede hummalı bir 
faaliyet vardı. 

O gün öğlene kadar cephelerin 
h.iç birinden rop ve tüfek atılmadı. 
Fakat, öğleden on be!J. dakika sonra, 
birden.bire bu tepenin üzerinde 
dolaşmağa 'başlıyao. !bir düşman 

tayyaresi herkesten çok Mehmetli 
sinirlenıdir:m.işli. 

Mehmet, içine girdiği siperde he
nüz yemek yiyordu. Yirmi dört 
saattir ağzına bir lokma ekmek 
girmem~li- Düşmandan aldığı re· 
çelUeri ekmeğinin üzerine sürerken, 
tayyare sesini duyunca, makineli 
tüfeğinin başına geçti. Yüzbaşı 
Kiızım Bey emir verdi: 

- Tayyareye ateş!.. 
Etraftaki ta-yyare toplan da düş

man tayyaresini görerek ateş ai;
mağa b~lamışlardı. 
Düşman tayyaresi, Türklere he

def teşkil etmemek için bir nokta
d.a durmuyor, mütema'diyen daire
ler ~izerek, hatta yan akrop.at nu
maraları yapark (Ölüm tepesi) Ü· 
zerinde d()l~ıyordu. 

Bölük zabiti: 
- D~anın maksadı bizi bom

balamaktır. 

Diye SÖ)"leni,yordu. 
Arslan yürekli kahramanlarımız, 

hıwada dolaşan düşman tayyare
sine bir çayla!k seyreder gibi bakı
yorlardı. 

Nuh dayı:-
- Melmıet! dedi, bizimle a[ay 

eder glb tepemizde dolaşan şu 
(demir kanatlı kuş) u yere düşüre
'bi:lirsen, Canakkalenin tarihine a· 
dm gececek. Haydi, göre<vim sımi.. 

Mezat 
salonları 

Belediye Üsküdar ve 
Beyoğlunda da mezat 

yerleri açılıyor 
Belediyenin idaresinde bu1ul)an 

ıSandal bedestenindeki müzayede 
sailonunun gördüğü •büyük rağbet 
ıüzerine uzak semtlerdeki halka 
!kolaylık olmak üzere şehirde bu 
•kabil salonların çoğaltılması ka -
rarlaştırcl.mıştır. 

Belediye ilk oJarak Üsküdar 
semtinde de büyük bir müzayede 
salonu açacaktır. 

Bu suretle Anadolu yakasında 
oturup sataçak ~yalarını Kapalı 
.çarş daki müzayede sa '.onuna ka· 
dar getiremiyen !halk hem bu ~
:v.aların nakliye masrafından ve 
hem de koltukçulardan kurtarıl -
ınış Olacaktır. 1 

Usküdardaki salondan sonra Be
yoğlunda da bir mezat mahalli te
sis olunacaktır. 

Kurbağalı 
ere 

İki tarafına beton rıh
tım yaptırılacak 

Kadıköyündeki Kurbaiialıde • 
renin temizlenmesi işi biı\ıiş ,gi • 
bidir. 

Derenin tamamen temizlendik· 
ten sonra iki sahilinde inşa edile
cek beton bir rıhtımla tahdit edil
mesi de kararlaştırıllmıştır. Bu su
retle kenarların muhafazası imka
nı e:.de edi1ıniş olacaktır. 

Diger taraftan Ku.jdili civar ·nda 
.bulunan evlerle dere kenarındaki 
meskenlerin dere vasıtasile denize 
akı tılan kanalizasyonu derenin te
mzilener<ık denizle Gazhane ara -
sı.nda nakliya~a müsait bir şekle 
ıkonulması sebebile mecra değiş -
tirilmcsi zaruretini meydana koy
duğundan ıbu hususta alınan ted
ıbir<lerden olarak Kuşdili çayırında 
.geniş bir depo yapılmaktadır. Mu
avyen zamanlarda kolayca temiz
ılernmesi mümkün olan İıu deponun 1 
in~aatı hitam bulmuştur. Mecra
ların buraya tcblidinden sonra de
renin taranarak derirtleştirilme · 1 

ısine ba~lanacakt ır. 

Dairelerin İhtilafı 
Daireler arasında. ihtil;if çtktıiına 

dair bir havadis okuyunca, Jıem üzü
lürüz, hem sinirleniriz. İki resmi mü

essese arasında, neden bir anla.şama -
mazhk olsun?. 

1'-leseJi, g-azetelerin yazdıfına göre, 
Emlııônündekl mescit yüz.ünden, Be
Jediye ile Evkaf arasmda ihtil:i.f çık

mış, bhıaenaleyh, bu mescidin istim
liki şimdilik recikecek. 

Neden?. Meydan a~ılacak, şehirde 

imar hareketi var. Bir mescit, neden 
işleri geciktirsin?. İhtilift çabuk hal
letmek lil.zım değil mi?. 

BURHAN CEVAD 

Köyde de iyi •bir nişancı idin sen! 
Şu kMirciği yere düşürdüğün gün 
bir kat dacha gözüme girecek.,;i.n! 

Mehmet Nuh dayıyı görmüyor, 
yalnız onun sesini duyuyordu. 

- Merak etme dayı! Tanrı o sa· 
adeti de gös'.erecek bana. Tepe . 
mizde dolaşan şu demir kanatlı 
ku.şu düşürmege muvaffak olur . 
saım Ayşeeiğime bir mekıtup ya · 
zacağım. 

- Hakıkındır... Hele ıbir kere 
düşür de. 

Mitral,yözün kurşun şeridi ince 
bir dereden su akar gibi akıyor ve 
mütemadiyen kurşun bo§altıyordu. 
Düşman tayyaresi güneşi siper 

alarak (Olüm tepesi) ne ilk bom
bayı savurmuştu. 

- Tepevi bırakıp kaçtıkları hal
de şimdi tepemizde ne diye do
laşıyor bu kafirclk?! .. 

Diye söylenen M<!lınıet gözleri 
dönmeğ b~lrunıştı. 

Nuh dayı: 
- Düşman ta,yyaresine attığı 

!bomba etrafıımızdaki toprağa sap
landı. Patlamadı.. 

Diye bağırdı. 
Mehmetçik mitraltyfuü düşn'lanı 

tayyaresi üzerinden ayırmıyordu. 
Etraftan atıian tayyare topla • 

rımız da düşman tatYYaresini k()T
kun.ç bir ateş ~eri içinne al • 
mıştı. 

Mehmet ıbir aralık: 
- Nuh dayı d.i.k:kat et! 
Diye nurıJdanıd.ı. 
Bu sırada diişına.n tayyaresi cÖ

lüm t.epesi. ne o kııdar ço.k. ya:k -
J.ışınıştı ki. (Devamı var) 

lntt~ 
Gözümüzde Tüten 

Terimler 
1\'Iektepler açılınca, öztürkçe terim

ler meselesi yeniden nıevzuu bahsol -
mıya başlamıştır. Ciinkü, öıtürkçe te
rimler, henüz o kadar dar bJr muhitin 
malıdır ki, mektebin dışında, onun ne 
ismini, ne cismini g-örn1ek mUmkün 
defildir. 

Hayat btıdiğimiz cibl akıyor. Bildi
iimlz gibi koousuyor, yazıyor ve oku· 
yor. Yalnız çocuğun kafası içinde, e
şaı;ıtiyon benzeri bir takım hıım kalıp
Jar var. 

Bu terimleri biz de öğrenmeliyiz. 
Belki, bizmi de belleınemiz lıi.zım .. Fa
kat, hanırf~ini?. Çünkü, teritn denen 
bu cidüğü beli~iz», neredt'n çıktığı, 
neye dayandığı n1eçhul kahplar, her 
yll, kadınların tuvalet modasından 

daha çak değişikliğe uğramaktadır. 

Anlaşılıyor ki, ba;ıısı üç defa. değiş· 
tirilerck, ve bu yüz.den, on binlerce ba
sı.lan ve masraf edilen mekt!'I> kitap
larının yrniden tabına lüzum göste· 
ren bu terimler, lıLntiz istikrar bulmuş 
değildir. 

Herkes, son ve kat'i teriıni bekliyor. 
İnansak, bilsek ki, en sonu. en kat'i
sidir; derhal ezberlemekte a la tered
düt gösterıniyeceğlz. Ve muhakkak ki, 
bu uistlkrar• ın müjdesi, ~evlnci ile, 
asla, bu sonuncu keşif veya icatlar Ü· 

zerinde isabet vaki olup ohnadJfını 

a.raştırmıyacağız. Nereden çıktığını, 

neye dayandığını sormıyaca~ız. Bütün 
o gayrinıe'nus, naho, ielii.ffuzlanna, 
cırtla.klarımızı tahrip ve tahrlş eden, 
zor ve yıpratıcı okuuuşla.rına rağmen, 
onların hepsiııi, teker teker ezberliye
ceğiz. Onlarla yazacatız, onlarla konu
şacatız. Fakat, nerede o son ve bir 
daha dctlşmiyecf'k cözümü.ıde tüten 
terimler?. ltE':).',.11 Fn: Zf 

Mahmut haha me:mrlığı da 
p•rk o uyor 

Şehir dahılır.deki me·rı:ı~ ve u
fak mezarJ,kların umumi bahçe • 
!ere tahvili kararına göre Kadı -
köyündeki 250 me tre murnbbalık 
bir saha teş kil ı;den metrı'.ık Malı· 
mu~ba<ba mezavlığının parka talı- 1 

vili işine başlanılmak üzere hazır- 1 !ıklar tamamlanmıştır. 
Bu arada yine Mahırnutbaba mc· 

zarLğmın ka~ısına te~arli:f eden 
ve asfalt yo1un bitimine rastlıyan 
küçük ve öledenberi metrlık me- 1 

zarlığın da taşları çıkarılmaktadır. 
Her iki kısmın da park kaline if· 

rağı kinunue,··vel nihayetinı~ ka -
dar tamamhnacaktır. 

--o-

Yeni icra ve iflas kauunu 
Halen meriyette ıbulunan icra ve 

iflas kanununun; medeni kanun ve 
ticaret kanunlarına tearüz eden 
hükümleri üzerinde hususi bir 
komisyon .tarafından \etk 'kat ya
·- larak bir cicra ve ifliıs kanunu 
projesi hazııilanmı~tır. Proje tek· 
mil Vekaıletlere dağıtılmış ve mü· 
taleaları verilmek üzere Başvekil· 
!ete gönderilecek; önümüzdeki ay 
da mecliste müzakeresi yapıla -
caktır. 

Boşanma 
işleri 

Talakı kolaylaştıran 

yeni bir kanun Başve
kalete verildi 

Adliye Vekili B, Fethi Okyarın 
şehıimizde yaptığı tetkikler sıra
sında lıazı l>oşaruna davalarının 
ı;zun müddet sürüncemede kaldığı , 
nazarı dikkati ce iibetmiş ve halta 
üç senedir muhakemeli oldukları 
halde bir türlü boşanma kararı a· 
J<amıyan çffitler görülmüştü. Me . 
deni kanunun ıboşanma hükümle
rinin tadiline şiddetle ihtiyaç ol
duğunu gösteren ıbu miısahede ler
den sonra yeni bir kanu.n projesi· 
nin hazırlanarak Bawekıilefe ve
rildiği şehri•miz adliyes ı ne bildi • 
rilmiştir. 

Bu yeni kamın boşanma davala
rını kolaylaştırmakt;ı ve ezcümle 
zevç zevce ayr ı1mağa kat'i karar 
verdiklerini mahkemeye bildir . 
dikleri takdirde - 'bazı kayıt ve 
şartlar dairesinde - hemen boşan
mayı ka:bul etmekted ir 

---oo----

Tedavülden kaldırılan 
bronz paralar . 

Mevkii tedavülden kaldırılmış 
olan e.s&.i bronz 5 ve 2,5 kuruşluk -
!arla nikel 1 kuruşlukların 31 kiı· 
nunuevve,J 939 tarihinden itibaren 
devlet borçlarına mukaıbi'l de ge
rek mal sandıkları ve gerek ban· 
kalar tarafından kabul olunmıya
cağı Maıııye Vekaletinden vilaye . 
te bildirilmiştir. 

Emre göre ellerinde hala bu pa
ralardan bu}uııanlar aradaki 2,5 
ay içinde Merkez bankasile Ziraat 
bankasına veya ma.iye şuıbe..erme 
müracaat edip vergi borçları içııı 
bunları yatırabrleceklerdir. ı 

--o-

!Sobaeılar da !"ır~attan istifade 
ediyorlar 

Mcv.;im mürascb-etilc soba fiat
ları!'ın çok yük->eldiği ve bu yük· 
selişin geçen seneye nazaran gay· 
ri ta:bii bir hadde ol duğu alaka • 
darlara şikayet olunımuştur. So . 
bacılar da harp dolay ıs ile saç ve 
saire fiatlarının arbtıi(ını iddia e
derek 'bilhassa kömür sobıılarına 
fazla fiat istemektetlirler. 
Diğer taraftan şehirde kömür 

yakal\lar gittıkçe arttığından milli 
bir bar.krunız; soba ihtikfırına ve 
kömür kullanacakların sobasız 
kalmaılarına meydan vermemek Ü· 
zere piyasava ucuz soıbalar çıkar
mağı kararlaştırmıştır. 

--l)--

Artı k mezeler 
Bilhassa Beyoğılundaki bazı bi

ra:hanelerde halka anlık mezeler 
verildiği hakkında yapılan şika • 
yeıtler üzerine ıbu kııbil yerlerde 
münferit meze bulundurulması 
Belediyece menediılımi~tir. Meze • 
ler nevilerine göre ayrı ayrı bliyük 
kıtpla~:ia tutulacak her talep vu
kuunda bun<lardan tabak'ara tak
sim olunacaktır. 

AVRUPA HARBiNiN YENi tv',ESELELERi j 
Letonyada Rus Nüfuzu 

SovYe& Rusyan111 Balhkta alıikadar 

olduğu devletlerden biri de Letonya
dtr. 

Letonyı.ının 65 bin 790 kiloınetro 

murabbauıda, fakat tabii cotra.fya iti
barlle bir hususiyeti görülmiyen yer
lerdetıdir. 1 milyon 900 bin radde -
sindeki nufusunun dörtte üçü Leton
yalulır. Dörtte bir Rus, Yahudi, AJ. 

man, Lehli ve Lltvanyalıdır. 

Bı:ı hesaba göre diğer ekalliyetler 
var demek oluyor. Lei.onyada en zi-
1ade R~slar vardır. Bunlar bütün nü
tusup yüzde 12 nlsbetindedir. Halkın 
coiu prolestandır. Yü2de 57. Katotlk 
yüzde 23 hır. Ortodokslar bwıdau son
ra reliyor. 

Letonyahla.r bilhassa çiftçidirlcr. 
Çok hayvan yetiştirilmektedir. Top -
ra'"ın üçte blri ormanhkhr. Mühim 
bir kısmı ise zlraate elverişli değU
dri. Keten mensucat fa.brika.laı·ı var
dır. Kerestecilik ileridedir. Fakat ye
rin altında kömür ve saire gibi ma
denler yokt.ut. Letonya.hlar kereste, 

keten, hububa&, tereyağı, yumurta ih
raç ederler. 

Letonya 1721 de Çarlık Rusyası ta
ra.fuıdaıı zaptedllmiş, 1918 senesine ka
dar Rusyanın hü.kmü altında kalmıştır. 
Umumi harbin son senesi demek olan 
o senede Letonyalılar da lsUklıl.llerloi 
almışlardı. Çünkü 915 de Almanlar 
Llban Uma.nanı aldıkları &lbl 917 de de 
Ki.faya girmişlerdi. O zaman artık Al
nıan himayesi Letonyada yerleşmiş. fa .. 
ka& umumi harbin sallplerl Fransa, tn .. 
rııtero gibi büyük devletler 918 de Le
lonJl\l,llD isllkll.llnl tanımışlardır. Fakat 
Ruslar tekrar Letonyaya girmişler, Le
tonyalılar ıltuslara kaqı Almanların 

yardmıUe mukavemet cöstermlşlerdlr. 

LehlUer de o zaman Letonyahlara 
7&rclım etmi!)Jer, nihayet Ruslar çlkmq 
ve 9ZO atustosunda R.us7a ile mlista
ltil Letonya arasında bir muahede im
sala1U111Ştır. 

Yirmi senedeuberi müstakil olan Le
tonyantn bu&iinkü ordu mevcudü 
14-,000 tahmin edUmektedir. 

Rus noktal ıın.zaruıca umumi harp
ten sonra. Letonyanın iktısadi vaziyeti 
g-ünde.n g-üne fenalaşmıştır. Cünkü ar
hk Rusya ile allşveriş edemez bir hale 
gelmiş, Rus pazarı kendi.sine kapanın
ca Cl. da türlü sıkıntılara düşmüştür. 

DJ.ier taraftan Baltık memleketleri
nin evvelce Ru~yaıun olduğundan da. 
bahsedilerek bugiın oralarda tekrar 
Rus nüfuzunun yerleştirilmesinde bir 
fevkal:ideJik görülemiyeceii tekrar e
diliyor. 

Umumi harbin son senesindeki ve
kayi şimdi gözöniine ı-ellyor: Çarlık 

Rusyası yerine Sovyet Rusya. gelmiş, 
Baltık memleketleri ayrllmış, faka& 
yeni Rusya bunları birer suretle Sov
yet ittihadına almak için ufraşmıştı. 

Karşıda. Almanlar var. İmparatorluk 
Almanyası varkuvvetlle (!alışıyor ki 
Baltık memleketleri tekrar Rusyanın . 
olmasın diye. Onun için Letonyada da 
Almanlar Ruslarla fl\Ücadelcye tutuş

muşlardı. Libandaki Rus tahtelbablr
leri ve muhripleri Almanların hiç ho· 
şuna g-itmiyordu. Bununla. beraber- bu 
mühim liman nihayet Almanların eli
ne geçti. Orada mücadele eden Al -
manlar kendi başlarına sönillJü olarak 
ieşkU ettikleri kıt'alarla Ruslara karşı 
harbedlyorlardı. Bunların başlarında. 

c(lelik miffer» vardı. Bunun üzerine 
de 11imdlki Almanyanın işareti olan 
maUim hao bulu.nuyordu. Demek ki bu 
işareii ilk kullananlar o ı.amankl Al
manlar oımu,. O Almanlar Liban il· 
m.anını 919 senesine kadar ellerinde 
tutabUmlşler, fakat o sene artık Ver
say sulhu yapılmış, Avrupa yeni bir 
Şekle korunak ıstenmlf, Letonya cum
huriyeti de dünyaca tanınarak Alman 
kıt'alarına oradan oekUfp &"itmek kal
mıştı. lş&e Letonyada Almanların böy
le bir macerası vardır. 

• • 

ı ~ lf=ıt :ı .1 !ii.rJ.::3 
Muharip!ere karşı 

bitaraflar 
Yazan. ALİ KEMAL SUNl\IAN 

Diplomatlar arasındaki muharebe 
devam edJ}·or. Eyliilün başındanberl 
Avrupad;ı harp çıktı cıkalı arhk sö
zün silıi.ha kaldığı cihetle bundan son .. 
raki işin diplomatlardan ziyade asker• 
lere kalacağ'ı düşünülmemiş değildi. 
Fakat askerlerle diploınatlaruı faali -
Yeti müvazi olarak gidiyor görüyoruz. 
Askerler söz söylemek değil, görecek
leri işi görmek vazife-sile bafhdırlar. 

söz deiil, iş. Fakat diplomatlar i('ln SÖ'I 

&öylemek çok kere IRzımdır. 

İngiliz ve Fransız ordularına baş -
kuınaııdanhk e-den General Gamlenin 
harp çıktı ('ikalı bir tek kelimf'~ini ga. 
zete sütunlarına geçmemiş gOrdıik. 

Yalnız her gün kısa kısa tebliğler 

neşrediliyor. Diploma.tların faaliyeti 
etrafında dünya matbuatının neşri -
yatı, türlü tefsirleri daha çoktur. Bu
günkü harp citgide daha iyi arılatıyor 
ki askeri harekatın ~öyle olmast, böyle 
olacağı gibi meslek haririudekilerin 
yürütecekleri tahminler de ht>men blo 

isabet yoktur. Bunu gec:enlerde İngi
lizler şG-yle bir tan.da anlatıyorlardı. 

Garp cephc!-iinde haı·rkfıt mı?. Evet .• 
Bu harekıitıı geçilecek. Fakat ct>phe-de
ki her nefer için cephe gerisinde üo 
kişi temin edildiği gün. Bunun n1anası 
cephe gerisinde mühimmat yetiştire· -
cek, erzak yetiştirecek. &onra. henıeu 

cepheye gönderilebilecek gibi tallm ve 
terbiye göı·müş işet, ('lftçi ve askeriJı 

bulunması demektir. İşte bunun ichı 
939 Avrupa. harbi git.gide bir sabır ve 
tahammül ha.rbi oluyor. 

Çünkü Avrupa harbinin bitmesi bu
günlük, yarınlık bir ı, olmadığı bes ... 
bellidir. Sulh taarruıu adı verilen ha
reket akinı kalmıya mahkümdu. Çün
kü Lehistanın ikıbetlni emrivaki ha
linde alarak istikbali çok şüpheli bir 
sulha razı olmak Avrupada kat'i bir 
eDJJıiyetin tesisi demek olmıyacaktı. 
Şu halde Avrupa diplomatlara ara.· 

sındaki mücadele bir t:ıraftan devam 
ededursun, diğer taraftan askerlerce 
b.arbin bütün ihtimalleri gözününe ge
Urllerek her dakika i('in h:ızırhk biç 
fasılaya uğramamıstır. Merak ve dik
kat arhk garp cephesine toı>laıuyor. 

İngiliz tarafının harbi uzatmayı göze 
alması karşısuıda Alman tarafının da 
bir an evvel bitirmek, kat'i bir hare
kete geçirerek kavgayı kendi lehine 
neticelendirmek emeli vardır. Bugün
lerde Avrupalı ihi.lsas erbabı Alman
yanın seri ve kat'i bir hareketle mu
vaffakiyete ermek için İsviçrenln bi
tarafiıiını dinlemlyeceği lbtimallerln
den bahsetmete başladılar. Alman er· 
knıharbiyeslnln maksadı ne olduğunu 
kat'iyetle kiınsenin bildiği yoktur. Fa
kat daha 905 senesinde Kayser A1man
xasının maruf askeri simalarından o
lan Sclılieffenin Fransaya karşı hazır
lıİ.mı.ş oldufy landan bahsedilmekte
Jlir ki bunda İsviçre istihdaf olunu .. 
yormuş. 

Ancak bugünkü vaziyet oıuz sene 
evvelki gibi görülmüyor. İsviçre ken
dini müdafaaya hazırlatmıştır. Bu bi
taraf memleketi çljulyerek geçnıek AJ .. 
manlar için harbin neticesine doğru 

çok müessir olacak &"ibl görünüyorsa 
da sayısız müşkülat rö:ıönüne ı-etiril· 

mektedir. 
Sözü ballamak için ·,u yeni olmı:ran 

cümleyi tekrar etmek li.zım l'elecek: 
Herşey harbin uzıyacaiını göstermek· 
tedir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Talebe tramvayları 
Elektrik, ---tramvay ve tünel iş

letll)eleri umum müdürlüiünün 
bir okuyucumuzun bu siitwıda çı
kan şlkiyeiine ı-önderdlfl cevabı 

aynen neıredlyoruz: 

Sayın &"azeteniıiıı 7/10/939 ta
rihli sayısında Beşlktaşb oturan 
bir okuy11cwtuzu11 saba.hları mek
tepler derslere erken b&11ıuıma.sı 

yü:ıüuden tramvay bulunmadıb 

yolundaki mektubuna cevabımız. 
Beşikt.a.,ta. bir lr:ı.mvay deposu 

1-' vardır ve ara.balar babahları bu 
depodan boş olarak çıkarlar. Bi· 
naenaleyh o semtte sabah en er
ken saatlerde de tramvaysı7:Jıktao 
şikiyet varit olamaz. 

Bu sene mektpelerde sabahları 
derslerin daha erken başlaması 

yüı;ünden bllhassa. Bebek hattın

da talebenin mekteplerine &ittik
leri saa.Ue ltçi ve esnaf kütleleri
nin de işlerine gituıelerlnJu tesa
düf etmekte oldujunu naza.rı ttt. 
hare alna Tramvay İdaresi sırt 
talebeye mahsus olmak üzere her 
ıün sabahları saat '1,15 le üç va~ 
l'Onlu bir arabayı Enıinönünden 

Bebeğe tahrik eylemektedir. 

Yeni Tramva) İdaresi halkın 
ihilyacını yakından takip etmekte 
ve bu ihtiyacı lmkin dairesinde 
karşılamıya dalma. çall!fma.kta.dır. 

Umum ~lüdür v. 
H. Erem 



Ümidi tamamen 
kesildi mi ? 1 

Suı,h .. 
ama um,tLeri de bir yandan 
lleru::ıeç suya düşmüş değildir. 

.gi n~IJk <mıoberlayn'in son söyle-
~iriyor u bır kere daha gözden 
'lrrb .: Ç€ıır.ıberlayn'in de çar -
c·ec~!l'Jb~u tekrar bir nutuk söy

gı i.Jdiriliyor. ·· * Sovyetlc · F. ı · · · t~ rın ın an<lıyaya bır 
or ;om verdikleri tekzip edili
·eı; m OSkovadakı Finlandiya he
aı bıre::'a~ek<rtine dönmüştÜ.r. Fa
aya gid ta sonra, tekrar Mos ko
etkı~ ed"<!ektır. Sovyeot talepleri 
:ıc: ~iı .. ibıektedir. '.Sovvetler, bir 

kect--'nı Çuk adaıun kendilerine ter- ı 
lerekenes:ni, Alarıd adalaı'>nın mfu;

llkabu ahkinı olunmasını, buna ı 
Yo~.ar. bazı tavizler teki f edi -

' * ita1 1 fıli Bas/anın yeni Londra se -
tııü s('lb';nın~'nin, İngiliz - İtalyan 

arata 1:rınde yeni bir hava 
efır 4ğı rleri sürülüyor. Yeni ı 
'/\- V ndrada iyi karşılanmıştır. 

eler; ar~vaıclaki haı'oin feci sah
lliitun ~enı Yeni meydana çıkıyor. 
leriıı ın··~ır harap olmuştur. Ölen
r~kat, ı ~arı h!'nüz belli değilrlir. 
ilır. ~- nız yaralı sayısı 80 bin
b_<i1laınıs~de tifüs ve kolera salgını 
n Üstüiı~r. Şehır sulan, ceı;eHe
'1\- it 

1 
en akmaktadır. 

20 bın ~~anı~_r, Libyaya yeniden 
~ali ı\fr1t1 gondermi.şlerdir. Şi -
uvveııe ı aya gönderilen bu yeni 

llıekt...<- r, mühiıın telakki edil -

~ =-------
işleri 

939 Teşrin celbi 
tarh ı askerlik şUJbesinden 

l askerliğe davet 

lıine-tı:M:utat olan 939 teşrin cel -
etrııeıır aşlanılınıştır. Hiç askerlik 
nıtıa11 ış __ aşağı.claki doğum ve sı
f~ cü~osterılen mükelleflerin nü
llan ol anlarıle şubeye ~elmeleri 

Do· Unur. 
316g~ular 3 ııa 328 

16 iliı 328 
330 
333 
330 
332 
333 

muhabere sınıfı 
Topçu • 

• • 
• • 

istihkam • 
Gümrük • 

832 ;ank : 
333 • • 
332 Hava • 
334 • • 

lıu d _333 Harp sanayi • 
l\ii 2S Oğumlular)n toplama gü -
~39 a~l0/939 bedeli nakdi 24/10/ 

2 _ ~ına kadar kabul edilir. 
llıirYolu 1Yade, mızıka, suvari, de-
0hıca il ,ve nakliye sınıfları için 

an verilecektir. 

trııinön·· * 
ı_ 9

39 
~ as~erlik şube:sinden: 

~1Yttn 
316 

~Şrın celbinde askerlik yap
•, ~irıı ılil 334 dahil doğumlu ha-

1'1 Ya, g;;_ . k ta k h 
ı f'rıUha -.uuru • n arp sana-

llıtere lı bere, ve istihkci.1n sınıfları 
2_ 

8
8. nacaklardır. 

)tl'!fılerin u erattan becteı verınek isti .. 
dor h. • 2411. Te~./939 akşamına ka-

' "'<Ielter· l .._ Su ı alınacaktır. 
· 'teş.193 eratın toplanma günü 25/ 
1-... 'Su S Çaı-Şamba eunUdür. 

;aıı \.'e b doKurnlulardan yoklama ka
en inceı akaya bulunanların vaziyet
~e teıll'ı :nınek üzere şimdiden ~ube
~ erı ilAn olunur. 

..... l'fo. 15 -
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EN SON DAKiKA .................................... 
Almanlar Kendi T ayyarelerini Dü.şürmü:fler 

Londra 16 (A.A.)- Cumartesi - pa .. 
zar l'ecesi Berllnln tayyareler tarafın
dan taarruza uframış olmasındaki es
rar Atman istUıbarat bürosunun ver~ 

miş olduiu bir haberle tenevvür etmişi 
cibidir. 

Alman istihbarat bürosu, bir Alınan 

tayyaresinin bir u9uş esnasında yo

lunu kaybederek Berlln üzerindeki 

memnu bir mıntakaya l'U:mLştir •. Hava 

bulutlu olduiundan memnu muıtakaya 

prmfş olan tayyarenin Alman tayya

resi olduiunu tahkike imkan yoktu. 

Tayyare dafii bataryalar, bu tayyareyi 

düşürmü'jlerdir. Pilot, para,ülle ken· 

dlsini kurtarmıya. muvaffak olmuştur. 

Halkın yaptığı yardımlar 
Londra 16 (A.A.)- Halkın bahriye- ı 

iller için yapacaft nakdi teberrülerle 
yün cama.şır, siı'ara, kitap, mecmua, 

:.-,:' ::m::~.:ı::i :::::ti .:~ı::; l :~:::ı1ı: makamı tarafwdan bildiril-

Batırılan 
Londra 16 (A.A.)- Cumartesi ı-ünıi 

Atlantik denizinde batırılan .Bretaı-ne» 
ve .Louisiane» isimlerindeki Fransız 

vapurlarının saf kalan yolcularından 

400 kbjl, pazar ıünü bir İn~illz llma
nında karaya çıkarılmışlardır. Kurtu
Janlar arao;:ında kadınlar ve çocuklar da 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ikl 
saat kadar suyun içinde kaldıktan son
ra vak'a mahalline relen İnclllz harp 
remileri tarafından kurtarılmıılardır. 

Ölenlerin 15 kişiden ibaret olduiu zan 
edilmektedir. 

cBreta,.ne» vapurunun sandalları de-

vapurun acıklı 
nfze indirildiği zaman kadınlar ve 
çocuklar tahtelbahirin attığı obüslerin 

dağ-ıJan parçalarite yaralanmışlardır. 
Vapur mürettebatının ifadesine rö

re, vapurun içinde yedi ki~ yaralan
mıştır. tcBretagne» sandalların denize 

indlrllmesinl müteakip batmışhr. 
~olcular, sandallardan birkaç ta -

nesinin atılan mermilerden kutlanıla

mıyacl\k bir hale geldlllnl söylemekte
dirler. 

Birçok yolcular imdat işareti veril
difi zaman tecrübe yapıldıjını zan -

tafsilatı 
net\ikleri için etraflarında obüslerin 
patladığını görünce hayret etmişlerdir. 

Kadınlardan bazıları pijamalarının üs
tüne alelıicele mantolarını giyerek san

dallara binmişlerdir. Bir müstemleke 
askeri 7 yaşındaki lcardt-!flne yardım 

etmrk şartile bir buruk saat kadar 
yuzdükten sonra kurtarılmıştır. 

uLouisinae» vapuru, kendisini dur
duran tahtelbahire yiyecek vermek is
temediği için topla. bahrıhnıştır. '\'a
purun birinci zabiti ölmU~ vr tayfa

lardan birinin ı-öıü (ıkmllhr. 

Almanlarla Estonyalılar Uyuştu/ar 
Tallin 16 (A.A.) - Alman ve [ İktısadi meselelerde müşkülat 

Estonya hükiıınetleri arasında Alı-

1 
çıkmış ise de bunlar sonradan hal

manların tahliyesi meselelerile a- ledilmi.ştir. 
lakadar bir itilaf aktedilmiştir. Alk ,\,imarı vapurunun hastaları 

ve ihtıya.rları alarak pazartesi gil
nıl Tallin'den hareket edece~i zan
ndilmektedir. 

İsveçte Ecnebilere Yasak Mıntakalar 
İstokholın 16 (A.A.) - Kral ta

rafından neşredilen bir kararna -
me ile ecneıbilerin İsveç dahilinde 
seyahalıleri tahdil edilmiştir. 

Hükiıınet makaımları bundan 
sonra ecnebilerin !imanların, de-

1 
miryoUarının ve fabrikaların I.o -
tograflarını çekmelerine ve bazı 

yerlerde not almalarına mani ola-i 
cııklardır. j 
Aynı kararname mucibince ec

nebi'.erin limanlarda ve şimendi - j 
ferlerde külliyelli miktarda eşya 
nakletmeleri yasaktır. Bu karar- 1 
naımeye muhalif hareket edenler / 
için para, hapis ve tart cezaları 

derpiş edilmiştir. Bazı ahval.:!e ika
met t&kereleri yalnız İsveçın bazı 
mıntakalarında muteber olacaktır. 
Demokı·a•en gazetesi, serbest li

man mıntakasında çalışan Alman
ı 

!arın bu mmtaka<ian uzaklaştırıl-
malarını islemektedir. 

Mareşal Blumberg Tevkif edilmiş 
Paris 16 (A.A.) - Oeuvre gaze

tesinde mme. T~bcuıs, Berlinden 
aldığı bir lhalbere aıtfen A1ınan or
dusun un eski ba.,kunıandanı Felrl 

1 
Mareşal von Bloımberg ile yüksek 
rütbeli dört A!ınan zabitinin Bav-' 

yerada kain Landslberg kalesine 
mahbus bulundurduklarını bildir

meık.tedir. 

Hitıler de Tandsberg'de mevkuf 
ıbulunduğu zaman Mein - Kampf. 

ismindeki kitabını yazmıştı. 

Yukarıdaki haıberde Hitler'in 6 
eyhi.·Lde Mareşal ile dört zabitin 
tevkifini emrettiği tasrih edil -
mektedir. 

Polonya Sefirinin Protestosu 
Kaunas 16 (A.A.) - Polonya 

sefiri B. Charwat, Vilna'nın Lit - ı 
varı.yaya rapt ve ilhak edilmesini 
Lıtıvanya hükümcti nezdinde pro
testo etmi41ir. 1 

Kanada 
Oltava 16 (A.A.)- Kanadanın bü

yük Britanya imııaratorluiunun tay
yare merkezi haline 1"etirilmeslnden i
baret olan prorram. iınpa.ra.lorluiun 

pilotları için antrenman merkezleri vü
vude C"etirmefe memur edilmiş olan ı 
İnı-iliz bava heyeti relsi Riverdale'in 
dün buraya muvasalatı ile tatbike baş- l 

Sefir, Sovye<\ Rusyanın bu ara
zinin mukadderatını tayin etmek 

hakkına malik oanadığını be.ayn 

ve meselen n ancak Polonya ve 

Litvanya hükumetleri tarafııruan 
hal:ed.ılebileceğini ilave etmi.:ştir. 

B. Charwat, yarın Kaıtna.;'dan 
ayı·daoaktlr. 

tayyare merkezi oluyor 
Janılmışhr. 

Riverdale, &a.:ıetl'cilere beyanatta bu
lunarak şlmdidrn antrenmana başla

m1ış; olan birçok ı>ilotun altı ay sonra 
geleceklcrfnl ve pilotların yetlştirU -
me:)İ b~inin tedrici surette tesri edile
ce&ini söylemiştir. 

Tayyare tn~aahna da ayni tanda J 

Kanada.da devam edilecek ve bitaraflık 
kanununun feshi takdirinde Aınerika· 

dan da tayyare satın alınacaktır. 

Avustralya ve Yeni Zelandanın ha· 

va heyetlerinin yakında Kana.daya .-eı

meleri beklenilmektedir. 

Finlandiya 
Helsinki 16 (A.AJ - Hiikiımet 

ve re:!!TIİ mahfiller, Sovyiıtler Bir
liği tarafından ileri sil'rülen ~alep-, 

Sovyet Taleplerini İfşa Etmiyor 

Finland:ya 
Helsinki 16 (A.A.) - Finlandiya 

Nazi partiısi, geçende Ber lıııe bir 1 

murahhas heyel göndermiştir. He-
1 

!erin neden ibaret oldugunu if;;_a 
etmemek'e, !3ko, bu taıepler hdk
kında cer.ehi mcır eketlerde do - 1 

!aşan şayiaların esassız olduğunu 
beyan eylemektedirler. 

Eey'eti Meyus Hareket Etti 
yeti kabu eder k.nci derecede 
memurları, F.n andiya menfaat - ' 
Ierin;n Alman sahası haricinde bu-

lunduğunu beyan etmişlerdır 
Hevet, meyus olarak avdet 

miştir. 

et-

·"' ~..,.. .- ' ; . ... 

NETİCEYİ KISA YOLDAN 
ALMAK MECBURİYETİ 
{Birinci sahifeden devam) 

Nihayet, bu ('e!'!it harp ınalzemesinin 
dOrtte iki bu('ufu da Almanyaya. ha
riçten ve denizaşırı yerlerden &"elmek
teydi ve gelebilir. Deniz abluka!ıiı her 
çeşit ithalatı ve ihracatı rüçlr<;Urdiii
ne, hatta. bitarafların bile serbestlsinl 
tahdit ettiğine gOre Almanlaruı bu 
imkina da sahip olmadıkları ve ablu
kayı yarmalarına imkıin bulunmadığı 

a.';ik:irdır. Nihayet, birkaç İn,rlliz dret
notunun veya tayyare gemisinin Al· 
man tahtelbahirleri tarafından batırıl
ması ile de ulaktefek manevi te-slrler 
haİ-icinde hiçbir şey kazanılamıyacağı 
muhakkaktır. Bu itibarla, İn&"lltrre , .. e 
Fransa için harbin uıamasında ne de
rece menfaat varsa Almanya için de 
o kadar zarar ve kayıp ihtimali l'ÖZ

önündedir. Binaenaleyh, Almanya en 
kısa Yoldan netieeyl almak. bütün varı 
yoğu ile harbe baslamadan önce ta-

sa,~vur ettiği .yıldırım harbi» ,ekllle 
karadan ve havadan İnıllterr ve Fran
sa. üzerine yüklenmiye mel'burdur. 

Almauy.ı, bu hattı harekrti ile miıs
takbel taliiııi ve mukadderatını bütun 
mevcudiyeti ile bir denemlye koyacaiı 
gibi harbin uzamasından zarar ve 
huzursuzluk gören dunya ve insanhia 
da hiç şüphesiz hizmet Yl' sulhun av
detlnl kendi le-h ,·e-ya al<'Yhlnr olarak 
tesri edecektir. 

Esasen insanlığın oldutu kadar. Al
manyanın da upuzun bir harb<' taham
mül imkinsızlıtı ortada bulundui;una 
ı:örr Alm.ınyanın da bütün 1-ulh ta -
\"assuUarı ümidini ka)-·bettllj Ki.in bu
nu :rapmaktan baıı;ka bir r:-artye ba. -
vuramıyaeağt muhakkaktır. Bu bakım
dan, .-"\.iman taarruzunun )-·akın oldu
iuna hiıkmrtml'kle daha ziyade isabet 
yardır. 

ETEM İZZET BE:-\İCE 

Eski Alman Başkumandanı Mareşal 
Blomberg Tevkif Edildi 

(1 inci sahifeden deı•am) 1 

nazırır. ta) 1n edı mesı'lı ıst,yccek
tir. Mı..ha-~f<', f'ı·kas Sı Juh:; 
Simon'un ~imdikı vczaifi ile bir
lil<te bu vaz;feyi de ifa etmesine 1 

riza göstermemektedir. 
POLONY ALlLAR GAZ 

KULLANMADILAR 
Londra 16 (A.A.) - Poh:ıııva -

lıların Alınanlara kar~ı kulfanmış 
oldukları rivavet edilen ve İngil -
tere tarafından ver:Jmlş oWuğu 
iddia olunan sarı haçlı gaz mayın
ları hakkında BerHnden verilmiş 
olzn habere dall' harbive dairesi 
Alman radyolarının - İngiltere hU
kiımetinir_ Polonyalı !ara kat'i)·yen 
hiQbir gazi veımemiş oldul!unu be
yan ve bu husustaki saviav1 tek -
zip etmış ol!l"asına ra~m~n - bu 
ittihamını idame etme<kte olduğu
nu ·bilxlirmek'edır. 
Şu halde. htıyati bir tedbir ol-

mak iızere. geçen harp esnasında 
dlup biten şe}'leri hat,ıılatrnak fay-' 
dadan halı olrr:az. 

1915 senesınde A..rnam·anın gaz 
kuUanmak için yapmı~ o'!cıuğu ha
zırlıkiar muvaffakiyetsizliğe uğ -
ramı~ ,cti. 

17 r sanda Wollf telgraf ajansı 
~öyle diyordu: 

•Dün Ypres'in şarkır.da İngiliz
ler, boğucu gaı.lerle dolu bomba
lar ve obüsler kullanmış'Jardır. 

Bu iddia. tamamile hakikate mu
haliftir. 1915 mayısından evvel İn
gilterede h:çbir harp gazı ıstihsall ı 
edilrni~ değildir. 

22 nisan 1915 'arıhinde Alman
lar. ilk defa olarak gaz ıs.timali su
retile taarruza geçmi~lerdlr. j 

Bülün dünya 1915 ve 1939 ittı -
hamlarını yekdiğirine takrıp etmek 
suretile lazım gelen netice''' istih
-aç edecektir. 

ASKER GÖZİLE CEPHELER 
(1 inci sahıfecl.en devam) 1 

mü.;ılerdir. Londra mehafilinin ver
diği ha!berlere göre, Berlinde de
rin bir sükut vard:r. Bu sükı1tun 
manası, büviik askeri ·harekata te
kaddüm eden bir s<"SSızli.i(e benze
mektedir. 
Almanların büyük bir taarruz 

yapmak üzere bulundukları her 
yer>de söylenen bir şayıa hal:nde
dir. Hakikaten. OO) le bir tahmini 
haklı çıkaracak hazırlıklar var>dır. 
Fakat AlmaPlicır, ntreden ve nasıl 
taarruz edec~klerdir? Şimdi bütün 
mütehassıs askerler bunu düşünü
yorlar. Almanların ilk büyük ta -
arruzu karadan degil, havadan 

zerine. İngilız gemilerinin bulun
dukları yerlere büyük hava filo -
!arının gönderilecei(i tahmin edil
mektedir. Bu~a mukabil. mütte -
fik ordular da, cephelerde her tür
li.ı tp.Q'bırleri alm:ş bUı'unu·yorlar 

Her halde. mühim hadiselerin a
rifesinde ıbu:unulduğu muhakkak
tır Garp cephesinde havaların bo
zuk g:tmesı ve sürekli yağmur -
!arın başlam:ş bulunması da dü -
şü~üh·cek bir keyfiyettir. Alman -
!ar, bir yıldırım ha11bi yapmak is
tiyorlarsa. kış, bütün ıbütur bas -
tıımadan herekete geçece<kle"J tah
min edilebilir. 

.vapacakları Ve' İng z adalar_ı ü- ERKANIHARB -- - - - ~======~~~~ 
Sovyetlerin baltık fılosu 

Berlin 16 (A.A.) - Resmi Al
man ajansın:n Talı:inden ögrend;
i(ine göre Sovyetlerin Baılıtık filo- , 
sunun Amira.~ gemisi Oktiesrs -

1 
kaya - Revoluz r. Tallin'e gelmiş
jtir. 

----<r--

lsevçte veni bir nezaret 
istokıholm 16 (A.A.) - Haliha

zırda.ki ahval dolayısile hükiıme't
ce ihdasına lüzum görülen yeni 
halk iktisadiyatı nezareti bugün 
faaliyete geçımiştir. 

İsLanbul asliye uçunru hukuk hiklm

liğinden: 

Şake vekili .ıvukat Nadir tarafından 
Tarlabaşı Yağhane sokak 2 No. da mu
kim iken, şimdiki adresinln methul ol
duğu müba!flr şerhinden anla ılan 01-
ran Orhan aleyhine mahkemenin 39/ 
447 So. h dosyaıın ile ikame edilen bo
şanma dava.sının icra kılınan muha -
keme!!ıi neli<'t'Sinde: Kanunu medeni
nin 131. 138, ve 142 inel maddelerine 
tevfikan tarafların boşanmalarına ve 
Diranın bir sene muddetle evlenme -
mesine dair sadır olan 7/7/939 tarih 
ve 39/918 No. ll:i.mın ili.nen !'ti. aleyhe 
tebliğine mahkeme<":e karar verilmiş 

ve işbu U3.nnamenln bir sureti nıah-
GÖZ HEKİJ\otİ kenıe divanhanesine talik edJlml.ş ol· 

tikle filonun dl~er aksamına işaret kal
dırın. R.ic•at edrn düo;;man fırkasını ta
kiıı edl'ct·klz! 

duruyor, Amiral Ramiz barbar baj:ırı- Dr. MURAD RAMl AYDIN duiundan M. aleyh Dlran Orhanın !-
yordu: lin tarihinden itibaren 15 a-ün zarfın-

İ~arel ('t:kilnu:•Jtr kalnıadan Rrmzi 
Bey ltira11 bastırdı: 

- Takibi yapaınayız Amiral!~ 

Yazan: RAH'.\Jİ )AGIZ - :"eden? 

- Efrat henüL öile ka.ravana.ı,ını ye· 

- Allah topunuzun beli.sını ,., rsin, Beyoğlu - Parnı:.Kkapı, İmam S. 2 da müraeaaua me:ıkiır Uiiın suret-iot 
hücum derim yapılmaz,takip emri ve- ı ____________ T_e_l._4_15_5;.:3_;_1:.:•;.:b;.:e;.;.ll;:iı.-::." ...;•:.:lm:.::.:•;:•;.;.I ;.:ıu;:·•:.:u;.;.m:.::.:u...;1:.:1•::· ';:..' ..:•:.:lu::n:.:u::•:.:.·_. I 
ririm kimse itaat etmez. böyle serkeş, 

kendi başuıa hareket eden adamlarla 

muharebeye girmek, o muharebeden 
muvaffaklyet ummak cinnettir. 

Bir hırsızlık 
Nakleden: Selami h;zct 1 ._ __ 

Bundan on sene evvel, büyük bir 
kuyumcu dülokiınına kerli ferli bir 
zat girdı, 

- Bir inci gerdanlık istiyorum! 
dedi. 

Verdi.er, muayene ettı: 
- Bu pek iyi değil dedi, daha 

ağır bir şey istiyorum. 
Başka gerdanlık verdiler. Bunu 

pertevsizle muayer.e eo'ti. Fiat.nı 
S<ırdu, on beş bın lira dediler. Gül
dü· 

- N.Layet on iki bın lira eder. 
Bu müşteri maldan anlayordu. 

Razı oldular. Bunun üzerıne ded. 
ki: 

Bı. akşaım •aat dört'<: • • oteline 
gönderin•z. 174 nır-aradayım. 

Dörtıte kuyumcunun bizzat ken
disi otele gitt. 

Hikayeyi dinliyenler sözü kes
tıler: 

- Alt tarafı anlaşıldı. Adam el 
çabuklu~'ll ile incileri de'r ş•irdi, 
-rine sahtesir>ı Hrr'ı. 

Güldüm. 
- Bu kadar basit olsayd., '11;. 

mazdun, dinleyiniz. 174 .,.,mara 
0

1 

odada oturan zat kuyumcuyu ka
bul etti, gerdanlığı tekrar gözden 
geçirdi Ye çıkarıp ~n iki bin lirası 
verdi ... İ:; bundan sonra .. 

Bir hafta g<'!:ti _gecmedi, adam 
tekrar kuyumcuva gittı. 

- Dostlar:mdan b'ri bir zümrüt 
istiyor dedi. Evlendiklerinin scnei 
devriyesiııı!e, karıs.na hediye ede
cek. 

Derhal zümrütleri çıkardılar. A
dam baktı, muayen etli. Dört nu
maralı orlası yakut bir iğne be -
ğendi. 

-Kaça? 
Kuyumcu· 
- Fiatı, siz takd;r edrniz! dedL 
- On bin lira verevlln mi? 
Razı oldular. mutabık kaldılar, 

adam: 
- Yarın sabah on b!rde otele 

gönderiniz dedi. 174 numaradayım. 
Ertesi sabah kuyumcu otele git

ti. Adam avnas:nın önünde tıraş 
oluyordu. Kuyumcuya bir yer gös
terdi: 

- Ben •ıra.$ımı bilire::im 1 dedı. 
Biraz sonra sordu 
- Zümrütler geLdi mi? 
- E\·et. 
- Baka\'lm. 
Yüzü sabunlu ı~ne kutusunu al-

dı. baktı. muayene etti: 
- Harikulade.' 
- Evet. 
Adam kutuyu kuyumcunun eli 

altında duran bir sandığa koydu. 
Tıraşını bitirdi. giyinmek üzere yan 
odaya geçti. Beş dakika, on beş 
dakika, yirmi dakika .. 

Kuyumcu yerniden fırladı, yan 
odanın kaoısını açtı. Kimseler yok. 
Çekmeceye kos'u. Zümrüt iğnenin 
kutusu çekmecede \'Oktu. 

Mesele çıibuk anİaşıldı. Adamın 
bir de şeriki cürmü vardı. O da 
174 numaralı odanın altındaki oda
yı t11tmuştu. Adam çekmecenin al
tını ve tavanı delmişti. Zümrüt iğ
™' kutusunu çekmeceve kovarken 
bu delik:ten aşağı atmış. alttaki or
tağı da almıştı. Sonra beraber kaç
mışlardı. 

- Amma evv<>la on iki brn lirayı 
verdi.. · 

- Evet. Bunların beynelmilel 
hırsız olrlukları anla~ıLdı. Bu su
retle. yani sermaveli hırsızlıkla 
hayli kuyumcu dolandırmışlar! 

SPOR 

Dünkü maçlar 

...._ Gördün mü şu Raufun yaptığı işi? T 
.. 
u •.• medill'r, ~imdi kara.vana borusunu vur

duruyorum! 

Biraz sonra. Barb~ros hareket baş

ladı, fakat Averofun rözden kaybol -
dutu istikamete &ldecek yerde Bo· 

iaza doğru avdete, geldiği istikamette 

Niri.ya, demir mahalline doiru ile-r _ 
le41. 

Dün, ,ehrin muhklf stadlarıı>
da lik maçlarına devam ediılımiş -
tir. Kad>köyünde oynanan Beşik
taş - Feneı1bahçc maçını, 4 - 3 Be
şiktaş kazanmıştır. Taksim sta -
dında yapılan Galatasaray - t ·tan
bulspor maçını da 3 - 2 İs!ar.bul -
spor kazanmıştır. Şeref stadında 
Vefa takLlllı 2 - 1 Altıntunç'luJara 
galip gelmiştir. Beykozlular da Sü
leymaniyeyi 2 - O yenmişlerdir. 

. 
versın Allah cezasını 

-. Vardab 
lıoıca andıra, huc\lnı işareti ver? 

ııu •4• ' il~ı h Onüııdrkl destroyer filo -
.,\t· areket ·_ . 

" ltl~tre . e reçtl. llenuı bırkaç 
'-l l'iar ıltrle1nedeu Barbarosta ye-
ta. 'tl'r b tıın dest Pllrdi, bunlar Hakkı ka.p-
>or. royer filotillisıoa. hitap edl-

t - !si~ 
Uf)filtıl hJerlnlıde kahu, mustakiJ 
_t>ıl'ord ucunıa 1"e('3ln! 

~lt!ıta.ku u.. Fllouna yerine donerken 
)ı.ı,ıc. bi fılotlllanın uç destroyeri bü
lı. r hıııa . 

•l•b uzerlne geldi sonra şar-
tla· anda ' Cttı c·· ederek Cotaz methaline 
~ oıden silindi.. 

~ llı.lraı il. . 
l 'cöpr·· . •mıı Barbarosun kuman-

'1tıda.n li.st\Uıde _ kliplere binmLt, hır -
a zı k" --. Cı _ opurerek haykll'ıyordu: 

~~ ••4un ı\tıah mu ıu raufun yaptıiı iti.. 
'"'d etıa~ın ı a b,r k · ı vers n .. Hücumu ya-
it bir .. il ta, sebepsiz yere döndü, he· 
ı~ ~•ra Na · 

~rb raya doneylm, capkmı 
't.fıttı.! arosun Prova dlrrğ-lne asa _ 

t,~.., 
a.llılt-aı· •harbiye rebl Vasıf kaptan 
-. ~'1!' kotundan tuttu· 

"tbtr~ı~dt onu bir tar~fa bırakalım. 
-. Ne11 bir 

arata bırakı,yoruı? Bu. 

ne acı bir ihanet, ne f~i bir mesele
dir. Hücuınu yarıda bıra\\h .. Dlişınan 

Amiral &emisinl batırmak, yahut esir 
almak şu vaziyetindeki o hücumla mu
hakkak bir keyfiye-tU. 

- Şimdi onu bırakalım.. Dü. man 
filosu fena ve sıkışık bir vaziyette, 
sür'ati de di.ıştü, 1"allba fundanselerin
de bir arıza var, Hemen takibe baş
hyahm. 

Amlr:ıl Ramiz durdu, &"Özlerini er
kıintharbtye reisinin rözbebeklerine 

dikti, birdenbire bir şey hatırlamış bir 
adam tavrlle yi.ızü yumu adı, hay -
kırdı: 

- Nasıl takibe mi 1"eçellm diyor • 
sun? 

Ve .. revap beklemeden ili.ve etti: 
- Hakkın var, şunu iyi bir takiple 

ele ceelrmek l\?Y• imha etmek fırsatı 
hazır ... 

Sonra döndü, arkasında sessiz du
ran Barbaros süvarisi Çakıcı lıikabile 

maruf Remzi kaptana emir verdi: 

- Haydi Remzi Bey, takip için ha
rekete .-eeln ... 

Başvard.abandıraya da seslendi: 
- Turcu(&, l\ıles'udiye ve Asarıtev-

Amiralin g-öılerl hayrrtten fıncan

landı, S('Sİ Utriyel'ek sordu: 

- Ne, ne söıı-ltiyor~un Reınzi Bey, 
şimdi karavanaıu.n sırası mı Allah 
aşkına? 

Süvari e-özlcrinl yere efdi: 

- Ilarp, bütıin kuvvrtlerin bir an
da fakat l.ılr netice için, kat'i bir ne· 

tice için kullaıuhnasını emreder. Bu

rada öyle bir netice yok. Binaenaleyh 

efradı yemck.,iz bırakarak zayıf dÜ· 
şürmek, aç karııuıa harbin ne &"ibl 

safhalar ı-östereceil belli olmıyan bir 

devresinde neticesiz ve maksatsız bir 
takibe çıkarmak doğru bir hareket 

değ-ildir. 

Amiral ıursından çıldıracaktı, hay

kırdı: 

- Li.tifenin sırası deiil Remzi Bey, 
emir veriyorum sana, haydi. takibe 
başlamak tçln hareket kumandasını 

veriniz! 

Remzi kaptan cevap vermeden ku
manda köprüsünden ayrıldı, ı-emlnln 

içerisine dofru C"özden kayboldu, A· 
verof; Barbarosla dlier ı-rmllerln a
teşi altında Hidra, Sprdya ve Psarayı 

~ine takarak Limnl istikametine 
dönmüş. atef ke!l;erek llerleml;,-e bat1-
lamıştı, Barbaros bili olduiu rerde 

llarbin safahatını takip eden sahil 
istihkıimlarının subay ve erleri ban

do mızıka çalJyor, borul:.r ve sancak
larla donanmayı selimlıyorlar, asker 
kütlelerinden yükselen sesler: 

- Y~a kahraman donanma.. Var. 
olun yifit balırlyeliler!. Niral~rı mü
kemmel bir fırsat kaçırdıi'ı için hır

suıdan çıldıracak hale ı:-elen Amtrall 
teskJne hizmet ediyordu. 

Amiral Ramizln sat ve eocukça ka
rakteri bu baykır1.Şlara: 

- Devlet ve milletin yü.zıinu afal't
hnız, varoJun arslan denlzcllerlmlı! 

İltifatlarına çabucak kandı .. Bofau 
dönerken takip tçio verdlfl emri daha 

bir itirazla yerine ıetlrmlyen Barbaros 
süvarisile, hücuma kalkmtŞken hareketi 
7arı yolda. bırakan Rauf kaptanı ta
mamen atfetmiş, hiddeti de adamakılh 
7atışmışh .. 

Donanma. bir zafer alayı hallnde ı

lerJlyordu. Amiral, hırsı ..-eçer ,-eo -

mez: dona.omaya ltaretle emir vermi4;, 
bildirmlşll. 

'Otvamı var) 

JEAN .. PIERRE 

Süleymaniye stadında da ikinci 
küme maçları yapılmış, Pera - Ka
ragümrük oyununda maalesef kav
ga çıkmıştır. Bu yüzden maç tıatU 
edil~ir. 
Davutpaşa 3 - 1 Galataspora ga

lip gel.nıi:şlir. Anadolu ile Galata
genQ!er takımları maçını Anadolu 
kulübü 1 - O kazanmıştır. 

AUMONT 
Harbe gitmeden .evvel demişti ki : En güzel filmim 

Henüz bitirdiğim ve AN NA BEL LA ile beraber oynadığım 

ŞİMAL OTELİ 
Filmidir. BU HAFTA ISTİSNAEN YARIN AKŞAMDAN itibaren 

SARAY SiNEMASINDA-... 



~ ..... UMUMİ DEPO: İNGILİZ 

o. Denizyollan Uı MüdUrlUQU llanlan 
16 Birinci Teşrinden 23 1. inci T eşrine kadar 
Muhtellt hatlara kalkacak vapurların l•lmlarl, 
kalkıtıUn va •aatlarl va kalkacakları rıhtımlar 

. 

K•r•tle11la ll•ttıR• - Sah 12 de (Ez-e), Perşembe 12 de (Güney
su). Cuma 10 da (Cumhuryet), Pazar 16 de 

laMlt tıattına 

(İz.mir), Galata rıhtımından. 
- Sah 18 de (Bursa), ('umartesi 18 de (Mer· 

ıln). Sirkeci rıhtımından. 
- Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (t:iur). 

Tophane rıhtımından • 
Mutla11y• hattnıı - Pat:artesi, Sah ve PiıizJr 9.50 d" ve Çarşam· 

ba, Perşembe ve Cuma. 15 de (Maraka2). 
Cumartesi ayrıca 13.30 da (Sus). Galata rıh
tımından. 

l•"tlırM• hattt11• - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), 
Galata rthtımından. Ayrıca Çar1amba 20 de 
(Mersin) "e Cumarte~d 20 de (Borsa). Top
hane nhtımmdan. 

«•re91t• llattıftı - Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). TopJıane rıh

• lımmdan. 

lmre:. ttatt111• 
Ayvalık hatu•• 

lamlr IGrat hettı•• 
Meraın hattına 

- Pazar g rtıı (Tayyar) Tophane rıhtımından. 

- ÇanamOa 15 d(& ıKemil), Cumart"si 15 de 
(Saadtt). Sirkeci rıhhnundan. 

- Pazar 11 de 'Kıu~c!f). Galata rıhhmından. 

- Salı 10 da (Tırban). Cuma 10 da (Çanakka-
le). Sirkeci rıhtımından, 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü mahimat aşağıda tele
fon numaralan yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Galata baş Acenteliği - Gala ta rıhtımı, Limanlar Umwn Mü-
dürlüfıü binası altında 42362 

Galata şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

Sirkeci şube Acenteliği - Sinkeci, Yolcu salonu. 22740 
(8473) 

l,_R_A_D_Y_O_P_R_O_G_R_A_M_I _, 

ANKARA RADYOSU 
Saal 18.00 Procram. 

Saat 18.05 l\lemleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 18.25 Mılzlk (Radyo caz or • 
lıtstrası). 

Saa& 19.01 Konufma• (Tavukçu -
luk). 

Saal 19.15 Türk müzlii (Fasıl he-
7eli). 

Saat 20.15 Konuşma. 

Saal 20.30 Türk müzlil. Çalanlar: 
Veeihe, Re~at Erer, Ruşen Kam, Cev

liet Kozan. 1 - Okuyan 'fll.fuzaffer iı
lıar. 1 - Şebnaı Pu,,.lik peşrevi. 2 -

Dede - Şehnaz Puselik beste: (Bir 
•vlel l<in). 3 - Sedal Özloprak - Şeb. 
Daz PuseHk prkı: (Cuş edip çaiJa -

ınak istf:r). 4 - Ruşen Kam: Kemen
~e taksimi. 5 - Dede - Şehnaz Puse -
Jilı: tırkı: (Kiıçiıksuda cordüm seni.) 

C - Deniz Oflu ~ehnaz Puselik şarkı: 

(Yolun bulamam). 7 - Dede - Şehnaz 

Puselik Yürük Semai: (Bir dUber -

di.r). 8 - Sedat Öztoprak - Şehnaz Pu

ıeJik saz stmalsl 

2 - Okuyan: 1\lüzeyyen Senar. 1 -

Balk hırküsii: (İki karpuz br koltu

ia. sıiar mı). 2 - Salahaddin Pınar -

Karcıiar şa.rkı: (Sana rönül verdim). 

3 - Karcıfar Türkli: (İkide turnam.) 
4. - Karcırir turkU: (Kt~ik saçın 

kumraldır). 

Saat 21.15 I\olüzik (Küçük orkesıra 
- Şef: Necip Aşkın). 1 - Fransz Le

har: Götterca.tte operetinden potpuri. 
2 - Vilty Enı;el - lJerı;er: Aşk Hü~

nü. 3 - Lui.-ini: I\olısır balesi sut. fi -
Ernst Flscher: Titil Günleri: a - Ta

Ul ı;i.ln lerl. b - BeklenJlmlyen bir te

sadüf. e - Suların suküneli. d - Av
dtl. 

Saat %2.00 1\-femleket saat ayan. a

jans haberleri. ziraat. esham - tah

vilat, kambiyo - nukut borsası (fi
yat). 

Saaı 22.ıo 1'Juzlk (KUçiJ.k orkes

tra - Yukarıdaki proı;ramın devamı) 

Saat 22.35 Mıizlk (Cazband - Pil. 

Saat 23.25 - 23.30 l'arınkl Proıram 
ve kapanış. 

LSTANBUL 

No. 117 Yazan: M. SAMl KARA:l'.l!.L 

Veziriazam sükunetini muhafaza ediyor, padi· 
şaha ağzını açıp bir laf dahi söylemiyordu 
Simdi, muha~ranın başladığı gün

denberi bütün dedikleri meydana çık
mış bulunuyordu. S"urlardan atılan 

Rum atesi Türk piyadesini fazlaca za
yiata uiratmıstı. Ve yine bu Rum a
teşi Padişahın kaleler üzerine sevket
tiği seyyar kuleleri yakmıştı. Liğım
cıların faaliyeti, dı.işmanın mukabil Hl

&ım teşkilatı dolayı.sile akanıete uğ- 1 
ramış bulunuyordu. 

Vez.irıazam Halil Paşa; bütün bu 
adenli ınuva!!akiyetıerin me\.'cudiyeti 
karşısında tamamıle sükütu muhe!<iza 
ediyor. Pad~aha tek bir l;lf dahi ol
sun söyleıniyordu. 

Çi.ınkü Sultan l\.lehmedin azmini ve 
rtiddeUni bildiği için bir gazabına uğ
r~mamak i<;in t:usuyordu. 

Nihayet neticenin yine kendisinin 
arzettigi gibi olacağını biliyordu. Sul
tan .l\.!ehmed, son hücumundan sonra 
meclisi topladığı zan1an, yine bir ıey 
söylememeğe karar \·ermişti. 

Padış::ıh otağı hümayununda vüze
rayı ve ulemayı topladıa;ı vakit her -
&es yenl bir hareketin vuku bulacagı
na kani olmuştu. 

Halil Pa~a; ıçinden içine se\.'iniyor-

du. Ve zannediyordu ki, Fathi, İstan
bulun muhasarasından vazgeçecek. 

Vüzera ve ulema yerlere serilen ha
lılar Uzerine derecelerj itibarile sıra

lanmış oturuyorlardı. Fatih, maka -
mında idi. 

Sultan !\Iehınet, iiözleı·ine başladı: 

- AH Osınanın umurdide vezirleri 
ve ulemalaıı; görüyorsunuz ki; hücum
larımız akamete ujTaınış bulunuyor ... 
Düşmanın Rum ateşi, bizim toplarımız 

kadar mue~irdir. Piyadcleriınizi yakıp 

kavuruyor. Seyyar kulelcı·imizin ha
rekatını Rekteye ugratıyoı·. Bin;Jenaleyh 
kalelere karşı yeni bir ttıbiye hücumu 
litzımdır .. dedi. 

Ve .. sözlerine şunları da Hiıvc etti: 

- Söz söylemenize, fikirlerinizi a
çıkça arzetmenize müsaade ediyorum. 

Padişahın bu hitabından sonra, ıncc
liste buh luınlar birbirine bakıştılar .. 
Evvela, Veziriazamın ısöz söylemesi i
cap ediyordu. 

Usul ve fıdat bunu icap etUriyordu. 
Eğer, Vez.ıriazam söz söyl,..ınekten im
tina eyJerse o vakit diğer azalar söy
lemekte serbest kalmış olabilirlerdi, 

Halil- Pa~c:;nın söz söylemekten im-

ı- Dr. Hüseyin Salar - l- - -
Dahili Hastalıklar l\.lütchas:;ı~ı 
MUAYENEHANESİNİ . 

Tak~im - Abdülhak H5mid caddesi 
Milo nparhmanına nakletmiştir 

Tel. 43697 -

...................... 1 

.. 

Yat.ak, yemek ve çalışma o- I Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizf11 
dalarıle salon takımları velha- Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kc.•er 8 
ııl her nevi mobilyalar; BA- icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
KER (ESKİ HAYDEN) mağa- '• • Her yerde pullu kutuları israrla isteyiniz. 

zalarında teşhir edilmekte ve 

her yerden ucuz fiat ve müsaid 

şartlarla satılmaktadır. 

, .... İŞTE:.-..-. ...... _._._..-.. _..-: 

ZENGiN GiŞESi Bey0ğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanla;-ı 
Kiralık Emlak _.. Dr. IHSAN SAMI 

Semti mahallesi sokak No:su ci si 1 GONOKO" AŞISI~ 
Tophane Kılıçali Necatibey 384 Dükkfın lte!soğukluğu ve ihtilatlarına kar-

> > > 388 > '1 pek tesirli ve taze a§ıdır. Divan-
Galata Yenicami Cami avlusu Gasilhane ı 

Yukarıda yazılı cm1Bkin 31./5. 194•) günü sonuna kadar kiraya verilnH?:-.! IJ'Olu Sultanmahmud tilrbesJ 1 
7/10/939 gününden itibaren bjr o.y nı.tiddeUe pazarhğa ka1mıştır. istekli!erın hı•r No. 113 

gün müracaatları. (8300) li•at••••••••••••• 

Vefa Bozası Çıktı Daima Gene • 
Daima Güzel 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
A 

z 
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N 
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böyle herkesi zengin eder. 
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Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: Bu son 6 ıncı k•""Şidenin en büyük ikramiyesi olall 

Cinıi miktarı tahmini ilk teminat 
fi at 
lira 

7 çift 03) Seyyar veteriner ecza sandığl 
sandığı ) 42 26/10/939 Perşembe saat 14 
Veteriner subay çantası 

Tam takım nalbant çantası 
Tavla halatı 

7 adet 
8 adet 

10 adet 

140) 
1T6) 
225) 30 > 

1- Teşkili.ıt ihtiyacı için yukarıda yazılı iki grup ~ya pazarlıkla eksiltme-ye 
çıkarılmıştır. 

2- Şartnameleri kombyondadır. Görülebilir. 
3- İşteklilerin hizalarında gösterHen dk teminat makbuz ve kanuni vesika

larile gün ve saatinde Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki ko-
misyona gelmeleri. (8456) 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: 

Serezan alınacaktır 
Aşağıda cinsi ve miktarı yaz.ılı ve muhammen bedeli 5934 hra 50 kuruş 

olan azami 3050 kilo Serezan kapah zart usuljle eksiltıneye konulmuştur. Talip
lerinin 445 lıra 9 kuruşluk muvakkat teminat akçeJerini yatırdıklarına dair 
makbuzlarile ve yahut bu miktar teminat mektuplarile ihale tarihi olan 27/10/ 
939 Cuma günü saat 14 te VilB.yet Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaatları ve ~artnameyi görmek üzere bu tarihten evvel me7.k:Ur müdüt iüğe 
gelmeleri. (8339) 

Cinsi miktarı ambalajı 

Kısa yaş il3.çlamıya 

mahsus Serezan 22 kutu 
Klsa yaş il:içlamıya 
mahsus Serezan 22 > 
Kısa yaş i13çlamıya 

mahsus Serezan 
Kuru i13.çlamıya 

mahsus Serezan 
Kuru ilftçlamıya 

mahsus Serezan 
Kuru il'1çlamıya 

mahsus Serezan 

39 kap 

100 kutu 

18 > 

60 kap 

be~er kiloluk 

12 şer buçukluk 

2ô kiloluk 

1 rer > 

5 şer 

25 > 

Yıtkün 

mecmuu 
kilosu 

ııo 

275 

975 

ıoo 

90 

1500 

3050 

muhammen 
kıymet 

302 lira 50 kuruş 

715 > 

2437 > 50 > 

163 > 

139 > 50 > 

2175 

5934 lira 50 kuruş 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1- Muhammen bedeli (922) lira tutan SHfihtar fabrikası dereboyu kıs

mında yapılacak tahkimat i~inin pazarlık suretile ihalesi yapılacaktır. 
2- lw1.uvakkat teminat (69.15) liradır. 

3-- Pazarlık 24/10/939 Salı günü scıat 15 de Metro han biıı:.ıs•nırı be!->inci 
katında toplanacak olan arttırma eksiltme komisyonunda yapılaook:ır. 

4- Bu işe ait sartnıı.meler İdarenin Levazım Müdürlügünden parasız tedarık 
edilf"bil'.r. 

5- İstek1ilerin kanuni V'\!~ikrıh·rı -.·c mu....,akkat temin~tJarı ile 
gün ve saatte Konıisyonda hazır bulunmaları. 

tina ettigini gören meclis, Paşanın da 
Padişah ıJe henıfikir oldugıına kana
at getirerek söz sOyleınck '°tak kını al
mış oldu. 

Mecliste evveıa .söz alan PiJdjşahın 

hocası Ak Şem!-'eltin Hazretleri oldu 
ve şu suretle idarei kelam eyledi: 

iJjn C4.~ılen 

(8355) 

lngiliz Kanzuk eczanesı 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dün
yanın en mükemmel güzellik 
müstahzarlardır. Ötedenberi 
memleketimiz kibar aleminin 

takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini 

terkibinde saklıyan en ciddi 
ve şayanı itimad markadır. 

Genç ve ihbyar bütün kadın
lar için zaruri bir ihtiyaçtır. 
Cildin letalet ve taravetini 
arttırır. Yağlı, yağsız ve acıba
dem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin kanzuk 
Cildin claıroi yumuşaklığını 

temın eder. Yüzdeki çil ve le
keleri alır. Sivilceleri tama -
men izale eder. Traştan son
ra cilde !iti! bir serinlik ve
rir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

200,000 LİRAYI 
Kasımpaşada Bay l\IF.HMET ÖZDEMER'e vermekle isbat etmiştir. 

Sizde yeni tartip MİLLİ PİYANGONUN bil,.tlerioi 

ZENGİN GİŞESİNDEN ALiNiZ. 
Yeni biletler 1 liradır. 

Adre~: Bf"yotlu Fransız Tiyatrosu Y.anında 138 No. da 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

Cin•i Mık darı Muh. B. Yüzde 7,5 
teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Baskül l 000 Kg. lık 6 adet 
30 > 

894 -
3900 -

390 -
170 -

67 05 
292 50 

29 25 
12 75 

Pazarlık 

Açık Ek. 
Pazarlık 

> 

• 
500 
300 

Terazi 10 kilo 
çeker inde 

Dirhem 5 Kg. 
> 2 > 
> 1 > 
> 1/2 > 

Seri Gram 

> 
> 3 > 

20 > 

20 > 
20 > 
20 > 
20 > 
20 kutu 

110 -

> 

8 25 > 

I- Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktar1arı yazılı malz.('r1'it 

ıalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
11- ?\.1uhammcn bedelleri, m'.~vakk.at teminatları., eksiltme srıntıeri }ı' 

rında yazıhdır. 
111- Eksiltme 18/X/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve l\1ü 

6ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
JV- Şartnameler her gün sözü gecen şubeden parasız alınabilir. 
v- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde '70 7,5 gi.İ"·~ 

paralarile birlikte mezkOr komisyona gelmeleri ilftn olunur. c79
1 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan: 

Mektebin 939 ma)i senesi iaşe ihtiyacından olan «9000> kilo toz şeker t 

eksiltmeye konulmu~tur. Beher kdo toz şekerin muhammen bedeH «27,50' 
ruş olup ilk teminatı .186> liradır. 

Eksiltme 23/10/939 tarihine• rastlıyan Pazartesi günü 
"8p binası dahilinde toplanan satın alme komisyonunda yapılacagı 
malüm olmak üzere il;in olunur. •8109> 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bafmuharrlrl 
ETEM İZZET BENİCS 

Buıldıi' yerı SON TELGRAF Matb._ 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

16/10/939 Pazartesi günü akşa~ 
Sam 20,30 da 

~ Padişahım; bugüne degin, Ali 
Osmana ınensup olan padişahlar her
hangi bir yere hücuın eylemişler, ve 
hangi m3:üa önüne dayanınışlar:=;a on
dan rUcu etmeyip muhakkak emelle
rine ınuv1l!ak oımuslardır. Binaberın 
Kostnataniyeyi (ethetınek için buraya 
gelmiş olan Türk milleti, hücumlnı.'1 
akamete uaramış olmasından dolayı a
zimlerinj kırmamıslardır. irade bu -
yurduğunuz gibi yeni bir tabiye kur
mak ve neticei kat'iyeyi elde etmeğe 
s.fıi olmak gerektir, dedi. 

- Belkis Hanımefendi, ibu adamla da konuş
mıya nasıl bilmem tahammül debili)'Qr sunuz? .. 

Dtr gibi oluyorwn, dehşetli alay ediyorum, 
lltle .Mithat sahiden şeyh zade. Öyle tuhaf söz -
lt'ri ve halleri var ki .. Hayati ile fikirleri taban 
tabe"la zıt. Evlenmek konuşuluyordu! 

İKİ KERRE iı<İ 

Sultan >.'luradm hocac::ı Emir Buharı 
Hazretleri de: 

- Padişahım; ölmek var, dönınek 

yok .. All~h; cümlemizi muzaffer ey -
lesin ... dedi. 

Monta Gürant de veciz sözlerle ha
zırunu teshir etti. 
Ulemanın, mecHı;e kuvvet ve ınli\TJ 

verici sözleri bitmişti. Sıra şimdi, asıl 
t3biycyi kuracak kumando.nJar:ı t:cl -
mi.şti. 

İlk sözü 1-Ialil Paşanın düşmanı hi
amanı olan Zagnos l'a~a aldı • • .-e: 

Dt-di ve .. İlave etti: 
- Kaba ruhlu, hiç te zarif olmıyan bir adam 

değil mi? .. 
Ben de mahsus: 
- Bilmem bana biç öyle gelmiyor. Bilakis, 

sıcak kanlı, konoşkan, kadın ruhuna çok yakın <bir 
.:·kek .. 

Dedim. Küplere binecek oldu: 

- Aman hanımefendi. Muhakkak Jatife edi -
yorsıınuz. İmkanı yok. 

- Bu sözlerinizle hem kndinize, hem bizlere 
iftıra elmiş olursunuz! .. 

Hepsinin kulağı birbirinin ağzında. Gözleri ise 
bende ve benim etrafımda Riiat Şükrüye tam ce
vap vereceğim zaman, doktor geldi: 

- Niçin evlenmediniz? .. 
Dedim. 
- Kiıminle evleneyim?. 
Dedi. 
- Siz önce evlenmiye karar verin. Sonra, ev-

leneceğiniz kadını bulursunuz. 
- İşte, ıbütün müşkülat orada ya? 
- Nedn.: 
- Evlenmek iyi bir şey. Lazım bir şey. Fakat 

b.,k.1~lık ta iyi!. 
- Amma, hangisi daha iyi? .. 

- Yoo. Benim için mesele öyle değil. Bence 
evlenilecek kadına göre vaziyet ve karar değişir .. 
İlk öııce kadını bulmalıyım ki onunla evlenmeyi 
düşiineyim?. 

Halk Opereti 
Bu akşam saat 9 da 
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- Padişahıın; patlayıp mr.bvulan 
büyük topun yerine bir top döktlif -
mek ve ltlğın1cı teşkil!\tımızı çokla,,>
tırmak, surları nıGteaddit yerler(•cn 
dehlizler kazarak devirmek ve düj -
manın bu müteaddit H\gını teşkilatırıa 

karşı yapabilecekleri dehliz kazma is
lerine karşı koynıak üzere harekete 
geçmemiz muza!ferıyetimiz için 1§.zını 

olan işlerdendir, dedi. ( Devanıı var) 

·- Hayali Bey ıbu alqam hiç iyi oynıyamadı .. 
Diye, ba§ka bir laf açtı, ben, bütün bunları 

b;r ışıgın etrafına üşüşüp iboşu boşuna vızıldayan 

pervanelere benzetiyordum. Nafile yere yoruluyor, 
nafile yere yar jıyorlar. Ne yapsalar boş. Gönlüm 
kım! çeken;e, gözüm hangisini ayırırsa ona yanak
!arırr.ı belki uzatacağım. Bu kadar didinmeye, 
peşimde dolaşmıya lüzum yok değil mi?. Maama
iıh. "'~n de hiç bozmuyorum. Hepsine: 

Etrafınızda lbu kaı:lar kadın var .. Tanıyor
sunuz, görüyorsunuz, beğeniyorsunuz. İıjte, bun -
larjan birisini seçebilirsiniz!. 

Bıı fikrime de itiraz etti: 
Ö&le 12 00 6 JO 
İkindi 15 04 9 yt ll 
A.kşanı 17 28 1'.l ~ 1 ~~~ 

- Mavi boncuk kimde ise gönlüm onda .. 

- Hanımefendiciğim.. Gördüğüm, tanıdığım, 

beğendiğim kadınlar, hep sevilecek, perestiş edi
lecek kadınlar. Onlardan heıi:ıangi. ıbirisine insan 

(Devamı txıT J 
1 Yatsı 19 59 1 ı " · <tı 
•ı-iliİm,;,;;s;,;ak;.._;....4.:..;;.34.;..:.,._.~ ·µhe, 


