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Sovyetler ve 
Roman yanın 
• 
1fgalinde yeni 

bir safha 
Roman)'<lllJll iıgalinden 
Souyetl.rin haberdm 
edilmemif bulıınduğıı· 
ilan T aa ajaıuı tmafın
datı iliin ..Jümui Sov
Yetlerin cnn halindeki 
•ükütlannı çözmiye ya· 
ramlf ve ucziyeti bir 
derece Jalıa aydınlat • 

~ "'•Jtır •• 

~ETEM iZZET BENiCE 

~~~anyaya getirilen Alınan 
i,lı. tııın miktan her gün birın 
~ lttnıaktadJr. S..Lihiyelli Jı.ay
>11ııı.;tııı Verditi nıalılınata göre, 
lııı ı\lınan fırkası 8omı111yaya 

""'' ıı· .... şiir. 
~lljkd.isebin ilk güııil ihtimalleri 
l;j,Qd •derken, ba işgalin berşeyin 'l .~ ~vyet Rusyayı tehdit et
~ "tiza ettitini ve Romanya
ıı_ ,~cak herhangi bir hareke-
t. •lllt zamanda Sovyet Rusyayı ,. 
' li •dar edeceğini izah etmiş
'->.Q u 1bütaJeamı:ı ıu sebeplere 

<\..._ 1Yordu: 
~~lııı Sovyet Rusyayı bitaraf bu
~QJ~1 lh"Cbur etmek ve Bal -
~Q~l 8 kalll herhangi bir mü -
~~ e.len ınesıcyliye'rek tecrit et-

il_.. 
lııt~l~"Vyet - İngiliz - Amerikan 
~lııı sına mani olmak ve üçler 
~fe ~ıı ldıditkıir gayesini fili hır 
ıı,.~ 8•eketi ile de takviye ey • 

~t.. ~· ~de S •hvercilerin zaferi takdi-
'ıiı lı<ık"Yet Rusyayı da en mü
~tı· !asından, yani Romanya 
,.~Q 'ilden vurmak ve •şarka 
1 "· • )·ayılmak. 
• '<•le -· "tii11 Moskovanın o günden 
~'.tııae devam eden sükutu, buna 
~Q ın eden •Romanya hareke
\ıtdaı So~yetlerin daha evvel ha
l tı le edılmesi• gibi havadisler 
ı' ıı,,~•ddütJere yol açtı. O vakit 
ı! ııı,11 et • Alman münasebatını 
~ı ~,t faatıerini tahlil eden di&"er 
~ tla S:,llı•zda Sovyetlerin Balkan-
11•n ,1,•Yet Rusyanın emniyetini 
'ilıdaı/~adar eden bölgeler hak
İl<t~ 1 sı:uetleri ile Almanların 
~ ıııtQ~0rru. siyaseti arasında 
1 !d'l aa~ telifine imkan tasa\'· 
~'.he,~ ~ırııy~ceğini i:ah eylemiş 
~~l 8 de Sovyetlerın bAdisatın 
1~kla,~• intizar etmekle bulun
~~n,1 hııa lıükmeylemişlik. •'.hs• 
~İle bu· s.~bah neşrettiği bir teh
i\ kııv utun bu vaziyetleri ve 
~ ~ b· ' 11•n •sır. halindeki süku
~ bu'ı' dereceye kadar aydınlat· 
·~ uııuyor. 

'•·· ''· ıı. ı,tııdeıı 0nıauyanın işgal edile-
ı, 11111 ' bııraya gelirılen Alman 
\.h ~I 111 nıaJssat ve gayelerin • 
1\'•da">kova hükiunetinın asla 
• •·ı r •dilnıcnıiş buluadugu· nıı r. , .• 

• •u, .. •nıcktedir. 
·~ Ulul' . ıı. •a1. · Or ki, Almanya Sovyet 
1,

1 
b, 10\k•rsı Roınanyanın işııali 

~.~b'ı•tı cd~fiii, hem de te<.ıvtizi 
liı <ır 1j·1 e hır emrivaki yapmı"itır. 
\ ·I \·a · · "'"te lı~·et: Sovyetlcrın in -
~:b• ~.Aırıerika ıl~ anlaşarak 
ı~ ''•llc/~ahalesine ve Rumen 
), •a;;1 

1~ de geçirmesine karşı 
·~ı' ıtıb· 11 <1111 il 1 Almanlar veya lıal-
~ı lııevr •lkanlarda uuıunıi ve
ı;,baıııti11 ll'ıahıyetıe yapacakları 
hb lı Sn . bır istila teşebbüsüne 
ti~~ ey~:l'Ctlerın mani tedbır il· 
ı, 1 1t. 'l' Cttıclerioi de önlemek i
~ ltıı.y •caviizi vaziyet ıse Sov
ltıb '~e~Yı cenubundan vurmak, 
>11 ~it \>de tesis olunacak tah
~1n.'1Qllaıı e tayyare üslerile Sov-
1'ı,:'.'\sı., lllasın.ı imha e) lemek, 
t,1'.haıed a atlamak ve bırınci 
~u 11lııelr. e lla":fi petrollerıni ele 
t,,d b~lde l:•ycsıne matuf olabilir. 
lıd'liii ıı;,~~C&vüzl mahi)elte de, 
~ıı '~i ~ 1Yetıe de olsa Ronıan
~.~•tııı111Jfa! 1harckeıi ve Alman· 
''d.ılı.ııı ve' .;"'"'•n motörize fırka-· 
)'t ıııu 1 ava ku,•vetlerinin bu
lıt1~lııııi;~adiyen arttırılışı Sov
llıı,b ne ıı.ı;ne \'e So\')·et nıenfa
ltı 'dit şı Vurulan tam bir 
~~na ••k1 İstikbalin karanlık 

~ı·1~~~eı 1, 
1 •n bir işarettir. 

~.h'~a ha•usn için her ne kadar 
~ıı. 111 • •binin dı•ında kalmak 
1- ' h· ' 11 Ur d ' .. it;; •t 1 a kuHelli bulun· 
>,~ ~uı_ıt•l'e ise de bu gaı·enin 

•ı " et · ' · l·~va lllı)"ece:}'i ve bıçağı:p 
(!) ş kenı.iğe da\ anacoık bir 

eıanı, 3 ünc'u. $ahifed11) 

, . 

Almanların Jlomaııyaya Wlın tecrübeleri göstermek iizere geördikle ri söylenen toplu tanklardan biri 

BiNGAZiDE 
BOMBA 

YAGMURU 
Rıhtımlar yıkıldı, gemi

ler yakıldı 
Kahire 16 (A.A.)- İngiliz ha

va kuvvetlerinin tebliği: 
İngiliz bombardıman tayyare -

leri 13 • 14 teşrinievvel gecesi Bin
( Devamı 3 üncü sahıtede J 

İta/yada 
Yunanistanla 
meşguliyet 

Atina 16 (A.A.) - Atina a
iansı bildirıyor: 

.Jiornale D'italianın bir ma
kalesi, bazı yabancı aianslar
da, şımali Yunanısıanın et • 
nolojık vazıyetı hakkında lü
zınnsuz münakaşavı mucip 
oldui!undan, son bır defa dtıha 
hatırlatmayı faydalı buluvo
ruz kı, bu mıntakanın tam Yu· 
nanlılıı:!ı münakaşa ıtötürmez 
hır mahıyet arzetmektedır ve 
bu halk, b\Jl\Jn ihtımallerde, 
Yunanistanın diiler mmtaka -
Jarındakı kan kardeşlerınin 
avni yüksek vatanseverlik his
leri ile mütelıalli bulundu~
nu isbattan h3.lı kalmıyacak -
tır. 

Gazlere su 
karıştıranlar . 

takip ediliyor 
Hileli benzin ve petrol

ler hangi semtlerde 
bulunuyor? 

Son ıtünlerde pi yasada küçük 
tenekelerle satılan ve bazı fırma
lara aıt olan pelrollerın su ile ka
rışıl< bulundui\"u h>kkında al&ka-

<Devanu 3 uncu aıahU~e> 

1 KISACA 

Romanyada iktısadi 
buhran · 

Ajansların ha her verdifıiae gö
re Romanyada iktısadi buhra.n 
ba famıştır. Ekmek iki misli fiata 
çılı.ını<, et satışı haftada üç Jiiııc 
iııdirilnıis ve ber~e.v bUlla ıwııal 
bir hal almış. 

Bizim mah•tla koa~uyonl.u 
da: 

- Nasıl mıinıkün olur da inıoaıı: 
•Namıibank kadtmin NUü Fırat:ı 
kuruttu• ııu.-,raını Jı hrlaınaı, bll 
VBll)"t..'tte! 

D..ıi. Hakkı da ~·ok dqil, ifte 
Holanda, i tc Daninıark.a, i te 

İngilterenin 
yeni harp 
masrafı 

Lonclra 16 (A.A.)- Röyter 
bildiriyor: Dün neşredilen bir 
tek sahifeden mürekkep bir 
beyaz kitap parlamentodan, 
harpten doğan masrafları kar
§ılamak üzere bir milyar İn
giliz liralık nıunzam kr~di ve
rilmesini istenıektedir. 

AFRiKA'DA 
ALMANLAR 
YOKMUŞ! 

Stef ani ajansı yeni bir 
tekzipte bulundu 

Roona 16 (A.A.) - Stefani ajan
sı bildiriyor: 

Bır İnııiliz aiansı. iyi b.iı mamba
dan alındığını söylodii!i bir l:ab0r

<Dcvamı 3 üncu .s:ıhlfcde) 

Şo r yo 
emiyor! • 

ıs 

Istanbulda asfalt yollar çoğaldıkça 
kazalar mütemadiyen artmış! 

Şoförler cemiyeti reisi yalnız parke 
ması için belediyeye müracaat 

yol yapıl
etti 

Son senelerde İstanbulda asfalt 
vol inşaatı bır havlı ilerlemıştir. 
Tetkiklere ııore en pahalıya mal 
olan yollar beton yollardır. On • 
dan sonra sıra ıle parke yol ve en 
sonra da asfalt yol ııelınektedır. 
İstanbul .beledıvesı diiter yollar
dan daha ucuza mal olduğu icın 
astalt yol yapmağı tereih etmek
tedır. Halbuki asfalt yollardan her 
nevı motörlü nak.ıl vasıtası kul • 
!anan şoförler cok sıkayetcidir. 

Soförlerın stl<avetını nazarı dik
kate alan soförler cemiveti. vila -
vete bu yolda bır müracaat yap -

mavı ve asfalt yoldan sarfınazar 
ederek. patke yol inşaatına ehem
mıyet verılmesinı ileri sürmekte
dir. 

Bu hususta belediyeye müracaat 
eden İstanbul soförler cemıyeti 
reisı su si.kavctte bulunmaktadır: 
CEMİYET REISİ NE DİYOR? 
Asfalt yol, ıslak olduğu zaman 

çok tehlike!ıdır. Orta sür'atle a
rabanızı sürerken ıbırdenbire fren
yapmak istersenız muvaffak. ola
maz. ~iki önünüze çıkan vatan
daşı cımersınız. Belk.ı ıstatistık 

(Devamı 3 iıncü a.:\hllecte) 
~~~~~~~~~~~~..,--~~~~~-

Beyazıtta bir gecede 

1 ı~t~ra!an_ d~kkilnlar 

!
Beledıye; ınkılap muzesının· meydana çıkarıl

ması için geceleyin dükkanları yıktırdı! 

... or\.'f'(', i .. te rolon~ a, ışte Fnnn. 
işte Belçika ve Whayet.. ı~tt, ı 
Ro.DluY•!. • • • 

BoyllZ!lta clü.n ı;ccedcn itihıırcn dükkıinlarm yıkılmasına başlandı 
(Y cızısı 3 ü1ıcıi sahifede) 

Ç_orçilden 
sualler 

Yeniden resmi beyanatta 
bulunmak için henüz 

zaman gelmemiştir 

Yaşamakta 
devam icin mü-

• 
cadele ediyoruz 

Zaferi kazandığımız gün 
neler yapacağımızı daha 
iyi düşünecek vaziyette 

bulunacağız 
Londra 16 (A.A.)- &öyter bil

diriyor: Dün Avam kamarasında 
bir suale cevap veren Çörçil de
miştir ki: 

•Harp gayeleri hakkında, çok 
ciddi surette nazarı dikkate alma· 
rak şimdiye kadar yapılan umumi 
bevanat dışında, resnıi bir beya
natın yapılacağı zaman henüz gel
memistlı.• 

Ayni mesele hakkında mütem
mim bir sual daha sorulmuş ve 
rürcil, buna cevaben de ŞU sözleri 
S(iylemiştir: 

•Herhangi bir kimsenin hu harp
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Türk - Iran 
hudut 

münasebetleri 
Hoy şehrinde muhtelit 
bir komisyon kutuluyor 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran 
hükumeti arasındaki hududa mü
teallik münasebetleri tnnzim mak
sadile İran lıükiımetiuin Hoy şeh
rinde muhtelit bir hudut komis • 
yonu toplanacaktır. Bu komisyon· 
da hükfınıetimiz namına Hariciye 
Vekaleti ikinci daire umum mü
dürü Faik Hazar ile Genelkurmay
dan kurmay yarbay Hilmi Erbnğ 
bulunacaklardır. 

Bu sabahki 
ekspresle 
gelenler 

Romanyadaki İngiliz
lerden bir kısmı 

daha geldi 
ıNorveçin Almanlar tarafından 

isgalı sırasında Isvecc ıntmıs olan 
incılız salibıalımcr ııenclerınden 
25 kısılik bır gruo stokholmden 
Rusvava l?CQ!Tlisler ve Sıvanetya 
vaourıle lımanmı.ıza ııelmi$1erdır. 
Bunlar bu sabah Toros ek<oresıle 
şehrımızden Filistine hareket et
mıslerdır. Bu sabahkı kom·ansiyo
ncl ıle 16 erit miıltc>cısı ve o'ılilıc • 
den iıc Turk muhacırı !stanbula 
ııclmislerdır. 

Romanvadaki İnııilızlerden bir 
kısmı da bu sabahkı ekspresle 
Bükresten s<>hrınıızc ııelmislcr ve 
Sirkecı istasvonunda dostları ta • 
rafından karsılamnıslardır. 

Yeni tarihi tefrikamız: 
Meşrutiyetin ilanından Mon
dros mütarekesine kadar 

Perde Arkasında 
Oynayanlar? 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
Dün başladığımız çok heyecanlı 

ve meraklı tefrikada yakın tarihin 
en karanlık 'e gizli kalmış nokta
larını öjireneceksiniz, Dünkü ilk 
tefrikamızı bazı okuyucularımızın 
gürmcmis olması ihtimalini düşü
nerek, buglin hulasası ile birlikte 
de\·amını neşrediyoruz. 
~ . . . ~ . 

·~ . 
~-

linci TEŞRiN 1940 

Sahip ft Bqmuharriri: YIL: 4 
ETEM İZZET BENİCE 

Bir tayyareye bomba taşuııyar 

l adiseler karşısında 

Türkiyenin vaziyeti 
tek disiplinle milli 

müdafaadır 
Davamız, gücümüz yettiği kadaı sulhu ve 

il cebir olunur isek, memleketin bütün imkanları il! 
ile hürriyeti müdafaa etmekten ibarettir U 

• 
Ankara, 16 (Husu:ı:;l muhabirimiz -

den) - Bu sabahki cUlus> gazetesin
de Falih Rıfkı Atay cTek dlııiplin: mil
li müdafaa> başlığı altında yazdıi.'l 
başnıakalesinde, bugünkü h<idiscler 
kar§ısında Türkiyenin vaziyetinden 
bahsederek diyor l<i: 

cHarp dış1nda kalmak, harbin sira
yet ve 1btili1tlarında lıiı; bir menfaat 
aramamak, fakat minen ve maddeten 
ve mütemadıyen hürriyet ve toprak 

Tren rayları 
tramvay hattına 

döşenecek! 
Is tan buldaki tramvay

ların °/0 7 si 
depolara çekildi 

Ü küdar tram\'aylarında bazı 
hatlara tren raylarının döşenebi
leceği anlaşılmıştır. Belediye bu· 
nu Dahiliye Vukôletine bildirip 
sür'atle mÜsaade istemiştir. Üskü· 
dardan cıkarılacak olan raylar da 
İstanbul cih~tınde kullanılacaktır. 

Malzeme azlığı yiiziindcn İstan
bul cihetindeki arabaların % 7 si 
depolara çekilmiştir.': 6 nisbctin
de araba da ihtiyat olarak ayrıl -
mıştır. 

ÇE~ÇEYE 

utlak 
Türk ordu::;u, dniına kendi 

zaman ve ınek5nıntt nisbctlc 
dördüncü l\-lurat dc\rindenberl 
hiçbir defa bugünkiı kadar ku~
vetlı olmadı; keyfiJet ve kem
m"cı bakımından bugünkii 
kemalini ifade etmedi. 

Tiırl< orduı,u, daima kendi za
man ve mekanına nisbetle hi.ç
bir defa bugünkü kadar iyi 
kumanda ellerinde bulunmadı. 
Harp kıymeti noktasından tır
naklan bile radyom madeni ka
dar pahalı ulan Mehmetçilı, bıç 
hır devirde sırtını, midesini, si- · 
l&hını ve bilgısıni bugünkü ka· 
dar pekleşmiş hissetmedi. 

• 
Türk ordusunun madde kıy-

meti, eğer bugünkü Avrupanın -
birinci plandaki ordularından 
bırini temsil ediyorsa, onun ru
hi ve manevi manzarası, bütün 
y~r:i'zünde rakipsiz bir üstün
lük bclirtıyor. 

Makine ve onun doğurdtığu 
ruhi bozgun hnasına istinat· 
eden bugünkü harp taktika•1ı, 
kura~ındaki bomba ile tankla
rın altına atılacak ~erdengecti

leri, tümen tümen yalnız Türk 
srdusımda bularaktır. 

Maddo kıymetlerini.ıı lıp ka· 

müdafaasına hazır olmak, 1939 _ 1940 
harbi Türkiyeyi bu disiplin ic.inde 
bulRluşlur. 

Davamız, gücümüz yettiği kadar 
sulhu ve cebir olunur isek, memleke
tin bütün imk~lıı.rile hürriyeti mu ... 
dafaa etmekten ibarettir. 

Biz iki kazanç ihtimalinden birini 
seçmedk. Cumhuriyet Tü.rkyesinin an
'anevl yolunu takip etmeğc sadık kal

( Devamı 3 üncii salıi/ede ) 

Çakmakçılarda. 
bir atölyede 

1 yangın çıktı 
Bir terzi çırağı 15 metre
den kendisini aşağıya attı 

bir işçi de bayıldı 
Dün aksam Çakmak.çılarda Ra

faeltn kaucuk ve muşamba "tJ. \ ı..:· 
sınd<" ·bır yangın çı.kmıstır Mak.nc 
üzerindekı mumun devtilmesll•: 
çıkan bu vangından kurtulmak 
içın; ayni katta terzi çıraih :9 va· 
sında Kıaya 15 metreden kendrni 
sokaı!a atmış ve ağır surette yara
lanmıslır. 

Sara isminde bi risci kadın da 
llıevecandan bayılınıs ve hastd • 
r~, c kalnırılmıstır. 

hakik 
NECiP FAZIL KISAKUREK ------·----- -

dar tetHkkj clnıi~ ohon~ı. ruhun 
,,..e ruhl·uların pr,·n~iplerini za
fer\_• uJaştlrr.:11~; makint en bü

; ·ük terakki~ c erdikten sonra 
ruhun enıriudc oldugunu apaçık 
belli etmı~tir. 

Kaplunıl>aı(alar gibi tokıı~on 
yetıni~er tonluk zırhlı arabala
rın se,1 iı:ı.lcrind"" nasıl bir ruh 
kuvveti bulunması liizım ııeldi· 
ğini hesap edin!. 

Bu rulı km•\·etinin tükenme& 
madeni l\.lehmet~iğiıı yüreğidir. 

• 
Türk ordusun~ın alet gayt.-S: 

ne za)-'ı(, ne de ku\"\·etlinin elin
den rızkını almak değil; ister 
za~ ıf, ister kuvvetli~·c kar ı, 
Tıicküıı hak \e rızkını koru -
nıak .. Bu gaJe ile bugün Tür!: 
nı.illetinde , .e Türk ordusunda 
esen harp .şe\"ki ınisli ,.e benzert 
görülmemi~ bir düğün havası 
dol'ıurmaktadır. 

Türk.milleti \'e Türk ordusu 
kaderin bütün milletlere açtığı 
~rtin imtilıaıuı girmek vaziye
tinde kald~ takdirde Allahm 
izni ile tam numarıı alacır.ı, sa
ati. kıı' vetlr ,emniyetle, ııevklo 
ifade edecektir. 



BOZUK 

PASTALAR ·~·· 

Bfr gazete havadisine gö -

re, şehirde aatılan P'<~!alnrın 

yüzde sekseni hozuktı.~r. Ni -
çin yüzde 70, veya yüzde 90 
değil de, yüzde 80?. 

Acaba, fitler, grafikler, 

cetveller ve rakamlarla kat'i 

!!tatiatiğini mi yapıD§ılar?. 

BOZAYI 

SEVMiŞLER 

Amerikalılar, bize müra • 

caat ederek, hozanın nasıl ya· 

pıldığını aormu§lar. Demek, 

İıtanhula gelen bir Amerika

lı, tesadüfen boza içmit :ve 

ho§una gİtmİ§ olacak •• 

İyi amma, boza yapıp İç • 

mek için, daha evvel, ensede 

boza pi§irmesini de öğrenme· 

li. Biz, o işi biliriz. 

BOŞUNA 

ZAHMET 

Belediye, odun fiatlannı 

hala tetkik ile metgul.. Gali

ba, bütün İstanbul halkı luı
lık odun ihtiyacını temin et • 

tikten sora, bu tetkikat da bi

tecek!. 

Odun vaziyetini yerinde an

lamak için, İğneadaya bir 

memur göndermi§ler. Vah, 

vah, bo§una zahmet! Ayol, 

İğneadada odun kaimi§ mı· 
dır ki?. Bütün odunlar, tüc • 

carın buradaki depoıundadır. 

MEVSiM 

iCABI 

Sonbahar kendini göster • 

di •• Arkasından tabii kı§ ge • 

lecek ! • Şimdi açıkgözler ne 

yapacak?. Buz ihtikarı de

ğil ya .• Mevsim icabı, bazı it 

güzarlar, paltoluk ve manto

luk kalın kumqları piyasadan 

toplayıp aaklamağa bqla • 

mı§lar. 

Dünya hu •• lı hilenin, kılıç 
kuşananın!. 

Fakat, böylelerine kılıç ku· 
ıandırmamalı, kılıç vurmalı!. 

AHMET RAUF 

Mide beklemez 
İlk mekteplerdeld fakir çocuk • 

lara yardım için mıntakalarda hi
maye heyetleri var<lır. Sorıra, ayni 
mevzu ile uğraşmak üzere, daha 
geniş faaliyetli bir birlik kurul • 
muştu. 

Mektepler açılmıştır. Bu birlik 
ve himaye heyetleri tezelden faa
liyete geçseler de, çocukların gıda
sını, kitap, defter ihtiyacını temin 
etseler. 

Btl"RHAN CEVAT 

Sahil 
yolu 

K.asımpaşadan Sütlüce· 
_ye sür'atle yeni bir 

cadde açılıyor 
Sütlüce - Halıcıoı!lu - Hasköy • 

Kasınıpaşa sahil yolunun sür'atle 
açılması kararlaştırılmıştır. Vali 
ve Belediye reisi B. Lütfi Kırdar 
dün Mezbahada, Darülacezede tet
kikler yaptıktan sonra ibu yolun 
bazı yerlerini de gözden ~eçir • 
mistir. 

Sahil yolu Beyoğlu - Hürriyeti 
ebediye - Mezbaha yolundan 7 ki
lometre kısa olacak ve bazı istim
lakler vaoılacaktır. 

İstimlak edio yıblmal:ırı icabe
den ev ve dükkanlar yakında ma
ıhallerinde tesbit olunacaktır. 

Yolun şimdi cok bozuk olan ikı
sımları da sür'atle tamir olunacak
tır. 

Tekmil bu faaliyete en kısa bir 
zamanda başlanılacaktır. 

Mekteplerde spor §ampiyonası 
baılıyor 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
şehrimizdeki kız ve erkek lise t · 
!eri arasında bir spor şampiyonası 
tertip olunması kararlaştırılml.'i\ır. 
Futbol ve voley ;x,1 ınüsabakala -
rına önümüzdeki a,· ın 2 inci h.ıf
tasında başlan ı lac~kt r. 

1 inci haftada da fikistürler tan
zim olunacaktır. 

·--<>--

Mektep1erde bulunacak 
malzeme 

Acılacak 'köy okullarına ııön • 
derilecek mekteo levazimatı tes -
bit edilmistir. Mekteplerde bay • 
rak ve bavrak direği, Türkiye ha
ritası. Atatürkün fotografı. yazı 
tahtası, masa, saat. bir kutu. tebeşir 
bir şişe mürekkep, cam holska, 
vazı kalemi, metre şeridi. makas 
ve saire bulundurulacaktır. --

Hani karagöz? •• 
İstanbul, kuvvetli ve orijinal bir 

phsiyet sahibidir. Bir takım içti
maı l<ıymetleri, adetleri, usul ve 
an'aneleri vardır. 

Bütün şarkta bir ibadet ayı olan 
Ramazan, İstanbulda, ayni zaman
da bir eğlence ayı haline gelmiş
tir. Yaşlılar, pekala hatırlarlar, Şeh 
zadebaşının, ·Direklerarasmın es
ki Ramazan geceleri bir ilemdi. 

Ramazana. bütün şehir, yedisin
den yetmişine kadar hazırlanırdı. 
İstanbul ramazlarının bir bn~usi
yeti de çocukların Karagözü idi. 

Gecen gün, eski bir ahbabı zi
yarete gitıniı;tim. Bu evde Ranıa
zlln kavlen ve filen mevcuttu. Ev 
hallundan on yaşlarında bir çocu
ğa: 
. - Karagöze gidiyor musun, de
dim. 

Bana bilmukabele şu suali sor
clu: 

- Ne Karagözü?. 
Ben, çocuğa sorduğunı suali dü-

Herkes 
ok y_.cak 
T eK.mil köy çocuk.lan 
ve odacılar için de 

mecburi tahsil kondu 
Maarif V ekatetinden İstanbul 

vila;vetine dün gelen bir tezkerede 
eititmen eytjştirmek üzere acılan 
kursların yakında tedris ınüdde -
tinin bitirileceiti bildirilmektedir. 
Kusları ikmal edecek eititmen

ler kendi köylerine veva köyle • 
rine yakın köylere ı;!Önderilecek -
tir. Eğitmenler, askerlikten çavuş 
olarak tezkere alanlardan seçile
cektir. Bunlar yetiştirilip vilayet 
!köylerine dağıtıldrlı:tan sorıra önii
müzdeki yıl her köyde 9. 10, 11, 
12, 13 yasında bulunan çocuuklar 
mecburi olarak köy mekteplerine 
devam edecektir. 
Diğer taraftan odacılık. hade -

melik için dahi olsa resmi bir vere 
girmek istiven herkes muhak'kak 
okuma yazma öi!renmis olacaktır. 

şünmeden irat etmiştim. Sonra, lstanbula getirilen kıymetli 
tedai ettim ki, çocuk, Karagöz, di- ' bir define 
ye birı;ev bilmiyordu. 

Karagöz oynatılan yer olmayın- Rizcde kuvumculuk yapan Ab-
ca; Ramazanda, mahalle bakkalı- dullah adında birisi bahcesini ka
nın camekanını mukavva Kara- zarken bir mikdar altın lcvhalar
gözler süslemeyince; geceleri, el- dan mürek.1<ep bir define ·bulmuş 
de fener, komşu çocuklarını Kara- ve bunların bir kısmını karısına 
göze götüren bir ihtiyar kalfa ol- vererek dün vaourla şehrimize 
mayınca, çocnk, Karagözü nereden gelmistir. Fakat Abdullahın bir 
bilsin?. komşusu keyfiyeti Rize müddei -

Bir müddet evvel bazı resmi umumilii!ine bildirdiğinden karı 
makamların, hatta, bazı terbiye lkoca dün vapurdan cıkarken va -
profesörlerinin Karagöz temaşa _ kalanmışlardır. Mahkeme her iki-
sıru ihva için teşebbüsler, tecrü- sinin Rizeye iadelerine !karar ver-
beler yaptıklarını hatırlıyorum. mis. define müsadere olunmuştur. 1 

Ne garip... Halbuki, Karagöz Müze müdürlüğü bunların ço.k es-
zevki çoktan deği~miş, bn zevki ki zamanlara ait olduğunu ve tak-
yaratan cemiyet büyük istihaleler dire kalırsa bir milyon lira ede -
geçirmiştir. İçtimai kıymetler zorla ·-;b:il:ec=e:i!ı:.n:i=s:ö:vl:em=:is:tı:.r:·====:;-
kabul ettirilir mi?. 1 ı 

Karagöz artık ölmüştür. Onu P Q L İ S 
hortlatmağa uğraşnuyalım. Şimdi, y[ 

cocuğun koştuğu yer sinemadır. l\f AH KEME LE R 
Sinemayı, çocuğa zarar vermiye-

Ay başında Edirtıekapıda ~:~~l~~~kis, terbiye edecek hale Beyaz zehirden 
bir orta mektep açılacak RESAT FEYZi • • 

Maarif Vekaleti Karagümrük or- ~=~=::;=====~===~ kurtulmak JStJ-
ta mektebini gelecek yıldan itibaren 11 ı 

liseye tahvil etmeği kararlastır - J5ÜÇÜK HABERLER _ k f f 
ınıstır. *Şehrimiz Halkevlerinde spor !aa- yen mev u • 
Diğer taraftan av başında Edir-

nekaoıda da bir orta mektep acı- liyetine daha ehemmiyet verilecektir. Hapishanede cereyan eden bir 
laca:ktır. Karaııümrük orta okulu- Eminönü Halkevi spor muallimliğine yaralama hadisesinin muhake • 
nun bir subesi halinde idare edi- de tanınmış spor öğretmenlerimizden mesi dün Sullanahmet bir.inci sulh 
lecek olan bu mektebe Zeyrek. Bayan Mübeccel tayin olunmuştur. ceza mahkemesinde görüliirken 
Kara.ı..tümrük. Edirnekapı semt - * İlk mektep çocuklarını tasarrufa sahillerin biri savanı dikkat biz 
!erinde oturan talebelerin bir kıs- alıotırınak üzer~ .i, Bankası> tasarruf iddiada 'bulunmuştur: 
mı alınacaklardır. vecizelerini havi takvimler tabetti - Halen Bakırköy akıl hastanesin-

Bu sabahki tahvil k~idesi 
İkramiyeli ve ~,;, 5 faizli ola.1 

1933 Ergani islıkraz : tahvillerinin 
15 inci ikramiye keşıdesi bu sabah 
saat 9 da Ankarada Cumhuriret 
Merkez Bankası umum müdürlü
ğünde icra olunmı:ştur. 

--<>---
Açık i~ ve memuriyetler 

Askeri liselere muallim yPti.ştirmek 
üzere lise mezunlarından 6 genç An
karada harp okuluna alınacaklardır. 

Bunlar dil, tarih ve coğrafya fakül -
tesine devam edeceklerdir. 

Doktor yanında çalışacak bir bayan 
aranmaktadır. Nuruosmaniye caddesi 
5 numarada Osman Seratettin apar -
tımanı 1 inci katına müracaat olun -
malıdır. 

Şişlide Osmanbeydc Postapalas apar
tımanına kapıcı aranmaktadır. 

Kırıkkalede istihdam olunmak üze
re bir hasla bakıcı hemşire aranmak
tadır. Askeri fabrikalar Umum mü ... 
dürlüğünc müracaat olunmalıdır. 

Ankarada Gazi terbiye enstitüsünün 
15 lira asli maaşlı ambar memurluğu 
nınhaldir. Memurin kanununun 4 üncü 

maddesindeki esafı haiz olmaları icap 
eder. Talipler ~rinievvelin 25 inci 
gününe kadar mezkür enstitü müdür
lüğüne müracaat edebilirler. 

rerck bunları mekteplere meccanen 
tevzi etmeği kararJastırmıstır. Banka 
;;j:ehrimizde kaç ilk mektep ve kaç sınıf 
mevcut olduğunu dün maarif müdür
lüğünden sormuştur. * Vali ve Belediye reisi B. Liltfi 

Kırdar pazar günü Yakacığa giderek 
imar programını tetkik etmiştir. Bu

radaki c;ınarların bulunduğu kahveha

nelerle sair binalar istimlfilc olunup 
ylkılacaktır. Ayazma yolu da yapıla
caktır. * Şehrimiz icra kadrosuna yeni bir 
hfıl~ im ildve olunınuş ve yeni malı -
keme dünden itibaren faaliyete geç
miştir. * Galatada oturan Ulviye isiınli bir 
kadın kendısinc Hl.I atan Rahmi adın
da bir gencin kafasını taşla yarmıştır. * E\'vciki gün Bursada p3sil ko
runma tecrübesi yapılmıştır. Vilfrye
tin pazar zan1anına tesadü.f eden bu 
tecrübeye tayyo.rclcrimiz de iştirak 

etmiş ve herkes çabucak sığınaklara 

girmi• tir. * MaruC sabıkalılardan Ekrem met
resi Ayseyi dövmüş ve üçüncü sulh 
cezada 4 gün hapse mahk.Cım edil -
ıniştir. * Taksim - Beşiktaş otobüs üc
retleri 14, 10,5 ve 7,5 ku.ru.stan 11, 9 ve 
7 kuruşa indirilmiştir. 

Keşke ne bisiklet devrilseydi, ne 

de tedavide olan ve dün iandarma
larla mahkemeye ııetirilen Meh
met ismindeki bu hırsızlık suçlusu 
şunları söv ledi: 

c- Ba'y hakim ben hırsızlıktan 
sucluyum. Beyaz zehir nedir bil
mezdim. Fakat tevkifhanede er<:l
ine a!ıştun. Alıskanlıitun iptila ha
line ııeldiği için doktora beni bu 
mel'un dertten kurtarmasını yal
vardım. Nihavet mahkeme kara -
rile 6 ay tımarhanede tedavi gör
düm. İlk zamanlar çak kriz çek
ti.m karyolaya bai!lamağa bile 
ımecbur kaldılar. Şimdi yavaş ya
vaş iyileşiyorum!..• 

TEVKİFHANEDE EROİN 
• BULUNUR MU? 

Hakim Mehmede sordu: 
c- Tevkifhanede eroin bulu • 

nur mu ya? .. > 

Öbürü bu suale hayret elmiş 
J?ibi fersiz gözleri ile hakimi bir 
müddet süzdükten sorıra cevap 
verdi: 

- Bulunur va!. .. Sen paradan 
haber ver bay haklın ... Hem belki 
de dışarıdan daha ucuz!.. 

Mehmedin şehadeti l:ıitrrristi. Din
leyiciler gibi bu ihtimale inanmı
yan bakim oou tekrar akıl has • 
tanesine yolladı .. 

Son Telgmrm edebi romanı : 89 o çocuğu görseydim, ne ona: 
- Ergin!. 

- Onu ben öldürdüm!. 
Onun katili benim!. 
Diye dakikalarca hay kırdım, yo

lundu:m, didindim. Bu ıztırapla, bu 
kendi kendimden iğrenişle par -
maklarımı boğ"azuna götürüm: GO_zy AŞLARI 

: ·rETEM JZZET BEN1CE 

Kafamda yeni bir perde hışır
tısı, yeni bir toplanma oldu. O za
ıman uyandım. O zaman tekrar 
!kendime ~eldim. Geceydi ve .. ben 
bir vanııın yerindevdim. Taşların 
arasına kataımı solcrnu.s1ıu.ı:n. Bir 
duvarın dibine kıvrı!mıştım. Kar
şıd an İstanbul. canü minareleri 
ve .. ı sıkları gözüküy<ırdu. Ve .. ben 
durmadan ağlıyordum!. 
Gözyaşlarından bir sel, bir nehir 

içinde yüzüyordum!. 
Niçin aifüyordum, niye ağlıyor• 

dum.kime ağlıyordum? .. Yine hiç
bir sev bilmiyordum!. 

Ve .. hala bilmiyorum!. 
Tarurnıvorum!. 
Göııınüvorum!. 
Düşünemiyorum. 
Ergini, buld-um mu?. 

Onunla ·konuştum mu?. 
Nesrinin öldüğünü o mu bana 

sövledi?. 
Yüzü nasıldı?. 
Yaşı ne kadardı?. 

" Bana benziyor muvdu?. 
Bilmiyorum!. 
Onu tanıyamıyorum. 
Onu gözlerimin önüne getiremi

yorum!. 
Düşünemiyorum!. 
Fakat, muhakkak ki ben onu 

gördfun. Onunla konuştum. Delir
dim, kaçtım, koştwn!. Bu bir ha
yal değil. Bu bir kabus sahnesi de
ğil!. Hakikat!. Ancak, daha ileri
sini seçip çıkaramıyorum. Ah ..• 
kafa, kafa değil ki.. Ben ne yapa
yım?. . . . . . 

Bir hafta sonra 

Deseydim, ne de kafamda sene
lerin örümceklendirdiği o küflü, 
paslı perde yırtılıp hatırıılarımı 
tekrar gözlerimin önüne !xışalt -
saydL O günden beri rahatım kaçtı! 

Biraz ayıldım mi, bir parçacık 
kendime geldim mi hemen bu ha
tıraların hücumuna uğruyorum. 
Bu zamanlarrmda bunalıyorum, 
bunalıyorum, çıldıracak gibi olu -
yorum!. Ve .. bazan pis, kirli tır -
naklanmı saçlarıma geçiriyorum, 
onları yolacak, b~ımı çırçrplak e
decek gibi hırslanıyor, dalıyor: 

- Benine yantun ?. 
Nasıl bu hale düştüm?. 
Diye u zun uzun dü~ünüyorum. 

Fakat, beynim o kadar yıpranmış 
o kadar kerpiçlenmi< ki muh ake
me yürütemiyorum, düşündükleri
mi birbiri arka.<öına sıralıyamıy.:ı -
rum!. 

Dün yine ağladım, ağladım, göz 
yaşları içinde yüzdiün! Damar la -
nmda belki de boşanacak, akacak 
SU kalmadL 

Hele Nesrinin ölümüne o kdar 
acıdım ki.. 

- Ben de öleyim!. 
Dedim. Fakat, yaparnadını. Ya

pamadım, çünkü o anda da Naran 
gözlerimi doldurdu. 

- Ben onunum. 
Onun için yaşıyacağım!. 
Kendimi ona nezrettim .. 
Diye parmaklarımı boğazımdan 

geriye çektim!, Sorıra düşündüm: 
- Amcasının evine gideyi.m!. 
Çocukları göreyim .. 
Ben Ruhiyi.m.. diyeyim!. 
Babanız işte bu adam .. Haberini 

vereyim!. 
Bundan da vazgeçtim. 
- Ne yüzle gideceğim?. 
Onlara ıztırap vermek için mi? 
Kendilerini evlathktan nefret 

et tir ek için mi?. 
Dedi:n ve .. Nesrinin onlara öğ

retti1ı~i hııklı buldum: 
- Tiabanız öldü!. 

(D~vamı var) 

DÖNMIYEN FiLO 1 j.J~W!i@J 
. 

Büyük Tarihi Tefrika ı beS11
' " ngiltere muhare · 

ne vaziyecte? ,..c 
. ı;:s~"' 

Yazan: AHMET SOKRV ' t< 

No. 14 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Amiral gemisinde harekatı bizzat 
amiral Dörobek idare ediyordu 

Küin Elizabet amiral gemisinde 
harekatı bizzat Amiral Dörobek 
idare ediyordu. Üç hücwn hattı, 
iki ihtiyat battı üzerine mürettep 
deniz kuvvetleri gün doğarken 
boğaz mehaline girdi~r. Düşman 
donanmasının boj?az istihkamları 
üzerine teksif ettijii ilk ateşlerle 
1914 cihan harbinin en -,üyük, en 
kanlı, en korkunç muharebe saf
hası başladı. 
Düşman gemilerinin mü llıiş top

ları cehennem sağnakları boğaz 
gazilerinin üzerine yağdırırken is
tihkamlardaki metin imz'.llı, çclik 
gö1'üslü Mehmetcikler de muka -
beleye ,...:_:C'tilcr. 

Tayyarelerin de iştirak ettiği bu 
harp. en dehşetli bir boi!-azla<mn 
idi. Fakat, ilk mermilerin dehşe
tile döi'iişe kanıksıvan Mehmet -
cikler, tasnrrıüla harcama~a ntcc
bur oldukları güllelerini iyi he -
saplarla hedeflerine ulastırdılar .. 
Çelik kaleler hevbctle ynnyana ve 
dalga halinde hücum hatlarile ta
arruz eden donanma saflarında 
daha ikinci ~aatin sonunda aksak
lıklar kendini gösterdi. 

Usta Türk topçuları, bir güllede 
ücüncü hücum hattındaki Fransız 
Zırhlısı Buveyi canevindcn vur -
mu~lar, 35 bin tonluk dağlar gibi 
koca gemi, n1akine dairesinde in
{il3k eden Türk mcrınisinin tesiri
le çabucak batmış, yanında buln -
nan $arlmanın direği kırılmış, ba
cası kopmuş, Didcro, jan jak Roso 
ve jan Dark da yangın yerine dö
nen gÜ\•ertelerile birer harabe ha
lini almıştL 

Birinci hattaki saffı harp gemi
lerinden de birkaç tanesi eksil -
misti. 

Enfleksibl yaralanarak mevk.iini 
!erketmek mecburiyetine girn1iş, 
lrresistibl, Sarısı)Hık civarında 
dönüş yaparken maynlere çarp -
mış batmış, Endikatibl taretle.ri
nin (oğı.ı susnıuş vazivcte düş -
müş, Kin~ jorj ve Küin Elizabet 
de hayli zayiata uğramıştı. 
Akşama kadar ayni çetiııli.kle 

devam cd("n harp guruptan sonra 
geriye çekilen c!onanma ile fası
lalı ateş teatisi şeklini almıştı. 

Fakat, esas gayesi, tahtelbahir 
geçişini temin ve geçit hareketini 
maskelefllek olan bu forsa düş -
manın zayiatına rağmen esasta 
muvaffak ohnıış, 17 gemilik talı-

AVRUPA HARBİNİN 

YENİ Jl.llESELELERİ 

Ablukaya dair ... 
Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Avrupa harbini neticclendirceck 
yegane iinıi! abluka değildir. Fa
kat ablukanıp büyük tesirleri ol
duğuna İııgilizlerce kanaat vardır. 

Almanyaya dair resmi rakamlar 
elde olmadığına göre harbe gir -
dikten sonra ne yaptığına, istihsa
ıat ve iktı,.adi şerait ve para iti
barile ne halde bulunduğuna dair 
yürütiilen fikirler Alman menabi· 
inin istatistiklerine istinat etmek-. 
ten uzak bulunuyor. Bununla be
raber daha harpten az evvel Av
rupalı ihtisas erbabınca toplanmış 
malumat gözönüne getirilince ma
ziye bakarak o bal için, hale ba
karak da istikbal için aşağı yukarı 
bir kanaate varmak mümkündür. 

933 de şimdiki idare iş başına 
gelince evvela işsizliğe karşı mü
cadele açmıştı. Memleketteki 5 
milyon işsiz ortadan kalktı. Hepsi 
birer iş buldu. O kadar ki harbin 
çıktığı 939 senesine gelinciye ka· 
dar Almanyada işsiz kalmamış, 
hariçten amele aranmağa başlan
mıstır. İtalyadan ziraat amelesi 
geliyordu. Çekoslovak.yadan işçi 
alınıyordu. Lehistandan k"2a. Sı
nai sahada yapılan iş yüzde 133 
artınıştır deniyordu. İşsizler ordn
da, zabitler de, yol inşaatında, si
lah fabrikalarında iş bulmuşlardı. 

Bu keyfiyet hariçten bakılınca 
Almanyanın aşırı derecede lehin
de görünüyordu. Lakin daha de
rinden tetkik edilince pek de öyle 
parlak olmadığı anlaşılıyordu. 937 
de Almanyanın ticaret muvaze • 
nesi 450 milyon marklık bir kar 
l!'Österirken bir sene sonraki ra
kamların öğrettiği hakikat bu • 
nun aksine çıkıyordn. Ticaret mu
vazenesi Almanyanın aleyhine o
larak bozuk gidiyordu. Bunun se
bebi: Almanya harbe hazırlanı • 
yordu. Hariçten birçok mevaddı 
iptidaiye getirtiyordu. Çok parıı 
veriyordu. Sonra Almanyanın ih
racatına karşı gerek Amerikada 
ve aerek İngilterede artık pazarlar 
ka;aı_ııyordu. İngiliz dili konnşan 
memleketler gitgide Alman eş
yasını almaz oluyord·.;. 

Almanya mali\m şekilde evvela 
Avusturyayı, sonra Çekoslovakya-

•Dönmiycn filo• nun kahranıanla-
rından Bahaettin kaptan 

telbahir filotillasından başta komo
dor gemisi E 13 olmak üzere beş 
tanesi Marmaraya girmişti. 

17 gemiden 12 tanesinin ziyan o
luşile elde edilen bu mnvaffakiyet 
ilk görüşle gerçi bir zafer sayıl - ·· 
maz g ibi geldi. Fakal, bu beş ge
miden bir tanesi de Silivri önle
rinde Sultanhisar destroyeri ta
rafından tahrip, bir tanesi de ~1ar
mara adası civarında bir Ahuan 
tahtelbahiri mari{etile batırıldığı 
halde. Marmarada seyrüseferi dur
durmak, Çanakkale ile payıtabt a
rasuıdaki. muvasalayı kcsnıck, 
Marmara iskelelerile sahil şehir -
!erini tahrip etmek, pavıl:ılıt hal
kının maneviyatını sıfıra indir -
mek. İstanhııl sularına kadar ge
lerek dehşet fikrini ihtiyar padi
şaha kadar aşılamak hususunda 
gördükleri hizmet çok büyük ol
muştu. 

Tahtelbahir geçişinin tamam -
!anmasına ait harekatın tafsilatı 
da şundan ibaretti. 

14 nisan sabahı, şafakla ba~lıyan 
donanmanuı salvoları boğaz is -
tihkamları üzerinde müthiş bir 
tesir meydana getirirken, Kum -
kale önünde denize dalan tabtel • 
bahir filosu: En önde Fransız Safir 

(Devamı \"ar) 

yı zaptedince hariçten daha çok yi
yecek maddeleri getirtıneğe mec
bur oluyordu. Ondan'1'vvel Al -
manyanın yiyecek madde açığı 
yüzde 20 sayılıyordu. Halbuki e
sasen ziraat mem'eketi değildir. 
Birer sanayi memleketi olan A -
vu. turya ile Çekoslov:ıkyonın a
lınması Almanyanın yiyecek mad
de noksanını yüzde yirmiden yüz
de 30 derecesine çıkarmıstır. 
Artık Avusturya ve Çekoslo -

vakya malları da İngiliz ve Ame
rikan piyasasında satılamaz ol -
muştu. Sonra bu her iki memle
ketin fabrikalarına iş vermek la
zımdı. Halbuki onlara iş vermek 
asıl Alman fabrikalarından işi al
mak demekti. Sonra A vusturyada 
o zamana kadar hariçle ticaret te
min eden unsur Yahudilerdi. Al
manya orasını aldıktan sonra Ya
hudilere de iş kalmadı. Mali vazi
yet gitgide zorlaşıyordu. 

Harp çıktıktan sonra ise daha 
iyileştiğine hükmedilemiyor. Al
manyarun hazırlık proğramı ev
vela şu vardı: Mevcut fabrikalar
dan, ocaklardan istifadeyi azami 
dereceye çıkarmak. Bununla bera
ber bir takım zaruri ihtiyac mad
delerini halka verirken azaltmağa 
karar verilmiştir. Lakin bunlar ka
fi gelmemiş, yeniden fabrikalar 
yapmak, ocaklar açmak iktiza et
mistir. Almanyanın elindeki fa. 
kir demir madenlerinden istihsalatı 
arttırmak lazım geliyor, sun'! 
maddeleri, motörlü vesait için el
zem olan yakılacak maddeyi, sun'i 
kauçuk ve saireyi yapmak zaru
reti vardı. Bu da hazırlık proğra
mının ikinci safhasını teşkil eder. 
933 denberi Almanyarun yol in
şaatı ve silahlanma masarifi 36 
milyar artmış oluyordu. Bu gittik
çe artan masarifi karşılamak İ(in 
bir takım fevkalade tedbirlere mü
racaat edilmişti. Almanyada mü
teahhitlere yüzde 60 tediyat yapıl
masına, diğer yüzde 40 ıniktann 
da 940 senesinin işliyeeek vergi 
borrlarına .mahsup edilmesi ka -
rarlastırılmıştı. Daha buna ben
zer t~dbirlerle o azim harp hazır
lığının masarifi karşılanmağa uğ
ra~ılıruştı. Fakat harbin arifesin
de bu zorluklar varken harp çıktı 
çıkalı <laha neler oldn?. Almanya
yı ahluka altında tutmanın ona 
biirük bir darbe olduğu kanaatin
de bulunanlar vaziyetin daha a
ğırlaştığı fikrindedirler. 

• ~orı.: 
Polonya ınuharebesı, oi~,. 

harbi, Holanda, Belçika ve soo'' 
yet Fransa muharebesinden ıııd' 
gürültü ile başlıyan .iugiıtcr•git' 
harebesi. sakin bir safhaY• 
miş bulunuycr. . .ııdıl<' 

Fakat Ingiltere lıarbı bn~"''' 
tan ~onra saat gibi işliY•.n a)ıS•i' 
harp mekanizmasında b~r ılı ,,. 
!ık hissedilıneğe başladıgı 
rülüyor. ...,; .. wr•• 

Almanlar, Fransa ile nıu ·ı•eı<r' 
imzaladıktan sonra ıııgı ' ı~· 
sulh teklif ettiler. Fakat bU ·rıı' 
lifte maii;lilp devlet sulbıı0~,:ı~ı· 
etmekle adanın işgaline 1 ,.,,,ı•' mak arasında tercih y•P' ıııır 

. ·1izler. istiyen ta,,ır vardı. Ingı frıır 
kavcmele karar verdiler ve .. 1 ıı · 
sa harbine nazire olacağı;,'"· \1 • 
11en İngiltere harbi başb 1 ~;· :;iY 
man.lar. ağnstosun on beŞ'~'""'' 
nü Ingiltereyi .ıılhu iıu<• · ı'i~ • 
icbar edeceklerini övünerr;.ıi;ıı 
!emişlerdi. Ağustosun sc ı~dı 11 

tayyare bombardımanı baŞ ,0,P 
on gün devam etti. Bunda•1. 1~r ı< 
Almanlar birkaç gün durd• k' lıı' 
ağnstos sonbrına d<>ğrll l>•ldııııı' 
hücum tfıbiyesi ae 1>omtnt erf' 
yine ba~ladı. ı:ıu da ne tir•) .it)' 
yince, Almanyantn clinJt·~~i,riıd 
!arın en af:ırı, Maresııl ; 0,ı" 
Manş denizin sahillerine ~ c.I' 
har.okatı oradan idare eti;· •' 
ring;n idare ettiği hareke '0~ / şılıyor ki, Almaııyaııın en ıı,0 ırı 
vendiği terör harbi idi. ·ııetiJIİ~ 
şehrini yakarak, İngiliz ııı~,tir'l1 

manevivatını sarsarak 
elde ed;cek.lerdi. 0J 

Acaba Almanya neden "'ıo/ 
fak ol.ıımamıştır?. A1ma11lor •1~ı", gcc• , 
tereye karşı harekete d fal" 
hazırlıklarını tamanıla.ııı• , 1 }'o~~ 
Acele mi hareket ettiler· l .. fi' 

1• tb"k' d b' ak<9 1' · p anın ta ı ın c ır .. · lJ1l'f\' 
oldu?. Bunların biçbırı ~ ·eıi ~ 
tır. Alman va erkanıh~b~ 11ılı' ı 
saplı hareket eder. Planı uıc'Jll 
kında da aksaklık bahis ~i { 
değildir. Fakat anlaşılıY0dr 6;ıo• 

- . r,. ~· 

rişi!en teşebbiis ~.ıkar ış i J<•':ı-
Almanya bu mııcndel•Y g~' 

mak irin hava kuvvetın• b'y 
mektedir. Almany~nın b•:,~ı ııı: 
d1ğı sırada otuz bıne ya dit· ~p 
yaresi olduğu söylen~elı~,ı.ıo 1 
manlar hava kuv,etı 1' l•;,P,İ' 
d . k ı· . • ·~ J<• ~.Jıl 
enız u vve ınm acı.. 

0 
r.. , .. 

zannetmişlerdi. Bir A~•11:818 ~o kacısının söylediği gibı. 
1911

, ı,ı;. 
veli, bundan böyle, zırhlj,l<#t 1'r 
gin devletlerin masraflı, ·oc ~~· 

· ctı ti dasıı. oyuncakları vazı) Lltti ·~~ 

muştu. Almanya hav~ ~tıild ,r 
istinat ederek bu harbı " tiPe. 1gr 
İngiltere de deniz ku""~c;U· l 
narnk bu harbi kabul ~nı•P)~;I' 
naenaleyh ıniicadele J\. ilC IP',ıll 
dayandığı hava ku~veti. ~01.jl!" 
terenin ~ivcndiği denıt ubj)~ 
arasında bir imtihan n' j( 

:) 
almıştır. . i pıP f 

Bu imtihanın en ç~tıdcııil''l 
lenin •lngiltere harbı.• iltel"

1
1 

hası ol~uştur. Gerçi Jn~ıı ı~:l 
harebesmde Alm31!.' :ınt jıı~' 1 "f 
relerile çarpışan k~~v~ r~tı' jf 
nin donanması degıld · yolP~ l 
muharebede Alm:ınY• 9 ,,ııı> ~' 
giliz tavyare~e~ile. ç-~~crc)~~·r 
deniz kuvvetının Ingı. -el ıl l'. 
min ettiği stratejik v~:;~re d~ i 
sılaşmıştır. Eğer ing• 1110,,V· r'~ 
masile kendisini kor~ıeri"e ı'~ 
saydı, belki de tayyarctiııC J1I , 
men, Fransanın akıb ı<tıl 
kalacaktı. rııııl•' ıııl 
Şu halde İngiltere tıcr• ı\ f~. 

sinde çarpışan ku,,vc re il• ;;il( 
vanın güvendiği taYY" gerı' ~ 
· • .. d'"' barP ·al' jf 
terenın guvcn 1gı A.1 0 rı~ .di, _ll 
Eğer bu mücadele 111 

0scl ,r1 mit ettil!i gibi netice!• pıt~~11'1 giltere mağlup olın~;. Jlf1!bi ı? 
nihayetlenmiş ol~c• tti1'İ f ,,~ . 
A!manyanın ümıt .C l<i. ı\l".,r, 
ticelerunedi;;İ içindır nJsf \tr M 

ı_.. • eır•~ ,,,, (' 
yeni siyasi koml1111 ıııı t!' bel' 
rak ve lıarbin saM5 ccP 
rek İnı!'iltereyi b 95~~rlsr· 
vurmıya cnlışmakln 

Birimizin D•~!ı· 
HoplmlzlD D-%, 

Fakir talebeye y 
ası · 

dım par ,~oı:, 
rsi ,.,.. . ,#' 

Bir talebe ve ~hsil 
1 
·;,ı~t 

cÇocuğunıun f:ı~3 rifl" f 
fını görüvorun1· ..,cı•:J,ı~ • 
tep idaresi taıeıı:;:ı y:ı1311 !';::. 
fakir çoeukla1:ıa0ı'· ııir' 9~ 
para toplırına ı11l:ıb• •"" ıl' 
!anan paranın, be ol~cte~ ' 
fedildii!ine şuP :ı<{l 'ıııııııı'' 
beraber. b~ ~~ se.ıı~,~vP 
tatımin c<lıcı dıf 1< 
ması da lazııtl 
deyim.> 



Bolonyaya 
şiddetli bir 

hür.um yapıldı 

Tunadaki 
nakliyatın 

emniyeti • • 
ışı 

haftada Bir 
batırılan 
vapurlar 

Ma:n~ sahilleri yeni 
başta :ı yakıldı 

Alman-Yugoslav ~icaret Alman iddialarına na
daha çok azdır 

ı,. ~ıı~a 16 (A.A.)- Ajans ha -
İtt:ie.r111e göre, Berlin geçen gece 
t • lı, tay.y areleri tarafından tek
k:'_hoınbardınıa,:; edilmiştir. Mer· 
lııe 1.i Ve garbi Almanya~aki rady9 
t\ tkezleri a)<şanı saat dokuzdan 
~~~ ııesriyatı kesmişlerdir. 

~I ıgcr telgraf ajanslarına göre, 
d ~staki Alman istila limanları 
ta 0ınhardıman edilmiştir. Bütün 
v •"'! Fransız sahilleri yangınlar 
•QnU!iıklarla aydınlanmıştır. 

d,. 0lonvaya yapılan hücnmuıt son 
ı.J•ce •'ddetli ola uğu anlaşılmak
lı · .. ır. 

l).;l{Ü TAYYARE ICAY1PLA!U 
dal..ondra 16 (A.A.)- Alınanlar 
~ bkü muharebelerde 18 tayyare 
~ ı·hehnislerdir. t.,gilizlcrin 15 
);jı·aresi düşmüştÜr. Fakat dokuz 
)a;ı Paraşütlerle k.urtulmağa mu-

lalı; olmustur. 
İNGiLi:Z HÜCUMLARI 

t-e~0.ndra 16 (A.A.)- Hava Neza
l '.• lngiliz bombardıman tayyare· 
Cttl]' • • • 

lııa , 111 15 . 16 ilkf.eşrın gccesı şı· 
lt lı Alınanyada kilin di!niz inşa· 
ı~ leıgahlarına. münakalit yol -
dak~a, ~bi ve merkezi Almanya
~~ aloıninyum ye benzin fabri
b~ı tına ve Manşın ise:d altında 
Oh! Unan limanlarına hücum chniş 

Uk!arını bildirmektedir. 

Mareşal Dö Bono 
Madridden dönüyor 

ı.!"~one: 16 (A. A.) - Sterani a· 
lrtda.n: 

ti,j~"'şa\ De Bone, tayyare ile Mad· 
tı elen &elmiş ve dün öğleden sonra 

~1.one tayyare meyda.n ında ye:e 
l'o.. lşlır. Mareşal. bugün Italyaya gıt
~"lt .. A. llıere Barcelane'den ayrılacaktır. 

l:tıerikanın Loadra 
~tfiri istifa etmedi 

da\t'4İılgt.on 16 (A.A.)- Hükfunet 
l\~res~ Amerikanın Londra sefiri 
~-~t'liınin istifasıı:_ıı vermış ?ldu
lhc 1akılundaki şayıaları tekzıp et· 
""ilır. 

,,,:; Ropenhag, 16 (A. A.) - Dani
~k:il tnilli banka::;ı, iskonto fiatını 

~ 4,5 den yüzde c. e indirmiştir. 
~ l<oııenhag, 16 (A. A.) - Dlin Da
bır . ·1ca il,. YugosJa\•ytı arasında yeni 

ıtuarname imza edilmiştir. 
·~ l\oTTıa, 16 (A. A.) - Duçe, Saint
l'ıtl e Ya.kininde Sorattc dağında ya-

ll\akta olan inşaatı teftiş etmiştir. 

ijavag·azına zam 
l- }j. ~ zi fiallarının arttırıl:nası 
ta;ı . ı . -a havaııazi ~irketlerinin 
ttıııl.g, !l'.ür:ıcaati belediye tetkik 
l~r· e"tedir. Şirketlerin bu ilitek
tı. 1 belediye fen heyetincic tetkik 
ıııul\tııl4> ve son zamanlarda kö -
ııilı: fi:ıtıarının yükseldiği nazarı 
~. 

0
•ra alınarak bir miktar zam 

f> i?tıası kararlaştırılmıştır. 
"t-lııı:olatalar bir kuruş 

pahalandı 
tq~'hrlınizdcki çikolata fabr;:rn
qan' ll"levaddı iptida.ive pahalılığın
t~ doıa ... rikolatalara birer ku
!lriıq lanı yapm!şlardır. Böylelikle 
tilt IJe kadar be:; kuruşa satılan 
\i~ı tal.ar altı, on.kuruşa satılan 
~atalar da on bir kuruşa satıl-
t) .. a başJanmıştı.ı:. 
lln~ü ve bu sabahki 
~ .esnaf teftişleri 

\tı,8.Sikt:ısta similcı Kozrr.anın~ 
li:;u" !<azım."· Refetin ve N urı 
ı~tq n fırınıar:ni:. yapılım tefti:; • 
teıa ~, llidel~r ek; i< bulunmuş ve 

,, -'esılmıs· ·t' · 
'<ıt' ••. 

müzakereleri devam 
ediyor 

Bclgrad 16 (A.A.)-Avala ajan
sından: İthalat komitesi, dün ak
detmiş oldui:'u i•limada, Yugos -
lavyanm Alınanyadan yapmakta 
olduiYu ithaJat meselesi ile meş
gul olmuŞtur. Bu içtimada komite 
azasından başka Alman iktısat 
heyeti erkanı da bulunınuşt\Jr. 

Belgrad 16 (A.A.)-Avala ajan
sından: Resmi ceride, bir knrarna-
111c neşretmiştir. Bu kararnaıııc 
mucibince hariciye nezaretinde bir 
komite tesis edilmektedir. 

Bu komite, Tunanın Yugoslav
ya dahilindeki kısmındaki ve bil· 
hassa Deınirkapılar mıntakasın -
daki nakliyatın emniyeti işi ile 
me~ıwl olacaktır . 

Bir Alman generalı 
İspanyada 

B<!rlin: 16 CA. A.) - İspanyalılann 
bir davetini kabul eden ti.iıngeneral 

:_fischer von weikerstha1, Toledoya git
rn~ş ye burada, Alka1..ar galibi general 
?\'Ioscardo refakatinde, Alkazarı ziyaret 
etmiştir. 

Posta müraselatıuda 
emniyetsizlik 

Suriye, İtalya, İtalyan Afrikası, 
Letorva, Amerika, Ekualör ve Yu
nanistan posta idareleri mektup 
ve posta münakalitının zıyaından 
mes'ulivet kabul etmiyeceklerini 
posta idaremize bildirmiştic 

Alman kıtalarının gelişi 
devam ediı or 

Bükre• 16 (A.A.)- Alman kıt
alarının Romanyaya gelişi devan_ı. 
etmektedir. * Kahire: 16 (A. A.) - İngiliz u
mumi karargiilurun teblıği: 

Bütün cephelerde sükô.net vardır. 

Kayda değer bjr şey olmamıştı . 
* Moskoa: 16 (A. A.) - D. N. B.: 

Alman büyük eltisi Von Der Schulen
burg, Berl_in<le bir kac; hafta kaldıktan 
sonra dün öğleden wnra Mo .. kovaya 
dönmüştür. * Berlm, 16 (A. A.) - Führcr ta
ra!lndan memur cdilrn~ olan Alman 
Ziraat no::ızırı, dün muha...;emntın ilk 
senesi;ıde toprak zcriyahnda temayüz 
etn1iş olan Alman çiftçilerine 300 de
mjrhaç niş=ı.nuu tevdi etmiştir. 

• • < 4- • - • ' .... ·~.. .... • ,.. ,. ...... 

Hadiseler karşısinda 
Türkiyenin vaziyeti 

( 1 inci sahifeden deı:am ) 
dık. Bu yol, ne topr<..rl: aln1ak, ne top

rak vermektir. Bu yol, bcyncıını lel em
niyet, refah ve tesanüt nizamını tesis 
edecek bütün le:;ı-:?bbüslere yardım et
mek ve böyle bir nizamdan hcık mü-
savatını ve istiklfıl masunluğlınu e~as 

tutr.ıak, inhit:ır ve tahakküm )~erine 

kan,alıklı fedak:irlık ve anla~ma pren
siplerinin muı.a!fer olmasına çalışmak
tır. 

Hiç kimse, nazik coğrafi vaziyetimiz 
icaplarının bizim y:ıc'tığımızdan daha 
iyi yerine getirHeceğini iddia edeıncz. 

Bu harbin belki de en mühim dev-
resini teşkil edecek o.lan kış mevsimi
ne yaklaşıyoruz. H:.diseler, bu mevsi
min dahi sükUneUc geçeceği hakknda 
teminat vermesine mü::;a.it dc.Wldir. 
Henüz bölgemiz sulhünün tehdit altın
da bulunduğuna dair kat'l deliller de 

yok.tur. Ne hô.d.iselerc ne de onların ya
rınki seyrine biz hllkim değiliz. Hikim ' 
olduğumuz şey sinirlıerimiz, aklımız, 

vazi!e ahlt\kımızdır. Hiç bir köşesinden 
gedik vermek i.:1timali olmıyan bir 
cephe halindeyiz. Hudutsuz bir itimat 
ile l'Uilli Şefe bağlıyız. Halk ve ordu, 
ona bakıyorı herkes biliyor ki o bu 
milletin bir damla kanını her ı'ürlü 
kıymetlerin üstünde tutmasını bilir, 

fakat,· elindeki milll emanetin.in de is
tikl~l ve toprak bütünlüğünün mutlak 

~aı11<i1h. llevazıt, Emınönü ve Pan· 
l.t~r •. 8 dilenci vakalanınıştır. 
l>ab <ld.ıve ead<les;nd.~ 42 numaralı 
t(ı ~Yolun fırınında parn bezleri 
~~a ~lunınuştur. Ayni caddede 
1.ı.ıı ~cı Ra.şit ckmcklerı narh· 
'<q,,_ lı lava sattığlndan, Hocapa • 
lıatı 1~ akkal İsmail suyu pahalı iyi bilen Reis ve Başbugumuıdur. Sü
ç'11d~ı;<lan, Üsküdarda Toplası 

1 
ktinelle saflarmızda kal.ılım. Rivayet

~llıiy ~de fırıncı :llehmet ve Ha- !erden, şayialardan \•e telkinler~,n u-
atıE:~rnilliye cad:lesinde fırıncı zak gözlerimizi Ankaraya çevirelim. E-

k:ıt'i ve t:ım nıüdafaası olduğunu daha 

~halit' zbcr b<>ledive talima .ına ger bir gün vazifemizi yapmaya çağı-
lırırn ... harcketind•m teczive o • 
tt~b·-~~~?rdır. Yirmi S'1fÖr ile iki rılırsak bilelim ki bu millet n hay~t. 

~t~,~ de mu1ıteljf suelarc"an 

1 

~eref, refah ve namusu ıçin t~J- c;arc 
,, clu d her türlü fedakfırlıkl:ın göze tılarak Ot.. nıruşl r ır. "'a d h • • ranta, mall:J:, maddi ve mane-vt bütün 

nyc:ı an şe rımıze kudret'~JZle bu davet ııe:ılııe doğru 
.. ae '.,~r:! ... r 1 k , ktır. 

bu 6 - - - - -
~'fa~ saat 15,30 da e:elen .Besa- I ZAYİ: 1386 sıra No. su ile Ka
~'1 ı:/'aPuru ile nom3m·a•·ı t~rk dıköv emvalind ., abıaktl oldu
.... ~i rnitCC>k IIM(iliz tebaa51 ılc fo· Eu:m t kaüt ma.:::.ma aıt cüzdanı 
i."11 bit ~C:;terınden m..re!titcp bı.i- zavettım. Ycnisını aın~a ımdan 
"'tll.ir ""-'•le sehı·i.nıize ııe:mıs • 1 L"inin hükmü voktur 

Amır Kutbay 

zar an 
Londra 16 (A.A.) - Amirallik 

dairesinin düsman harekatı neti
cesinde ticaret gemileri kaylbı hak-
ikmda:.1<:i haftalık tebliğine göre, 
6 teşrinievvelde biten hafta içinde 
kayıplar. 6 mavıstanberi en az o· 
!arak tecelli etmiştir: 
Kayıplar sunlardır: 

Yedi İngiliz ııemisi: 24,940 tonilato 
İki müttefik gemisi: 2464 • 
Bir !bitaraf gemisi: 3687 • 

Ceman 10 gemi: 31094 tonilato. 
Bu rakam. ıbundan evvelki 56 haf
tanın 57 bin olan vasatisinin yarı· 
sından biraz fazlasına muadil bu- ı 
lunmaktadır. 

Mukayese icin, avni hafta icinde 
Almanların iddia ettikleri kayıp 
rakamı da zhlrredilmektedir. Al -
manların iddiaları, 81816 tonila • 
todur ki bu. hakiki kayıpların he
men üç mislini göstermektedir. 

Amerikanın Londra 
sefiri çağırıldı 

Vasinıtlon 16 (A.A.) - B. Hull, 
.An-ı€ri:ka J;lirlesi.k devletlerinin 
Londra biiyük ekisi Kennedy'nin, 
sekiz on ®n icin<ie, istişare için 
V asingtona geleceğini bildirmis ve 
kendisinin malumatına göre l:ıü· 
yü:k elcinin biliihare vazifesi ıba· 
sına döneceğini iliive eylem.istir. * Madrid: 16 (A. A.) - B. Himm
lcrin A1adride, önümüzdeki cumartesi 
veya Pazar günü geleceği sanılmakta
dır. 

* Belgrad: 16 (A. A.) - Tiomanya· 
nın dolar mevduatını Amerika Birle
~ik Devletleri tarafından bloke edil
mesi üzerine, Yugoslavya ile .Roınanya 
arasındaki kliring, İsviçre frangına 
bağlanmıştır. • * Tunus: 16 (A. A.) - General 
weygand tayyare ile Cczayirden bu
raya gelmiştir. 

• 
Sovyetler ve 
Roman yanın 
işgalinde yeni 

bir safha 
(Başmakaleden devam) 

hal iktisap etmekte olduğu anla· 
şılmaktadır. 

Binaenaleyh Moskova için arlık 
cephesini tayin ve safını 
iş~al eylemenin, terc:ldütten 
kurtulmanın zaınanı gelmiştir, 
halla, gcciyor ... den;Jeb:rr. 

Afrikada Almac1ar 
yokmuş 

( 1 inci sahifer'Pn deı•am l 
de Alman kıtaatınm Ttalvan as -
kerlerinin vanındJ h:ırbrlnıek ve 
müstemleke harbin:fo tecrübe sa
hibi c'lF.!ar< üzere svııo ii Afrika\ a 
ı!itti!!ini :-: } · d.irmi~ti: 

Salahiyetli Roır• mahfillerinde 
bir kere daha 'bev~n edi:ıvor ki, 
lıu asılsız haber. bastanbasa uv· 
durmadır ve buna benzer bir tPk
zip Almanya t:ırd; ndan da ve
rilmistir. 

--<>--

Şoförler asfalt yol 
istemiycr 1 

( 1 inci sahifeden detıam) 
vfo':ude l!elirilse j!(irülür ki oto -
mobil kazala:;ı en ziyade asfalt 
yollarda vukua gelmektedir. İste 
size canlı bir misal: 

Maslak yolu .. Az sür'at1e ıtiden 
oto.mobil veva otobüslerin hile 
vaihtıurlu günlerde l\'laslakla ka
za vaotıklarma sabit oluVQruz. 
Beledive. otomobil kazalarını a -
zaltmak icin tedbir arıyorsa, asfalt 
yol inşaatına devam etmesin ve 
parke yol yapsın!..• 

---<>---

Yağml:7 mevsimi geldi 
Üc günılenberi şehrimizde. bo

zan hava hu sabah saat yedi bu
çuktan itibaren tekrar ya~mura 
cc\'irmiştir. Sıcaklık derecesi de 
düşmüş \e birçok kimseler par
desiilerini giymiştir. 

Bu •abah Kanrlilli ra•ntranesin· 
drn aldığıın1z malôınata göre1 üç 
J?ÜU evvel sıcaklık derct"c~i azrımi 
yirn1i beş iken bu sabah azami 
17 ve ve a~gari dokuza dii'in1ii~tiir. 

Rasathar.e ar' ık İstanhu' 'vağ-
1nur n1evs.iminin ge1rii~ini \ f' ~ aj"t
nı.urların fasıla ile de ı·l'a C::e\·am 
edeceğini söylemektedir. 

lsoN24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMEK.ı\LATUR 
Londradan gelen haberlere gô· 

re, Romanyaya gönderilen Alman 
kıt'alan yirmi fırkayı bulmuştur 
ve Sovyet bükumdi de bundan 
haberdardır. 

Yine ayni kaynaklardan nrileıı 
haberlere göre, Sovyet kıt'aları 
cenuba doğru ilerlemiş, Tuna tl<:l
tasında kilin Şileayı geçmiş ve 
Sulinaya varmışlardır. Bıı J..ıt'a· 
lar:·.1 Tuna bavıasının cenup mitn .. 
tehasına !radar inmeleri ıauhte • 
mel görünmektedir. Kalas yaki -
ninde Alman ve Sovyet tüzütaın
ları arasında bazı hadiseler ol • 
muştur. Bunun üzerine Sovyetler 
nehir filosunu dört monitör ile 
takviye etmişlerdir. Sovyetlerin 
bu mıntakada 12 müsellah gemi • 
!eri vardır. Kalasın 20 mil aşağı· 
sında bulunan Reni ınıntakasııı~t 
ağır tcnru bataryaları ~erleştiril-
miştir. 

Ancak bu haberlerin ihlirazla 
karşılanması da ilave edilmektedir. 

GİZLİ BEYANNAl\lELER 
Romanyaya gelen Almanlar ra· 

batça yerleşmektedirler. 
Röyteriu bildirdiğine göre Ges

tapo Romanyada üsera kampları 
vücııde getirmiştir. İşgal karşı -
sında ıııcmnuniyetsizUk gösteren
lerin bu kamplara kP.;ıatılması 
muhtemelılir. 

Bununla beraber, lejiyonerlere 
hitaben meçhul eller tarafınd.an 
bevannaıueler dağ-ıtılmı.şhr. Bu 
beyannamede bilhassa deniliyor 
ki: 

•LejiyGn rejimi Transilvanyanın 
yarısının ve cenubi Dobrucanın 
terkindon, ittifakların \'e bilhassa 
eski Romanya hudutları boyun -
daki dost memleketlerle olan ;tti
fakların bozulmasından başka bir 
şey vapmamıslır .• 
İŞGAL KARllRI SOVYETLERE 

BİLDİRİLMEMİŞ 
Danimarkada çıkan Politiken 

gazetesi. Alınan lıükôınetinin Ro
manyaya gönderilen kuvvetlerin 
miktarından ve bu kuvvetleri gön
dermekteki maksattan Sovyet Rus
yayı vaktile haberdar etmiş ol • 
duğunu yazmıştır . 

Sovyetlerin resmi Tas ajansı bu 
haberin hakikate uygun olmadı
ğını bildirmektedir. 

Tas ajansı, Almanyanın şarka 
doğru yayılınası karşısında İngil
tere, Türkiye, Sovyetler Birliği, 
Yugoslavya ve Yuı!_ani!'tan ara -
sında ınüzakerc)er cereyan ettiği 
hakkında ·Deyli Telg-raf• gazete
sinde cıkan bir haberi de tekzip 
etmektedir. 

l\foskova gazeteleri, Sovyct hü
kfımetiııin kat'i bir bitaraflığı mu
hafaza etmek kararında olduğunu 
tebarüz ef 1 ~rmektedir. 

Bıınunla boraber, Sovyetler Bir
liği Balkanlarla ve hilhas.a Tuna 
meseleleri ile alakadar bulunmak
tadır. 

SOVYETLER VE Al\lFRiKA 
Vasine:tondan bildirildiğine gö

r~ ~ovvctler Birliı?iuin Amerika
daki bii,·ük elçisi Umanski ile A
ıncrika hnririye müstesarı Suınner 
Vels arasında hemen her gün gö
rüsnıeler olmaktadır. 

Salabiyellar mahfillerde teba
rüz ettirildiğine göre, iki ınillet 
arasında gerginliği ınucip elan 
ınesclelerin halli irin esas prensip
ler üzerinde bir anlaşn1a vukua 
'°clm;c:tir. Görüşn1elerin ckono • 
mik ve ticari meselelere inhisar 
ettiği de tasrih olunmaktadır. 

İngilterenin Vaşington sefiri 
Lord Lotyan dün tayyare ile Lond
raya hareket etmiştir. Sefir, Uzak 
Şar'-. v~ziyeti dolayısile, Londra
~a vapmağa niyet etliği seyahat
ten vazgectiği söylennıisti. Vaşing
tondan birdenbire Londraya gi • 
dişi bi rsürpriz teşkil etmiştir. 

Amerika. mchafili, bu seyahat 
dolayısile, Ingilterenin Uzak Şark 
meselelerine şimdilik o kadar bü
yük ehemmiyet atfetmediği ma • 
nasını crkarmaktadırlar. 

ÜÇ İTALYAN MUHRİBİ 
BATIRILDI 

İngiliz Amirallik dairesi, geçen 
gün Akdenizde vukua «elen mu
harebe hakkında, Akdeniz b"aşku
mandanlığından alınan raporu neş
retmiştir. 

Tiu rapora J?Öre, sarki ve rner
~ezi Akdenizde bir cevelan yapan 
Ingiliz filosu, ltalyan filosunun e
sas kuvvetlerile bir türlü temas 
hasıl edeıncnıistir. 

Ancak bu harekat esnasında İn
ı:ilizlerin Ajaks kru\•azörii Sicil
~anın 80 ınil cenubu şarkisindc üç 
Jta;"nn torpito muhribi ile teması 
lemine muvaffak olmuş'ur. Derhal 
baslıyan muharebe neticesinde İ· 
talyan uıuhriplcriııden ikisi he • 
men batırılmıştır. 

Bu muharebeden sonra Ajnks bir 
aPır kruvazür ile dörl torpito muh
rilı!?ıden mürekkep bir düşman 

:kruvazörü günııüştür.l\luharebe baş 

Çürçilden ıuaDer 
( 1 inci sahifeden detıam) 

te bizim sırf statükonun muhafa
zası için mücadele ettiğimii filı: -
rinde olduiunu zannetıniyomm. 
• ıılkışlar - fakat, ezcümle bu harp
te biz yaşama1da devam jçin mü
cadele ediyoruz. Bunu yapmak ik· 
tidarımız dünyada daha umumi 
surette tanındığı ve bu husustaki 
kendi kanaatimiz _daha umuınilcş· 
tiği zaman zaferle kazanıldığında, 
ne yapacağımuıı daha iyi nazarı 
dikkate alacak baziyette bulıına· 
cağ,uı. - alkışlar -

Çörçil, ayni mesele üzerinde so
ndan üçüncü suale de şu cevabı 
vermiştir: 

•Fikrimce bu mesele hakkında 
çok umnmi mahiyette olnuyan be
yanat yaparken, karşılaşacağnnıı: 
büyük tehlike cmesela mağlilp ol· 
duğu zaman düşm_ana karşı tutu
lacak lıath hareketi ele alınız. Bu 
hususta birbirinden çok ayrı fi. 
kirler bulacağımızılır.• 
KRAL ÇÖRÇİL İLE GÖRÜSTÜ 

Londra 16 (A.A.)~ Röyter bil· 
diriyor: Kral, düu Buckingham 
sarayında Çörçili kabul etmeş ve 
kendisi:ıi öğle yemeğine alıkoy -
nıustur. 

Kral, ayni zamanda Hava Hazırı 
Sineleri ve Amirallik birinci Lor
du Aleksandri tle. kabul etmiştir. 
Kral Sineler ile han harbinin en 
son inkişaflarını görJşmii.'.!tür. 

Beyazıtta bir gecede 
yıktırılan dük-~tc1nlar 

I 

Beyazıtta inkıliip müzesinin 
meydana çıkarılması için askeri 
tıbbiye mektebinin knr~ısında, 
tramvay caddesindeki son dük -
kanların yıkılmasına dün gece 
başlanılmıştır . 

Belediye reisliği şehrimizin ka
Jabahk semtlerinUe yıkma i~lerini 
gece yapmayı prcn•ip olarak ka· 
bul cttiiinden bu dükkanların yı
kılmasına saat 21 den sonra baş
lanmış ve bir gece içinde köşe
başındaki iki kırtasiyeci dükkan· 
nile aşaih taraftaki lokanta, her • 
bcr, Cinilifırın şubesi ve boyatı 
dükkanı yıkılını~lardır. 
Diğer dükkanlar da siir'atle pı

kılacaklar ve burası hemen tan • 
zim. olunacaktır. · 

O<>---

Bingazide bomba 
yağmuru 

( 1 inci sahifeden deı:am ) 
gaziye bir seri hücumlar yapmış
lardır. Esaslı denıiryolu hatlarına 
muvaffakiyetli habctlcr kayde • 
dilmiştir. Limanda bulunan bir 
vaourn tam bir isabet kaydedil -
mistir. İkinci bir hücunıda, bil -
hassa rıhtımlar istihdaf edi!mişlir. 
Bombalar rıhtım üzerine düşmüş 
ve yangınlar çıkmı.ştır. 

S-SON T E ı; 'G R A 1 - 16 ı mti TEŞRiN ım · 

Milli Müdafaa Vekili 
geldi 

Milll Müdafaa Vekili Saffet A· 
rıkan bu sabahki ekspresle Anka
radan şehrimize gelmiştir. Vekil 
istasyonda İstanbul Komutanı ile 
Komutanlık erkinı tarafından n;., 
şılaDllllŞiu. 

Filis tine geçecek 
Museviler 

Ankaradan bildirildiğine ~öre, 
Roman-yadan Filistine geçecek 
Musevilerin transit suretile mem
leketimizden geçmelerine müsaa
de olunması Heyeti Vekilece ka· 
rarla<tırılmıştır. 

Bedestende ölü dişleri 
satılıyor 

Ölü a.i(lZlarıodan sö';ülen altın 
dişlerin müzayede ile satıldığı 

hayretle anlaşı!mı.ştır. Dün bu ka
hil bir çift altın diş 270 kuruşa 
müşteri bulmuştur. 

Gazlere su katanlar 
takip ediliyor 

( 1 inci sa.hif~den de·ram ) 
darlara sikiıyetler yapılmıstır. 

İddialara göre gazcilerm öte -
denberi yaptıktan bu hile birkaç 
gündür fazlalaşmış ve hatta te· 
nekelere konulan su miktarı al -
tı<la biri IJulmustur. 

Sulu gazler b'lhassa Aksaray, A 
hırkapı ve n.isantası semtlerin -
deki bakallarda ııörüldüğünden 
taltl<ikata ııeçilmistir. 

Di.i?er taraftan bir kısım ben -
zinlere de fazla miktarda mazot 
karııstırıldıi!ı anla.şılınıstır. Bu YÜZ· 
den sapsarı bir renk alan hil:li 
.benzinlere de İstanbul tarafla -
nnda tesadüf edilmekte ve ekseri 
şoförler almamaktadırlar. 

Kırmızı benzin satışları da art. 
mı.stır. 

Bir ceset bulundu 
Haydarpaşada tren depolan ci

varında dün arabacı Basan ismin 
de birinin cesedi bulunmuştur. ö
lümün sebebi aranmaktadır. Cece
din üzerinde para yo}' .. tur. 

l ISTANBUL BELEDİY_f;Sİ iLANLARI 1 
Kuzguncukta tenekeci IVlusa sokağında Hayrürııtisanın mutasarrıf oldu!'• 37 

No. 1ı iki katlı kf.gir binanın beden du \:arının muhtelif yerlerinden c;::ıt13m13 

ve çatu;ı da çökmek üzere bulunmuş olduğundan çok tehlikeli bir vaziyet 
almıştır. 

15 gün zarfında sahibi taratından tehlikesi giderilmediği takdirde Beledi
yece yıkmak suretile tehlikesinin giderilecc&-ri adresi bulunmıyan sahibine teblij 
yerine kaim olmak üzere il<ln olunur. (9929) 

Büyük im eser r:örmd<- sevkini tatmak_. Ih.klrın ufutm 
alluşl&mak lsUy«ılerl 

LA L E Sinem~sına davet 
edıyoruz. 

Yarın 

akşam 
Fr;.nsız edebi.)'atınm yılabnas i:nktliln 
Hak ve bakCkalln sönmez m.ct'a 'ed 
Deha.n.ın )'a.ra.Lhğı bir san'a.t abidesi 

Film dünyasının eşsiz hıı.rlkası 
Olan 

EMİL ZOLA 
Büyük yıldız PAUL W.UNİ'nin kudretile 

larllıln alim sahifesinden koparalı: 
Ölmeyen bir eser "l'ilksclen blr zafer oldu. 
Numarala bUC"Ueri bu~nden akl.ın111z. T~le.fon: 4.1595 

ı .. 17-::3ıcı=ıe::ı•ı•aa• B~ün matinelerden itibaren ~mmm:ımmlilltfı. 

Şehzadebaşı T U R A N Sinemasında 
Mevsimin lkl büyük filmi birdeu 

1- P A N A M A L l K l Z 
LUCİLLE BALL • ALLAN LANE 

Panamanın c-iı:.11 ıte esrarlı yerle rinde ~e.çen bUyük marera
ve heyecan filnd 

?--NEŞ'ELİ SAHA 
LUCİNE BOAROUX - BE TTY STOCKFELD - ALERME 

gibi üç büyük artistin eyoadığı ve mcvs;ınin en gülünç fantezi 
komedisi 

RAMAZANDA HER GECE 
Ti)'a.tro, Sinema, Varyete, Cam.bas, Solo ve ye.nJ X~diler. 

Ilalk san'auıin Naoıil ve ~ 
Oknyoca S U Z A N YALAR, MİCE PENÇEP vo.ryeCıcsi 

P İ R İ F A N İ N İ N ESRAR 1 komodi l pen!c 
GündiiI sineJnada 11 den llitı....cn ba'lar ~eri si.nema 19.30 da başlar 

ıı de b;ter. Tl.va!ro 21.5 r;eoe başlar. Sinem&. U7alro bir blleUe se7r<dilir. 
Telefoır: zıız7 

füas dalgakıran üzerine de tam 
isabetler vaki olmuş ve bir kaç 1 
bomba bir kışla üzerine diişnıüş
tür. Cmanda bulunan büyük bir 
gemi bombardıman edilmiş ve lam 1 

isabet kaydedilerek gemide yan· ı 
gın çıkarılmıstır . 

Deniz tayyareleri, hangarı civa- # w '\j 

~7ş~~r ~~~~~d~':iaü~i~~~;.:n!~"r~::- ) ç EM BE R L ., TA ş Hapishanelerin korkunç dehliz -
lec.ini inleten, Demir kafesleri ~ar
san, beni tıkar feryatlarını · 'Ltinız tıma tam ısabctler vakı olmuş ve 

orta büyükl:ikte bir gemiye tam j , . 
bir i"abet olmU1'tur. Sınemasında 

Büyük muvaffakiyetle t · tev • ; Bugün malıinele.Jen illba.ren 

mi, bunlann hep::ini 

MASKELER AŞAGI 
· vüc eden b'.l hareketten tayyare- .. : 
]erimizin hepsi salimen dönmüş
tür. 

Kaçırılan adam 
hadisesi 

Se:neni.--ı en meşhur 2 tıl:mi birden 

ÜÇ HARBİYELİLER 
Fruısuca sözJü 

AH NE KADIN 
MELVİN DOGLAS tar:ıfuıd&n 

Gelecek Ç!U"$ıı.mba 

İstanbulun ! büyük sineması 
ÇEM.BERLİTAŞ VE FERAH 

ıdnemzJa.rında. senenin en büyük 
filmi 

ATLAS EKSPRES 
Tiiriı:~ llÖ<lil 

Jleiioör CECİL B. de l\lİLLE 

Baş rollerde: 
BUCK JOHı ES 

RUTH COLEMA "I 

Şişli - Büyükdere yolunda bir ada
mu1 otomobil ile kaçırıldığının zabıta
ya bildirildiğini ve yapılan tahkikatta 
bunun gümrük muhat.aza memulan -
nın bir kaçakçıyı takip edip yakala -
malanndan ibaret oldu!wıun anla -
şıldığını 11 te~nievvel cuma günkü 
gazetemizde yazmıştık. Vililyet maka
mından aldığımız bir tezkerede hadise-· l _____ I __ .. 

nin mahiyeti yukarıdaki şekilde anla
tılmaktadır. Bizim neşriyalımızı teyit 
eden vililyetin tezkeresi şudur: 

Amerika polis teşkiUlını ~ırtan, 
memlekelleri bir atet gi!:Ji saran 

mü thi. Gangsetr filmi 
cll/10/940 gün ve 1292 numaralı ga-

zeteniz.in üçüncü sahifesinin ikinci sü

tununda otomobille kaçırılan adam 
hakkında in~ar eden yazı hakkında 

yapılan telkikatla; bu hiidiseııin güm· 

rük muahfaza memurları tarafından 

bir kaçakçının yakalanarak gümrük 
dairesine götürülmesinden ibaret ol
duğu anlaşılmıştır. Keyfiyetin gaze -
tenizin ayni sahi!e ve sütunU!lda o su
retle t.avzlhin.1 rica ederim.> 

lamış, İtalyan torpitolarındau biri 
ağır hasara uğramış, diğer haıı> 
gemileri karanlıkta kaçmıştır. · 

Hasara uğrıyan torpitonun, di
ğer bir torpito tarafmdan çekil -
mekte olduğu sabahleyin yapılan 
tayyare uçuslarmda görülmüştür. 

Ajaksda birkaç kişi ölmüş ve 
yaralapmıştır. 

Gemideki sathi hasarlar cu ke
siminin iistündedir. Bu muhare .. 
beden sonra, İngiliz filosu İtalyan 
tayyarelerinin dört saat süren bü
cuınuna maruz kalmış, dördü mu
hakkak olmak üzere sekiz İtalyan 
tayyaresi düıürülmüştü.r. 

1 

Halkevlerinde 

Konferans ve temsil 
Eminönü Halkevinden: 
16/10/1940 çarşamba akşanu (Bu 

akşam) saat (21) de Cağaloğlundalti sa
lonumuzda Halkevi Reisi Yavuz Aba
dan tarafından bir konferans verile -
cek ve Temsil şubemiz (A~) piyesini 
temsil edecektir. Gelmek istiyenlerin 
davetiyelerini büromuzdan almalan 
rica olunur. 

, __ YEN_t _NE_Ş_R_tY_AT _ _.ı ı1 Hukuk ga:zetesi 
Altı senedenberl Ceat Hakla Özbey 

BU GÜN 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinema•uııla BAŞLIYOR \ 

T epebaşındaki 
" ASRI sinema 

Halk salonudur 
tarafından türkçe ve fransızca olarak Her salı, çarıamba ve prrşcm-
neşredilmekte olan Hukuk gazetesinin be cünlerl duhuliye 10 kuru.'j. 
üçüncü cildinin 45-46 numaralı nüs- i Biri TÜRKÇE SÖZLÜ olmak Ü· 

zere hattanın iki cüul Cilmlnl 
halan daha güzel ve mütek:AmiJ bir şe-

hirden ı:örmek fıt'Satı.nı kaçırma _ 
kilde intişar etmiştir. Bu nüshada bir 

yıoız. Pro~;ım her cuma rünü 
çok maruf hukukçularla profesörlerin • 

ın..&tinefrrde de-i"i'Jİr. ller t"Uf""'a.1' -
makaleleri vardır. 

~ saat 1 ve 2,30 da, her pa'l.ar 
Tatbikat kısmında da b~k faydalı sut 11 de ten<llillı mallne!er. 

kararlan ve müta~aları ihUva eden D 
bu ilim gazete.ini olı:urlanm.ıza tavaiye uhuliye 10 kuruş 
eder~ l"m .................... ~ 
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MftZO EYVft 
Müferrih ve midevidir 

zu INl lBAZ, HAZIMSI Zl lK, M İ D E BUl ANTI 1e BDZUKlUGU NDA, BAR~ll 
TEM BE l l İ ~ İ H Ot Mİ O E . EKSİ l İ K ve YA HM Al AR 1 N O A emıı;.r;:ı:ı~~u·· 
Mide ve Barsak.ları temizler, alıştırmu ye yormaz. MAZON isim ve BOROS markuına ~ 

Yazan : lskender F. SERTELLi • Na. 2 
__ ,_.. Çocuklarınıza il 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hrudmliğin- 1 
den: 

"Otuz üç yıl Hürriyeti ıedef çekmecesinde 
hapseden bir hükümdarın, bunu tekrar geri 

almıyacağını kim temin edebilir?,, 
Dünkü tefrikaınızın buli.aaıı: 

· rı o temmuz 1324 inkılabından 
beş on J1iln $onra, Sel6nikte bir 
otelin tarac=nda. <lttihat ve Te
rakki) cemitıeti merkezi umumi 
azasından Talllt ve Manııa.ri zade 
Refik Beııler konuşu1101'. Refik 
Beıı: .tnkılap tamamlanmadı. Ab
dülhamit hiilô. milletin başında du
fUl/01'. Günler qeçtikçe bunun za
rannı cekeaiiiz• diıı01'. Talat Bey: 
•KO'l'kUl/01' musun? diııor, onu de
virmek her zaman mümkündür.• 
ve Refik Beııin endişelerine istirak 
etmiııor. Halbuki, Abdülhamit ve 
bendeleri, otuz üç ıııl istibdadın ta
hammül edilmez ııükü altında ezi
len bir milleti arkasından ve için
den vıınnacia hazırlanııı01'lar .. Her 
tarafta mürteci kafileleri. Padişah 
taraftarlıiiı ııapıııor ve aradan aıı
lar cıeçtikçe, inkılô.1">C1lan içinden 
vıırmııQa çalışıııorlar .. 
Devamını aşaijıda okuyunuz:], 

Enver'in bir sözü : 
Abdülhamit iskambil 

kağıd ına benzer 
Rüştüne ihtimal veremedil!:i mil

letini ebediyyen vesayet altında 
yaşatmak icin. b~ -.avallı mille -

Adana valisi Cemal Bey 
•Paşa olmadan önce• 

hafif bfr nefes almıştıT. Kendi 
haklanndan şüphelere dii$en bir 
milletin - hakkını tanııııncıııa ka
daT - esaTet halinde ıı~aması pek 
tabiidir. Nitekim bö,,le bir millete 
ıııllarca tahakküm eden zalim ve 
mıl$tebit bir hükümdann bir qün 
kendi kuvvetinden şüphelenme
si de onun zevalini hazıTladı/ Ab
dülhamit, milletine hürriııet ver -
mi$tiT. Fakat, otıız üç ıııl bu hür
riııeti sedef cekmecesinde hapse
den bir hükümdarın, bunu ıııırın 
- eskiden olduiiu Qibi - 11ine qeri 
almı11acaiiını ve milletini bir daha 
zulüm ve istibdat çemberi ici.ıe 
sokmıııacaiiını kim temin edebi -
lir?• 

Bu, ve 'buna benzer 111!srivat 
•kabei hürriyet. sayılan Selil.nilı:
deki (İttihat ve Terakki) rüesası 
arasında hemen hergün istih.fafla 
karsılanıvordu. 

Hatta vukarıdaki makalenin bir 
tercümesini kolağası Enver Beye 
ırösterdikleri zaman, Refik Bey de 
vanında bulunuyor ve Enver Be
yin bu husustaki fikrini yakından 
öl!renmek istiyordu. Enver Bey, 
vukardaki satırları ı?{:oden ıreçir
dikten sonra: 
•- Haltetmiş bunu vazan mu -

harrir. Biz Abdülhamidi istediği -
miz zaman devir"biliriz. Bu mu -
azzam inkılabı basaranlar. Abdül
hamitten hiç bir zaman çekin -
mezlcr!.> 
Cevabını vermistl. l 
O ~ün - yine SelUnikte - Manyasi • 

zade Refil< Bevle Kolağası Enver 
Bey arasında da sövle bir konuş
ma geçmişti: 

c- İyi amma, azizim! Avrupa
lılar bizi, bizden ivi tanırlar. Bu 
endiseleri pek de vabana atılacak 
kadar versiz değildir. Abdülha · -
mldın bizi yarın içimizden vurmı
yaca/!ını - su muharririn dediği 
ıtİbi - kim temin edebilir?• 

•- Haydi canım, siz de pek mü
tevehhimsiniz! Adeta kendinizden ı 
süphe ediyorsunuz. Abdülhamit ar
tık bir iskambil kalbdı kadar zayıf 
ve desteksiz kalm1$tır. Ufak bir 
üflemekle onu devirmek her za -

tin bütün istidat ve ka'biliyetini man bizim elimizdedir .• 
öldürmek istiyen müstebit bir pa- •- O l?iinü neden beklemek 

mecburiyeti!:lde kaldığımızı b:!mi

SAF GIDA 
· Yediriniz. 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 

~ 

Vitamin, Kalori, Kuvvet,Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, l\lıısıµ-, Türlü, Mercimek, Be:telya 
Çavdar özlü unlarının çocukların neşvünemasına, diş çıkarma -
!arına, çabuk yürümelerine tesiri kat'idir. Hastalıkların önüne 
geçer. Hasan özlü unlarının daima taze kalması için bu unlar 
rutubetli ve güneşli yerlerde bırakılmamalıdl.i". Üzerjndeki tarih· 
ten itibaren bir sene geçen veya bozulan unlar HASAN deposu 
merkez ve şubelerinde değiştiriliı ve tazesi parasız verilir. 

Hiç bir Hacı, Dünyanın ıtleşhur Şekercisi llA(l BEKİR 
kadar uzun ömürlü olmamı~tır. 

Ölümü üzerinden hu kadar uzun seneler geçtiği halde, 
ölmiyen şöhretile aramızda ye§ıyor. 

Ali UHiDDi 

AC E -
Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

dışahm ne ıtibi tesirler ve kuvvet- vorum. Fakat, iddia edebilirim ki, 18/X/1940 cuma trilnU saat 14 de Beyoğlu İstiklftl caddesinde 3"49 numa
rada Llseler muhasebeciliğinde toplaruın okul komisyonunda 798 lira 89 kunış 

keşi1 bedelli İstanbul kız ölretmen oku !undaki elektrik tesisatı açık eksiltmeye 
!er karşısında ric'ate moobur ol- onun devrilme günü ve saati uza
dueunu yani 10 temmuz hürriyeti- vacak olursa, bir takım sahte se
ni nasıl bir meoburivet altında ilan riatçılar, ve mürteciler belirecek 

tttiirini ırörmivenler, Abdülhamidin ve eski müstebit ruhlu adamlarla 
konmuştur. 

esrarenıriZ bir kuvvetle (İttihat ve elele vererek, Padisahın etrafında 
Terakki) ye mukavemet edece • toplanacaktır. Günler uzadıkça, 
~ni umuV"Orlar - hatta sadece um- bu ıribi adamlara daha ırenis ve 
mak da deitil - bunu adeta bekli- müsait bir fesat ve faaliyet sahası 
varlardı. vermis olmuyor muyuz? O zaman 

Bu korku, bu çekinırenlik ner • Abdü]Jıamidi devirsek bile. mem-
den ııe.Iivordu? lekette bu ıribi adamların tiireme-

Max Mordaro isminde bir ~liz sinden ve halkı zehirlemiş olma -
muharriri de bu had.ise.ve temas !arından tevellüt edecek veni veni 
etınisti. bir takım karırasalıklar ve ictimai 

En heyecanlı sinema filimlerin- hastalıklarla karsılasacağız. Bu ıri
den cok daha meraklı hadiselerle bi mikroplar milletin bünyesine 
dolu olan o ırünleri şöyle bir kuş J?irerse, hastalığın tedavisi yıl -
bakısile ve İngiliz muharririnin larca uzavabilir ve bu mikrop ne-
ııörüsile ıtözden .ııecirelim: sildcn nesile intikal eder!, 

•- 10 temm,uz inkılabını hazır- Enver Bey o zaman bu sözlere 
lıııanların, hazırlıklarını tamam - bu sözlerin dayandığı mantık ka
olarak meııdana atıldıklanna inan- dar - kuvvetli bir mantıkla cevap 
mak qülünc olur. Bu bence. hama- verecek caiida değildi. Bu biraz 

Mukavele: Eksiltme bayındırlık işleri genel husust ve fennl ~artnameleri 

keşif hulasasile buna müteferrf diğer evrak okuldan görülebilir. 
Muvakkat teminat (60) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almı;, olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayet.ine müracaaUa 

eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 yılına ait ticaret odası 
vesikaları ve teminat mak.buzlarile koml~ona gelmeleri. (9349) 

O..let Demiryollan n LimaDlan İflctme 
U. İdarui İlin lan 

1\oiuhammcn bedeli 11637 lira olan g k-alem tazyiki hova aletleri 27/11/1940 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
lın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 872178 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
etti&'i vesikaları ve tekliflerini ayni etın saat 14,30 a kadnr komisyon reisliğine 

Vefat tarihl Adı 

13/5/940 Ömer Mustafa. 
17/5/940 Muııta1a Gözü kara Mehmet. 
21/5/940 Hilmeyra Polaj oğlu Hasan. 
22/5/940 Hüseyin Tezel Mustafa, 

3/6/940 Süleyman Neb!J. 
H/6/940 Halit Yeşilova Ahmet. 
15/6/940 Hanife Mehmet. 
17 /6/940 Emine Demir Mustafa. 
23/6/940 Tevfik Ku,gıın Abdullah. 
25/6/940 İbrahlm Barut Halil. 
27 /6/940 Rıdvan Emirtekln Hasan 
29/6/940 Ömer Saydan İlyas. 

Berveçbi b!ıl:l Yenibahçe Gureba 
hastanesinde vefat edenlerin lliln ta
rihinden itibaren alacak ve borçlulan
run bir ay ve idcfüıyı veraset edenle -
rinin üç ay içinde mahkememize mü
racaatları aksi takdirde terekelerin.in 
hazineye devredileceği nan olunur. 

940/90 T • 

Kadıköy sulh birinci hukuk bfıkiın
-ı liğinden: 

Erenköy eski tahsildarı Göztepcde 
Sahrayıcedit İmam sokağında 24. sayılı 

Hacı Polisin evinde kiracı iken halen 
ikametgfihı meçhul Abdullahpaşa oğlu 
Abdürrnhime: 

İstanbul belediyesi tarafından aleyhi-
ı Dizde ikame edilen zimmetinize geçir
miş olduğunuz 286 liranın taiz, muha
keme masrafı ve avukailık: ilcretJi tah
sili davasının gıyabınızda bakılan n1J-

ı hakemcsi sırasında İstanbul 1 inci nğır 
, ceza mahkemesinden getirtilen dosyadaki 
ı vesaik esas tutularak bunların bele -

diye muhasebesincc tetabuk ettikleri 
kayıt ve defterler karşılaştırılmak su-

1 reti1e ehlivukuf marifctile tetkikat ic
rasına ve tetkikatın 6/11/940 çarı;ıamba 

saat 14 rle ve muhakemenin de 11/11/ 

940 pazartesi günü saat 10 a bırakıl -
masına ve 15 gün müddetle ilanen teb
ligat icrasına karar ve.rilmiş. olduğun
dan tebJiğ makamına kaim olmak tizc-
re keyfiyet ilan olunur. (29805) 

1 • Saat: 18.-00 Pro11ram, 
lG,03 lfonuşma (İstatistik Umum 
Müdürü Bay Celal Aybar tarafın
dan), 18.45 Çocuk saati, 19.15 Ço
cuklar için müzik, 19.30 A ians ha· 
berleri, 19.45 Müzik: Radyo ınceso.z 
heyeti, 20.15 Radvo ırazetesi, 20.45 
Geçit konseri, 21.10 Konuşma: (Ye-
ni zamanlarda opera) ,21.25 Müzik 
Semai ve savkılar, 21.45 Müzik: Ri• 1 

.vaseticümhur bandosu, 22.30 A• 
ians haberleri; Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiat). 22.45 Müzik: Caz· 
band (Pi.). 23.25 Yarınki pr~am, 
23.30 Kapanıs. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu ak~am saat Z0,30 da 

OTELLO 
İstiklal caddesinde Kıımedi 

kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Şehrin l>t.: tarafına otobils temin 

edilmiştir. 

Dr. Hatı z Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene natıerl: 2,5 - 6. Tel: 22398 '-- . - ~- -.ı 

iLE SABAH ÖGLE ve AKŞA~ 
Her Temd.:ten s.onn. ıünde ti~ dela muntazaman fı~.,,,,,... --

• • 1940 sene sının 

Kadın, erkek ko1 ve cep saatlerinin 
son modelleri gelmiştir. Saat alıntı -

dan evvel çok zenglıı olan 
çe§itlerimizi görünüz. 

iyi saat kullanmak istiyeolcr)I) 

AR~CôN 

Satış deposu: Z. SaaUarı Sultanhamam Camcıbaşı han ı inci kat , 

Orman Fakültesi Alım Satım BaşkanlığındsO' 
Cıns l Mikt arı Beher toaun ıaaa oak!iye Tutırı 

Karabük koku 90 Ton 

İlk teminatı: 176 liradır. 

İhale: 31/10/1940 perşembe 

Muhammen fiyatı 
26 lira. 

saat 14 de 
1 - Büyük.dere Bahçcköyde bulunan Orman Fakültesi için 

miktarı yazılı Karabük koku açık arttırma ile alınacaktır. J 
2 - Eksiltme Maliye Vekfiletl Beyoğlu Liseler muhasebeciliği d•~)f 

yukarıda •yazılı gün ve saatte toplanacak olan Fakülte alım satım korniSYcn 
zw-unda yapılacaktır. .; 

jstI. 
3 - Şartnameyi görmek, evsaf ve tcşlim şartlarını öğrenmek 

rin tatil günleri hariç Orma;ı Fakültesine müracaatları. (9922) 

--------J 

KENDiN 'BiRiKTiR. 
- - - --lllC--IZI--· n4u lKRAMIYEL.,;ıu . lif' 

1 adet 2000 liralık = 2000·_... ' 
3 • 1000 • = :ıoao·:: 
6 • 500 • = 300~...... , 

12 • 250 • = 3oov ...... 
T. iŞ. BANKASI 

vermeleri !Azundır. 
im dinlenmek kasdile ııükü biT bilgi. biraz tecrübe, biraz da ileri- Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daiJ·esinde. Hnydarpaşada J••• Göz Hekimi 
omzundan öteki omzuna qecirmesi yi ırörüş meselesiydi. Halbuki En- tesellüm ve sevk ;;efliğiode dağtılmaktadır. (9746) 

1940 Küçük 
Cart Hesaplar 

11<.RAMIYE FLANI 

40 » 1{)() > := 4000· I 

75 > 50 » ;:: 3750·:::: I 

210 • 25 • = 525Ü· ,ı§o kabilinden bir iştiT. Kızı! Sultan verozamansil.'ı.hınıalıpda(?açık- -------- ----- Dr. Murat Rami Aydın 
ııine tahtında oturuııor. Otuz üç mış ve inkılaptan sonra sımarnıl$ A IZ,BO Al iLTiHABlARINDA.DiSETi KANAMALARINOA Beyoi:lu _Parmak.kapı, imam Keşidekr: l 4ubat, . 1 fııfi~' 

1 ağı;stos, 1 ikinciteşrıJJ 
lerinde yapılır. 

ıııl ezilen Türk milletinin omuz - bir halde Selaniğe dönerek hal - R._..I D• A 0 .,..,.
5 

SUYU '. sokak No. 2 Tel. 41553 
Zarındaki ııük kalkmıs, kaldırıl - kın coşkun tezahüratı karsı..ında ~ Muayene ve her türlü göz 

_;ı'=ir=,~=~===t=;!uıs=i=r.=~=~=a:=b=b;=·rk=~=b=~r=:=~=eiq=:~=.~=f =se=rs=em=l=e=m=is=.=a=te=sl=i=~=~=/=v~=':.,=c~=-~=a=r=> ===N=U=N=IL=IK=O=L=AR=A=K=GA=R=G=A=R=A=Sl=.B=U=i=LT=iH=A=B=lA=R=l=N=iF=AS=l=H=I T=E=Mi==N==ED=E=R~===a=m=e=li=yc=t=ı =Iı=k=tt=!=ya=p=ar=a=sız=d=U'=.m==·=::~:::~:::ı:~~'!~'!':,'!'!~~,:'!'!'!'!'!~~'!'!'!'!'!~~'!~~~;:;/:;;/.t"'. 
c rı ~' 

hakkında verdiği idam l<~~~et ~ 
di şahsından ziyade mell"' ı! . 
ve hesabına idi. . i de Ae! 
zaten Yavuz, kardeşJeriil ıcaf".,ıı' 
le kesmemiş :miydi?. bell1 de.? 
!erini katleylemiş .. h~8 btl· -~1 
!erce ağlamıştı. Sonra aıeıer~ 
ve şa'şaalı merasimle ~en~e~, 
ııömd ürmüştü. Ç ünkil, }C ~9 )1' 
ibaşka, ail;lamak ve sı~~:a i; ı·ı 
ıınemleket ve mill~t !""'- rol'. 
nıak yine başka ı~~~ .. d Jı~ı..11ıl 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 14 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Şiilik yürüyor, dal budak sarıyor 
Saf eyi dev !eti şark hududumuzu 

ihata etmekle ıktifa etmedi. Bağ
dat, Mardin diyarını işgal etti. 

torlt' ~"'IU her taraftan ihata ve 
dahili isyanlar vücude getirerek 
devirmek istiyordu. 

:;iah İsmail Mısır Sultanına se. 
firler ve hediyeler gönderiyor. Mı-· 
sır Sultanını Osmanlı Türkleri a- -
leyhine ittifaka celbetmeğe çalı -
~ıyordu. 

YaVU2 Sultan Selim, Şah İsmA
ilin daimi tehdidine nihayet ver
mek istiyordu. 

Hatta, ~h İsmailin tehdidi ol
mam~ olsa da İran yakası dalına 
Türk im:paratorlu,ğunu tehdit e
der mahiyette olduğundan o ta -
rafların zaptı lazım gelıyordu. 

- Bana bak .. Sana vereceğim 
emirler mahre.ındır. Hem çok mah
rem .. Eğer bir tek kişiden suyu 
bulduğunu haber alırsam kelleni 
keserim .. - ........ . 

- Biliycrsun ki İrana sefer ka
rarı verdik .. Fakat, Jaı.rarunlZl i
lin etmedik. Şimdi ilimden evvel 
ve yola çıkmadan yapılacak şey
ler vardır .. dedi. 

Halbuki veziriazam herşeyin 
bittiği kanaatınde idi. Ordu, do -
nanma emre amade ve hazır idi. 
Yapılacak şey yürüy~c geçmekti. 

bit olundu. Veziriazam Şii tesbit 
işini gayet mahrem olarak yap -
mıştı. Ve ~te muvaffak olmuştu. 

Yavuz, yeniçeri ağasını çağırdı. 
Elindeki listeyi göstererek: 

- Ağa, vazifen büyüktür. Asıl 
seferden evvel sefer yapmak la
zımdır. Şu, sana tevdi edeceğim 
listede isimleri olan çocuk, kadın, 
erkek ne varsa alacağın tertibat ü
zerine yirmi dört saat zarfında 
hepsinin kellelerini vurduracak -
sın?. dedi. 

Ycnireri ağasının aldı/i:ı emir 
mühimdi. Lısteyi aldı, Taşrada 
bulunan yeniçeri ağalarına mah -
rem olarak adamlar yolladı. Bey
lerbeyleri sancak beyleri harekete 

ika türlü hareket edilemezdi. 
İran üzerine yürüyecek bir 

ordunun yolu temiz olmalı idi. ~
nadoluda Şiiliği temizlemeden I
r ana l(idilemezdi. 

İşte Yavuz yoluna mani olabile
cek kırk bin kişinin kellesini vur
-durmuştu. Her ihtimali ,gözönüne 
almıştı. 

Yavuzun bu baptaki harekatı 
gaddarane olmakla beraber mem
leket ve millet nam ve hesabına 
uygundu. 

Yavuz, babası gibi rahim ve şefik 
olmak, herşeye müsamaha etmek 
istemiyordu. 

Yavuzun büyüklugu, t ~e rı'' ;J" 
dir yaradılışı memlekC .,:ırl'~ 
namına kendi rahatı~''. .. ( 
eğlencesini terketmesıd_ırjıiisl~ 41 

Yavuzu ·bir .n;n üsslu 't jçll' ,,,_. dılr3 
Diyarbekir ve Malatyadan Zül

ka<lriye hükümetini dairei nü!u
zuna koymw;tu. 

Karamanlılar, isyana yardımcı 
olmu;lardı. Bu sebeple Anadolu
da Şiilık yürüyor, etrafa dal bu
dak sarıyordu. 

Yavuz, pederinin zamanında İ
ranlıların memleketi nasıl iz'aç et
tıklerini yakinen gQ.rmiiştü. 

Yavuz, nadir yaradılmış ku -
mandanlardan ve dahilerden ol
duğu için kimsenin sezemediği, 
aklına gelmediğı şeyleri düşüne
bilıvordu. Veziriazamına şu ı:nah
""em emri verdi: 

• geldi, gün tayin olundu. 

O biliyordu ki, dava şahsi de -
j!ildir. Yavuz rahim olmakla cenne
te gidecek değildi. 

Dava, millet ve memleket da • 
.,.~sı idi. Cennete ve cehenneme gi
decekse millet ve memleket hesa
bına ıriı!cekti. 

vinmiş, debdebe ve 
kimse göremedi. rdtJ'. el1 

Zül:kadriye Karaman ile hemci
vardı. Karaman ki Osmanlı Türk
lerinin şid<letle aleyhinde idi. 
Karamanlılar, Anıtdolu Selçuk 

hükıimetinin varisi oldukların -
dan devlet kurmak azminde idiler. 

Anadoluda bulunan Şiilerin ele
başısı Şeytan Kulu dedikleri adam 
başına iopladığı binlerce kişi ile is
yan etıruııti. Fakat, bu isyan Be-

Şehzade Ahmet Sultanın evlat
ları Şah İsmail tarafına kaçınış -
lardı. 

.Şah İsmail, şehzadenin kaçan 
evlatlarını himaye ediyordu. Ayni 
zamanda da Yavı:2 hükfunetine 
ikarşı elinde bir silah olarak kul
lanıvordu. 
.Şehzade Afımet Sultanın oğlu 

Alaettin bey Bursadan sonra Mı
ınra iltica etmişti. Orada veba il
letinden vefat etti. . . 

Yavuz, gavaili bertaraf edince 
hazırlıklarını yaptı ve ~k geçme
den İrana seferi hümayun ilan etti. 

Yavuz, Edirnede vüzerasını top
ladı. İrana sefer yapılması hak -
kındaki fikirlerini bildirdi. Sebep
lerini izah etti. 

Nihayet İranlılarla harbe karar 
verildi. Yavuz çak tedbırli hare-

• ket ediyordu. 
İran seferine çı:kınadan evvel 

vezitiazamını ~ı ve !Pil emir-

- Bana bak .. Memaliki mahru
sem dahilinde bilhassa Anadolu
da ne kadar Şii varsa tesbit eyle .. 
Gizli o1ınları bul bulw;tur, yakin 
ıbir zamanda bana listelerini ver. 

Yavuzun veziriazamına verdiği 
emir mühimdi. Veziriazam, casus
ları vasıtasile hk; kimseye sezdir
meden şii olanları tesbite başladı. 
Bu tesbit işi bütün Jcı.ş devam et ti. 

Ve bir gece içinde Anadoluda ve 
şurada burada bulunan kırk bin 
Şii kılıçtan geçirildi. 

Yavuzun bu hareketini tenkit 
eden müverrihler vardır. Kırk bin 
kişinin kellesini kestirmiştir, der
ler. Çoluk ve QOcuk dinlememiştir 
dive feryat ederler. 

HattA daha ileri Piderek bazı 
Türkoi(lu Tüı:Ut müverrihler Ya
vuzun Şii diye kestiği Türk evla
dıdır, diye sızlanırlar. 

olursa b 

Zaruri yapılacak işlerde rahim 
ve şefkat memleket ve milletin 
başına umulmaz dertler açabilir
di. Kırk bin yerine kırk ı:nilyon
hUı: bir imparat.orluk ınahv ve 
perişan olduk.tan başka Türle im
naratorluğu 1a fenayap olurdu. 

İşte, Yavuzun j?Öz kırpmadan , 
·· oynamadan kırk bin itişi 

Bir gün Hasan Can. s;iyil"'"' 
- Padişahım, neden . ,.e: 

ral!'bet bu vurmazsınız. ..:; ıd~ .. , 
s g~ ö' 

Yavuz Nedimiha5Sı.Jl . '"' ' . · ıC"' f 
- Hasan Can, ıuınıtı . ıl 

necej(im?. ...,,CÔ\,;1 
ve"~~ ·ıı 

Hasan Can, cevas> : iC' 
kikaten padişah ık:unı.Jl , 
yapacaktı . ı rrı"11'ıııô~ 
Yavuı. sözlerini ;vef' 


