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~ llgoslavya 
&ıılgaristan 
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11rıa"istana dokunula
~Q~, Y ugo•lavlar bir 
J.~av.iiz karıısında ken-

1 erıni müdalaa ede -
;eklerdir .• Fakat Bal -
d q,lcır ne yapacaklar -
hır?. Bunun da tavaz:zu-
lırta birinci planda ihti

, )Qç v--d 
~ """' ır.. :::::=-

t : t°fEM iZZET BENiCE 
't0sıa\·~·a · t' B t di] " nın \'azıye ı aşve-

Ji ·ı ~ ~\·l ı e aydınlatıl~ı~hr. 
la.ite~ Almanya ve ltalya 
~~ h Ç•nınek kararındadırlar. 
~\ı,1 tıdutıarının emniyeti ve 
t~d~~~ın masuni~ eti tehlike-

1 .;t• gün memleketlerini 
~ >'~ c ıtıüdafaa edeceklerdir. 
ltk~~tnıya muktedir midirler, 

11~, , lt~j nıuhtelif ırk ve ekal
~ler l'ıı.ı duygu üzerinde bir
~llıa lllıdir?. Bunu daha :ıiya
l ktı \te vakıalar isbat ede

tıı ~.lıdretinde olmakla bera
~ ~hi~Sse, bu sezişe ve bu bir

~llitı ol~adan Yugoslav Baş
't d Celadetle söz SÖ) Jiyebile . 

" ttrtı. ~ınkan tasavvur etme-
·~ ."tır. 

tııst 
· •na gelince· Davutboca 
~e tlli kruva;örünün ba

ltlif danberi mütemadiyen 
ııı!ııııa ~tkillerde iskandil edi
'''lldt :•~tan her türlü imtihanı 

~t it. soğukkanlılık, perva
t ile a:ı:ı?lu ltir .istiklal tesa -
~ı· J:eçıttniştir. 

1 \r . 
~ lUtiiı tınanıstan hakkında or-

~lt en son itaJ••tm iddiala
ıı .;;:ın matbuatının bu bir 
~lii r!•nda \'erdiği cevap da 
. h . ıhtimale ve vaziyetin 

eu ·~gaJinden sonraki müp
) Q.iıtık!ne rağmen çok ir;ıdeli, 
~t~ ardır. 
'> lah. . d tt h ,,a ve Yunanı~tan a 

~4da ta olduğuna göre BuJga
tıedir'> 

t k .. 
~4tı k "dar Bulgaristan Balkan 
tııı~~şı.sında bir infirat ve 
~det ~rıni her va~ıtadan isti-

;ı.lııe ~ _tahakkuk ettirmek si
~tı ı.. aglanmıştı. llu baj(lılık 
'lt Qltlj •. • k ti,. J{ını parc;alama ve 
fır~\·asetindc muvaffak kJl

•tıiıe tına ka,·uşturmak ·için 
l~ \i)t;şkil etti ,.e bugün bir 
ı..\4) ill'eti haline getirilen 

ııı ~ll.ın ilk taksiminde Dob
ltlik lll~arlau iade~i ile üstü
" 1!€!J hır .de •Bulgar nıinnet-

Yeni 
Amerika 
oı·dusu 

Kanun mucibince 
dün 16 mi.yon ki'i 
orduya kaydedildi 

Misli görülme
miş bir iş 

Nevyork 17 (A.A.)- Röyter a
jansından: Mecburi askerlik biz -
meti hakkındaki kanun mucibince 
dün 16 milvon kişi kendilerini kay
dettirmişlerdir. 

Birleşik Amerikanın tarihinde 
misJi namesbuk olan bu muazzam 
iş, hi~bir arızaya uğramaksızın ya
pıJmı.ş ve ufak bir ekalliyet müs
tesna olmak üzere herkes kayıt 
muamelesini kendi isteğile yaptır
mıştır. Birleşik Amerikanın her 
yerinde Covboylara, Kızılderilile- ı 

<Dnamı 3 &incü aahltecle) ıAlman - Fran&Z mütareke komisyonunun ilk t<1plaotısmda alınmış bir resim (ortada) Fransu murahhası 
General But zinger, solda Alman murahhası General Stülpnagel 

Kabirede İngiliz Harbiye Nazın 
Eden ile görüşmekte olan Orta 
Şark Kuvvetleri Kumandanı 

General Vıyvıl 

Bütün ltalyan 
~ limanları 

Mürakabe komisyonuna yeni bir iş 

Et fiatlarına da 
narh mı konacak? 
Gittikçe çoğalan kasap dükkan

larının tahdidi düşünülüyor 
Beledive iktısat isleri müdürlü~üı 

et fiatlarını da fiat mürakabe !ko-
misyonundan e:ecirrnek için tet -
·kikler yaPtllakta<lır. Kasaplar. şe
hir dahilinde <iar?ını.k bir halde 
bulunmakta, kontrol ve t~Itişle-

rinde $?Üçlük cekilrnektedir. Kaçak 
et satan. etleri dükıkanıncia bir ırün
den fazla bulunduran, fiatlarda 
ihtikar yapan ve sair belediye ta
limatlarına riayet etmiyen kasaı>-

]arın yakalanmasında ı?Üçlük çe -
kildi~i icin de belediye, sehrimiz
de ikasao dükkanlarının 2ittikçe 
Çoialmasını muvafık bı.ılınarnak
tachr. Bunun kin kasap dü'kkan -
larının tahdit olunması icin de tet
kikler yapılması u~un ~örülmü.s
ıür. 

Et fiatlarının fiat rnüraıkabe ko
misyonundan ı?eçirilmesi makam
ca muvafık bulunursa bu usulün 
de tatbiki istenecektir. 

boOıbalar altında Bir un fabrikatö Bu çocuklar 
niçin mektepsiz 
bırakılıyor? 

Şap denizi üzerinde bir 
hava muharebesi oldu 

Kahire 17 (A.A.)- ingiliz kuv
vetlerinin teblif:i: 

İngiliz bombardıman tayyare -
leri. salı günü Bingaziye yeni hü
cumlar yapmışlarclır. Limanda i-

( Devamı 3 üncü sa}ıifede) 

rü ile iki oğlu 
tevkif edildi 

Bir k1ra muhtekiri de 
336 lira ceza7a 

mahkum oldu 

Okullar açılalı 17 gün 
olduğu halde bazı tale· 
be hala kaydedilmemiş! 

Mevkuf kızını 
küfe içinde 

görmiye giden 
135 lik kadın 

Ana şafkatinin hazin 
bir tecellisi 

Dün öğleden sonra İstanbul ad
liye bina.sına ıbir hamalın sırtında, 
tküie içinde ilıtiyar bir kadın J(e

tiiilmistir. 
Diyarbakırlı olan ve 135 yaşındl 

bulunan mavi ı?()zlü. lkunırnus 
1·üzlü bu münzevi ihtiyar ıkadın 
müddeiumumilik 'knpısında bek
lerken ı?azetecilere ôemistir ki: 

«- Benim medih:ı isminde 'bir 
~ızım var. Fakat onun verine tas 
do~rsavdım. daha iyi ederdim.!. 

( Devamı 3 iincii sahifede J 
---oo---

Çorlu - Yunan 
hududu telefon 

·hattı açıldı 

Selanik ile de doiruca 
konuşabileceğiz 

İnşaatına devam edilmekte olan 
Çorlu - Yunanistan hududu tele
fon hattının inşası .b~tmjş ve bat 

• j?Örii.şmeğe açılmıştır. Bu hat ile 

'I 

r 

Fransada 
yeni bir 
yasak 

Muharebede kulla· 
nılacak her türlü 

malzeme ill\&Iİ 
menedildi 

Ağır cezalar 
kondu 

Vişi 17 (A.A.)- Havas bildiri
yor: Dünden itibaren, miitarekenin 
devamı müddetince, harp malze
mesi imali, ithali ve ihracı mene
dilmiştir. 

İmali menedilen harp malze -
mesini, kara. deniz ve hava harbi
ne yarar silahlar ve miihimmatı, 
muharebede kullanılmak üzere ya
pılan makineler ve motörler, ba
rut ve infilak maddeleri ve mu
harebe gazları teşkil etmektedir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Balat 
tehlike 
geçirdi 

Bu sabah çıkan yangm 
halkı telaşa düşürdü 
Bu sabah saat doku:ı: buçuğa 

doğru Balat büyük bir vangın teh
likesi atlatmıştır. 
Yangın; Balatta Tahtaminarede 

Bızırçavuş mahalle~i ÇiJingir .so
kak 77 numarada Da,·it Garosun 
iiç katlı evinin en üst kahJ>.da mu
kim ablası Devoranın yaktığı man
galdan cıkmı~ ve bir an içinde bü
~·ümck istidadı göstermi:tir. 

Bu. sırada rüzgar da estiğinden 
' civardaki evlerde oturan halk bii
yük bir telaşa düşmüştür. 

Ateş; itfaiye tarafından saat on
dan sonra söndürülmüş ve ev kıs
men yanmıştır. 

----oo---
iki kahveci tevkif 

edildi 
İzmir 17 (Hususi) - Kemer al

tında Sakız pazarı mai!:ızasmda 
kahve satıslarında iiıt•kiir yapan 
mezklır maf!aza sahıpleri Galip 
ve Yaşar mahkeme kararile tev -
kiI olunmuşlardır. 

~tlt bedı)di!. Dün ve en-elki 
~~~~haza ajans haberleri ha
~)qla~rı!:l Yunan ve Sırp Ma
lt'~~ 1 Uıcrinde bazı emeller 
\~~. 'Ylediklerini de kayde-

~rlar 
ıı:d~ıq •n bu emt·lleri muha-

' t~iııd1 'll~!>i ancak IXıbruca 
~tıı"k~ oldııi'u gibi mihvere 

~ ~t e miinıkiiıı olabilir. 
~~l~ilt~~if Nnı.ırının So{~:ayı 

Cuma 

Un fabrikatörü Koca o~lu Ta
hir isminde !birisi ile şerikleri olan 
iki oi'!lu un fiatlarını arttırdıkları 
idn Kastamonu adliyesine veril -
mislerdir. M:uhakernelcrinin mev-

Resmi ve en salahiyettar ağızlar 
bu yıl hiçbir çocuğun mektepsiz 
bırakı1mıyacağını mükerreren 
söyledikJt'ri halde, şehrimizde ba
zı çocuklnrm el'an okulsuz kal • 
dıkları teessürle görülmek.tcdir. 
Formalite ve bazı mekteplerde ya-

İstanıbulun ve dii?er sehirlerimizin ÇERÇEVE 
Selaruk ile doeru k.onusmalan ::.m-

~~t~i ·•t~at Nazırının Roma
ı... lttiıı· llltınasebetilc Bulgar 
'~h~ ~~ ınihere bağlılığın 

l~bıı tu h::ılindeki neşriyatı da 
~ ~~C!~~ktai naz.arın bir müey
~dit<J ıbaret olmak gerektir. 

)!. 'il İtjllfj e Bulgaristan Roman
~ h~ ~ bulunduğu akıbete 
~~~-.. illa ı. d' . . .h . 
'~ "lı• it "'c~1. ı~ını «mı verın 

t ~ıh. adesı ıçınde açılan ku
~ı. ~or 'kb · · ·ıı· .. tı 11 ' a ı etını ve mı ı 

tı ' cı 1 0 do tlukta o kurakta 
~,,, elllt!ktir ' 

~ilt • 
· 1~~ar!!k~~l~e Bulgarların bu 
1ı~. tılsıı h11111 her ne pahasına 

't ıı ke d'J . . . k 
lıt.. ltıilıi . n ı erı ıc·ın tutttJ -
."illt;ı ~1l a~et '.\'Olu mu, yok-

~ cı~e i~rıstifade edilebildiği 
~ ~i Cl)dıf~dc etmek emeli ha
ı l'i ı,· Ugu hakkında simdi-
tıı~lı~tıı ır ey !iiİiylemenin im -

1•ıı1 \·;· nulcaristnn Roman
.~kd· dersinden o;onra bil

td illt 1~ etmelidir ki mihver, 
~ e ken~· ~ldığı herhangi bir 
~di ind ısın den başka hakim 
• 1 V;ı cıı baska bir efendi ,_,. tl) '• 
~İt ''tarı :~!chammil değildir. 
it~ ~el-. d'· ·~~ de bundan başka 
~ ~ lııillc~Ş~niilnıiycrefi ve 

\~ıt %teı·fıııın, Bulgar ordusu
Scb %kt~ hizmet yollarında 

~t,~lt h~ ~?nra topyekun bir 
~~~b•ıı le~ lltun Bulgaristanın 

~~ illtıtak he~abınn t?eçirilece· 
llırı h lıt. Bu takdirde Bul

tı· er c ~ )ı urlü hulya ve mu-
C be,, ~hı bir tarafn bıra

ll7l'ıı 3 üncü sahilede ) 

·musahabeleri 
Son Tel~a!, elinde olmıyan 

mücbir sebeplerle fiahnı art
tırırken pe~·derpey münderi
catını da tak,·iye eylemek im
kanını aramak kararındadır. 
Yeni ve hakiki fikir ve san'at 
nesJ.iminin en gene; ve gü.ıide 

çehresi olan: 

Necip Fazıl Kjsakürek 
En şahsiyetli verimlerini 

(Son Telgraf) a tahsis etmeyi 
kabul etmiştir. 

İı.:timai. edebi, bedii, fikri ve 
siyasi (f'errevc) lerile e-ütıde
lik Jrazete fırkacılığında hır 
inkılap :vaptığına herkesin 
şahit olduğu 

Necip Fazıl Kısakürt?k 
Atc!ztcn üslUbilc yine her 

gün (Çerçeve) lerini devam 
ettirdikten başka, bundan böy
le her hafta Cuma günleri 
(Cuma konuşmalan) başlığı 
altında gazetemize edebi ve 
içtimai musahabeler yaznuya 
bnşlıyaraktır. Yeni edebiyat 
tarihimizin en aziz mab ol
mıva namzet bulunan bu mu
sahabeler, sakladığı geniş ide
oloji ve fi.kir kıymetini, daha 
ilk örneğinde okııyuculnrımuta 
teslim ettirecektir. 

Güzide edip ve nirin ilk 
mu ahnbesini yannki Cuma 
günü okuyncaksmır.. 

1 kufen aörülamcsi kararlaştırılan 
suçlular tev1dıf olunmuşlaıxlır. 

An.karada Yenisehirdeki at>ar
tımanının ıbir dairesini J?CÇoen yıl 
26 liraya ~iraya verirken. ibu yıl 
30 liraya çıkardığı tesbit olunan 
Abdullah isminde birisi de An
kara ceza mahkemesince üç yüz 
,,,tuz altı lira aitır para cezasına 

mahkfun edilmistir. 

bancı dil şubelerinin hala açıl -
mamıs olması yüzünden bu ço -
cuklar kaydedilecek mektep bula· 
madıklar\lldan 17 gündür deı sler
den mahrum kalmışlar ve velileri 
alakadarlara müracaat etmişlerdir. 
Kasımpaşada Kulaksızda Nalın

( Devcımı 3 üncü sahifede) 

Kaşar peynirivesOtişi 
bugOn gC>rUşOIOyor 

Sutçüler cemiyeti reisi; belediyeyi tenkit ve 
ittiham edici sözler söylüyor 

Fiat mürakaıbe .komisyonu bu
e:iin öi!leden sonra ticaret odasın
da Vali muavini Ahmcdin reisliği 
altında toplanacak. kasar peyniri 
fiatlarını tesbit ve iliın edecektir. 
Bu hususta piyasadan, borsadan 
ve ala:kadarlardan kafi derecede 
malumat topl.anmış. tetkikat va -
ınlmıştır. 

Sütcüler cemiyeti idare heve -
tinin rnüracaati de bu,nin'kü top
lantıda eörüşüle<:ektir. 

SütQiBer, inekcilerin süt fiat -
lanın vükselttiklerini ileri süre -
rek zam talebinde tbulunmakta -
dı:r. Bu hususta sütçüler cıeımiveti 
reisi ~ı söylemektedir: 

c- İnekçiler lüzuımsuz yere süt 
tiatıanru vibelttiler. Ya inekci
leıin bu barEINtlerine mAni olarae 

yahut süt fiatlarına zam yapıl -
malıdı:I.> 

(l>e'nmı 3 ÜDCÜ Mhflecle) 
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Satış Deposu: 
Rikardo Levi halefi • · 
FİLİPPO LEVİ 

Havuzlu han No. 1 İstanbul 

ikan altına alm:rnıstıı:. , 

R6manyadan hu sabah 
gelen İngilizler 

Romanyadaki İngilizlerin bir 
kısmı da bu sabahki ekspresle şeh
rimize gelmişlerdir. 
Yarınki vaplll' ile de Köstence

den bazı İngilizlerin gelmeleri 
beklenmektedir. 

1 KISACA 

Dimyata pirince 
giderken 

ltalyan ajan•ı cPo> ordu
sunun aeyyaliyetinden ve ı ... 
tenirae 12 Adalara, istenine 
Arnavutluğa hemencecik ge
çirilebileceğinden bahsetmİf
ıi. cD. N. B.-. teltifla, ltalyan 
ajansı böyle bir haber ve mü
talea nef'"etmedi, diyor. Ana
dolu ajanaı da venkaları ile 
akaini i•bat ediyor. 

8i%i-,,. mah.uda, 
- Ostad, ne der.in bu tek-

zibe?. 
Diye aorJum Ja: 
- Ya D. N. B. daha :zeki; 

«•eT» vnir «str» vermez.: bir 
halde... Yahut da «Dimyata 
pirince giderken evdeki bul- . 
gardan da olmak> meıhar •Ö

zünü ve endife.ini hatırladı
lar!. 

Cevabını verdi. • • 

Dedi - Dedim 
NECiP FAZIL KISAKOREK 

Dedi: 
- Romaoyanın Almanlar ta

rafından işgaline dair tefsirle
rin, panik uyandıracak cinsten. 
Ortada fol yok, yumurta yok -
ken, sen üzerimize geliyorlar 
hükmünü veriyorsun. Bilmem 
ki ne dereceye kadar doğru bu 
hareketin?. 

Dedim: 
- Panik de ne kelime?. Bü

tün dünya, bütün mevcudile 
üzerimize geb.c, panik bizim 
~emtimize uğrar mı sanıyorsun? 
Ortada fol yok, yumurta yok 
müşahedesine gelince, işte pa
nik doj?sa doğsa evvela bu gaf-
lete düsüp sonra birdenbire ii
zerimize geldiklerini farkedince 
doğar. Tehlikeyi, ihtar ettiği 

en galip ihtimalle Jravramak -
tan daha ernniJetli vaziyet ta
sa.vur edilebilir mi?. 

Dedi: 
- Niçin gelsinler yani bizim 

üzerimize?. Ne lüzum var; hik
meti ve faydası ne?, Mısıra, bi
zim binlerce kilometrelik yoJ
larımızdan başka çıkacak yol 
mu kalmadı?. 

Dedim: 
- Boğazlara inmek te~ebbü4 

sünün mihver nazarında hik -
met ve faydasını anlatmıştım. 
Bir daha tekrar ediyorum: 
Sovyetleri garp demokrao;yala
rından ebediyen tecrit etmek, 
.Japonyayla kendi aralarında 
hapsetmek; Asya ve Hindistana 

YIL: 4ı 

aponya Çinde 
Sovyctlcre bir 
nüfuz mınta
k~sı ayırıyor 

Sovyetlerle mü· 
nasebatı düzelt· 
m~k için yeni 
teşa bbüsler 

Londra 11 ( A.A.) ja
onyanın Sovyetiale müna 

seb.ıtını ıslah için tefeb
büsler yapmakta olduğu 1 
•öylenmektedir. Deveran 
eden 1ayialara nazaran 
Tokyo hükiımeti bu mak-
•adla Sovyet Rasyaya 
Çinde bir nüfuz mıntaka-
•ı vermek tasavvuruncla
Jır. 

Y alovaya gön
derilen kaçak 
ekmekler ele 

geçir idi 
Fırmcıların bir kurnazhğı 
üzerine cürmü meşhut 

yapıldı ! 
Bazı fırıncıların şehrimizde be

lediye kontiolundan kacırılan ek
sik ve ~bozuk ekmekleri civara aon
dcmre~e tesebbüs ettikleri haber 
alınımstır. 

Bunun üzerine lI<!sır iskelesin
de bir cürrnıi meşhut yapılm:.; ve 
Hüdaverdi isimli ~ır mutöre ·ıük
lenmiş olan Tahtakalede Petro ve . 
Kücükpazarda Halilin fırınlarına 
ait 150 kilo eksik ekmek yak;;lana
raık müsadere olunmuı;;lur. 

Kömür 7 kuruştan 
aşağı satılamazmış! 
Perakende kömürcüler dün be

ledi vcvc müracaat ederek 7 kuruş
tan asağı hicbir semtte kömür sa
tılmasına imkan kalmadıfunı iddia 
etmişlerdir. Bunlar fiatların tesbit 
olunmasını istemektedirler. 

Dii!er taraftan Bevoi!lu ve diğer 
bazı yerlerde fiatlar 8 kurusu da 
ı?eçmiştir. 

hakim askeri ve iktısadi yollan 
uzaktan murakabe altına al -
mak; Şarki Akdenizi ve petrolü 
teshir etmek; tek kelimey)t' İn
giliz imparatorluk bütüniinü en 
hassas noktasından '\'Urmak •.• 
Yoksa bu noktalar '\'Urulmadan 
Sii'\e) ~i ,.e Mısırı almak bile 
nihai birşey ifad<: eder mi sa-
nıyorsun?. l\lih,·erin, ::\lısıra git• 
mek için Küçük Asyadan geç
mek Ltiveceği ,·ehmi, unce ol
dufu gibi bence de aptallık; 

ve bazı başmuharrirlerc :.er -
maye olsun di~·e ve bellibaşlı 
siya!Iİ maksatlarla yabancı kay
naklardan uçuru1muş bir ba • 
lon... ~ 

Dedi: ~ 
- Ben mih·\.'erin asla ordu va

sıtasile üzerimize geleceğine 
inanamıyorum. 

Dedim: 
- Yine birkaç giin enci kay

dettim ki, mihverin bize ilk ta
arruzu belki de hemen ordu 
n .. ~ıtasile olmıyacaktır. Mih -
verden, şu me~hur tfıbirilc ev
vela bir sulh n ittifak taarruzu 
beklememiz lazım. Eski dost -
lukların \'e siJah arkad:ı lıkla
rının anılması, ittifak mitt ifak 
teklifleri meklifleri ve ~mire ... 
Peşinden, mih\·ere miisanıaha
cı bir bitaraflık istt'ği; daha 
sonra da pek tabii olarak biitiin 
bu emekler sö~me)·ince Sehini
ğe dofrru bir Itah·an ve Dede
aüara doğru bir Bulgar uzanışı 
mukaddemes.ile fili ordu hare
keti... Bence gaye doğrudan 
doj!ru:nı Boğazlardır; ve dava 
bundan ibarel. .. 
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GAZETENtN 

HESABI 

Size, Son Telgrafın yeni fi. 
:ı.tı olan 5 kuru§un, kısaca, 

!ıesabını vereyim: Bir buçuk 
.curu§unu bayi alır; bir kuru
ıu kağıdının maliyet fiatıdır. 
Geriye yüz para kalır. Bu yüz 
?•~ayı da mürekkepçi, kli§e· 
ci, mskiniıt, mürettip, idare 
:ncmuru ve bizler pa:rlaJ.rız. 

~.4LBUR 

'ASAK 

En ~nyanı dikknt kararlar • 
ım bi i de, kömürcülerin, ba
dema, kalbur kullanmaktan 
m~nedilmesidir. Malam ya, 
kalbur üstünde kalanları, son
ra, d11ha pahali, elleme, diye 
satarlar. Alt tarafta kalan da,ı 
!ıalis tozdur. 

Düpy da, kalbur üstünde 
kalanlar parmakla ıösteriiir, 
bu kolaydır, amma, kalbur • 
!anmanın önüne nsıl geçilir?. 

YENi iCAT 

EDİLEN ALET 

l\!ezbahada, kesilen hay • 
vanların kanından istifade e
dildiiini, hunların toplanıp 
satıldığı malum. 

Ancak, kanları daha temiz 
toplamak ıçın, hayvanları 

kesmeden, bayıltarak, bütün 
kanlarını hortum gibi çeken 
bir alet bulunmU§. 

Fakat, bu yeni alet insan. 
lar Ü-.;crinde zannetmem ki 
tat!Jik edilebilsin .. Çünkü, ak· 
1amları, boı tramvay bekliye 
bekliye kanım•z kuruyor. 

OTEL 

iHTiKARI 

~ 

Fakirlere 
yardım 

Bclec!iye kış muavene~
leri için kaymakam!:ı.~-

dan liste istedi J 

Belediye kıs rntinascbeli!c fa • i 
irlerie muhtaç aileiere yapılacak ı 

yardımlar ıcin kaymakaml:.k!aruanl 
izahat istemiştir. Kaymakamlık · 
!ar mw\aka!arındaki hakiki fakir 
ve yardıma mulıtac ailelerin sa -
yısını tesblt edeceklerdir. Bunlara 
kıs e-elmeden kömür ve erzak tev
zi olunacaktır. 

Topkapı fıkaraperver 

yurdunun vatandaşlara 
beyannamesi 

'ı"ılbrdanbcri fakırlere yardım 
icin mütevaziane calı.ş an ve her 
yıl ,bınlcrce fakiri sevindiren 
•Topkap'\ yoksullara yardım ku
rumu• y;ı.klasan Cumhurivet bay
ramı münasebetile dün vatandaş
lara hitaben bir beyanname nes· 
retmistir. Kurum başkanı \'e Er
zurum rneb'usu Bavan Nakiye El
ııünün imzasını taşıvan bu bevan
namede: her yıl olduğu ıribi bu 
sene de fakir ve muhtac ailelere 
Yardım icin hazırlanıldığı bildi • 
rilerek vatanda;;lar. para. esya ve
yahut da erzak vern;ek suretile 
muavenete da\•et olunmaktadırlar. 
Fakirlere tevziat 27 tesrinie\'Vel 
pazar günü Topkaoıdaki merkez 
binasında vapılacakır. Havır sa· 
hipleri bu tevziatı ;ı.örmeiie de ça
ğırılmaktadırlar. 

Muhtaçlara neler daiiıtılacak? 
Vatandasların yapacakları var

dı.mlardan başka bu faydalı tesek
kül o ~ün fakirlere ve muhtaclara 
kendi bütcesinden 627 liralık er
zak ve !!İ.İTY'rüklerle sair yerlerden 
teberrü olunan 113 ceket. 82 ye
lek. 24 entari , :?1 vemeni ve baş 
örtüsü, 15 mintan. l ma< ah. 3 ııöm· 
!ek. 30 parca muhtelif givccek tev-

1 zi edecektir. 

Koskada yeni bir ilk pektep 
açılıyor 

Halen İstanbul 6 ıncı ilk mek
teple müştereken tedrisatta bu· 
lunan 10 uncu ilk mektebin Kos
•kada yeni -binaya nakli karar -
lastırılmıstır. 
Basmuallimli~ine İstanbul 64 

üncü ilk okuldan Kemal tayin o
lumnustur. bu veni mektepte sim· 
dilik 1, 2 ve üncü sınıflar av başın
da açılacaktır. 

--o--

Bir muhaı;ip ar nıyor 
İnkılip ıuiizesine alına<"ak bir 

memur için, ı,?azetelerde çıkan ili
nı gördüğünl vakit, hiiknıcttion ki, 
bu vazife, ebediyen münhal kal -
maia ınnhkiundur. 

Size, bu mühinı ıncn1uriycte ta
lip oln1afta cesaret gösterecek \'3-
tandaşta, ne gibi •artlar arandı
ğını sövlcrseın, ayni kan:ıat, enıi
nlın J,.: sjzin de, bitar•ıf ve insaflı 
vicdanınızda derhal )·er bulacaktır. 

Belediye. inkılitp kiitürhanesine 
bir memur arıyor. Fakat, bu me
n1ur ayni zamanda mulı=t.sebecilik 
yapacaktır. Binaenalevh, muha -
scbc denen ilme de dkıf olması 
Iazımdır. Bu, bir .. 

Bu vatan1a şın en a7 lise mezunu 
bulunması (art .. Bu. iki .. 

Bu vatandaş nskerlij'.lini ~rap -
mı~ ve 35.yasını aşnıanıış olacak .. 
Bu, üc .. 

Fransızca bilecek.. Bu, dört .. 
İnırilizce bilecek .. Bu. beş .. 
Arapça bilecek .. Bu, altı .. 
Tabii. iliivcyc liizum yok ki. in

kıliip küt.J.~!ıanesindc çahşara~ 
vatanda.,, inkıl5p tarihiınizc dair 
kafi bil .. i ve kültür sahibidir. F'r 
nıcınurivet dcruhd~ edeceği için, 
bittabi, hii!"nühal eshabından, dü
rüst. mazbut. sıhhati yt-rindc, e
nerjik, sicili temiz, hul.isa, me 
muriyet r:vsafını haizdir. 

Göriivnrsnnuz ki, inkıl5p kii -
tüphanc.sinc ahnınak istenen va
tandas. un1un1i menıuri,·et şart -
!arı bertaraf. fıdela ibfüas sahibi 
bir insan olacaktır. 

Do<7rıısu. bunca kiil!et~ muka
bil, belediye, bu kı; metli vatan
daşın hakkını ödemekte asia <İm· 
rilik göstermemiştir!. 

Bu mütehafsts m('mur veya mı:
hnsebcciye ayda 75 lira ücret ve
rilecektir. Vergilerini çıkarın. Gün
de iki lira.. · 

Eğer, beledivemiz, günde yal • 
nız iki lira vermek için, ralıştırdığı 
elemanlarda bu vn~ıfları arar.-:rı, 
artık, ~iinde, üç, dört, boş il:ih .. 
lira ödediğ'i elem2nlarındn, kim
bili.r, neler aradığını düşününü7. 

~FSAT FE"l:Zİ 

fBüçüK HABERLER 1 
* !\.Ickıep!erdc talcbE')'C mec:burl o

larak siyah oaluk yaptırılınas!Jıdan 

siyah saten kalınamış ve bir mercsi 
yi..u.dcn $"'.hr.mlzdc ba.zı senlUerde hiç 
siyah sa ten kamamış ee bir metresi 

Her nevi madde üzerinde ilı
tikira akıl erdirirdim amma, 
otel ihtikirına f&ftım, doğ • 
ruıu.. 

Pirinç pahalıla,tıkca bulgur 
sarfiyatı artıyor: 

ı 150 kuruşa çıkrnıştır. 

Otel ihtikarındnn maksat, 
oda kiralarının artııı ise, hay
ret!. Halbuki, lstanbulun her 
tarafı, otelle, gazino ile dol -
du. Bir bu kadarının da pro
iesi hazır.. Otelden, gazino -
dan batka birtey yaptıiımız 
var mı?. 

AHMET RAUF 

Daima ayni sebep 
Geçenlerde Heybelide bir yan

;:-ıı oldu ve 8 bin çam yandı. Bu, 
Adal<ırda çıkan çam yangınlarının 
belki bin bırincisidir. Tabii, bir 
eiın gelecek, Adalarda, tek çam 
kalmıyacak. Adalarda çam yan • 
ırınlarının önüne, ancak bu suretle 
geçilecek. 

Yanıı:nın sebebi daima aynidir: 
Bır siııara ateşi .. 

Hayır, yangının sebebi daima 
~udur: Çamların sahipsiz ve mu
hafazasız oluşu. 

BÜRHAN CEVAT 

Pirinç fiatlarının pahalılaşması 
üzerine şehrimizle Ankara, İzmir 
ı?ibi büvük şehirlerde bile bulgur 
sarfivatının ııitgide arttıı?ı anlası
mıstır. 

Birkac av evvel memlekeimizde 
ilk defa olarak kurulan Bulgur 
fabrikası istihsalatını :ııünde l~ bin 
kiloya cıkarmıstır. . --Büyükçekmecede kadastroya 

batlandı 
Bostancı kazasında kadastro fa

alivetine devam olunmaktadır. Bir 
yandan da B'i vükcekmece nahl • 
vesinde kadastroya ııecilıniştir. 
Burada ilk evvela Mencksekın 
ciitliğinin kadastrosu çıkarıla -
calctır. 

--·o--

Üç yıl imtihana giremiyen 
talebeler 

Tıp fakültesı talebelerinin ka
vıt isleri icin veni bir talimatna· 
me hazırlanarak Maarif Vekille • 
tince tasdik olunmustur. 

Hastalıklarından 3 vıl i.mtihan
lara ıziremiyen ve derslere devam 
edemiven talebe ~aıxır verecek ve 
profesörler meclisi muvafık gö
rürse ),ayıtları ycnilcneceklır. 

Son Telgraf'ıa edebi romanı: 90 
~~~...;;;,...__... ...... __ ~~~~--~ 

Al GÖ_ZYAŞl-~ 
. • • ' ' >- ETEM İZZET BENiCE 

- ~ ~ 

. 
En iyisi de bu. Zaten doğru. Er· 

<inin babası Ruhi bey evini bıra
Rıp çık.tıi(: ;.:ün ölmU.,tü!. Buı;ı;i..'1 
~-~ı yiizünde yaşıyan bir Ruhi ı:ıey 
vur mJ?. Yok!. 

Bu ölti,ne kendı ü de : 
- Evet!. 
Diyo;ı. Yaşıyan Ruhi Nesrinin 

·~cca.sı. Erp.İnin, is!ninj bilmedi~ 
oocuğunun babası değildir. O b:t:n· 
baska blr adam. 

Ca:mur Ruhi!. 
S~rseri Ruhi!. 
Dılenci Ruhi!. 
Ayyaş Ruhi!. 
Esrarkeş Ruhi!. 
senelerce kasa hırsızlarının, dı:z.. 

dızcı; karmanyolacı, arakçı, mani
tacı, tavcı usta ve işçilerinin ırgat
hğuı.ı.; serseri ve düşkünlerin ar
kadru;lığı.ru eden i>ir adam ne Ne11--

rinin kocası, ne de Ervinin babası 
olamaz'. Bu bambaşka, benliği 
kaybolan, hisleri ölen, hüviyeti 
değişen, iradesi yıkılan; Galata so
kaklarında dünyaya bir piç gibi 
yeniden doğan insan!. 

Bu adam Naranın aşıkı Ruhi bi· 
le değil!. , 

Onun ~ığı idi düşkünü oldu!. 
Onun esiri idi delisi oldu .. 
Onun hendesi idi hastası oldu!. 
Ve .. seneler var ki bu gidişini, 

bu hüviyetini de kaybetti: öz deli, 
öz hasta. öz düşkün oldu ve Naran 
onun için karanlık, uzak, kajıuslu 
bir hayal hükmüne girdi. Fa\<at 
avunduran. bedeni sürümek için 
kuvvet veren, rWıu nezrettiren 
ıbir .lıay~li. Y4kşa ben :pası! r.ıMıu
mu bcdenil1'.l(lcr \o) ·"9er ve cına 
nez.redcbllir<lim? 

* ~:ta]t.epe ile Gün1üşsuyu arasın -
daki b.ir buçuk kilonıetrelik yol 16 bin 
liraya ihale olunmuştur. * Mezbalınya getiri1en h~y\·;.n -
lc:ırın kıştan, yağmurdan korunınası ve 
kesi!inl:iye kadar beslcnmel\'ri için 
nıezbaha idaresince tl.'<lbir alın:ıcaktır. * Era::ani t:ıhvillerinin C::üo y:ıpıl -
dğını h•ber verdfğiuıiz keşide~ınde 

73628 numara 30 bin lira, 152407 numa
ra 15 bin Jfra, 34369, 3j0J.3. '.': -1 13 nu
ma alar da üçer bin Ira J 1 zanmı.; -
lardır. * Bazı tıbbi eczaW:r gibi; cerra!ıide 
kullanılan alı.lt ve cde\.·ahn memle -
kctünizde miktarı çok aza1mŞtır. Eter 
mevcudu da gayet mahduttur. ~- ":r 
hastalıklarında kullanılan il.içl..ı.r da
hilde yaplmak\adır. * AKustos sonlarına dotru faali -
yete geçen Alpullu şeker fabrikası ya
kında mevsim faaliyetine son verecek
tir. * İstanbul ikinci ticaret mahke -
mesi b~katibi Zühtü sahtek~rlık su -
retile 6 bin küsur Ura ihtilast<ln dün 
2 inci ağır ceza mahk,.:ııesi k,;ı.rarile 

4 yıl bir ay hapse mahküm e<.iil?n; tir. * Vapur şahipJeri ' İstanbul liın:ı -
nınd3. tahmil .\'C tatıUye işlerinin ber
baUığından, teşkil.Atın bozukl:.ığundan 

şikayet etmekte ve :Unlcrcc malları
nın rıhtunl:ırda beklctildil!ini beyan 
etmektedirler. 

İki gün daha .. 

Yine her~eyi unuttum. 
Yine kafam kerpiçleştı!, 
Bir hafta, on gün süren uyanık

lık tükendi. 
Yeniden hiçbir şey hissetntiyo

rum. 
Ne:;rin, Ergin, Naran hep.•i göz-

lerimden silindi; hepsi kı:1 boldu!. 
Sözün kısası: 
-Ben varım. 
Ben ben olarak ya<••·orum!. 
Beden y k, ruh var. 
Dış yok, i<' var!. 
Ve .. ben böyle yaşıyacağım .. 
Içınek, dalmak, şürünmek, di-

lenmek, mezar kovuklarında yat
mak bunların hepsi hiQbir şey!. 
Ruhla. benle, benim hüviyetimle 
en küçük bir yakınlığı ve bağı bi
le olmıyan şeyler! Kabuğumu çok. 
tan soyundum ve hayat batağının 
içine bıraktım. Sürünsun, dilensin, 
sürtünsün, itilsin, kakılsın, ölsün, 
gebersin! Bütün bunlard~n Ruhi
ye; yani bana, içime ne?. 

YERDJ': S~Ü "E. HAYV;\., ! 

Bir hafta sonra 
Par;a \ ok parrrra. ' . 
Dilene ıı .. tc:ı ı r:ı <;•kı:ıı ;-ı;ır •• 

DÖNMIYEN FiLO 
Pamuklu ve yünlü ı:n~n· 
sucat ~chirlerde bir 

elden ıatılac~k 

~üyük Tarihi Tefrika 

Pamuklu ve Yünlü imal eden 
Sür')er Ba~k fabri·kaları nıamulfıt 
ve mensucatının; ipHI .. :le>r de dahil 
olduğu halic; tek elden satılması 
icin b:r c sat ı s ofisi• tPs is olunması 
kararlastırılın ı~tır. 

Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Turkuaz su üzerine çıkar çıkmaz 

No. 15 .. 

bir mermi preskopu parçaladı 

Bu ofi~ln merkezi selırimizde o
lacak ,.~ peyderpey dii!er viliıyet
lerill'izde de subeleri açılacaktır. 

Sümer Bank fabrikalar bundan 
sonra avrıca satıs islerile mes~ul 
olmıvacak ve her türlü m~mul es· 
va ofis vasıtasile tevzi olunacaktır. 
Bu suretle müstehlikin ihtiyac -
!arı daha ivi Lir şekilde karşıla · 1 

mak iwkiını has:! olacaktır. 

talıtelbalıiriııi kılavuzlııf:a geçir
nıi.}, arkasında Tt.!odor Brode}· in 
E. 13 tahtclbabiri, onu ıııüteakiı> 
E. 10 - 11 - 12 gemileri. Sonra AE. 
2. 3. 4. 5. 6., daha geride Avust • 
ralya tahtelhalıirlerindcn B. 6. 7 
ve kol nihayetinde de dif:er üç 
Fransız tahtelbabiri bulunduğu 
halde boi:an donizaltından geç . 
rnc~e koyulnıuş!ar, dl'njzin yü·tün
dc kopan kı,:aınetin serpintisinden 
m~sun buluıınırtğa gayret ederek 
ilerliyen filolilla zayiat vernıeğc 

1 

ba•lamıstı. 

ı 
T"-11• Q Lv_ 1 cı;;;::ı 1 İlk olarak Brodcye fle~in ile , •. 
ı:- ~ rilen lıalıerde, Avustıal~ a tahtcl-

1.J Afi, K }<: .:..:1F.LE 0 balıirile AE. serisinden 4 ve 5 in 
11 • JT n ı akıntıya kapıldıkları, suların k-

--,....---------- sirile geriye ıfoaru sürüklendik -
Muallime haka-

1 

ıeri bildir:Jmi~. bunu diğer zayi-
at haberleri takip dr.ıisti: 

l b• - E. 11 in n1akinc~inrle irıza var, 
ret COell ll Stop etti. 

- f"rans1z Dardanel ı:cır!!'iİ işa-

tal~ be velisi ret V!riyor. Dümen tertibatı işle· 
- n1ivorn1u~. 

Cürmü meshut işlr r:.:ız de bakan 
aslive 6 ıncı ceza t'la '·enıesinde 
evvelki ızün sa\·anı dıkkat b;r ha· 
·Karet davası vl:rülrnü..,tür. Dava
nın suçlusu Aleksandra Avramc 
isminde ·bir kadın. davacısı Bayan 
Mualla isminde bir muallimedir. 
Hadise de sudur; 
Bevoı?lunda Rum mektebinde 

türkçe hocalıg ı eden Bavan Mu· 
alliı. Alcksan<lranın 10 yaşındaki 
kızını - sınıfta rahat durmaması 
üzerine - mekten inzibat mcclisi~e 1 

vermis ve varar.1az kız 8 ;?Ün türk
çe derslerine 1'iremeırıek cezasına ı 
carptırılmıstır. Bundan haberdar 
olan anne, mcktt-bc müracaat ede
rek cezayı affettirmet!e ui!ra:;mıs
sa da müdür: muallimin izni ol -
madıkca :ı.rre imkan bulunamıva
cai!ını sövlcmi~.tir. 

SINIFTA BiR VAK'A! 
Aleksandra müdürün odasın · 

dan Mual1(mı s nıfına gitmı~ ve 
talebeye de:s verirken iceri .ızirip: 

- Niçin benim kızı smıfa almaz
sın?~ di..,·e cı:·~!~mış ve muaııanın 
cezada ısrar etmesi üzerine de: 1 

•-Sen Ka•ımpa<alı.. ı:.en bu • 
rada hoca olamaz ... &~n edepsiz!.• 
diye bai(ırmıstır. 

Vak'a bu şekılde mahkemeye 
intikal etmiş, dava: sahit celbine 
kalmıştır. 

Bir doviz kaçakcı.ı sarafın 
mahkfüniyeli 

Balıkpazarında sarraflık eden 
Yorgo Papazol(lu adında birinin 
döviz kacakcılı~ı yaplı~ı haber a
lrnarak ~ürmü meşhutla yakalan
mıs ~ asliye 5 inci ceza r.ıahke
mesine verilmistir. 

Muhakeme dün Yorgo Papazoi!
lunun cürmünü sabit .ızörmüş ve 
2 av 6 gün haı>se mahkum edilmiş
tir. 

Eroinci genç bir kadınla 
metresi birer buçuk yıl hapse 

-.ıahkiim oldular 
Asliye 5 inci ceza mahkeme -

sınde dün ikinci beyaz zehir müp
telası ve satıcısının muhakemesi 
neticelenc\iri\mistir. 

Ve Kilidüllıahir önlerine varıl· 
dıi::ı sırada, kı!avuz g-eıuisi Safir, 
biı·Geııbirc fnhtcJbahjr eeçidin ö
nüne rıkan denizaltı ai{ ıniin:asilc 
kar~ıla~nlıs, tclılsln geriye hareket 
etmek ister!ıen, boj!az sırtlarında 
bulunan D. 8 Osmanlı batary,sı 
tarafı::ıtlan prc~kcpu farko1un -
n1uş, ton ntl' jnc h.:tulıuus. İki t:ı
ralı ma• ı !erle örtülü r.aracık yol-

. da sıkısan gemi, h·abct eden par
çalar Larşısında suyun üstüne c;-ık-

1 
mak mecburiyetini duvmuş, kc
nıodora: 

- fena halde sı~.ıştıııı. Den'zin 
üzf'rinc cıkar?ğını!. 

İf{arctini verir .·en, preskopuna 
bir isabet alınış, bunu müteakip 
de. bir Türk mermisi ile perfa -
lanmış, gemi miiretıebatından 
)'alıuz lıir gedikli, bir de papaz 
kurlıılınıık suretile boğaz sularına 
e-ömülmüstü, 

Komodor Brodcv. gözü önünde 
ccre)·an eden bu döq.iis nihaye( bu
ltınca bizzat kendisi kılavuzh:ğu 
deruhte etti, harekete devanı o -
lur.du. 

15 dakika sonra, yiue fleşinle 
kumandana yeni. b\r vaziyet ihbar 
olunuyordu: 
~ fTansız tabtelbahirlerinden 

ikincisi Turkuvazın makinelerin -
de &rıza varnns. Sığlıi'a düşmüş, 
hareket edemiyor. 

Droı'eyin cevabına meydan kal
madan yine haber geldi: 

- Tiirk topçuları bııııu da gör
müşler, ates a~ıyorlar. 
Arkasından dtı Turkuvaz süva

risinin is:ıret!eri geldi: 
- Kurtuluş .. Su) un üslüne rı

karak teslim olncağ:ııı. Size mu
va~fakivet dilerim. Oruvar ku -
mandan!. 

':furkuvnzın su üzer~ne çıkınası 
5.nlndn bir rncrmi, prc~_kop kule -
sini parcalndı. le!nden hl'iıyan 
süvari ve n1Urettebat hcye~nn ve 
teli\sla bevaz bayrağı, teslim işn . 
relin; sall~dılar. J;latarvadan ge· 
lc'I bir miifreze tahtelba\ıiri )·nka· 
la«ıı- Miircttcbatını e'İr etti. Tur -
kuvnz istnnbııla getirilrrek Müs· 
lccip onh~1'ı is~ıi konuldu. 

Almanlardan ısrarla istenilme-

Mcleık ismindP l'CllC bir kadınla AVRUPA HARBiNiN 
rn<!tresi Ken~rdan ;ı,ürekkep olan ~~=~~-..;.::...;;..;..:.::...;;.:..;ı= 
sucluların her ikisi de eroin sat- Y.:....::E..;.N..;l:._._..;!Yt.;... _E_S~E_L_~ı.....L.;..E..;.R_İ 
maktan ·birer vı 1 hap;;~ ve 200 lira 
para ceza.sına mahkum olunmuş - .-'Roma sulbü,, 
]ardır. Ayrıca bcvaz zehirden kur-
tulmaları icin ıic 6 sar av emrazı • b • •? 
aklive ve ası>bive hastanesinde g~ l mı ... 
mev~ufen tedavHerine karar ve -
rilınistir. 

Aı:tık bu apartımanlar para ver
miyor. koi(uyorlar; 

- Seni konturat mı ettik?. Bi
raz da başka yerleri dı:ılaş!. 

Diyorlar. Kapıdan kapıya, kat
tan kata yerde sürünen bir hay
van gibi dolaşıyorum ve her kapı 
önünde bağır~rum: 

- Parrrra!. 
Ve .. onlar da bağırıy-0rlar' 
- Havdi defol!. 
Nereye? 
Kime? 
Hanııisine?. 
Bunlara cevap veren yok!, 
- Defol. 
Demek kolay. Fakat. her gün 

bir karın dolın;u l'kmeği, bir kilo 
ispirtoyu. beş diş esrarı bulmak 
zor!. 

- Bunu bana verin. Hakkım!. 
Diyemem. Fakat, ben de bun • 

I:ırsız olamam. 
Onun için vapıl:ıcak tek şey: 
- Ko~ulmak ve .. asJmak!. 
Ben de sadece bunu ''apıyorum. 

Koi!uluvorum, asılıyorum, asılı -
yorum .koı?uluyorurrı!. 

Fakot. b~nun <la sonu geldi!. 

Yıua: ALİ KEMAL SUNl\lAN 

1Ju Avrupa harbini ~cçeıı sekr· 
kinin bir devamı gibi sayanlar 
vardır. Onlara göre arada geçen 
yirn1i sent> az çok karışık, türlü 
tehlikeli ihtimallerle dolu bir 
mütareke devresi diy(.; gözönüne 
getirilmelidir. Hem de, diyorlar, 
yirmi senedir Avrupanın ;alip ye 

mağli'tp büyük devletleri arasında 
harp çıkmamış olsa bile mesele 
eksik olmadı. A\•rupa kıt'asında 
nisbi bir süklin tesis edilmiş. Ver
say muahedesin .. ı temin edeme • 
diğini sözde Lokarno mt'3kı ile 
yerine getirmek istenmis ise de 
diiuyanın başka taraflarında, bil
hassa Uzak Şarkta ihtil:if e\tsik ol
du mu?. Çin - japon harbi ~alıa 
931 de başlamış sayılmalı .. ve sair~ 

Geçen harpten sonra \ıir çok 
ıııcscleler de halledilmek is!e-11di. 
Fakat pek çok da pürüzlü davalar 
kaldı. Nihayet yeni bir harp dıı· 
Jıa çıkmış pldu. 

Almanya ile İtalya tamanıile 
Avrupaya bakim ol11cal<lar. Uzak 
Şark ta japopya ile Rusyanın elin
de olacak. Afrika kıt'asııun mıı • 
kadderatı Almanya ile İta'.l'a ara
sında tayin edilecek. Dünpııııı bu 
taksiminde Amerika kıfa<ı baslı 
basma bir iıleıu obr:ık lqıl ·or. 

:i'ani Berlin • Roma - l'!ll;~·e 

P.e karşılık Osınanlı donanmasına 
taht~lbahir verihncyi~i, Osınanlı 
topçularının kendi hama•ctlerile 
bir tahtelbahir yakalayıp bunu 
tamirden sonra ilk olarak bir Türk 
tahtelhahiri haline koyup donan· 
maya ilhak edişleri, iki fikrin, iki 
telakki ve iki ba~arının apaçık mu
kayeseli Öl'nl'ğ-ini te'"kil eder. 

Geriye kalan beş gemi, )<apiten 
Teodor Brodeyin .E. 13, kapitcn 
Ilebrokün B 7 ve Fran<ız yüzba
şısı Rojeniıı kumandasındaki Tri
ton ve dif:er iki B G. ki!piten Naz
met (1) idaresindeki A. E. 2 Mar· 
maraya girrnci{c rnuvaf!ah. oldu
lar. 

Bunları•, bir seneden fazla l\lar· 
marnyı hara('.a kcsn1clcri, büJÜk 
bir dehşet hnvası yarattı. Amiral 
Suşonun bütün gayretleri boşa git· 
ti. Hclbrük, emanetleri Konyaya 
götiiren treni Darıca koyunda to
pa tuttu. Muda>1YA, Bandırma, Er
dek. Silivri, Gelibolu iskeleleri 
torpito ve top bücunılarına ın:ı -
mz kaldı. Nazmet btaııbııl sula· 
rındn Yunus muhri~ini batırdı. Top 
haııedc Gükcmala toroi lo attı. 
Dersaadet \'e Ümit vapurlannı 
batırdı. En beceriksizleri Fransız 
jiton tehtelbahiri dahi Bakırköy 
öniinde Pülengideryayı, Ye~illuiy 
açıklarında Nuriilbahri batırdık
tan sonra Silivri önlerinde Sul
tanhisar muhribi tarafından ta • 
kip ve Altındiş lfıkabile marul 
yüzbaşı Ortaköylü Riza kaptan ta
rafından batırılarak mürettebatı 
esir edilJi. 

1'~lıtclb~hirleria Marınaraya gi
rip de harekata başlamalarını mü
teakip ,boğaz forsaları tavsamış, 
itilif devletleri donanma.: boğaz 
dtştnda, İn1roz ve Bozcdada ci -
varile M-0ndros linıanında etraf
larını ınayn tarlalaril() çevirerek 
ablukaya ı:eçmişler, harp monitör 
adı verdikleri çok toplu, geniş 
teknelerle bo/:az sırtlarını her giin 
bombardıman etmek, buradaki ih
raç kuvvetlerine yardım eylemek 
şekline girmi~ti. • 

(Devamı var) 

(1) Naımıet h5len Amiral rüt
bC"sile İneiliz donanmasında hafif 
ikruvazör fırkası komodorluğunu 
yapmaktadır. Bu tahtelbahirlerın 
maceraları gazetemizde neşrolu -
nan: Ölüm saran preskop. bir nu
maralı halk filosu, E. 13 Mar • 
rnarada, S. O. S., Marmara alevler 
içinde ve öllim akını tefrikaları -
rnızda. tafsilô.tile neşrvlunınuştu. 

R. Y. 

Tophane • Rami arasınd11 
Otobüs işletilecek 

Tophane istikametinden İstan -
bul c:hetine otobüs bulunmaması 
halkın müşküliitını mucib olmalı:
tadır. Rami - Sirkeci otobüsleri 
sahipleri bu müskülatı lbeJediyeye 
bildirerek Rami - Sirkeci hattının 
Tophaneye kadar temdit olunma
sını istemişlerdir. 

:ııclcdive otobüs komisv.onunun 
bu haklı müraLaati kabul edeceği 
tahmin olunmaktadır. 

mihver devletleri Amerikaya ka
rışmıyacaklarıw söyliyerclc Bir
lc~ik Amerikayı temin ve tatmin 
ctınek arzusundan kendilerini a
lanuyorlar. Liıkin bu taksimde me
ra\<edilecek nokta göze çarpıyor: 

İngiltere ne oluyor?. Dünyanın 
paylasıldığı tasavvur edildiğine 
göre Britanya imparatorluğu da 
kahnıv<ıcak farzediliyor demek • 
tir. Artık imparatorluk kalmayın· 
ca da İngiltere kendine ne denirse 
onu yapacak, İngilizler emir kulu 
diye mi sayılacak?. Galiba tasav· 
vur edilen yeni nizamın hakikat 
sabasına çılrnbilınesine mfıni ola
cak en belli başlı amil de bu ola
cak. Bu. taksimde bir bayii hesap 
el<siklii:i görünüyor. 

Vaktile Romalılar dünyanın o 
zamanki maliım ülkelerine hakim 
olarak her yerde ·Roma sulhu. nu 
tesis etmis olmakla iftihar eder -
l~rmi~. Sel;,pir de Ogüstün dilin
den şunu >öyletmekle Korna sul
Jıunu anlatmak istemiş olsa ge -
rek: - Cihan sulhunun tesis edi
lece/:i gün yakındır. Dünyanın üç 
köşesinde de zeytin ağacının ser
Jıestçe yetişeceği mes'ut giiıı gele
cektir. 

Ogüst devrinde Akdcnizi çeviren 
üç kıt'adan ötesi nıallim değildi. 
Sulhun alameti olan beytin ağacı 
ise zorla yetiştirilınek istenmişti, 
Romanın hakimiyeti de zaten ken· 
dilerinden ~eçnıi · blr takını mil
letlere 1orla kabul ettirilmisti. Bu
fÜn rlüııvaya ''rni bir ni7.am ver
mekten lıalısedilirkeıı Anglo Sak
son iileminin öyle l1ir tarafa bıra
kılıverecei:i.ıı..i farzeİ{nek cok müş
k.iil. 

Romanya had;,esı 
l'azaıı: AHMET SÜKRÜ ES~f.fl 

.. ~u .. 
Berlin ve Bükreş beş gun aıı 

kil! ettikten sonra nihayet ı\lltl .. 
askerlerinin Roman3·aya gel~ti
leri hakkında birer tebliğ ne ·~C (I 

ler. Her iki teblil"de de bildı••;; 
ebemmivetsiz gibi gös.terıı:ı•k 
tiyen bir ifade s01ilmektcdır. tti~•i 

Romanya hükumeti, neş~c ııiİ· 
resmi tebliğde eski Roma~).ıı \-o 
lcUmetinin. ordunun teçhızı 01 
talim_i İfiıı Almanyanın yardıJ1l:10 
istedıi:iııi, General Antoncskun , .• 
da bunu mu\ af ık bulduğunu ·nio 
bu maksatla Alınan askcrl•~' 1,,. 
Ronıaııyaya geldiğini bildirıu:rnio 
Antoncsku Alınan askerle .. ;;1 ' b'·"ul1" Romanyava girnıcsi tc~eb n. ıdı· 
eski hiikılmeı tarafındnn yaP' ,~ 
ğını ve kt•ndisinin ancak ~a~~ııı~f' 
bi.r yol LİJ:t"rıntlc yürüdiil"U~~ ~e .. 
Jemekl<' bunun nıcs'uliyctın• ak 
kilen Krul Karoliln üzerine ah11

.
1
.; . e" ,. 

ve Roınnn" a l'fkiırı uınuını~ ·et· 
~(' bir dcr('c'C'lC k:ıdar tcs~ın 0e 
ınck istenu~ltr. rJıı ı,öıfer~P fl'I •• 
derecey~ kadar duı!'ru olduı:~ lJ' 
lliın olmamakla berabn. tıer ~,b• 
Fransanın sukutundan s,.gorg..,.,01-
şetli bir ıı;;nik için<' atılan 

1 
, •• 

den böyle bir hnckct bek ~ 
Mali'tmdur ki 7avallı Roman~kl
hasına gelen feliikt'I bu pan• iııt' 
do"1nnstur. Fransa mütarelı:• P"" 
za edince. Karo! derhal n1ihV•~ş ,, 
litikasına iltihak etmek isteını Jlir 
bundan kuskulanan Sovy~ıl•\1,ı· 
!iği, Besarnbya meselesin• h• oD' 

meğe karar vermiştir. Bund~O. 5 ~ 
ra meseleler çorap iplijii gıb•ıfiPi 
zülmüstür: Davalarının h~sl"' 
harbin sonuna lıırakan Macarıı!"l~ 
ve Bulgaristan Roman,·:ıy• 1a;İlt' 
etmeğc başlııını~lar. Kurol. • 
re yazdıi!ı bir mektupla AlJll~r· 
yanın mcrhaınctine sığınpıı ,.,, 
Fal<at bu sığınma Romanyayı p ,• 
calanmaktaıı kurtuamanıJ$ tııı',ıı 
diışluğü cukur içinde lu•ar il' 
Karo!, memleketi AlmanY•01~r'~ 

l ""ster• ga ine terketmcf:c rıza go uııif 

bir derekcyc kadar sıık~I c l"'JI' 
olahiliı·. Fakat memlckctın•1~cııı1 tığı bu ihanet d•lu Kıorolo 10,,_
ve tahtını kurtaramam•~· A JJ6 
yanın itimadına mazhar ol~J1. 

11
a ; 

mir muhalızlarıo güriiıtülı1 ıT'le' 
mayişlcri karşmnda ı<rol n•' ;.
lr.cti terketmiştir. Fak.,1 bU l~'(ıl· 
r· vvelcc Karo) 1arafı11ds:r• ,.,.,r 

ulınaı,ı Antoucsku.nUD 
fc:,ıni kotaylashruustır. icifl~ 

Sovyetler Birlijii, iki hal 1'ıııpoD 
de ikinci dcladu ki biç ın• 

1
,; • 

kalmadığı vaziyellcrle. ~·r~~ ~· 
maktadır. Bunların birı. ucl ,~v 
tı idi. Hatırlardadır ki üçler ;.ııer 
imzalanır imzalanmaz, So\I Ji,li- 1 ıı " 
Birliği gazeteleri, bıı paki b; 

0 
;ııı· 

da yazdıkları yazılarda pak
1 
'riDJI 

zalanmasile kendi vaziyete ~ol· 
hiçbir değişiklik bahis roe~ı~,,fcl· 
madı/:ını ve esasen pakti•." :;ıııv 
ce haberdar edildiklcr'.1'ı pıİ,J 
mişlerdi. Bu, vaziyetın ~;ti~~ 
izahından ziyade, Sovyet ~ııl ,ı 
sının, vaziyeti o sekilde k• ~ı • 
tiğini ifadeden başka birşl'~pi' 
ğildir. Fakat bu defaki hi 5''' 
uyandırdığı akis hak!ond~ ı.a"' 
yeller birliij-i gazeleleri bU;irlel" 
sükutu muhafaza et~e~tcasi)'~ 

Sovyetlerin bu !kıncı ~ ,.,ı ~ 
birinci vaziyetten ziy~d.e c ~r:r 
sıfıldığı tahmin edilebılır.JdtP ~ 
Sovyet memleketleri, siıu~şıısll '~ 
nuba kadar Almanyanın ı 1'0.,ııf 
tında bulunan topraklarl~erh,ıı. 
v~ziyetindcdir. Sov.vetler lı ı.tr ~D 
ec.,,hede olursa olsun, te oı·•0 
dıın atsalar, derhal AlıJ18 fi 
ayajiına basacaklardır. ~.,ol•., 

Al 1 • e r• • ,. 
man gazete crı v ııo"' ,. 

İn.giliz ııropagandasınıll· "•"' ı· .. b•" ~~ yaya askerlerin ııaktını . i 1ıor ,;r· 
derck şark memleketlerıll ,ııtt" •I 
ınıya çalıştığını iddia et~111 ., •'.,ı 
Bu, Alman propagan~as ed•" · f' 
tabiyesidir. Gerçi İngılte~( ~·~,ı 
g\inlrr zarfında miilıeYY'1>o ~·,ti' 
!er yapılnıı•tır. Fakat tıaP )" 
ler, Alman kundağil:Ai~ttir· ..,/,; 
gının dumanından i~I 

. Birimizin oırdJ1 Hepimizin oar 
. ,,sit 

Bozuk ve benı• 
otobüsler! 1~)"' 

. . . hıırd• 0 "1"' 
hemen ekserısının terH ~· 
h~k.kındaki idd'._a.ıarı atıl J)?tf11 
bir vak'a da dun •~ if, 
bahçede olmuştur: if _ ı;J ~ 

3159 numaralı CihilllCe çı~~~. 
nekapı otobilsil TakSlffl .;e. • tıf' 
Dolıruıbahçede btlzuıınu:.1011111 µ 

•• b- il' 
kuş aş"ğı gerileın~o at I>""' fi' 
Aynı zamanda ihtıY bil5tı1'l ~ 
almadığı anlaşl.:ın °~ ,,jr ıal~ N . . ,-.ıı;; 11"..1· 
cuları talaşla ınıP 0or:J ti" 
bekle!n~ltr ve neden 

5ı18 rd1 l'· .• ıı ' 
1 'mu ·'' ot.obüslcre ta~ m 0

• tli 0~dlW I' 

1 

kın daklk:ı.l:ırı kıynıe · .:ııtıı' 
\.,.üsıerı 

dan beledıyc ntov 
tıne!idir· yrtle kontrol e 

ç 

'• , 

l 

l 
f. 



Birnıaya yolu 
Çine açılmak 

•• uz ere 
Çin H . . N b arıcıye azırı e-
a. Yan atta bulundu 
~<>on 17 (A.A.) - Ilirnıa-ıya 

n Yakında verıiden acılaca
,n dolayı Raneon'a J!-~lmis e>
'n hariciye nazırı B. S~ı..g. ŞU 
''.'a 1::ı.;lunmus'.~t. ı 

, Cınin ;r·uharcb~ kin muhtaç 

1" ~Ylcrın ekse:ı;ını 13irlesik'j 
"" a VermektedU-. Faka: İn -
·~ ~ hPvati bir ci<lale atılmış 

() n lıalde mümkün ~'.;iuğu ka-
,·.. e Yardımda bulunmakta -

'~10ııya mubtariyetçileri 
a lideri idam ed.ldi 
• !on· 17 (A D N B • :.loıı , . A.) - . . . : 

ita Ya muhtar!yctcileri lider.i ve 
\;Q lalonya muht3r C\.lD\h\JnY.eti 

ftıanyı, divanı harp ~a.cafır&d~n 
l• ~ahkUm edilmiş \'e evvelki gün 
•ltıc1ıJı hapl·hancsinde kurıiuna 

" "· 

1 

Almanyanın 70 
senede yapamı-
yacağı bir iş 

Tarihten-
=:: Yapraklar 

Loid Corc'un 32 
sene evvelki 

Berlin seyahati 
Amerikalılar iki s ne- O zamanki Alman Baş· 

de yapacaklarını 
söylüyorlar 

Nevyork 17 (A . .1\.)- Röyter a
jansından: Eski harbiye nazırı mu
avini johw;on, radyo ile neşredi
len bir nutkunda ezcümle şöyle 
deıni~lir: 

•Harekete geçmek için hazırlık
sız değiliz. Teşlihatı arttırmak nıe
selesine (elince; Almanyanın 7tt 
senede yapamıyacağmdan faıla -
sını biz iki sene içinde yapabıliriz. 
Şavet - farzımuhal olarak söylii -
yorum - İngiltere ve donanması 
düş1'ıan ellere düş .. ek olıır.a çok 
tehlikeli bir sıfatla karşı karşıya 
kalmış olaco"--

johnson, ilave etmiştir: 

vekili ile neler görüştü ? 
Yazan: Muhtar Nasuhi 

Loitıborç, 1908 senesi ağustos 
avında. Britanya Irr.Paratprlu·•u 
ık.abinesinde, malivc nazırı bulun
duılu sırada Almanvad:ı b!r tct -
kik •e··ahati yapmı<tı. O zınnan 
Alınan donanmasının günden ıtü
ne kuvvctlcıunesi İnuilız muha
faza:k~rlığını da düşündünne~e 
başlamıı;lı. Fran.sa, Ineillcrc ve 
Ruı;ya arasında yapılan cdos\ane 
it.ilaf• ın Avrupa muvaze.nc,,ıni 
temin edeceıH zannolunyordu. 

SON24SAATf 
içindeki 

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

Telhis eden: MUAJ\1!11ER ALATl:R 

Bir taraftan Alman kıt"ularının 
Romanyaya giri~leri devam eder
ken, diğer taraftan Bulgar nazır
larile nıih,·er devletleri nazırları 
a.rasında da temaslar olmaktadır. 

Alman Maarif l\ozırı Jıusl, Bul
gr,- Bawekili Filoluıı dnel! Lizc
rinc, yanında Alınan llari~:~f'. a· 
zıxı Fon Riblıentropun hu,u.o;İ nıü
mc'5tli bulı11dugu halde dün Sof
yara grlmi~t:r. Alma:ı Naıırı So{
yada birkac gün kalacaktır. 

Bulgar gaı.etcler;, .:'\lınan Nazı· 
rını seliımlamakta, bu zi~ arctin 
tam IJulı:ar Ziraat Nazırı Koma
da iken vukuunu, Bulgar 11ıillctiı1i 
uıihver de\ !etlerine bnğlıyan ra
lııtaların ~·eni bir tezahürü olarak 
tefsir etıııü tedir. 

Yunanistan 
Yugoslavya 
Bulgaristan 

(Bııçmaka!eden devam\ 
karak hayat ve istikbalinin keı.J:
sine emrettiği teJakkuz anına gir
mesi zamanı gclıni~tir. AJ ni za
manda komşuları ve dostları da 
Bıılgııristaoın kat'l lıatlı hareke
tinin but?Ün \'e yarın ne ~ekilde 
ve ]ıaııgi bnfta tezahür cdel·f'ğini 
öğrenmek devresine gclmişlerdıt 
ve .. bizce buna hakiki \"e aci) İll
tiyaç hasıl olınu~tur. 

f;TE~l iZZET BE. "İCE 

IBu ~ocuklar niçin mek-1 

1 
tepsiz buakı'.ıyor 

( 1 ind alı.jeden devam) 
cıyukuşu ~0/1 ııl.anarada nıuku11 
komiser Şükrü Tun~el de ço<"tı~u 
mektepsiz kalan babalartlaıı b:ri
dir. \\lumail•~·lı şikii>etini ~Öl le 
anlatmaktadır: 
Bİtı TALEBE VELİSİ NE DiYoıı·ı 

3- S O N T E L G R A F - 1 7 1 inci T~İN lMr. 

Hl 
Rüzgarlarba layı ca. 

L'~~-Y-azan~-=-R~E~Ş~A_T~_F_E_)_- _z_l~~J 
- Bu rüzt?arlar yaman sevdir, 1 

Nalan .. O kadar yamandır <ki.. Hem 
bunbrın manası nedir, bilir misin? 

- Havır, bilmiyorum, Ahmet, 
nedir?. 

- l\Iühim bir sey öj?reneccksin .. 
- Çok mu mühim?. 
- Bizim hayatımız idn evet .. 
Nalan, Ahmed~ daha çok so -

kuldu. Yanlarından hızla e:ecen 
bir otomobilin gürültüsü '1<esil -
dikten sonra, gene kadın mırıl -
dandı: 

- Üşüyorum, Ahmet.. ı 
- Aman dikkat .. O halde dol!ru 

eve c:delım. G<irüvor musun, rüz
eiır art'k üşütüyor. Bu rüıl(iı.rın 
manas;nı şimdı anladın mı"!. 

- E\·et'. 
- Mevsim sonu .. Artık kış .. Bu ı 

!un başına edmişl~rdi. ,\l ı.ı;M, 
ııenc kadının ellerin! av·. '. r.ra 
aldı. Bütün kuvvetlle sıkı;- r "u; 

- Nasıl ayrılaca~ız. Na!i.n".' 
- Bilmem_ 
- Hic avrılmasak .. 
- Ne güzel.. 
- Fakat... 
Gene (o.dam durdı...: , vutkundu 
Gene kadın sordu. 
- Ne var? .. Fakat, sonra~ .. 
Ahmet önüne baktı: 
- Fakat. m!imlı.ün de~ıl.. 
- Neden ıbövle. ı.'1mtt ! . l'Lc.ı. 

mümkün <lei.!ıl? 
- Çünkü sen. e,·;.nc :ıtn1ega 

n:1c('bu.r5;..ın .. 
Na<5n ellerini Ahmed;n avuçla

rından çekti. Bir aciım ı:erı ~" -
kildi: 

- Allaha ısmıırladıi<. ·\hmet.. hayalar üsülür insanı.. Asfaltta 
gezmenin zamanı coktan eeçti. 

- Öyle .. Yollar neırnaar ıenha .. 
Bir an, bak·~tılar: Ahme:. tıtrel: 

1 bir sesle ce\•ao \"Crdi: 

- Nalan. sen docru eve ı:idcr - Güle l!ülr Naib. 

• J . 
l•ııaton; 17 (A. A.) - Am 'c-

Amerikanın tayyareleri, dün -
yao:ın en nıiikeıuıncl tayyarelcri
dir. llalihaıırda ayda teçhizatı 
miikemmel olmak üzere 950 as
keri tayyare yapılmaktadır. 

İIU!lliz malıye nazırının Alman
vaya seyahati siyasi end4dcr -
den ileri ııelmivorciu. O, Ahr:an -
yanın içtimai sahadakı terakki -
lerin.i rr.ahallinde t~t!~.. etmek, 
memJek~t~ndeki issizli:.?ln önünıti 
almak için bir proje hazırlamak 
istiyord-.ı. 

R1..t!~01r z:rhut Na:ıırı Bngriyan ... f ! 
ı:iin Romofa İtalya Hariciye . a
.:ırı J{cut Ciaııo,yu ziyaYet etıu·~, 1 
müteakiben Vcnedik sarayı.ıh 
Musolini lnrafından kabul cd,I - 1 

~iştir. 
1 

): l'GOSLA \YADAKİ ı'\J.,\lı\!lil.AR 1 

"- o.:,1un1 Ilaşiın N"cvzat 1'unı;cl 
haziran uc\ r~s:udc Kadıkö.Y lurin
ci orta oh.ulu İ) i dereccJ:. hilli·1i, 
KaJ:tl:ır ha!<>l:.l) Ult'n nıaarifc nıü
raca"'t ettih. K:ısın11ıaşat:a olur -
duiluınuz i~'n ~'lnar·r ;·lüdüriı 1·.ıh
siın lisesine ha\·"l:: eltl. :ilJ t.) ıiı!ı.!e 
yapılan bu ı~r..\ule~ _ _, 1 (ct-irit t.'\. -

velete ıncL.tcp ıniiCürU ce\·ıtll ~·\•
rt:"rck «li!-cnıizde .altnaıı~n o;,,ııb;: .. :. 
nin acıln1aı.-ı zaınana ıuütc\~:'ltk1f 
tır. rocuk is<.· alınan'!".\ okh\ ur. 
Ka• ·dı yan:Janıanıı~hr .. d~\'(' uı·~ıt-

~in .. Ben dl' biraz Kadıköyüne ka
dar ineccg~n1. Bir isin1 var. Zan
n!>divorum ki asfaltta artık bu -
lu~amıyacai!ız. 

Aluca karanlıeııı tr.;.:~ı ıki l-
rafı aE!aclı topra:;: \ •1l 1 !ı. aenr k'-' 4 

dırı kıostu, koşlu; s.'Jn ·... utizc.ıe.ı 
kav boldu. 

i 
1
tcye neznretnin bildrdlğine e:ö

\ laı Vaşington mil1l Ba.$ın bir
tı.iLUncte, 26 teşriinevvelde hari .. 

t hakknda bir nutuk söylyc-

'ft ıt ••• -
"""' 17 (A. A.) - Kanada "l

~·au · ~ ~ı Lord Atlon ve refikası, ı•-
l cı,. ek:ı hafta sonu t:ıtlini, Xcv
~ ~ Itayd - park'taki n1alikfınesin

.: 'l/e Bayan Roozevelt'.in nıisatid 
g~ireceklerdr. 1 

A -· 
skcr aileleri için bu 1 
~abahki toplantı l 
~re gidenlerin ailelerinı~ va-

, olan yardımların mat.rah-
\ı ~ lesbit etmek üzere b.ı sabah 

"ltın bucukta beledived0 daimi 
<ııııen toplanarak müzakerelere i 
~er tstır. Bunun; kazanc ve bi-

~ 'tıl~ıs:ne zam suret>!~ al;nacaih 
llıa-<tldır. 

~ak· ı ----ooı>--ı · · 
4 

1· vasıta arı ıçın 

~retli mükellefiyet 
. <ıa Vekaletin;n yol, köprü, 

'~ ~~!\ ve iskele inşaatına kafi 
nı 1k tniktarda nakıl vasıt~sı te

'·~ ~u~ırı canlı ve c.ınsız muhar -
• ve""ctlerle inst;'.~'~ icin rr:;alze

~lıııı esya na.ı<tin, elver1sli bıhl
t"ı ~~!!saite ü:(<?IJı is mükrllcfi
~ ~nuJınası ha1<k•nd:ı koodi
·t Ca hevetinc~ hazırl~nan yel!i 
~tıy:.arname dünden itibaren 

'<! konulmustt.r. 

~Oat---<>---
ltı-f·ll' Telgraf memurları 
~ • 1 listesi hazırlanıyor. 

~I ,
1 
· 'l'elgraf ve Telefon Un1um mü

" Ilı bı erkez ve ta . .;ra men1urları i-
't ~11 ~e~.i li.stes . hazırlatn.aktadır. 

<olj"li u.rnuzdeki günl•·rde !\.llınakale 
b. nın tasdi.kine verilecektir. 
il~ ·--o--

' )ocuklar ne oldu? 
lttıy·· 

3 
Unde Rasimp.'.lşa mahalle-

' iil nurr.arada mukirn Sey!cddın 
' e daıı 13 yaşında Cenap sandalla 

~açılmışlar fakat bir daha dön-

lı- ~· Aranmaktadırlar. 
'\\tta.ı o 

. kazasına bağlanmak 
, ~~,1 11tiyen dört köy 
,'rı köa, .ı\vdınlı, Orhanlı ve Teoe

~ Ylerı halkı, köylerinin Geb
lan alınarak Kartal kazasına 

, ~~nıllıalarını istemişlerdir. 

İkincikanun ayında bu miktar, 
avda 1250 ye çıkoraktır. Amerika, 
halihazırdaki ilıtilitfa girmek le -
şebbüsünde bulunmamak icin lıer 
memleketıcn ziyade gayret etmiş
tir. 

Bunun neticesi, Uzak Şnrkta A
mcrikavt vatandaslara ait c 113. -
kin tahribi ve Almanyanııı Birle
sik Ame'l"ikn ile Amerika kıt'as;n
daki diğer karde5 milletler ara -
sında nu!\ cut j,·i nıünasebctlcri 
bozmak tc•ebbü.·:ine kıyam et
me~i olıuuştur. 

Kaşar peyniri ve süt 
işi bugün görüşü!üyor 

( 1 inci sahifeden deı-am l 
Hilelı sütler h:ıkkında da cemi

vet reisi su mütaleayı vilı'ütmek
tcdir: 
·- Hlleli SÜ sat!sına mani ol . 

mak icin belediye süt fabrikası a
cacakmış. İyi amma, fabrika acı
lıncıya kadar hangi sütü icccet!iz? 
Biz, süt fabrikası insa e<lilinciye 
kadar hileli süt satısına mani ol
mak icin alınacak tedbirleri Be
lediyeye bildirdik. Kimse bizim 
m·üracnatımız.ı nazarı iti·bare al- 1 

madı! ... • 
Halkın ve çocukların sıhhati 

icin belediye ne yapacaksa. biran 
evvel yapmalıdır!..• 

--:>---

Mevkuf kızını küfe 
içinde görmiye gideQ 

135 lik kadın 
( 1 inci salıifeden devam J 

Bu kız eeçenlerde şeytana uy
mus; evli bir erkek!~ vakalandıih 
icin hapse atmıslar .. Ben kendi -
sini reddettim. Tecssürümden ba
caklarıma inme indi. .. Belki artık 
son aünlerimi vasıvorum. Analık 
sefkati ile cölm:>den evvel nanıkör 
kızıını bir kere da~a aörevim.• 
dedim. Yürüvernedii!inden hamal 
sırtında geldim... Müddeiumumi
den müsaade aldım. Simdi bu hal
de ııidip Medihayı tevkühaneıie 
ziyaret cdecei!im. 

SON TESELLİ 
Bu ziyaret bana son bir teselli 

ve benim onun yüzünden ne hale 
ııeldii!imi ııöstermesi itibarile de 
belki nankör kızıma ilk ve son bir 
ıztırao olacaktır.• 

~Vl~/r; Gebze kata merkezinin 
~~:~e cok uıak olduğunu ve 

~· rı -.
1
cn resmi işler icin han kö

' bu 1 e kahvelerde gecelemeğe 
~r \:kaldıklarını söylemekte - _ 

fıçı Dl kı;eri halkı bahcivan ve Dalga UzunluJ:u: 
lııu,d ·~.köylülerin dılekleri ö- 16"8 m. 182 Xc/-.. 120 Kw. 

A, ·ıl'eck~~~Y sehir meclisinde gö- T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
ıı T.A.Q.19.75nı. 1519:' Kc/s. 20 Kw. 
~ı. -<>-- -
''il ~h~ tedris kitapları diğer S»t: 18.00 Progra".' ve memleket 1 

l.ı ~flerden getirilecek saaı ayar:, 18.03: Muzık, 18.40: Mi.ı>.Hc , 
ı.b,a•rıı Vek"J t· 

1
. 1 k 19 15: Müzik: Eksotık parçalar (Pi.) 19.3o 1 

ı. '~ti a e ı ıse ve or ~a me - ı · . . 
" . 11 her f d k:" k l\femlekct saat ayarı, ve BJetns h~ber· 
bt Dlarta ihtsını ın ... : 1

1 
.. no sa

1
n J leri 19.45: Müzik: Fasıl heyeti, 20.15: •: r·ırn . ıvac nı,;ue ının ~ce e • . _ .. . . .. 

" esıııi maarif müdürlüğün- Radyo gazetesı, 20.40: Muzık: Şükru 
lıu''leınistir. Sarıpın>r tarafından, 21.00: Müık: 

~~r~~~ Üzerine listeler hazırla- Dinleyici istekleri, 21.30: Konu~ma 
r v ı~n Vekalete l(önderilmis - (sıhhat ~aati)), 21.45: fllüzik: n,30: 

~ 1.tı r~~ ~~~t icabederse diğer se. - Memleket saat .. ay_ar. Ajans haberleri: 
Qnder ltı fazla kitapları şehrimıze 2~.45 Pans muzıgı (Pi.), 23.2~/23.30. 
~tir. Yarnk pı;vcr~m ve kapnış. 

Loidoorç, İstongardda pek he -
yecanlı bir sahnevc şahı\ oldu. 
Koni Zenlinin vaotığı kab ili sevk 
balonun ilk tecrübe uçuşu yapı
lıyord:.ı. 

Tavyare meydanına büyük bir 
kalabaltk toplaıınw;tı. Lovidcorc
la maivcti bu kalabalık arasında 
hulunu"ordu. Birdenbire müt-'1iş 
bir infilak oldu. Koca balon birkaç 
saniye içinde yandı, ııitti. ... 

Loyidcorc, Berlinde iken. Baş.
vekil Betman Holveg'den bir mü
lakat taleo etmisti. 

Bawekil. İngiliı nazırile mni
vetini, hayvanat b<ıhccsinde bü
yük bir zivafete davet etli.. Zi
va'fct büyüık hir itina ile ha -
zırlanmı.ştı. En nefis yemekler ye
nildi. içkiler içildi. Alınan Basve
kili \·emek esnasında hcıı içtimai 
meselelerden bahsetmişti. Fzyka\, 
sonunda konusmayı "iyasiyata 
döktü. ve: 

- Dostane itil.alın akdinden ga
ye nedir? Almanyanın. Fransa. İn-
11iltere ve Rusya tarafından bir 
dElmit cembcr icine aluunası de
ğil mi? ... 

Dedi. Loyidcorç şu cevabı vereli: · 
....: Memleketimin Almanyaya 

karsı hasmane bir emeli yoJ,tur. 
Biz, bilakis büvıik memleketin!zle 
i vi bir J<omsu ve dost gib.i yaşamak 
arzusundayız. Sizin de bu değil 
mi? .. Oğlunuzu Oksforda ııönder -
ımeniz bun uisbat etmez mi? .. 

- Fakat İneilız bahriye neza
retinin taleo ettiği fazla tahsisat 
bir tehdit mahiyetinde değil mi? 

- Bunun, AJman donanmasının 
artırıl:İnasına bir cevan olduğunu\ 
e-izlemivc lüzum ttörmüvorum. 
İnııiltere, mevcudivetini tc-lılikeye 

<lüsürecck siLlhların arLtrılma -
sına karsı Jak:.v\ -k~lama". Bunu, 
ııecenlerde Londra sefirinize de 
söyledi.m. Biz. viveceğiır.izi hariç-
ten eetirmei?e mecburuz. Yabancı 
bir milletin bizi abluka altı:ıa ala-
rak ;ıl' hıralo.masına müsaade ede-
mevız. 

- Şu halde İngiltere, Fransa ve 
Rusva Almanyanın etrafını ·bir 
demir l-Cmberl ecevlfJTleğe çalı -
sıyorlar. İnıriltere Fransan hu -
c.ıklıvor, Rusya ile dostluk \esi -
sine eavret ecliyor. 
Betır,n Holvefl itidalini kay -

betm!şti, yüksek bir sesle: 
- Ben, diyordu, sabah saat ve

dide kalkıvorı.:m. Bir saat kadar 
atla dolaşttktan sonra öğle ye -
mei!ine kadar ralısıvorum. Yur -
dumda biı az bir sev vedikten son
ra akşam ~ec vakte kadar işle 

ıncsı?ul oluvomm. Haftanın her 
J.'ÜnÜ böyle ... Fakat siz İn~ilizler, 
isin'ze saat on bir de ı?idivorsu-
nuz. Bir saati öf(le veme}inc has
rooivorsunuz. Dörtte va;ıfe basın-
dan avrılıvorsunuz. Cumartesi 
eünleri kırlara ı:idivor, salı saba
hına kadar eı'tlence ile vakit geci
rivorsunuz. Buna da Weck-cna 
tlivorsunuz ... 

Loidcorc. Basvckilin bu söz -
!erine hafif bir tebessümle mu -
·l o be le etti. . 
-----~--- -----

Bıı ~ 
ı~ gun Matine* Ramazan müşterilerimizi memnun etmek arzusile 
itden itibaren ve yalnız bir haftaya mahsus olmak üzere 

K Sineması 2 BÜYÜK TÜRKÇE FiLM BİRDEN 

l .. z o R L A . TA y y A R E c İ (Büy::r~!'i!~z~:)medi 
< .. LEKE L J K A D J N Türkçe sözlü ve arapça şarkılı 

Yuı:-osıa,.),ndaki ı'\lnıanlarm ba- 1 

zı taleı1ladc bulundukları ani~ - 1 
şılmaht d.ır. D. N. B. ajanıımn 
BcJgrptt:1 ı1 ·\.·erdf_~i bir f:aberc ı;-ı;. 
re, YuP'o,ıa,• Baş\"ekili Sv•lkndr 
Alman ekalli;-cti şefini kabul p~ 
miş ve Yugoslavl·ada bııluncn ,\( . 
manl~rııı mdakbatı hakkında 
kcndisilc görüşnıiiştür. 
AL1\IA1'LAR ROMA~iY!\D.'\:'11 

BOL PF;.T~OL GÖTÜRÜYOl;LAR 
Ro!llanyada, bir <:O!:'U mühim 

hatlar üzerinde olmak üzere 6S 
yolcu treni dün gece yar1>ıııdan 
itibare!l ay sonuna kadar iı;lemi
yeceklır. 811 tedbirin bildirilen 
resnıi scbehi, dcnıiryo!larını as
keri tekalif dolan•ile opcy za -
mandanbcri teahhuı-a uirıyan i::ısc 
nakliyatını Japacak marşandiz h~l
larına serbest bıraknı:ıktır. 

Yalnız şu nokta ilave edilınck
t~ir ki, bu kdbir, Alınanların ~ok 
yuksek uclrel taleplerine ve l•ma 
mukabil harp malzemesi irsaliıtı 
ile a_vn.i zaınann dü~nıektedir. 

PO ORDUSUNUN ON İKİ ADAYA 
NAKLİ MESELESİ 

Stefani ajansı, Po vadisinde bu
lunan ordunun on iki adaya nak
ledilecei?ine dair, Tü•k gazeteleri 
tarafından neşredilen haberi tc-
Iaş verici bir haber olarak gö;ter
mekledir. 

Ne Stefani ajansı, ne de bu ajan
sın diplomatik muharriri böyle bir 
şey neşretmemişler. 

Stefanl ajansı diyor ki: •Evvela 
on iki adanın tak,·iyeye ihtiyacı 
yoktur ve Po vadisindeki molörlü 
ordu, hareketindeki sür'at evsafı
nı kaybedcceğ-i için adalarda fay
dalı suı·ette kullanılamaz .• 

Stefani ajnnsı hu suretle kendi 
kendisini trkıip elmcktcı:ir. Çün
kü mevluu bahis ha:.cr D. !\". B. 
ajansı tarafından verilnıiştir ve 
bu telgraf da şudı;r: 

Rom~ 12 (A.A.)- Po ordu"' . 
nun Musolini tarafından tert:şı 
hakkmda tcfsir:ıtta bulunan Ste
fani ajansmın diplomatik muhar
riri ~u satırları )·azıyor: 

tı:lludu(ları müd~{aa vazifc.>iic 
miikellef «lmıyan Po ordmu m:ı 
ncvra kaL ı li~·etini ve istisnai nıu
lıareLe ku1rctini haiz bir orduduı· 
B.u f!tdu ın~thiş surette sc)yal • 
dır. ilah.o. Ihlyada ve deniza~ırı 
arazislııdeki k.taatından müstakil 
ol~rak bu orduyu her an ~erek i
tal:yada ve gL•rek denizaşırı arazi
de en uzak noktalara nıescıa Ar
navutlııita. ıı :ıda~·a, Şimal ACri
kasına ve H:. beşistana J..udar sev
kedebilir. • 

İNGtJ,tz HABİYE NAZIRI 
MISIRDA 

İngiliz Hu•lıi .ı·.ı Naırı Eden, Oc 
ta Şark Kuvvı;tleri Başkuınanıla111 
General Sir Arşibald Vıyvıl ile 
l!Örüşınck iizr:rt• ~-fıtJıra gchni~tir. 
Nazır, ay.l'i 7anıanda Orta Şarkın. 
bulunan tnı:ıl'z bn·vctlerini ue 
teftiş edeo•,·k:ir. 

SOVYEr ORD~ 'SU TENSİK 
EOJLIYOR 

70 inci .Sııvyet (.i~ ade fırkasının 
Leningrat J'll!l:aka•ında yaptığı 
manevralarcl.111 bahseden Sovyd 
Müdafaa Komiseri l\lareşal Timn
çenko, m1ttJ· · !"11 ınııharcbell'rd~u 
rlınan nedrelrrc J?,Öre, Kızı)ordu~ 
nun tensik cdilml"kle olduğunu ve 
bu isin hiikf.1111 t ve bizzat Staliıı 
tarafından yarılmakta oldujiunu 
sö:vlenıiştir. 

Ilundan başka F. ızılorduda yeni 
inzıbat teılhirlcr' rlınnu~tır. 

0 

llJ
at~izlik. aleni mtıkavemet ''C inzı
bahn f('na ııi;\· f't}t"r)c bozulmast 
halinde Amir '11fılı kullanmak d~ 
dahil oldu;.tıı halde her türlü ted
biri alabilecektir. Bu tedbirleri •l
mıvan kumandanlar divanı hnrbe 
verilecektir. 

AMERİKA HARBE 
IlAZffiLANIYOR 

Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 
satılmıs olup henüz harice cıkarıl
mamış olan mühimmata milli mü-

rii'c İade ctii. • ljlarif Y!iiclCrU a)-

- Öı·lc e:ıbi .. Baksana havalara .. 
ErkPk ad:mlarını yavaşlattı. Na· ı 

liirııı ııözkrıni aradı. Gene kadın 
* 

ni ({tin; ·~lınaııı·a Şl~bc..-J :.ıçıl:.u.:~t -
tır" bcyauilc kür1ırlt gc!·i gi.'::rtcrt:·. 
Fakat fO<'U.ı;..nm ~.tine ku,·clfd'Jn11·-

1 bu aksam. ııecPn bütün vaı. ak - 1 

i\partımana inen Na15n. Ahnıc li 
eörmek icin dahıı. az fır,a\ tıuıu -
yordu. Haftada ancak bir aksan ı. 

İki av ~~crr.istı. Bir ~ ce. '\ı.ı-
18.nın arkada.;;!arıpn. n P T3.\·cu.p 

i~im günü kutlulant\ ordu. N.11.ln, 
PiraYcn:n .salı nunda Ah"ı"'1€'-ıi• t'-tı
riincC" birden sc ırrr.ı;:;lı f'akat, 
Ahmtdo vakla<.n he•ao sı."" .ısına 
Yakıt kalmatl~n. Pırave Aııırı·di 
Nalana sövle tanıttı: 

di . .t\lı·ıanca snbc·•i c:c J:J.ı AÇılnı ·, 
dığa1C:ı1ı 17 gii~, ür ov~ :\rkrıd:ı .
Jarı f:-th.-..:f·T<'n J!~:ıhrunt kuh,ı;.ır. 
Haibul\i b;r ~·anrtnn d<.'"' h r ileı Jı. 

yor. nu haie bir haha ,_ıf:ıE!e içlı:ı 
sızlıvor.• 

Son Te1~af • Ick1 ....... VP drrs 
hn,·atınrln bir rriini!n. hattô 1ı: .. • ıı- ~ 
atin rhC"mıni,·etli olduğundan l\fa
arif :'.Jüdül'lii~lh1iin bu ,·a -ri'·,.tı ... 
alikadtl.r tJlnrnk İ"•·P e<IC'n tt

0

dh:r'ı 
heıncn alaca{jını kuv\·ctlc ünıit c~ 
diyor 'e bekHvoruz. 

---{>'>-----

Bütvn ltalyan liman
ları be m ·:> .... lar Ol!tı.1d:l 

( 1 ınci salıifede11 devJm J 
talia rıhtımına tanı İfabctlt'r h.ay
dedi!nıiş ve dcıniryclu ista<,yonu.na 
yangın bombalan atılmıstır. Ha
sarı müşahede etmek güç olmuş
tur. Tay)·arelcı·in1.zln lıcpr;;,i ::,ah -
men üslerine dönııııişlür. 

Bardia, Cappizzo, S-Ollum, Dcr
ne, Tobruk iizerine de hlicun1lar 
yapılnmtır. Kışlalorla askeri ta -
hasşiitler muvaffalliictle l:omha··
dıman edilıniş, Dcrne ve 'fobruk
da ise bombalar bedellere isabet 
cylen1iştir. 
Şap denizi üzerinde kacakol ge

~en ta)·yal'elerinıizden hil'İ!>:İ 1 iiç 
Ital~ran bonıbardın1un tgvyaresae 
muharebeye tutusınuştur. Bir 
düşıuan taylarcsi o derece ha~ara 
uğramı~lır ki büyük kara duman
lar cıkararak gt'UPU terkelmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu tay
yarLn hı iissüne dünnıüs olınası 
şiiphclidir. Bunun i.i:ıerin~ dtis:nau 
grupunuıı h~ı.., layvaresine hÜcuın 
edilmiş ve bu ta~·yare de lıo~ra 
t•O-rahhnıstır. İng;Iiz tay}·aresi, sa
Unıen ii-.sünc dönnıii~tür. 

Abdülkadir !\Jasavva yarnnadası 
iizcrindeki deniz tayyare kıl'alan 
kııolası, Sudandan kalkan tavrnre
lerimiz tarafıııdan bombar"d

0

ıınan 
edilmiştir. 

İSKENDEfiİYF.Y•: YENİ HAVA 
'HÜCUMU 

Kahire 17 ( A.A. )- İngiliz teb -
li;.ti: 16 to.,inien•el sabaha doğru 
birkaç düsman tayyaresi İskendc
rive üzerine bir hücum yapnıışt"r6 
Fakat siddetli baraj atesi nclico
sinde, bütiin bombalar hali arazi
ye düşmüş \ c hiçbir hasar veya 
telefatı mucip olmamıştır. 

. O<>----* Türk - Alman ticaret anlaşma -
sının liten tatbiki 15 te.srinisaniye kal

m~~ 1 * 24,5 kuruşa çıkmış olan keleo to
humu ve susam fl.ilları tekrar 21,55 -
22 kuruşa düşmüsür. 

dafaa için el konulmasını tetkik 
etıuelerini Harbiye ve Bahriye N:t
zırlarına tebliğ etmiştir. 

Bu &inarhoıler arasında heni.iz İs
veçe gönderilmiyen 100 ve Siyam 
Jıükfunetine ait 10 tayyare de var · 
dır. 

Diğer taraftan Amerikada 21 ila 
36 yaşındaki 16 buçuk ınilyon er
keğin kavdmn dün başlanmıştır. 
Bu ı. için kayıt bürolarında bir 
milyon kişi çalışmaktadır. 

Ruzvolt bu münasebetle radyo
da bir nutuk söyliyerek ezcümle 
demiştir ki: •Topyekun harbi icad 
edenler, bize tapyekiln müdafaa 
için hazırlanmak zaruretini de 
tahmil etmişlerdir. Biz bugünkü 
Amerikalılar, yarının ı\ıncrikah
larına sulh davasına vefakAr bir 
millet bırakacağız. Onnn için si
lahlanıyoruz.• 

Orduya ilk kaydedilenler ara -
smda Cwnhurreisinin oğlu Cou 
Buzvelt de bulunmaktadır. 

.anı larından oalıa lıevecanlı ıdi. 
- Beni se,~i\·Cr ]llusun, Nalan?. 
- Çok. hem pek cok .. 
- Nckadar? .. Benim ~ni sev -

diihm ko(.<ır çqk mu?. 
- Daha fazla. Ahmet .. İnan ba-

na .. 
- Ölünciyc kadar sevecek mi

$ın ?. 
- Tabii, Ahmet .. Sensiz nasıl ı 

ya...:ar:m?.. 1 
- Nalan .. Seni gönne<liitim gün

ler cok ıztırao cekivorum. Yasa- 1ı dıi!tmın farkında değilim .. Yarın, 
öbür C!Ün. siz sc-!ıre- ineceksiniz .. 
Kıs:n bulu~mamız daha zor olu
ver. 

- Haklısın. Alımet. Ben de avni 
sevi dlı::ünüvorum ve üzülüvorıımJ 

Sustulor. acır ai!:r vürü,·orlar .. 1 
G~nes d•nizde batıvordu. Artık. 
ne c2.b~k akşam oluver~. l'~al~n u ... 
zak uf ırklara baktı. Ahmed de. 

N~lıinın evine ıııden toı;r3k ver 

- Arkaclasım Ahmet.. 
Naıan ooauınınrr.ak ic:in ken ... 

dini Etüc zaptediı•ordu. Ahr:ı~d·n 
elini tıktl: · 

- Seref duydum. bevcfondo. 
Nalan, derhal dı.•arı f.r'~d· 

!\fantrısunu aldL Kaoıd n cı~l.a:- -
kcrr. arknsı~dan Plrov~ "ı:ı." .c'l s.~i. 

- Ne yar. "alin'. N,, tlldu. 
- S'dd<'tli basım a<:r•ı c.r Pı -

rave .. 
- Peki. dur, !!itme Ne olu -

vorsun?. 
... Hayır. h3•·1 r.. 1ürr':t·..; rleiıl. . 

Derhal !'itme! vım. ~kr~ıırt. 
gitmei!e. 

Fransada yeni 
yasak 

bir ı Yeni Amer:kan '-'rriı• u 
( ı i1ıcı ~<ılıiieJeıı deraın ) 

re \.' C zencilere karı~nı ~ olan :t(:n· 
ginler ve fakirler, kavıt bı:ru:arı
na gidi,·orlardı. 

( 1 ine• •ah.frden deı•am) 
Mnamafih. Alman ve İlalyau mü
tareke koınisl·onlorl ile anlaşnıa -
dnn S()nra " imaıat icin hususi mü
soadeler verilmesi muhtemeldir. 
Bu karara ınulıalil hareketlerde 
bulunanlar, altı aydan iki seneye 
kadar hapis ve bin franktan beş 

bin franka kadar para cezasına 
çarnlrılacak ve fabrika malzemesi 
mü.c-aderc olunacaktır. 

Haro malzemesinin ihraç ve it
hali hakkındaki hükümlere mu -
halif hareket edenlere de ağır ce
zalar verilecektir. İhracat ve it
halat için de mütareke komisyon
ları He anlasmadan sonra hususi 
müsaadeler verilmesi mümkün 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan iufil3k n1addele
ri gibi bazı kimyevi maddeler ile 
barut ve infilak maddeleri imaline 
yarıyan iptidai maddelerin ve n1u
harebe ııazi imali itin iptidai mad
de vaziefsini t?Örecek maddelerin 
ima~i, ihracı, ithali ve tl'ansiti, 
Fransa icin oldui!'u gibi müstem
lekeler, manda altınclaki arazi ve 
hima~·e idareleri : ~tn de hususi 
lisansa tabi olacaktır. 

Holivudıın sinenıa yıldızları ('a 
kayıt hiirolar111111 mcrdiwr.lrı in
de kaoıların a('ılnı:ı"ını bckı:,·or -
!ardı. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRA"\l 

KIS~ll.\'D.'I. 

Bu ak'-a !'l "aat 2.0,39 d• 
OTELi.O 

İstiklal cadrlosindc Komedi 
ktEmında 

Bu ak~:-ını ~aRt =f\.30 da 
YALI UŞACI 

Şehrin 'qt... .. tarafına otobilii te.n in 
edilmlitir. 

ZAYİ 
!!ursa erkek lisesinde 1940 sc 

nesi 11 inci sınıf edebıyat sııbe -
sinden almış oldu~um belgeyi za-
yi ettim. Yenisinı alaca~ımdan 

eskinin hükmü voktur. 
1682 Vahdettin Atatüre 

ı--------
Sahibi ııe nefrİyatı idare eden 
1 Baf muharriri 

1 
ETEM iZZET BENiCE 
Son Telgraf Mııtbaa~ı 

Şehzade başı TURAN Sinema Ti~atrosu rı d.;ı 
RAMAZANDA HER GECE 

Göklere JiW:eelen bir zafer lblıdesi cibi durııı kale Fransız ~dı:bi:r:ı-

tmı SÖllm9 blr meş'ale l'lbl lıçtea 7a.nan ese-rlerile nurlandıran 

EMiL zo A 
DünylUllll eıı biQ1ik Saa'Mürı 

PAUL MUNİ'nin 
ltııdretlle ~ ba unul~mıyt<&k tahefier 
Bil ıı.kfam f....ı.aüde müsamere olaralt 

LALE sinemasında 
MtlHiıııı: tı.a.e: 
Tanare ile nim liirl<çe PARAMUl'IT ,JUJINAL'da en son dunya "" 
Harp b&berhrl numanlı ,.~ ·~ ka.patı)m:ınnı Vf' t.eltlonla 
a7nlan 7er1er.bı akpm. aa.U 1 • k&da.r aWınlmaaı rca. olunur. Ttl: 43595 
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Yazan: lskender F. SERTELLi 
' ' 

No. 3 

Fırkacılığın ve düşman propağandasına alet 
olmanın doğurduğu ihtilaf Ye ihtiraslar, Türk 

camiasını boı:ıuna ugratıyordu 1 
Ve nihayet o da Talat Bev ııibi J 

Manyasi Refik Beyin ve Avrupalı 
muharrirlerin fikirlerile istihza 
e tmek cür'etini 11:östcrmekte bir 
dakika bile tereddüt etmemişti. 

Günler 11:eciıkce. veni veni Man
vasi zadeler türeyor. ve uzağı J?:Ö
ren bazı kimseler de Refik Bey 
ll!ibi düsünmei!e ıbaslı yordu. 

Mesela, Selanikte ileri gelen bir 
memur: 

c - Yasasın hürriyet, adalet, 
müsavat... iyi aımna, zaliın bir pa
disah hala basımızda dururken. 
ben bu sözlere nasıl bel baitlıva -
bilirim?> 

Demis ve bu zavallının dili, azil 
m akasile derhal kesilivermisti. Av
lar ııectikce tehlike büyüyor, mem
leket icinde sinsi sinsi padişah ta
raftarlıitı yapan bir takım ııarip 

ruhlu mürteciler türeyordu. 

• 
Abdülhamid'in 
yardakçıları 

Otuz ü-c yıl, insanlııtın en iptidai 
haklarından bile mahrum kalarak. 
hatır ve hayale gebniyen zulüm 
ve işkence içinde yaşıyan Türk 
milleti, hürriyetine 'kavuşmuştu. 
Fa:kat, vatanın parçalanmak üze
re l:ıulunduitu bir sırada (Hürri
yet) in nanı bircok iiıtiraslara yo1 
acınıs bulunuyordu. 

yordu. Bahusus 'ki, Kızıl sultanın 
elinde, Sait pasa ~bi. her iki ta
rafa da meyil .eösteren bir sadra
zam vardı. 

Abd'ülhamidin sinsi yardakcıları. 
milletin ruhunu .boj(mağa ve ef
ikarı zehirlemel!:e calısmken; Ab
dülhamit (İttihat ve Tera'kık:i) er
kanına mümasat etmeyi de llmıal 
etmiyordu. 

Kızıl sulanın bu sinsi siyasetine 
ve Sait pasanın ~te hürriyet 

Mahmut Muhtar paşa 

kahramanlıı?ı celfidetine inanan -
!arın başında Talat, Enver ve Ce
mal beyler de vardı. 

Talfıt Bey: 
•- A'bdi!lhamitten korkumuz 

vo.k. Onu tehlikeli ııördüi?ümüz 
11:ün: tahtından kolayca ve hemen 
indirebiliriz.> 

Dedii?i halde. Sait paşava (İtti-

MIZON MEYYl -TUZU 
Müferrih ve midevidir 

I N K 1 BAZ, R l Z 1MS1 Z l IK, M 1 O E BU l l R T 1 ı e B Ol U K l U 6 UN O A, BARS Al 
T E M B E l l İ 6 İ N O E, M İ O E E K S İ l i K 'e Y A N M A L A R 1 H O A emn!?'ıi~.~~ııa· 
Mide ve Barsakları temizler , alı§tırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markaııınn dikkat. 

Fransız:cayı 
Çabuk ve kolay öğretirim 

Yazan: Muallim MüNtR 
368 sayfa, bez ciltli: 160 kuruş net 

bilenlerin 
Almancayı 

Çabuk ve kolay öğretirim 

eserler; Öğretmeyi 

Yazan: Muallim ENVER 
2Q8 sayfa, bez ciltli: 100 kuruş net 

İngilizceyi 
Çabuk ve kolay öğretirim 

Yazan: Muallim VAHDET l 
336 sayfa, bez ciltli: 155 kuruş net 

Oyalanmak değil, bu üç yabancı d ilden b irini ök!enmek kararında ise n iz, Onun kitabını, kolay ve çabuk öğreneceğinize de inıınarak, alabi
lirsin iz. Bu üç kitap Muallim Fuad Gücüyener'in (Anadolu Türk kitap Deposu) oda bulunur. Yeri: Yeni Postane karşısında Meydancık 
Ham No. 10, 11, 12 dedir, (Bedeli p eşin gönderilen taşra siparişleri, taahhütlü olarak gönderilir .) 

Üsküdar sulh 1 inci hukulıt hakimliğinden: 1 

Saadet ile Emine ve Mehmet 'Eminin şayian ve müştereken mu
tasarrıf oldukları Beylerbeyinde Küplücede Şemsi B. sokağında kain 
51-41 No. lu rnaa •bahçe bir bap hanenin suyuun izalesi için acık art
tırma ile satılarak bedelinin hissedarlar arasında taksim ve tevziine 
mahkemece karar verilmistir. 

1 - Mezkür hane ahsap olup 61 No. yu taşıyan kısmı .bodrum ka
tından baska iki kattan ibarettir. Birin•i katta bir sofa üzerinde biri
sinin yükü bulunan iki oda ve bir hala ve bir mutfak ikinci katta bir 
sofa üzerinde üç oda ve bir hala mevcuttur. Bu odalardan birisi ve diğer 
fki odanın yalnız kapıları yağlı 'lıvvalıdır Mezkür 51 No. lu hanenin 
ittisalinde bulunan ve halen ~ No vu tasıyan kısımda ufak bir antre-

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

iki Milyon Maden Suyu 
Etiketi Bastırllacaktır. 

Mün akasa kapalı zarf uaulile 18/10/940 Cuma günü 
saat 10.30 da Kızılay Satı§ Deposu Direktörlüğünde icra 
edilecektir. 

den ırecildjkten sonra dükkandan •bozma ufak bir sofa (halen-oda ola- Taliplerin nümuneıini 
1 rak kullanılınaktadır) ve daha ilerisinde ufak bir oda ve bu oda icin- lan o lunu r. 

görmek üzere müracaatları i-

den •beş altı basar:ıak merdivenle aşaihva inild. ikte bir haliı ile bahçeye! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir kapısı vardır. İşbu hanenin 15 kadar meyvalı ağacı bulunan bir - -

1 Sadakai fıtır 
En iyi iyi '°" K. K. J{ 

Bujlodaydan : 23 2 o J7 

Arpadan : 40 3 4 27 

Üzümden : 117 10 o 84 

İstanbul Müftülüi(ünden: 

Hava kuvvetlerimizin yü!<sel 
ıınesi V'! artması icin her türlü yar·, 
dımın yapılması yurt borclarıını . 
zın en büyüklerinden olduiiu gib~ 
lbuJ?:iln bütün milletlerin de keı:ı4i 
varlı'klarını korumak için dllrfllll" 
maksızın hava kuvvetlerıni artır
makta bulundukları ııörülınel<te 
oldul(undan bu hususta Divan.et 
fi.sleri yüksek reisliğinden ver11'. 

'"dal<aı m is olan fetva mucibince ~ 
fıtır ve Zekat ile mükellef olanla
rın Türk hava kurumuna vardıfll' 
lraı ve. bu suretle anavurdUJlluıB 
hizmette bulunmaları Jüzuıt'11 
e!mıiyetle ilan olunur. 
----------~-------
--•PROF. Dr. ---~ 

KEMAL CENAP mikdar ba'hcesi (Tapu ikaydına nazaran hanenin tamamı 545 metre mu- \ Göz Hekimi 
rabbaı 77 desimetredir) bahçenin sokai?a çıkılır ve elvevm 51 - 1 No. 1 Dr. Hafız Cemal D M t R · A d 
yu tasıvan bir kapısı da mevcuttur. Hane derunünde su tesisatı mev-ı· LOKMAN HEKİM 1 r. ura amı y ın 1 Muayenehanesini ve ikam•IPh'"' 
cut olmavıp yalnız elektrik tesisatı mevcuttur. Hanenin hev'eti umu- DAHIL. İYE . .... ' TEHASSISI 1 Beyoğlu • Parmakkapı, İmam Talı!ibn Dofu P3

las Apt. (StadY"'°' 
· · ·· ,~ M U k k N 2 T 1 41553 ka-ısı) na na.k1etm' ... H• . Te1: 439G

3
• 

mıyesı cuz ı tamire muhtactır. Yeminli ehli vukuf tarafından işbu! o;vanyolu 104 J 
1 

so a 0
• e · . , .,._ 

haneye 1500 lira kıymet takdir edilmistir. Muayene ve her türlü gÖ2 1 Blrincileşrinden itibaren basla 

2 
ı~tu•yene s:>aUerl: 2.5. 6. Tel: 22398 1 ameliye tı fıkuaya parasızdır. kabul eder. ~ 

- Satış bedeli peşindir. Müzayedeye iştirak etmek isti yenler ~~~~~~~~~~~~~~~ı ~~·~··~·~·~·~·~ıii~ıii~iii~iii~·~~~~~~--·~-:; 
muhammen kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey aikcesi vermel.eri lazım--------------------=--- -
dır. Rüsumu tellilliye ve 20 senelik evkaf taviz •bedeli ve ihale pulu T •• k• C h • t M k B k 
müsterive ve ihale tarihine kadar müterakim vergi ve evkaf icaresi ur ıye um urıye er ez an ası 
mal sahiplerine aittir. 12 T · · 1 1940 V · \" 

3 - Satıs G/11/910 tarihine müsadif carsarnba ııünü saat 14 den eŞflftleVVe 8ZIY8 1 
16 va !<adar Üsküdar sulh hukuk mahkemesi kaleminck yapılacaktır . A l" T 

1
• F p A S i f 

O J?Ün muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmadıl(ı takdirde en çok .''-
arttıranm taahhüdü baki .kalmak sarlile müzayede 10 ııün temdit cdl-ı 
!erek 16/11/910 tarihine müsadif cumartesi 11ünü saat 10 dan 12 ve 
kadar ikinci arttırması vapılacak ve o J?:ÜD en coc arttırana ihalei kat'
iyesi icra ikılınacaktır. İhale bedelinin azami bes ııün zarfında tama
men mahkeme veznesine yatırılması sarttır. Aksi takdirde ihale feshe
dilerek bundan hasıl olacak zarar ve ziyan ve fark faiz !:ıila hüküm on
dan tahsil ettirilecektir. 

KASA: T. L. 
Altın:Sa!i kilogram71.8H ,536 . l O!.OJ2.SS9,54 

BANKNOT ıo.cotı.022.50 

Serma,.e 

İhti7at Akoesl 

UFAKLIK 2. l 61 ,!\4S:89 113.180.760,93 Adi Ye fe•kaÜCl.e 
Hususi 

D a!J Udekl m uhab!rJer: - 41 .. 
r 270.708,9: .270.708 931'•d•vüıdekl banluloUar 

1 

Lira 

T. L, 
15,000.()(JO·· 

6.188.666, 1 ı2.1sıı.66&ıs 6.000.000, 00 

' ' 

Yeni meb'usan meclisinde fır -
lcacılrk ihtirasları ve biriıirini bo
Jhıp öldürmek gibi çılgınlıklar, ni
tıavet, bu memleketi ahlaki ve 
içtimai bir sukut ve felakete d~
ru sürüklemel(e baslamıştı. 

Fırkacılıj!m ve düşman propa -
.ııandasına alet olmanın doiiurdu
itu · ihtilaf ve mantıksızlıklarını 
Türk ciımiasını bu derece 'bozf(u
na ui(rataca~ı hiç kimse tahmin 
etmiyor, düşünemivordu. 

hat ve Terakki) merkezi umumi - 4 - İsbu eayrinlE'nkul üzerinde Tapuca müseccel ve ııavri müseccel 
sinin mukarreretına müstenit en bir hak sahibi olduitunu iddia edenlerin tarihi ilandan itibaren 15 ııün 
ufak bir direl<tif vermekten bile zarfmd':ı evrakı müsbitelerile mahkemeye müracaatları Hlzımdır . Aksi 
acız ve cekinııen, hatta cak defa 1 halde tapuca J?avri müseccel lıak sahipleri satıs parasının -1ylasmasın-
mütereddit bulunuyordu. 

1 
dan hariç tutulacaklardır. 

Türk Jlra.u 
Deruhd~ edilen evrakı 

nakdiye 
Kanunun 6 - 8 incj mad -

Baricıeıli Muhabirler : 
Altın: Satı kliograro !>.215.199' 7.335.593 98 

158. 7 48.563, 

Altına tahvili k abil aerbe:lt dclcrıne tevfikan hazi -
dövizler 38,173.36 ne tarafından vôl<i le -

Enver ve Cemal Beyler d&ha ı 5 - Daha fazla malüınat almakistiyenlerin 940/12 No. lu satıs dos-

Bu vaziyet karsısında Avrupa
l ılar da, dahili islerimizle vakın -
dan aliıka<lar olmak mecburivetini 
duymuşlar ve Osmanlı devletinin 
kinden yrkılmak fl] ihtimalleri 
karsısında derhal faaliyete ııec:
mişlerdi. 

ziyade orduya ehemmiyet verilme- yasına ve satıs memuru olan mahkeme başkatibine ve haneyi ııezmek 
si fikrini ileri sürerek, idari işlere istiyenlerin de mczkür haneve müracaatları ve talip olanların satış gü 
ehemmiyet vermiyorlar .. '.Manyasi nü muavven saatte Üsküdar sulh hukuk mahkemesi ikalerninde hazır 

Bereket versin ki, hürriyetin 
ilanile beraber, memlekette veni 
bir .milliyet askı. da dol(mus ibu
luııuvordu. 

Bir taraftan Fransız gazeteleri: 
•Hasta adam. diriliyor mu?. 
Tarzında yazılar yazarken, diller 

taraftan da: 
·- Bizi ancak türkcülük, milli-

1'l'!cilik kurtaracaktır.• 
Sadaları vükselivordu. 
Bütün bunların üstünde dolasan . 

(Yıldız baykuşu) nun sactıl(ı to -
humlar sür'atle !ilizlenivor, büvü
vor ve şaşkın, bası dönük bir mil
letin zayıf damarlarını sarıyor -
du. 

Yani Abdülhamit uvumuvor, 
mi?letin ruhunu boiimak. milli tas
ı •nlıklara nihavet vermek isti - ' 

r ı] o günlerde dünyanın her köşe
sjııden İ.'it..ınbula gazete muhabiri a -
kını başlamıştı. Zcıhiren 10 temmuz 
inkıtAbile alfıkadar gibi görünen bu 
adamların bir ı;oğunun kendi dev -
letinin siyasi istihbar memurları oldu
(::u anlc.ışılmıştı . .tlatta bu h~dise meb
usao meclisinde bile bazı meb'uslarm 
&üziıne çarpmıştı. O zamanki meclis 
zabıtlannı gözden geçirince, jkide bir

de: «Ecnebilerden utanalım'> sözil -
nün neden tekrarlandığını kolayca an
lıyabiJiriz. 

zade ııibi ilerisini ııörcn kimselere 
gelince, onlar da • her gün söyle
dikleri ve iddia ettikleri gibi - 10 
temmuz inkılabının, idari bir del(i
s;klikle tamamlanması fikrinde 
ısrar ediyorlardı. 

İkl zamanlarda, bu karıtasalılıın 
neler doiiurabilecei!ini kestiremi
ven Avrupalılar uzaktan Türlüye 
in'kıliıbını alkışlamakta devam e
dip dururken, ilk (siyasi deneme) 
olmak üzere Bosna - !Herkesin A
vusturya; Rumeli sarkinin de 
Bul11:aristana ilhakı tesebbüsü va
ki olmustu 

Bu tesebrüsler. siyasi bir takım 
formalitelerden ibaret olen mana
sız vayııaralardan başka bir sev 
tevlil etmedi. Zalen. arazi itibarile 
çoktan kaybetmiş olduğumuz, va
tanın bu parcaları ahden ve filen 
de elimizden cıkmıs bulunuyordu. ,,,. 

Abdülhamidin. 31 mart hadise
sini müteakıp hal' edilınesi kev -
fiyetı (İttihat ve Terakki) er.kanı 
iciıı uahahva mal olmus bir zafer 
tela.k'ki ediilyordu. 

Eiier Manyasi zadenin dedii!i 
J?ibi. bu is vaktinde halledilmis ol
saydı. ne (hürrivct tepesi) ndeki 
şehitlerin bos vere kanları c!ii:kü
lecek ,ne de memlekette kötü bir 
irtica havası esmis olacaktı. 

(De ,·amı var) 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 15 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Tıpkı Timurlenk devrindeki gibi 
- Hasan Can, vezirler. rical, ku

rnandanlar. halk, bütün kapı ·kul 
e\'latlarım hep benim icin gıyini· 
yorlar, süslenıyorlar .. Makama ta
zinl' vazifelerıdir. Fakat ben, ki
min için g-iyınl'cc{!im. 

Yavuz çok sade idi. Onu bir ke
re dahi dcbıiebcli giyinmiş olarak 
ııören olmamıştı. 

Niha,·et kırk bin Şii Anadoluda 
ıkall<'dildikten sonra İran seferi 
resncrn ilan edildi. 

Seferi humayun ilan olunur o
lunmaz bütün kız hazırlanan as
kerler harekete geçti. 

Rwneli askeri Geliboludan geç-

\' 
' 

ti. Edirneden İstanbula gelınış o
lan padişah dahı Anadolu yaka -
sına gecli (H. 920). 

Yavuzun oğlu şehzade Süley -
man SuJtan Manısadan lstanbula 
ııeldı. 

Yavuz, oğlu şehzade Süleymanı 
yerıne vekil b.rakt,. 

Padişah ordularını Yenişehir 
ovasında topluyordu. 

Yavuz Yeni.şehre hareket eder -
ken bütün Anadolu ve Rumeli or
duları Yeni.şehir istikametınde yü
ıiıvüşe gecroişti. 

Ordular, Yeni.şehrin büyük ova
sında toplandı. Padışah, orduları-

bulunmaları lüzumu ililn olunur. ( (29820) 

feknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okul 4/11/940 pazartesi günü a(ılacaklıl'. Yeni ve eski talebenin o gün saat 

8,30 da okulda bulunmaları. 
Bu tarihten evvel vaki olacak müracaaUar is'af edilmiyecek tir. (9939) 1 
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ICAN SiZLiK 
Bi r cok hastalık
la r a s e beb olur. 
Ka nsızlıg ı ; 

DESCHiENS Ş URUBU 
k ullanmakla ıedavı 

edinız . 

DE SC HIE llS ŞURUBU 
zafiyet ı godenr. vO· 
cuda ka n, ku vve t ve 

iştıh a lemı n eder.· 
B ü t on hastalı k l a

rı n önünü a l ır. 

Reçete H• satılı r 

ÖKSÜRENLERE KATR AH HAK KI EKREM 

nı teftiş etli. Hcrşe" yolunda idi. 
Herşey muntazamciı. Sultan Falih 
devrı gibı Türk ordularının haş
met ve kudretı yerine gelmı~tı. 
Beyazıdı Veli zamanmdakı dağı
nıklık. karııa~alık ortada yoktu. 
Padısah ordularının başına gcç

tı. Yıldırım sür'atile İran hudu -
duna doj(ru yürümeğe başladı. 

Ordu. Seyitgazi. Karahisar, Kon-· 
ya tarikile Erzincana geldi. 

Beylerbeyi Hasan pasa Rumeli 
ordusuna, Sinan paşa Anadolu or· 
dusuna kumanda edi:yor:ardı. 

Sefer esnasında Ya\'uz, Şah İs
maıle ai!:ır mektuplar yolladı. Ü
zerine o-eliyorum .. Ezeceğım .. ha
zırol dive tehdıtler yağdırdı. 
Şah İsmail de Yavuza babayi -

ğitce cevaplar verdc 
Yavuz Sultan Selimin Sah İs -

maile vazd•ğı mektuplar baştan 

aşağı tahkir idi. 
Şah İsmail, da ':a nazikfıne dav-

randı, fazla ileri gitmedi. Şah 
İsmail korkmuyordu. 

Çünkü. Türk ordularının İran 
hududuna kadar yürüyüş halin -
de gelmesi büyük yorı:unlı.rktu . 
Ancak altı ayda İran hududuna 
varabilirlerdi. 

Böyle yorgun bir ordu ile Şah İs
mail nasıl olsa çı.rpışabilirdi. Hat
ta mağlüo dabı ederdi. 

Yavul Kayseriden geçerken Zül
kadriyc bevi Aliıüddevle beye ha
ber yolladı. Kendisıni sefere işti
rake davet etti. 

}'akat, ZülkadriyP beyi cevabı 
red verdı. Çünkü. tamamile Şah 
İsmailın tesirı altına girmişti. 

Aliıüddevle, Beyazıdı Veli dev
rinin bıraktığı !kargaşalıktan ve 
gevşeklikten dolayı tamamile $ah 
İsmail taraftarı olmağa mecbur ol
muo;:tu. 

Zülkadriye oğlu, Yavuz Sultan 
Selımin Şah İsmailc galebe çala
mıvacai!ı zannında idi. 

Bütün sebepler dolavısile Zül
kadrıvc bevi tıadişaha red cevabı 
verdı Seferi hümayuna iştirak -
ten çckın. 

Hatta, Alfıüddevlc red cevabın
dan başka Yavuzun şahsma ve or
d..ılarına kar•ı husume.t gösterdi. 
Ordunun gerilerine ve yanlarına 
talanlar vant• 

Bu gösteriyordu ki. tıpkı Timur
lenk devrinde oldui(u gibi Anado
lu çözühr.ü--tü. 

Yavuz hem ilerl i ·ıor ve hem de 

Dii;er dövizler ve borçlu lıli- diyat 19.391.484. 
ring bakiyeleri 21 .128,850.67 28.5J2.618,01 Deruhde edilen evraltı 

nakdiye bakıyesi 139.3579.079 
Jlazine tahvilleri: Karşılığı tamamen altın 

Deruhde edilen evrakı nak - oluak i!Avet<ın tedavü -
diye karııılııP 1 ~748.563, le vazedHen 11.ooc,000. 

Kanunun 6 _ ı ınci madde ... 
tara -

Reeskont mukabili ilA-
veıen tedvüle vazedilen 212.000..0CO, 
Hazineye yapılan altın kar-
şı)Jklı avans m ukabili 3902 
No. 11 kanun mucibince il<i-
veten tedavüle vazedilen • 368.357. 079/ 

Jerine tevfikan hazine 
tından vaki tedjyat 

Senedat cüzdaıı.ı: 

19. 391.484,0· 139.357.079, O'J~~::~::: 7'.l . 230.437.4~~ 
A. !tın safi k.lg.18.915.1145, 26.606hl9,07 9.837.0St'-'1 
2850 Nr.ı . kanuna göre ha-
zıneye n.çıh·.n ::.-:"ntt muka-
biJi tevdi oh.n;;n altınlar. tJJ 
Sa!i kilop-rom 35. 715 <158 .~1.643.228 .2 51. 643.22S. 

Döviz taahhi.ıdatı: 

Tic~rt senedat: 7C7.895. J 95 lj_ 262.895.195,6 İAltına tahvili kabı l dövızler 3.537,0 
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Esham. •e lahvlli t Cfu:dan.1 
(Deruhde edilen evrakı 

kliring bakıyelerl 30.027 515,36 30. 031.05 
1 ıı 

114• 406, oıı • A - (nakdiyenin karşıhfı 
(Esham ve Tahvilat 
(İtibar! kıyme ll e) 

Serbest esham ve B-
tahviJ;jt 

A vanslar: 

Altın ve Döviz üzrine avans 

'l'ahvi1:it üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 

JJaı.in('ye 3850 No. hJ kanu
na göre açılan altın karşılıklı 
avans 

RL"'sf"dar' -ır: 
Muhtelif: 

MuJıtellf: 

47.159.376,9 

8.277.057.57 5 5."36.434,50 

8 532.47.-
7.808.722,00 
7.479,oo:ı. oo 

49.400.00J,.= 

Yek6ıı 

64.696.304,47 
4. 500.000, 00 

n 624.097 93 

611463 19'1,40 Ye"un 
-~ 691 46!J,.;.:.-

l T e mmuz 938 torilıioden i liL;;;o : isk onto ıuıdJi '!o 4., altın üzerine avamı 1
" ~ 

etraf ve civarda şurada burada sin
mış olan Şiileri kılıçtan 11eçıriyor
du. 

Bir aralık yeniçeriler hoşnut -
suzluk ııösterdiler ve bu hoŞil'llt
suzluklarının sebebi de fazla Şii 
katlınden ileri ııeliyordu . 

Yavuz. yeniçerilerin •hoşnutsuz
lufıuna cevap verdi: 

- Behev gafiller .. Düşünmüyor 
musunuz ki. siz onları kesmezse
nız .. onlar sizler i kesecektir. 

Sözlerine ~unları da ilave etti: 
- Allah zaferi Osmanlılara mü

yes>er kılacaktır. Zafer bizimdir. 
Fakat. maazallah bir ric'at edcce
ğınızı hatır ve hayalınize ı:ıetirıniz. 
O vakıt bu kesmeyip acıdığınız 
insanlar sizın ric'at yollarınız üze
rine düşerek sızlerı kesecektir. 

Yeniçeriler, Yavuzun beliğ hi
tabesi önünde sustular. Tek bir 
itırazda bulunamadılar. 

Çünkü, padişahın söyledikleri 
doğru idi. Ordu aheste, aheste yü
rüvordı.ı. 

Ordunun bu seferde kullandığl 
deve adedi tam doksan altı bindi 

Yani doksan altı bin deve or-
dun ta ı rd u. y;.-

mi bin tımarlı süvari ordunun en 
önünde ı:ıidiyor.du. 

En önde, tımarlı süvarisinin (). 
nünde de Karaca beyi ve Sinop 
muhafızı Ahmet paşa beş yüz 
süvarı ile yürüyordu. Bu beş ytiz 
süvari hep fedai idı. Serdengeçti
Jerdı. 

İran Ü?erine yürüyen ordunun 
mevcudu yüz kırk bin ikışi idi. 

Bu, vüz ·kırk bin kişinin ihtiyar 
ve zuafası ayrıldı. Sevkiyat ve 
hattı ric'ati temin etmek için ger i 
de bırakı ldı. 

Artık İran hududu tecavüz edil· 
miştı. Fakat, yazın sıcağı askeri 
çok yormuştu. 
Meşakkat. zahmet çekilmez h ale 

gelm istı. herkes yılmıştı. 
Divarbekir valisi ve Şah İsma

ilın serdarı bulunaıı Ustaclioğlu 
Mehmet han büti.ın etraf'ı ya;tma 
etmişti. Her tarafı vakmış yıkmış 
oköorülerı berhava etmıştı. 

Yani İraniler rıc'at edip çekilir
ken her tarafı yakıp yıkıyorlardı. 
Mak<atları açıktı. Türk ordusuna 
barınacak yer, yivec"k ekıınek, 11:e
cecck vol bırakmıyorlardı. 

Bu sebeple Türk ordw:u. deh
""tli s 

a#e' 
şa·kkctler çekiliyor. Bu h'1

1 

rin gözünü .kıoclrutuyordu . ·l•J)lı.f 
Yenıçeri, şikayetlere ~·1~,. Of' 

tı Nihayet şikayetler ço.1(3 

tada düşmandan eser vokl~·;ıı.,.ot'. 
İranilcr. yakıp yıkıP "e , tJOı 

n"l81'• ı ' 
!ard ı. Tiırk ordusunu yor · tıudU 
guna vermek ıçııı Kafkas rdı. 
larına doğru rıc'aı edıyorl~u,ı:ıı'' 

Türk ordusu yürüyor.. J<•t o~ 
nı görme~e çalışıyordu. fa ordllY 
t ada düsmarı yoktu. B0;.ivordu~ 
daha zıvade bezgın l •k ve iı rıc 

8 Yenıçerı ajıaları v~ b~Jtifatıll , 
Yavuz Sultan ::;eJuııın ı 

3
ya "l8 

mazhar olan HPmdeın paş ıl 
naştılar ve paşaya. 3s1'r,, 

- Bov le ~'<illere dalı~ 11ed~~ı 
perışan etrrıeııın ınanas riC 
Mademkı, duşman yoktur .. 
ııerektir.. .,8, 

Dediler.. pııd 1~9· 
Zavallı Hemdem paŞ3".ti~. iJI 

·ıtı'fat e· ı< hın nedımı hassı, ı dui\U 9' 
vassı hendeganından °1 

90an P1;. 
hıç çekınmeden ve korkrndiJe1'ıc 
d1'aha asker kullarının .. ,.Jt 
nı arzetti. d' Jı• şo. 
H~mdem paşa, pa ışn ı) 

söylem.isti. ~n1ı v~ 
· (DcV""" 
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