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Al~~ S:vyet Ra•ya
)! }'Q tecrid edecek, ya o
?ıtrala harp edecektir. Ba 
•hi tekil dl§ında bir ha
teket ve an~ma balıi• 
l)ıev.zuu olamaz. Ba ara
dQ Bulgarlar hata ettik
lerini ve diğer komşula
"llıın her hangi bu teca
"İi~i; şiddetle reddettik. 
le,.. . • • ı J' 

" '"• gerecek er ır .. 
1 -............ CTC 

~EM iZZET BENİCE 
&~iL- · 1% ~n~ardaki karışı~ "Ye buh -

~lııe llzı~et de\.·anı edı3:0~. ~un;ı 
~ \' 11 dun de işaret ettıgınu.t gı
t..,, llgoslavnı ve Yunauis~anın 
~"'h:r . . . . 
-t,ı t 1 aydır.lannnşhr. Her 110 

-~ de bir kcavüze maruz kal-
~ tı takdirde bu tccavii:ıii '>İd
~ıı ~~.e~ Ve yenmek için cldl'il g<.•
fit . Ulun gayreti sarfcdcccl.lcr-

l.o1ıd .1 • ~~il ~a\lan aks ve buna ınzım:ıııı 
dıti ~Unlcı·it haberlere göre şim
tbi .~ide hatalı bir gidiş içinde 
t.. kut•· 
'lltt11 Uncn devlet, komşumuz ve 
~Ca ~uz Bulgaristandır. Deılt•
)t:ıe ltıınek; Sırp Makcdonyas~na 
"tte ~ek gibi bir hulyayı, mıh
t ~ a~ılarak başarmak yoluna 
~Ilı Le·k ~tnelini güden Bulgnri.s.ta
~ h lldıselcrin inkişnfı nisbctindc 
"' •tas · d ~ · · "'~~ h ını tashıh e ccegını uın-
~114 ~iki bir tesellidir. 

~ t1 b~n içindir ki, bu mevzmt 
ıı1 ~t ~·rı7.ımızdn dönıncl. hak -

& !~ 11hrıfaza eylemekle hcralıcr 
t d anlar bahsi irindc hula hirin
~tı r~Cedc chemmi;yct muhafoza 
~ 11 Usu iyet Son et - Alman 
1~li~~ebatının ~asıl bir seyir \ ' C 

1 'ı~lt irindc bulundıığuduı· . 
~li O\a, Rornanyndaki Alman 
~~ bnc!en ns!a haberdar edilınc
~bs1 tılııudu~unu •'fas• ajansınm 
tt~t~~ll dünyaya ilan ederken 
ttı ttr 1 .v11zımızda da izah \.'e işa
)- i 1~1l\İz gibi bununla Roman
~arf'lıni ve Balkanlar iizerinde 
~eQi~~n~n.. luneketlc.ri tasvip et-
ır ,.. nı Ve Almanlarla arasında 

' ~ııı· ~>41111 1 anlaşma bulunmadığını 
~ttnııştır. Yeni yeni gelen · 

~ı~0\>~l' So\'yetıerin Bes.arabya • 
'lt 1

"a cephesinde Uıhı:idat yap
~li)' hulunduklarmı \•e ~iyasi 
~tı r:lleriui umumi bakı~dan 
l)i~ •klarını göstermcktedır. 
~~-tr taraftan bazı haberler de 
·""'il~~ ar~~ Halkım menun ve 
' bit ar uzerindc So,•yctlcr)e ye-
~~~t ~nla~mıa için gayret ~'tldet
~İtle bulunduklarını bildirmek-

b er 
~''tiki. 
~llatıl l\lnıanya So' yd Rus3•ayı 
~ ~ arıa da ittifak ederek f.dcta 
~ıı.rftrıher içine aldıktan sonra ' 
\ h111 '~nl:ırını So,•yet Ruı;~·a~ nl · 
~· a1/1tırınek için bir müzakere 
'~•t asnıa kapıM açnııı,: olabilir. 
kı11; ~erek Balkanlar. gerek Bo
L~)ere\'~uu üzerinde Alman ve 
~ılıd tllenfaatleri tam bir tezat 
t ~h ~ bulundu~rtı için Sovyet 
~llıt~ .'le bu ~ol da bir itiliif hasıl 
~·~diı'ttık~nsız sayılm~k ge~ektir. 
~~~il \c ıhafc )oln ılc Sov)·et 
) b1ıı ~· Alman noktai na2. rını 

l ite ~·ana tırınak ise viııc Sov
t ~ti~sh i in halde ve ls1ikbalde 

d \c~ Cttıni~et, muhafozai nıc\
' lı:ti 1 akımından biı·çok 11.'hli
, illa~ Ctlbedeceği için mümkün 
ı\ıitıa Ve olaınamalıdır. 

t \ k8'l tı\·anııı bugiin So\·~·et Rus-
ı 11/s~nda aldığı vaziyet gün 

~; \~'l!t 1~triır, Japon ittifakı ile 
;~~ dt,.1 u.syayı gerisinden büyük 
~"ıı$t etııı tehdidine maruz hı
~ \t kr. .B.altıktan Karadenize 
~ı~lıır. eft!•sı ile hemhudut o~ -
f ı h11 \ı ll'lanyanın Karadenı:ı
S t~-. ~.- \'e deniz fü;lerini ele ge
l {)\>)tt it.manya KaradenUde de 
~ıtıa u~Yayı tazyik etmek im
~ tcll 5llhın olmak gayeı;iodcdir. 
~ tı~da ~e \'c di~cr Rumen lipuın-
11 ti_. 0 lrloııte edilecek deniz.altı
~ kı. faa'd'ct ~ilosun\tn Kara~eniz
d '"ı:i ın;'.ctı rnenolunmnk ıstc • 
~ :ıd,ıc1• ~ fayy:ırclerle de f{ara
~ t~..._1 I vO\•yet limanlorı SanS""İ ~ l - c. Cr' ' " 
tı ;ıltırı 1 'c petrol kuyuları tch-
4 '1'ı;ıtı" ll ~lıtın•:ık istenecektir. 
ti~ ~ ~ a\, şııııdıki halde Sov) et 
~~lltttı~ aı·şı bu imkanları elin
~t ı:!~ s~un~ 'Romanya,·ı isgal ey
lli~ ~tı ı:ct~le göstermek istemiş
~ "0~11 ıyık \' e ih:ıfeyi Karade
~~etı:ına karış yapılacak bir 

"~ S de Almnn~ a taımınıla
C bl;

0
;1et Rusyayı tamamen 
<ımı 3 ur""u sa ııJect.e J 

Bngtinlerde ismi sık ilk reçen Seliniğin uaktaa bir görihriifti 

Daha çok ı 
silah 

yaemall! 

Holandanın 
lngiltereye 

bir hediyesi 

Almanlar 
• 
iŞ 

başında 
Romanyaya biribi· 
rini takiben tayyare 
kafileleri gelmekte 

Biiyük tayyare 
meydanları da 

ediliyor • 
ınşa 

Ordu tensik edildikten 
sonra, memleketin 
haklı talepleri kabul 

edilecekmiş! 

VUki Ruzvelte şid· Prens Bernar 58 tayyare 
detli bir hücumda alm ması için bir çek 

Londra 18 (A.A.) - Ramanva
da ôlmanların çok büyük faali • 
yetleri müsahede edfünektedir. 
-Tayyare meydanlarında. bilhassa 
Pilo.5Jli ve Pirenada muazzam iş
lere başlanmıstır. Almanyacı.an 
birbirini takiben tayyare J,!ru.p • 
ları ıze~mektedir. Bazı mü~hit • 
lerin kanaatine (!Öre, halen Roman
yada 300 Alınan ta\ryaresi vardıı-. 
Petrol mmta:kalarında talıkimat 

islerine de ~aslanmıstır. 

l'UDall Başvekili .l\letabasm m emleket.imizi ziyareı ettiği za.tllWlll aldırllll$ oldutumnz resimler.inden. 

bulundu imzaladı 
Vcsinı?ton 18 (A.A.) - Cumhur 

reislıeı namzedi \'ılhi Huzveltin 
idaresine hücum ~el'ek. harp sa- • 
naviine hala kafi miktar,i...\ inkişaf 
vcrilemedii!ini SÖ\ lcmist ir. 

Vılki. İnı?ilizlere en müessir su
( Deı-amı 3 üncü sahifede ) 

Londra 18 (AA.) - !{olanda 
prensi Bernard <lün tayyare ima
latı nazırı B. Biav<>rbrnk·a Fc>le
menk Hindistanı sak\plcr: namına 
4.0 spitf ayr ile 18 bombardıman 

( Devamı 3 üncü. sahi1ede ı 
' . . . . ,,··. 

Bütün şehirlerde Alınan zabit ve 
erleri ırorünmektedir. 

(llevaau S iiacii l&hUede) 

Harbi hangi 
taraf 

kazanacak? 
Amerikada yapılan 

bir anket 

HALK ve TRAMVAY 
----~~~--~--------------

Şirket gazeteci e
re izahat verdi 

Talebe pasoları dağıtılıyor - Gümüş lira bozmak Bir benzin 
acentesi tevkif 

edildi 

_V_i_la.!-ye_t_te __ b_u _s_a_b_a_hk_i_to __ plafıb 

Sayım için bütün 
hazırlıklar tanıam! 

Vaşint?lon 18 (A.A.) - U. 
S. A. Ncws aazctcsi Amerikan 
e1lkarı umumiye.sine müracaat 
ederek ordu ve donaruna men
suplarına, Vaşingtondaki Ame
rikruı ve va-hancı diplomat • 
lara su suali sormuştur; ·'l:lar
bi kim !kazanacak?> 

I 
meselesi - İki şebeke yapılamıyacak 

İstanbul gazek-cileı·i bu ı;abah saat J bedava seyahat edebilirler. Bugün 
10 da Elektrik. Tramvay ve Tünel i- Defl.erdarlık.la bu işi eörü§eCClim.> de-

Her tarafta fatura 
kontrolları yapılacak 

.; 

akşam bütün dükkanlar Yarın 
saat 23 e kadar açık 

Aldıi?ı cevaplarda ordu su
baylarının yüzde 60 ı. subay
ların yüzde 68 i, Amerikan dip
lomatlarının yüzde 70 i ve ya
bancı diplomatlarm vüzde 80 
ni İn1?iltercnin ~alip eelecctti 
kanaatini izhar etmislerdir. 

Bazıları kat'i cevao vermek
ten imtina etmi.slcrse de. mih
ver devletlerinin !kazanacai?ına 
inananların ad.OOi :vüzde biri 

darclerl Umum müdur muavini B. m~tlr. • 
Celaleddin Kcrmiyanoğlunun yanında RAYLAR NİÇİN ÇABUK ESKİYOR? 
toplanarak halkımızı allikadar eden ba
zı işler etrafmdu izahat almıslardır • 

Mildür muavini evvela; talebe pa
solarıııın eran verllmedlği hakkındaki 
şi.ktlyetlere tenuıs etmiş ve pasoların 
tevzi edilmekte olduiunu söylemiştir. 

Üzerlerinde 100 kuruş yazılı llralann 
biletciler tarafından almmedığı ıikit

yetlerlne karşı da: 
- cHalk bozuk para vcrmeğe mec

burdur. Herkes lira verirse, bir kısım 
yolcular; bunlar bdzuluncıya kadar 

:M.nlzcme az.lığı yilzündcn bazı sefer
lerin talil edileceği şayialanıu tckzıö 
eden B. Cel~leddin: 

- «Tramvay şirketi malı.eme de
ı>olarını bi.z.e bom~ teslim ('tml5tfr. 

İstanbul ,.olliın Anuılı oldufundan 
kavisli yerlerde raylar 10 ayda eski-

mektedir. Halbuki düz yerlerde .20 yıl 
daynnır. Yeni malzeme getirtmcğc ça

lışıyoruz. Fakat ~imdilik şebekeyi tevsi 
etnı~k mü.m.tün değildir.> demiştir. 

Sokoni - Vakum petrol ve beıWn \ 
şirketinin Konya acentas .Agop dün. ih- 1 
tikCır su~ile tevkif olunmuştur. Dığer 

taraftan Ticaret Vck:ılcll ~chrimiz ve 
d!er şehirler Fiat murakabe komisyo
nuna bu sabah ,.eni bir emir gönder
miştir. Bu emir mucibince, peraken
deci toptancı - ve yarı toptancıların 
nezdlerine memurlar gönderilerek 
münhasıran fatura kontroll~ri de ya
pılacaktır. 

cToptancı bana fatura vermedi!..> 
diyenlerle derhanaıi bir ~ebeple fatura 
göstcrmiyenler dcrhnl ıniiddeimnumi
liklre kvdi olunacaklardır. Diğer ta
raftan eylül ayında muhtelif ~ehirler
de 17 tacir ihtikilrunn mahkemeye ve
rilmiş ve bunlardan ancak 4 ü beraat 

ecmemistir. 

Trenin sür'at 
ve rüzgarından 

ölen kadın! 

!Harbiye yolunda 
bir otomobil 

Bir makinist 
lokomotiften 

etmiştir. 
---00>----

l(opan bir 
kulağa kıymet 

biçilecek! 
Ağırceza meıhkemesi 
bir ehlivukuf teşkil etti 

Dün ~hrimiz :birinci ai!ır ceza 
mahkemesinde Kayseri ai!ır ceza 
mahkemesinden intiıkalen ı?elen 
şayanı dikkat •bir dava ı!Öriilnui~ 
tür. Hüdise sudur: 

Ka \ serinin bir köyünde Ali ve 
Ahmet adlarında iki kövlü kav
ea etmu.lcrd'ır. Ali elındekı tırpan
la arkadasının ıkulai!ını dibinden 
kcsmis. Ahmet kopan kanlı kula
ı?mı yerden alırken düsüp bayıla- · 

' ' 
toplantıya i§tiru eden ka)makaınlar 

Pazar günü yapılacak olan umum! 1 
nill'us sayımı hazırlıklarını SOD defa 
gözden geçirmek üzere bu sabah vi
Uyette Vali ve Belediye Risi B. LQtfi 
Kırdam resliğinde büyük bir toplantı 
yapılmıştır' Tckınll kaymakamlar, na
hıye müdürleri, sayım bürosu azalan, 
B. Zühtü Çubukr;uoğlu, B. Osman, B. 
Galıp ve Nüfus müdürünün h.azır bu
lundukları bu toplantıda icap eden 50Jl 

dircktWer verilmiştir. 
y ARIN AKŞAM DÜKKANLAR 23 1: 

hazırlıklar çok mükemmel ıörüldü • 
ğünden şehrimizde sa;runın öğleden ev
vel bitirilmesi bile muhtemel buJun
maktadır. Sayım ıünu cenazeler top 
atılmadan kaldırı.mu,.acak, doktor ve 
ebeye ihtiyaçları olanlar bekçi ve Po
lislere haber vereceklerdir. Yarın ak
şam tekmil dükkanlar ı:aat 23 e kadar 
açk kalacaklardır. İrtibat işleri için 
75 taksi otomobili angaje olunmuştur. 
Yaşlı ve hastalarla çocuklann sayım 
memurlarına gösterilmesi ihtiyaridir. 

KADAR AÇIK 
rak hastaneve kaldırılmıştır. Sayım bürosu azaları şehnnizdeki 

Bilahare Ahmet hastaneden cık: t.etlcikleriDi dün bitirmişlerdir. Bütün . 

Yanlış cevap veren veya 10kab çı
kanlar temyizsiz, hemen 25 lira para 
~sı wreceklerdir. 

m.ı.s. fakat kulaksız lcal~ı.ndan: 
mahkemede mevkuf Aliden tazmi.. h • 

(DevClmı3ütıcüsahifede) _ Terkos şe rın en 
KISACA 1 1 

Almanyanın gözünden saf SUYU olacak! 
daha iyisi anlaşılıyor -----· ------

Anadolu ajansının naklettiğine 
göre, bir İngiliz gazetesi Sovyet 
Ru yanın pek yab.,nda knt'I bir 
vaziyet almaya mecbur oldui'unu 
yazmaktadır. 

Bizim mahut nrk:ırln ::ı: 
-- 'e dersin bııu:ı ustad?. 

Yakında terkosu ''içme auyu,, 
olarak kullanabileceğiz 

Yeni getirilen süzme aletlerinin tecrübesi yapıldı 

f 

Kartal köylülerinccn 
90 lık Zehra korkup 

ölmüş 
Dilnkü Haber eazctesi ve bu sa-ı 

ıbahki bazı ı;ıazetelcr Ankara Eks
presinin Pendikte 'bir .kadını par
ealadıitını haber vermıslerse de ·bu 
haıbcr vanlıstır. Dün biz.im de ö~
rendiğimiz, fakat adli tahkikat he
nüz o vakit bit.memis old'ui?wıdan 
yaz01aıditımız hadisenin mahi:yeti 
sudur: 
Kartalın Dolav Oba köyü halkın
dan Zehra isminde 90 yaşlarında 
ibir kadm dün sabah Pcndikte tren 
.,gccidin<le 13 numaralı ekspres~n 

1 
l!e<.ı~ni beklerken, ekspresın 
sür'at ve rüzı(!arilc ı?özleri kara -
rarak mtiynrlık tesirile arka üstü 
hendeğe dü~üs ve ölmüştür. 

Kartal iandarma kumandanlı~ 
ve hükümct doktoru resmi .\>ir ra
ı:>0rla hadiseyi bu şekilde tesbit et
misler ve trenin !kadıncai!tzı 'P8J'
çalamak de~il. çaromadı~ bile 
rapora kaydetmislerdir. 

Bir nüfus işinde 
görülmemiş 

sür'at! 
Bir kadın vatandaş aiti 

senedir cüzdansız 
dolaşıyor Diye sordum dn, şu cevabı verdi: 

- Sovyetlerin bunu İngiliz ga- Beledi-ve sular idaresi: cterlros• 1 SU'\"at tıletinden birincisinin tecrü- Kad1kövünde RasimDaSa valısı 
suyunu - memba sulanndan sonra-ı besi ı?~en _gün ann havuzlarda · sokak 5 numarada oturan Bavan zetelerinden öğrennıcsiuc luzum 

yok. Almanyanın g,izıinden her ey 
c\a.lıa iyi anln~ılıyor 'e okunu;) or!. 

• • 

1stanbulun en saf SUYU vaomak vamlmış ve müsbet netice ver.mis- Arten Demir isminde bir vatan<hs 
içuı calısma:.'!\tadır. Bu maı~satla ı tir. ikincısinin de tecrübeleri va- ı ct:ırip hir .ihmal ve laka:')di yüzün-
hutiltereden .eetırtilen iki seıalcti\c. · (Denmı a &ıncu l&blfeıie> <Dnamı s iiııcü alıltt"ıdeJ 

çarpışması · düştü, parçalandı 
(Yazısı S üncü uhllt-4el <Yazım S bctl ıabifNe) 

..ı_ - - . 

lj! 1 ii111i~bYm& f P f: ti 1 
Büyük dava!!! 

Ruhcular, 

Yeni harp, Polonya ufuklarmda 
açıldı a(ılalı; ~erveç, HoJanda, B<'l
çika ve Fransayı süpürdii süpüreli; 
Londra ve Hcrlin Sl'.malarını ateş
ten havanında öğütmeğe başladı 
ba~lıyalı; bir gün bütün delilleriJe 
ortavR atmak üzere fırsat kolladı
i'ım bir dava taşıyorum içimde. 

Bu davayı en çabuk ve kabatas
lak <;iz.giler içinde olsun belirtıne
den, şu veya bu sebeple ~ndelik 
yazılarımı karalamak imkanını 
kaybedenem diye adeta teli, i
dnd.eydim. Hergün1ı:ü (Çerçeve)
lerim.iıı yıldırım telcrafı metnine 
sığdırmıya teşebbüs etmediğim bu 
davası, (Son Telgraf) da.k1 ilk C:ıı
ma · mosahabeme, hiç olmazsa a
cele telgraf üslubu içinde emanet 
ediyorum. 

Da,•a. büyük dava. maddecilerin 
ve maddeci tel.i.kkinin zıddına, 

nıhculann ve ruhcu telakki pren
sipleri.u..in, ·yeni harp çerçevesi i
çinde eşsiz bir zafere er.m.İf ol -
duğu ... 

19 uncu unn ikinci yarıs.ında 1 
korkunç terakkilere erip 20 inci 
asrın ltaslarmda insan irade ve ta
hakkümüııden kurtulacak kadar is
tikJ:il ifade eden makine ve mad
de terakkiler.i, bir aralık büyük 
cemİ\'et rehberlerini. yüksek san
at \iC fikir adamlarım Ö) le yıldır
mıştı ki, insan, bqnneı kudretini 

ileri!!! 
NECiP FAZIL KISAKVREK 

yalmz ruh planında bcsliycn in
san, kendi öz keşiflerine \'e öz e
serine mahkum sanılmıştı. Adeta 
büyük ruhi kudret, saffet 'c kab· 
r?mnnlık ölçii)cri, Afrika \'abşile· 
rıne has bir cevher kabul edilmiş; 
en -;rift kanunları i~indc dünya, 
dört köşe bir madde telakki• ine \.'e 
Ü<' hnruk madde zaruretine hap
sedilmek istenmişti. 

Yeni felscf enin en çetin \·e gi
rift duası olan bu mesele, herşe)i 
d.erin ve ebedi ruh kadrosu d.IŞlll
da basit bir nıekanik:ı fa\ dasıua 
bağlaym aptal bir mezhep ifade
sile bilhassa materh alinnıt \.'e 
komünizma elinde i~tismara uğ -
radı; dalalete siiriHdcndi. Üz te
rakkilerinin denizinde çırpınan, 
imdat istiyen ve boğulan in an ak
lı, bu telfıkkide, artık eserine bir 
daha tahakkiim cdemiycceği, ese
rini bir dahn ruh prensiplerinin 
emrine alamıyacağı vehmini se
nelerce yaşattı durdu. rakat en 
koyu bedbinlikten d:ıh:ı 1 araolık 
bu telakki, kendisine öz nikbinlik 
süsünü kondurmayı; insanı taş 
devrine kadar ric•at ettiren mnd
deci göril$, kendisini hakiki istik
bal diye takdim etnıeği ihmal et
medi. Maddeci telakkinin gö%Ün
de. bedbin. marnz.i. <'Ski l'e ged 
olan bizdik, ~ani ruhçular. Brz ki, 

(Dcı;amı 3 üncü sahifede) 
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YABANCI 

$ARKICI 

t.>u·ıarda ecnebi kadınların 
çal:§ması yasak. Geçen gün, 
bir bard.ı, bir F ranaız kadını 
tarkı söylerken yakalaİımıt·• 

Barda çalıımak tabirinin, 
yalnız dansetmeğe, numara 
yapmağa münhasır olmadığını 
ifade için, §U levhayı da aa • 
malı: 

Hariçten cazel söylemek 
memnudur. 

KOMiSYONA 

HAVALE 

Sütcüler, fiatlara zam ta
lebi için belediyeye muracaat 
etmitler .. Belediye de, sütcü
leri, fiat murakabe komisyo
nuna havale etmi§. 

Artık it komisyona kaldı
ğı için, sütcüler, istedikleri 
§eye, gelecek çayır mevsimin
de inpllııh nail olurlar. 

Biz de ozamana kadar, süt
cülerin aüdüne havale edilmit 
vaziyetteyiz! 

GRAMOFONCU 

MAGAZASI 

Geçenlerde, garip bir seyrü
sefe kazası olmutlu. Bir tak
si otcmobili bir gramofon ma
ğazasına girmiıti. Ben, otomo
bilin, mesela neden bir ma
nifatura mağazasına değil de 
gramofon mağazasına girdi -
ğini, o gündenberi dütünüp 
dururdum. Acaba, hu, araba
nın biraz şarkı dinlemek ih
tiyacından mı ileri geliyordu? 
Bu taksinin ıoförü bana yol
ladığı bir mektupta diyor ki: 

- Bayım, manifaturacıla
rın yanına yaklatmak ne 
mümkün?. 

YAYALARIN 

BOYKOTU 

Soförlerin de derdi çoğal
dı. Yedek lastik pahalı. Ge
ren gün toplanmı§lar ve Tak
simle Harbiye arasından geç
memeğe karar vererek boy -
kot ilan etmişler .• Çünkü, bu 
yol, lastiklen müthit surette 
tahrip ediyor. 

Eğer, ayni esbabı mucibe 
ile, biz, yayaların da İstanbul 
sokaklarına boykot ilan et -
memiz lazım gelse, her gün, 
ıur haricinden geçmemiz ik
tia. ed~r. 

Bi:-az kendine baksana 
~arn refikimizin dik.katler sü

tununu yazan arkadaş, daima, 
başkasının kusurunu arayıp bul -
mak, yüksek perdeden konuşan 
bir eda ile, zartzurt etmek heve
sindedir. 

Geçen gün, Akşamda, Romanya
dan gelen gazeteciler ve İngiliz
lerle bir mülakat ç>krnıstı. Acaba, 
dilik<ıtler sütunu muharriri bu 
nalavra yazıya ne buyurur?. 

' BtlRHAN CEVAT 

Şehir 
arajları 

Mahalle aralarındaki 

~arajlar kaldırılıp Be
lcdi1c üç garaj yapacak 

Mahalle aralarındaki garajlar 
hakkında belediye reisliğine yapL
lan şikayetler artmıştır.Buralarda
ki gürültülerden gece ve gün.düz 
istirahat imkanı bulunmadığını ve 
yangın tehlıkesinin mevcut oldu
i'unu bildiren bu şikayetler haklı 
Riirülmili;tür. 

Fakat esasen bazı semtlerde bir 
garaj buhranı meveut olduğundan 
tekmil mahalle aralarındaki ga -
rai!arın kaldınhnası şimdilik im
kansız bulunmuştur. 

ASANSÖRLÜ GARAJLAR 
Belediye reisliği ilk fırsatta ~iri 

Beyoğlu, diğeri lstanbul ve uçun
cüsü de Kadıköyünde olmak üzere 
3 büyük ve modern •Şehir garajı• 
inşa ettirecek ve o vakit mahalle 
aralarındaki "arajların hepsini bir
den kaldıracaktır. 

Bu şehir garajları kat kat ola
cak ve otomobillerle otobüsler hu
susi asansörlerle garajlara indiri
lip cıkarılacaklaTdır. 
Diğer taraitan tekmil garaj!ann 

daha sıkı bir surette kontrol olun
maları da alakadarlara bildirilmiş
tir. 

Muhtekir bir telaci 
tevkil olundu 

Adanada Sofubahçe mahalle • 
sinde oturan Durmuı; oğlu Veli is
minde bir terzi 120 kuruş kıyme
tindeki kıl telayı 150 kuruşa sata
rak ihtikar yaptığından yakalan
mış ve muhakemesinin mevku -
fen görülmesi kararile tevkif o
lunmuı;tur. 

Diğer taraftan sehrimizde ter
zilik malzemesi fiatlan mütema
diyen yükselmektedir. Bilhassa te
la ve astar fiatları QOk artmıştır. 
Terziler • terzi tebesirleri. nin bile 
saklandıi1ını ve vüıksek fiatla sa -
tıldığını söyleyip dert yanmakta
dırlar. --Trakvada havalar ve kömür 

pahalılığı 
Edime<len bildirildiğine göre 

havalar Trakyanın her yerinde se
rinlerniştir. ·Edime Postası• refi
kimiz odun ve kömür pahalılığı
n:n Edirnede de ·hüküm sürdüğii
nü, fakat birkaç giindenberi va -
gonlarla Kabakça ve Sinekliden 
mangal kömürü geldiğini yazmak
tadır. ·f'erkeskiiyü. nden de odun 
P'etirtilmcsine teşebbüs olurunuş
tur. 

Fırıncılarla ihtilafsız belediye 
yok mu? 

Fırıncılarla belediyeler arasın -
da arasıra çıkan ihtilaflardan biri 
de Edirnede görülmü.ştür. 

Edirne belediyesi ramazan gı.

lince pidelerin kilosuna 13 kuruş 
kıymet koymuş; fakat fırıncılar 
bunu az görerek ramazan başın - j 
danberı oide çıkarrnarı.ışlardır. Ni
hayet Edirne belediyesi pide nar
hını 15 kuruı;a iblağ etmiştir. Bu 
suretle halk da ancak ramezanın 
ortasına doğru pi<le bulabilmiştir. 
~ 

Y enibahçede bir gençlik 
parkı yapılacak 

Belediye Karagümriikte Yeni
ıbahçede bir genelik parkı vücude 
getirrnei!e karar vermiştir. Şehir
cilik mütehassısı Prost tarafından 
hazırlanan plan yakında tasdik e
dilmek üzere şehir meclisine sev
kedilecektir. 

Pal'k geniş bir sahayı ihtiva e
decek, herkes parkta serbestçe 
gezebilecektir. 

Son Telgraf'ua edebi romanı: 91 
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İkinci hafta 

Dün.denberi esrar bulamadım. 
Cıldıracağım!. 

Zaten deli miyim, neyim?. 
Nöbetler geçiriyorum. 
Esrarcıva gittim. 
- Hafız!!. 

Dedim. 
- Sensin!. 
Ocai!ına düştüm!, 
İki dL>. ür eli..«!. 
Dedi:m. Yalvardım, yakardl.ll'.\, 

çırpındım. En son bir cigaraya bi
le razı oldum. 

- Bir koto•t. 
Dedim. Onu da vermedi 
- Haydi ... 
C<"k!.. 
Bas buradan!. 
Diye beni kovaladı!, 

Ne yapacağım?. 
Kimden alacağı:ın?. 
ti • • • • 

Hastayım!. 

Gece •• 

Her tarafımı sızılar kapladı!. 
Saatlerdir başım ağrıyor!. 
Üzerimde bir terslik var. 
Kafam boş bir kabak gibi omuz-

larımın üzerinde tın tın ötüyor!!. 
İnime sığmıyorum!. 
Mezarlığa sığınıyorum!. 
Dünva dar geliyor!. 
- Bir dirhem esrar .. İki dirhem 

esrar!. 
Bir sise ispirto!. 
Bana bu lazım!!. 
Başımı onlar yerine getirecek.. 
Sızılarımı onlar kesec.,k!. 
Nefeslerimi onlar düzeltecek!. 

Cehalet:o bu kadara 
affedilemez 1 

Çanakkale mu!ıarebelerine ait 
olduğunu tahmin ettiğim bir türk
çe filmin duvar afişlerini, siz de 
benim .... ;bi, ~u günlerde, sokaklar
da görüyorsunuzdur. 

Çanakkale muharebeleri, Türk 
tarihinin en parlak kahramanlık 
sahifelerini teşkil eden koskoca 
bir dastaodır. Bu muharebelere 
ait film çevirmeğe teşebbüs etmek 
oldukça büyük bir cesarettir. Çün
kü, muazzam sermaye ister, çok 
mebzul ve kuvvetli eleman isteT, 
hulasa binbir şartı vardır. Amma, 
g> rpta çevrilen harp filmleri a
varmda değil de, şöyle böyle bir 
deneme nıahiyetinde ise, o zaman 
ba$ka .. Bu nevi ifimlerde, seyre
derken insana hüzün veriyor. 

Neyse .. 
Benim asıl üzerinde durmak is

tediğim nokta ~'1dur: 
Yakında gösterilecek olan bu 

filmin duvar afişlerinde, elinde 
tüfek bulunan bir Türk askeri tas
v'lr edilivor. 

Derhal söy!iyeyim ki, bu afişte, 
Türk askeri, Çanakkalede döğü -
şen Türk askeri olduğu iddia edi
len bov:.lı insan resmi, asla Türk 
askerini tasvir etmemektedir. Bu 
resmin, Türk askeri, Türk askeri
nin ruhu, Türk askerinin umumi 
hatları, Türk askerinin hiçbir şeyi 
ile, zerre al5kası yoktur. 

Milli tarihimize ait bir film çe
virmeyi dü•ünen herhangi bir mü
essese, Türk nskcri üzerinde, en 
az bütün Tiirk vatandnsları ka
dar bilgi sahibi olmalıdır. 
Mehmetçiği, bu resimde olduğu 

gibi, sacını ~·an=ı taramıs bir mey
haneci çırağı tipinde, ruhsuz, şe -
kilsiz, manasız ta~~\-ir etmek; yal
nız, milli hayatımıza karşı kor
kt•nç bir lilkaydi 'l:e biıraneliği de
ji-il; ayni zamanda, milli mefahi
rimize ve mukaddesatımıza karşı 
hakareti de tazammun eder. 

REŞAT FEYZİ 

IBüçüK HABERLER l1 

* Altın dtin şehrimizde 2325 ku
ruştan muamele görmüştür. * belediyenin buz sabş imtiyazı 
mayısta bitmektedir. Dün belediyede 
buzcuların da iştirakile bir toplantı 

yapılarak buz Jşini tekrar belediyenin 
idare cd:p ~emiyeceği görülmüştür. * Sinemacılar dtin belediyede top
lanmışlar ve yeni zabıtai belediye ta
limatnamesinin hazırlanmakta olan 
maddelerinden sinemalara ait bulunan
ları hakkında fikirleri alınmıştır. Si
nemacılar saat 23 buçuğa kadar lilim 
gösterilmesine müsaade olunmasnı, 

lüks koltul:lar ihdasını, biletlere zam 
yapılmasını ve 8 yaşından küçük c;o

cukların alınmasını istemişlerdir. Bu 
talepler şehir meclisinde tetkik edile
cektir. 

* Süleıym:ıniyc medreselerinin ya
nından Eminônüne inmek üzere ka -
visli yeni bir yol açılacakt..ır. Süleyma
niye C"'.ımii ile Haliç arilsınd:ıki kısım- ı 

larda bulunan evier de ileride belediye_ 
ce yıktırılıp buraya bahçeler yap.ıla -
caktır. 

* Armatörler birliği İstanbul lima
nında yükleme ve boşaltma i~lerinjn 

geç yapıldığı hakkında Münakale Ve
kfılctine şikilyetle bulunmuştur. * Dün sabah Bakırköy tımarhane
sinden Vehbi adında bir deli kac;mışsa 
da Yenimahallcde tarlalac- arasu:ıda 

yakalanmştLr. * $ekip isminde birisi kendisine ha
mal süsü verip Mercan yokuşunda bir 
bavul aşırd1ğından 2 nci sulh ceza 
mahkemesinde 9 ay müddetle hapse 
mahkfun edilmiştir. * Alpullu §eker fabrikasında 56 gün
de 75 ton pancar işlenmiş ve 30 bin ton 
şeker istihsal olunmuştur. Köylülere 
pancar için 2 milyon lira tevzi olun -
muştur. 

Ne yapsam nereye gitsem?. 
Ertesi gün 

Parra .. Parrrra ... 
İnsanlık bunun üzerinde duru • 

yor!. 
Dünya •bu iki boynuzun üzerinde: 
- Parrrra ve .. menfaat.!. 
Öküz efsanesi vatan!. 
Hatır yalan!. 
Gönül yalan!. 
Drostlu]:s: yalan!. 
İnsanivet.. insanlık hepsi ya -

lan!. • 
- Parrrra ve .. menfaat!. 
Ha.kim bu. Rabıta bu. Hatır bu. 

Sev.,.i bu. Savın bu. 
Para ve menfaat!. Getirmiyen

lere herkes ha~ çeviriyor. 
Gece c:ürünc sürpelenc İspiro -

nun meyhanesine kadar gittim. 
- Bir tek ... 
Dedim. İsniro, yüzüme bile 

bakmadı. Sordu: 
- Para peşin mi?. 
Bovnıımu kırdım: 
- Ödec-1 .. 1 .. 

Dedim. Çalımla: 
- Ödestiklerine say!. 
Dedi, başını bile çevirmeden, 
- Tezgahta kala-balık yapma .. 
Diye kadelheri öteki müsterile-

Yeni 
fiat!ar 

Zücaciye, beyaz ve 
kaşar peyniri fiatları 

dün teıbit edildi 
Fiat mürakabe komisyonunun 

dün öitlcden sonra toplanıp kaşar 
peyniri fiatlarını tesbit edeceğini 
yazmıstık. Komisyon toptan ve pe
rakende peynircileri yeniden din
liverek dün perakendecilerin kar
larını çoJı;altrnıştır. 

Dün tesbit olunan fiatlar şun • 
!ardır: 

Trakya nev'i yağlı beyaz pey • 
1 

ı:irler toptan 40 kuruş ve pera1<en
de olarak da 50 ıkuruşa satılacak -
tır. 

İkinci nevi varı yağlılar loptan 
37. İıucuk, perakende 47.20 kuruş
turt"" 

Kasar peynirlerine ise, birinci 
nevi Y.ağlı kaşar toptan 67 bu.cuk, 
perakende 90, ikinci nevi toptan 
60, perakende 80 kuruşa satılacak
tır. Bugün piyasada birinci nevi 
kasar peynirleri 120 kurustan sa
tılmaktadır. Üçüncü nevi Kars ve 
emsali kuru peynirler tootan 45, 
perakende 60 kuruştan satılacaktır. 
Maamafih beyaz peynir fiatları yi
ne ekseriyetle bei!enilmemiştir. 

Zücaciye fiatları 
Komisvon dünkü toplan~ısında 

zücaciye kar nisbetlerini de kat'i 
olarak tcsbit etmiştir. Hazır 

olan listeler Vekalete gönde
rilmiştir. Vekalet tasdik ettiği 

hldirde derhal ilan edilecek ve 
piyasadaki satışlar yeni fia'.lara 
eöre tcsbit edilecektir. 

Pendik- Maltepede otomobil 
plaka ücretleri 

Kartal, Yakacık, Maltepe ve 
Pendikte o~mobil plaka ücretle
rinin arttırılarak beş lira üzerin -
den alınması kararlaştır:lmıştır. 

POLİS l 
YC 

MAHKEMELER .____ 

Teessürden dili 
tutulan mevkuf 

veznedar! 
28 bin lira zimmet ve ih tiliıstan 

maznun ve mevkuf olan Eminönü 
malrnüdürlüğü veznedarı Kazım 
Uğurun muhakemesine dün 2 inci 
ağ;rcczada devam olunmuştur. 

Maznun veznedarın bu vak'a -
dan mütevellit teessürle dilinin 
tntulduj!u anlaşılmıştır. 

Dünkü celsede bu husustaki ta
bibiadli raporu okunmuş ve mu -
maileyhin tevkilhanede söz söyli
yemiyecek bir halde bulunduğu 
öğrenilmiştir. 

Bilahare dava; tahkikatı yapan 
maliye müfettişlerinin celbolu -
nup mahkemede dinlenmeleri için 
baska bir güne talik olunmuştur. 

Küçükpazar camiini soyan 
ür küçük çocuk 

DÖNMIYEN FiLO 
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<<Yavuz» un başlica faik evsafı 
Akdeniz boğazından kuş uçurt- \ 

mıyan bu donanmanın forsa yap- j 
tığı sıralarda, Yavuz ve bütün Os
manlı donanması n1uvakkaten 
Karadenizdeki cevelaruarını ter
ketmi$, donanma birinci kuman
danı Amiral Suşon da Ni'ıraya gön
derdii'i ikinci zırhlı fırkaya, eğer 
bu gemiler boğazdan geçerse Na
ra dönemec:iode onları ateş altına 
almalarını emretmiş, krndisi de 
derhal yetişmek üzere Büyükde
rede s.tim üzerinde beklemişti. 

Bu bekleyiş sırasında, meydanı 
boş bulan Rus filosu, Amiral Kol
çağıo kumandasında OJcsa bom
bardımanına cevap le$kil eden E
reğli ve Kozlu bombardımanlarıoı 
yapıyor, Karadeniz sahillerini ateş 
baskınlarile tahribe devam edi -
yordu. 

Amiral Su~onon kararı şu idi: 
fngiliz ve Frensız donanınası bo
ğaz is.tihkllmlarını susturup l\lar
maraya ııirmej!c kalkarlarsa Ya
vuzun 15 lik 10 borda topile bun
ları Niira burnunda batırmak, ge
çidi böylece ~ft"ti le<forile tıka -
yarak ınüruru ıncnctmck ... 

Fakat, bu bic de bir tedbir sa
yılamazdı. Çiinkü ,diişman donan
ınasının Marmaraya girme.si an
cak bo!Yaz sırtlarını zaptetn1esine 
bağlı bulunuyordu. Bu takdirde 
ise, N8ra burnunda ölii zaviye ar
kasına çekilerek Yavuzun ateş aç
makla gemileri batırması İln -
k3nsızdı. Ciinkii; sırtları eline g~
çiren düsman, Nara burnunu da 
karaya tabiye edeceği toplarla a
teş altına alacak, Ya,·uzu orada 
barındırmıyacaktı. 
Suşon, boi!az forsalan nihayetine 

kadar Büyiikdere önlerinde Ya
vnzn demir üstiinrle bekletirken 
cür'eti arttıran Kolçak donanması 
boğaz al!zına kadar akınları iler
letmek voluna da sıitti. 

Canakkale muharebeleri tavsa
dıktan sonra. Rus d~~troverlcri ... 
nin hareke Herine mııka h~le et -
mek üzere Yavuz Biiyiikdercden 
demir alıp Karadenize açılıyordu. 

-5-
YAVUZUN O ZAMANKİ DENİZ 
HARP TEKNİ~JNE GÖRE FEV

KALADE SAYILAN EVSAFI 

Büyük harbe girerken kemiyet 
ve keyfiyet itibarile sıfır olan Os-
manlı donanması, Yavuzla Midil
linin iltihakile bir kıymet halini 
almış bulunuyordu, 
Yavuı, başlı başına bir filo sa

yılacak kadar kuvvetli bir harp 
vahidiydi. Bu geminin inşasında 
o zaman İngilizlerinki ile boy öl
çüşecek vaziyette bulunan Alman 
deniz harp inşniyesi, döğüş nok
tai nazarından gözönünde bulun
durulması icap eden bir ~ok husu
satı bu ııemiye tatbik etmek iın
ka.ı-ını bulınuş, evvela, gemin.in 
tek başına vazife görecek bir Jıu
susivette olmasını temin gayesi 
gözedilnıi~ti. 

Yavuzun sür'ati, o sınıf harp 
gemilerinin sür'atlerinden çok 
fazla idi, Gaye sür'at 28 mile va
rıyordu ki, deniz harbinde gerek 

düşman donanmasına gizlice so
kulup ateş baskıoı tevcih etmek, 
gerekse müsaadesizlik içinde tu
lusulan bir deniz harbinden mu
harebeyi kesmek ve savuşmak i
çin sür'ate çok ehemmiyet veri -
lirdi. 
Yalnız bu sür'at temini için Ya

vuza konulan 36 ocağın fayr:ıhında 
bir mahzur mevcuttu, o da, iki ka
lın bacadan savrulan dumanların 
çok uzaklardan, 20 - 30 mil me
safeden görülmesi, belli olmasıydı. 

Majlmafih, sür'atin fazlalığı bu 
mahzuru ehemmiyetsiz saydıra -
cak şekilde bulunuyordu . 

Yine geminin inşasında. husu -
siyet halini· alan ikinci nokta, ge
minin suya yakın olu~u, bu mü
nasebetle hedef teşkil etmek mab
Zll.J'unun cok azaln1t!5 olmasıydı. 

Ya\•uz, seyir halinde iken, gi.i
vertcsi su ile bir hizada gibi bir 
duruş ar.ediyor, tabii bu şekil
deki bir hedefe i•abet ihtimali, 
yüzde ··ehııic.; ınikt<!rrnc!a azalnıış 
oluyordu. 

Son si.ir'afle yol a1dı~ı zaman, 
Yavuzun u· .. aktan göriilmesi, an
cak suyun içerisine göınülınüş ve 
baeasile direkleri farkohınan bir 
şekle ";rivordu. Bu sebeple Ya -
vuz, büyük harp sırasında Kara
dcnizdc Yaotıl:'ı harıJlerde ol~un, 
son Akdeniz hurueunda olsun düş
man donann1asının n1crn1i1crin -
den t:unaınen nıaı.;un kalnıt'j, İm
rcz dönüsii kendi~ini takip eden 
İn"İliı: de~troyerlcrinin de,·an1lı 
ate ·(erine raı;'lllen tek isabet dahi 
almaınıstı. 

Üçüncü vasfı, Ynvuzun top a
dcıfi ve capr itibarile ke11di sını
fındak'i gomilcrin hepsinden fazla 
silliha rnal:k o?usu idi. 

Bordaları:ıda 15 lik on tane 
kudretli top 111rvcut olan geminin 
baş ve k.c tnretlerinde de 6 tane 
28 lik top mevcut buhınuyordtL 

Bu itibarla Amiral Suşon boğaz 
muharebeleri sıra!-:.ındn Yavuzun 
topların.;an istifade ederek sahih 
bir kale şeklinde bu topların yar
dımı ile itilaf donanmasının akı
nn11 Nira burnunda tevkif etmeyi 
düsüqruüş. fakat bunun tatbikine 
liizun"ı hasıl olınan11ştı. 

A"rıca G tane de sekizlik lorpito 
kovanı mevcuttu ki, bu tti)·ublar 
Yavuzun atcs, harp ve tahrip iş
lerindeki kuC:retini çok yükselti -
yordu. 

Yavuzun c:ı mühim hususiyet
lerinden birisi, genı;nin Doblbat
tum adı ,·erilen dahili bölme ter
tibatında bulunuyordu. 

Bu tertibat sayesinde gemi, bir 
kaç mavn isabc:ile batmaktan 
masun idi. Bir tnra(tan alacağı 

yarava mukabil taraftaki bölme
yi de açarak su doldurmak sure
tile geminin müvazcnesi ko1ayca 
temin olunuyor, hatn•ası ise ancak 
bir bordasına birkaç tane yarımşar 
tonluk torpito isabelile mümkün 
görü itiyordu. 

(Devamı var) 
N usrct, Recep ve Necdet isimle

rinde 3 C'Ocuk Küçükp"-"arda ca
miye girerek mihrabın önünde du
ran ·4 seccade ve 1 pösteki ile 1 
şamdanlık, 1 halı ve 1 şemsiye çal
mışlardr. Küçük hırsızlar yakala
narak asliye 6 ıncı ceza mllhke -
mesine verilmislcrdir. 

AVRUPA HARBİNİN bakırın da büyük bir rolii vardır. 
İsveçin b~kır istihsnlillı azdır. 

Dünkü celsede dinlenen mnkfır 
camiin müezzini Mehmet Recep 
cocukların bunları cald!klarını gör
medii!ini. fakat hırs!zlık vak'ası
nın ertesi E'iinü polis tarafndan ça
lınan esvaların ·kendisine teslim 
olundui!unu ve k~ük hırsızları 
oradan öi!rendiliini söylemiştir. 

Dava şahit celbine kalmı.ştır. 

rının onune sürdü. Meyhane ba
şıırna yıkıldı. Damarlarıma giren 
mel'un his: 

- Bovnuna atıl şu herifi yerler
de sürü!. 
Dedi. Fakat yapamadım, atılmaz, 

lbofıu<mak için değil, yürümek, 
masadan masaya gitmek için bile 
kendimde kuvvet yoktu. Gözlerimi 
masalarda dolaştırdmı. Karanlık
ta, loşlukta kimseyi seçemedim. 
Yürüdüm. Bir masada Ayaz Rizayı 
gördüm: 

- Bana da ısmarla .. 
Dedim. Ciı;rarasını çekti, yüzüme 

baktı, omuzunu silkti ve: 
- Papel tutmuyoruz .. 
Dedi. 
- Yapma. 
Etme ... 
Bir kadeh!. 
Dedim aldırmadı. Üzerine yü-

rüdüm: 
- Parrrrra ... 
Diye haykırdım. 
- Haydi ulan başımı derde mi 

sokacaksın .. 
Dedi, bir tekme savurdu. 
- Götür ... 
Beni de götür .. 

(Devamı var) 

YENi Jl!IESELELERI 

Yug·oslavyanın 
bakırı .• 

Yazan: AIJ KEMAL SUNMAN 

Bu harbin başlangıcında neşre
dilmiş rakamlara göre Lüksem -
bnrii' senede 4 milyon 896 bin, ma
lüm surette ele geçirdiği Avustur
ya ile Çekoslovakya da dahil ol
duğu halde Alman) a 9 milyon 693 
bin, Fransa 44 milyon 187 bin, İs
veç 11 milyon 229 lıin ton demir 
istihsal ediyorlardı. Almanya için 
küçücük Lüksemburgun çıkardığı 
5 milyona yakın demir az görüle
cek gibi değildi. Avruna kıt'asın
da harekata geçer geçmez ilk iş 
bu memleketi almak oldu. Fran -
sanın istihsaliitı ise büsbütün çok. 
Bunun oynıyacağı ro]ü uzun uza
dıya anlatmağa lüzum olmasa ge
rek. Bugiin Fransanın istihsalatı 
da Almanların elinde demektir. 
Yalnız harp dolayısile tahribata 
uğranııs ocakların tamiri keyfiyeti 
zaman istiyebilir. Bahis onda de
"-il. Yukarıki rakamlardan anlaşı
lıyor ki Avrupa kıt'asında Fran
sa dan sonra en mühim istihsalat 
İsveçtedir. 
Avrupalı askeri mütehassıslar 

da daha harp başlamadan evvel 
müttefikler için zaferin anahtan 
ancak Stokholmde bulunacağım 
yazıyorlardı. Eğer İsv~o demiri 
Almanların eline geçıneğe mw 
olmak müttefikler için mümküa 
olsaydı, bundan mühim neticeler 
alınataktı. Fa1tat harp malzemesi 
yapmak için yalnıs demirin delil. 

Fakat Yugoslavyndan bakır ile 
daha diğer bazı ehemmiyetli mad
deleri tenıin etmeyi n1ihver evlet
Jeri dü~ünmüşlerdi. işte daha harp
ten evvel Almanyanın Yugoslav
ya ile olan alışverişi bu itibarla 
şayanı dikkat safhalardan geçi -
yordu, Harp çıktıktan sonra i•e 
mihver devletlerile Bclgradın mü
nasebatı her vakit dikkati celbet
miştir, 

Yuırnslavyanın bakır istihsaliıtı 
senede 39 bin tonu bulmuştur. 

Diğer cihetten Lehistanın ve 
Romanyanın bir gün Alman iş
gali altına ıı:irmeslle bu memleket
lerden demir ilıtiyacı nokta•ından 
Almanyanın edebilrceği istifade de 
erbabınca tetkik edilmiştir. Ro -
manyanın demiri yoktur. Lehis -
tanın da ancak senede 469 bin ton 
demir çıkardığı hesap edilmiştir. 

Bu tahrt'inin yalnız Lehistana 
dair olan kısmı doğru çıktı. Fakat 
Lehistanın ve Romanyanın işgal 
edilmesi mihver devletlerinin harp 
için elzem olan mevoddı iptidaiye 
noktn>:•ndan uğrıyacakları müş
külattan kurtarnııf olmıyacağı, 
devamlı bir harbin uzadıkça ihti
yaçları arttıracağı aşikar sayıl -
maktadır. Romanyaoın işgaline 
teşebbüs edileceği daha garp cep
hesinde harekata girişilmeden ev
vel olacak diye tahmin edilmişti. 
Bonuo bütün harelı:iıt üzerinde 
büyük tesirleri düşünülmüştü. 
Halbuki Romanyanm işgali hem 
sonra oldu, hem de bu memleket 
ile harbe girişmi~ kadar vanna
d.n oldu. Fakat ne vakit olursa 
olsun Romanyadaki değişikliğia 
sonuncu olmıyacajp söıriinü unta
mamak lizun. 

. e~ 
Bulgaristgnın vaıı! 

i)P 
l' azan: AH~IET şt)Kıt ııJ"" 
A.1nıan askcrlcri_n_in f!~~:rcf 

vaz'ıycd etınclcrinı ıcav. lı)ar: 
benler gün geçtikçe çel,' 100p 1 

tonesku, Ron1nnya ordll~~Jtifll .. 
lim ve terbiyesini en JJJir. V1 

bep olarak gösternıektc 1 ,0Jlı<' 
taraftan Aln1an!ar: : pe1ıcr 
muhafazası ıneselesıll·~. et 
den evvel gelen bir dıi~ıın b 
ğunu söylüyorlar. Buıı~;;.ı,1 
Roman""ayı, İngiltere ısı' 

kur 
..-·apılacak suikasttan tt:r~ıı 
meselesi de işgali icap e.

1 
... r:1 , 

seb~~ olmuştm. Alın"·~''' il 
İngılızicr RoınanJR~ n ı. ttrl 
ruza hazırlanırken. bu dJh'r 
haberdar olan Alınan.1•~011,pıl 
vcl dav;:tnarak İn;:i!ız Jlı'll~ 
nu suya rlü~Urıuiis,cr ve siıııılı 
yavı da kurtarınışlardır. '\ 11 ıı 1 
sulh kahramanları ıtn~ 
yerlesmekfo m<•,ı:uldürl• '8· I· 

· ah• r;. Bu şarliar altın:!a ar k!· 
· ta · ı · olJ<"a •· rıs nın vnzıyc ı ne . hİT "' 

gari<.;tan ~('nelcı Jcı• bcrı ,ıı 
zıt iki nolitika aras,·ıc' s 1 
öurr:.~··ıı;;fur. ··ı;o ,ı. 
1- B:ılb;ılorda ,ıat~13 ,1!' 

tar1 o]d,.;-•undaıı kon•~ 
bir{ii'!':nd.;n cckinn1!ft;r._ ,_ d·./ 

2- B"Jl' anforda biiY~fj< 
lerdt:n herhan!·i~iniu n11

1 
· 

' ·ye ıl etmesine karşı hassa~' ·Jctlt' 
mekte di~er Balkanlı d•' 
geri kahnan11!'.t1r. .. ·as''~ 
Şimdi n,ılko» s1a(uk il''' 

mustır. Bunun neticrsin~e .• ,.r. 
. 1' fi~ f, 

Dobrucavı alılı.la.r, ' •• ı~ 
cıı• , 

Bulgnr dış pol;!ı"" ' ... ,r. fı· 
kavuşnıus gibi ı::!"Ör,uıll;l : sr'~ 

''1 ·-.lı lard-.ıııbcri llul"ar u11• '" 
günler YP.~:ınıaktac!:r. 

1111 
ti~A

Bu arada Balka:ı aııl• ı;.ıu, 
ten ki tlcrc hedef olııı'1, ııı~·,yıl f 
tarın realist olduk!. rı. , ,,~ k•• şindc lcosm~dıklan le kC" 
yanldı ve hayal pe~inde J. bf 
lctJer arn~ıntla bizin1 c 
dııi!uııııız i~dia edildi. .ıc~ıl"'. 

Biz h:ırada Bulgar nıe .
1 

ı• 
rım,zla münakaşa kaı11"1 .. 0ı 
değıliz. l:"alnıı_ '.5111111 !i~~fı;' 1. 
teriz ki scııcJerdcnbcrı tv ~ 
şiııde kusmuş i~ek,. b•'.· ,,ıııl 
millellerinin i.tiJ . .Jlilı v• dt'S' 
bi arkasından kurnlıırI' • 1,ıd' ha:val idi. Bu :yüı.t!cn ~81 lt\ı . . , . ., ~ 

emeklere acınuyoruz .. 11 &;ır 
yal lrnl,i.kat ol~n.~:;·a ~if· 
yol uzcrınde yuruyecc,;rıııı~ 

Fakat Hu:gar koır.şul da~ 'ıl 
ralım: Acaba Romo»)~9ı~s~. 
rucanın ı:;cri alınnıası Jlt' 1 
ve bu arada Bulgarbtan•0,ır1/ olınuşlur?, \'e daha ı!a,r il' 
olaeaktır?. Biz öyle , ~·ki ~ 
işbirlii°>'i tasavyur cıtık r:ııl•o ;ıl: 
iktısadl ve askeri bak•. lı 1 ~1 1 
kanlıl~rı bir. araya b.a~içİı•d' ~ 
lan böyle bır tc.sanut l•'''ı 
dutlar -sümu1 ve 1n11un_ 11 11~ Y. 
bedecekti. Çiinkü B"Htnı••''a i 
yük devletlerin ını.al> ·si b' ı•ı 
k ı ' . ,,,. ıı• ur armanın en ,,.ı .• "'° 1• Bunu anhyan AJnı..arı>·1 

.. 1 ''ı k ,, ... Balkan an tan tını ~ ı ı ;·fltıft1 

!ar. Onların Halkau ,.;ı 0
114 d';?'. 

makta kendilerine ıııahdiilg~ ~I 
celeri vardı. Bugün ° ·d•"' f' 
bütün çıplaklığilc nı•~dii"~" 
ınıştır. Bulgaristan d.• dşlı1, 
garistana nazaran bır~:aP O . 
yü?'i~s .. fakat di~rr B• IP'~ı 1 ~ 
lerı g-ıbı, her.şeyı kn' ~c 11 ,1 ı~ 
kesile karsı karsıva gr · • 
vaziyetle durmakta~ır. eti r1 .~ 
Bulgaristanın takır dil "'6" 

politika Üzerinde (aıJ(iiP~~.,,if 
nıektcn çekineceji-iz. uıı~ ~l ~ 
gar ntuharrirlC'rinin b 111111 ı~ 
ri.!-fana «akıl öffrctrnck• Jll• ~1' 

ft k rıt· r' .ıl alacaklarından kor ·•f k,,ı~ df."~ 
gazetelerinde ~ıknn 1 

•• ıck .rl' 
JJlL" \t 

kılacak olursa, bazı 8~ıl ~ 
rımız, bu akıl alma ve tırl•".ı/ 
meselesinde pek bass•• 1 0,cı.~ ~ 

1 .. .,,, ıs•~ senin kimseye akı o,., 1111 D ·r 
kı yoktur. Bohis ıne''~b•''tl' ıl 
disclerin tahlilinden ı der<1' r 
tahlile karşı bile h.11 ıııM:0/ 
sasiyet ııösterenlerııı:.i(ii 1•' % 
tikliıli tehlikeye dü•1 "·~ 1 ,i d;, f 
onun ltorunmasında ~k,111~ 1 1 ,. de azimkar davraııac ·ıcsı0." 

11 • veS""/ ı' 
şü~~~~~/·ı. 

:::::::::::=:::---.~ jı ; 

Birimizin per~li 
Hepimizin D~r 1 

·r "~p / Uygunsuz bı. 
tarif esı "'"f.ı 

ı Y' ı> Bir olnıyucuınu t J6·. .~ 
sa• bır .ı! 

•Akşamları .. rii'" • 
Üsküdardan J{o~ v~P11 'jd•"~ 
nur kalkıvoı. B da kP ·~' 
tarifesinde 16~0 _,3ıi1~~~ i~ 
yor. Saat. 16 b~ıla ge(~iıt>",ı 
cıkan ve ıstan ur• '" r ~~
tiyeo!er bu vnk~P vPP~,,01;. 

• M'"teo ı u~ ~ 
y~ar. ' u "ki•-" 'l"''fı~ 
17 dedir ve !?c:;;vc jıidı C.'.rr 
tan sonra kop "1<tt1r· 11''.ıf' 
radaki fasıb ço k J<ı> ı1P' 

' sonbahar ve g•~:ııı•~ 1 
sinde 16.15 de aJdı1'11 
la.rın 16,25 de k • 
kinı -ok ınudor··· 



Holandanın f gr tere· 
ye bir beaıy\!si \sON24SAAT~ 

içindeki 
( 1 inci sahi{ eden devam ) 

tavvaresi satın alınması icin bir 
çek tevdi eylemistir. ( 1 inci u.hifrden devam ) 

onların düne, hatta dünden ev -
velki ilk güne yapışık görmeğe 
mahkum olduğu kadar ileri bir 
yann şafağı taşıyorduk ruhumuz
da. 

den. h\lgÜne !'adar s.aguıa \'l' so 
luna duman attırmıştır. Ayni ııa-
2izma." arın da, madde haki.mı 
tanı ödiycn \"e halis bir ideolocya 
temsil eden yüzde yüz ruhcu bir 
telakki ve hareket önünde peri
şan olacaktır. ~ S O N F ranSa sahilleri- Serrano Suner 

~ - - ne dünkü lngiliz Hariciye !_KlKi hücumu nazırı oldu 
ttha·-- b ·· ·· k İnfilakların şiddetin deni Eski ispanya Hahiliye 

·•1 nya uyu · ·t · 
b 

K·cat aahilleri sarsıldı nazırmm yenı vazı esı 
ir Alman Londra ıs (A.A.)- İngiliz tay- Berlinde memnuniyet 

.. .. yareleri dün akşam parlak bir ay uyandırdı 
hr.-U } ışığı altında Fransız sahilinde ba- B 
~ 0 uyor Berlin 18 (A.A.)- D. N. . a-

t\ zı yerleri şiddetle bombardıman ·u re! etmişlerdir. İngiliz sah!lindeki ke- jans.ı bildiri> or: ispanya duhı ye tol n-.1 t k d ·· _ . nazırı Serrano Sunerin hariciye-

d • 11 0 a asın a m U sif sis tabakası infilakların gô - ye getirilmesi Berlin ınatbuatın-
af aa tedb'ır"ı alındı rüimesine mani olmuşsa da bu da büy.ük bir .a.ıaka uy~ndırınıştır. to .. d infilakların şiddetinden Kent sa- Berlıner Borst'lı Zeıtung şu 

ı..._-.. ta 18 t hifi sarsılmıştır. Bir saatten fazla 
·~ b·ıd (A.A.) - Reu er a- uçan tayyarelerin makine sesi u- satırları yazıyor: 
t''- ınaı11ı ırivor: . zaktan isitilmekte ici. Almanya, Roma ve Berlindcki 

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

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 
Mihver devletleri elçileri dün 

Yunan Başvekili General Metak.
sası ziyaret etmişler ve bazı talep
lerde bulunmuşlardır. 

Bu talepler şöyle hulasa edile
bilir: 

B. B. Biverbrok, prense ı?Önder-
dH!i ibiı teşekkür mektubunda şöy
le demektedir: 

cİlti millet imtihanlarım birlikte 
geçirecekler ve zulme karsı icaza
nılacaok zaferden dolayı da vine bir
likte sevineceklerdir.> 

---o.--

A l m a ela r iş başında 
( 1 inci $ahit eden devam J 

Londra 18 (A.A.) - General An
tcnesku Bükreşte söyled.iğ"i bir nu-
tu!kta Romanvava ı?elen .\lman 
kıtaatının, Rumen ordusunun ta -
Ilın ve terl:>iyesinde istihdam edi
leceklerini teyit etmiştir. 
Diğer taraftan Demir muha(ız

lar sefi. ord'..1 tensile ediMikten son
ra, memleketin haklı taleplerini 
tesllın ettirecek bir vaziy'!te :?e"" 
.mis bulunacağını beyan e.vlemis -
tir. 

--O-

Davamızı. sonu gelmez metafi
zika ufuklarıııa yiirütmiycliın de, 
keskin ve kaba vakıalar dünyası
na çevircı:ı.1: 

Makine ve madde terakkileri o 
hale geldi ki, sarsak ve ihtiyar bir 
A\'Tupalının, titrek parmaklarını 
herhangi bir elektrik düğmesine 
dokundurmasile koca bir orduyu 
havalara uçurtacak kudreti istih
sal edeceğine; ve bu madde kud
reti önünde ruh planından hiçbir 
tedbirin metelik etmiyece~ine bü
tün kuşbeyinliler inandı. Bunlar, 
modem yobazlar sıfatile eski hanı 
softalardan fazla üremek istidadı
nı gösterdi. 

Civivi çivi söker; ve sav:ışı ka
zanmanın biiyük sırrını, düşmanın 
kuvvetli olduğu cepheyi ~zmek 
ve bilmek halleder. 

Yeni harp laboratuarından alı
nacak ilk azametli ders: 

Bu defa makine ve madde terak. 
kileri o kadar yükselmiştir ki, sa
dece bu yükseliş, ruhun tekrar 
büyük dava planır.\ fethetmesine, 
tekrar makinenin \'C maddenin 
sırtına binip onu sevk ve idare 
etmesine müstakil sebep olmuş
tur. 
İnsana tahakküm ettiği sanılan 

makine ve madde, bir derece da-

~"it .. ar, Balkanları ılkbahara • ı • .J son ikametler! esnasında Alman 
IS~U~hem.ivct icinde bırak - Lflacar matdell ennce ve İtah·an milletlerinin en derin 
ıt bedı~lerınd~n Romanyayı muhabbetlerini kazanmış olan Su-

İngiliz gazetelerinin Yunanis -
tana sokulmaması, İngiliz filmle
rinin gö!>terilmemcs.i, Almanyanın 
Yunaııistana olan borçlarını orta
dan kaldırmak için marka nazaran 
drahmiye yeniden fahiş bir kıy
met biçilmesi, Yunanistana gir -
mck istiycn Alman tebaasına ka
yıtsız vize verilmesi, İngiliz teba
asına verilen vizelerin sıkı bir 
kontrola tabi tutulnıaı:.11 mihver 
devletleri ta,·varclcrinin Yuna -
nistan arazisi üzcrindrn geçmesi
ne müsaRde edilmesi \ e saire ... 

Bu haberlerden bahseden •Tay
mis> gazetesi, General Metaksa~ın 
aşağı ~;ukarı biitün bu talepleri 
kabulden istinkaf ettiğini yazarak 
dh·or ki: 

Kopan bir kulağın fiatı 

Makine ve madde terakkileriniıı 
ruh cevheri karşısm<la imtihanını 
vereceği en zengin laboratuar bir 
harpten b:ışka ne olabilirdi?. Ru
bu ihmal eden maddeci görüşle, 

maddeyi ihmal eden ruhcu görüş; 
ve bilhassa maddeyi ihmal etmi
yen ruhcu görüş, insanlığın yarı
nına tahakkiiın hakkının kimde 
olduğunu ancak bir harp çerçeve-

ha terakki edince, kiit diye dize 
f?Clmis ve yeni baştan dizginlerini 
ruha ve ruhçulara te:.liın etmiştir. 
Onu henüz nazariye \'nsıtasilc fi
kir ve nıh fetmcdcmcdcn, bizzat 
mak.ine \'e bizzat kendi terakkilc
rile, ameliyede ruhun esiri oldu
ğunu ifade. ve isbat etmiştir. 

r ır us haline ııctirmel!e ça- grev nerin bundan böyle İsı>aııymırn dı-s 
~rr t ~~ ~e bu hususta pek cok Budaep!ite 18 (A.A.)- D. N. B. siyasetini idare etmesini büyük 
Ceııe r üdıyorlar. ajansı bildiriyor: bir memnuniyetle karşılamıştır. 

li raı An.tonesku, Alman .h: Hükumet dün Salgotarj:ın, Ta ta Bu vazifenin kendi ine mühim bir 
tl i?avesı Romanyanın hakı- Dorog \'e Tokod madenlerini iş- anda tevdi edilmi~ olması bu ta-
la tı.e halel betirmek olmavıp, gal etmiştir. Bunun sebc.bi, mcz- yine hı.rsusi bir mahiyet atfettir-

8a rtlu ve krallıi!ın istikba - kiır madenlerde grev ynpmış olan mektedir. 
~~~llllastırmak oldueunu be- işçilerle müteahhitler nrasındaki 
~ ıştir. nıiizakerelcrin nkim klınns.ıdır. 

ti an kumandanı General H:ın- Batırılan İngiliz balakçı 
~ c:ı YaPmıs olduğu beyanatta, gemileri 

~a~ hevetinin ~aycsi c-bilhassa Londra 18 (A.A.)- Amirallik 

·.İyi mcnbadnn öğl'enıliğimize 
göre, Elen hükumetinin İngiltere 
ve Tiirkivcye karşı hr.ttı hareketi 
tamanıilc diiriisttür. İngil!z ch;!si
nin ır.ütnlcnlar ileri sürdüğıi bii
tiin meselelerde şayanı meınnuni
vct tcdblrkr alınmı tır. Bu Alınan 
~uiuz usullrri pek i~i malôm<lu!· 
Falrnt bu sefer Arnavutluktaki 1-e hava kuvvetlerinin irti - kouc;~yi aşaibd:ıki kH~iik mua\'in 

tt ~temin bakımmdan Rumen gemilerin ahiren dii man l;are -
tarllı tıu en yüksek seviveve çı- katı yiiziiııden battıklarını bildir-
&U:k• olduf!unu söylemiştir. miştir. 
~~ester Tag-blaıt gareesi pa- Rcsulve, Listrac, Varvick dec-

Almanya Rus
ya Balkanlar 

(llaşmakaıcdcn devam.) 
tecrit etmek sc\daı;uıa diisebıiir. 
Böyle bi,r hareketin başa;ılması 
takdirinde Sovyet Rus.ya lıakikr.
ten Japon - Alınan tazyiki içine 
alınm:ş, diinya ile aliıkusı kesil
mi~; bölünmiye, paylaşılınıya ha
zırlanınıs bir sando\'iç sekil ve 
mahiyetini alır. 

1 talvan isgal ordu•·unun tehditle -
rile müterafik lıir surette > apılan 
tazyik c:ittikçe daha ziyadeleştiri
lccektir ... 

ı Ye salı eünleri Bükrcs üze- ping \'C Summcr Rose balıkçı ge-
~ · U~'U ı ı M mileri. ... ııcı._ • s ar vapmıs o an es - .. 
~ı.mltts tavvarelerin<l't'n ban _ Olenlerin en yakın akr:ıbaları 
~ k, bu tavvarolC'rin Polonva- lıabcrdıır edilmişlerdir. 

e 't l'vecte, Flanders'de v' İn - ~ ~~~~~+'-0 
\ de savısız muzafferiyetler Nufus işinde görül-
~ ~~ıs oiduklnrını ve vaoılan • sür' at 
~l\ Jtatın icabında bu tavyare- memıı 
~ ll0tnanvada da derhal hare- ( 1 inci sahifeden devam ) 
t. eecınei!e amade olduklarına den tam 6 yıldanberi nüfus tez-

)a~ııı a~k t telükki cdilcbilecef!ini keresi alamamıstır. Her 'Ti.irkJ.n 
~I a ta<lır. en tabii bir hakkı olan nüfus hü-
!'ı Oesti'de hava miidafaa talim- vıvet cüzdanından savım arife -
~~roı 'kuyularının etrafında sinde <le mahrum .kalan bu bayan 

il boligonlar iizerinc yer - derdini yana ya!uln şöyle anlat-
~~lltıis oldukları mitralyözler va- maktadır: 

e tnuhafaza etmekte olduk- c- 1934 vılındanberi Kırklareli, 
bet 6 Lüleburıwz nüfus daircl~ri ara -

~ie]t .: 1 kuydlarınm etrafında sında muamele ı?Ören ewakı bul-
~ ?ita t~r ısı1:ları ı?örülmokte idi. durup bir türlü nüfus katlımı ala-

he~· lStihkam kıt'aları geleli - madını. Dahiliv~ Vekaletine mü -
~ 1 kuvdların etrafına ha\•a ra<:nat eltim. Vckiılet İstanbul l:u-
'ttı~ıı:. bataryaları yerlestirmek- kuk isl ri mü:diirluğüne cmır veı -
ııta;ul?ür. Toocu kıtaatı da · di. Hukuk iblerı de 4 evhil 193!) ta-
~ ı:ıı n ıdarcsini temin etmek rihinde 24394 numnra ile Kırkla -

ektedir. reli nüfus dniresine \·azdı. Fak t 6 
lı ıı ~ scnedt'!nberi cevan vcrmivcıı mez-

1 
'l..,tb • kCır nüfus daire bu Lezkc>revi de 
C)t ıye yolunda bir cevapsız bıraktı! .. Tesk!l.ltı csasivt!ı 

<>nı b"l kanunu sarihdir. Her istidava ce-
'l' O 1 çarpışması vap vermek rnN:buri.dir. Kaldı ki 
t ~im - Harbiye yolunda feci 1 biz nüfus U:>zkeresi t?ibi havati ve , 

r ın~~nl çarpısmnsı olmustur. j mühim bir isimiz icin m;.iracaat ct-
22s~Ubün idaresindeki otomo-1 mis bulunuvoruz. 
isi . nurnaarlı şoför Selimin EVRAK NE OT..DUn 

lıbu ıle carpısrnıstır. Neticede Slındi alakadarlara soru,·oruz: 
en arabasındaki Sinan. Hav- 6 senC'denbcri bir hüvivet cüzdanı 

t .\ abtE:<fikası varalanmıslardır. icin daireler arnsmda rr('ki.k do -
~Ilı talar da kısmen hasara uğ - kudu'k. Fakat vine n!amadık. e:zim 
hd. 1~--oo--- . kai?ıtlarımız ne oldu. Hasır altı mı 1 
~ edildi?.• 

ltne Musevilerinin Son Tel!!raf - cBu vatandasın 
() d . sikaveti rok savanı dikkat. ve o 
~ t Uya hediyesi nisbettc de hazindir!.. Dnhilive Ve-

~~~~btı.e .Musevi cemaati Musevi kaleti. nüfus umum miidürlüli'ii 6 
t~lıv ınl hastane yapılmak üzere vıldır bir nüfus tezkeresi v<'rrr.ı -

a terkelmi.ştir. yenleri emsaline ibret olmak ü -
h zere siddetle teczive ctmeli<lirler 
Qit _,___ ve bu isin neticesini bekliyoruz.> 
tift lllakinist lokomo- -0>----

~ll düıtü, parçalandı Terkos ş~hrin en saf 
~ &aat 22 de Kuçükçekmece ile- SUYU olacak ı 

llıı1tu tecı bir kaza olmuştur: ( 1 inci sahifeden devam) 
~ Öın~Urıcu İşletme kondiU:törlerin- pılmak üzere olan bu son sistem 

._tılt~r Sensoy dün banlıyö hattında elekler savesinde terkos suları; 

Sovyet Rusların Almanyanın 
bugiinkii hattı hareketi üzerin -
deki bu maksat' c gayeyi anlı: ma
malarına ve gaf;l davranmalarına 
im!ran yoktrr. Roman~·adaki Al
man, Arnavutluktaki Italyan or
dusu icin kat'i hcdrf ve gaye asla 
sadece Ealkaıılar değildir. Bu kııs 
için hu nevi hareketlerle iktifa 
olunsa bile önümüzdeki ilkbahar 
mutlaka bu orduları ya Boğazlar 
hcdl'fi, yahut da m~dafıah• vı:ıiye
tine e:irt'cek olan So,·3·ct Rusya 
hedefi iizerinc a:ı ni znınundıı uv
kedecektir. Alnuıııların hütiin gs
)·csi ı>imdiki halde Sovyet Hns) a
yı kork\ı ve tazyik nltındn hit:ıraf 
buhıtınm a 'Scvkcylcnu·k ve Bal
kanlarda, di~cr salıalnrd:-, tama -
mile serbest kalma!,t·r. Fakat, 
kendi emniyetini. i<;fl halini. hn
yati.rctini, ht•gÜnümi değil, :rnrı
nım kurtarmnk ıncdıuri;Htinde 
veya arzusund.ı bulunan bir Sov
yct Rusya için Aluuınyanın h ı gv.
ye ve emrİ\ akiinc nmvafakat et
mek imkanı olmamak lfızımdır. 

Bunun için de h::ı.' at .hudiscicr. 
mukadderat ve Al'llaııyanın dc
j{isınivcn nlfını So\"l et Rw:~ :ı ile 
Alm:ınvayı l:ar"ı l.:ar~ll a ~etir -
ıni~tir. Garı> eephc!..ini emniyet al
tıua alan. Frnnsız ordusunu ve di
ğer ki!ç!.ik orduları ycı en Alman
)"a tek cenhedc clöğüsmek arzu \'e 
emeline bundan bö' le şarka te -
veccüh ederek devam edecektir. 
Ancak Sovyct Rus)·anın •teslimi 
silahı. andırır bir mutavaat ve 
mukadderatın istikb:tlde kenrlisi 
kin hazırlıyacağı her türlii akı
beti simdidcn kabul eden hir itaat 
göstermesi hıkdirindedir ki bu 
nziyet deifü;ehilir. 

Aksi halde, Sovyet Ru~''a - Al
manva carpısmasının kısa bir ati 
i("inde emrivaki haline ıı;elmiş bu
lunduğuna inanmak lazımdır. Ve
Balkanların umumi mukadderatı 
da bu •kül .. le bal?lıdır. 

ETE~I iZZET BENİCE 

Bu sabah gelenler tlar ıı Sonra akşam soal yirmi bir- tekmil kumları temizlenip mü-
~ ~in ameliyat .katarı> ismi ve- kemmelen süzüldükten sonra seh- Rumen bandıralı Transilvanva 
~-Ilı)\~ la?ııda gece servisi almıştır. re tevzi olunaca-ktır. Yeni elek - vapuru bu sabah saat 9,5 da lima-
L. t ı~İll Uerisindcki tas ocaklanndan trikli elekler yaz ve kıs mevsimin- nımıza gelmiştir. 
J::!qr, ö tas :Ukteyip getirecek ol:ın bu ı;le de calısacaktır. Bu suretle artık Dolu bir vazivette bulunan va-
~ aı:eru1 şc!t.renlği altında ocak- kısın terkos suları •bulanık ve top- purla Romanyadaki tnITTli.zler -
"it, \>· iş ve tas yükleyip dönmüş- r<rklı olmıvacaktır. Yeni al<'tlerin den ve Musevielrden rnyhi.m bir 
~~ 'tıxı.ı Yedinci kilometre üze~inde faaliyete geçmesinden sonra ter- kısmı da sehrimize '!Clmislerdir. 
Q rıı. 'llaııb evra yaptığı bir sırada Ömer kos suyu tereddütsüz icilcbile - Osmanlı bankasının Bü.krcs şubesi 
'"""11 ~ cek bir hale ı?elecektir. .müdürü de gelmiştir. 
~ ~ fenaınsarak vagonun basa- =======:-==================;;__.::===== 
' Yola düşmüş, gecenin karan-

İstanbul V akıfl•r Direktörlüğü İli.Dlan 

Bclgrntta çıkan Vreınc gaze -
te~i. Yunanistanm vnziycHndc bir 
tebcddüliin tahakkuk rfmek iize
re oldu!,unu yazmıştı ... Atiıın ajan
sı. hem hu haberi, hem de bir A
merikaıı knynağından çıkarak, ha
zı İspan~ ul ve Fransı7. gazetelerin
de Majeste ;:-al jorjun Velialıd 
Pol lehine tahUan foı ng-at edeceği 
h:ıkkmda ncşndilmis olan haberi 
kat'i sur~Ue tclclin t-fmckteclir. 
YUNA!\;İSTANIN VAZİYETİ 
«Ta:nnis» in a~kcri muharriri de 

Balkanlardaki vazi'vcti ı=üzrl<'n ge
rirfrkcn. ~unları !Ö~'liİ\'or: «Yu
nani~tn•ı Ege denizindeki füılerini 
İtalya,·a t erkcdecek olur ·:ı. bil -
hassa Bulgarlar da kendi ınemlı~
kctlerinc Alman a.ı;kerini kabul et
tikleri takdirde, Tiirkiyenin \'.:· 
ziyeti e-iicleşir. Fakat diğer fara!
tan Ege denizindeki adalar, bil -
hassa bunların şimalinde hulu -
nanları, Yunanistan İıu~ili7. mua
\'Cnctini tale" ettiiii takrlird<', ;,u. 
yiik bir ehemıni;\·ct kesbcdccd.tir. 
Cfö~kii hıı adalar İngiliz ktı\'\ f•t
lcri idn biiyiik kıymette birer üs 
\•azifosi ~ör~cektir. Plostidc~i 11~i
rol kunıI:ırının ve Kiistencede ko
laylıkla tahribi kahil petrol tank· 
larınm homhnrdıman edilınrsi o 
\';?kit İnPiliz ku\'\'ctleri için kabil 
hir amdh•e olacaktır_. 
BULGARİSTANIN Y AZİYETİ 

.. neyli Tcl"raf,. gazetesi de şun
l:ırı vazıvor: ·RoınnnYrmm biti !k 
kom;uıarı arasında Ege denizin
dt! Yunnnistan:ı ait Dedcnğaç li
manını ele geçirmek için nn:ti iş

birliğine iimit bağlı ·an Bulgarİs· 
t:m, bir Alman fen lıe;\·ctinin ken
tli topraibna ~irınesinc rniisaade e
den y<'gan<' memlekettir. Bu fen 
lıeveti daha miihim kunetlerin 
öncüsi.inden başka birşey değil -
dir. Yugoslav Başvekili siiylediği 
nutukta son mevzilere kadar mu
kavemetten bahsetti. Yult'oslav -
yanın mazisi Başvekilin verdiği 

sözü tutacağının garantisidir. Yu
nanistan bundan iki ay evvel, bir 
Arnavut şakisi yüzünden İtalya 
kavga aradığı vakit aldığı azimli 
vaziveti muhafazaya de,·am edi
yor. 

Türkiye, fırtına hudutlarına yak
lashğı derecede vaziyetini kuv -
vetlendirmektedir. Bu iic memle
ket bilivor ki, mücadelede kay
bedecekleri şeyin mutavaat gös
termekle kaybedeceklerinden da-
ha fazla olmasına imkan yoktur .• 
SOVYET RUSYAYA GELİNCE.. 

~t ıı:~ Oidufunu tarkedemiyen ma
~ a l> tı arkadaşının tekerlekler al

"'1tı ga1n~~sına mdni olamamıştır. 
11 ~ b· llıerın cesedi belinden p .. rç:ı
~ 4'.,./r halde bulunm~t:.ır. Bu :>uz

hurı~l>~ t~nlcri diln gece iki saat 

Senevi 30 kurus muhassasatlı Sipahiler ağası Mehmet Emin ağa vakfından 
Beyazıt camilnde her çarşamba günü vaizlik ciheti içın 6/11/940 çarşamba gil
nü müsabaka imtihanı yapılacağından talip olanların mezkur günden evvel isti-' 
da ile muracaatıan ve imtihan günü saat 14 de tevcih encümeni odasında bulun-

Ayni gazete Sovyet Rusyanua 
vazh·etinden de bahsederek di -
yor ki: «Doğrudan doğruya alaka
dar olan memleketler içinde es -
rarlı bir vaziyet muhafaza eden 
yegane memleket Sovyet Rusya
dır. Almanya Boğazlara inecek o
lursa, Sovyctlerin menfaatleri ve 
emnh·eti tehlikeye diişcr. İşte bu, 
S<>vvct Rusvayı vaziyetini tadile 
sevkedecektir. Hadiselerin Sov -· 
yetleri pek yakında k:ıt'i bir va
ziyet almağa mecbur etmesi muh--~....,.~~ lerdir. malon ilim olunur. (9990) 

unı " Sineması 2 BÜYÜK TÜRKÇE FlLM BİRDEN ~lJg·· ·p K 
ı .. z o R L A TA y y A R E c i (Bü':~~rt~1i!~.~todi t. L EKE L İ K A D / N Türkçe sözlü ve arapça şarkılı 
~ ..... Saat z eh Zeria h11ared. ' .. LebU ~ 1 h Zorla ~ 7.45 de Lekeli KMhn. 

UJ .. 7Asta Tanueol 

temeldir.• 
ALl\JANY A VE SOVYETLER 
Niyoz Kronikl gazett>.si de, şu 

miitaleada bulunuyor: •Yunanis
tanın hattı hareketi azimlidir ve 
Türkive de gerek Avrupa, gt'rek 
Asyadaki topraklarını müdafaa 
etmek azim ve kararını bir kere 
daha te,·it etmiştir. 

Öyle ı?örünüyor ki, naziler şar
ka doğru büyük ileri hareketiu 
giripneden evvel, Sovyetlerle ...-

( 1 inci sahıf eden devam ) 
nal istemiştir. Kayseri ağır cezası 
da sehrinüz l inci ağır ceza mah
ıkemcsine bir tezkere eöndcre.rek 
sunları sorım.ıstur: 1 

cBir :kula!hn dei?eri kaç liradır? 
Kulağı kesilen adamın cehresinin 
!!Üzelliği bozulur mu? Bozulursa 

nek:ıdar bozlur? .. • 
Dünkii celsede bu tezkere okun

mus ve cevap vermek üzere mü
tehassıs doktorlardan bir ehli vu
kuf t ~:;kil olunması !kararlastırıl-
mıslır. 

laşıuayı tazelemek, yahut Sovyet
lcdn askeri hudretini kırmak mec
buriyetinde kalacaklardır. Bir iti
Hlf yapılırsa, hu, So\'yetlcrin Ka
radeniz boğnzmı bir büyük dev
let eline bırakmamak yolundaki 
nu'ane\·i siyasetini terketmcsi de
mek olur. So\';}'ttler, ittihaz ede
cekleri ,·ol ne olursa olsun, çabuk 
hareket etmek mecburiyetindedir
ler. Çünkü Alınan harekau son 
derece sür'atlidir ... 

Yine Londradan gelen bir ha -
bcrde c;Ö\ l,• denilmektedir: 

sinde billurlaştıracak, iş ve tecrü
be sahasında isbat edecekti. 

Gitsin kitap, gelsin tccriibe!. 
Tecrübe yapıldı; ve ruhu ihmal 

eden maddeci görüşün bir man
kafa oldu~"U, maddeyi ihmal eden 
ruhcu g'ÖrÜ<:Ün zaten mevcut ve 
hiçbir şey olmadığı; fakat ınudde
•. ; ihmal ctmiyen ruhcu ~örüşün, 
toprağa, d('nizc ve göle hakim ol
duğu avaz avaz çınladı. 

Benim, komü:ıiı.ınavla beraber 
nazizma ve faşizmaya ne kadar 
diişman olduğumu şimdi tekrara 
lüzum yok. Nazizma ,.c fıışizma
nın birer ideolocy:ı olmadığını, 
dünyayı sadece nefsine tahsis et
mek istiycn bir ihtiras ve {ştiha 
P"iko!oc~ as.ı oldu~tmu bin kere 
haykıran benim!. 

:Fakat Alman milletinin elindeki 
nazizmadır ki, sırf ruhcu telikki
sini kaybetmemek ve madde hak
kını da tam vermiş olmak yüziin-

Büyük davayı, artık madde le\•
hasında isbata ilıtiyaç dııymıya

lım: 
Binlerce kilometreyi astıktan 

sonra pike hücumlarla benzin de
polarının tepesine mıhlanan tny -

yarclcri; kar~ısındaki orman, dnğ, 
kaya ve demir man!alarmı büfiin 
külcesile toslıyan tankları ne 1;ap
ta bir ruh kudretinin idare edebi-
leceğini, de1iler, ahmaklar ve ço
cuklar bile kavrar. Maddeciler 
müstesna ... 

Madde bir derece daha terakki 
etmekle ruhun emrine geçmiş: ve 
büyük dava, birinci planı fethet
miştir. 

Sadece bunu anlamak ve tnm 
manasile cerçevelevip ondun bir 
tatbik dersi çıkarmak, milli bir 
kurtuluş ifade edecek kadar de
ğerlidir. 

Ruhçular, güni.inüz bugündür; 
ileri! .. 
NECiP F AZiL KISAKÜREK Türkiye ile Sovyctkr ara~ındaki 

münas~bctlerin iyileşmesi I.ond
rada da İnailtere ile So\'yetler a
rasındaki münasebetlerin iyileş
mesi kadar güzel karı:ılanncaktır. 

ilfl. .................. ...... 
Her Türkün göğsiinii kabar

tacak.; büyiik küçük herkesi 
heyecana getirecek sahnelerle 
dolu olan Türk ordusunun ne-

Daha çok silah yapnıs1ı 

ALMANLAR TUNAYA MAYN 
DÖKTÜLER 

Romanyada, hava ve bahriye 
nezaretleri ile silahlanma nezareti 
lağvedilmiştir. Bunların yerine 
harbiye nezaretine tabi olmak ü
zere dört müsteşarlık ihdas edil-

lere kadir olduğunu gösteren 

Türkçe sözlü ve 
şarkılı 

( 1 inci salıif~den deı•am 1 
rette yaz-dım edebilı::r.enin ve!!f.ne 
('arcsin.n harp rn:ılz·~·ncsı ımataıı
mn te!~sif edilme~• ol.iu~unu tt:min 
etmi.st;-. 

600,000 KİSÜ.İK YENİ 
Bln ORDU 

Vaşinı?ton 18 (A.A.\ - Sımdive 

maı-t ir. ;" c KKALE Romanyanın en büyük silah fab- 1 
riknları konsorsiyomunu teşkil e- · 
dt•n l\falaksa fabrikalarınm idare jiı;·~~:l~;ğ~!!~:ii~:~~·ti~~rlerine le-1 AN~ 

kadar talim görüp terhis ca·ıınis 
olan askeri sınıflar ld tcsrmısanıd• 
silah altın aca~ınlııcaklardır. A
~rikanm martta ar.avatan mu-
~-:.afızlarından başka f:Oll,000 kısilik 

•Taynıis .. in Belgrat muhabiri- GEC LMEZ nin bÜd.irdiği!.'e göre,. S~vyet ak-

1 

1 
sülıinıclı hcnuz pek ıhtıyatlı ol -
rnakla bernher, Biikovina eyale-
tinde mühim Sovyct kuvvetlerinin 1 

bir ordusu bulunaca~!Jr. 
AMERİKADA ~!İLI l MÜDAFAA: 

GA~R!:-:l'! 

Vaşington 18 (:\.A.' - Cumhur 
Rcisi 1tuzvclt. Am<;?rikaclaki c1f!k
tı ik en~riisi mikhrının Jki mıs -
lıne cık-ır.lması ;.;.:1 tc.:!bırler alırı
dıi!ını ·bildirmiştir. Fa7la miktar 
icamilen milli müdafaa ihtiyacla
nna sarfodilecektir. 

1 

harekatı nazari dikkati celbet - ' 
mektedir. Tuna nehrinin Prut , 
hehrile birleştiği mıntakaya Sov
yct takvive kıtaatı gelınistir. 

Belgrada gelen bir miişalıidin 
üadesine göre, Rumenler, Alman 
nezareti altında Kalasta Tuna neh-
rine mayn dökmüslerdir. 1 

Bu müsahit şunları da söylüyor: 
•Romanyada jurnalcılık devri 

baslamıc;trr. Kara listeye dahil o-
lanların evlerine baskınlar yapıl -
maktadır. Tevkifat devam ediyor. 
Yaptığı vaitleri birer birer ihlal 
eden hükumetin harekatı ahalide 
nefret hisleri uyandırmaktadır. 
Kralın memleket üzerinde hiç bir 
hükmü voktur. Başvekil de hadi
satı takip ve idareden aciz bir hal
dedir. Polis kudretsjz, ordu ise 
mlinfail olmasına rağmen, her - • 
hangi bir aluıülamelden aciz VW• 
yettedir. 

İNGİLTERENİN GİZLİ 
BİR $l.tı.Affl 

Rövter ajansıaın hususi muh.a
birinin verdiği ......Jfımata göre, In-
gilizler son derece sür'atli kü~ük 
harp gemileri yapmışlardır. Bu 
gemiler. küçük olthkları için ni
şan alınmasını hemen hemen im
kansız hedeflerdir. 1'unların vazi
fesi, havalardaki aftı:'I tayyareleri
nin vazifesine benz.-,oektedir. Bu 
J?emiler. bir istila teşebbüsüne 
karsı biç c;üphesiz ~hiın bir rol 
<. vnıYacaklardır. 

. İSPANYADA T.\ZİYET 
Alman Gestapo şeli Himlerin 

yarın Madride ;.clme; lJcklenmek
tedir. 

General Frnnko kak'Jaede bazı 
değisildikler yapmış, geçenlerde 
Bcrlin ve Romaya giden Dahiliye 
Nazırı Serrano Suneri hariciye na
zırlıj!ına tayin etmiştir. 

İngiltere hükfııneti de, fspanya
'.'\"a iki milyon sterlin liralık bir 
kredi açmıştır. Ticaret ve iki mem
leket arasındaki borçlarm tediyesi 
hakkmılaki anlqmalara ait tafsi
lat diln aqam beyu bir kitap Jıa.. 
1iJule 11.,.redamiftir. 

Büyük Milli Film 

20 İlk Teşrin 
Pazar günü 

(Sayımdan sonra) 
MATİNELERDEN' İTİBAREN 

TAKSiM 
SİNEMASINDA 

gösterilmeğe başlanauktır. 
Bu filmin şarkılarını hazır

lıyan ve besteliyen: 

SADETTiN KAYNAK 
Büyük bir musiki heyetinin 

istirakile kıymetli okuyucular 
~rahndan söylenen milli şar
kılar bilhassa film i(ia hazır
lanmıştır. 

* Şeker bayramının ynklaşm mn-
nasebetile kapalı çarşı ve Mnh•nutpaşa 
civarındaki bazı dukkdnlnrda alı.; ve-

' rişler nrtmıştır. 

-----------------------~~--Sultanahmcl 5 inci S. H. Hul •• nı". ~ı: 
Muhsin tarafından karısı Vcfad..ı \ c

!a yok~-unda 70 numarad:ı mı.kını N:ı
zife aleyhine ikame olunan kat'ı nafa
ka davasmdan dolayı dnvocıya gon
derilen davetiye, teblıgsız ıade edilm ' 
ve mahkemece 20 gün muddetle ı: ... nen 
tebligat icrasına karar verHmış oldu
ğundan muhakeme gunü olan 11/l/ 
940 pazartesi günü saat 10 da Sultan
ahmet 5 inci Sulh Hukuk mahkemesin
de bizzat veya bılvekalc bulunmadığı 

taktirde muh..,kcmesin!n gıyabnda ic
ra kılınacağı ilan olunur. 

940/740 

ŞehzadebaşıTURANSinema Tiyatrosunda 
RAMAZANDA HER GECE 

Tiyatro, 8lnema, Va11ete,1 1-1 Komedikr. . 
s.-..&r N A 1J j T ve ark&datları, okuyucu SUZAN YAKAR ve MIÇE 
PKNÇEF Varyetesi, H A ç İ K ile S Ü R P İ K BQyük: taklitli komedi 

3 perde. Sinemada 2 büyük fılm birden 

1
1 - ,-ANAMALI Kız: LUCİLLE BAI.L - ALI.AS LA1''E 

2 _ NEŞ·ELt SAHA LUCİEN BAROUX-BETTY STOCKFELD-ALERM.E 1 
Gimdiis sinema 11 den 1Ubu-f:n bnşb.r. Geceleri shıema 19.30 da b:ıı,

b.r u ae biter. Tiyatro 21.5 rece ibaşl•, ıı.inema, Tlyal.ı';.btr bilt'Ue 
seyrecJWr. Telefon: %2127 

Bugün ASRI Sinemada 2 
büyük film 
SEFİLLE& 

Türkçe sözlü 
Siııemanm emsalsi:z ha.riba 

FREDERİCK. MA&Cll 
lanlmd.aa 
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Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoğ!u Sulh Mahkemeleri Başkat ipliğinden: 

Behnane ErbiJcn He Hikmet Erdem ve Mustafa Rüştü Erdemin şayian ve müşte

reken mutasarrıfı buJunclukları Ka~ımpaşada Kualksız Ahmet mahallesi Kulaksız 
caddesinde 77, 77 mükerrer eski ve 135, 137 yeni No. larla mürakkam (iki dük
kfı.n ile 79, 79 mükeITer eski ve) 137, 139 yeni No. 1arla mürakkam 8,30 cephe
sinde bir tat.ı altında iki bölük haneden ibaret ahşap ve harap bir vaziyette bu
lunan ve takriben 200 metre murabbaı kısn11 bina ve 450 metre murabbaı kadar 

Yazan: /shender F. SERTELLi Na. 4 kısmı da bahçe olan ve bunlardan 79 No. lu evin zemin katı toprak bir sofa ve 
· k Jd• "A •• - •• birinci katta iki oda bir sola, bir hal;l ve ikinci katında iki oda bir sofa ve 79 ı 

TaıaAt Paş•ya bir mc tup ge ı: gozumun 
• mükerrer No. lu diğer bölüğü ise zemin katında iki oda bir taşlık, bir hal:l, bir i 

nuru! Hürriyet arabasının dizginlerini hala · mutfak, bir yemek odası ve birinci ıı:attaild oda, bir sofa, bir haııı, bir •andık · 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiı111: s 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke ~ 

İcabında ıı-ünde liç kaşe alı nabilir. Taklie!erindcn sal<ıDıo 
odası ve ikinci katta iki oda, bir sofayı havi tamamı 2700 lira kıymeti mubam- 1 

yıldızdaki baykuş tutuyor. Bu nasıl iş?,, menesindekı gayri menkul şuyuun izalesi zımnında açık arttırmaya ıı:onularak, 
Bu münasebetle. yine bir garp 

diplomatının sözünü ele alalım. 
İnııiltere hariciye nazırlarından 
(Bdvard Grev) bir Amerikan ııa
zete muhabirine Türkiye inkıH -
bınd3n bahsederken şöyle diyor -
du: 

.Bir çok milletlerin tarilıın
de. qeçirdiıii inkılap safha -
!arını ~örilrüz. Bu inkılaplar. 
itıi maksatla ııamlmışsa. düier 
milletlere qüzel örnek olur. 
Fakat, Türk inkılabında (31 
mart hıiiidisesi). ancak qcri -
lemeqe ısıidadı olan millet -
!erin tetkik edebilecec/i hıi -
diselerden biridir. Güneşi qö
ren insanları tekrar zulmete 
•evketmek kolaıı bir is deciil
dır.• 

(Edvard Grev) 10 temmuz in
luliibını ç0k ivi ııörmüş ve <bil -
hassa bu teşbih<le çok isabet ııös
termi<rti. 

Türk milleti hürriyet ııüneşine 
ikavusmuştu . Arbk, karanlıkta 
kalmai!a. ııeri dönmei!:e niyeti, ta
hammülü ve istidadı yoktu. 

den başka bir şey düsürunezdi. 
Hürriyetin ilii.ru üzerine. eski -

den çocukluitunu tarudı.ih Taliıt 
Beye su mealde bir mektup yazdı: 

•A ııözümün nuru. oğulcultum! 
Milleti hürriyete kıtvusturdunuz. 
Allah sizden ve arkada.slarınızdan 
razı olsun. Ben esasen. İstanhulun 

İbrahim Hakkı Paşa 

Bu bakıman ı;ok isabetli bir gö- hafiye girmez ıbir lrfüc ;inde yıl • 
rüs savılan Edvard Greyin sözle- !arca hür yaşadım. Hürriyetin ta-
rinde korkunc bir hakikat ıtizle - dını sizden önce tattım. Bunun, bir 
niyordu 31 mart hadisesi, 10 tem- insan için ne büyük bir nimet ol
muz inkı15bı tarihinde bir leke o- duğunu bilirim. Fakat, bir lkücük 
larak kalacaktı endi.sem var. Kanunu esasiyi eskisi 

Buna kimler cobebiyct vermişti? ı ıtibi. Abdülhamit yine milletin e
Bu leke, Rumclide gelen bır ha-

1 
!inden alacak divorla". Gerçi meb

reket ordusile Türk milletinin al- usan meclisi acıldı, millet vekilleri 
nından ve tarihinden silinmiş olu- faaliyete ııectiler. Gectikr amma, j 

26/9/940 tarihinde yapılan arttırması sonunda talibi uhdesine kat'i olarak ihale 
edilmis ise de müşteri muayyen müddet zarfında bedeli mliuıyedcyi vermedi- 1 

ğinden sabi şartlan mucibince ihale fes..'ı.eQ.ilmiş olınakla ic. ve it. K. 133 üncü 

.maddesi mucibince tekrar satışa çıkarıldığından 24/10/940 tarihine müsadif per-1 
sembe günü saat 10 dan 12 ye kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri kalem odasında 
ba~kfı.tip nezdinde kat'i ve son olarak açık arttırması icra olunacaktır. Gayri 
menkulün birikmis ve ihale tarihine k3dur birikecek bina ve belediye vergilerile 
evkaf icaresl hissedarlara ve tellaliye rüsumu ile 20 senelik taviz bedeli, ihale 
putu ve tapu harçları müşteriye ait olac:ıktır. Arttırmaya iştirak edecek kimse
lerin gayrj menkulün kıymeti muhammeııcsinin yüzde yedi buçuğu nisb::!tinc!e 
pey akı,:cs.ini veya mi1li bir bankanın bw nisbı:tte teminat mektubunu getirmeleri 
11artbr. Ve satı~ bedelinin tcınini için lüzumunda ayrıcn teminnt istcnilceektir. 
Arttırma bcdrlinin kendisine jhale olunrn tara!ındun ihale gününden itibaren 
verilecek mühlet zar!ında ödenmesi mec::ıurdiri. Ödcnmed giitakdirdc ihale feshe
dilerek kendisinden evvel en yüksek tek'.i!te bulunan kimse arzclmiş oJduğu be
delle almağa razı olursa ona ihale edilecek ve o da razı olmaz veya bulnamazsa 

hemen yedi ı;ün müddetle arthrmaya çıkarılacaktır. Yapılacak il;ln alakadar-
1 

lara tebliğ edilmiyecektir. Müzayede sonunda en çok arttırana ihale edilecek ve 
her iki halde birinci ihııle edilen kimse ilci ihale arasndaki farktan ve zarardan 
mes'ul tutulacaktır. İhale farkı ve geçen günlerin yüzde beş faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. İpa~k sahıbi a1acaklılar1a. sair al.5kadaralrın 
gayri menkul üzerindeki hakların1, husll.:>ile faiz ve masrafa ve saireye dair ı 
olan iddialarını evrakı müsbitelcrile satış gününden evvel satış memuru 
olan mahkeme brışk5tipliğine her gün sabahlan saat 12 ye kadar bildirmeleri 
lAzımdır. Aksi h:ılde haklar1 tapu sicillerile sabit olmoyanlar satış bedelinin pay- ı 
la~masından haric ka.lacaklnrdır. hlüz.ay.:::dcye iştirak edenlerin bütün şeraiti ka
bul etmiş ve evvelden öğrnmiş ve bilerek gayri menkule talip bulunmuş oldukları 
nddcdHerek son:·nctan itirazları mesmu olamıyacağından satış gününden evvel 
gayri menkulü gezip görmeelri ve fazla malf.ımat almnk istiyenlerin 940/18 No . . 
ile mahkeme b::.şkfttipliğine müracaat etmeleri il5.n olunur. S. 940/18 

İstanbul C. Müddeiur.ıumiliğinden: 
İstanbul adliye dajre ve mahkeme!eri için açık eksiltme suretile alınacak 

bin adet çuval ile 600 sandığın ek:::iltmesi için tuyin edilen günde talip çıkmadı
ğından on gün müddetle uzatılmı~tır. 

Çuvalın muhammen bedeli 1000 lira muvakkat teminatı 75 liradır. Sandığın . 
muhammen be<lıJli 1500 Jira muvakkat teminatı 112 lira. 50 kuruştur. 

Çu\'alın eks-jltmesi 28/10/040 pazar!c~i günü saat 10 da sandığın cksı1tmcs.i 

Dinamik bir güzelliğe 
mali iıti yetioizin 

6 sebebi 
1 - 10 cazip renk, hepsi de son 

Paris modası, bunları kutunun orta
sındaki delikten görebilirsiniz. 

2 - Evvelce mün1kün olduğu zan -
nedilmjyen daha ince \ c daha ha!i! .. 
Bu pudra cHavalandırılmış> tır. 

3 - Yeni nefis bir koku, adeta Fran
sanın h-Iidi havalisindeki ~ireklerin ko
kusunu hisı;etmiş olacak~ınız. 

4 - Bütün gün sabit k..'llır. Zira ter
kibinde •Krema köpüğÜ > \'ardır. 

5 - Güzel cFinimnt, rünkü ne rüz
gar ve ya~murdan, ne d<' !azla terle
meden k· t'iyyen mütce.'isir olmaz. 

6 - G~yct kıymetli yeni ve zarif 
•Bi.iy{ıl J\.~nt .. l> kutular. 

H<?r verde pullu kutuları ısrarla ist 
,_ :". ;.'r ~ , ... 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Okul 4/11/940 pazartesi (Ünü açılacaktır. Yeni ve eski talebenin ° I"' 

8,30 da okulda bulunmaları. ııı' 
Bu tarihten evvel vaki olacak müracaaUar is'at edilmiyeccktir. ~ 

ISTAN BUL BE LEDİY E Sİ lL.A NL~ ! 
1 

Tah. Lk te. 
".led. 

816,00 61,20 Gazi köprüsü için alınacal{ telefon nakil ma1zcmeo::i , 

900,00 67,50 Kadıköy belediye hududu dahilindeki yolların tan1ıratındıl 
r.ılmak üzere alınacak 300 metre n1ik{ıbı taş. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdaralrı yukarıda • yazılı 

açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelUt ınüd\t"" 
leminde görülecektir. İhale 21/10/940 pazartesi günü saat 14 de dair'll

1 

mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya- mektupları ,-cet 
JJna ait ticaret odası vesikalarite ihaJe günü muayyen saatte daimi eP 
bulunn1aları. (9500) 

İıtanbul rtı ı ntakası Ticaret Mudürlüğün deo 
İstanbul güınrüklerine gelmiş olup da bugüne kadar her ne sebeple t. 

olsun çekilmemiş bulunan ve depo, antrepo ve anbarlarda bekJiyen ll 

ve ne,·i malın csahibi komisyoncusu ve mümessili gibi> al3ka<lurJ.ırı W 

" A c-.Cins ve nev'inin B> :miktarının C «marka ve numarasının, D> kıytı"• ~ 
•Vürut tarihinin F> menşeinin G cvürut vasıtasnın> mensup olduğu ace"" 

ile birlikte> H •Banka ile ilgisi olduğu takdirde banka isminin j, ~?~ 
bulunduğu depo antrepo ve anbar isminin en geç 23/10/940 çarşamba garı. 
nuna kadar 4 üncü vakı! hanının 4 üncü katında İstanbul mıntaka tictır~: 
lüğüne birer beyanname vererek bildirilmesi lüzumu 2/14200 ı;ayılı k• r• 

nin talimatnamesine te\."'fikan nan olunur. c9D99> 

Emniyet Müdürlüğünden : 
yor muydu? 93 de de böyle olmamış mıydı? Ya-
Hayır Çünkü, hadisenin şahit - ni demek istiyorum ki. Jıiç olmazsa' ayni günde sant 11 de Sirkecide Adliye levazım dairesinde yapılacaktır. 1 -----------------ı ~·Iüdi.riyetimiz şuabatile kaza karakollarının teshinl u;ın alınmocııı'1' it 

İsteklilerin şartname ve nümuneleri tatil günlerinden ıncada her gün mezk 1'1B;.ı;:aı S İ R K E C İ gösterilen azı 40,000 toğu 50
1
000 kHo gürgen odununun talik surctilc ilı! -11 !eri olan şehitler (Hürrıyet tepe- bu sefer, bu hürrivet arabasının 

si) nde yatıyorlardı. Boş vere lü- dizııinlcrini iyice tutalım da, yine 
zumsuz yere birçok vatandaşın, 

Or dairede görcb:lirler. .10014• Sa ık 1 rn söğüt Demirkapı olan 12/10/940 gününde keza talip zuhur etmediğinden eksiltmenin bir ,ı 

1 

:tında pazarlıkla intacına karar verilmiştir. istekblcrin 57 lira tcmin3t ~ •birçok delterli zabitlerimizin, er - !bastan kara ııitmiyelim. Bence bu-1 
!erimizin kanları dökülmüştü. nun bir çıkar yolu vardır: 

İste, bu bakımdandır ki, Man • Size vol ııöstennek. fikir vermek 

DcYlct 

vasi zade, sözlerinde ve iddiaların- haddim deltil amma. eski hukuka 

Demiryoilan "" 
U. İd.areai 

Llm.asaları 

İlin lan 
1,letme I-1 alil Sez~r 

1 
12/11/940 salı günü saat 15 de müdiriyet binosında kurulu komisyon• ı•' 

._ ( ,. .,_ k I k• j görmek ic;in de Ş. 3 müdürlüğüne müracaatları. •D987> _/. 

da haklıvdı. Ve (İttihat ve Terak- ııüvenerek dertlesrn€ kabilinden 
kil erkanının mes'uliyetleri bu düsündüklerimi söylüyorum. Biz 
hadise ile başlamış oluvord\ı. esasen siyasete aklı eren kimseler 

•Boş ııere dökülen bu şehitlerin deltiliz. Yani kendimden bahsedi
kanını bile bile içenler sizsiniz!• yorum: sakın üzerinize alınmayın! 

K eryo 8 ıaı:ri asını :ı 1 ı 'amİİİİİiiiiİİİİİmiliİİİi!ii:İ:İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ:ıİİİİİİİİİİİİaİEİİİİ~amiİO~ ~ 
1 s . . . t d. . 1 , ıı :f ' 

Muhammen bedeli 11637 lira olan 9 kalem tazyiki hava aletleri 27/11/19~ .+ .~:!/1 z yare c ı:uz. ~-' 1 Anadollu. bir Türk de enternasyonal şöhret yııpll ' 1 

çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zart usulü ile A.nkarada idare binasında sa- = -R-- _ f d 
1ın alınacaktır. suıh hukuk mah ' i şte, HACI BEK R meydan a. 

Hitabına maruz kaldıklan w;ın, Acıkçası demek istiyorum ki. bu 
birook kimselere yıllarca kin ve hürrivet ara·basının dizııinlerini 
şiddet gösteren ittihatçıları tarih (Yıldız) dan ~ip kendi elinize 
e~bette bu lıfıdisenin müsebbibi o- alınız!• 
larak kaydedeceki. 

Talat paşa bu mektubu alınca 
+ - ölüm tehdidi ile karsılıı=ıs lbir 

Hovarda Mehmet Paşa- insan heyecanile - derhal İttihat 
ve Terakki me!'kezine koşuyor: 

nın bir mektubu (1) -Arkadaşlar. ben bu adamı va-

Bu işe girmek istiyenlerin 872,78 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vcRikalan ve tekli!lerini ayni gO.n saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 

vermeleri Lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme · dairesinde, 1-llydıırp~ada 

' tesellüm ve sevk :;e!liğinde dağtılmalctadır. (9746) 

* Muhammen bedeli (3400) lira olan •oo adet yiln battaniye 25/10/1940 cum• 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaiada gar binası dahilindeki komisyon ta
rafmd.ın acık ek..<jiltme usulile satın alınacaktır. 

A'bdiilhamidin hal'mdan biTaz !kından tanırım. Mehmet paşa sin- ıımdır. 
önce idi. Bahriye siliihendaz ve si bir adamdır. Bu mektu•bu belki Bu ~e ait şartnameler komisyondan pal-asız olarak dağıWmaktadır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 255 liralık mtıvakkn.t teminat ve kanunun tayin 
ettlği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 1.ô· 

itfaiye ta:burlan kumandanı Meh- de Abdülh:ımidin irsadile yam ıs- +• 
met paşa( O sırada tekaüde sev!ke- tır. Muhammen bedeli (1500) lira olan bir adet cereyanı mütenavip elektrik 
dilınişti) !kalender, lıoşmeşrep lbir Diyor. Mektun hevet huzurunda dinamosu (6/U/ı940) çarşamba günü saat 110,45) onu kırk beşle Haydarpaşa. 
ad __ _,. okunuyor. Doktor Nazım ve Refik 

iiiliKA. da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından.,. açık eksiltme usulile satın alı-
M _..__. ' -'"--' t d · · Beyler bu ihtimali zayıf buluyor-= • paşa ...,.;uua evrının nacaktır. 

adamı oldul'?u halde hl<: kim3eve lar: Bu işe girmek isliyenlerin (112) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve 
lık ... ,.._. h lk (Devamı v 0 r) f ena yapmamıs. uı,...,ıs a " kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte "1<siltme gilnU saatine kadar komisyona 

kütlesini her hususta memnun et- müracaatları lAzımdır. 

(9687) 

Sultar.Dhmcl l inci 

ke;;;~~~·h~tnbul vilayeti idorei husu-J LOKUMLARI bizde olduğu kadat 
siyesi vekili avukat Rufi Oralkan tara- A Alme.~ika vMe ATruupadHa ra~.beDt görDüyor.~ "' 
fından davalı, Mercanda Çandarlı A-
tik İbrahim pasa mahallesinde ve so
kağında Candarlı İt.rahim pasa medre-

sesinde 18 sayılı barakada mukim Sul- B • ,ı 
tana aleyhine, kiro bedelinden alacağı H A c 1 E K ı 
olan 12 liranın tahsili hakkında, mah-
kememizin 940/1284 sayılı dosyasUe a-
çılan alacak davasından dolcıyı da.va -
lının ıkamteg5.hının meçhuliyeti ha
sebile il5.nen yapılan tf'bligata rağmen 
mahkemeye gelmediğinden gıyabında 

icra kıbnan dtn-u,masında; dosyanın, 

evvelce mu.a1ncl1..-dc:n kaldırılması üze
rine bu kere yeniden davalıya gönd -
rilen dava arzuhali de bir sene evvel 
Uşağa gittiği ve şimdiki ikamctgMu
nın da belli olmadığı scrhile tebliğsiz 
iade edilmiş ve dava edilen Sulta.naya, 
dava arzuhalinin 15 gün müddeUe ilA-

Merkezi: Balı~ekapı, Şubeleri : Be yoğlu, Karakoy, KadıköY·.1 
S i parişleri Ticarethanenin M erkezi olan Bahçckapıd""' 

•mağaza kabul eder. ~ , 

- 1 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü~ 

KIRALIK EMLAK 
Semti Malı. ınkatı No. Cinai 

mı"ştL o. ,· .. rn"" sever, e1'Jen~;n_ 4 cil icra memurluğundan: . d l k d ~·t l ktad (9996) 
.Y~" s-. .......... ~ Bu işe ait eartnamelerı komısyon anparasız o ara a& ı ma ır. 

1940/4-02 No. lı dosyada hacizli olup _ nen tebliğine mahkemece karar veril- Galata Ke.manke~ Sarap iskele.!!i 
~ [1) Mehmet paşa, hareket or - paraya çeVTilmesine karar verilen 2144 Çanakka.!e Belediyes inden: miş oldu~undan muhakemesinin icrası > > 6 ıncı Vakıf handa 

30 Oda 

du.ıu Rumelinden lstanbuLa Qejin- plaka sayılı 1000 lira kıymetinde mavi / için tayin kılınan 15/11/940 cuma gü- > > > 31 > 
citıe kadar . Talat Betıin tensip t•e boyalı üç 13stik sağlam bir lAstilt porsuk 1 - Çanak!calede yapılacak olan 15100 lira bedeli keşifli parke ta~ı ile nü saat 10 da İstanbul tapu dairesinJn • > > 32 > 
'8TaTİle • şüphe ve taraso•ıt altında taksl saati yok bir tek kapı camı kırık kaldırım inşaatı 8/10/940 tarihinden 7/11/940 tarihine kadar bir ay müddetle alt katında Sultanahmet 1 inci sulh > > > 33 > 

13 bulundu. M ahmut Sevke~ pasa, ve makine aksa.mı sağhım işler vaz.i- ve kapalı zarl usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. hukuk mahkemesinde bizzat veya ta- > > , 34 > 
10 Jstanbul.a qeldikten bir c.ıı sonra, yette 937 model Şevrole marka taksi 2 - İsteklilere bu ll;e ait ~artname parasız olarak Çanakkale belediyesi fen rafından tasdikli vekaeltname ile bir > > > 35 > ! 

Mehmet pQ$atıa: •Dediiiin çıktı. ot.omobilinin bulunduğu Tepebaşmda dairesinden verilir. vekil &öndermediği takdirde muhake- > > > 36 > ı 
Dü$üncelerinde samimi oldıı<iunu ivan PeUeke ıaralında açık arttırma 3 - Eksiltme 7/11/940 perşembe günü saat 15 de belediye dairesinde mü- mesinin gıyabında icra kılınacağı dava • > > 37 > 

1 
anladık!. ditıe haber qönderrııiş ve ınıretile 23/10/940 çarşamba günü saat teşekkil encümen huzuri!e yapılacaktır. arzuhali yerine kaim olmak üzere ilan > > > 3& > 1 ı zavallı adamcaiiız ondan sonra ser- ıı den 13 e kadar saWacaktır. Teklif 4 - Muvakkat teminatı 1132 lira 50 kuruştur. olunur. ~9845) Feriköy PanııaJtı Fransız mezarlığı 109 DUltkan ı 
best bırakılmıstır. olunan bedeli muhammen kıymetin 5 - Eksiltmeye girebilmek için apğıdaki vesikaların bulunması lhmdır. . • • • Crtaköy Eski vapur Wtelesl 36 > ,~ 

Mehmet JJ(l$a: <Kırk 1/llda bir yüzde 75 ini bulmadığı surette o günkü A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. Sahıbı ve nepıyatt ıdare eden Yukarıda yazılı oda ve dilklı:W..r 31/5/941 giinilne kadar kiraY•l;,,~ 
kere etli. tuzluııa karıştım. Aıizım satış geri bırakılarak 2 tnci arttrma B - Bu i:;e ait Nafia Vekaletinin eh'iyet vesikasnı haiz bulunmak. 80§ muharriri tir. İhaleleri 19/10/940 cumartesi günü saat onda yapılacağından ,,/ 

d B . --'-ha k til ı0/10/940 cumarte · gu·· ü aynı· 6 - Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde ve- EM İZZET BENI"CE 1 Jll" tıan ı. ı ,...., arışırsam 77.amer- ınıre e sı n ET yüzde 7,5 pey akçelerile birlikte Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü akarlar_/ 
d . d · b' ::,.ı~ t.... · erde sat.ılacagı~ ilim olu rilmcsi posta ile gönderilecek mcklupların mezkür saate kadar yetiştirilmesi ,m.• em\$ ve ır mu.uuet sonra saa "'ve aynı Y • Son Telgraf Matbaa11 liğine müracaatları. (9617) 
vefat etmiştir. (6 şubat, 1326) nur. lmmdır. (9858) ==========~ 
~~~~~==~~==~==========================================================================~====~==~=:==:==:~=:== p~l 

Halifeler Diyarında 
No. 16 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Asiler ne diyeceklerini şaşırdılar 
- Pil<lısahım, yeniceri kulları -

nız, dıisman yoktur .. füc'at edip 
kaçmıstır. Bu sonsuz çöllerde pe
risan olmakta mana nedir?. Ric'at 
et.ek diyorlar. 

Deyince, Yavu:z iltifat ettiği ve 
çok sevip kıymet verdiği Heındem 
paşasının yüzüne baktL Bir an 
duraladı ve iri kalın sesile ba
ğırdı: 

- Cellat!. 
Cell~t Ali içeri glrnjşti. Yavuz 

ikinci emrini \'erdi: 
- Vur kiifirin kafasını .• 
Hemdem p~a. otai:ı hünıayu-

nun önüne çıkarılarak derhal kel
le:;i uçurulmuştu. 

Yeniçeriler, vüzera ve rical ürk
rnü:;tü. Artık kimse ses çıkararnru; 
olmuştu. 

Fakat herkes endişe içinde idi. 
Ordu bayaban çöllerc'en yürüyor, 
bir semti rnechule doğru gidiyor
du. 

Nihayet ordu Soğan!: dağını aş
tı. Beyazıt tarafına yürüyorlardı. 

Bu sırada Gürcistan Prensi Ca
nik handan birçok erz:ıl;. ile bir 
heyeti sefaret ııeldi, makbule l!eçti. [ 

Gürcistan Prensi Yavuza yardım 

göstererek J ... ıcından kurtulmak 
istivordu. 

Gür"istan sefirile beraber eski 
Zülkadriye oğullar;ndan Şehsüvar 
be_y de beraberdi. 
Şehsüvar bey kaçarak Gürcis

tana iltica etmişti. Bu sebeple pa
dişaha iltica eylemişti. 
Şehsüvar bey, amcası şimdiki 

Zülkadri_ye beyi Alaüddevleden 
kaçmıştı. 

Zaten, Alaüddevleye Yavuz da 
içerlemiş 'bulunuyordu. Sözünü 
dinlememişti. 
Şehsüvar bey amcasından ha -

lı!>le şikayetlerde bulundu. Ala ~ 
üdd<.>vlenin rnı ·amelesinden dil!(ir 
olmuş olan Sultan Selim Elbistan 
bevlerini hüsnükabul etti. 

Sehsüvar beye ve sair beylerin 
rnai.vetlerine birer müfreze verdi. 

Erzinc2nda Hemdem paşanın 
katli askeri tcokin edebilmişti ve 
bu suretle ordu Beyazı<la kadar 
nelmişti. Llkin, bunca yol alın
mış iken. henüz dü~anın görün
memesi, daha ne kadar gidilece -
ğinin bilinmemesi a~keri tekrar 
şikavete sevketti. 

Asker, Beyazıd zamanında ita
a te değil, emretr.-eğe, bildiğini 

yapmağa alışmıştı. O, imtiyazı mu
hafaza edebileceğini düşünüyordu. 
Hatta, ümit ediyordu. Bunı;n için 
daha ileriye gitmiyeceklerini be
yan ile durdular. 

Yeniçeri isyan etmişti. Hem de 
kime!. Çok sevdikleri ve istedik
leri Yavuz Su! tan Selime ... 

İşte, bu mühim d akikada cülu
sundanberi her vakit oldu,,au gibi 
Yavuz büyüklü/:,.-Unü gösterdi. 

Gazubane bir çehre ile hiç kork
madan asi yeniçerilerin içerisine 
girdi. Girdi dei!:il daldı ve şu su
retle söze J:.asladı: 

- Padişaha hizmet ve itaat böy
le midir?. 

Sonra.. şunları söyledi: 
- Ben. harbetmek, dahilde ve 

hariçte düşmanları tepelemek i
çin babamın tahtına geldim .. G<i -
rüvorsunuz1 ne ei'Jlcncem, ne de 
çenkiçağanam var. Emirlerinin ar
ikasında düsman karşısına gitme
''io avratlarının (karılarının) ya
nına gitmeyi tercih eden alçaklar 
ile benim işim yoktur, Onlar av
ratlarının dö 0 eklerine dönsünler .. 
Dö~üşmek. harbetmek htiyen yi
ğ;tier ardımdan gelsinler.. • 

Deyince, yeniçeriler rezil ol -

dular. Asilerin dili tutuldu. Ne dolayı sevinç duvdu. Nihayet, a- ordusu canlandı. Ordu, 
söyliycceklerini şaşırdılar. vile kıırsı karşıya gelmi.§ti. Mu- rüy~rdu. ReccP) ~ 

Laf cieıiıl, padişah apaç.k söylü- harebe yapacaktı. Nıhayet (H. 920 ·ıcr· 
yordu. Cünkü, avlaranberi yuruyen Caldıran ovasına gcld;

1 
id' 

- Harp ehli olmıyanlar avrat- Türk ordusu bir tek düsmana ras- Sultan Selım heyecan, ,r 
!arının yatağına dönsün.. gelmemL•ti. Düşman mütemadi - Padişah. nihayet d11f%1ıııı' 

Divordu. Yavuzun ·bu delirane yen ric'at ediyordu. şı karşıya ııelmişti. ~e ~c· 
ve 'babayiğitçe sözleri, etvarı te- Bu sıralarda güneş tutuldu. Bu lir gelmez etrafı tet "f' c 
sinni ıcra etti. H<'.'rkcs oldui'?u yer- h adise 0 vak itki za:ml!}la göre mü- Düşmanla karşı k~ı 
de kaldı. Kimse cesaret edip geri hinı bir hadise idi. !arını 11ördü. ~r" 
dönemedi. Neriye gidecekti; ka- Günes tutulması, !kuyruklu yıl- Şah İsmail Çaldıraıı99j)) 
rışının yatağına mı?. Ne ağır şeydi. dız görülmesi bir hesaba, 'bir ta- h ın ı kurmuştu. Şah tsrııçe~· 

Bir iki gün daha yo.t alınd ı veni- biat hadisesine P"Öre mütalea o- zu uzak yollara ka~~ 0ıı\ 
hayet düşmandan eser göıiilmeğe lunmazdL Şahın maksadı T~r e~· 
b~ladı. Güneşin tutulması.. tarafeyn- bitap ve yorgun düşu~ide 

Sah İsmailin (Hoy) tarafında d b. · 1 -- · ı· ran gibi müsait bir rıı•' ,~rf en ırıne şeamet ge ecegını a a- e , ~ · 
tahaşşüt etmekle meşgul olduğu metti. İraniler güneşin tutulma • la karşılaşmak, taze V dıls~: 
haber· alındı. sından korktular. mıyan askerile Türk or 

Yavuz Sultan Selim, Şehsüvar Cünkü, İraniler evvelce güneş- rişan etmekti ar o' 
oğlu Ali beyi keşfe gönderdi. Ya- perezt idiler .. Bu sebeple güneşin Yavuz Sultan, Çald'far J,ı' 
pılan keşifte düşmanın toplan - tutulmasını kendilerince meş'um da ordugah kurmuş ~ oi<', 
makta oldu.~u gürüldü. Jbir hadise olarak kabul ettiler. nı görünce derhal aya 1 
Şehsüvar bey oğlu Ali bey düş- ı d ııtf' 

manın toplanmakta olduğunu Ya- Türkler, ,güneşin tutulmasını, aTı:. k d ayıardar ~,r· 
vuza bildirdi. İran!lerin muharebevi kaybede - ur or usu .. ırr • . 

Ali bey mükemmel bir keşif ceklerine delil olarak, ilahi bir gun ve bitap yüriiduk p$ ff ( 
yapmıştı. Di·şmanın nerelerde ve hadise imiş gibi teliıkki ettiler. vai!:ırun tozilc ÇaJdır3 ıı~ıı J 
ne sekilde cemoluğunu tesbit et- Türk uleması, güneşin tutulma- Yavuz, Türk ordUS~ııiJJ'' 
misti. sından istıfade etti. Türk ordusu- rana vasıl olduğu gt~e~ 

Ya\'UZ Sultan, getırdiği haber- nu teşçi için hadisevi_ İranileriıi de_r~.al hücuma p;C(rtıCr .,!. 
ılen dolayı Ali beyi taltif etti. Türk aleyhine olarak tefsir etti. Bu su- rnıs.ı. (D'' 
ordı.:.;u dü~a k ılaştığından ı r ctie yorgun ve ~itap düşen Türk 


