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STSM 12ZET B.BJl!CS YIL: 3 

Hitler, ingiltereyi Sulha Razı Etmek için istifa 
Edecek, Eskisi Gibi Resim Yapmakla Uğraşacak 
ita/yanın Bitaraflığını ilan Etmesi Muhtemeldir; Almanya, 
Musoliniden Yeni Sulh için Tavassut ve Himmet Bekliyor 

1 • 

Harbe başlarkenıf akr,t, Londra Sonuna Kadar Harp Kararında Musirdir, lngilterede 
ve harbi bitirirken Yeniden 100 Bin Kişi Askere alındı, Kral Bir Beyanname Neşretti 

-~-------

:~::·~~~~~f~ lngiliz ve Alman Tayyareleri. lstanbulun 1 Londra ve Moskova 
,E~~~Kanll Bir Muharebe Yaptllar Kurtuluşu Temasları ilerliyor 
yolund11__yürüyorlıl_r. __ J Londra 2 (A.A.)- Buıiinkıi Deyll - 1 

yazan: ETEM İZZET BKNİCB 

inslll• harp kabinesinde Bahriye Na
un WiDslon Chıuc111'1D dikkale f&YaD 

beyanaA var. Nazır, bu beya.natmda 

800 sulh tefebbüslerini mevzuu bah

ae.ıerken: 

•- Harbe ııa.tamaı. HllleriD eliD
.. ,cU. fabl bitirmek bizim ellmlsde-
dlr.> 

Dl:ror. İıı&Ulz Bahriye Lordunun bu 
beyanah Avrupa ha.rbtnln atisi ve 
ırtııı.ı balummdan sulh lefebbüslerinl 
kıran ve harbin devam edectflnl bll
dlren ilk resmi sbderdlr. Avam kama
raaında inıllb Bqveklllnln bultln bu 
basusia beyauaüa buhmmamı mabte
mel deilldlr· ()llııkll, ıa .. ııs ~:r· 
ne tlfabi, ne de tahriri suretle lekllflnl 
:ra_.....tır. SMeee Mookovada ka
rarlaşltnlan prenalp Uln ohmmufAır. 
Ailebl ihtimal İlalyan HarlelJe Nuın 
Ue Berllnde vakua ıelen mliWlatlar-ılan oema. _____ _ 

ıannı mllbamalanlla vamtah vqa 
.... ııuıa bUdlreeekUr. Aneak, Hlllerln 
teklifi eBU lllbarUe Polonyaııııı •bari
ladan sllln=eml ftP AbDaDnDm ... 
ma:reııtn.ıe kiigllk ve IODlbollk bir 
PoloDJa rie•& bulmaaı f&rima mual· 
lik oa-lma ıöre ıerek inıUlere ve 
ıerek .............. biiyle bir lekllfl -
aıı:rel pate•na dahi ola kabal elml-
-ı.ıertııl -ıım1 bava .............. 
~ Çem-"'YD blqolı dofııllıl', 119 

lekiıttıı ıtiDia blriDde ıeıeeetııı•en 
... in olan ve Derl:rl .. tiren lılr ree1i1 

ıl ıeı afallle: 
ev erlal ertadu ••·ıd.lkta 
- Blll 

lflD _ _. lılr -· kaba! 
bls .......... yoklıal ...... 

Deııılf balPUO& KeJulııkla lala• 
eclJlebUlr ki, &iller Poloıı:ra:ra barp 

-!8 eıııtl atıDe kadar inılllere ve 
1JaD ııırer 1ıalıane ve halıukl, 
~ f8k0 )lalarak A-..,.a Ue 
ab'..ı I< 1olundan mnlaeaklarını 
Jaal'belJDıf r· )lelll ÇemberlaJ'Din mÜ
dJlllecllf:.;..n.. blöf say17or; bem de 
kerrer :..erlJıbl blöf ayıJmımı•nıın 
uadl ıemtııe ~lqıyordu .. aJll.lflJd:,,... ,U,kjUjf Jll.ibloJik 

j,lıle p•ta ..-wıter. .ı,uı llırm, ye ..,ııı .,.-. (ıek-valı.ya, A
.--..., Jlemel m...ttalı.IJ<I· 
~ ........ ,._ A~a11 llay

:::........ lreUe hloaya ibe-
~lan aonra flllıaldl<a 

rta• .................... blif olınadıtıaı 
--.......... ı...ıııere ve ..,.__ 
....... ~ 1ıl6f olma4btml da 

- (ılııkll. ıaanumı 71 - -....... fıısUlen ve Framıııwı Dlnı-
atlDd• ıııtııerl Berllnbı lnılalt
,.,. le ve oa blrbıcl atlnden ltlbaru 
_,..ı.ıad' ;raDID prluııdakl vaziyet Bil· 
,e J'<ll;:.... ve heaaplarmı alllb& eHI. 
..,ıa . ~1a, f&fkla ya......ıun 

sııP" ••ettedir. Cenuba ve Bal-.... ., 
r•I""" ......-ı lmkiinı kalmamıştır. 
ı.aııl&l8 pTVelUe ıarba dönmek, garp 
11t1lllD eslJıd• diıtüfmek nellceyl · ve 
ee~AderalıJU o hatlar üzerinde la· 
.. --ek .... lıurlyellndedlr, 

jJI .ıııı 
1 J'OI0"1" barbiDde ıso,ooe Alman 
~mm kanlDa ve 150,0IO ocııiuı 

........... ve hall& blrçetunu 11• 

k:..... malolan ufer nrD oephe
ıı e .. ıımaalllnl lemin edebilmek ii
aıı:!ıadeD a:rnl nlsbelle eıııln ileflldlr 
.. ııl pmaııda mll:ronlarca Allnan ye., 
...... a1ı1ııımaamı maelpllr, Ve :rlne.. 
~· ııuılln itin hemen ben.e.a 
........ ...-. ......... :JOlıında 

• (Devamı 3 ünctı aahifede) 1 

Mlrofr l'azetesinin haber verdi,ğ"ioe 

cöre Alman devlet rt"isl B1Uer. İncll
tere ve Fransayı sulha razı etmek lçin 
pek yakında istifa edecek ve yerine 
Görtnıi getlrecekilr. 

Bu aazeteye ıöre Bitler devlet re
llllilnden çekilince kendini edebiyata 
ve resim yapmaia; tiyatroya basre
decekllr. l'akal İn&"llleroniD bu istifa 
oyununa aJdınnıyacajı ve harbe de
vam hakkındaki kararını detlşlirml • 
yecdl ÇörçUln dünkü nutkundan da 
sarahatle anlqtlmak.tadır. 

İtalyanın Bitaraflığı 
LMdra ! (Buıısl)- Kont cı..o ba

aön tekrar Alman Uarlclye Nazarı 

Blbbenlrop De ıöriişmiitliir. BIUer, 
flal)'a vasılaıılle ıa ıtlnlerd• mlllılm 

bir aalb lekllfl :raııacııklır. Aneak Btt
leriD aulh teklifi .,ı&nmda e8kl Alman 
müstemlekelerlntn iadesi tarh ve aalre 
vardır. Aynea, Almanyanm bir lıe4ler 
konlerauı tap1•nm••mı &eklU edecell 
ve buMa flalyanm Akılenlzde, Sav· 
ye& .,...._ da llallıklakl vasl)'ellDID 
~ tnıy-tl labmiD eoııl

mlyor. 

~ya. lıııUi, ı• ıiiııle-. iıaı • 
yanm tamamen bitaraf oldutunu nan 
e&mealnl llledlil de ııiiylenl)'or. Cünkli 
flalyanm lıllaraflıiı Alman:ra için da· 
ba faydalıdır. 

Londra mebaflllne ıöre, bölün nlh 
&ellllflerl akim kalaeaklır. Londra al
Jaal mebafllbıe ıöre, bu hafla, bir oot 
olbeUenlen ehenunlyetll bir hafta ola
rak ,_..k, lılrç<ıl< 1eal bidlseler 
-:r- ııkaeaklır. Londranın barp 
kararı aarlh ve kaildir. Herhalde, Bil
- ortaya aı.eatı oalh plinı lekllfl 
:reni vubetler doluracakUr. Dtler 1a
raflan, BllleriD salb lekllfleriDI yeni 
bir manevra telü:kl eden mehafll de 
vardır. 

• , 
• 

Alman askerleri, Poloa1ada lıalla da kullandılar. İtle, itine ıtrmeie çabf
tildan bir evin . peneerelertnl, balta He Jurmai• ealışıyorlar 

• Yeni Polonya • • • • 
Hükumetinin Vaziyeti 

Vaşington 2 (A.A.) - Havas: 
Amerika hükumeti, Pariste te

şekkül eden Polonya hükumetine 
kanunu esasi bakıınındıtn Var -
şova hükıimetinin halefi nazarile 
bakmaktadır. Bu itibarla bu hü
kumeti yeniden tanınıağa lüzum 
olmadığı diplonıatik mahflllerde 
söylenmektedir. 

Amerikanın Varşova sefiri Bid
dle Paristeki yeni Polonya hüku
meti nezdinde Amerikavı temsil 
etl'IM'ğe devam t!deceoktir. 
Diğer cihetten Hariciye Nazırı 

Hull dün Polonyanın Vaşington 
sefiri tarafından tevdi olunan no
tayı aldığını bıldirmi .ir. 
Nazır busuretle polonya hükıi -

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 
Romanyanın yr.oı 

sefiri 

metinin mevcudiyetini tanıdığım 
göstermiştir. 

Paris hükumetile teşkili derpiş 
olun.an yeni Çek hükıimetinin ku
rulması işi; bu fıükUınetin Ameri
ka tarafından tanınması gibi nazik, 
bir meseleyi ortaya çıkarmaktadır, 

(Dlier toıp,ıfiar 3 i1IR -lfede) 

1 Ki SACA 1 
Fırtına kaptan 

Askeri Heye' etimiz Londrada 8 tetrinlevvel. istanbulun k.ur
lalut sünıine leaaclüf elmekledlr. 
ller ) ıl olduiu Iibi. bu sene de 
kurtulut bayramı büyük merasim / 
ve askeri ceocJt Ue kuUanacaktır. 

Bu husn&ta çalqan komisyon bir 

.>-

Büyük Merasimle İ•tikbal Edildi· 
procram har.ırlamıştır. 8 teşrini-

evvel cuma~ra rulamaktadtr. 
Bu srnekl merasimin her yıl -

dan daha parlak olmasına çah,ıl
maktadır. 

Cuma günü daireler ~ık. fakat 
mektepler kapah olataktır. 

--------------------· 
BuSabah Avrupa 
Trenleri 2 Saat 

Geç Geldi 
Bu sabahki Konvansiyonel tre

ni birbuçuk saatHk, ekspres te iki 
saatlik bir rötarle şehrımize gel -
mşilerdir. Macar sefareti ataşemi· 
!ileri de bu sabahki konvansıyo -
nelle İstanbula gel.rriş'!ir, Ekspre
sin bir vagonu Sur'yeye giden 
transit yolcularla dolu idi. Diğer 
vagonlardan bu~aya inen yolcula
rın adedi yirmiyi geçmiyordu . 

Orgeen'rıtl KAzım Urbayın ri- ,. 
yasctındeki kurmay albay Nazmi, 
kurmay Orhan Türkkan ve diğer 
mütehassıs zabitlerden mürekkep 
olan Türk askeri heyetinin dün ak
şam Londraya vasıl olduğu ve as· 
keri erkan tarafından karşılan -
dığı bildirilmektedir. Bu müna -
sebetle, Orgeneral Kazım Urbayın 
manevralarda alınmış bir resmim 
kovuyoruz. 
SARACO(;LUNUN TEMASLARI 

Moskova 1 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
ile Sovyet zimamdarlan anısında 
müzakerelere tekrar bugün saat 
18 de Kremlin'de başlanm:;tı.-. 

TEKZiP EDİLEN BABEllLEB 

Diğer taraftan, Romanya Baş • 
vekili Gafenko ile Bulgar Başve
kili Köseivanofun da Ma;kovaya 
gidecekleri yazılmıştı. Son haber
ler, bu iki seyahati de telzip et
mektedir. 

Konvwsiyonelin yolcuları da 1 
azdı. Bu trenle Avrupada seva -
hatte bulunan ba~' v~tandaşiarı- S tan b U 1 p o 1 o n y a 
mız memlekete donmuşlerdır. 

Sarhoş Aklı Bu .. Konsolosu nerede 
Hayatına B ~ v A G" · 1 T ı· 
M ı Old 

ayragı e rmayı ormıyen er e aşa 
a U Düştüler, Bina değiştiriliyormuş 

Kumkapı nişancasında oturan 
İbrahim adında biri son derece 
sarhoş bir halde, dün akşam üzeri, 
Sultanahmet camii arkasında!ki 
yüksek duvarların üzerine çıkmış, 
aklı sıra , burada ha\'a alıyormu~ .. 

1 
Fakat, lbrahim mu\'azeıı<'s i ni kay
bederek duvarın üstünden yere 
düşmüş ve vücudünün muhtelif 
yerlerinden ağır ve tehlikelı su
rette yaralanmı~ır. İbralJ.:.;;ı Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına 1llınmışttır. 

BU, BİR KAZA .. 
Hamalbaşında oturan Cemal a· 

dında biri, Galata Kalafat yerinde 
mavnaların üzerinde dolaşmakta 
iken, düşerek sağ kolu kınlmııı. 
hastaneye kaldırılarak t.!davl al
tına alınımşbr. 

(Yazısı il Uncii sahifede) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

.. J --

Asker Gözlle Cepheler -
• 

Hava muharebeleri şiddetlf'ndi 

Moekova ı· kilisesinde yapılan ayinlerin so • 
nnnda zafer duası edilmiştir. 

Londra 2 (Radyo) - Romanya- Londra 2 (A.A.)- Kral bir be:ran-
nın yeni Moskova sefiri Mösyö Da- name nevederelı ı UklefriDde insıı
videııko dün Sovyet merkezine terede bulunan ve 1aşlan zo ile 22 

arasında olftlanıı askere alınabilecek· 

Son Telıraf, :reni bir lefrlkaJa baf· 
!adı. Bunda Tilrl< denlzcU111nln başh
başma bir '"bamel deslanuıı Jar&lan 
Bamldlyenln ve onun ıiivarill Baaf 
kaplanın Ak ve Jtanıdenlzlerdekl ma
cerası yeni vesikalara ve hatıralara 

dayanılarak anlatıbyor. 

'Letonya Hariciye Nazırı 
Moskova Yolunda 

vasıl olmuştur. Sefir istasyonda, ıerlnl bUdlrmlfUr. 
Hariciye komiserliği protokol şefi 
ve eski Romanya ısefi:ri ve sefaret 
memurları tarafından karşılan -
mıştır . 

Eski sefir, ayni gece Moskova • 

dan ayrılmıştır. 

Londra kiliselerinde iyin 
Londra 2 (Rıdyo) - Dün, Sen 

Pol kilisesinde büyük bir d,ini ayin 

1 Kral Majeste Jorıla Kra-
yapı mış, b 1 liçe Eliza bet ay inde hazır u un-

muştur. 100 . Bundan başka, Londranın 

Bu beyanname mucibince; askere 
alınacakların 250 bin kiti oldu(u lab· 
mln edllmekledlr. 

Banlar sonieşrlnden evvel llllh al
tına alınmı:racaklana da derhal by
dolunaeaklardır. 

Geven -..,da H9 illa kiti lra:r· 
del-ıqtur. Bmlaruı lH lılnl ıı11i1ı 
allına al-'8'. 

Dlterleri oonlefrlnden enel davet 
oluuealı.lardır, 

F'BANSIZ MtlSTEMUKEI ERİNDE 
Berrnı ı <A.A.)- ...._. rllkaek 

tomlaerllil ...._ ......._ al&mda 

balunan lıilltin &oıınklıırda k-lbıı.t 
pdtlıdDbl ,__._ •• ,. emretmltUr. 

Eserin adı: 

- Fırtına Kaplan!. 
Fakat, kendi kendime dlittiıulllm. 

Eser miillemmel. meva. llarlk1dide 
eutp. Aneak, lalın lllJe bi1le. 
K•pt·•ın tartanua. bı, 'D'" kap-

-.. 6'ırlıı ... lıanlık bir llirlste --........ -- ... '•• ......,.: 
- Rauf Kaplan. 
Ve1a: 
- &amldl1el 
Demek yaften, d'u1Ula KıP'1_"• .. 

neal oııı:ror,. Ben 1ıD lilrtııerı ulama· 
dım, aaı.:r11111110.:- da Wnn. aa
lıJan vana llerl ıe-!. • • 

Tallin 2 (A.A.) - Stefani: Le -
tonya Hariciye Nazırı Munters'in 
Sovyet hükıimetinin daveti üzeri
ne yarın Moskovaya gideceği te
eyyüt etmektedir. 
Nazıra siyasi ve iklısadi heyet 

refakat edecektir. Zannoluııduğu
na göre Sovyet hükUıneti, nazır • 
dan Letonyanın Vindan ve Hib11u 
limanları hakkında ve eski Rus şi
mendiferlerinin Letonyaı Latega • 
dia'dan geçerek Leninfı'ad'la Var
şova arasında işleme&ine dair bazı 
taleplerde bulunacaktır • 

Artık, prk ııephesinde hidlle • ı 
!er tamamen bitmİf, denebilir. Şim
di, Alman ve Sovyet kıt'alan, i§gal 
ettikleri yerlerde temwik ameli - ı 
yesi ile, yeni te§kilü kunn•la 

meşguldürler. Bütün gözler garp 
cephesme çevrilmiştir, Çünkü 
Hıtlerin sulh anyan bütün gay : 
retlerlne rağmen, dünkü İngiliz 

(Devamı 1 tbıdl sahifede) 
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HADiSELE~ · KARŞISINDA 
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81'1.EDİYE nIF.MUBLARIXIX 

ZAJ iMI REDDEDİLDİ 

İŞARET lllE~l(;RLARI 

İÇİ:ll ŞDISİYE 

POLİS 
VE 

JIAHKEJ.UELER 
H 

Oteberi 

\ 

Zavallı belecl.1,-e memurları- Bir 
kamın&D. maaşına zam 1apıhnqtı. \"e
kiJct, bu zamları k&bal etnıemiı .. Belkl 
de '\'ekilet fÖJ'le diıJünmai<jtur. ht.an
bulcla, beledl)'eden çok şikayet var. 
llalkm şlkli.yeti nihayet buluncıya ka
dar, İstanbul belediyesi memurlarına 
zam 7ok!.. 

Belediye işaret memurlarının bu .. 
lu.nduldarı rerlere birer şemsiye yap
tırıyormuş.. Kışın yaimur geçmesln 

cliye mnşa.mba bir şrmsiye, yaıın. da, 
bezden şemsiye .. Oh ne aıa?. Ne X"Ü

neş dokunacak, ne yaimur ıslatacak .• 
İnsanın i.pret memuru olacağı l'eliyor. 

satacaktım 

En 11UI, l'hünüzü aoın. •ehtr işlerini 
daha IJI J'aDtlL. Bil &ldlşle, bilmlyo -
rum, daha ka( yıl zam alamıyacaksı
nıı .. 

İllTİKARIN TETKİKATA 

TAHAMMÜLÜ YOKTUR 

İhtikirdan l\laaril Vek;i.Jeti de ~iki
yetçl_ l\le~tep defterleri pabalanln.Jf!. 
Ç'o uğu ola.olar bilJr, yüz paralık def
ler, bet kuruşa!.. Mektep le\·a.z.una.h, 
ıu ıriinlerde en çok Jıar(·ana.n madde
lerdir. Bu lş nazik mevzudur. Cünkü, 
~ocuk.lar hemf'n \'U g-ünlerde derhal, 
lhUyaçla.rını tedarik etmek mecburi-
7"tlndedirler. Eler, maarifin bu 1h -
barı, tdkikat, tahkikat, muhaberat, ve 
daha bir sürü muamelata yol açacak, 
komi<JJ"Oıtlar toplanıp mU.ıakeratta bu
luna.cake;;a, hl(! zahmet edilmesin ..• Çün
kü, o zamana kadar yaz ıelir, mektep
ler tııtll olur! 

POLİTİKACILIK VARYETE 

TİYATllOSUNA BENZEDİ 

Siyasi hoi.dlseler öyle bir bal aldı kJ, 
kim enin hakikati, hidiselerln tçyüzü
nü blldlil yok.. En diplomat kesilenler 
blle. hidlselenlen: 

- Muamma, esrar. surpris .• 
Diye bahsediyorlar .. Ne oluyor? 
Yoksa, ar&.ık, dlplom.atıık, faJcıJıia, 

tlyatroculuia mı benzedi'?. Sürprla, 
muaınma, esrar, bilmece, bulmaca. •• 

Haydi bakalım, Sf"Yri kırk paraya .• 
Xe eünlere kaldık Yarabbi! 

İIWAM: 

Ebilni7azade Velid cİklısadi korun
ma meselub isim.it bqllnkü başma
kalesinde hü.kiiınelln )'eni hazırla -
makta oldlJiv bnıınclan bah .. tmekle 
ve dünyanın bu buhranlı ı-ünlerlnde 

riareti ururi olan tasarruf ve i.lr.tısat 

kaidelerinden bahselmekledir. Ebüzzl
ya&ade Velid. makalesinde, devletin, 
tıpkı feriler clbl, 7alnız böyle buhranlı 
•amaolarda deJU, ıolh aaaıanıncla da 
la.arrula rlant elmetil lbun reldiklnl 
işaret etmektedir. 
CUMHURİYET: 

Sadlr Nadi bll&'iinkit makalesinde, 
aöıüne her Türke düşen büyük vaz.lfe 
dire bqlıTor ve aoo J'ıllarda ve bil
hassa son aylarda Avrupada başlıyan 
kanıılıklı ve blnblr çeşlUI Dropapnda
dan bahsediyor. Mahlelif kaynaklar
dan l'tle:n bu propasanda t.esle:rlne 
kar1ı l'•Y~t tlliı olmamız li.zırn gt"l -
diflni izah ediyor. Muharrir, bundan 
sonra. buc-ünku harbin bizdt-n uzak 
bulundufunu. bil'.e ıirayet etmemesi 1- ı 
eln çalı ıldıiııu, fakat, baı:ı propa«an
danın. harbi bize 7akın ,fibi ıöster -
mck btedlilnl anlatıyor. 
T.~'11: 

M. Zt-krrlya Sertt'l: •Sovyet - Al
man dekl.lra...'llyonu boş bir kiiıttan i

barettir» baı;lıklı yazı. ında Alman pro- 1 
p~ndasmın, son zamanlarda, Sov -
yellerle .:'\imanların bir aı.keri ittifak ' 

MİKROPLAR DA MUHAFAZA 

ALTINA ,\LINDI 

ParbLe, Putör enstitüsünde.ki mik
roplar da1 her türlü ihttma.le it.art• mu
hafaza altına alımnı!f.. 1'1ikroplar bir 
bava taarru%1l vukounda, Parise yayıl
mu,ın, diye tedbir düşünü1mesl ne ı-ü
ıel t<'Y .. Öyle ya, maazallah, burada 
bulunan milyonJarca mikrop birden 
l'Öklere u('uşsa ilıbet ne olur?. 

Bari, mikroplara da kÜ(lü.k birer l'a& 
ma. kesi imal edip l'lydirmeU!. 

KATIRIN ~IAHALLEBİCİ 

DÜKKANINDA İŞİ NE?. 

Gazetelerde okudanus maT. Bir ka
tır mahallebici dük.kinına l'lrml.ş, alt 
üst etmiş?. Bu işe herkes f~ıyor. Ka· 
tll', bağırmış, çafırmış, diyorlar •. Katır 
mahaUeblcl dükkinında şöyle bir nu
tuk Irat etmiş olabilir: 

- Ey insafsız mahalleblcl .. Bu tn
!"an ofullarına taze ve temis tiüt, gün
lük J'Umurta, halis tr.reyafı, şekerden 
siı.U;i.ç, nefis 1.fUre diye verdllln mal
ların bepil hakikaten böyle mi?. A
demofulları, şimdi, (ok nazik kesildi· 
ler. Aiıztarı var, dilleri yok .. Ses çı~ 

kal'DlJJ'orlar. Malıalleblcl dükkiinuıda
ki bıı nesneleri zannetmem kt, bele
diye - refiiJ yapmaktan vakit bulup ... 
kontrol edebilsin.. Benim bu hareke
tim, umumi bir protesıodur?. 

Bundan ~nra, aklını başına topla • .> 

AHMED RAUF 

)'&pmak üzere bulundutunu işaa ettiğini 
kaydetmekte ve böyle bİf"IJE'Yin asla o- ı 
laDlQ'acaiıru, aon yapılan dckl<i.rasyo
nu.n da kıymetsiıı: olduiunu ve AJman
yanm vaıbetlnln ç0k nazik bulundu
tunu kaydetmektedir. 1\.Ju.barrir ma
kalesinde, Almanyanın .sulh için mü
temadiyen teşebbüsler yaptı.tını. harbi 
ı-öze alamıyacafını Lzah f'tmektedir. 

YENİ SABAH: 

Hiisr-yin Cahid Yal('ın; cHarbin mes 
ullyetb• işim.il bug-Uokiı makalesinde, 
yenl harbin mes'ulünü araştırmakta ve 
bu mes"ulün İngiltere olduğunu 
söylemektedir. l\oiuharrir, son iki yıl

danberl, Alman lstUıisının hareketle
rini birer blrer sayıp dökmekte, Avus
llll')'adan baflıyaralı:, dlier birçok mem
lekeUerla Almanlar tarafından ı~ral 

ve istila edlldiiinl, fakat İnglllerenln 
llk zamandanbt"rt. harekete ır('medi~ 

Cini. A.lman i1c-aline ka~ı !oeS çıkar

madığını iıah rlmektf"dir. 

VAKİT: 

Asını l~ : cKont Clauo Berlinde• l~ J 

slnıll ma.kalttilnde İtalyan ııariciye 
Naurının son Almanya seyahatini tah- ı 

111 e'mt>kte ve bu seyahatin ~ıusollnl 
tarafından tertip edilmiş ve suJha mu- ı 
tava. ıtlık yapmak mak.udUe oldu
tunu kaydt-tmektedlr. l\luha.rrir ya?:ı

!nnda. esast'n, İtalyanın, kat'h·yt•u har
be ı-lrmek istemediğini. pathyan Av
rupa harbini de durdurmak için bir 

Sirok isminde oldukça g-enç bir a
dam: cliı>e:ündtn bir setneclnin ko
caman topu:ılıı kantarını alıp kacmak 
suç:Ue yakalanarak Sultanabmet blrlncl 
sulh ce:ı& muhakemesine verilmiştir .. 

tistübaşı oldukça düzgün, 1ivest bl
rax çetrefil olan Sirok; daha muhake
me bacılamadan evvel koridorda. jan -
darına nezareti altında beklerken te
liş ve heyecan i~lnde etrafındakilere 

dert yanıyor; 
«- Beni hırsız zannediyorlar!. Ne 

mi.inasebet- ;\laksadun sadece kanta
rın bozuk olup olmadıiını bir ustaya 
muayene ettirmekti. Eter sailamsa pa

ramla. satın alaeaktım.» 

Diye söyleniyordu. 
Nitekim biraz sonra mübaşir ken

dl-;ini çaiırıp mul1akeme.cıi ba.'!ladıiı 
zaman da ayni iddiasında ısrar etti: 

c- İşsizlikten bıınatdım. Şöyle bir 
MeYTaho')3 gidip biraz öteberi ahp 
satmanın }Olunu bulayun, dedim. Li.
kln tt>razi veya kantarım yoktu. Ye
miş civarında bir köşeyi dönerken l'Ö
züme bir zerzevat~ı atı lllşll. Atın ü
zerindeki lııı.üfelerde ikl kantar asılı du

ruyordu. 
Sahibi c.ldufunu sonradan öfrendt

tlm Zeyrona: 
·- Bu lta.ııtarın birini salar mısın?• 

dedim. O da: 
«- Peki .. Amma pazarhkla uyuşa.

blllrsf'k!> cevabını vererek kantara 4 

lira lst.dl. O esnada kendisini bir 
dü.kkindan çağu-dılar. Ben de kant&n 
civarda.ki J:antarcılara muayene ettir
mek üıere aldım. Halbuki o brnl çaldı 
zannetmiş!. Civardaki kantarcılar mu
a1ene etmediklerinden mecburen Un
kapanındak.i bir kantarcıya l'ötürür -
ken polisler yakaladılar!.> 

Bunu takiben dııvacı Zeyron suçlu
nun bu söylediklerinin yalan olduğu
nu· kendisine •merhaba> bile dememiş 
buİundulunu beyan ederek: 

_ İş dÜpt'düz bir bınıxlıktır. Eter 
ben vaktinde farkına varmamı olsay
dım, blıim kantar eoktan l'albe karı
şacakh: demiştir. 

H:iklm \ıundan sonra $ahille-ri din· 
ıemiş vr neticede suçu sabit l'Örrrek 
kantar hlr!'ızını -1 ay 20 l'UD hapse 

m.abkiım ctmi$t1r. * Yüksckkaldırı.mda Na\'ttra apar
tımanı kapıcısı h1ehmedin oğlu Rahmi 
apartınnnın mcrdi\'enlerinde oyna -
makta ikt>n bodrum katına düŞ('"rek 
yaralıınmış, hastaneye kaido.rılınıştır. * io'ıudlk.lnia turan Halil oğlu Hü
seyin adında biri dün ani olarak has
tala.nnuş ve hastaneye kaldırılırken 

yolda ölmüştür. 
---oo----

Süt fabrikası şimdilik 
yapılamıyor 

İstanbul süt fa'brikasına ait ha
zırlıklar nazari olarak tamamlan
mıştır. $irketin nizamnamesi ha
zırlaıımıştır. Fakat bütün bu ha
z;rlıklara rağmen Avrupa harbi 
•ırketin kurulmasını ve fabrika -
\arın tesisinı imk.3.nsız kı:makta -
dır. Çünkü süt fabrikasrna ai . bü
tün tesisatın İngı tereden getırıl
ml'si mukarrerdır İngiltere harp 
haliıcde oldugundan şimdilik fab
rikava ait malzemeyi vermekten 
imli:,a etmektedır. 
••••••• ••••••••••••••••••• 
aydanhf"ri ınütema.diyf'n 

yapmak üzere tf'1rbbü lf're 
Ui\f' etmek.tf'dir. 

ta.\-assutıar 

ıreçUğioi 

No. 2 1 
- Iyi yapın ŞSill~-Ayşe bana herı 

zaman takılırdı: •Bize ne zaman 1 -
uzı.'11 ycdireceksın?• derdi. 

M~-h-m_e_t-çi_k_G.-eç-_ i·y--or-1' 

- Ne yazık ki, sen yanımızda 
değildin! Ayşenin annesi seni geç 
vak e kadar bağda bekledi. 

- Benim Hüseyınle beraber o- ' 
aıma g.ttiğimı söylemedin mı on- 1 
!ara? .. 

- Sö)•ledim amma .. Bazan ba
ğın ke .arından geçtiğinizi de duy
muşlar. Belki yine geçersiniz diye 
beklediler. 

Yalr•z Ayşenın annesi mi 
ocklcd.? 

- Hav r. Ayşenın de güzleri 
yollarda ıdi. 

Mehmet annesine sezdirmeden 
iç :-i çekti; 

Bugün düğüne daklık. Yolu
ıu değ tirdik. Ne yapalım baş

kı zam 1 ı abcr'ı gelırlerse bız de 
b· unuruz. 

On :ı.r scrı istiyorlar, Meh
met Yalnız ser'. Ayşe, HüSl'Vin
den h ç. r }Jı Onu". ad geç
tıkçe Mehmcd n ba<; bır gün o-1 
nu · ıünde ateşe yanacak.> di-
) Or 

H .et ıs o. H.: yı be im 
çocuk uk arbdasımdır. Ne o ben. 

ayrıl· bılır Ne (.; ben .., an. 
C'ah• kız .. Kıııı lir nele- 'lu-ı 

unu\ r. F r H, - "<arlı>' ol-
sa d lı k '1ı rı! rd,,.. 
!. h t r k ıw '' re; ın 

i.i.•ı.ın L7 L 

Yazan: İ!ikender F. SERTELLi 

- Kızlar, çok defa erkekleri de 
kısknaır lar. 

- Bu da ne demek?! 
- Ne demek olacak! Hüse.vinle 

gece gündüz beraber yaşıyoruz. 
Gezmeğe, dağa. düğüne, yarışa, 
çarşıya pazara beraber gidiyoruz. 
Ay~ bunu gördükçe küplere bini-ı 
yor. Hüseyni bırakıp onunla mı 
dolaşacağım? 

Mehmedin annesi yere bu- sıni 
koydu. 

Gündüzün pişirdiği yemeği or
lya getirdi : 

- Haydi yemek yiyelım, oğu]ı 
Mehmet doğruldu .. Sofranın ba

şına oturdu. 
Annesi o akşam Mchmcde ne

den sık sık An.eden bahsed~yordu? 
Mehmet lfıfı değiştirmek istedi: 
- Bu yıl üzümlı-rimiz epeyce 

para edecek, de'TL m a-ıne? 

- Evet yavw;n! B~ kış sıkıntı 
çekm,yece!!iz. Fakat, bize biraz da-j 
ha fazlaca para lazım olacak. 

- Biraz daha fazlaca para mı de-! 
dm? 

- Öyle ya. Bu kışı boş mu ge- 1 
ç ·eceğız sanıyorsun• 

Mehmet bir ,ey nlam""llŞ gibi 
ı;:iHln<lü 

Ben'1e-ı haber< ız 'ıır vere borç 
mu v -•·n y'lksa•. l 

- Hay.r hiç bir yere borcumuz 
yok. 

Ve oğlunun yüzüne bakarak gü
liımscdi 

- Düğün parası lazım, uğul! Bu 
kış senin mürüvvetini görmek is
terim. 

Mehmet lokmasını sahanın için
de bıraktı. 

- Bu lafı kapa -alım anne' Be
nim evlenmeme daha vakit var. 
Ber yirmi beş ya.ıma gelmeden 
dünya evine girmemeğe ant içtim. 

• •• 
PINAR BAŞINDA TOPLANAN 

KIZLAR.. 

Bir sabab. Hüseyin telaşla kapı-
nın önünden geçivordu. 

Mehmet pencer~den seslendi: 
- Nereye gidiyorsun, Hüseyin? 
Husevın arkasına bakmadan e-

vap verdi; 
- AceLe işim var. Sonra konu -

şu ruz. 
Mehmet şüphelendi. O gün yi· 

ne oduna birlikte gideceklerdi. 
Hüseyi!'. arkadaşını bırakıp nereye 
gıdebilırdi? Onun Mehmette~ gizli 
ı iç bı- şı yoktu ki, 
Bıraz sonra M~. 'TI t te evden 

fırlad 
Htisc) ır p •e takı dı. 

YOk 
arabaları 

Lastik tekerlek takma
ğa mecbur tutulacak 

Be'ediyeler kanununun muad
del 19 uncu maddesi şehir dahilin- I 
de münaka~ vasıtalarını kullan
maktan başka yük nakliyatını da 
belediyelere vereceık hükümleri ih_ı 
tiva etmektedir. Belediye reis mu
avini Bay Rifat Yenal kanunun bu' 
maddesinden bugün istüade edilip/ 
edilmiyeceğini tetkik etmek üzere 
bir komisyon teşkli etmiştir. 

Belediye yük taşımayı temin et-j 
mek üzere bir şirket teşkil etmeyi 
ve bütün taşıma vesaitini bu şir
kete bağlamayı düşünmektedir. 

Komisyon şehir dahilindeki nak
liyatı yalnız kamyonlar vasıtasile 
y.ııpmağı arzu e'!nektedir. Bu se
beple yük arabalarına yine mü -
saatle olunacaktır. Fakat bunla -
rın teker'eklerine lastik takılması· 
mecburi tutulacaktır. 

----00----

Çöp kamyonları 

Belediye çöp nakil kamyonları- [ 
nın İslanbulun dar ve ı'vicaçlı 
•okaklarına kadar girdikleri bila
hare bu sokaklardan güç çıktıkları 
anlaşılmaktadır. Çöpçüler, çöpleri 
dar sokakların dışında bek'iye -
cek olan çöp kamyonlarına geti -
receklerdir. 

SPOR 

Dünkü spor hareketleri 
Dün, c;ıJk zengin bir spor günü ge

çirılıniştir. Atlnada Balkan oyunları 

başlamıştır. İlk günkü karşılaşmalarda 
Türk takınu birinci olmuştur 

Dün Kadıköyfinde ynpılan Galata
saray - Fenerbahçe maçında da Fe
nerliler Ga1alaS&ıray1 1-0 mağlô.p et· 
miştir. 

Smigly Ridz'e açık 
mektup 

DUn bir ı-aze~de, btk Polonya or
duları başkumandam Mareşal Smtıly 

Rfdı ile muhterem 2eveelerl madamın 
yanyaoa aluınııt bir fo&oirafileri.ol gör
di.im. İkisi de mütebessim ('ehreU, zin
de ve sağlam edalı, rahat ve mes'ut 
cörüntışlü, şık. ve iUnalı l'iyinişll idi. 

Bir :ıaİnanlar hayli methüse.na edi
len Leh l\olarepUnden artık ııtkım sıy
rıldı. Gördütüm resmin altında !U 
satırlar yazılı idi: 

Smi.-ly Rid:ı balen Romanyada bu
lunuyor. Yakında alleslle blrlikt.e Fran
sa7a hareket Mecek ve Parlste yerle
şecektJ,r. 

Oh ne iJi! 
Azizim, Polonyalı Mareşal! Sana, blr 

kaç satırlık bir açık mektup yazmak ... 
tan kt'ndiml alamadım. ÇünkU, bel.ki 
sen. bizi pek tanımazsın .. Fakat, ecda
dın, çok yakından tanırlar .. Bizim ka
nımızda kaynıyan öyle bir cevher var
dır kl, ti malr,,l.arda bile ol"a namert~ 
liklere karşı isyan duyarız. 

Bi7., Türkler böyleyizdir. Senin de 
hareketini beğenmedim. Daha Polonya 
orduları c;arpışırken, sen, Roman:t•ada 
soluiu aldın.. llalbukl, o orduların 

b~kumandanı detll miydin?. HaJdi, 
diyelim, iyi bir müdafaa pi.Anı yapıp 

fazla dayı.nama.dm; bunu, beceriksU
lifine, bllgJ!-ti.zliiine verelim. Fakat, 
sonuna kadar barbedip kahramanhk, 
mertlik de yapamaz mıydın?. 

Bana Oyle celir ki, sen şimdi, bir 
Marrşal değil, ordusunu bırakmış bir 
asker kaçafısın!. Galiba, hallharbin 
mcşakk.aılerı zatıi.ltni:ıl ve mubt.crem 
refikanl7.1 fazlaca rahatsız etti. Ne o
lurdu, Polonya ordusunda, allı, yeşilli, 
dallı çiçekli, süslü püslü üniforma a
detleri çık.aracatına, son nefer kalın
cıya kadar dötuşmesint bilen bir baş
kunıandanhk karakte-rl yaratsaydın; 

ne çıkardı sanki, bu ufurda öleydlnt. 

&EŞ.AD FEYZi 

Sahaflar 
ça~J_!SI 

/ ı • 1 ~:ı :ı • l ! i • ı :e 
Beyazıt meydanı açılır

ken yıktırılacak 
İstanbul belediyesi Beyazıt mey

danının gayet güzel bir şeklide 
tanzimi için harekete geçmiştir. 
İnkılap müzesini tamamen mey -
dana çıkaracak olan ~niş ınik -
yastaki istimlak hareketlerinden 
başka, Bey azıt camiinin de etra -
fının açılması ve güzel bir park 
haline ifrağ olunması için eamiin 
civarındaki kahve, lokanta ve tay
yare piyarıgo bayiı dükkanları -
nın istimlak olunarak yıkılması i
için tetkikler yapılmaktadır. Bu 
arada kitapçıların da yıkılması dü
şünülmektedir. Bu suretle meşhur 
•.Sahaflar çarşısı. da ortadan kalk
mış olacaktır. Belediye Beyazıt 
meydanının tanzim, tevsi ve güzel
leştirilmesi için Belediye imar 
programında 1 milyon lira tahsis 
etmiştir. 

---ocr--

Orman mühendis muavıuı 
JClİ~tirifo<'ek 

Ormanlarımızın de\•let eline 1 

geçmesinden sonra yapılan tetkik-! 
!erle fazla orman mühendisi ve or
man mühendis muavinlerine ihli
yaı: olduğu an~a.ştlmışltr. 

Bu maksatla orman umum mü
dürlüğü Bursa \'e Boludaki küçük, 
orman mektepleri gibi dil(er bazıı 
mıntakalarda da •orman mühendis 
muavini• yeti§tirecek üç sene tah
sil müddetli mektepler açmağı ka
rarlaştırmıştır. 

--<>--

Uzun ,adeli emlak satışları 

Bugünkü şartlar 
altında devletler 
Harbi, bir dram veya bir facia ha .. 

llnde dahi ta\•sll edebiliriz. Dramla
rın veya faciaların oyuand.ıiı :ıJ.ahne

l .. rln muhteŞf'm, cazibeli, heybetli 
dekorları, seyredenleri içinde \'t' ar· 
ka~ındakf te l.satı, . atlamhiını , mu
kavemet kabiliyetini dUJıli.nme&e ve 
hcsaplamağa sevkeylemeı. \leliımum, 

bütün oyunlarda seyirclleriıı vazı ... 
ı,ttleri bu &arzdadır. Güreş yapan 
pehlivanların, yarışa çıkarılan at ... 
ların, ti..lltündeki binicilerin dabill 
bünyelerini, hastahklarını. hayatlan
nuı, uzvlyellerinin zayıf ve çuriik kı
ıumlannı seyln:Uenlen bir kumı bir 
an için belki de fikrinden g-eçlrir, ra ... 
kat hesaplama2., rasta düşünmes, ki
min yenecekinl, hangi atın blrinoJ 
.reıeeetinl alıika "\'e hryeçanla takibe 
koyulur. 
Dramı \'eya faciayı oynıranlaf\ 

pehlivanlar, yarış aUarı üı:erlerinde 

bulwıanlar dahi, bu anda ve zamanda 
kendi iç bünyelerlııl. durumlarını he .. 

saplan1aı.lar. Yenmek, birinci gel .. 
mt"kten baş.k.a bir şey dU1tı.nemerler. 

Garp cephesindeki bü,yuk harbi 
sevk ve idare eden Erkinıharblye he
yetleri, kumandanlarla birlikte çar ... 
pı an askerler da)ti bu vaziyettedir .. 
lcr. Fakat, cephelerde.iti mu\.·arfaki .. 
yetin müsbet veya menfi netlceıl. 

zafer veya mağlô.blyet, daha dyade 
iç bünyenin, harp yapan milletln ela .. 
bili vaziyetinin kuvveU, metaneti, 
sailamlıfı veya tü.rükluiö ile ölçü • 
lür. 

l\lukayeselerimlıl yapa.rken, mıı -
hakemelerimlıe .-öre neticeler elde 
etmeie, bükümlerlmtzl \"ermete ça
lt!}ırkeo, harp yapan dev1etlerin ve 
mllleUerln ie biınyelerlnl, dahili du
rumlarını dalına ölçü. olarak kullan .. 
mamız liizımdır. 

SU.leymaniye ~ Kasımpaşa maçı 1-1, 
Vefa - Beykoz 3-2, İstanbulspor - Hi
liil 5-1, Beşiktaş - Topkapı 12-0 şek-

'I KÜÇÜK HABERLERi 

Memurların \'e bilhassa az k
zançh halkın e\' sahibi olmalarını 
temin için Emlak ve Eytam ban
kası tarafından ~·apılan •Uzun va
de'i satışlar. ın çoğaltılmsaı ka -
rarlaştınlmıştır. Bedelleri 8 sene
de ödenmek suretile yapılan bu 
sa'ışlar büyük bir ra~bet görmek
tdir. 

--<>--
Halk hamamları 

Harbin ba~lamasındanbt-ri bir ay 
geçllfi, SS mllyonlak Polonya millell 
maj"lüp ve mu~mabiJ olduıtu, tak:ıılm 
bile edlldiil halde, İnglltf"re tayyare
leri, naıi Almanya halkına attığı mil
yonlarca beyannamenin sa.11 ına, ye
ni milyonları ila\'e e-tmf'k faaliyeti 
ile meşg-ul bulunuyor. 

Alman mllletint delil. Almanya ... 
dakl buı-ünkü rejime, httlerlr.me kar .. 
şı harp yapıldttını beyan eden ~azli' 
l\tisler Antonyo Eden \'t arkadaşları, 
Atman mlllcUnl buciın"kü ldart erk& .. 
ru ve Rttlerlzm aleyhine isyana. ih· 
tlJ3.le if'tVik ederek, bu Sllrt'tle harp 
cephesinin bo'lulmasını temln ile za· 
fere kavuşmak rayeslnl takip edi
yorlar. 

linde neticPJc:-ımiştir. 

ikinci ktime maçlarının neticesi şu
dı...r. Şişli - Yeniyıldız 2-2, A. hisar -
Galataspo• 4-3, Anadolu - D&\"ltlpaşa. 

ı~ı, Feneryılmaz - Altınordu, 4-0, Ka
le - Alemdar 7-4. 

Seyrüsefer işleri 
İstanbulun seyrüseter işleri l'•riptlr. 

Cumartesi ıünü sabahı. saat on sula
nnda tramvayla köprü üstünden E
minönüne dotru ı-eU:,ordu.k. Araba~ 

lar köprüde sırala.nmışh. Tramvay bi
letçislne sorduk! 

- Neye du.ru..yoruz'l'. 
- Önümüz dolu .. 
- Neden?. 
- f:mlnönUnde yolcu inip biniyor. 
Esbabı ıouclbe ve muhakeme nasıl! 
Sonra anl~ıldı ki, köprüden mey-

dana girıtrken. o saha ka'lılmış, oto
mobiller de tramvayların geçtij-i da
raçık yerden ı-eçmeie mecbur. Bina
ena1tyh. şoffıı·lf"r üra'ile tramvayların 
yolunu kesiyor ve- tram\•ay yolcuları 

bekliyor. Bu saattl", meydanda bir trk 
belediye memurunun bulunmayı~ım ve 
tramvaylarla. otomobillere liıra ile yol 
vermey~tni hayretle görduk. 

JIURHAN CEVAD 

Hüseyin d'girrr.en yol· •u tut
muştu. 

Mehmet uzaklan arkadısn. takip 
ediyordu. 

jlüscyin pınar başında durdu. 
Mehmet bir kayanın arkas:na 

sakland Ve uzaktan arkada:;ını I 
tecessüs etmeğe başladı. 
Pınar baş!nda köyün kızlarından 1 

bir kaçı toplanın~' türkü söylüyor-ı 
du. 

Mehmet uzalctan tanıdığı bir ses: 
duydu: 
Şu yalan dü.nyaya ı-eldim l'f'leli 
Daha neler celecek başıma benim 
Eğer sevdiceğim benim olmazsa. 
Bakın '5U l'Ôzümün yaşına benim. 
Kızlar giHüşlü'er. 

Mehmet kendi kendine: 
- Ayşenin sesi.. 
Diye mırıldandı. 
Hüseyin pınar ba~ında durmuş

tu. 
Mehmet, Hüseyinin telaşla evde<n 

çıkmasının sebebini anlamakta ge
cikmedi. 

- O, kızlardan birini seviyor, 
ded , pınar başına boş yere gitme
miştir. 

İşte. şimdi de Hüseynin sesi. 
Kı zlar gülüşüyorlar .. 
Hüseyin mani sölüyor: 

Sazımızı ele ahp çalahm. 
Çaresiz dertlere ('are bulahm. 
Sabahta, seherde yolda, olalım, 
Bu::ün de burada kal benim J('ln. 

Kayanın arkasında saklanan 
Mehm~t bu maniyi duyu:ıca fena 
halde sinirlendL 

- Kızlardan birine !af atıyor. ı 

(Devamı var) 

* Mekteplerde sınıf rnevcudünU.n 
45 den fazla olmaması, her yıl gibi, 
bu sene de tetkik ediliyor * Dün Karadenizde Kefken adası 
açıkl<.ırında ıerseri bir 1nayn görül -
m\4tUr. * İstanbulla 1\.'ludanya arasında kış 
tarifesine göre seferlerin yarın tatbi
kine başlanacaktır * Dün Silivride ehli hayvan sergi~i 
açılmıştır. Vali Lütfi Kırdar sergiyi 
açmış ve bir nutuk söyJemiı;hr. * Arnavutköyünde oturan Emin ve 
Ragıp ismınde iki kişi, bir birahanede 
yedikleri (ieynirden zehirlenmişlerdir. * Denizyolları idaresinin bütün 
kadroları kat'i şeklini almıştır. Hiç 
bir memur açıkta ka lmıyacaktır. * Afyonkarahisarının Akçeşar kö
yünde bir yangın çıkmış, yedi kişi diri 
diri yanmıştır. * Resıni daire ve müessese meınur
ları ma~larını bugün yeni barem ka
nununa göre almaktadırlar. * Kaptal"' \'e Makinıstler Ceın,yeti 
kapatılrnıştıı·_ * Edebiyat fakültesinde KOprülü 
Fuatt.an ıntinhal kalan Tanzin1at ede~ 

Blediye reisliği muhtelif kaza
larda , Halk hamamları• mn biran' 
ev ve açı' ması için kaymakamlar 
nezdındc teşebbüse geçmiştir. Şim
dilik İs' an bul, Üsküdar ve Beşik
taş semtlerinde be:ş ha'k hamamı 
birder. açılacaktır. 

Buralarda halk 7,5-5 kuruşa yı
kanıp temizlcnebileceklir 

-<>--

Üniversitede li>'Bn kurları 
Bu sene Üni,·ersitede lisan der

sinden sınıfta kalanlar pek azdır. 
Buna sebep Üniversite talebesinde 
gündengüne :lisana karşı olan ala
kalarının artmasıdır. 

Ha'buki İstanbul Üniversitesine 
ait muhtelif dekan ve profesörle -
rin Üni~rsiteden füan derslerinin 
kaldmlması lehinde bir cereyan 
\rardır. 

biyat profesör1ügüne. ML. taı.ı Nihat 
getiı·ilccektir * Dahili;·l' Vcıkn.leU. vilfıyetlere gön-
deı·diğı bir tımirndc- faz ına -a lara 
rneydnı: \-erilıııeınc ~nı bi\.lirn1işt. ı 

1 A VRURA HARBİNiN YENi MESELELERİ 1 

Küçük İzlandanın lakırdısı çıktı 
Atlas drnlzlnin şlmalind~ İt.landa j bu harp için ınit~·onlarca para sarfını 

adı '·erilmiş 152 bln küsur kUometro I &"Öze almL"ilardır. 

murabbaında ve 100,000 kü.ı;ur nüfus- Hem de Kanadanın bu spferki harp· 
luk bir adacık vardır. Ilalkı bahkçı

h.kla g('çinen sakin insanlardır .. llür
rlyrt ve UUkl31e ('Ok batlı olan İzlao
dalıların bin srnelik bir parlamento 
hayatı \·ardır. İzlanda parlilmentoı;u -

nun binlntl ylldönU.mü birk:ı(' sene 
evvel tes'it edilmek Yesile~ile o zaman 
adaya ve adalılara dair dÜD)'& matbu
atında bayii malümat verilndştt. Sa
kin İzlandanın bahsi son senelerin Av
rupa politika ilemtnlu dedikoduları 

arasına da ka.rı.ş'•· Bundan klmbillr 
adalılar ne kadar üzülmi.işlerdir. 

Cünkiı Almanlann izıandada tay
yare karar.-ılhı yapmak istemekle ora
dan l'Ünün birinde Amerika kıt'asına, 
K.anadaya kadar tayyare ıöndrrerek. 

bomba atması ihtlmallnden bah.sedll
mete ba..,,tadı. Bunun etrafında ne,rJ
yat arttı. 

Almanlaruı bir gün Amerika kıt'a .. 
sına da taarruz emelleri bes!edlii SÖJ'· 

lendi, hayli yazılar yazıldı. 

Avrupada harp çıkınca İzlandanın 
bahsi yin~ taze1endJ, İzlanda hilkü .. 
metl bitaraf kalıyor. Bu bitaratlıfını 

muhafaza için tedblrJer alıyor. Ya ... 
bancı harp c-emilerlnin, har.P tayyare
lerinin adaya ı-elip •itmesini istenıl ... 
7or. Balık ihracatını tahdit ediyor. 

Bu neşriyat Kanadahları düşün ... 
dürdü. 

Bugün Kanadalıların anavatan in .. 
ciltereye olan merbutlyetlerlnl ıöster .. 
mek icin Almanyaya karşı harbe &"ir .. 
miş olmaları i. tikbalin türlü tf'hlikeU 
ibUmallerl dil'tünüldüğündendjr; diye 
neşriyata ıirişlldl. GeÇen umumi harp
te 40 bin Kanadalı ölmü1, iti bin Ka-
nadah yaralanmış olduiunu İng-ilizlf"r 
söylüyorlar. Simdi yine Kanadalılar 
harbe girmekte tereddiıt elmenıiş1er. 

te oynıyacatı rol ı-ec:en umumi harpte 
kinden çok nıü.Jılm olacak diyorlar. 
Çünkü KOlnadanuı bu~ünkü ikhiadi 
vaziyeti büyiık bir ehtnımlyt-t kazan
mı,tır. 

Birinci derecede zahire yetiştirntek
te Kanad.ı başta celiyor, sil&h. mü -
hlınmat yaparak İnl'lltereye ı-Onder ... 
mekte de Kanada birinci selecektir. 
En yeni malümata l'Ôre Kanada dün
yanın ihtiyacına li.zJJD olan nikelin yüs 
de 90 miktarını istihsal elmekledir. Al
tın çıkarmakta d:a. Kanada. dünyada 
üçünch ge-liyor. 

Kanadanın bu seferki Avrupa har
bine ne kadar asker toplayıp ı-Onde
recejilnl kendisi blllr. Geçen lıarple 6ZO 
bin kişi toplıyarak Avrupa7a ı-önder
mlştt. Bu sefer daha tok röndereblle
ceii söyleniyor. 

İngiliz imparatorluğunun diier mü
hlttı blr parçası olan A\.·u.stralyanın da 
anavatan olan İnı-Utereye ı-önderll -
mek uıtre asker topladıtı aıılatıl.,-or. 

Yakında 40,000 askeri yeli>;llrilerek İn
l'lltereye gönderlleceil bildirilmiştir. 

Ondan bir ay sonra da bir bu kadar 
daha asker yett.,UrUecektir. 

ingttterentn harbe sırmesi domin
yonıarea da muvafık. cörüldtiiü, bil
hassa kaydc-dllmekte.dir. Faka& Kana
danın oynı)-·acağı rol bu srftr daha 
kıymetli sayılıyor. ÇU.nkü daha l'eçen 
senedenberl İncilterede ileri !>U.rülen 
fikirler hep bdyilk tayyare fabrika ... 
larının Kanadada yapılarak eter \v
rupada harp çıkar da inılltere de ka· 
rışacak olursa oradan l'etirltmr.!<;i ınrr
ketinde idi. Geçen s"nekl Avrupa buh
r:ııunda bu elbet düştinüldüfü glhl bu 
unc- de inaflterr harbe .-irmiı balu -
nuyor, o\Lİ KEl\IAL St;l\1\L\N 

~\.lmanyada erzak az, iptidai ma.d• 
de !l;tokları uzun sürecek harp i('la. 
kUI detll, lklısadl tı.btnb devam e -
decek., sonuna. kadar mukavemet 
keyfly"tl mrçhul ve kara külfeUer 
dr ... 
Başka lürlii dalılli tehlikelerin, İn
rlllere ve Fransada dahi butunmadı
iını tddls eylemek batJ.t ve yer..lz 
düşüncedir. 

Bi.z kimsenin ne mildafU,-iz, ne de 
hasmı, yalnızca, Y&.zlyetl ıtiründüiü 

ırlbl lelkike, anlatuıab ealf1lll•kla -
• }'l'l. 

•• 

Hapishanenin yıkılması 
işi bitti 

İstanbul umumi hapishanesınin 
yıkılması işi tamamile bitiri miş 
gibidir, Yıkılma işile uğraşan a
mele Ye ustalar en iç koğuşlarda 
milyonlarca pirenin i>tilasına uğ
ramışlar ve ancak kilolarca haşa
rat öldürücü ecza kullandıktan 

sonra buralara gırip çnlışabılmış
lerdir. Buradan çıkan taş, tahla, 
pencere, kapı ve saire gibı enkaz 
istiyen halka satı!maktadır. Bilhas
sa arsa enkazdan tamamile temiz· 
lendiktcn sonra ~ni adliye sarayı 
in~aatı için tesviyei türabiyeye 
sür'atle başlanacaktır. ---

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Hastahanelerde 
Alınan 25 Kuruş 
Şehremininde otııraı. Bay::ın 

Hacer isminde üç çocuk anı~ı, 

dul bir kadın dün matbaa.ıruza r~
lerek şu ~ik.Uyette bulundu. 

c- Çocuklarımdan ildsi Qstüs
te hastalandılar. Bunları muaye
ne ve tedavi ettirmek üzere bele
diye başta.nelerinden birine gö -
türdün1. 25 er kuruş ücret istedi
ler. Bittabi veremediğimden bak
tıramadım. O \'akil; Fakir oldu
ğuma dair ilmühaber getirmem 
ic.ap e•tiğin. sOyledilc.-. Bu ilmü
haberi almak için tam üç gün uğ
raştım. O vakte kadar da çocuk
larımın hastalılı a; tb. 

Bizim gı!:.ıl fakirle in her zaman 
muhtaç olduğu be kabil devlet ve 
bel~_.yc hastaneler~nde par.l a .. 
Iınr:ıssı u.!UlOrün kaldınlrıruıını 

gozy · .ır1mla al:'ıkndarlard&l"' rtl"a 
edcrlm.> 



·, 

Aarbe Başlarken Ve Harbi Bitirirken 
(Biril\Ci ıahifeden devam) 

7~nu lllmq ıribklir. Kendisine 7eni 
blr mülldik kaaaııaınadıtı ıtibl mev
cut ittifaklarını da ka7betmek endişesi 
ile karşı kartlJ'adır. Bunun iç.in de 
kendisi için muhakkak ki, en kirlı ve 
çıkar Yol ~ulhu temindir ve sulhu is

..temek yoluna cJrmlşllr. ):<"&kat, anlaşı
lıyor ki: artık bu ümit te Almanya tçtn 
kaybolmuştur. İngiliz Bahriye Na'Zırı-
DJD: 

- llarbe hqlamak BiUerin eün 
deydi. fakat bitlnMk bitim elimlı • 
dedir.• 

Demesi bot lilunlı dejildir. lla.ki· 
katen.'iaıtıllaler hube mini olmalı. içill 
çok dtifıindü.ler, pok müteenni davran
dılar, haıt& :ter-el ve prestiji.erinden 
. fedakiı.tlık faplHl&n u.manlae ve 
!llabneJer o1du. Fakat, harbe baş.ladı.Jr:

tan. sonra da istecllkleri neticeyi alma
dan onu elden bıraka.cai& ben.zem! -
yorlar. Ve_ yine muhakkak kl, herşe
yln bq.1.nda saferi A.lmanyanın içinden 
Yıkılmaaı.nda bekliyor, kan dökmeden, 

• 

,ehlrler almacba önce Atman rônül· 
Jerlni tethetmlye ve onlan harp ve 
HIUer aleyhlne sevk ve tahrik eyle
meyi birinci it S&JIJ'orlar. 

Bu C'ayelerlnde ne dereceye kadar 
muvaffak olacak.lan kestlrtlemu. Bit
ler de bo!f durmuyor, keneli mmet.lnln 
kendJ hakkındaki itlmat veı em.niyetini 
ta.tellyecek tedbirlere başvu.ruyor. 

Kendi şahsiyeti ve rejimi hakkında 
yapacafl cıreyiim:t İng-iltereye muka
belesi bakımından es&!ih ve başta ce
len bir ledblrdlr. Ane&k, bütün bun
lara rajmen sulhun hidlselerin ve 
Avrupanm bu kadarcık bulanın.ası Ue 
avdet edeceilnl ummıya lmkin J'Ok
twr. 

Hakikat Çôrçllill ııözlerilldo münde
miçtir. Harp uıyacak.br ve .• bütün 
dehtellle bundan ooııra başlıyacak, 

bütün lhWiUarını bundan sonra 7a
paeak ve dünya mikyasınca bir harp 

mahlJ'etilll maatleeuüf herteJ'e ral
meR buudan böyle lkllsap edeeelı:tlr. 

ETEM İZZET BENiCE 

Istanbul Polonya1!11 _A_G_A_R_A_N. 
Konsolosu 

' 

Nerede? A Ç L A R 
Dün, pazar olmasına rağmen, 1 

'J'ııl(simde bulunan Polonyıı gene
ral .konsolosluğu binasına, diğer 

koııso1oshane~r gibi bayrkk çe -
kilm~ti. Kapının üzerindeki 
Polonya arması da kaldın~tı. 

Bunu görenler, Polonyanm, İs
tanb~i general konsolooluğunun 
kapatıldığı" zannına dili;tüler. 
Arkadaşlarımızdan birini, bu 

hususta malüınat alanak için kon· 
solosluğa gönderdik. Aldığımız 
cevabı aynen naklediyoruz: 

•- Başka bir binaya taşınıyor
ruz. Konsolosluğu ve memur1ann 
ikametgiıhını ihtiva eden bu bina 
son zamanlaTda 4<üçük gehneğe I 
başladı. Ayasp~daki Azaryan a
partımanında dahıİ büyük bir bi- J 
naya naklediyoruz. Polonya ar • 
maııı bu yeni binanın kapısına ko
nulmuş, bayrağı da oaraya çekil
mıştir. Pazartesi gününden itiba
ren bu Yeni binada çalışacağız.• 

--0-

lstimlik Edilen yerlerin 
lcare Bedelleri 

Belediye tarafından JstimWc o
lı:narı dükkin, ev, apartıman?ara 

• aıt ıcar bedellerinin kimin tara • 
fından te.viye oh•nrelı meseleai 
~ed~e, evkaf ve enıJ.alı: sahip • 
len arasında çok esaıılı ihtiLülara 
sebep olmaktadır. 

. E~ sahipleri İt:lll" bedelleri -
nın. alıcı tarafından tesviyesinin 
eskidenber.i devam eden bir tea -
mü! olduğunu iddia etmektedir _ 
ter. Belediye İlle aksi iddiadadır. 

saç boyaları saçların tabü re 
!erini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka-

lır. Kumral ve siyah renkli 
sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGtı..tZ KANZUK ECLJUu!;ısı 
BBYOOW - inAlmUL 

EAYI 
İkamel kafıdmu kaı'lıeW... ll'enl -

ıılal ,.. .............. __ .. ı.amil 

""""· 
~-~ 

Ne. t Tul eit9 V- AMriııo 

· :;A_ (l'"I Dünya IJİnemacıhğımn 
~ pheıeri 

'.,:~ M ARI E 
.- ; ~ANTOINTTE 

14 Biriocileşrin Çarşamba ak ıamı 
Frıınsızca lngilizce 
nüshası niısLası 

MELEK iPEK 
Siaemalanada birden takdim edilecektir. 

DiıtKAT: 1 ılwre 
Fiallanla zam ~. 11 kısıınlılı: olan bu filim bir det.da ıösteril<eektir. 

Çarşamba - lı:ln -nh lıDltuklar . . 
te localar kAmlJen ......,. • fimdidea satılmaktadır. Kelek 
rinizi kapatabilirsiniz. ıw. ll!Um,klp ıeceler için dahi fimdidm 78'le-

- o. 2 -

Tarih yüırilnll "-ıaa lıir harebtle 
31 marl lsyanlle o -- .._ ..,'. l 
riil• niş bir vü•a,.. =•• ı .,. ce-
•irlfor, Osmanlı bükiimdan "- ar
dllSllDu kendi paraslle lsJ'an ettaıu• 
n evvel u:rbettlil mutlak nıır a 
bi:rte - 1ılr ........ ile ı.tirdat ..... 
vealnte~ 

Asi lut•aıar. -klepll aabllle<i baP· 
.. ıııı.ı...n, b;... 7erlerde de cenç su • 
bayları Öldi11'dilkten sonra Hamdi Ça
vwı isminde blrlsilll başlarına .-eı;lr • 
•'9ler. llealllerlM 1r,,.,,.,. J'llllllU'• 

lar, Ayasof)a camii önündeki sın kah• 
Veleri kararıtib lltiha• eden ba oer
l•rdenia ebıafuıda toplanmışlardı. 

"-dl (la ..... kenlllslal ferikllie(l) 
"aaı..ın..ı. 1ı1r an• JlaDlıll l'qa lıl • 
•htl ......... arkalıbu bir kallw .. . 
lı:cıaıeotne kanı.atı: narıileslnl to • 

(1 > Siındiki Korgeneral ııitbeslnın 
bı •dıU. 

Yuıuı: RAHMi YACIZ 

kvüıa ........... b• acalp ıs,.. ..... . 
.. edb"er. elaltmdan ft ........... --
- bir emirle donanmanın .. lıl -
7... ltUnkiul lemin vazıresile mii • 
keDef lıldmı-.,.onıa. 
.,,,.11 ~ -.U, ı:alakla beraber 11-
...,.:::-' ..,. .. bcanbul, ıtünün ilk 

1 ....... , -· •&-La... fnk·Mc '? 1 • ........ 
arı EflL 

Hamk117- ohartoı Vuıt kaıılaa(Z) 
Bqlklq ....,.,._._ bıış11ıot - ..... 
rülertnill: 

- Şeriat laterlsl 
Niralarfle cöie ıuu. "-1ta batalta 

DeıleylşlııJ rarkedilloe hemen ı1ea1r aı-

-· sabllde• acılm,.U. 
Jhtti, demir aldıit sırada, sahilde 

ıı.ıma bir aol kafilesi tüfeklertaı 

lleııı lılNea ıeminill üurille bapH • 

W"" Cumhuriyet do~ının ilk 
amirali ve Boğazlar komisyonu reis
liğinden emekli amiral Vasıf. R. Y. 

HlKAYE Son 24 Saatte 
Neler Oldu? 

Hitler'in sulh teklifi 
kabul edilmiyecek 

EN SON DAKiKA ........................................ Teşekkür ederim 
İngiliz ve Alman Tayyarelerinin Muharebesi 

Londra 2 (A.A.)- Hava işl•ri Ne
zareti tebllt ediyor: 

tayyareleri CUrup halinde U('maia de
vam elml4l•rdir. işte bunun üzerille 
de bava muharebe.si baflamııtır. 
Düşmanın tiblye plinı da derhal 

kendlsilli ıöstermlı;llr. 

Ba ta,.yareler muharebe etmekten 
vazgeçmişlerdir. Bu tayyareler mühim- ı 
matlarmm 259 kllosana sarfetmiş bu
lunuyordu. 

1 Nakleden: Selami b.zet l 
Hayda.-_ - hmll pos .... , lkiael 

mevki bir l'll&'ODda bet ki.ti var: Bil' 
ıenç. Uzun bo7la zayıf blr baJ'. Şlt

man göbt;kli bir bayan. Kara.kuru, çir· 
kin iki taze. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci&no 
Berlinde temaslarına başlam1t, Bitlerle 
birkaç saat cörü!tmüştür. Dltlerin, Cl
ano7u davetlnin sebebi, Roniadan, sulh 
tavassutu )apmasmı istemesi olduju 
anlaşılnuştır. Fakat, Londra ve Parls, 
sonuna kadar harp kararından dönm.l
yecektlr. 

Garp cephesinde dün şfddelll hava 
muharebeleri olmuştur. İki taraf kuv
vetleri de za7lat vermlşlerdir. Fran
sızların mahalli taarruzları l.nkJşat 

etmektedir. Daladye tekrar kuman .. 
daalarla côrüşmiiştü.r. 

Slıtfrld hata üzerinde İnıtllterenln 
5 istJkşaf tayyarcslle Almanların .Mes
serehmlat tlplndekl 15 avcı tayyaresi 
arasında bir hava muharebesi vukua 
ıtelmiştlr. 

Bu muharebe Sl&'frld hattında bazı 
kimseler için çok heyecanlı bir man
zara 1-.J<ll elmlşllr. 

Alman tayyareleri; U('ma nlsamla
rını da değiştlrerek htr İ.nıillz tayya~ 
resine karşı sıraslle kesif~ blr ateş aç

mışlardır. 

Bu tarı.a .bostan dolabı:t Usulü den~ 
melr:tedir. l."anl tayyarelerden her blrl 
dönen bir bostan dolabının kovaları 

cibl düşman tayyaresinin üserlne bom
basını boşaltmaktadır. Çok müthiş ve 
tlddelli olan bn maharebe 35 dakika 

İngiliz hava filosunun kumandanı o
lan pilot başından 7aralannuştır. Ar
kadaşı ile mürettebattan birisi tayya
reyi üssülharekesine cötürmeyl drr
uhde etmişlerdJr. 

Tayyart!'deki biitin aletler parca 
parça otmuştur4 Blnat ta:r:rare de a
cınacak blr hale l'elmlşUr. 

l'zan boylu bay ile ~lşman ıtöbek.11 

bayan karı koca. Çirkin tazeler de ka. 
ları. Grne, Cnlvenlteyi yeni blUrmif. 
iyi bir • yeni yerı...,UŞ. 

Mosk:ovada, Türk - Sovyet müu -
kerelerine dün tekrar başlanmıştır. 

lloma.nya Hariciye Nu.ırı Gaf~nkonun 
M09kova 5"yahatl tekzip edllmekte -
dlr. 

İnclllalerle askeri, mali müıris.kereler 
yapacak olan Orceneral Ki.:ı.ım Orba
J'lD rlyaset~dekl askeri beyetlmb, 
Londraya visıl olmuş ve müzakerele
rine başlamıştır. 

Almanlar, Danlmarkaya alt 4 yeni 
C'emi saptetmlflerdir. Bu hidlse Da
ıılmarkad:ı. büyük bir infial uyandır
mıştır. 

Sabık Polonya CamburreisJ Parlse 
citme;e karar vennb;tir. 

Sov7et - Estonya itilifı tatbik edil
m.ete b•t•anmıtb.r. Estonya Barlcl:re 
Naan Sovyetlerle muahedeyi lmu. et
~ten aonra memleketine dönmlqtür. 

Asker Gözile 
Cepheler 
(Birinci sahifeden devam) 

gazetelerinin de yazdığı gibi, de
mokrat cephe, Nazi rejimini orta
dan kaldırmadan evvel, harbe ni
hayet vermiyecekler, sonuna ka
dar döğüşeceklcrdir. 

Fakat. Hitler'in, İngiltere ve 
Fransa ile bir büyük harbe girmek 
tehlikesine atılamıyacağı ve sulh ı 
içip çırpındığı görülüyor. 

Son askeri resmi tebliğlere na- 1 
zaran, garp cephesinde, hareki!, i 
gı·ttikçe daha ciddi ve şedit bir saf

İncilizler zayiata uiraDlJ.'?lardır. Fa
kat yeni harpteki birinci tecrübeleri 
kendilerinin muharip kabillJ'etlnl mu
hafaza etmiş olduklarını isbat etmiş
tlr. 

Bu 5 ta1 yareye Sar hanas1nda en 
mühim mi.idalaa tahkimatını teşkil e
den mıntakalarm tsUkşafında bazı mü
him emirler verilmlttl. 

Alman bataryalan; bu tayyarelere 
karşı -şiddeUi blr baraj att"~i açmı lar
dtr. Buna ı·afmen tayyarf'ler Jıath geç
mişlerdir. Tayyareler; tam hududun 
üzerindf' bulunduklan ve 2000 kadem 
irtifaa slimdJklan zaman filo kuman
d&111 dü.yman ta;ryattlerlnln cörünmü, 
olduğunu müşahede etmiştir. Bu HD&
da 9 Alınan tayyaresi büyük bir hızla 
bulutlar arasından ortaya ('lkıyorda 

ve bu tayyareler tOOO kadem. irtifada 
uçmak suretile ilerllyorlar; yani bu 
sureUe İn&"llh: tanarelerlnden !NO 

kadem fazla lrUfada balanayorlardı. 

Yine ba anlarda blrdenblre İnıtiliıı
lerln sat ı..ratında 6 Alman ta17aresf 
daha cörünmüştiir. Bu tanareJer de 
muharebe:re amade bir halde bulunu
yor: mltralyöalert durmadan lşlbordu. 

İnclllsler her ne pab&sm& olursa ol
ınua vullrlıerlnl 7anl istik.pi ödevle
rlnl 7apmaia aunetmlş.lerdJ ve ne o
lu.rsa olsun ba vulleyi ifadan vaz -
&"eçmiyeceklenU. Bu :sebeple İne"Uh 

devam etmiştir. 
Neticede 5 tayyareden 3 ü ytre dü

şiirülmüş: 1 tanesi de yere inmf'if' mf'C
bur bırakılmıştır. 

İnglli:.ılerln 12 tayyarecnerinden 8 
inin para.,ütıe yere Jodiklf'ri rörülmüş
tür. l~aınız hava filosu kumandanı tay
yaresile ~rmada kalm1ttır. 

l\lumailt"yh bu snrrtlt" b;tikşaf va
zif('sini ifaya devam rtmi~tir. 
Düşmanın kf'ndl ii&erine tf'vcih et

mekte olduiu ateştea kurtulmalı: lein 
sağa wla meyledf'n vr ayni zamanda 
tay)"rırede bulunan mitralyozeiı usulü 
dafreslndt" .1\lm01.Dlar üzerine ateş et
mektf' idi. 

Blrcok kurşun: Alman tay7arf'ltri 
şefinin tan·areslne isabet etmltUr. 

Bu ateşin lesirUe Alman fUosu şe

finin tayyaresi df'rhsl kapaklanmış ve 
meş'ale l'ibl parlayarak yrre düşmüş-
tür. 

İnglli2 tayyaresind('ki mltralyözcü 
dlier bir avel tayyaresinde de yaugm 
cık&l"IDışllr. 

Bu tayyare siy&b bir duman sUtunu 
çıkarmak jj:Utttile b .. aıfAit yere düt
müştür. Bu surrtle cerlye 13 ı\.lman 

tayyare!li kalmıştı. 

Tayyarenin sathında 89 delik ~al
~ bulunmaktadllf. Ta7,.areala ka
natlan ve dümf'nt hasara airanuştır4 
Yukan kı!imında ela 2 petrol dep0su ba
lunan ve sa.ta veya sola dOndükçe de 
petrol boşaltan tayyarenin pilotu mrn
dllt ile deliklerden biri.ot tık.amala 

muvaffak olmuştur. 
Bıı suretle tayyart Ussülharf'kesine 

dönmei"e l<.ifayet t"decf'k miktarda be-n
zini muhafaza edf'bilmifUr. 

Lak.in ye-re inme işi eok rüç olmuş
tur. Tayyare ytrf' iner inmez aarsal
mıs ve kanaUarından biri üserine )'at- ı 
mı~br. Bunun üzerinf' de maalesef tay
yarede derhal müthl, bir lştLll ,·~ua 
«elmiştir. Ta,.·yarf'Yi idart eden pılot 
kızll alevl<'r f('inde kalarak bapşaiı 
yere düşmüştür. 
~üthlş alrvler mumalle7bin elbl -

ıelerJni yakmakta \'e yii•anü, vüca
dünü de 1.-bdldl allma almakta idi. 

)'litralyözü kullanan pilot ba vui
Yf'l lr.:arşUiında kendisini kakhnp yere 
atmış ve vaıiyetinl dUşiinmekıldn 

kahram.anea pilotun imdadına kOlf& -
rak onu yerinden almışbr. Pilot da; yan
makta olau elbiselerini ellerllt söndür
müştür. 

Krotelerlni arttıran filo kumandanı 
niha7et vazifesi olan tstlkpfı hlb.ma 
erdlrmlştir. 

Bir İsveç Vapuru Yakalandı 
Stokholm 2 (A.A.) - Sel~üloz 1 Diğer bir İsveç vaupurund~ da 1 sonra da cenubu şacl<i istikameti 

nakletmekte olan Aslen ismindeki Shuvad'ın cenubunda ve İsveç ka- de gitmesini emret~ de bir is
İsveç vapuru Alınan harp gemileri ra sulannda bir Alman tayyaresi ı . . .. 

1 veç tayyaresının yaklaştığını go-
tarafmdan tevkif olunarak Kiel'e tarafından araşhnnalar yapılmış-

götıirülmüştür. j tır. Tayyare gemiye evvela şark, rünce hemen uzaklaşmıııtır. 

Yeni Atılan Propağanda Kağıtları 
Londra ! (A.A.)- De71l Ekspres n- ı fena bi rtesir bırakma.."iı dolayısll" Hit- Bu münasebetle Göriqln düııman 

tayyarelerinin Alman araaiai iıvrlnde 

U('mağa muvaffak elp=·4•hrmı i4Nla 

itliki halırlalllmaktadır. 

haya dahil olmaktadır. Dün, iki ~tesmm "-nllaır mahablrlnill öt • ıer ba layyarelerhl Almanya uzerinde 
taraf da daha çok hava faaliyeti renıllilue ıı6re inıtlliıı tanareleri la· uçmalann.1 mini obıoak için mbmkün 
göstevmiştir. Almanlar da Fran- ~mdan aldan propaganda kalıtla • ı olan her lürlıi tedbirleri blr an evvel 
sızlar da zayiat vermişlerdir. Al- nıua halkın manevlJ'all ıiRriade pek alma ını Marqal Goringd•n islt'mlştlr. 
manlar şiddetli bir topçu ateşi yap-
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_..,_ _________ -.. ______ , ______ -.. ____________ -.. _______ llllıflll _________ -.. __ _ 
mışlar, Fransızlar mukabelede bu-: 
lunmuşlaıxlır. İngiliz tebliği de, şi
mali Almanyada muvatfakiyetli 
hava keşifleri y.apıldıiltnı bildir -
mektedir. Ahnan resmi tebliği, 
Fransız topçusunun Sarbrük mın
takasında daha ziyade ıiddetlen -
diğini itiraf etımektedir . 

Öyle anlaşılıyor ki, Fransız ve 
İngiliz erkinıharbiye'eri, büyük 
mikyasta muharebeler ve taarruz.. 
lar için, hazırlıklarını !kına! et -
mek üzeredirler. Yakında, garpte, 
mühim harekat yapılacağı Jı:uv -
vetle söylenebilir. 

ERANIHARP 

RADYO HABERLERİ 
Da ealıabki Alnwn tebliji 

Roma 2 (RadJo) - Ahnnn bü
yük karargihınm bu sabahki teb
liği: V arşovanın timalinde ve Mod

linde tasfiye harekatı devam edi-
yor. 

Garp cephesinde: Fransız tayya
relerile ypılan muharebeler çok 1 

şiddetli olmuş, 2 Fransız, 2 İngiliz 

tayyaresi düşiirülmiiftür. Şimal de

nizinde de 2 İngiliz tayyaresi iskat 
edilmiştir. 

Amerika harekete geçti 

ilama ! (Radyo)-~k -
Cmlalıar Bqlıaaı a-11. -
torp]lolaruwl A·'rft•e MJaUleıiDle 

dolqmalan ve meh:-,.lere Ut 1&77a

re ve denı.aııı-a ...,. e-erf. ııİ-
1111111unda balırmalan emrini •ermifUr. 

Eetooya iJe anl•peak 
Koma 2 (...,..,_ Ktı•waüa .._ 

ılirlldlitne eü~ S.W,.et ·~· Lll
vaaya bükiıme-, --,.a bllk..._ 
Ü De yaptıtı dbl bir lefrlkl .....ı 

ııaktl leltıtf edeeekltr. 

Yarın Akşam SOMER Sinemasında 
• Güzelliği voe ihti{amı ile bütün dünya rekorlannı kına 

SAMİMi ANLAŞMA 
lngiliz - Fransız itilafı 

Fransız Süpt•r filminin ilk iraesi şerefıne GALA MÜ AM~l 
Milletlerin ittihadı· Krallann aşkı • Muhteşem Avrupa - Krallar, Kraliçeler, 

Generaller, Nazırlar ve Krallan teshir eden kadınlar ••• 

Baş Rollerde: Victor Francin - Gabi Morlay - Pierre Ricbard Wilm 
Bütün Avrupa ve 30 diğer büyük Yıldız ... 

Bu emsal iz pheserin gösterileceği GALA ile müteakip suretler için biletlerinizi evvelden aldırmuı. Tel: '2851 

......... ~ Juc -- ilellk 
deflk -ltlftl. 

PIQ'labUa _,,. bir la1aa -lı
iınm uzaktan ııestıdltl birkaç &iinden.
berl; İttlh3t ve Tenkkl1e mensaıı bu
lunan deolzcllerden Vasd, ll&MI (3), 

llul karenl•la Ma.lamat Muhtar ve 
dlier deniz erÜIU blr fevkaliclellk ari
feolnde bulunuldn(ana fark ve lahmla 
et-'/ rti. 

~ - ... lalualaler, Sl Mart 
,..._... ·- .....,. .. ı.,aaıa re
alite oeroev..ıue clrHl<en dealsde ba-
l1111a.n donan"!'DID kara De irtibatı ke
ııllmlş, Vallf Bey hemen ııamaforla 

dlter ıeml ıü..-- ---.. ilk 

leılltlr elank --·-·· ..... De te
masını k-1 luınırlatllrım ailftrl-
ler derhal toplanarak ııaul hireket e
i 10 eklulnl iesbH ltla tedbir atman 

•r:s '" a 
ll'ı.e -- ,. ...... bir maha -

lıereü, PliPlle•keUe toııı-a kanın 
Verllmlt, don•n•• bp&anlan remt fi· 
Hfnı .. ltle ~ ıJoiTn ~. POJ'k 
......... 8- 1ıap1-.m -

Ü '+'
0

P' "' & 
Pe,.ke evvel& lhmldt,.e lilTarlal Va-

ınl Bey ırelıll. Ona mllt...ııldp Baaf, Mw· 

(3) Şimdiki isıaobuı meb'usu emekli 
deniz albayı Hamdidir. R. Y. 

ıııolfer Uptularla dllw - ,.. 1-
klılcller de ........ To ..... - •i -.. ._~, 

- Ne y__,.; Nud hareket e4e-
eefb! 

Mena• el.'&a7a &taldı. 

SiiYVllerlıa mllb'91lt fikirleri .-ardı: 

Bıuılanlan bir ltmm ıa,.... llWıla 
miidahale I._..,. ileri driif-..: 

- ts,.ım, Oaulıh _. __ ..... 

deill. ba ......,. tallll bir - UT• 
ntlerln, eRlmle ..,..,. müafm ta • 
barlamun nü•rrm•emd•" llııanUlr. 
~ fiiJılle J'ok ki btırrlJ'ellll ~I ve 
metntlJ'etiD keftll lıttl- Selialk· ____ _.. ....... . 
,....... .... meftl1 ltılNkell teakil ... . 
oektlr. Bltı .. : alb.t "lllll 1hlw 
kaTvetlma- bir ... ....,__ ct
re hemen ite el ı..,.-..... :reımeb'• 
kadar layaaıı lllihla mildahale elm.elı: 
mevki ve TAllJlellıııle ......, __ ! 

Db"orlartL 
FııJıa& ı.a llkft ııllftrller 1- etti• 

ler: 
_ Don•n••n• IQ-aDI men'e lktlda .. 

n yoklar. Deni·- yapılacak slWı 

teıulldl )ayan ıı.erlmle bir tesir mq

- p1-. Toplanmıııla kendl 
-ıe1r.ellmbl lallrllıe ne hakkımn 
varr. :aı.. llT&IUll doııallDllJ'a balat -

....... &.kat ft w.a et.ek ...... 

..-,.ı.. -· yerHH .ıı • 6W 
Banıltet - '8akll .............. 

,... İlılaabala plıUklaa - -
- -- emrme __. ....... 

Dediler. 
T.....-e nbtrw tr· Fibella liWl 

- .ııvarıı.a ..... laOlr ...... 
YUIJ'el!Me ................. -
-bette lllL 

Bir .. , lıaılar .... -- .. -
laaJ'et bahQıı .............. a Mr1M 

tiiamele kall<t*lu1 --· lN
-- (Bebber) la t •-fa W· 
1'11 ııeklfil ... 1111 
sıvarUer palala ..... ,.. ....... .. 

aa cirin•e ~ lıııkqtllar. Ba ........... : 
- Ne var, ae olQor! 
Dlı'ea bir eda ve lfa4e vardı. 
llebber .... ,._. aear.un ......_ 

ıemıaı lcll. Balırlı'e Naurı buaı. 
Nezarete ıeHr ıtldenlL 

Fakat, la~Mta. .... , • .,. lloi1'll 
ceıı.ı. lterlalMe te -laa ...u.a 1ı1r 
de kalaballk batıuı...,, "'7an ırilallaıle 
ıııek ıle hayıra aıa.et ~ lılr 

ıtellte delilJLedlr-.. 
Sivarller •lıeı l ılı .... - r, il • 

u.w. .....,.,2, 5 ........ $ 

................. .,ae ...... 
laulm etmJt, - ~ 

lllef .... -- - .... ,...... 
80lll'& Bellber .L'"2ı•ıtae 7.....U. 
Auntewftlda .............. ~orla 

·- lılr ............ ..,. .. ııık· 
.... .. ... - dlier PDlilen bil
dlrllmlftl. 
•ıtten!ekl 1re11hehk ıreabe çılltı. 

ON, ıcı 'ı .. tekrar 11•1e• ıta tlia· 
... -.berfeaı ............. 111-
l'lklb-en •ı•ıtt!*•ı blrltkte ..... 
'81Unlı aldı, celdlll Maı·eUe a .. 
Hlı.lqll. 

Sllvarller ba ftab"ei ı..,.._ -
Ue ıemnertne tllllılller. v- ....,.... 
kendisini ııok ıoena llaalıJl7e -
teballnı ıtii>"ertede ıllvaa la......,. 
topladı. Onlara ı.- 1ı1r hitabe De .,.... 
iaD ve memleket boree• ıebff+t:.n 
IODra lhlerfM ısi71- ırııJ verdi: 

- Alker, - - lıiFlllderlıala. .. .. • ..._ _, 'ı lehllıll 

"'i ti ........... illeri ıı..ar

-. -- laJdals w-u. ·-..... ~ .... ,,, ....... 
ettyer. r.ım& ıı. bMI 1 r - sur
- toYlM Un oll eüaoak ilıllal a• 
1111. {Dev--) 

Tren kalktı. 
Ba:ran kızlarile laevadan sac1an k .. 

DllŞQJ'Of. 

~nç elinde blr kitap okuyor. 
Ba7 blrşey yapmıyor. 
Tren Pendltl ıteı;tlkten ııoara ıtenıı. 

bayın kendlslle konuşmak için. tına& 

côılecllilnl farlr.eUI ve eöse J'• ver• 
memek l~in blraı daha kitabına daldı. 

Hayatta öyle anular vardır ki, bir 
türlü J'erine Cf'lirmf"k kabll olma&. 
Gene te bu arzusunu, bayla koDllfDI&• 
mak arzusunu bir türlü )'erine celire· 
medi. 

Bir arahk aksardl. Aksırınca yüıil .. 
nü kitaptan çekti. Ylizti.nü kitaptan 
oeklnce bayla göqö:ıe geldi. Bay der
hal bastırdı: 

- Çok J 84&J'ID- Pencere a.çlk, iqi
dünilz. kapıyahm. 

Genç bşlarını çattı: 
- Tetekkür edermi. açık peueen 

bana dokunmaz. 
Bay başlamak Oztre olan mllha • 

Yett7i kesmedi, devam etti: 
- ="'e l'Üı:el ma111:aralar deill mlT 

Tren clderk•• .... ansuu seyretmek pek 

hoş oluyor. 
Genele cevap yok. Dudaktan sm· 

sıkı kapalı. 

Ba)· ise ceveae: 
- Herbalde cıok meraklı bir eser ... 

k1Q'M'Sllll8L 

G- uvel» demek ister ıtlbl bquu 
alladı. Bay ta.kdlrkir bir eda He sise 
\evam. etti: 

- Si& aıiikcmmel blr ıençslnh. 0-

kamaklan ...... ttayuı - --
_,bir imandır. - --
- parlak olduiaa y- eılelıl • 

-· .,..... - klN"la. Jıaydl iti-
- _ _.,~ ... dlı'ellm. fa-""* .. .._-~.,,. 
11afbaı olsa ~z. fakal ba de
isll ıenc, okaman ten:ih eıllyor. Tak
dire .. yaa 1ılr lııarekel doinna.. 8ld 
tebrik etlerba. --...... , 

- Evet,. - de kendl!ılal her -

kadar ---- da tebrik --7Akl. p!qkan, ı,.ı aile evliAlı ol .... 
ti 7 , • belU, 

Genç - ..,_.. APml at
madı. Püat ,......... de41k ,.., ·-

- - USUDA .... --. J1a -
de 1nt lıQ ft .... lıaJanla ~ -

-- .. - - -.:r ........... 
ı1orta -..ı alıal cldlJ'onla. ll'llle •· -llQ &abekepmuatla: _ ............... __.., 
o., ita ııefer .,.. ..... , 

- Tetekf<llr ............ '-' 
.,..... ıle ·-,.... 

- lla ela ..... --.. TlrpldJia-
te yelr: -M C* W. ........... 
nan ltla -eılerla. --· - - lle-

811' ..... !h•. ~--
hlr"'911kir~ 

- vı.ae llllirllmilda 111r .,_ ........ _,... .... 
GeQ cenp ıeı ılı kum. ~ •· _, 
- Birik luma eWe yaptL 0-......., oalladı: 
- T..-ı.ıır ederim. ı.ıe-, iste· 

m<te .. ..,._ 7oJ<. 
Bay,_ __ : 

Ba da harll<ul&de birfes'- .....,.__ 
................. , 1 p h ..... 
... o be& Yal': M'' H .... ki• 

...... -- - .._ ıaıı.... ederfm. 
Gen<" 't'"rlnl ldtallmdan ..,..... 

... .. ·nll: 
- T \lf' ftlrtrta, rl '>a 4 

ntenmeco de nly.- JKL 

Feci Bir Tren 
Çarpışması 

Boenes - Aires 2 .(A.A.) - Caı
dalea'dan bildirildiğine ~ 2 U.
nin çarpışır,ıııw.. ı~t· ·esinde 7 kifl ' 
ölmiif ve 60 k' ~· -alanmııtır . 

ZAYİ 
Beyoilu 21 uncu ilk okul lıePM:I -

nıfındpn 938 senesinde almll oktulmll • 
şebadetnamemi ve ıaDfus · 7 mil 

ZBJ'Oltim. Yer i a...,_ --
nill hWanü y r. 

LılUl Özbelı: ...... OrtJaa 

ZATI 
ım numaralı ııaför ejıliyetna

meslni zayi ettim. Yerılıslni ala -
cağımdan eaklııbıln hükmü yoktıır. 

Şoför Halit 

Pek yakında ...... sinem~ 
~bütün harikalan 

Gülnaz Sultan 



'e 

o. Denlzyolları u. MUdUrlUQU ilanları / 
2 Birinci Teşrinden 9 Birinci T eşrine kadar 
Muhtellt hetler• kelkecek vepurler1n l•lmlerl, 
kelklt ıan ve ... 11.,1 ve kelkecekler1 r1htlmler 

ıaraıılHI• ııattıaa - Salı 1Z ıle <El'•), Pe-be lZ ıle (Cumharl-
7et Te Puar 11 da (Tan). Galala rıhhmm
daa. 

ıartı• ııattı,.. 

ı.... lı•ttı ... 

... ıılır•a lıattlH 

....... ı,. .. ...... 
,,,,,... .. ....... 

ı..ı ........ lı•tt••• 

NOT: 8 Blrln<ileşrlnden itibaren Cuma ıün
lerl saat 10 a doirw Trabzona dördün<ü bir 
pasla lıaldırıla<&lı.lır. 

- Salı 18 de ( Canalılıale), Cumartesi 18 de 
(Analarla). Sirkeci nlıhmmdan. 

- Salı( Pe~emb• ve Pazar 9.30 da (Ufur). 
Tophane nhtımından 

- Pazartesi 13 de ve llq tarifesi muelbince Sa~ 
h 9.50 de, Çarşamba, Perşemb~ ve Cuma sa
at 15 de ve Pazar 9.50 de (Marakaz). Cu
martesi 13.30 da (Sus). Galata rıhhmı!'dan. 

- Pazarteıl, Ca11amba ve Cuma 8.15 de (Sas) . 
Galata nh&mundan. Ayrıca Ça11amba 20 de 
(Anafarta) ve Cumarte91 20 de (Çanakakle). 
Tophane rıhtımından. 

- Satı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane rıh

tmıından. 

- Pazar 1 da (Barbn). Tophane nhtımından. 

- Carşamba 15 d• (K•mil). Cumarlesl 15 de 
(Saade,). Sirkeci :Rıhtımmdao. 

NOT: Cumartesi peıtası kış tarifesine ıöre 

b:mire kadar l'ldecekUr. 
- Paur 11 de (Tırhan) Galata rıhbmından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon numaralan vazılı Acente !erden Öİ(renilir. 

Galata baş Acenteliği - Gala ta rıhtımı, Limanlar Umum Mü-
dürlüğü binası altında 42362 

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

Sirkeci şube Acenteliği 
.(7923) 

Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

Mudanya Hattı Kış Tarifesi 
istanbuldan 3 Birinc!teşrin 939 Salı sabahı kalkacak PoStadan itibaren 

Mudanya batbnda kıa tarifesi tatbikine başlanacaktll'. Kış tarifesine nazaran 
pnııtalıır İsbuıbuldan Pazar, Pazartesi ve Salı gi\nJeri saat 9.50 de Caıoamba, 
Perıembe ve Cuma günleri saat 15.00 de ve Cumartesi günleri saat 13.30 da 
kalkacaklardır. Bu ıureUe Çarşamba, Perı;embe ve Cuma günleri öğle üzeri 
Mudanyadan geleceklerin aynı gün saat 15.00 de Mudanyaya dönmeleri te-
min edilmiştir, (7924) ,, ________________________ , 
T. iş BANKASI 

1939 Küçük Cari Heııahlar ikramiye Plani 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin 
iKRAMiYELER 

1 Adet 2,000 Liralık 
5 (( 1,000 
8 (( 500 

16 (( 250 
60 (( 100 
95 (( 50 

250 (( 25 
435 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

2,000 Lira 
5,000 (( 
4,000 (( 
4,000 
6,000 
4,750 
6,250 (( 

(( 

(( 

(( 

32,000 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yaloız 

riktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de 
olunun uz. 

para hi
denemiş 

la!ılp .,. nlp'i7.U idare eden Bapnuharrlrl 

B'l'DI IZZn BDda 
•z,Mıl' :r-t ION TELGL\J' Jılatlıew 

No. 103 Yazan: M. SAMI KAKAfEL 

Padişahın imparatora gönderecegi elçi İshak 
beydi evvelce de Karamar. oğlunu göndermişti 

Meclis, Pııdi.-ıhın Maltepe tepesin
de bulunan otaiJ.nda aktedilmişti. Sul
tan Fatih meclis kurttlur kurulmaz ri~ 
yaset makamına ıeçti ve söze başladı: 

- Ol hilika, hamdüsena olsun ki, 
bugün Koırtantaniyenin önünde bulu
nuyoruz. Cenabı RabülAlemin hemen 
bütün Ümmeti Muhammedi muza! -
fer eyliye!. Kasdim şudur ki, şehre u
mumi hücum başlamadan evvel, im-

paratora bir elçi gönderip zararsızca 

ve kan sarfetmeden şehri bize teslim 
eylesin ... Çoluk, çocuk kadın ve ihti
yar kimselerin ayak altında kalmala
rını caiz görmüyorum. Dinimiz de bu
nu fımirdir. Bilmem sizler ne düşü-
niırsüz ... 

Dedi. Mecliste en yüksek mevkii iş
gal eden zat Akşemsettllt Hazretleri 
idi. Padişahın bu sözlerine karşı ce
vap vermek ancak ona düşerdi. Cün
kil bu harp ve darp meselesinden zi
yade siyasi bir iş idi. 

Hoca efendi hazretleri, meclis.in sü
kütunu 7ırttı ve l&e başladı: 

- Padışahım; bllJ'Ul'dulunuz gibi 
dinimiz de bunu Amirdir. Çoluk, ço
cuiun ayak altında kalmamaları için 

•, 

r şehrin teslimini imparatora teklif et
mek muva1ıkı adalettir. 

Dedi ve paşalar hoca efendinin söz
lerine baş eğip tasdik eylediler. 
Padişah1 imparatora, gönderdili el

cisile şu teklifte bulundu: 
- Şehri bilaharp teslim edecek o

lursanız, tütün ahalinin hayatını tahtı 
temine almış olursunuz. Ordularımın, 
Kostantanıyeyi fethedeceğine emin o
labilirsiniz.. Bi('are ve masum halkın 
kanına girmeyiniz. 

Padişahın imparatora gönderdiği elçi 
ishak BeydJ. Evvelce de Karaman oğ
lunu göndermişti. Kostantin Hazreti 
Fatihin teklifini lisanı münasiple red 
etti ve Türk elçisine şu yolda bir cevap 
verdi: 

- ?..lukadder ne ise o olur .• Cenabı 
Hak şehri kime nasip etmiş ise ona 
kalır.. Ben, ~hri teslim etmem... E
ğer, Sultan Mehmet Kostantaniyeye 
hücumdan vazgeçer, ordularını alıp çe
kilirse kendisine senede yüz bin filori 
altın vereceğimi vA.deylerim. Aynca da 
Mora üzerindeki hukuku hükümranım
dın vaza:eçtiğimi arzl'!ylerim. 

Dedi. İmparatorun bu mukabelesi . 
redden bafka birı;ey değildi. Sultan 

Daima Genç 
Daima Giizel 

tnıiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

1 Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dün

yanın en mükemmel güzellik 

müstahzarlard.ır. Ötedenberi 
memleketimiz kibar aleminin 

rir. 
İngiliz KANZUK eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 

Şaban 

18 

lW Rumi 
Ey!(U 

19 
1939. Ay 10, Gün 275, Huır 150 

2 Blrlncltetrln PAZARTESt 

Vakitler 
Öğle 
İkindi 
Akıam 

Yatsı 

İmsak 
Gün et 

Vaııtı 
H. da. 

5 58 
12 03 
15 21 
17 51 
19 21 
4 19 

Ezanı 
iL da, 

12 04 
6 12 
9 30 

12 00 

1 301 
10 27 

Mehmet, elçisinin getirdiği habere vd
kıl oldu. 

Artık; söz ve lar kalmamıştı. Şimdi, 
söz ve loif silithların idi. 

Hazreti Padişah, ordunun bellibaşlı 

rüesasını )anına alarak, evvelemirde, 
Marmara sahilinde, Haliç Dersaadete 
kadar, ve buradan Boğaziçine kadar 
imtidat eden bitip tükcnıniycn sur -
ları at üzerinde dolaştı. 

Hazreti Fatih, tekrar tekrar dolaş
tığı bu surları son bir defa daha teftiş 

etmiş bulunuyordu. Padi~ah hücumun 
azami bir muvaffakiyetle neticelen -
mesine müsait olan en zayıf noktaları 
tekrar araştırdı. Badehu, harikulade 
bir harp f~veranı içinde, ordusuna son 
defa olarak, bir ge(it resmi yaptırdı. 

VAsi harp cephesini birçok kısımlara 
ayırdı. Her bir kısma bir kumandan ta
yin etti. Za.cnos Paşa; tahtı kumanda
sındaki Beyoğlu ve Kasımpaşa sırtla

rına yerleşmiş olan ordunun bir kısmı 
ile gayrimuntazam ve Rumeli kıt'ala

rından mürekkep kuvvet, etekte kftin 
Cenev.izlerin• Galata namındaki bel-ı 
deslle, Galata burnundan cSeyitidriS> 
deresinin mansabına, bugün sayedar 
Eyüpsultanın bulunduğu mahalle ka
dar Halicin bütün cenup sahilini, ve 
bundan başka, limanın sark tarafın

daki ucundan itibaren biri surların 

başlangıcı olan eski Ayvansaray ka
pısına kadar körfezin bütün şimal sa
hilini tahtı nezaret ve tarassutta tut
mak vazi.fesile miıkellefti. 

Hazreti Fatih, ordusu tarafından iş
aal edilmiş olan jki sahili birbirine da
ha seri bir vasıta ile bağlamak için 
Zaınos Paşaya Halicin bu nihayetine .. 
bir köprü kurınasını emretmişti. 

Zagnos Paşa,;. efendisinden aldığı. 

emri ·derhal ,erine ıetirdi. Bucünkü. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Dört tekerleği de tahrik eden Şan-
jıman tertibatında ıslahat> hakkın-

dalti ihtira için alınm15 olan 12 Hazi-

ran 1937 tarih ve 2408 numarah ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 

Kasımpaşa denilen yerden karşıya bir 
köprü kurdu. 

Bu köprü, Zagnos Paşanın çok olan 
kuvvetile, bi.iyük sura karşı icra olu
nacak son hucuma zaman kaybetmek
sizin, iştirake koşmasına müsaade et
mek hususunda bilhassa büyük bir 
ehemmiyeti haiz olacaktı. 

Rumeli Beylerbeyi, yani Rumeli kı
taatının serdnrı olan Karaca Paşa; mu
hasara ordusunun sol cenahı kuman
danlığına tayin edildi. 

Karaca Paşa; istanbul önüne gelen 
ilk akıncı kumandanı idi. Ve .. İstan
bul civarını teınizlemeğe memur ol -
muştu. Orbanın ve Türk mühendisle
rinin döktüğü büyük topu Edirneden 
istanbula getiren bu serdaı· idi. 

Karaca Paşai otağı hümayunun sol 
tarafında, Haliç sahilindeki Ayvansa
ray kapısından cPorfiroj enet> Tek
fur sarayına giden ve hatta daha ileri, 
Türk mevzilerinin merkezine, Eğrika
pıya kadar uzanan, büyük surun bu 
kısmını kuşatıp zaptet.meğe memur idi. 

Sultan Mehmet, surun zayıf nok -
tarını, büyük hendeğin nihayet bul
duğu, ve bu suretle en ehemmiyetli ~
lan surun zaviyei kaime teşkil ettiği 

mahalli dövmek için, bu tecrübedide 
kumandana topçu müfrezeleri ile ce
sim toplarından mühim bir kısmını a
yırmıştJ. 

Anadoludan gelmiş birçok kuvvet
lerin serdarı olan Anadolu Beylerbeyi 
ishak Paşa; ve Asya Türk imparator
luğunun · en kuvvetli tevllbiinden biri 
olan Mahmut Bey, her ikisi mehareti . 
askerileri itibarile son derecede şöhret 
almış, şayanı hayret bir· derecede bir 
kıymeti harbiyeyi haiz olan bu iki mu
harip kumandan, otağı hümayunun 

·(Devamı var) 

başkasına devir ve yahut icadı Tür-
kiyede mevkii fiile koymak için icara 
dahi verilebileceği teklif edjlmekte ol-
makla bu hususa faz.la malömat edin-
mek istiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 nci kat l - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri iliın olunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Eminönü meydanında imar p1itnı mucibince yaptırılacak asfalt, granit, 

ve bitum, beton ve sair yollar inşaatı kapalı zarf eksiltmesine konulmu~tur. 
5/10/939 Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Dnimi Encume 

yapılacaktır. l\.1:uhammcn bedel 97939 lira 20 kuruş ve ilk teminat 6146 r 
kuru~tur. Şartname 490 kuruş mukabi- linde Fen İşleri ~tildilrlügünden ~ ... 
j..ir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel şartname veçhile alacakları fennt enus; 

ve&ikaları ve ilk tem!b.at makbuz veya mektupları ile 2490 numarah kanuni 
re hazırlıyacakları kapah zarflarını ihalegünü saat 14 de kadar istanbul Bil 

Devlet Demlryolları ve Llmanları 
ı,ıetme u. idaresi 116nları 

Muhammen bedeli 309.644,79 lira olan 200 ton lokomotıf metali ile mu1' 
men bedeli 72.153,10 lira olan 50 ton külçe kalay 17/İkinciteşrinıl939 Of 
günil saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile ve ayrı ayrı ihale cd.Hmek Uz.ere 
kar<ıcla İdare binasında .satın alınacaktır. 

Bu işe gı~·ınrk istiycnlerin metal içip. 16.135,79 ve kalay için 4.857.66 J.iı1 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları \'e tekliflerini ayni 1 
saat 14,30 a kadar komLoC;)'on reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 361 kunışa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmJ 
dır. (7675) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul adliye daires; için 11000 litre benzin ile muhtelifülcins 

yagı aÇ'lk eksilbneye konulup muayyen günde talip zuhur etmemesiııd~n 
10 gun müddetle uzatılmıştır. 

Alınacak benzin ve yağlann munammen beılell 1804 lira olup mıNakltıll 
minah 153 lira 30 kuruştur. 

Şartnamesi tatil günlerinden maada her gün Adiiye Levazım Dair~ 
görülebilir. 

Eksiltme 9/10/939 pazartesi günü saat 14 de Sirkeci Aşır sokak 13 n..J 
racta Adliye Levazım Dair~sinde_....:,J'B_P:;,ı..;l;;;a;;;ca_k_t_ır_. _______ _,(.,7;;;86;..l;.;)...-..J 

P. T. 'r. Fabrikası Mi.Jdürlüğünden: 
Tel('fon ınakine ve Nıntrallarının tamü·i işlerinde çalıştırılmak üzere ilC' 

alınacak, talipler arasında mü'ill.haka yapılacaktır. San'at mekteplerinin '] 
trik kısını mezunu olanlarla telefon tekniğine ait bilgi ve tecrübesi bulun" 
tercih olunacaktır. Verilecek yevmiye ı.lbayet dört liradır. Nazarı jmtiha' 
birinci teşrin saat 13,00 tedir. Amelt imtihan günü na.zaride muvaffak oıaııl 
ayrıca bildirilecektir. 

İmtihan ve istihdam şartları hakkında malü.rnat almak istiyen talipler"
tep veya müessese şehadetnamelerile 5/ 10/939 tarihine kadar Fabrika M:4 
lüğünc müracaat cylemelidir. (76~ 

RADYO 
Saat 18.00 Proınm. 
Saat 18.05 Memleket saat ayarı, a

jana ve ıne&eoroloJI llaberlerl. 
Saal 18.25 Müzllı: (Radyo oazı), 
Saal 19.00 Konuşma: (Coculı terbl

yeıl hakkında). 

Saal 19.15 Türk müziii: Calan -
lar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan. Oku1an: 1 - Sadi Hopes. a -
Osman Bey - Hı.cazlhümayun ~e

vi, b - Bimen Şen - Hlcazıhümayan 

şarkı - Ha.sU.ymı derdi deruna, c .. 
Salihallln Pınar - Hicaz şarkı - Leyli 
ırlbl hıçlıırsa, d - Zelıl Arif - Şelera

ban 4&rkı - Kız vüeudün l'ÜI kokan. 

e - • • • • • - Şeteraban türkü 
Oduncular daldan odun indirir. Z -
Mefharel Saiııalı. a - Ve<lhe - Ka -
DUD lalıslml. b - Şeıııııetlln Ziya -
Hüseyni şarkı - Yulanıp yabmt 11-
r .. i nazına. c - AJunet Bastın - Blcaz 
prkı - Can baalaaıJ'ım. d - Endoron
lu Ynsuf - Hleas lllftı - Ateşi qlıuıa 

PROGRAMI 1 
· npleUlıı, e - , • • , - Şehnaz pi! 
lıı - Ben ııerı.anım, 1 - Nllıolalılni9 
Bku -......... eJoMJI. 

Saal Zl.15 Konuşma: (DollwrC 
saaU). 

Saat 20.30 Türlı mii.ıtl: (Fasıl '111 
7etl). 

Saat 21.16 MÖ•llı: (Küçük orlıel 
lra) Şef: Ne<IP Atlım. 1 - Sl•d• 
Nahlra (intermttlO). 2 - J. St,.11( 
Hazine Valsi. 3 - J. Slrausa - GjJ 
İlkbahar - Vals. 4 - Paul Llnc•• 
Olur - Olur - Olur (Şen parea). 5 
Zlehrer - Eşk.t,.a operetlnd~D pot 

6 - S<bubert - Ma~. 

Saat %2.00 Ajans, ziraat. 
lahvllil, kambiyo - nulıut 

(flal), 

Saat 22.ZO Mü.ılı: (Küeük ork 
Yalıarlkl prorram.ın devamı). 

22,35 Mtbllı: (Pi), 
Saal 23.25 - 23.H Yannlıl pro~ 

Çok asabi idi. Esmer, kuru, etsiz yüzü gön gibi 

k::.tılıp geriliyor, elleri titriyor; dili hiddetten pel -

tekleşiyordu. Sesinde i•tihfaf, kırgınlık, kıskançlık, 

heyecan ve raşe vardı. Beni bu kadar liıkayt, sakin 

görünce, daha çok kızdı, kendisini tutamadı, belki 

o da önce benimle alakadar olmuyormuş gib! gö -

rıinmek istedi: 

Onda da artık hiddet, sinir en son 

yükseliyordu; durduğu yerde tepeden tırnağa 

sıldı: 

- Vız mı gelir?. 

Diye bir iki adım ilerledi. Benim de gözüm 

b;r şey görmüyordu. 

- Bunu daha yeni mi öğreniyorsunuz?. 
- Hayır mera.k et.tiğim için değil. Neredeydi • 

niz onu öğrenmek istiyonım? 

Dedi. Ben, yine serin kanlı aldırmaz bir hal ile: 
- Nerede kaldığımdan size ne? .. Merak etme-

diğiniz bir şeyi öğrenmenize lüzum yok!. 

Dedim. Bu cevabıma dehşetli kızdı: 

- Elbette öğreneceğim. Benim karımsın!. 

- Olabilirim!. 

- O halde kocana nerede bulunduğunu haber 
vermeğe mecbursun!. 

- Böyle bir mecburiyete inanmıyorum. 

- Mecbur olduğnuııu size ihtar ediyorum. 

- İhtarla mı söyliyeceğim? . 

- İcabederse t~hdit ile!. 

Tehdit .. Kelimesini işitir işitmez ben de kıa -

dım, kan benim de beyni~ ç.ıktı. 

- Tehdidinizi de yapın göreyim ... 

Dedim ve .. Ar.kasından hiddetle i!Ave ettim: 

- Paşa paşa, sen beni çocuk zannediyorsun ga-
liba?. Senin tehdidin bana vız gelir! •• 

ne yapabileceğinizi zannediyorsunuz?. Tehditmil 

tehdidi, hangi tehdit?. Böyle kuru laflarla mı °' 
korkutacaksınız?. 

Ve .. Devam ettim: 

- Hem nerede kaldığımı bana ne soru 

sunuz?. Sadık ve muti bendeleriniz benim ne 

olduğumu size çoktan haber vermişlerdir. N' 
B~y Nazmi söylemedi mi?. Nusretle konağıJI 

pısına kadar geldiğimi haber vermedi mi~ 91 
daha bana niçin soruyorsunuz. Görüyorsunıl 

bütün hesaplarım açık. Sakındığım, ÇQkin~ 
hiçbir şey yok!. 

Ben, bunları söyler söylemez yıldırımla "' 
muşa döndü: 

- Hı .. h .. h .. h .. h .. 

Diye derin bir nefes aldı, ·gözleri sık sı)[ 
lıp ınen kapakları altında birer çakmak t9fl 

alevleniyor, yüzündeki deriler kat kat oluP 

naklarına ve göz ·kenarlarına birikiyordu. 

(Deva"'' 


