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En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

PETROLKU
YUSUNABiR 

SÜiKAST MI? 
Romanya hut<ümeti 
yangının sebepleri hak
kmda laf söyletmiyor . 
Şimdiden yiye-
cek sıkıntısı da 

başladı 
Büatres 15 (A.A.) - Petrol mm

takasını:la dün çıkan bir yangın ne
ticesinde üç petrol kuyusu alev • 
ler içinde ıkalmıstır. 

Romanya hükumeti, yangının 

sebepleri hakkında her türlü mü
talca serdini vasak etmistır. 
YİYECEK SIKINTISI BAŞLADI 

Alınanlann Fransadan alıp Roman yaya ıetirdikleri petrol vagonları 

Bü.kres 15 (A.A.) - Rovter mu
habirinin vazdıi!ına _göre. Roman
vada erzak tevzıatı kontrol ed~l
rncktedır. Asai!ı kalıtede e.kme~ın 
fıatı ıkı mıslme çıkmıştır. 

HAVALARDA Şayanı dikkat bir ihbar 

DURMADAN Fırınlarda gizli 
MUHAREBE ' 

ingilizler Kiyel'i şiddetle yerler varmış• 
· bombardıman etti • • • ·k" 

Londra ıs <AA.) -Alman ~y- Ekmek yapıcılar cemıyetının şı a-
yareıeri Jte<:en _gece Londraya hu- •• • h, •k t ·ı d• 
mım etmişlerdir. Tafsilatol'!11amak- yeti uzerıne ta Ki a a geçı ' 1 
la beraber, alınan muhtelif ra -

porlara nazaran, hücum şiddetli Ekmek yapıcılar ccmi\·cii be- j harekete ect·nıı:;;tır. Fırı~larda va-
olmus ve gayri askeri hedeflere ledıveve müracaat etmıs. fırınların pılacak teı tı:;krın csu,,, haHarını 
eelişi ıriizel bom'balar atılın_ıst:ır. 'yi bir sekilde tef tıs edilemedıi!ıni, e-ostt:rmt·k uzt·~·ı! bck-<ln e s~?ha~ 
İNGİLİZ TA YYARELERININ 

1
f n1 d k Jtızli, saklı verlenn h;lerı mudurlul!"unc verılcı. ır e 

YENI. 'ıÜCUMLARI ırı ar la ı .. ı ·ı ~..ı•;;.ı bildi- . mır üzt.•rırw Vf'nı bır talımatname r müfettis t?re ı!OS crı m=rı.. . 
Londra 15 (A.A.) - Hava ne - .,_ t' hazırlann1ı:;tır . 

.. . I 'J d ) rırıulŞ ır. (Dn·amı 3 UJ11·u sahifede) . ( Devamı 3 mıcu sa ıı e e Bunun üzerine belediye hemen 
---()() -- - -------

BÜYÜK BiR 
JAPON 

TAARRUZU 

5 apartn1 n soyan 
eli bıça~h hırs·ız ! 

Japonlar 20Çin fırkasına Kapıcılara musallat olan ve_ bir kapıcıyı y~r~: 1 
şiddetle hücum ettiler ı diğerini olümle tehd.ıt eden azılı bırısı 1 

Tokvo 15 (A.A.) - n. N. B: ayıp b b h •r erildi 

Bu sabah bir 

~i aiansınm bildırdi.itıne ı:ıö- yakalan!p u sa a ao ıyeye v 
re Cekiang eyaleti hududunda 20 Eli bı,.a.klı ve çok cür'etkar bir I Sislıde Erl!enekon caddl'sinde Re-çm.' fır::kasına karşı yapılan büyük "' b d apartımanımı aıren Musa 

"partıman 'hırsızı yaıkalanarak u- sa ıve .... • • 
J-apon taarruzu, pazar ~u de ay- .. buradan rnuhtdıl esva ,'aln: ıstır 
ni şiddetle devam etmiştir. gün adliveve teslim olunmustm~_. Bırkac gtin ~onnı da Kıremıtcı vf! 

Japon kuvvetleri ilerlemelerini Hafi:k kazasının 'l'a vsanlı kovu u ğ"ur apartıman ıarına da Etirerek 
fazlalastırmışlar ve birbiri ardına halkından olan Saıt oi!lu Musa ıkapıcıların c:amasırlannı calmıs· 
Çinlilerin müstahkem mevzilerini ismindeki bu hırsız gecenlerde se~- tır Ui!uı apartımanı kapıc•sı da 
elde etmişlerdir. Bu mevziler ara- rimize gelrnis ve sıslıdc Hırıstakı Musavı tutımaı!" çalışını::; fakat 
sında, Vuhunun cenubu sarkisin- apartımanının bodrumuna gızl•ce tehdıt edıo kacmıstır 
de Çin mevzilerinin esas üssünü gırere4< bazı esvalar çalmıştır. Fa- .l\lusa en nıha\'eı Hevoelunda 
teskil eden Sucenı? de vardır. :kat tamam kacacaiiı sırada kapıeı Hanıalbasınd.ı :lti numaralı aoar-

Çunking 15 (A.A.) - Cephe - Koço ken~isıni vakalamıstır. tıman kaoıcısı Elifın dairesıne j 
den alınan haberlere göre, sev - Musa e1in<lekı esvavı vere atıp kauı\'1 tano e:ırmıs ve bazı esva- 1 
var Cin bataryalaı:ı. pazar tninü. K a ıarl.ı c:amas ırlan çalıp kacmısscı <la . d l d k" J bıç:-ai!ını cekmıs ve . ccovu ,·ar - 1 
Yane:tse üzerın e şanfi! a• ı aponl lıyaı·aık '·acmıstır . Bilahare vıne vauılar. ıa:utı.ıtld ~::~lanmıştır <Devamı 3 üncu sahifede) Ol\ 

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

Yugosl~vyada_n ıSON TELGRAF! 
muhacir geldi Bugün diğer refikleri gibi 

(Yazısı 3 iı.ncU sahifede) 5 ku.ruıa satılacak 

•·· ....... ? .• • - .. •· , ~-· ,, 

• 

Macaristan ve 
ve Romanya
daki azlıklar 
Budapeştede bir 

ltalayn-Alman komis-
yonu bu işi de 
tetkik edecak 

Budapeştc 15 (~.A.)- Ste
fani ajansından: Italyan orta 
clc;i payclilerinden ~ont ~~,~
gcro de Villano\·a ılc katıbı 
Kont Pignatti - Morano de 
Custoze, dün bu.raya gelmiş-
lerdir. . 

Bu iki zat, muhtelit JtaJyan
Alman komisyonunun mesai
sine ı~tirak edeceklerdir. Bu 
komis;\·on, Rom:m~·a \ 'C J\laca
rıstan lıiikumctJerinin talebi 
üwriııc hu iki memleketteki 
ckallıycilcr meselesini tetkik 
t>decektir. Alman murahhas · 
Jarı, bugün geleceklerdir. 

2 Ran~evu yeri 
daha basıldı 

Yakalanan kadınlar .. 
dan ekserisi ha•talıkh 

Dün .;e evvelki gün il<i gizli 
fulı us ~crı memurlar taraf mdan 
basılmısıır- . 

ı ...:. 13cşıktaşta Gayrcttcpedc Ib
rahım Hakkı ısmınde b ~rının c>vı
ııı candc\"U yeri halınc getırdiği 
haber alınarak bır baskın yapıl

mıstır 

fa'ln bir odasında Ali ısmincle 
bir soforlt.• lti vasında A vsı:· ddın
da bır 'kadın munase-bctsıı vazi -
veıte tutulmuslardır Dıt'N odada 
d:ı baska kadın v<' erkeklt-r bu -
ıunmuslardır . Kadınlar muavene
Y'~ gond0rılmı slcrdır 

( Dcvc...nu 3 uıı.cti sahitede ) 

Kl~ACA 

Anlamamak mr, 
anlamamazlık mı ? 

·Bır diktatOr - f<'iloıof lenı ni
zam dıyt• tcrtcr tepınıy~r Bıı ne 
bi('im ~·enı'!. Daha kıımıl' far.kında 
deı!il.• 

Bu cümleyi bir muharrır }"az -
mı~.- Öbürü de Hüse)·in Cahide 
rapor cdi~·or ' 'e: 

_ Ü:.tad bir yıldır dilinin bütün 
belaga li ile izah etmene rağmen 
bak hala su yeni nizamı anlatama
dıö-ın mütefekkirler de var!. 
Deme~ i:.tiyor ve .. Romanya ha· 

di!>c$mİ a nlayışı kıl olanlara ders .. 
di.''e gösteri~·or. 

Bizıın ınahuda gelince, o da 
şöyle dedi: . 

_ Bir •anlamamak•, bır de 
canlamamazlıklan gelmek. vardır. 
Men.uu bahis muharrır acaba han
gisini ~-apıyor?. 

_ Bana kalırsa bir muharririn, 
bir mütefekkirin yeni nizamı an
laınaması ımkam yoktur. anla -
nıama1. lıktan gelme5'ı mümkündür. 
Cevabını \·eririm. • • 

Sahip ve Bqmuharriri: YIL: 4 
ETEM İZZET BENİCE 

-

Uçuşa hazırlanan İDgiliz pllot]an 

Yeni bir iddia ortaya atlhyor 

K;z enstitülerinin 
ders programı 

Hayat ve tatbikatta yeri olmıyan 
. şeyler mi öğretiyor ? 

Maarif Vektıleti, bu sene kız 
san'at enstitulerı ye akşam kız 
san ·at mekteplerinın sayısını art
tınnıstır Fakat bu enstitülerin 
mufrc-dat programlarında bazı ıs-

lahata ihti\•ac olduğu hakkında, 
ort<Wa yenı bır ırl<lıa atılmıstır. 
Alci:.lcadar bır zat bu hususta di -
vor kı. 

c- Enstitüler in, dikiş, şapka -
cılık. cicek, yemek ve saır ~ube
leri \'a r . Fakat. bu klsımlarda tah
sil. ekseriya cok masraflı olu~' or. 
V e kullamlan malzeme ekserıya, 
memlekete hariçten ı:ıiren mad • 
delerdir. Halbuki, trene kızlan -
mıza ve ka<lınlarım1za daha pra

( Devamı 3 föıct.i sahi1ecte J 

Ay AKKABICILAR ŞlKA Yq_ EDİYOR 

l·<üçOk işçilerin 
hakkı aranmıyor mu? 

ÇE~ÇEVE 

Sovyet Rusya 
Bugüni-.u harp ruuadelesinİ, 

harbm iı;ımlckilcr ,.e dı~ındakı
lcrlC beraber, ba~tan aşagı gırıU 
veya baı.ıt malfınılar teşkil et -
mckk. Şu kadar kı Sov~eı Rus
ya, bugiinkü harp muadelesı içın
de hangi nisbete vurulursa vu
ruJ..,un, biricik meçhul. .. Bu mec;
hulu. malümtar si1silcsiniu h~r
hangi bır tcnasübiı: ifad~~e~dır
mck iktidarına nıalıJ.. degıldır. 

Kendisini ta ciğer kö~c:.ındeo 
ilgilendiren bir seri. hadise 'e ıc
şebbi.l!. kar~ı~ında Sovyet Rus:,.a
ııın, aksiilamelsizlik ~·arışına çık
ını~ gibi se~Mz ,.c cansız dur~şu, 
e!;ıİ menendi yok bir (evkalad~
lilc .. ilin ı fakirlerinin biJc hect>
remiyec~ği bu aksülamelsi~lik 
ta\ rı. korkun c bir maksat ve ıra
deH ~·alaklık cdebiJecee-i gıbi, 
yi~t> k~rkttnc.' bir n~aksats~z.hk ve 
iradesizliğe de zcmın olabılır. Her 
iki bakımdan da eşi menendi yok 
bir fevkaladelik karşısındayız 

Sovvet Rusyanın. geren sene 
harp ~«;ılmadan evvel büllln diın
yava karşı takındığı ilk tavırdan 
~oı;ra. ruhunu kaplıyan büCLin 
fikri ve hissi takaJlüsler gızli kal
dı. Bir sene evvel kaydettiiJm 
gibi. bütün kapi~3:lizma _du.n~a
sını öz tezatları ıçınde bırbırıne 
saldırtmak ve dün)·ayı bomboş 
bir yangın arsası halinde teslim 
almak gayesini güden ve bu 
maksat pesinde Alınanlarla an
lasa ıı Sovyetler, Polonyadan 
Fransa miı;.aline kadar. heı.apla
rında ne kadar yanıldıklarını pek 
acı şek.ilde anlamışlardır. Kapi
talizma dünyası, her iki cephe
sile ona düşman kesilmiş; bu cep
helerden• hangisi savaşı kazansa 
Sovyet Rusyayı tasfiye edebile
cek iktidarda kalacağl ve hemen 
Sovvet Rusyayn çullanacağı beni 
olmustu.r. 

işte o gün bqündür Sovyet 

o·a.usı 3 üncü sahifede) 

Rusya, yanlış «;ıkan hesabını.o 
ağır şaşkınlığı altında, artk ha
diselere nasıl bir miidahale tcd
bıri düsiindüğünü belli etmez , .e 
belki de belli edemez olmuştur. 

Kendisine son ve nihai şikar 
olarak Sovyet Rusyayı tılsımlı 
bır daire idndc hareketsızliğe 
mahkum eden Almanyanın, Sov
ycllcr ufkuna hakim noktalardan 
her .giin bir tanesine daha el at
ması; bn ' 'aziyet karşısında Sov
yetl<'rın hata susması, mutlak o
larak sadece üç sebebe bağlana
bılır: 

1 - Sovyet1erin Almanlarla 
15on derece gizli ve birdenbire 
patlak verecek bir iş ve elbirliği 
anlaşması mı var? (Bu nokta. 
So\•yetlerin bile bile ölümü ka
bul etmesi demek olur ve en za
)' ıf bır ihlimal ifade eder.) 
ı- Sovycller Alman politikası 

karşısında, yılanın sihirli gözleri 
önünde başı dönen kuş gibi. hip-: 
notızma uykusuna mı yaltı; ve 
1939 . '10 ~ıilletler hastalığı ica
bınca, kendi üzerine yüriiyecek
lt-ri günt- kadar bitaraf mı kala
cak'! <Yine intihar ve yine zayıf 
ihtimal...) 

3- Yotu.a Sovyet Rusya, da
vasını \'e kendisini belirtmek için 

• en ıminasıp an \ ' C fır~atı Dll kol
lamakta; mih \'erin BalkanJar~a 
kendi:.inden evvel başkalar~le 
kapışmasını mı beklemekte? (iş
te hence en ku\'\'etli ihtimal; fa
kat bugüne kadar ayn ayrı par
(alanınalara ımkiin veren. bed
baht infirat politikasının hır de
vamı olarak ~·ine yanlı~ .. .) 
Sov~·et Rusyanın, hayati t~~~y

)ib. har;sasını ka~·be~me.mesı u.:ın 
biricik yol. hemen lngılter<.•, ~
merika ve Türkiyeyle eleJc ~·erıp 
ayni zaman ve mekanda mıhve
rin karşısına dikilmektir.. --· 

Fakat bu son fırsat \ 'C ıncelıgı 
SovJ'et Rusyaya. ne akıl, ne fikir 
anl~tmıya muktedirdir, ne de 
tarih \'e hadi-.eler ... 

NECiP F AZJL KISAKUREK 



imdat 
merkezi 

DÖNMIYEN FiLO 
Tarihi 

@·#:Jg.ji)j) 
DAVUL 

· Berberler cemiyeti tell
mil oaaülecilerin 

T arib devirlerinde 
keşm·ckeı 

hrin üç büyük hasta- ~ 
hanesine yalnız 

~üyük 
No. 13 

Tefrika 
Yazan: RAHMi YAGIZ 

Rom anyıu! a!'l sonra 
nereye ? t:t 

Ü oü ES~ l'azu.: AHMET S K... • IJ 
Beyaz peynirden sonra, 

ka,ara da narh konuyor. Ri· 
vayetlere göre, narh, bir nevi 
mal kaçırtan davul oluyor. 
Bir çok bakkllarda beyaz 
peynir bulunmuyormuş!. "a· 
şar da, .bu yolu takip ederse, 
fena ... 

Bari narh koymasalar da, 
bakkal dü!d<inları camekan
larında l:aıar tekerleklerini 
seyretmekten &özlerimiz mah· 
rum kalmasa •• 

30 GÜNLÜK 

BİR MEVZU 

Ramazana ait gazete mev
zularından biri de noksan pi· 
de hikayesidir. Pide noksan 
çıkarılıyor. Bereket venin, 
bu imalat, 30 rün ıürer ve 
nihayete erer. 

12 ay pide yapılsa, 12 ay 
noksan pide çıkarılacaiına 

ınanınız. 

Yarabbi, bir rün de yan -
lışlıkla, yüz ıram fazla ek -
mek v~ya pide yapan bir fı • 
rıncı halkeuen de tekil ve ıe
maili nasıl oluyor, bir ~ör
sek!. 

İSTANBULUN 

ŞEFKAT/ 

Meğer, İıtanbulda dilencile
rin çoğaimaıma ıebep, biz • 
zat lstanbullular oluyonnuf ! 
İstanbullu, çok halim, çok se
lim, çok rahim, çok tefik imi,! 
Her a\'UÇ açana sadaka vt:r!r, 

gönlü yufka, herk95e i\Ctr, 
herkesi affedermit ! . 

O halde, lstanbullular, ka
zançlarının zekatını bol Lıol 

ödüyor, ~emektir. Ahl'ette 
sırtımız yere a-elmiyec:ek !. 

YAZIK 
OLACAK 

Alaturka hamamları ıslah 
etmeği dütünüyorlarmıt ! Ban
yolar, dutlar ilave edilecek, 
aıri tesisat yapılacakmıt ! . 
Yazık! Alaturka hamam -

ların bütün güzelliği alaturka 
oluşlarındadır. Bu hamamlar 
çok .ıhhidir. Alaturka ha -
mamlarda ahnacak tek ted -
bir: Temızliğe azami dikkat! 

AHMET RAUF 

ı ... ı 
Eminönü kemerinin 

arkası 

imtihanını İstedi 
Berber d~nlarındaki ondüle 

makineleri kullananların hemen 
heP5inin ehlivetnamesiz oldukları 
anlasılmıştır. Bu yüzden sık sıık 
kazalar olmakta. birçok 'kadın sa(

s.ız kalm~ktadır. 
Beledive tarafından vaktile eh

liyetname alacak bellberler için bir 
talimatname hazırlannll6. fakat bir 
türlü tntıbBca geçilememisti. Ay
ni hal diğer vilavetlerdeki berıber
ler icin de vardır. Her ay diğer 
vilavetlerden berberler cemiye -
tine müracaat edilmekte, ond.üle 
makinesini kullanmak için ber -
berin tabi ola<:ağı şartlar istenerek 
imtihan olma arzusu ~österil -
mektedir. 

Son hafta zarfında vulrua .ıelen 
birkac müessif hadise üzerine ber
berler cemiyeti •belediyeye mü -
racaat etmis. ondüle makinesi ta
limatnamesinin mer'iyet mevküne 
konmasını istemiştir. Belediye bu 
müra<:aatı tetkik etmekedir. 

. Reami ,-ünlerde talebele~ 
flama tafıyacaklar 

Resmi günlerde mekteplerin, 
mekteplerinin remzini taşıyan ı 
flamalar kullanmaları Maari'f Ve- 1 
kaletinden maarif müdürlüi'!üne 1 
tebliğ olunmustur. Bunun icin 
her mektebe avrı, hususi veni bir 
flama tesbit cdlecektir. 

Resmigeçitler ve mera.,,imlerc 
mecburi olarak bu flamalarla işti
rak olunacaktır. ----

Büyükdere meyva ıslah 
istasyonu genişletiliyor 

Bü,·ükderedeki mevva ıslah is
tasvonunun gen:slctilmcsi karar
lastırı 1 mıstır. 

Bu maksatla Sofralı Ali Bey ve 
Mahmut Muhtar paşa vcres(!sine 
ait bilezikci ciftliJ:lerinin bir kıs -
mı 5000 liraya istirnffık olunacak
tır. İstimlak isine 10 güne :kaciar 
başlanılacaktır. 

--0-

İst•nhul kuyumcularının bir 
müracaah 

Sehrimiz !m yumcuları altın bi
leziklerin taman1ıle ayarlanrp 
darphanede imzalanması hakkın -
daki usulün kaldırılmasını iste -
mislerdir. 

Kuvumcubr bu seklin son za -
manlarda cok ağır ve piyasaya te
si redici bir hal aldığın1 sövlemek~ 
tedirler. Keyfiyet tetkik olunmuş
tuı·. 

Lağvedilecek ticaret odaJarı 
Ticaret Vekaleti varidatı cok az 

olan ticaret odalarınm hepsini 
lağvetmei:'!i kararlastırnustır. Bun·' 
lar birer mümessillik ile idare <>-

1 
lunacaklardır. Bu maksatla tıcaret 
odalarının vazivdleri tetkik edil
mektedir. 

---o---

Londranın bombardımanı esna
smda hasara uğrıyan binalar için
de bilhassa biri var ki, yirminci 
asrın karakterini göstermesi iti -
barile mühimdir. İleride, tarihçi
ler, bu devri tetkik ederken, kim
bilir, hangi sıfatlarla 1940 insan
lığını vasıflandıracaklar .. 
İskenderiye kütüphanesini ya -

kan Romalıları, tarih tel'in eder. 
Arap tarihinde de, ciltler dolu kü
tüphaneler yakan ve sonra, bura
lara cenO'averlerin atlarını bağlı -
yan muhariplerin hazin hikayele
ri anlatılır. 

Londra bombardımanında, için
de 100 bin cilt kitap bulunan, şeh
rin en büyiik kütüphanelerinden 
biri hasara uğramıştır. 100 bin 
ciltlik bir kütüphaneyi asırlar ve 
nesiller ~öz nurile vücude getir -
mistir. 

Baraj ate<:i ve avcı tayyareleri
nin kartallar gibi saldırısı yüzün
den, ancak 6 - 7 bin metre irtifa
da uçabilen Alınan tayyareleri, 

1 

bombalarını, şehrin üzerine gelişi
güzel bırakıyor. 

Bomba. kütüphanc~·e de raslı -
yor, hastanevc de, mektebe de, i
kaınetg.7iha da ... 

Tarihi devirlerin en son cae-ı i
çine giren yirminci asır. ilmi tas
nifte •"eni zamanlar. adını alır. 

Orta ca~da kitaplar yakılır, şe
hirler ··ıkılır, insan oğulJarına zu
Hinı yapı!ırdı. 

Ill'•·hat. hi7. z:mııediyorduk ki, 
orta cai!" nihayet bulalı, dört beş 
asır olnn:stur. 

yar alılar alınacak 
Şehrimizin her kaza ve nah.iye

sinda--ür'atle sıhhi ·ba.kım mer -
kezleri tesis olunması için faaliyete 
ı?ecilmiştir. 

Bu merkezler nahiye ve kaza -
!ardaki halkın kesafetine !?Öre ih
tiyacı karşılıyabiJecek miktarda 
bulunacaktır. İcabeden ilac ve le
vazimatın bir kısmı simdiden satın 
alınmıstır. Bu meyanda 150 sedive• 
de temin olunmustur. 

Dii!er taraftan Bevoii:lu belediye 
hastanesi de bir imdadı sıhhi mer
kezi haline getirilecektir. Bura -
ya yalnız vak'alarda varalananlar 
alınacaklardır. İstanbul ve Üskü
dar semtlerinde de büyük birer 
ıhastane bu vaziyete sokularak -
!ardır. 

---~oo'----

Yirmi dokuz bin liraya 
yapılacak bir yol 

Abidei hürrivet - Kai?ıthane -
Fisekhane yolunun 29 bin lira 
sarfile tamir olunması belcdive
ce kar:ırlastırılmıstır. ~aata tes
rinievvelin 20 sinde başlanılaca.k
tır. 

PC>LİS 
v~ 

MAHKElHEJ_,ER 

Bir erkek icin .. 

Vasıf kaptan ilerliyordu 
• .. d ·ı ,t\Iııı . Romanya ya gon erı en deS' 

askerleri etrafındaki esrar P~:rild 
yavaş ya va~ kalkmaktadır. 'kerlr 
son haberlue göre, Alınan a~ il~ 

ri bu memlekete, eyh11 ayını;jletl 
günlerinde, Sovyetlere ter1'e nııııJi 
topraklardaki Almanlaru~ . giill" 

GuruRI.a beraber başta yüzbaşı 
Draytm kumandasında İsa Reis 
muhribi, arkasında Hızır Reis, en 
geride de Sakız beybibotu bulun
duğu halde üç gemilik müfreze bo
ğazdan çıktı. Gece yarısına doğru 
dönüşe geçti. 
Boğaz ağzına yaklaşıldığı zaman 

İsa reisin dümen suyunda ilerli
yen Hızır Reiste, süvari Vasıf kap-
tan dikkatle bir noktaya gözlerini 
çevirdi. BaktL Sonra yanında du
ran Sıtkı beye ayni noktayı işa
retle ilave etti: 

- Beyefendi .. Bakın, boğaz met
hatinde bir sandal var. Oradan ı 
fleyşin veriliyor. 

Sıtkı bey işaret edilen noktaya 
baktı. Yüzbaşı Koh da ayni işaret
leri gör<tii. Vasıf kaptan konuştu. 

- Bu boğazı bulmak üzere yüz
başı Draytın müracaat ettiği bir 
usul. Fakat işimiz eğlence veya 
birbirimizi kandırmak olmadığına 
göre buna lüzum yoktu . 

Sıtkı bey Vasıf kaptanın koluna 
dokundu: 

- Aldırma, işine bak!. 

- Sen "erçi bir vazife yaptın. 
Fakat asıl vazifen önündeki ge -
miyi takip etmekti. Onun rotasın
dan ayrıldığın için seni divanı har
be verec~iz; tehdidile karşılaştı. 

Vasıf kaptanın Hızır Reis süva
riliği de yüzbaşı Draytle olan ih
tilifı yüzünden uzun sürmedi. İki 
ay sonra Turgut zırhlısı ikinci 
kaptanlığına tayin olunarak ye

-Jlİ gemisine har~ket etti. 

için gönderilmişti. Fakat •1." tarıll 
lerde sivil kıyafetle ,·e az Jtlık ş ,ıı 
gelen askerler gittikçe artJlJ~ptıı' 
nihayet son hafta kinde 11~ rtetİ 
zam kıta halinde Alınan asl·;,rıe
gelmeğe başlamıştır. Son .ha 
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re göre de Alman askerle~• arıclit· 
Bükres'te zuhur edİ\·ernuşle~erle

Alman hükümetinin ve as ·rıdtll 
İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ ÇANAKKALE rin Romanyaya girnıeterı d•"' 
FORSALARI İHRAÇ HAREKETİ mes'ul olan Romanya devlet adıŞI'° 
TAHTELBAHİRLERİN MARMA- larınm, bu hadise etrafında h•btr 

rı mümkün olduğu kadar_.,, lafl' 
RAYA GİRİŞLERİ sızmasına d:kkat ettiklcrı an ııf'~ 

Çanakkale boğazındaki harp bü- maktadır. Alman radyosu en .. ~.ı, 
d bir Alman teşebbüsüniin ııı 

1 
biC 

tün şiddetile devam e iyor, 18 Iakiyeti için övünmek fırsatın V 
Mart 1915 saba.hı yapllan büyük bir zaman kaçırmadığı h.aıde ,

1 
••• 

forsa ve ihraç hareketinin akim Jll""' 
kahsı kar~ısında azim ve ısrarla - manya gibi bir ınemleketın b•!Jf 
rını muhafaza eden düşman kuv- delesiz ele geçirilıncsind<'n,.n par 
vetleri yeni kıtalar \'e deniz harp bile etmemektedir. Romar. 1 .Y 

\'ekili Antonesku bu ıneselc ~-'' vahitlerile takviye edilerek faali- t JI ~ 
yetlerine devam i('.in hazırlıkla - kında yapılan istizaha baş 11 j\I~ 

d 1 d ma cevap vermiş ve önce. _.J; .. ı,t' 
rını sür ürüyor ar ı. askerlerinin Romanyaya gı";"~ ı.i' 

İngiliz erkanıharbiyesi ııöyJe bir ui inkar ettiği halde sonra ~ç gr 
Yfü:bası Koh, arkadaşının he- miinakac;a yapnu~; boğaz sırtları- 1 kadar askerin muallim sıfatılt 

sabına bu vaziyetten fevkalade na, Muarız körfezine ........ ılan ihraç 1 ~ · · .. 1 · · · 
mahcup olınus.tu. Fakat hic. sesini ..... 'n nıu"~. ku"la"tl .... ,.e ,.0 k 'Zayiatla ecegını so~· emıştır. h d• 11' ., ·' " .., I Romanyaya giren ve da a fi 
('.ıkarmıyor ,heykel gibi bir duruş- l>asarılmıs bulunuyor; Türk as- recck olan askerlerin miktartberle' 
la denize ınıhladıi{ı gözlerini bu- ke~inin ıı°ıuka\'cın~ti çok fazla, vazifeleri hakkındaki ha tıt! 
luudukları noktadan ayıramıyordu.! ınane,·iyatı çok yiiksektir. Ellerin- birbirine uymamakla berab!' ,ı\I • 
Boğaza girildikten sonra, Vasıf de mevcut noksan malzeme ve halde Roınanyanın kendisini~· 

kaptan biraz iicrlemiş, miiteaki - teçhizata rağmen bunları mevzi- manyaya teslim etti"i anlaşıl ,ıer 
ben tekn:r Sıtkı beyin nazal'ı dik- lcı;indcn çıkarm:ık hemen hemen tadır. Almanlar Ron~anyad•d;: el' 

==========m=~~=AT=~=.v=~=sokakta dövüşen 
IBüçü1< HABERLER 1 iki genç kız ! 

* Altın !ıatları her gün 50 - 60 ku
ruş yükselmektedir. Cumarte:;i günü 
2225 kuru., olan !fallar 2285 kuruşa 
çıkmıştır. 

katini cclbctm:~li: İmkansız .. Bımların mukaveme - tikten sonra atılacak olan a 1 yi' 
_ Beycknt!i! tini bertaraf etmek v~ boğaz mm- l'afmda hir takım faraziyeler 
_ Ne \'ar? takasını ele gc<:irmck irin deniz- riitiilınektcdir. p"'" 

Leyla ve Şükran isimlerinde "ki d k d •tt• ı ıı 1 a • 
Ben ı·sa Reı·.,·ı t·tkı'ı> etnı·ı··e en \'e ara an, 1 ıs. a Y0• arını Bı'r farazı·,·eye go··re, A ıt1 1•

0
• , 

kız arasında kıskanchk yüzünden - · · " ' ·' · k k b k t l k 1 "' ,. 
ceğim. Rotamı deği~tiriyonım!. <'Smc • u 1 8 arı 1 ma • ıa')e ve 1 Romanya petrollerinin da~a oıi' 

vukua gelen bir hareket ve döV'me N d ., cephaneden mahrum bırakmaktır. lav istismarını ve te·u:iinı 1! .k, 
hadisesinin muhakemesine asliye - e en· 1 "' ·t111il"" 

k l 'Tak' - O istikametini s.·as.ırdı. Mavn Bunun idn: Muarız körfezinde etmek için Romanyaya gı . -•ti' ikinci ceza,da ba.·ı mıstır . .,. a ~ ı · il Jı .. 
hatları ilzerine dii~iiy<•r~. bu unan ıı;emilerııniz uzun menzi i Bk defa bu memleketi işga a)tıt• 

yola çıkarılmıştır. su~~~~kada Qturan Levla bir müd- Sıtkı hry omuz silkti: b~~·iik to1>larile kara .rolun.u. ·,'·ıi- ' na aldıktan sonra orada d~.racjçi'' * Sakarya vapurund:ı makinist n. det evvel Ekrem adında bir gençle - Nasıl istersen öyle hareket et! mı ateıj altında bulundurabılırler. )filn·cr po!ilikasmın bugu.~ aod• 

* Amerikadan meınlckct:ıııize çön
dcrılmck i.ızere mühi:n miktarda cl~t'İ 1 

· d"k' \ .. 1 Deniz itlisalini kesmek ic.· in de de bulundu,,r.u çıkmaz göıoll J .. lsmailin tızerine islim suyu o u muş tanısı o sevişmistir. Leyla il.! Ek- Hızır Reis, öniindeki, Draytın / k 
1 

lb h. k uıJ u .. 
muhtelif yerlcrındcn haşl::ınınışlır. rem bu sevginin en tatlı anlarını kumanc!aı.mda bulunan \ 'c yolu - ~ar~1ar~v:-ı bir aç ta ı!c .. a, ırli bulundurulacak olur~::. ~un . .,,ıe'!' * Cumhuriyet bayramı merasimi- üc avda gecirmiskr. bilahare 8k- nu !?aşırarak mayn hatları araı:ıııa hır {ılotılla S<Jkmak kaafıdır.. ha uzak bir ihtimal oldugu 5; ıili' 
nin bu yıl yalnız Taksimde icra.~ı .rn- rem ı?enc kızı ihmal elmcğe bas- dü::;cn İsa Reis muhribinden ayni- Bu proic derhal tatbik mevkii- bilir. Almanya ve İtaly~, . ~çio" 
rarl<ı"tırılmı.;>tır . .ı\Ierıısim alayı Tak· !·•mıstıı·. d S , b t .. d k' . . k. ne konuldu. Martın diğer üç haf- mukavcı~ıctinin kcndilerını .,,ııJ ., .. ı . a ... ız o u on e ı l!enU;\'J ta ıp y 1 k J 
· d ı l ,. k · ~ r!·ı 0 ı'aca·1 tası. bu _olanın v. apıJması it'.in ha- attwı "ıkmazdan kurtu ına. ' b:; • 

"
11n e 0 P ı.ı1>ıp _.ı sımue '., · "' - Levla: sevıı;ilısinin artık eskisi ediyordu. Vasıf kaptan giri~ :vo - "' " • 1 "· 

t 
1 

zırlıklara hasrolundu. Gemilerle harbi nihayetlendirmek ıçıı b"rı' 
il'. tTı'bı" kcndı

0

silc mesrt...,tıl olmadıa_-ını, lttııun ortasına rreld;;,,· cırada sahil ,.,. .. t• 
"' · .. .,.. - • · getirilen yeni Anzak kıt'aları, Se- yük bir hamle yapmak 111~~ 1Ji,.. • * Hayrettin ı..mindc bir salııkalı dun !]atta avrılmak icin bahaneler a - istihkamlarındaki projektörler par-

1 
nerral. Hint fırkaları İmroz adası yetindedirler. Roınanyanın .~şlr if' 

Küçiıkp:ıwrda bk hakka! dukkanır.a radıi?ını cabuca<:ık sezmiş ve bu- ladılar. Isıkları Hızır Reisin iizc- .. dıt1t 
ı civarmda ihraca hazır bulundu - temin edilecek be111iıı ,·e " gin.>rck k::lay çaldıl{ından 1 ay hap>c nun sebebini bulma'.k için Ekremin rine tevcih edildi. f'akat süvarinin: f d 1 k. ( d t 

ruldu. l\taltada toolanan 4. Avust- ti o e er a i eğildir. ı.ıı mahkum olunmuştur. oesini J.!izlicc takibe karar ver - _ Tam yol ileri!. )'•" * Kasıınpaşada iplikçi fırın cad - mistir. Bir aksam onun calıstığı rah·a. 4 Fransız. 6 İngiliz ve üc te Şu halde ya simale doğru. ııı•'" 
desinde 131 numar~da oturan Muhar- ,.. · d ı..-k Emrile uskurları denizi köpür- 700 tonluk büyük inı;liz tahtel- da cenuba doğru hamle yaPttt~~ 

mücssese)·e civar •uır ver e •ı= - terek ileri f ırh.Yan muhrip siir'at- ı· d 1 I · 1 
remin 4 yaşıııdaki kızı Scıniha evleri- le"en Leda. Ekrem cıkınca karsı bahirinden mürekkep 17 gemilik rı azım ır. Bu iti i ıtıına ,,.eti":. 

' !c bu hll'ımelerden kurtuldu. Bir bir filotma· da komodor Teodor edilirken, derhal ufukta So': ~"' nin bahçes.rıdeki kuyuya düşüp yn - kaldırımdan ve :;ezdirmeden ar- k d k'k d d · ti 
• pı~ a 1 ·a sonra a emır nıa - Brodey kumandasında Marıı:ıaraya tin vaziyeti en ehrmmi~·e .1 i 1\ ralanmıştu·. kasından giderek Köprünün Kadı- h 11· 1 k · kt· ı · · d r " 

k l b a ıne ge ere proJe ôr erını girmcğe hazır bulunuyordu. Bii - mesele halinde belirıııekh' 1 .~·ti : * Karaağaç mezbahasında bir garaj 1 '.<öv iskelesinde !!ene bir ız a u- . kt 
1 

h 
1 

So'.r rı 
b. • b'I k h 11 ltıstıı;:ıunLı ,.0··rm:;,stu"r. ~a 1

• tiin noksanlar nisanın bHla.:vetin- ii mi \'erin kurulmasi e • .. ı.Jt ile :r o,omo ı yı amrı ma :ı ı :;apı- "' ,. ..... d'. uı.. ı~. 

r 
Ertesi l!Ünii tekrar donanma ku- de ikmal olunmustu. 14 nisanda lerin kötii bir vaLiyete uı:. ·ıı•'' ... 

lal·uktır. Saatin altında birbirlerile toka- maudunhğında sorguya tabi tutu- safakla beraber pl:uııu tatbikine inkar kabul etmiyen bir hat-:,, ,,-* Üç gündür yıldız fırtınası esdi- la::an yeni sevdalılar sonra orada lan Va!"ı( kaptanın cdı: haklı olu- .1 •. A b ·h S tJ e klll-< jll 
gindcn b,ılıl.çılar Karndcnize çıkama- hiç durm:ıdan Kar:ıköve doj!ru yü- d ge<c·ı r..ı. ca a mı ver O\'~·e er Jı1' iC,.. 

~n karşıs·n a Alman zab:Ueriniıı: (Devamı var) pılacak bir teşebbüse hazır 11ıı,,.. rnışlar ve pek az balık tutulmuştur. rümüslerdır. =============================='= mi kurulmuştur?. Yoksa ce -,o(' * Birkaç guntieııbcri Marmara ve 1 KAVGA B~~IYOR . . AVRUPA HARBİNİN .ka se\'lcrl~ uğraşmağa vakti Jıiç dobu yapılacak olan haırılcde,;., • 
Tekirdag-da devam eden fırtınadan Te- H'ddr.t •e asabı\·"tınden tır tır ı Jde ı " • " ı ınfü..ail l>ulunıuıyan sınıftır. Yok- yetleri ıarckelsiz bir ha .

1
..,i1,' 

kiı-dn~ ve Sarkvye bazı vapur ıc!er- titrc,·en Lcvti biraz sonra onların YENİ l\AESELELERİ ~.a clünyanaı her tarafına taalluk mak maksadile mi tesis edı ~ 
Amerika bizden zeytinyağı leri tehir olunmuştur. l~oı kola ~irdiklerini de ~örmüs. eden mese!eleri tetkik etmeyi iş tir?. Heni.iz hadiseler böyle. ~i;J 

istiyor * Takas linııtcd >lirketiniıı mal it- iste o zaman kendini tutamıyarak s • • k ld k cdinmi~ İngilizlerin bilgilerine ve suale ce,·ap verebilecek 111 fi' 
h:ı.li hakkı bir yıl da!ı,ı uzatılacaktır. Üzerlerine h.ücun. ı. edip elind<:.ki eyJrCJ a J tan salühi ... ·etleriııe di."ccek yok. Fa- safhasına varmıs bulunnıu.Y"t't·· il 

Nevvork ticaret atesclıil:imiz:den · * 93• ı r. l ki ·ile k f " " "' 
.. t oı:um u çocu arın 1 me - cantasmı rakıbesının ka asın~ ın- kal ver:....7 ilerini verirken, memle- kat mihverin, her iki vaııye -~ıts1 

ı?Önderilen bir mektupta. son za- ı ı ı ı· d ·t·b ., ı (H 
tep Pre a mmll arına C Un en l I aren dirmi tir. sonra ketini tnÜdofoa ederkell bu··'-'u··k V8- tehlikeli bir rnacera'-"3 atı a ~tf' mantarda İspanva ve İta! vaclan A- "' ·' ı ,..., 
başlanılmıştır. Şükran isrr.inde olan dii!cr ızenç ••• zifelcr alan ekseri .. ·eti ise .. ·ukarı- izaha lüzum bile voktur. A 111 ..., ' 

ımerikavu zevtinvaih itlıal olun - d .J " • ·ıe .,.._., * Aksur:ıyda Yusufp:ışada Kolon- kız hic beklemediği bu taarruz an Yazan·. ALİ KEMAL SUN._." 1ıo1ıı da ge"cn sınıf te.,kil etmektedir. nın ve İtalyanın İngiltere ltı•r'ı • madıi!ı kaydedilerek simali ve ce- d Ek · 1 ~"' " "' "' Eminöndeki kemerin hemen ar- yacı V;ısıl 92 derece yerine 8-t derecelik en•e!a korkmussa .a re.mm.: O halde o sınıf halkın, bir gu··n Brı·- x..·.ştukları bir sırada Sovye 
1
.,,fe. ', nubi Amerika memleketlerinin h b ı ,;;u k " ka tarafı, adeta, hususi otomobil- ispirto sattığından müddeiumumiliğe •- Kendine gel Levla! .. • ıta ı e Avrupa i~lerine kaq;ı geçen se- tan,·anııı da mukadderatına teınas dü"manları arasına katına .,-.rı Türkiveden zevtlnva~ı istedi..lderi 1 1 • "' "' ,.,... 

ler ıçin ayrılmış bir parktır. Ge- verllmi~ \'C üçLincu sulh ccz:ıda sor ~ öbürünün kim oldu(!unu an aımış ferki harpten sonra lngiliz nıilleh edecek meselelere karsı laka,.•t meleri, j.-inde bulundukları .
1
• !ıtl' 

- bilclirilmbtir. Mümessillik talip d ld · · J " b•., • 
Çen niin burada bir hususi araba- gusu y:ıpılarak mahkemeye tevdii ka- \'C: c- Bana ne iye sa ırıvor - tarafından alınan vniyct se3 ırcı kalması nasıl caiz olabilirdi?. Ce- ·"·etin zorlu<nınu izah etse _,.ıı 

""~ firmaların a<lreslerini de gönder- ı · t ı · ,,,. -mn, Osmanlı Bankası tarafındaki rarlaştırılnııştır. sun? .. • divcrek Lev anın sura ına kalmak otmuştu .. liu hali i erı ge- vap var: Herkesin herse:ri takip nun çıkar bir İş olmadığın• 11t, 
yaya :kaldırım üzerinde durduğu- mistir. * Şoförler cemiyetı reisi Hakkı be- cantasını vapıstırmıstır. len İngiliz muharrirleri de kabul edebilmesine imkan yoktur. Onun ınalara icin uzun vakit get:,111 ~et 
nu ve manevralar 1·aptığını gör- --o--· tediyeye müraca:ıt ederek T:ıkslm - Bu suretle baslıyan ve ara va kü- ediyorlar: için ister istemez İngiliz halkı da : c.:ktir. Sovyet memleketlet~:fe&') 
dük. Bir kadın, ellerinden tuttuğu Açık İ§ ve memuriyetler Harbiye yolu inşaatınm bir türlii biti- fürler de karısan kavga etrafta - _ İngiltere di.inyanın asayi~iııi kendine doğrudan doğruya taal- , r Devamı 3 iirı~r~ 
iki çocuğunu güç kurtardı. Şehrimiz belediyP.si inktlap müze - rileınemcsi yfüürıdeıı otoınobillerin kilerin müdahalesile yatıstınlmış, muhafaza ic;in jandarım.lık e<lc,·ek hlk etn:iyen birçok meseleleri me- --~ 

ce~~~~i~a!t~~~:n ka::r a~~:~~ ~ı~a:~p n:~ın~:~~,ı~. bi~a1!: ~k;;~ ~~~~;~~;~n~7,ı~~;:~~t~~'.'.u;l~~~a~~~:e~i:ı_ı' E~ı:~a~=~=y~a~\ır :~~::;~~i~al - t::1i~~!::a 0:.~:~;~a~ıi~/'"a~~~~:'r~~ ra~a:~mç~~tiı~~~~l ve Britanya ada- BI rl ı izi 1 o-ırdl 
=iç=i=~=e=d=e=m=a=r=~=~=i=~=a=d=~=m=c=v=;=~=~=L=T~~:~;m!~:•~•~•c•~=·y=e=re=~=1=~=~=e=m=u=r=a=~=a=t=ı=~==i=~=~=:=:=:=!~=~=~~~=~=;=;=·=h=a=~==s=e=~=p=o=~=u=-==:=ç=~=~=~=~=ın=L=:=~=~=~=~=~=z=~=:=~=~=t=d=a=,=·a=s=ı=d=a~~~~ea~ HıplllZID~ 
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GÖZYAşiARJ 
ETEM İZZET BENiCE 

Dedi. Yutkundum. Cansrz bir so-
luikla tekrarladım: 

- Ergin!, 
Er.&?in! .• 
Ergw!.. 
Sesim :ı?itti:kce kısılıyordu. Bu 

ismin vabancısı deifüim. Bu isim 
bana vakın ,l!elivordu. Fakat. ney
di. kimdi. nkin bana ıztırao veri
vordu. neden icimi ve bütün ıbev
nimi bir alev dal{!ası ıı;füi sarıvor
du? 
Coeuğun söyledıkkrini isitivor

duım. 

Kendisini '2'örüvordum!. 
.Düstüğ-ünü: !kalktığım bilivor • 

dum!. 
O sesi. o simayı, Qnun söyledi:k

lıerini kendime vakın buluvor -
durm. FaıQ.t seçemi'l.ordum. haıki-

ikatte onu göremiyordum. Tanıva
mıvordum; ona ait. onun sövlc-dik
lerine dair hicbir ı:ev düsünemi -
yordum. Hafızam kalp ve kordü! 
Hatıralarım ölüvdü. Kanunda'ki, 
\'Ücudümdeki bütün cabalamalar 
bu hafızayı, bu hatıraları uyan -
dırınaılc icindi. 

Cocuk ımakinesini de düzelttik-
ten sonra: 

- Tesekkür ederim Ruhi Bev .. 
Dedi. bisikletinin üzerine atla~h. 
·Bevnirn, vü<:udi.im. damarlarım, 

kafam ne olursa olsun akhmda 
üç sev vardı: 

Para. 
İsoiı"to. 
:Esrar!. 
- İhtiyara bir v:.ırdım yapını -

ya<:ak mısın ErJ?ın Bev?. 

leri ortadan kaldırmalı ... ve 'ı•ıirc. na tutulan gemici ile İngiJizler •- ~ Dedim Fakat Ölen kadın benim karı.m: Nesrin! ~ J 
· · Bu düsüııce ile İngiliz efkarı u- bugün birbirine pek benziyor. De- I rır'I" 

- Ercin!. Bana davanamamıs!. nıuıniyesiı~in uzak, yakın, harıce nizci olan İngiliz su ile ha\'anın Sayım hazirltk,.a dl 
Kelimesi dilimden cıkar cıkmaz Ayrılığı.ma ölüm demiş! . taalluk eden işlere karşı alakası türlii heveslerine, değişiklikleri - ırfl 

onu üstüstc yine tekrarladım: Beni Oldüıımüs .. Kendisi de öl- azaldıkça azalmış bulunuyordu. ne karşı nesilden nesile miicadele azami dikkat fat ıl' 
- Erı:?in.. müs!. Fakat bir zaman geldi ki ııihayct ede ede o;crinkanlı olmuş, tehlike nurıı'~ • 
Erein!.. Babasını tanımıyan ~uk! İngiltere de kendinin tehdit edil- kar•ısında pusulasını caşırmaz bir Sakızağrıcınd:ı 143 d9rı a 
Ergin!.. 0 d:-ı benim cocuğuın! diğini &"ördü. Bu da İngilizler için hale gelmistir. mukim B. Bahattin :r::~ıc de ' 
Ve.. büsbütün bir değişiklik olmuştur. Bu~iin de iugilizin ~emisini kur- dığımız bir mektup · t1.I 

H 'hhhh1 O Ruhi benim!.. Bu harbin arifesinde Balkanlar- taracağına itipıadı var. nilmektedir: ..... erıı" 
- ı l.. Ben Ruhiyim!. da tetkikat için uzun bir yolculug~a İki sene evvel bu vakitler Çem- •-Geçen gün bir P01~9 ... rıı1ı ~-1 Diye uzun bir cığllk kopardım. Ben dilenci değilim.. 

9 
u,,. iti 

"ıkan bir İııgiL~ muharriri Lok- berlaynin bir tay~. ·areye atlıyarak evime gelerek 6619 n .. 3ı.Ife5_,,1, Bu cıl!lık kafamın icindc bir per- Ben serseri dei?ilim!. " u • JY 
hart yazdıgı~ kitapla oku'-·ucuları- Almanyaya rrittiği günlerin batı • yım kontrol memur ~ t vıı devi yırttı .. O yırtılısın çıyırtısını Ben esrarkes değilim! J "' • ka&ı ıttl-
nın nazarı dikkatini bilhassa su rası gözönüne getirilsin ve Ba.,ve- bildiren kırmızt bır dırı aıı , isittim. Ve .. dünya gözlerimde ibir- Ben camur deililim! · t "' a ı 

· · noktaya davet edi .. ·ordu: Anııpa- kilin o zaman gerek nrrilterede Bu kağıt Behçet Arar btl.l<" den karardı. Ikinci, üçüncü bır Ben Ruhiyim!. "' "' . 1 nıştır ~ cığlıkla karanlık icinde koştuım. da gitgide büyüyen harp tehlikesi Ye gerek memleketi haricinde na· dsmim yanlş yazı ı ııci a , 
Ve .. durmadan. gırtlaihmı vırta karııısında izhar edilen arzu İngil- sıl alkışlandıaı düsünülsün. Av - diye <ıldım. Fakat evv:r"r tıdJI'.., Deli gibi. rüzgar gibi, kasır~a rıfüi · y ı · · ı "' t ,.. .. ı··· 

vırta, cırıer crımı parça ıya par - terenin kuvvetli oldu<>-unu gör - rupa sulhunun kurtarıldıihnı dü- da bekçi, yine Bchı:e ıı s'J1 ,, kostu.rn. Koşarken yine bai{m yor· 1 ı h k d ... ara ı11v 
dum: ca ıva parca ıva av ırıyor um: mektir. Halbuki İngiliz halkı dün- şünerek ilerisi i~in ümide düş - ve bu sefer 66949 nu·~esi.Jll ıstı ş'-· 

_ Ergin!. \ - Ben şifre müdürü Ruhi beyim! yanın diğer yerlerinde, hatta da- müş olan İngilizler az dei!ildi. Öy- kontrol memuru va:' t bıraJ<l11 \,·t, 
Er~in!. Ben haricive erkanındanım! ha yakın olan Avrupa kıt'asında le ki bir sene S<>nra İnırlltere taah- eden kırmızı bir k!ill1 su ,·e • 

' Ben Nesrinin kocasıyım! olup biten islere karşı lakayt bu- hiitlerine sadık kalmak idn harbi İsimlerin yanlış old~~~/ sliY1~d 
Ergin!. k b k iidıgı Jv-
Ve .. ilave edivordı..m: Ben erginin babasıyım!. lunuyor, meseleleri takip etmiyor. ı?Öze alma tan aş a çare kalma- şahsa iki vazife ver 1011'Jıc • 

Ruhi Bev.. Avropada her memleketin kendi- dıi!ını gördüiii zaman harp ınes- diği halde kağıtları bır9 etrııiŞıe;,, 
- Bu benim oi?lwn. Ruhi Bev.. ne mahsus meseleleri ''ardır. Bal- uli~retinin kendine raci olmadıiı- polis de bekçi de ısrıır 3tAl<11 ·ıa 
Ve hatıralarım O '"""tılan perde- N k d k t k d 1 k 1 d h .. 1 B Ik · l · k t t• · b l d · ş· d. · · · bırakıP · ... stıı .. • ~ · e a ar . oş um. ne a ar 1av- an arın a oy e. a an ış erı na anaa e-e ırmış u unu:vor u. dır. ım ı; ışıını 1ığırıı ... ıJ11 

nin arkasından birer birer bosanıp kırdım. daha ne neler vaot1m, Er- piirüzlii kaldıkc;a Avrupanın İ!)ieri On dört aydanbeıai de İnj?iliz mil- memurların bu y:ııılıs ., s:ı! cıı 
gözlerimin önüne ı.relivordu. Söv- ~ini nerede bırakdım. ben koşar- de halledilmis olınıyacaktır. İngil- letinin haleti ruhivcsinde göze 

1 

için ben mi uğraşııyııll'~'ııstılC111111ı 
lenivordum: ken arkamdan geldi mi. beni tanı- tere Balkanlara karsı uzun zaman carnnn miilıim bir nokta daha \·ar- cmosınd::ı d::ı böyle :~çirı ııı-:ı 

- Er!!in benim oğllml! dı mı. beni öğrendi mi? Hicbir şey lakayt kalamaz ... Burada İngiliz dır ki o dn sulhun hozulmus olma- meydan \'eriırncınesı .,, 
bı.lnıı'ı.·orum. halkından maksat her giin isile, sındnn kendisinin mes'ul olmadı- dikkat lfıı.ımdır değil ını· Bi.ivümüs!. .. 

Delj.kanlı olmuş!, (Devamı var) gticile me!)ı:ul olnn ve işinden baş- tına kani bulunuşudur. 



LN SON 
~KIKA --

Sovyetler 
bitarflıktan 
ayrılmıyacak 

1• 
ı~°"kova 15 (A.A.)- Röyter: 

iti· kava matbuatı, Molotof un bir 
tilı. aeıaıar tekrar elmi.s olduğu 
t~1?ıtaraflığın Sovyet Birhği si
!iıı· llı.ın temel taşını te~kil etti-

ı!e ternın eylemekcdir. 
lın tlin · Roma - Tok\·o paktı hak
~~ l?ütalealar yürül'n ba,.lıca 
~i ~ ıı~'-'t gazeteler, Rusyanın ken
. •.. esabına bitarailık siya;ctıne 

N;;~~~~:i<k;;r;r. 
kıtaatı teftiş etti 
llt1:;dra: 15 (A. A.) - Kral Haakon, 
' krıa. Veliaht oldngu halde dun Nor
'8 lıı ~tasını te!Liş ederek bu kıta.a.ta, 
tittrcı Yıl dönümü nıünB.f.ebetiyle In
~;c:li~e bulunan Norveçli kadınlar~ 
t..,. ~~ hed17e etmiş old ~!arı ıpekh 
~~il .~crmiştır. 

~ı~ ~Unasebetle kr..ı.l ~u sözleri söy
iı., ·~r: 
ı.~tanın kendine h~s bir alameU 
~ 1 _.olmalıdıc. Fakat bunların hıç 
~ hl.ır Norveç'in tim.<;ali olan Nor
~l'l'agı_ kadar yerınde olamaz. Bu 
~i,..._ltl J'lltida!.iası için hepinıiz her 

""'lız· 
,u.L 1 lcd.a etmeie amade bulun -

~"· 
o~ 

Bu sabah 
y llgoslavyadan 

~~:.~'.~,. :~~~:~ 1 
~t ı:.;. Yuaoslavvadan bir muha- 1 
c 1 ilesi şehrimize ı:ıelmiştir. 
~ e enıer Ki>prülü kasabası Türk-
~ıııı1:'1l<iir ve 30 kişiden lbarettir. 1 
lıı.,ıe t Yugoslavların ivi mua : 
ltıq •ttUcıerini, kendi arzulan ıle 
l<,tq;•tana geldiklerini söylemişi' · truhacirler Kızılay tara -

.1,.~ n. lnisafir edinnislerdir. 
~,,;ı trenle Polonva mülleci -
~~~n de 15 kisilik bir ıırup 

ıze gelmiştir. 

Bu ;ab;hki ve 
dünkü esnaf 

, teftişleri 
dı~ ~cı su be memurları tarafm
'?llıt~ sabah ve dün yapılan kont
~4<1,, a Fenerde Yıldırım cadde
~l,,i~ İsuirouun fırınında 27 kilo 
~~•ti•krnek bulunmuş, B~atta 
~ltitı·Yanın fırınında pasa bezle-

ıı.-ı 1 ııörüierek ceza kesilmiştir. 
~il, ~tta 122 numaralı kasap Kil
; "'1. O numaralı kasap Torna ka

•tı;~1;'l~ kullanıp fazla tartı temin 
~•fç 1 ~•nden, 140 numaralı kada
d'''lıt asan diikkônını pis tulup 
t'~ c •tını önlüksiiz çalıştırdığın
t~Ao;ı~ _zaptı tutulıuustur. 

~ ~~DIRILAN ŞOFÖRLER 
~fo1u, u kontrollarda da 19 taksi 
j •d1111 5 otobüsçü muhteli~. suç -
~''da 'k~zalandırılmıştır. Uskü -
~ti ~ '• Kadıköyünde de 4 di· 
\>•r tuınıuştur. 

~ııı.,~l\gton l~ (A.A.)- Pasifikte 
•v,>ıı 'lcıın filosunun manevralan 

lı 11v •lınektedir. 
~.4~4:ı-d~ bulunan Amerikan fi
'ıt''ak . ~ll>ütaınları manevralara 
•cakı'c•n bugün Havaydan ay-

~ı~ ır, 
.. b~· 

-.:.nıtitülerinin ders 
Programı 

~ ~ah ( l inci •alıifeden devam ) 
tr'e~~~ u:uz, daha havali sevler, 
c 1ltı ki , lazfrndır. Hatta. divebi-
1~ ıııt.;, 1bazı enstitülerin bir kı-
'~ kaçı] erıtıde işlerin lüks tara
' •ııı •Yor. 

~~, eı-ı"kt · bahsinde de öyle .. Yine 
• ~· $ ıt · ı 
l~ '· luıtı .u erde. bir takım fan. -

Holandada 130 ]Fransa Siyam'ın 
kişi tevkif edildi ' arazi talebini 

Amsterdam, 15 (A. A.) - Stelnni a- reddetti 
jansından: 1 

Ademi tecavüz paktını ! 
taatike razı 

• 

Felemenk Jlindistanında mukün Al
ınanh.ıra yapılan n1uaıneleye karşı mu
kabelebilınü;il olarak geçen hafta Hol
landa'da tevkif edilen Hol1andah va
tanda~ların nııktarı 130 k:-}iyc baliğ 

buluruna!ctadır. 

Hicret edenler Parise dönüyor 
Paris 15 (A. A.) - D. N. B. - Pa

risin ntir· u, hicret edenlerin ger~ ~ön- I 
mcled sebebıle, geçen hafta ıçınde 

yükselmeye devam tnıiştir. 8 tşriniev
velde neLi Parisin niıfusu, 1.867.000 
kişiyi, bütün ~n departmanının nüfu

su da 3.5 nı.lyon nüfusu bulınuştur. 

Vişi 15 (A.A.) - Fransız hüku
meti dün neşrettiği resmi bir be
yannamede. Tavland (Siyam) ın 
arazi taleplerini açıkca reddel -
mistir. 

Visi hükümeti buna mukabil, 
Tavland· hükü.ıneti ile 12 ·haziranda 
aktedÜen ademi tecavüz paktını 
derhal tasdika hazır oldLJğıınu be-
yan etmektedir. . * Seville: 15 (A. A.) - Mareşal de 

Bono, dün, ı\lcazar'ın cnkaznı ziyaret 
ve müteakiben tayyare ile Grcnade'a 

* Algeziras: 15 (ı-\. A.) - Bir In
gıLiz kruvazörü ılc duı·t torpido ınuhı·j

. bi, dün Cebelüttark'a gelmiştir. 
hareket etnıiştir . * Bolzano: 15 ( A. A.) - Alman ga
zetecilerinden mUrekkcp bir grup, bu- ı 
ruya gelmiştir. Gazeteciler, şehri ziya
ı·ct ettikten sonra ~.lilano'ya hareket et-

Buna bir 
car·e ! • 
Halkın kesesi seyrisefe
rin basit bir ihmali yü
zünden zarar görmekte 
devam edemez. 

* Yladrid: 15 (A. A.) - D. N. B. 
Papantn İspanyadaki mümc".lSili Kar
di..na l Cicognan, dün tayyare ile Ro
n1aya hareket ctmiıı;tir. * Nevyork: 15 (A. A.) - Amerika 
Birle:jik deletleri bahriyesinden ku -
mandan Boone Clipper tayyaresi ile 
Londraya hareket ede-cektir. * Paris: 15 (A. A.) - Paris borsası 
dün öğle üzeri açıJını~tır. 

karılacağı anla~ılmautadır. 

-

: I!' t 14 ·i!i b :o] 
Romanyadan sonra 

nereye? 

KöprUdc tran1\'ay durak yerleri 
yapılmı~lır. İkidelJir ç~~it ve şekil 
verilen bu duraklardaki basit bir 
ihmal taksi ve otomolıil sahiple
rini mii temadi ·en kaza~· a sevkey
lemekte ve hasara seb~" olmak -
tadır. Bu )Üzden hemen her gece 
birrok kazalar olduğu gibi daha 
vahimlerinin olması da ınüınkün
diir. Diin gece saat yirıni iki ile 
yirmi iki bucuk arasında üç oto
mobil onar dakika fasıla ile bu
rada hasara n1aruz knlınıslardır. 

(2 ineı sahifeden devam) 
nıü•tevliyi yutacak derecede ge -
niştir. Diğer taraftan cenuba doğ
ru yapılacak bir hamle, tereddüt
süz, Türkiyenin mukabelesile kar

. ~ıl~acaktır. Mihverin bu noktada 
1 en ufak süphesi var.a, bu şüphe -

1 

nin derhal bir tarafa bırakılnıas.~ n
da büyük fayda vardır. Sunu soy
len1eliviz ki A1n1anyanın böyle bit· 
niyet beslediğine d::ir elimizde bir 
emare yoktur. Fakat Romnnyanın 

2471, 1295 numaralı arabalarla 
~ofür Mulıittinin idaresindeki di
fcr bir araba Jarın1 saatlik nıesafe 
icinde kazaya uğradıklarına göre 
daha sonraları ne olduğunu ve her 
gece nel~rin "ukua geldiğini biz 
takdir ve talımin edeır.:voruz. Bu
nun bütün sebebi durak yerleri -
nin iki ba~ına birer kırmızı veya 
yeşil işaret ampulünün konına -
nıas.ı veya tasların beyaza boyan· 
maması ~ibi basit bir ihın~ldir. 

Acaba bu ihmal ne zamana ka
dar devanı edecektir?. 

Küçük 1şçilerin hakkı 
aranmıvor mu ? 

Avakkabıcılar cemiyetinin kü
cük iscilcrle alakadar olmadı~t ve 
daha zi\·ade patronları tuttuı!u 1 

hakkında yapılan sikayetler devam • 
etmekedir. 

Bu hususa emektar bir avakka- ı 
bıcı sunları sövlemistir: 

c- Bugün hemen ekseri ayak- ı 
kabı ve dikis imala'!ıaneleri dar 
medrese odalarında. bastk tavanlı, 
rutubetli. haran han köselerin -
dedir. 

İsciler bu kabil ııavri sıhhi yer
lerde sabahtan aksama kadar ce
kic sallı;·arak. d>kis dikerek iki 
büklüm ca111;maktadırlar. Ekseri
sinin temin ettiği ücret de pek 
cüz'idir. 
Carsıkapıdaki satıs verinde l'.er 

imalathane sahibi satıs yapama -
makta: cemiyetin vardLm isleri, 
malzeme ihtikarı ile alakadar ol
ması pek yavas vürümcktedir. 

Cemiyet: savacı ve kücük isci
leri himaye eden cmekciler birli
i!ine de herneden3e muarızdır. Bir 
türlü bu tesekkülün mevcudiveti
ni hazmedememekldir .. 
Aavakkabıcılar cemiyeti heveti 

idaresinin bu tenkitlere cevap ve
recei!i ve dedikodualrın mahİ\'e -
ti hakkıı- ··~efkarı umumivevi ten
vir edeceı!i ümit <'dilmt'ktedir. 

İki randevu yeri 
daha basıldı 
( 1 inci salıifeden deı·am } 

2 - Beyoğluııda eski ismi Ova 
<>lan Gardon dans salonunda otuz 
kadar kadın ve erkek ~avri ahlM<i 
vaziyelte vakalanmıslardır. Bu -
rası bir müddet evvel de ııene bu 
yüzden kapanmı.s. o zaman yaka-

işgali üzerine dünya matbuatı ve 
radyoları tarafından ileri sürülen 
faraziyeler karşısında bizim esa -
sen vazih olan va-ıiyetimiıi bir 
defa daha tavzih et.ııeği lüzumlu 
görmüyoruı:. 

Büyük bir Japon 
taarruzu 

( 1 inci .<alıi fedeıı devam ) 
tavvare mcvdanını ağır surette 
bambardıman etmi:;lerdir. 

Cin .bataryaları. gizlice tayyare 
meydanı civannda veni mevziler 1 

aldıktan sonra. pazar sabahı erken
den tayyare mevdanını topa tut
muşlar ve Jaoonları gafil avla -
mıslardır. 

Tay\·are meydanında bulunan 29 
tayyareden yalnız 15 i kalkmıya 
muvaffak olmus. diğerleri tama -
mile tahrip edilmistir. 

Dii!er taraftan. Jaoon kıt'aları 
strateiik ehemmiveti haiz olan I 
Matang sehrini aldıktan sonra, ha
len me\'zilerini tarsin icin bu şe
hir etrafındaki tepeleri ise-al et -
mektedir Çin kıt'aları, Yangtso 
boyunca J aoon müııakalatını ke
sebilecek bir vazivelte bulunmak
tadırlar. 

Garbi Çekianııa doltrn Japon 
ilerlevisi de e-eri pÜskürtülmüstür. 

ÇİNLİLER BİR SEHRE 
GİRDİLER 

Sungkiııg 15 (A.A.) - Çin kıt'a-, 
!arının Yanı?ce ü;:erinde Haysung 
şehrini isgal ettikleri bildirilivor. 

Fırınlarda gizli yerler 
varmış? 

, 1 inci .<ahifeden dct·am ) 
HER FIRIN HAFTADA İKİ 
DEFA TEFTİŞ EIDİLECEK 

Yeni talimatnameye göre kaza 
doktorları haftada iki defa her fı
rını teftis etmis olacaklardır. 

Doktorlara teftis edecekleri fı -
rınlar kadar fiş dağıtıl\calctır. Fiş
lerde fırınlarda bulunması icabe
den kapalı ve acık yerlerin isimleri 1 

vazılacak. doktor buraları ayrı ay
rı gördükten sonra fisleki hanesin~ 
mi,itateasını ilave edecektir. Böv
lece fırınlarda hiebir ırizli yer de 
teftissiz bırakılmıvacaktır. 

lanan kadınların ekserisinin has- E 1 "h • 
talıklı olduğu ııQrülmüştür. Evvel- Cl!lCI arın mu lm bir 

\sON24SAATf. 
içindeki 

Hadiseler --------
(Bu vazının metinleri Ana
dolu· Ajansı bültenlerinden 
alınrnıstır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALA TUR 
Budapeştcnin gayriresmi ınah .. 

fillerine göre, Roınanyauın işgali 
bu hafta i~inde büyük mikyasta 
geni~liyecektir. Romanyaya git -
mekte olan Alman kıt'alarınııı bir 
kısmı Budapeşte civarından geç -
mektedir. 
Bükreşteki Alman mahfilleri

ne göre, pek yakında on Alman 
fırkası Romanyada bulunacaktrr. 

KARAD.ENİZDE İKİ 
DENİZ ÜSSÜ 

Almanlar Köslencede, İtalyan
lar Mamaiada birer deniz üssii 
vücude ... etireceklerdir. Köstence 
deniz üssü ile meşgul olan bir Al
ınan bahriye heyetinin Köstenceye 
gelmesi beklenmektedir. İtalyan 
tayyareci subayları ise şimdiden 
Komanyaya gclnıi~lerdir. 
Başvekil Autonesku, l.lükreş as

keri mahfelinde Alman heyeti şe
refine bü~·ük bir ziyafet vermi~tir. 
İNGİLİZ MEM1-'RLARI AYRILDI 

İngiliz ata!o?eıniliteri ile deniz a
taşesi ve ınenturları dün Bükre~
ten ayrı1mı~lardır. İn~iliz sefiri 
Sir Rejinald Hıır ~imdilik Bükreş
te kalacaktır. Zannedildiğine göre 
Ronıanyada elçiliğin 20 nien1urun
dan başka lıiı:bir İngiliz tebaası 
k31mıyac2kt1r. . . 

HOTBEHOT TEVKIFLERIN 
ÖNÜNE GEÇİLİYOR 

Ruınen eınniyet unıuın n1ü -
dürü demirınuh~iızların tc,-ki{at 
yapmasını yasak etmiştir. Bu ted
bir petrol endüstrisinde çalışan 
ineilizlcrin demir nıuhafızlar ta -
rafınd.an. te\'kifleri üzerine ittih~z 1 
edilmı tır. Bundan sonra tevkıf 
müzekkeresi olmadan te,1kifat ya-

' pılamıyacaktır. 
Buna mukabil emniyet umum 

müdürlüğü kadrosuna 600 demir 
muhafız alınacaktır. 

BİR SONDAJ DEPOSUNDA 
İNFİLAK 

Arnavutlukta 
İtalyan 
tahşidatı 

(Başmakaleden devıımO 
~slav hudutlarını icabında kam 
ile müdafaaya azmetmiş bulun -
maktadır ... 

Demiştir. Romanyanın Al!'ıan 
nüfuz ve işgali altına geçtiği, Ital
yaoın Arnavutlukta tahşidat yap
tıiiı ve bütün Balkanların hangi is
tikamette bir tecavüzün vukua 
gek•ceğini merak ettiği bu sırada 
Yugoslav Başvekilinin bu sözleri 
hakikaten Balkanlar ufkunu saran 
karanlığa karşı atılan bir tenvir 
tabancasıdır. 

Herhalde Almanya olsun İtal
ya olsun R~nıanyayı da •~C?rıl ettik· 
ten sonra artık içten yıkarak veya 
korkutarak kolayca muvaffakiyet 
temin edebilecelı:leri memleketle
rin sayısLDı tüketmiş bulunuyor
lar!. 

ETEM İZZET BEN'İCE 

Havalarda durmadan 
muharebe 

Zenginlik peşinde ... 
1 Yazaa: REŞAT FEYZİ 1 

Halim Güleryüz, hakikaten, bu Bahar geldi. Hala ortalıkta bıı-
soyadıru taşunağa layık bir ınsıuı- lunan ne zengin tüccar var, no <l~. 
dı. Neş'eli, şen bir adamdı. Dun- Halim Güleryüzlc evlenme{(c r~zı 
yada, hiç birşey ona üzün:ü ver- olan kız ... 
mezdi. Geniş yüreklı, hatta, bıraz Zavallı Halim, bu k:z aran:a } Ü• 
da geni~ karınlı idi. Hulasa, baba- zünden dairedeki işlerim de az çek 
can bir çocuktu. ihmal ediyordu. Bazan, evrakı bir-

Çocuktu ,dediğime baJ<:nayın; birine karıştırıyor, yanlış harnl<'-
Allah ömür verirse, bu kanunu - ler yazıyor, müsveddeler ka.t be -
evvelde otuz dört yaşına basa - diyor, eksik cevaplar veriyord:ı. 
caktı. Fakat, bu, erkek için büyük O hale geldi ki, Hallin Gükr -
bir y~ sayılmazdı. Hele Hali~ yüz, dairede rahatsız o1ma.lia b~:ı-
Güleryüz için ... O, hala, kendını !adı. Amirleri sı·k sık kendi.sine çı-
çocuk addederdi. kış:ınağa, azarlamağa başladılar. 

Belki, dünyanın en büyük azaı; İhtarlar aldı. Devamsızlık cttiğ; 
larından biri içinde kıvrandıgı günler de son altı ay içinde çoR 
halde hiç şikayet etmez, aldırış et- fazlalaşmıştı. 
mezdİ. İçinde bulunduğu bu azap: Hallın Güleryüz sersemleşmiş, 
Parasızlıktı. unutkan olmuştu. 

Halim Güleryüz, belediyede kü- Bir gün, müdürü çağırdı. Adam-
,.;; k bir memurdu. Eline 50 - 60 li- akıllı haşladı. Hallin Güler)'Ü1JÜ1\ c ı inci sahifeden devam) ".... 1 
ra bir para geçiyordu. Bunun a ev çok gücüne ıtitmişti. Masasına f!!!l-

zaretı pazar gunu Almanya ve kirası da veriyıordu. !ip oturdu1{u vakit gözleri vaşardı. 
mans limanları üzerine İngiliz tay- Fakat. Halim Güleryüzün arka- Birden, çok asabileıımiştL He -
yarelerinin yaptığı hücumlar hak- daşları, kendisine bazı tavsiyeler- men bir kağıt çekti. Bir istifana -1 
kında tafsilat vermektedir. 1 de bulunuyorlardı: me yazdı. Şankasını giydi, dailılı-

İngiliz tayyarecileri, Alman top- _ Gençsin, yakı.$ıklısın .. Zen - den çıktı. I 
raklarındaki askeri hedeflerine o- gin bir adamın ktzını alabilir, ra- Çrkı• o çıkış .. Halinı G~ 
lan 600 kilometrelik uzun mcsa- hat rahat ya,.ar, keyif çatarsn .. Al- ancak iki ay kadar, borçla hnçlıl 
feve ve siddetli fırtınaya rağmen, lalı bir kere insana yürü ya ku • kendisini idare edebildi Sonra_. 
bu hedeflere varmıslardır, Jum, dedi mi, insan, boyuna yük- telik kalmarnş, ahbap seUımlm> 

Kiye! son derece şiddelle bom- selir .. insana her~ey paradan ge- .kesilmişti. Talihsiz adam, delio9 
bardıman edilmiştir. lir. Akıl da, fikir de. zeka da, bilgi caktı. Aç yattı.j::ı günler oldu.~ ı 

Vilhclmslıafn'de iki havuza mu- de. kabiliyet de, hulasa herşcy... kıra hıçkıra ağlıyordu. 
vaffakiyctlc hücum edlimislir. 1 Parasız adam aptal olur, cahil o• k -'-' •--~ 

Hamburrt d-'-ları bombaı·dıman . 1 Elinde i avucuund..U. beş on .. ,... 
~ "" 1 lur, akılsız olur, kabiliyetsız 0 ur, rw;u, zengin tüccar kızı bulmaılıı 

edilm'.stir. budala olur. Zenginleşince, bir de u~unda, cöpeatanlara kaptırın""' 
Almanvaııın şimali garbis;nde Bo- bakrrıı~sın. belediyede erkan sı- tı. Nihavet. başına. bu feliıket geJ... 

hum üzerinde ucan bir tavvarenin rasına geciyorsun .. Şık kostümler mişti. 
3000 metre irtifada iken. iki mo- givivor5 un, ayrı odan oluyor, gey- H ı· G"l ·· t k, le 
to··ru·· bı'rden durmu•, pı'lot İnrtı'lte- ı a ıın u eryuz, ar 1 gece · 

v " rek gevrek kahkaha atıyorsun.. -
reye do··nmc"e mecbur kalmıstır. k , ı· t' rini, Karagürnrükte bir maha!W' ı::. 1:::in az, maaşın ço , mes u ıye ın az, d · 
Fakat Voltla iki. moto··r bı'rden tek- k - · · d kahvesinin pey kesin e geçirı. •or, salahiyetin QO , amırın az. ma u-
rar ıs. leme''e booJamıstır. k · l · k kt' kahveyi silip süpürüyordu. 

~ - nun ço , proıe erın ço , va ın az 
Kahire 15 (A.A.) - İngiliz u- oluyor. Bir sabah açlıktan gözleri dön· 

mumi karargahının teblij!i: Böyle bir hayat fena mı? müştü. İki gündür, kursağına bır 
Mısır: Vaziyette hiçbir dei!işilı:- Halim Güleryüz, bu tavsiyeler lokma kuru ekmek gitmivordu .. 

Jik voktur. üzerinde günlerce düşündü. Sun- Avaklarını sürükliye sürükliye 
Sudan: 13 teşrinievvelde. motör- ıar, parlak şeylerdi. HakikatFn, Fatihe kadar .~eldi. Bitkin. harap 

lü kesif kollarunızdan birisi Kas- başka türlü, şu dünyada nasıl z,•n- bir halde idi. Sendeliyordu. Düş -Romanyada Bai~oi m:ntakasm
da hususi bir şahsa ait sondaj ateş 
almıştır. Atcs civardaki depolara 
sirayet ctmistir. Ancak Alnınıı it
faj,·0si de ycti~tikten sonra yangın 
söııdürülmüstUr. 

salanın 30 kilometre kadar cenubu .ııin olacaktı•. memek için, cami avlusunun du-
şarkisindc Gash ırmaih ötesinde 120 Fakat. bütün mesele, zengm bir varına yaslandı. Gözlerini yum • 
kisilik bir dii.şman müfrezesine rast- tüccar kızı bulup, gönlünü ho;; el- muşt.u. 

K ~zava sondaj Sletlerinden bi
rinin çıkardığı kıvılcrn1ların se -
hep oldujtu söylenmektedir. 

lamıs ve bu müfrezeye ağır zayiat mekte idi. Arkadaşları, Halin, G;i- Aradan ne kadar geçti, bılmi -

1 

verdirmiştir. lervüze tavassut ettiler .lstanbu - yurdu. Birden, birifi. Halim Güler-
lun yedi tepesinde kain, yedi ma- yüzü kolundan dürttü ve kulai(ındı 

Bu Sabah bir halle aş>rı lier yere haberler, \n - şu ses vardı: 
ARNAVUTLl.'F,'l'A DA YENİ )' 

İTALYAN TAHŞİDATI 
Röyterin diplomatik muharriri

ne göre, mihverin Balkan1ardaki 
müstakbel hareketinin istikameti 
hakkında henüz elde biirhanlar 
yoktur. 

İtalyanların Arnavutlukta yeni 
askeri tahşidatta bulundukları ha
beri pek muhtemel olarak doğru
dur. 

Brenncr görüşmelerinde Bal -
kanlartn en iyi harekat sahası teş
kil ettiği kararla~lırılmış gibi ;;ö
zükmektedir. Pek yakında Bel -
grad, Atina ve Sof ya üzerinde taz
yikler icra edilecektir. 
Ronıaııyada zırhlı fırkaların ve 

pike tayyarelerin bulunuşu mih
verin pek fazla vakit kaybetmek 
istemediğine alamet telakki edil
mektedir. 

MİHVERİN PLANI 
•Taymis• gazetesi de diyor ki: 

•Mihverin planı şimdi açığa vu
rulmuştur. Bu da, şimalden bir hü
cumla olması bile lıerhangi bir taz
yikle Mısır ve Siiveyş kanalına 
kal'i bir darbe indirmektir. 

Fakat bu planın tatbikine iki 
mini vardır: Birincisi Türkiyenin 
kuvveti ve zihnivetidir. Türkiye 
istiklaline yapılacak .her tecavüze 
mukavemet edecek kudrettedir. 

İkinci m3ui de, Akdenizin şar
kında ırittikçc artan İngiliz kuv
vetleridir.• 

YUGOSLAVYA ALMAN 
TALEPLERİNİ REDDETTİ 

Almanlar Yugosla\•ya üzerinde 
tazyik icrasına şimdiden başla -
nuslardır, Belgrattan •Nev;vork 
Taymis. gazetesine bildirildiğine 
göre, Alman - Yugoslav ticaret mü
zakeresi cıknıaza girıuiştir. Alman
lar, Yugoslavyanın fazla buğday 
ve sair hububat ile maden ihraca
tını mutlak surette kontrol etmek 
istemişlerse de, Yugoslav hükil. -
meti bu talepleri reddemiştir. 

Yugoslav Başvekili Çvetkoviç 
tisküpte söylediği bir nutukta de
miştir ki: •BU toprakları kanınu.z
la kazandık. Bu topraklar mazide 
olduğu gibi, bundan sonra da bi
zim olacaktır ... 

Arnavutlukla Yunanistanın ce
nubi Yugoslavyadaki emellerin -
den bahseden Başvekil şunları i
lave etmiştir: Yugoslav milleti, 

bütün Yugoslav hudutlarını ica -

sanlar, çÖJ>Catanlar saldılar. l:h - - Al oğlwn ... 

Yunan moto••ru·· bası zen~n bir tö-ccar olan bir kız Gözlerini açtı. ihtiyar bir adam, 
aranıyordu. Güzel obnası >art de- Halim Güleryüziin avucuna beş 
ğildi. Yaşı ise, otuza kadar mü - kuruş bırakıyordu. 

batıyordu saade vardı. Yeter ki, zengin ol - Hallin Güleryüz 0 kadar muz. 
malı idi?. taripti ki: 

Bu sabah limanımıza girmekte olan Fakat. bövle bir kız nerede?. _Almam, istemem, ben dilen• 
bir Yunan motörü batarken kurtarıl- Kim kaybetmiı; ki, Hallın Gı.iler- ci değilim, diyemedi. 
mıştır: Pireden lımanımıza balık al- vüz bulacak.. • 
mağa gelen Saltımis isiınli bu ınotöc Aradan aylar geçti, Halim Gü-
Kumkapı açıklarına geldiği vakit deni- Jeryüz, ar~ık, eski şen, neş'eli in- Üç ay var ki, Halim Giileryüz, 
zin fırtınanın tesırı ve makinesinin san değildi. Bu kız arama işi, ona dilenerek hayatını kazanıyor; çok • 
!>o7'.uıması ile batm>k vaziyetine gel- ook: yormuş, üzmüştü. Adeta, asa- şükür Allaha, günde dört be:; li-
mişlir. Key!iyet Kumkapıdaıı limana bi bir adam olmuştu. rayı doi-ulluyor. 
haber verilerek yurdımcı ron1orkör l=:jı~iiiiiiiiiiililmlmmmmiimilmmmmİİliıİIİllmmmm~ 
gönderilm~ ve motör yedeğe .. ıınıp 
tamire g<"lirilmiştir. 

Romaa7ada getirtilen 
muhayyel vapur 

Bugünkü Akşam eazetesınin bi· 
rinci sahifesinde Rom~nyadak.i ln
gilizlerden bir kısmı ile gazeteci
lerinin Besarabya vapurile bu sa
bah limanımıza geld;kleri yazıl -
dıgı görülmüştür. 

İngiliz gazetecil~r=nın ağzından 
bir de uzun beyanat uydurulan bu 
haberin tamamile )-ttlan olduğu ve 
Besar2bva vapurunun saat 13 de 
limanımıza gelmiş !rnlunacagı öjt
renilmiştir. 

sız subay ve memurlarının ekse
risi siyasi fikirlerini $Öl lememek
tedirler. 

Suriyede umumi bir durgunluk 
ve derin bir yeis vardır. Şimdiye 
kadar dört bine yakın asker Fran
saya dönmek üzere Beyruttan ay
rılmıştır. Bir vapur daha -dönecek 
dii'er askerleri beklemektedir. 

İtalyan mütareke heyeti halk 
tarafından sevilmediklerini bil -
dikleri için, dışarıya çıkarken siviJ 
elbise giymekte ve fransızca ko -
n~maktadır. 

RUZVELTİN NUTKU 
Ruzveltin Deytonda söylediği 

nutuk hakkındaki tefsirler devam 
etmektedir. •Taymis> gazetesi di
yor ki: •Nutuk üç taraflı pakta 
tam ve kat'i bir cevıuıtır. Amerika 
korku ve tehdit ile diktatörlerin 
istedikleri yola girmiyecektir.• 

Her kadın macera geçirebilir. Fakat .. BİR TEK MACERANIN 
KADINI... ve bir TEK AŞKIN ERKECİ VARffi ... İşte ROBERT 

YOUNG ve ANN SOTHERN'nin 

ÇAM SAKl·ZI 
Fransızca sözlü filminde EN GÜZ EL MACERAYI geçirmektedirler. 

Bu Per~mbe Akşamı SARAY Sinemasında 

Şehzadehıışı TURAN Sinema 

RAMAZANDA HER 
Tiyatrosunda 

GECE 
Yeni Komediler, Tiyatro, Sinema, Varyete, Can baz, Sololar. 

Halk San'atkirı N AŞİT ve arkadaşları 
Okuyucu SUZAl'I YAKAR, Miçe Pençef Varyeteııi 

VAN GÜLÜ Komedi 3 perde 
Sinemada: 2 büyük film birden. 

1- B E R İ Ç A V U $ Türkçe sözlü 
2-SOLGUN GÜL OOLLS HAAS 
Gündüz sinema J l den itibaren başlar, geceleri sinema 19.30 

da ba ]ar. 21 de biter. Tiyatro 21.5 geçe başlar, sinem~allliıtiiiyıiiaiitriloİlıİbiİirİlll 
biletle seyredilir. Telefon: 22127 • 

I' SÜ iiERh;;::·:asında 
Gösterilecek olan mevsimin en büyük FRANSIZCA SÖZLÜ 

Aşk Filmi 

BÜYÜK AŞK 
Şah<!Serin ıka:!ıra.manları 

Charles Boyer - lrene Dunne 
Şerefine verilecek GÜ ZELLİK - AŞK ve ~l~~"ıek~cın~kl~r öı!retil 'yor . Öv

\·, ı \/o 1 er kı. çok ııcnis teski -
~ tı~ llıı•nni tesisatlı mutfaklara 
~•n\"a ih\t.faklarda calısan birkaç 
'1aı •t va/vka'ç ııösterir. Övle ba
~t• ııl'lta ~ ı, her ııün vedii!imiz 
ııı.·ı~; bu 'eınekJeri öı!renmck içinı 
~~la enstitülerde, isimlerini 

ki gece münasebetsiz vaziyette va- toplantısı 
kalanan kadınlar muavencve sev
kedilmis ve ekserisi vine hasta - Bazı eczaların piyasada bulun

maması ve fiat pahalılıjp hakkın
da giırfii'mek üzere dün eczacılar 
cemiyelinde bir toplantı yapıl -
nuştır. Eczacılar doktorlardan ~e
çetelere Avrupa ilaçları yazma -
malarıru ist'1hıeği kararlaştırmış -
lardır. 

• hında kanile müdafaaya azmet -
mistir.,. 

japon gazeteleri de, üç taraflı 
pakta karşı Amerikanın vaziveti
nin ilk resmi ifadesini teşkil et -
mesi ve İngiltereye yardımın ge
nişletileceğini bildirmesi itibarile 
nutkun büyük bir ehemıniyeti ha
iz olduğunu yazıyorlar. 

Alman gazeteleri ınütalea der
meyan etmemekte: ·~eçim nu -
tuklarını tefsire mahal yoktur• 
demektedirler. 

· ZARAFET .ı 

Galasına koşacaktır. 

tık o .duvduğu ve tatbikata 
" aı1 h · e ayatında a.;la veri 

lıklı cıi<mışlardır. 

olmıvan bır tak:m yemeklerle ui!
rastırılıvor. Bu enst,tulerın bütun 
'ubelcrinln oroııramları. mcmle -

1 1-etiıı htınJ;;iyetlerıne ııöre yenı -
<len ıslah ,'<Lime !Jdır .• , 

SURİYEDEN 4000 FRANSIZ 
ASKERİ AYRILDI 

Kahireden gelen haberlere gö -
re ,Suriyede yüksek memurlar a
rasında vanılan tevkifat ve teka
üde sevk iŞieri muvakkat bir mu
uaıene hasıl etmiştir. f'Wıkü Fraa-

Amerika hülı:il..meti •Uçan kale
ler. adı verilen bu tayyareleri de 
yalı:ında İngiltueye vemıe&e bat
ı.-~ 

Sevenler ve sevişen lcrin filmi olan bu si
nema şaheserin bu akşamki galası için loca-

lar tükenmiştir. Numa ralı yerleri bu akşam 
ve müteakip a:kşamlar için evvelden aldırınız. 

Tel: 42951 
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Yazan: lskender F. SERTELLi No. 1 

Hürriyetin ilanı günlerinde postacı Talat Beyle 
Manyasi zade Refik Beyin bir münakaşası: 
Abdülhamidi devirelim mi, devirmiyelim mi? 

1 

Talat bey 

Selanikte bir konuşma .• 
10 t emmuz 1924 inkilabının o -

n uncu ı:ıünüydü. Bir otelin tara -
~asında üç kisi konusuyordu: 

- Hürriyeti ilan ettik.. Kızıl 
sultanı korkuttuk .. !Milleti serbes
t iye i<ovusturduk. Fa-kat, Ahdül -
l"ı amidi tahtında bırakacak mıyız? 
Sakallı bir zat cevap veriyordu: 
- İttihat ve Terakki bu yükü o

muzlarına almakla hata etmistir. 
Yaptığımız is bence varım ikalmış 
savılabilir. 

- Niçin?. Otuz üç sene istibdat 
v e tahakküm altında inleyen Türk 
m illetini hürriyete, kanunu esa
'1ye kavusturduk. Bu, bir büyük 
ma:dlıariyet değil midir? 

- Hayır. Belki sizce doiiru~ur. 
Fa-kat ben. Fransız inkılabı !kebi
r ini gözönünde tutarak diyorum 
ıki. bizim inkılfobımız yarımdır .. 
Her varım yapılan is, sakat dernek
t ir .. Zayıf demektir. 

dari ve ictirnai sebeolerle devir -
mek mecburiyetinde kalacağzı. Bu 
devirme anı nekadar uzarsa, fela
ket o nisbette büvür. Ne demek 
isted·iğimi anlıyorsunuz ya! 

MaSkenin !birini indirelim: Hür
riyetin rnuvafiakiyetle Han edli
diğine öi!ünen gene aclam. Selanik 
nosta ve telırraf basmüdiriveti 
başk~tibi Talat Bcvdi. (İttihat ve 
Tera'kki) umumi merkezi azasın
dan olan bu zat olgun bir kafaya 
malik olan Manyasi zade Refik 
!beyle ııörüsüvordu. Hem de bacak 
bacak üstüne atarak ve sigarası
nın dümanlarını büyü:k bir inkı
lapçı i!Ururile muhatabının vü -
züne savurarak .. 

* Manyasi zade Refik Bey, Kızıl 
sutlanın cok yakında bir cevinne 
l:ıareketi yaparak birinci kanunu 
esasi ilanında oynadığı rolü tek -
rarhyacağından korkuvordu. 

Refik Bev endişelcrin<le haklıy
dı. Cünkü. İstanbulda kbdülhami
de icin icin mümasat eden Sad -
razam Sait Pasanın da İttihat ve 

' Teraloki erkanını vere vurmak fır-
satını lkolladıi!ını sezmis bulunu
vordu. Sait Pasa sivasi kanaat ve 
temavüllerini müfrit mesrutivet
perver maskesi altında ızizlemeP'e 
calısırken. oostacı Talat B€vin ze
~a ve iz'anı bu inceliiii ve bu teh 
likevi daha önceden sezmeiie ıkafi 
dei!ildi. 

Maama:fih. Refik Bev bu endi
sesini. temmuzun 28 inci ııünü a:k
sarnı Selanikte vaoılan bir mer -
kezi umumi ictimaında da tekrar
lamaktan cekirunernisü 

Refik Bey: 
- Ya ne lazımdı? Kimsenin bur-

nu ~ana'ITladan basardıgırnız bu in- •- Ben, ikısaca sunu söylemek 
ıkılfı.bı - bazıları gibi - siz de ııni istivorurn. Türk milletini ha'kik.i 
lıcı!cnnıivorsunuz yoksa?.. hürriyet ve refaha kavuşturmak 

- Bu. beğenme!:, beğerunemek istiyorsak, Abdülhamidi hemen de-
meselcsi del!ildir. azizim! Siz, bu 1 virmeliyiz. Zira, Kızıl sultan, otuz 
lıususta tecrübesiz sanlırsınız. Ba- üc senelik bir zulüm ve iskence
husus ki, Fransız inkılabı gibi ta- den. keyfi idareden sonra. masum 
ı .hde meşhur inkılapları da oku- ve mağdur Türk milletinin kar -
ıııamıssınız. şısında hatta basında sahlanrnış 

Yani ne demC'k istivorsunuz?I bir islibdat heyulası gibi durduk-
r:krinizi acıkca söylemekten çe - Ça. istikbale doğru emnivetle vü-
kiniyor musunuz? rümek imkanlarını bulaımayız. 

Hayır cekiruniyorum. Bel'ki Abdülhamidi. ~.1tıa mümkünse, 
l·azmedilmez. hos görülmez endi- yarına bırakmadan, hemen bu e:e-
şesılc vaktini bcklivoru!l')'l. ce devirmeli, hal' etmeliyi>.> de-

- Serbest ıkonusmak icin bun- misti. 
,;an daha ııüzel vakit ve fırsat ele Refik Bevin teklifi reve kondu .. 
rPcer mi? Sizi temin ederim ki, Bu fikre hic kimse istirak etme-
fıkrınizi avkırı bulsam bile - yahut yince. Refik Bev valnız kalmıstı. 
sızın tabirinizle hazmedcmesem H;ılbuki. ııünler e:ectikce. hadi-
hil~ _ siz~ mui!"bcr olmıvacağım. 5eMr, Refik Bevin fikrini tevit edi-

-- Dalga Uzunluğu: -ı 
1648 m. 182 Kc/s. 120 K w. 

T.A.P. 31.7 m. 9465 K c/ s.120 K w. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/ s. 2'!.!!:; 

Saat: 18.00 PrOj!raın. 18.03 
!Müzik: İskandinav musikisi 
(Pl.l. 18.J() Konu.sına (Çiftçinin 
saaati) , 18.45 Müzik: Çiftçinin sa
ati, 19.00 Miiziik: Avrupa halk me
lodiler i (P l.), 19.30 Ajans haber
leri, 19.45 Müzik: Fasıl heyeti, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Müzik: 
Ankara raıtvosu küme saz ve ses 
heyeti, 21.30 Komışma (İstatistik 
Umum Müdürlü_ğü tarafından), 
21.45 Müzik: Radyo salon orkes
trası, 22.30 A ians haberleri; Kam
biyo - Nukut Borsası (Fiat), 22.45 
Müzik: Radyo salon orıkestrası 
23.00 Müzlk: Dans müziği (Pi.). 
23.25 Yarınki proı:ıram, 23.30 Ka
panıs. 

Tuvaletinizi yaparken 
P udra alt:na daima 

KREM 
PERTEV 

sürü nüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoları vardır. 

J 

POKER Trq Bıçaklan 
Düııyımm en iyi tru 

. bıçaklarıdır 

Traş b1çaklnrı gt>ldi. Her yrrde 
bulunur, m:ırka!ına dikkat ediniz 

Depoau : .&ak Dekc.lo ve ş;..:r. 
~s a . bul Tahta kale NO. 51 

Istan ,)ul Emniyet Sandığı 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZİNDEN: 

iki Milyon Maden Suyu 
Et iketi Bastırılacaktı r. 

Münakasa kapalı z a rf usulile lS/10/940 C u ma günü 
saat 10.30 da Kızılay Satış Deposu Direktörlüğünde icra 
edilecektir. 

Taliplerin uümuneaini 
lan olunur. 

görmek üzere müracaatları ı-

Istanbul Emniyet SandığJ 
Direktörlüğünden: 

Emniyet sandığına borçlu ölü F atma varisler.ine il.fın yolile tebliğ. 

Bayan Fatma Hahcıoğlu Abdüsselam mahallesi eski Çıksahn yeni Tekke ""' 

kak eski 6 yeni 8 No. lı bir bap hanenin tamamını birinci derecede ipoetk göStt'" 

rerek 16/5/932 tarihinde 409/13491 hesap numarasile sandığımızdan aldığı ( ı:JO) 
Ura borcu 9/3/940 tarihine kadar ödemdiğinden, faiz, komisyon ve mas::ıri1i ilC 
beraber borç (203) lira (13) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3~02 numaralı kanun 

mucibince hakkında icra takibi ba~lamak üzere tanzin1 olunan ihbarnaıne borçlu'" 
nun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Fatma .. 

/ nın yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebJiğ yapılamamıştır. M.ezkUt 
) kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilf\n suretile yaPıımasını tınıit'" 
1 dir. Borçlu öul Fatma mirascıları işbu nan tarihinden jtibaren bir buçuJc a1 
1 

içinde Sandığımıza rnüracntıa murislerinjn borcunu ödenıcleri veya kanuneJl 
kabule şayan bir itirazları varsa b ildirmeleri lfızımdır. Mirascılar ipoteği ktlf~ 
tarnıazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli : 11rr 
menkul mezk.<ır kanuna göre Sandıkça ıatılaeaktır. Bu ciheUer aliıkadarlarea bil i .. 

nip ona göre hareket edilmek ve berbirine ayn ayrı ihbarname tebliği mnkarrtın3 
kaiın olmak üze.re keyliyct ilan olunur. (9852) 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
Direktörlüğünden: 

Göz Hekimi -
Emniyet sandığına borçlu ölü Tana~ \"arislerinc ilfuı yolilc tebUğ. Dr. Murat Rami Aydın ~-H-at_ı_z Cemal 
Bay Tanaş, Beyoğlu Kiıtipmustafa celebi m ahallesi Baltacıçıkmazı sokak LOKMAN HEKİ!\l 

Beyoğlu - Parmakkapı, İmam eski 7 mü. yeni 15 numaralı bir evin tamamını birinci derecede ipoetk göste- ILİYE l\IÜTEHASSISI 
sokak No. 2 Tel. 41553 rerek 2/1/933 tarihinde 183/15618 hesap numarasiJc s.ındıgwım1zdan aldıtti (1000) Dı'vanvolu ln• 

"'' Muayene ve her fürlü göz V'ıt lira borcu 29/1/940 tarihine kadar öd.emdiğinden, faiz, komisyon ve masari!i ile 1 !Muayene saatleri~ 2,5 - 6. Tel: ızıtl _ 
~!a~m~e~l~iy~~~t~ı!f~ı;ka!!:ra~y~a~~a!ra~s!ı!z~d~ırj·!!!~~==~::::::::::::::'.:::::=:::-:-beraber borç (1004) lira (30) kuriııa varmıştır. Bu tebeple 3202 numaralı kanun il!! ,. ---

mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname borçlu-' 
nun mukavelenamede gösterdiği ikametgfiluna gönderilmjş ise de borçlu Tanaşın 
yukarda yazılı adreste öldüğü anlasılnuş ve tıebliğ yapılamamıştır. Mezkür 
kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ililn suretile yapılmasını amir
dir. Borçlu ölü Tanaş mirascıları işbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay 

., ______________________ __ 

içinde Sandığımıza müracaatla murislerin.in borcunu ödemeleri veya kanunen 
• ' kabule ~ayan bir itirazları varsa bilctirmeleri lazımdır. Mirascılar iPoteği kur-

~-· J Z M / R tarm:ızlar veyahut başh;:an tak ibi usul dairesinde durdurmnzlarsa. ipotek U gayri 

P A MU K M[NSUCATI 
'11 menkul mezkür kanuna göre Sandıkç'l satılacak tır. Bu cihetler alakadarlarca bili-

Türk Anonim Şirketiuden: 
Mamuliıtlil1lıZ kaput bezleri

nin İkt•sat Vekaletince 24/9/ 
940 t&rihinde tesbit edilen fi
atları aşağıda iliın ederiz. 
Tipi En is..... 36 1\1'. !ık tc p J 

D 85 818 Kuruş 
B 90 .916 • 
E 85 879 • 
F 85 874 • 
F 75 800 • 
G 85 778 • 
G 75 710 • 
H 85 749 • 
Leylek 90 735 • 
İsbu fiatlar fabrikada teslim 

olup bedeli peşin ve ayrıca 
balya başına 225 kuruş am -
balaj masraf ı ilave edilecektir. 

nip ona göre hareket edilmek ve hcrbirine ayn ayrı ihbarname tebliği makamına 
kaim olmak hz~ re keyfiyet il3.n olunur. ( 9838) 

oiş MACUNUNU 
1{ullanarak dişlerinizin sağlamlığını ve göz kamaş

tıran parlaklığını kazanınız. 

Her yerde D E N T O L diş macununu ısteyinız 

Sakallı adam, maruf soi!u.k kan- vor, ve Abdülhamit ııizliden l!iz-
live (İttihat ve Terakki) vı. daha 1 -- l 

lıl>ihnı ve centilmenliğini bir ike- Dr HSAN SA!\I 
doi?rusu mesrutivet banilerini için-~ • A - Çatalca kazasına tabi Büyükçekmece nahiyesine merbut Menekse kırı 

İstanbul Kadastro Müdürlüğünden : 

re daha i:ıhar edPrek. den vunnal!-a c•lı·. ıvordu. GONOKOK AŞISI b 
u '"' namile marul çiftliğin kadastrosuna aşlanacaktır. 

- Öylevse arzedeyim, dedi. Bu (Arkası var) Belsoğukluğu ve ihtilatlarına B - Kr.dastro postası mezkur çifllik dahilinde bulunacaktır. 
inki13o benim fikrimce varımd1r 1 :;:::;:::;:;::;::;:=;~~====:: k~. n;ı ı pek tesir li ve t.a:ıe aşıdır. c - Bu çiftlik dahilinde mülkü bulunanlar ııan tarihinden itibaren s gün 

run dei!ilse varın - ·bir irtica hare- llDl . 'I Türbesi N o . 113 nün bitiminden itibaren bir ay içinde yazıp tapu ve diğer belgeleri varsa asıl-
RAMAZAN 1 inci TEŞRiN · · Jikt · 9 KENDiN BiRiKTiR 

ve sakattır. Türk milleti icin - bu- 1359 Hicri ı · 
1356 

R 
1 

D i'Vanyolu Sultanmahmut zarfında posta memuruna mürecaatja beyannamelerini alm.ıları ve bu beş gü-

~ eli dcğurab:lir. Kısa sebebini an- ları veyahut örneklerıle bır e gcrı vermeleri ililn olunur. -.: 864> 

fatayım: Abdülhamit cok zeki ve 
13 2 E~l"ıım. Şehir tiyatrosu 1 1

1 <İ<'Ssas bir hükümdardır. Bizden 1946• Ay ıo, Gün 289• Hıd ır 163 ııııy EPEBAŞI DRAM 1 lll'l.h'--rlar U. Müdürlü..llıu· · :ld-: 
15 Birinciteşri n_ SALI i ~ T ._ 1:1 ._...., 

::ıa~a~!~i~~: ::;r~i::::a .. ~~~~~ V a_kitler ~·s~~ !.za~ ~~ır~ Bu ak~0
1!TMELLs!~t00:0,3o da . - I--Y-e-n-id_e_n_la __ n_zi_m_ v_e_ta_d-il_o_J_un_an __ n_ı_üf-r-ed_a_ı_ıi-,t-e-si"-m-u-cı-b-in-c-e-ı7-8_k_a_,Jeın 

Bir :milletin nasıl sindirilmesini eczayı tıbbiye açık eksiltme usulile satın ahnacaktır. 

.. _____________ UNU IKKAMl"lı'. r..LMU : 

1 adet 2000 liralık = 2000.- ıır• 
3 • iOOO • = 3000.- • 
6. 500 • = 3000-. 

12 • 2~0 • = 3000.- • 
T. iŞ. BANKASI 

~ 11 12 39 1 c•hrin her tara.tına otobüs temin bildil!i eibi, zümrelerin de nasıl Günq u "'"' lI - Muhammen bedeli •2002> lira muvakkat teminatı «150,15> liradır. 
Ö 12 00 6 30 1 edilmiştir. susturulması ica-bettiğini cok iyi l'l~ 111 - Eksiltme 31/X/940 pe~embe günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 

hilen bir aclamdır. En büvük ha- İltindl 15 05 9 36 Sahibi ve neıriyatı idare eden mübayaat şubc>indeki a!ım komisyonunda yapı:acaktır. 
tamız şudur: Ona. mukabil taar- &L--- 17 30 12 00 Bnc _.uharrı'rı' 

1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • • 210 • 25 • = 5250.-
Keşidelu: 1 4ubat, 1 ~:::. 

1 ağcstos, 1 ikinc itcşrin ta ~· --,.. m j lV - Liste sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
ruza ııecmek icin büvük fırsat ve 

1 
Yatsı 19 02 1 31 1 ETEM İZZET BENiCE . d. V - İsteklilerin eksiltnıe için tayin. olunan gtin ve saatte yüzde 7,5 güvenme ı 

Mııkiınlar \'erivoruz. Abdülhamı ı tmu k 4 33 11 02 Son Telgraf Matbaaaı •ı-.-----•••m-••----------~ buaün dei?ilse. yarın. öbür -eün. i- ------------- paraJariJe birlikte ınczkür komisyona mUracaaUan. 4.9888) • ~ 

==============================~==============:===============--======~=======================;===============================================,================="'""" ~ 

!erinde yapılır • 

YftVUZ SULTAN SEliM 
Halifeler Diyarında 

No. 13 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

. . " Yavuz vezırıazamı kestirdi 
Her şehzade, saltanat iddiasile 

isyan eLmişti. Her biri başlarına 
topladıkları memlekPt cocuklarile 
dc·vlet merkezine hi.ıcum ediyor .. 
Nızam ve intizamı yok etmiş olu
yorlardı. 

Bu. sehzadcll'rin vücuclü muzır 
savılabilirdi. Çünkü lıif dinlemez 
olmuşlArdı. Hırsı saltanatla ne 
yaptıKlarını bılmiyorlardı. Devlet 
hC'r gün bir derece daha küçülü
yordu. 

Yavuz, bu çöküntüyü görüp or
taya at:lan bir haliıskiırdır. Eğer, 
Yavuz ortaya atılmayıp saltanata 

neçmemis olsaydı, devlet için mahv 
ve inkıraz muhakkaktı. 

·Ne şehzade Sultan Ahmet ve ne 
de şehzacle Kurkud ve oğulları 
şehzade Aliiettin ve saire Türk 
imparatorluğunu kurtaramazlardı. 

Binaenaleyh Yavuzun gaddar -
ca ve vahşiyane hareketi biraz a
ğır görülürse rle icabı zaman biz
zarure yerinde idi. 

Yavuz, vcziriazarnınt kesti ve 
vezirlerden bir çoğunu yok etti. 
Şehzadeleri de kesip bictiktt'l"I son
ra, hazırlığa başladı. 

Yavuz. siyasetini tesbit ctmisti. 
Garptc ve Tunada durm ak, şarkta 

Türk irnparatorlul(unun başına be
liı kesilen Şah İsmail hükumetini 
devirmek Şıiliiri silip a tmak .. As
yayı elde <:derek büyük bir T~rk 
ve islam imparat.orluğu kurmaktı.a 

Yavuz. bütün kuvvetin kökü 
Asyada oldul(unu görmüştü . 

İşte bu suretle temin hükumet 
etmiı; olan Selim Han İstanbula 
gelip hazırlığa başladı. 

Ortada oğlu şehzade Süleyman
clan başka kimse kalmamıştı. 

Bu sırada Rusyalılar Yavuza 
müracaat ettiler. Sefır yolladılar. 

Rusların Yavuzdan talepleri şu 
idi: 

- Lehistan ile Litvanya biıleş
mişti. Macaristan ile Almanyanın 
da karobet sevkile bunlara mail 
oldukları eözüküyor. Bu devletle
rin birleşip bir kütle haline geliş
leri Türkive ile Rusyanın menafi
ine mugavirdir. Binaenaleyh. biz 
de birleşip bunların üzerine yürü
yelim .. 

Yavuz, Rus sefirlerini huzuruna 
kabul etti. Rus sefirleri padişahın 
hururuna diz çökerek girdiler. Yer 
öptüler. 

Yavuz, Ruslar n talep!Prini ka
ilıu l etmedi. Red de eylemedi. 

Rus elçilerine şöv le b ir cevap 
verdi: 

- Şimdi, İran ile meşgulüm .. 
Bu sefer bittikten sonra sizinle ko
nuşabiliriz. 

Yavuz, Jlusların ne demek iste
diklerini biliyordu. Ruslar bizi a
let ederek Avrupada kendilerini 
iz'aç eden kuvvetlerden kurtul -
mak istiyorlardı. Bızi Avrupa iş
lerile uğra~tırarak zayıf düşür -
miv~ calış;yorlardı. 

Sonra. tahtı idaremizde' bulu -
nan Kmm hanl:gı yüz binlerce 
süvari :le Moskova önlerine doğru 
daima akın yapıyorlardı. 
Krım hanları Litvanyava da 

kuvvetler gönôeriyordu. Ruslar 
bu TUrk akınlarından kurtuLmak, 
müstakbelde kuvvetli bır devlet 
teşkil etmek için Türklerle dost 
olmak, Ru,lan ez:ınek istiyenleri 
Türk dostluğundan istüadc ede
rek ezmek ve serbest kalrnak yo
lunu tutmuşlardı. 

Bizinı ekseri müverrihlerimiz, 
Ruslar:n Yavuz Sultan Selime u
zattıkları dostluk elini reddetti -
ğinden dolavı taan ve nesni eder
ler. Hattii. daha ileri giderek Ya
vuzun bu siyaseti ve dostluğu ka-

bul eLmediğinden dolayı bilgisiz
lik yapt.gaı,ı yazarlar. 

Halbuki, Yavuz uzağı görmüştü. 
Ruslar daha o vakitler yeni ,k alk ı
nıyor larclı. 

Ya,•uz Sultan, Rusların r ahat 
ikalmalarında menfaat görmemişti. 
Onların Kırım hanları tarafından , 
Litvanya ve Lehı.ı,tan tarafından 
daima taarruzlara uğrıyarak za
yıf dıi.şmelcrini istiyordu. 

İşte, bu sebepledir k i Yavuz Rus 
elçiler ini atlatımıştı. 

Sonra, Yavuz küçük ve büyük 1 
Asya ile tekmil Arabistanı ihtiva 
eder. ibr imparaLorluk kur mak az
minde oldul(undan Ruslarla dost 
olup onları takviye edemezdi. 

Ruslar. ilk olarak Yavuzun ba
bası Beyazıdı Veli zamanında "el
çiler göndererek b ir takım menafi 
elde etmeğe çalışml!i t ı. _ 

Yani Ruslar yavaş, yavaş kuv -
vetlenerek Türklük üzerine doğru 
musallat olmağa savaşıyorlardı. 

En son Kazan han lığını yıkan 
Ruslar tekmil Türklüğe hakim ol
mak için harekete geçın iı; lerdi. 

Fakat Türk imparatorluğunun 
emr i idaresind e bulu nan Kmm 

hanları R uslara hiç göz açtımıı -
yord u. 
Kırım akıncıları yüz 'bin, elli 

bin olarak Rus diyarın ı d aimi ta
lan halinde bulunduruyordu. 
Kırım akmcıları L itvanya, Le

histan ovalarına kadar uzanıyor 
ve ön lerine gelcnı eziyorlardı. 

R uslar, garptan, cen upt_an dai
ma tazyik altında idiler . işte, bu 
tazyikten kurtu1mak icin Yavuz 
Sultan Selimi dostlukla ellerine 
alrnağa çalışıyorlardı. 

Yavuz. öyle kolay kolay ele ge
çecek takımdan bir şahsiyet de -
ğildi. O, uzaiYı gören b ir hakandı. 

Bu sebeple Yavuz Rus elçilerine: 
- Şimdi İranda tesviye oluna

cak işler var. Anlar bittikten son
ra Rusvaya sefir gönderecek, it
tifak akdi çaresine bakacağız .. 

F akat Yavuz, İran dönüşünden 
sonra Ruslara ne sefir yollaclı ve 
ne de Rusların tekrar gönderdiği 
el~ilere kat'i bir cevap verdi. 

Yavuz, Kırım hanlarının Ruslar 
üzerine olan akınlarını da önle -
-"edi. 

R uslar, Kırım a1<mcılarının R us 
divarna tecavüzlerini durdurmak 
için Yavuza müracaat etmi~lerdi. 

Y d .•. vaP ıosa avuzun ver ıgı cc 
veciz idi: ediidll' 

- Her ne kadar Kırıın Y Jı l<ıır· 
r emizde ise de müstakil h~~rııllll' 

Ruslar, mütemadıyen ıurıdıY 
Jar la muharebe halinde ~urıll ıeJı: 
!ar. Kır:m akıncıları Rus 3 ıi" 
!bir belası idi. •e ga 

Yavuz, Tunadan yu karı ' 1hu t~ 
ta ecnebi hükı'.ımetıerle s_uy·ııl•dr 

JS 4.• • " 

min, dahilde bulunan ,ali sı. ıl 
teskin ettikten sonra, ·k"~ et1flıs, 
d etle hazırlık larına dhva eJ<et ıB~I 
Artık Iran üzerin.e .. .3~e Saf~ , 

manı gelrnişti. Şıılı!(ı al< Ja 
devletini ortadan kal dırfl' .. eti 
zımdı. . eJcserı) il 

Esasen, Safevi devJetıt" j,;ı119i, 
Türklerden müre~cp ı~eıir1cr 11 
Şah T ürktü. Maiye~ı ~rdu 1arıf;,ı 
n in ekserisi Türktü. d3,•er 
kısmı azamını Türk cen,.. 

idi. . . ısıl\1 --:-
- lKJNci K t>FEflf l, 

. ÇALDIRAN S vııJ<ti ıı;.3ıı 
Iran ile 0arpışmak ffaJcı .• ıe 

t T ınuva ~e" 
mişti. Şah smaı ın . e ,.er"" tclY 
Türklük şanına nakıs i,.8dr 
id:. Hatta. na-kisf'<lcn ~ı,..,,rılU· rl 
like teşkiline kadar va afll' '" 

(P•·" 


