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Telefon: U...aharrir: Z08Z7 - Wue 1ı1ii4iirii: zaaet 
İstaabal N~ ıı... 54 

En Son Telpaflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

e 

~ıılgarlar 
Bahai •• 

'Ôiit Oeı- Veren çolt, elmNlr 
8q1 eıa az olur •. > aöziinü 

l<lr'lcuın WlllfnlaıırMı
ıq~ 

}'~il'. 
.. cıbalf ve hatalı bir yol 
~de dölıülecelı Bul
~ ltaıaına yaılc ola- i 

~-~ 

~~'tEM iZZET BENiCE 
. öltdan önce BalkanlarU, 

lıit ~lldudunu taşacak, Mi
--..-· ... ·,.. P hareketinin vulaaa 

ha »ek muhtemel olaım
~l l~Qdaki noktai nazarı-
ı._~ Ut edecek ı;ibi ıörünü
~l._~u kış zarfında AJmaa 
\bir ın kendi malum usul
~·-~de, kah tehdit ve tu
,1~Cfal ve ikaaa, kih içtea 
ksit~larına başvurarak kan 
~ad •n But&aristanda, Yu -
'ffak~ Yunanistanda bazı 

'Iİ latıYttJer elde etmiye ça
hik h ntuhakkaktır. 

, treket için, yant ilkba
~ uuna tahmin et -

b ardet için, her -
t~Y~~da Sovyet Rus -
t• 1 l't 111D mihver Jıes:ıbına 
lit~Y ~enfi tarzda t:ıı.Ciycşi 
• 1 ~ •le harbetmenin gön 

• 111 11 •ııındır. Bu takdirde ~se 
't •=t loırı· 1 "k . "qaıtııi.: .. ı man ıenışlıyece-
~~t~· 'hlul bir mahiyet ikti
~Ytt ~ a~ikirdır. 
'•lk u oldufuna göre nazi

~~lit~lllardaki kış faaliyeti 
ista · · Bunu tetkik ederken 

111 ter111 ~·ine c\·velemirde &öz 
\ı..'.llt~~llıcınenin imkant yok
.~hti •st~nın ötedenberi ıuen

q.._ llııh\'ercilere yaranıış, 
~ftl·t~ Almanya n İtalya 
ı.~•~ 1 1 ıstismar etmic:tir. 

~ '~· .. ı ıı ille ~Ji hulyalarına daya-
~teı~·filik Romanyanın ve 
11'i b·ıurı de salim hareket 

~ "ıih 1 llıeınesi yüzünden ni
~tii:trc:iJere Bulgariııtanda 

\' c ınu,·affakiyet temin 
~ıı~,,: ~obruunın istirdadı 
t',bış • 'Yeti tahkim eyle • 
•Ytt ltıan:ıarası itibarile ruu-
~ 1'ı •Bulgar siyasetinin ve 
~~t"kiinin. gibi ~öriinmc
~ ll11~11 ~akikatte mih' crin-
C~ll lı g~rıstanı rnih,·ere bir 
ı~tı_ 11'tlaınanın tedbiridir. 
~'lte, r llonıanya miı.alinden 

~ı.._.e kadar ders aldılar!. 
t..tki.11~Yor~z.. Fakat, Bulı:aris
.-. r1'rı 1lıtıı tezahür. Dobruta-
&'tıt 'tnlikle.r, Alman Ma
"- ''·· t111

1 
hakkındaki neşriyat, 

._, ~,._ t!ın~rni havası, Alman 
lı.ıtl tlçılerine karşı söyle-

1~ ııl._:r; Dcdeağaç \'e Sırp 

~:ib\'t 1 hakkındaki emelJeri 
lit.._ tc danınnrak tah4lk -··•ek • tı11>1l d ~ıılyası Bulgarların 

llı~llıi ersındcn pek de iı.tifa-
~11~t~di ~ b~ılunduklarını gös

lı\ ~~dar. 8ılhassn, ı:; i mali Bul
~~t1.t dtııı .\lınan teknisiyenleri
\ ~ \>e ~;ne istasyonu teı.is et
\l~:•ıı111 nıan subay , .<' kur -
~~)il \ · Seyyah maskesi altın
~~: Vat lıulgaristanı doldur
~laıd111taıa \"e sair Bulg;ır li
~ "tta h .Alman denizaltıları 

ıs, il akkındaki haberler 
\'• lllgaristanı •milli ge
" tar· h· ~ ,., . ı ı hakları istirdat 

•• iıtikbll~i altında. karan
l." tıt. alın beklediği nıu -
L"i ~~d· 

~' •tde ı tt • ··t · ~ f ı ., •t •. ıa a, vaı , ıg a , 
t lllÜ"'' dostluk, milli ta

~~~t•tııııl.ah.erct silahları ile 
- sjl:ı . ~•r.en ve yerleşen 
'tlıı1 ~!1nın bir iki ay zar
'/lli ~~rıstan içinde daha 
".ıltıi. dır \·azi~·et ve iktidar 
~~'-'ak 0ktluğu bir ittifak ha

' llı;ııllli) aydı altına almak -
b~ltltr e nazileştirmiye doi-

·~· Yaprnası dahi bekle-
~~ )tt h 
~dt d0st~r ~akımdan mihver -
~I~~ ltuıg"Enınun inkişafı nis
~~ •1 • İı;itı ar milleti ve Bulgar 
''t;ı''•ste tehlikelidir. Fakat, 

tt ~ı 11~.hu~teçıniş değildir. Bul
,: lı •lir n dahi kendisini to-
r tıl Ve s ı · . •) ~llti e amet yoluna gı-
1tıı, :~ııs1tı~tknın selameti mih
~~ 1• •tinıı "Ptırmamak ve bn 
~ ' 

1 ~itı t/ kendisine bakim 
l~~lıo 'bıJın11 ıc;hir korku ve taz
&~t ... ~tl.... ntaktır 

•11t· "•ın h . 

• " f!' 

Birmanya 
yolu 
açıldı 

Çinliler yolu müdafaa 
için tedbirler aldılar 
Londra 19 (A.A.)- Şungkiaı -

.ten bildirildiğine PÖre, Çinliler 
açılmasını bekledikleri Binnanya 
yolunu muhafaza etmek iç.in se
n.iş tedbirler almaktadır. Çinliler 
yol kıyılarını topcu ve kıtaat koy
mak suretile tahkün etnıiflerd.ir. 
Bilhassa japon tayyareleriain 
bombardımanlarına mini olmak 
üzere hava dafi tcplan konm•ş
tur. Bu yoldan batta yaimur mev-

( Devamı 3 üncü sahited~ ) 

Cumhur Reisimiz 
Dil Kurumunda 

Cl.llllhur Reisi İsmet İnönü dün 
saat 15,30 da Ankarada Türk dil 
kurumu merknini ziyaret etmiş.
ler ve burada Bas-vekil doktor Re
fik Savdam \ 'e Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel taraflarından kar -
şılammslardır. 

Milli Şef kurum merkezinde üç 
.saat kalarak, iıahat almışlar ve bu 
tetkiklerinden sonra, dil kuru -
muna ı.tenis ve sebatlı çalısına yo
lunda direktifler vermisle r<lir. 

-----<>--

... r:~-r-

Moskovada dört 
büyük devlet 

toplantısı 
Tas ajansı bir Japon 

haberini yalanladı 
Moskova 19 (A.A.)- Tas ajansı 

tebliP. ediyor: japonyada c;;ıkan Ho
ıi ıazetesi 16 birincit~rin nüsha
amcla Sovyet hükô.metinin Mos
kuvada dört büyük dnJet, yani 
So'7et Rusya, japonya, Almanya 
ve Italya mümessil!erinin işlira
kile bir konferansı toplanıaia ka
rar •erdiğiRi neşretmiştir. 

Tu ajann, bu haberin hakik.ıte 
uv~n olmadıiJnı beyana muun
dur. r-..,r - - ,_.,.ıl':lı .-.. -. ....._, l ~ .. ~~ 

Fransada 
yiyecek 
kıtlığı 

Fakat Pariste Almanlar 
bol bol yiyorlar 

Nevvork 19 (A.A. ) - Nevyoıic 
'Th.mes f!aretesi, Fransada yiyecek 
kıtlığı halclnnda hususi muhabi -
rinin şahsi müsahe<lelcrine daya
nan bir maık.ale nersetmi.stir. • 

Makalede ş()yle denilmektedir: 
cFransa. Alman is.1?al ordUıSU -

nun büyük bir ıkl6Inlle mık.darı. 

mttilt~ artan Alınan tırristlermi 
!beslemek mecburiyetinde ka!mış
tır. Bu seyyahlar tahdide tab1 de-

cDevamı 3 üncii sahifede) 

YENi BiR KURNAZLIK ! 

Pahahya: satllan 
çijrük binalar 

Beledi1e reiıliği hem Yatandaşları aldan
maktan kurtarmak ve hem de tehlikeli 

. görülen bu İ•şaatı men'e geçti! 
Bu sene belediyeden inşaat mü- yım ihtiyaca itifı.vet edecek. mik-

saade.9i alanların m~ktarı ı?ittikçe darda olmadıj(ı ıçin yeniden me-
çoitahnaktadır. Müsaade alın.ak ü- mur aılnacaııktır. 
zere ·belediveve müracaat edıen - Belediye, malzeme s&ıntısınm 

Sürgün ve hapis _ı_er_ı_e _m_es_·J?Ul olan memurların sa- {Devamı 3 üncü sah~) 

cezaları 
Milli Korunma kanunu .. 

nun cezai hükümferi 
değiştiriliyor 

(Milli korunma kanununun cezai 
Uı ü:kümlerinin <lei!i.st irilmcsi hak
lkında Ticaret Vekaletince lbir 
proie haı.ırlandıi?ı h aber veril -
rnektedir. Bu meyanda sürl!iin ve 
hapis cezalarmın daha zrvadc pa
ra cezalarına çevrilip para ceza -
lan miktannın arttınlacafrı ve 
yeni proienin önümü7.deki av bü
vük millet meclisine verileceii 
'kaydedilmektedir. ----

Eyüplü Ha'id'in yeni bir marifeti 

Tevkifhanede de bir 
mevkufu dolandırdı 
Dolandırıcılı.klan müteaddit sa

bıka ve mahkUmiyetleri bulunan 
Eyüplü Halidin gcç('n)crde kr.;ldi
sine kaptan süsü vererek blr ka-

dını dolandırdığını ve bilahare de 
Maslak volunda bir kadını otomo
lbil içinde çırılçıplak S\)yu.p yaka-

r Devamı 3 üncü. sı:ıhitede ) 

Askeri Liseler 
Şampiyona maclarma bu sabah devam edildi 

Umumi sayım yarın! 

Vapur ve trenler sayım 
biter bitmez işliyecek 

Petrole 
ve yağa 

YCırın sayım saat kaçtaı. 

hUcum 1 _ 

Romanyan1n petroıl 
istihsalitı günde 
200 vagona düttü 

nihayetlenecek ? 

''Kahrolsun · 
Hitler, yaıa•ın 

~ 

lngiltere!,, 
Bükreşte bir laboratua
rm duvarına bu mealde 

kağıtlar yapıştırıldı 
Bükreş 19 (A.A..)- A.lmanlar 

ilk iş olarak crayretlerini pek zi
yade ihtivaçları olan petrol ve yai 
istihsalini temin için Bomanyanın 
işletme ve istismarına teksif et
mektedirler. Seferberliğin ve 90ll • 
ra da terhisin ve toprak değişik
liklerinin sebep olduğu nakli.vat 
zorlujCu sebebile, Romaayamn 

(Df'V&.Dll 3 ancü ıablfede) 

Manifaturacılar 
Ankaraya bir 

heyet gönderdi 
Fiatlara zarn istiyen 
heyet dün Ticaret Ve
kaletile temasa geçti 
Şehrimiz fiat mürakabe kom.is

'Y'ODU tarafından manifatura ee -
V361 üzerine .konulan satış fiat -

· ları ve kar nisQetlerinin az RÖI'ill
düiünü. yamıışt.ıık.. 

Manifaturacılar bu maksatla 
.Ankarava bir heyet «Öndermis -
lerdir. 

.Ankaradan bildirikfüı:ine ~öre 
~et aı.aları dün Ticaret Vekale
tine eitmisler ve alakadarlarla .l?Ö
rüserek temennilerini bildirmiş -
leıdir. Kevfivet tetkik olunmuştur. ---oo----
Kadıköyünde bir 

ev yandı 

Viliyett. sayuıı i.çia IOll hazır bldar tes'bit edilirken ..• . 
Yarın umumi tahriri nüfı.ıa fÜlriİdfh". 

Bu münaM~Ue Sa,.ım bürosunda bu 
sabah da bir toplantı yapılarak 10n 

ha:ı:ırhlı:lar ~tkik olurunuştur. Sayıma 

yarın sabah saat tam 8 de İstatiştik U
mum müdürü B. Cel~l Aybann rad
yoda bir nutku ile ba,ıanılacaktır. F:ı-

kat ~hrimizin kesafeti nazarı itıbatt 

alınarak İstanbulda sa:.nma saat _yt·d ide ' 
başlanılacaktır. Saat 5 den i tJ b:ıren 

kimae 50kağa çıkmyacaktır. Yaln;ı; 

al~kadar memurlarla gazete muhnrr ir 
ve fotoğrafcılan serbestçe Şt"hrin her 

(l>eTamı 3 üncü sahifede) 

I{ akiki bir hayat hikayesi 1 

15 yaşındaki masiim 
genç kız anlatıyor : 

''Düşmeden, şerefimi satmadan 
ekmek kazanmak istiyorum.,, 

''Benden küçük üç- kardeşim daha var .. Onlar
da aç •. Hasta değil diye Darülaceze almadı.,, 

1 Röportajı yapan: BURHAN CEVAT 1 . 
Bana mektubu &öncieren 15 ~ a

şındaki bedbaht genı; ku sahrla
rmı şöyle bitiriyordu: 

«Bu acıklı halimizi sütununuzda 
yazarsanız, belki, bir şefkat ve 
hayır m;jeasesesi bizi kurtarmayı 
düşünür.> 
Hayır, bu vatandaşın şikayetini 

içiae yazmıyac:ıf!nn. Çünkii, ~ika
yct oıe\'zuu, bıtycığı bir limon ıh
tikan değil; muztarip bir Türk 
kızının \'İcdanında, ~·ür<'gindc tü
kenmek iiLcre bulunan ha~ ati~ et 
\'t: enl'r ii buhranıdır. 

Bu fodanın, sabırlı Ye fo:tilctli 
talihı.iı. kahramanı olan '!'ürk kızı 

(Vetamı 3 üncü sahifede) Kadıkövünde Hasanpaş~ mah.al- ı lı::üçücük sütunumwı dar çerçevesi 
lesinde 77 numaralı Sazımendm ı iıiiiiiii..iiiiiiiiimııiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİııııİiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiıiiiiii.iiı.iiiııiiiiiiıiiiiııııı._.ıııiiiiiıiiiilıiİİıılıİİ..iiiiııiiiiiiiii 
evinde üst kat-ta yakılan mallf?al- ! ERÇEVE 
dıan yangın çıkmı.ş ve hemen itfa- Ç 

i~~ . .:~74?~t;rfaı.la şiddetle es - -Aman dikkat! ı ! 
tiifuıden ev tamamen yan:mııstır. 

NECiP FAZIL KISAKOREK Tahlcilcata devam olunmaktadır. 
-----<OO---KISACA 1 

1 
taşını Gel de pirincin 

ayıkla 
Bir muharrir doktorları itham 

etti: Çocuk alıyorlar •• diye. Dei:ru 
ise müthiş cinayet!. 

J Köylüye toprak 
tevzi edecek 
komisyonlar 

Son günlerde. tehlikenin üze
rimize doğru geldiğini açık~a 
söylemek insanlıgında, akıllı -
lıeında, Türklüğünde, mertli -
iinde bulunan muharrirler , ·ar. 
Sa~dı~ını büyük \'asıfları ken
dime yak.ıştıramasam da, tehli
keyi açıkça haber vuenlerin 
,başında oldufcumu kaydetme
me izin vereceğinizi sanırım. 

:Mihverin üzerimize geleceği 
hiç kimse tarafından mutlak 
hakikat emn;yetile ifade ~dile· 
mese de, imkan alt'minin miis
bet ve riyazi bir ifadesi 'c bin
bir ihtimal içinde bir şıkkı ola
rak (Österilemeı. mi?. 

Evet! 
Bu nokta bal eibi imkan ale

minin en ku \'\'etli şıkkıdır. O 
halde bu ihtimal karıjısında ru
hi bozgun değil, her zamankin
den daha kunelli n tedbirli 
olarak tehlike işareti \ 'ermek 
bir \;atan , .e \'icdan borcudur. İkdam. hadisenin w.erine düş -

müş, müddeiumumi ile, etibba o
dası başkanı ile n doktorlarla ıö
rü~mÜ!i. Ortada cinayet delili ol
madığı için adliyeye dü~en bir ta
kip yok. Etibba odası :ıaten böyle 
feylere karışmazmıi. Fakat, dok
tor Mahmut Ata: 

- Zannetmem, zaımetmıem ki 
hu ati ve zaruri bir icap olmaym
ca he.rhanıP bir doktor kürtaj pp
mı .. olsun ... 

Diyerek, ilave ediyor: 
- Söz değil isbat gerek. Ma -

harrir bunu i!ıbat edemezse el.bette 
bir müfteri vaziyetinde blacakta. 

Bizim mabut arkadaşa: 
- Ne dersin üstacl bu işt>
Dive sordum da: 

Ankara 19 (Telefonla) - Ha
zineye ait arazinin topraks12 köv
lüleremi2le tevzi olwıması ~n ilk 
partide 8 komiswn kurulmuştur. 
Komisyonların iki.si Anık.ara. ikisi 
Adana ve di~erleri Bursa, Hatay, 
Ordu. Trabzon vilayetle:r:inde tee
lk.il ohınmııştur. Komisyon reis ve 
a.zal»rı ile fen memurlan bu«ün
leıxie mıntakalarına J?iderek hemeıı 
tevzi faaliyetine "eceeeklerdir. 

TOKATLJYAN 
gmJ 

Hergün Mqhar 

Enaa ROSELL 

Nitekim bu menuda Tlirk 
biikumet n si~·a~etinin ll'·fsiıı
den emin ihtiyatı he.rk.cııe örue!: 
olacak mik~ asta ... 
Bakın şimdi de ne söyliyece

iinı: 

Bugünlerde mihver propagan· 
dasının en büyük faalh t-ti. Tür· 
ki~· eyi her tiirHi tehlil.cden u
:ıı:ak. t'mni~·ette ve rahat gö-; • 
termek. Türkiyeye keyifli ke -
,.;m malihul~ a ı;ubuğunu çek
tirmekten başka hiçbir ~l'Y de· 
ğildir. 

1
1 tegli er eyden evvel şu 

c 111 tı.a .:::, et!11csi lazımdır ki, 
beı,Q erı t:ıkdirinde A,,_ 

ırıı 3 Üncü saluJede J '-

- Önce Allah derim.. Soma O., 
•Gel şimdi ayıkla piziııc:ia iapm [ 
bakalım."• derim!. 
Cevabım veri.i. • • • 1 

Kadın Orkestrası 

~i lileler spor pm piyonuından bir enstantane Öi?le - Alq.am ve Gece 

(Yazın 3 üncü sahif€dej ~-----------~ 

İşle halis inı.an ve Türk \'a
sıllarından mutlaka emin olun
ması gereken bu muharrirlere 
karşılık. ö'•le bir yazıcı sınıfı da 
•ar ki, tehlike~· i bizden fersah 
fersay uzak görmekte; hatta 
tehlike isareti \"erenleri panik 
uvandırmak ciirmile su('landır
nıa,·a kadar gitmektedir. Bu 
cin~ yazıcılar - ki mayaları id
raksizlik ve cesaretsizlik ha -
murundan yuğurulmadır - teh
like işareti \'erenleri imzaları 
altında suçlandırma~·a cesaret 
2östere'meseler de, onlara her 
rasgeldikleri ~·erde itirazlarını 
!fifahi cerçevede .fışkırtmaktan 
çekinmezler. 
Şimdi bakın size birdenbire 

ııe söyliyeceiim: 

insanca. akıllıca, vi<'dan1ıca, 
mert('e tehlike işareti verenleri 
suçlandıran her telakki. aınaıa 
dikknt etsin k i; mes'ut ettiği ve 
ekınei!ine y:ıfr sürdü:.-U, sadece 
ve ~adece milıverdir. 

Dikkat, dikkat!!! .. 
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DlıNS 

SAL0,·1u 

l3eyoğlunda, zabıta tara • 
fından basılan bir danı salo

nunda, tamam, 30 çift gayri· 

~hlaki vaziyette yakalanmı§ ! 
Bir ç;ft, üç çift değil.. 30 çift.. 

Bazı m;,.sum ve saf aileler, 

«dans salonuna gidiyorum» 

qiyen kızlarına müsaade eder

le.-. Bu hadise kulaklarına kü
;ıe olsun! 

UÇ SARHOŞUN 

MARiFETI 

Üç sarho§, Beıiktaıta, tanı
madı!darı bir evin kapısını 
çalmı§lar: 

- Bize rakı ver .• 

- A... Cıld ·dınız mı? 
Burada rakı ne gezer •• 

Sarhotlar, pür hiddet bağır· 
mışk.: 

- Bu ne bicim gazino? 
Sarhotların belki de hak

ları var?. 

İstanbulda gazino yapılmı
yan semt, bina kaldı mı?. 

I:.ADINLAR 

ÇOK MU UŞUYOR?. 

Bir tıbbi makale okudum: Ka
dınlar neden çok ÜfÜyor, diye 
soruyor ve uzun boylu tetki
kini yapıyor?. 

Kadınlar çok ütüm::zler 
Ü§Ür görünürler ki, kürk man

to, arjantin vesaire alımın, 

diye .• 

ESKi DEFTER 

KARIŞTIRIYOR 

Vatan refikimiz çok ho§ 
bir spor muaabakaaı tertip 

ediyor: Efendim, on be§ sene 
evvel çıkan eski , Vatan' refi
kimize ait kupa hala sahipsiz 

duruyormuf. Şimdi, bir maç 

tertip ederek, bu kupayı bir 
kulübe verecekler?. 

peki ama, arkadaşımız, ne 
cabuk eski defterleri karı§hr
mağa batladı?. 

AHMET RAUF 

Bu, ne kadar sür'at?. 
Bundan altı ay kadar evvel E

yüpte, bir sütçü, pis kunduralarını 
silt güıtümüııün içine koymuştu. 

Bu manzara, mıııtaka doktoru ta
rafından görülmi:_ş, sütçü hakkın
da tak>bata başlanmıştı. 

Gazetelerden öğreniyoruz ki, 
sı:tçünün muhakemesi henüz yr:
ni yapılıyor. 

Sütçünün •bu hareketi umumun 
sıhhatine taalluk ediyor. Hadise 
vuku bulduıtu zaman hayl.i neşri
yat da yapılmıştı. 

Bu sütçünün hala, cezalandırıl
mamış ve muhakemesinin henüz 
yeni yapılmakta olmasıııa hayret 
edivoruz. 

BCXRAN CEVAT 

• 
cıvarı 

Bazı kısım!arda iki 
kattan fazla ev 
yaptırılmıyacak 

Bevazıdın Marmara denizine 
bakan semtine mahsus o:ınak ü
zere veni bir imar pl.anı projesi 
hazırlanmıştır. Plana göre Bevazıt 
camimin ıtüzellie cni bozmamak vel 
maktan ııörünebilmesi için bu kı
sunlardaki evlerin iki kattan fazla 1 
inşa edilmemesi kararlaşmıştır. 
mevcut evlerin katlarıııa doku -
nulmıvacak yeniden inşa edilecek 
binalarda bu usul tatbıık edile -
cektir. Beledıve. ileride ileride iki 
ık.attan ıCazla katlı evlerin katlarını 
Ylktırma yoluna gidecektir. j 

Orta Anadoluda mükemmel 
bir ıose 

27 yıldanberi üzerinde çalıı;ıl -
makta olan Konya - Beyşehri - Ak· 
seki - Manavııat istikametındelti 
büyük şosenin inşaatı bitmiştir. 
Bu suretle dünden itibaren orta 
Anaciolu Akdenize mükemmel ve 
veni bir kara yolu ile baifüınmı.s 
ohnaktadır. 

Bir İranlı tabiiyetimizden 
çıkarıldı 

İran tebaası iken 17 - 5 - 1939 
tarihinde vatandaslıihmıza alın -
mıs olan Mehmet o,itlu Alı Asva
rın; devletimizin eınniyetini_ih -
lal edecek mahiyette efal ve ha
rekatı görüldüğiinden vatandaş • 
lıktan çıkarılması Heyeti V ekilece 
ıkararlastırılmıştır. 

----v-

Daktilo makinesi buhranı 
ve bir emir 

Piyasada daktilo makineleri oa· 
halılasıp yok denecek derceede 
azalmıştır. Bunun üzerine tekmil 
resmi dairelerdeki makineler hak
kında yeni esaslar tcsbit oluna -
rak Dahiliye Ve.kiıletince aliıka • 
darlara bildiri~tir. 

Emre .11öre daktilo makineleri 
tatil saatlerinde mutlaka 'kapak -
]arı kapatılarak kilitlenecekler ve 
her hafta temizlik yapılıp yajila
nacıııklar<lır. Kaı!ıtlar, makine ü
zerinde iken lastikle yazı silinmi
yeclli<tir. Elmekten tasarrı:f dü -
sünccsile hicbir suretle fazla kop
ya çıkartılmıyacaktır. 

--v--

Hangi cemiyetler paralarını 
Merkez bankasına 

yatıracaklar? 

Devlet Demiryollaır. posta. or
man. vakıflar. limanlar, hava vol
Jarı. hudut ve sahiller. beden ter
biyesi umum müdürlükleri ile Kı
zılay, hava kurumu. çocuk Esir -
~eme kurumu. İzmir verem mü
cadele. milll iktısat ve tasarruf, 
Türk maarif. Turing klüp. hukuk 
ilmini yayma. tifti.k - Türk dilini 
yayma. Türk tarihini tetkik gibi 
I?l{!nafü umumiveye hadım cemi
v<:tlerin de nakit mevcutlarını 
Cumhuriyet Merkez bankasıııa ya· 
tırmaları usul ittiha7 olunmuştur. 

~-

Berberler cemiyetinc!en 
izahat iıtendi 

Berberler cemıyeti •mektep a
çacağım!.• vadile berberlerden 25 
er kuruş toplam~ fakat el'an 
mektep açılamamıştır. Bu suretle 
600 lira kadar para biriktiği aııla
şlmıştır. Cemiyetin bir türlü bir 
mektep açmağa muvaffak olama· 
ması esnaf arasında hoşnutsuzluk 
tevlit etmiştir. Ticaret müdiirli.i.
ğii berberler cemiyeti idare he· 
yetinden bu mesele hakkında l?a
hat isetmiştir. 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 92 

GÖ,Z~Y AŞLARJ 
~ ETEM iZZET BENiCE 

Adam soyayun. 
Adam vurayım'. 
Dedim. Güldü: 
- Hadi oradan be moruk, sen 

lı:İm adam soymaok, adam vurmak 
kim?. 

Dedi, seslendi: 
- İspiro at şu serseriyi dışa

rıya. Boşuna kafa patlatıyor. 
Ve .. İspiroya kalnıadan Ayazın 

tavfası: 
- Haydi uç buradan ... 
Diye koltuklarıma girdiler. Ci

gara kiığıdı ııibi, saman çöpü gibi 
hafif ve dayanıks:zdım. Itip kak
makla değil, üfürmekle dışarıya 
çıJttım!. 

Soka~a ölüm çıktı! 
- Sinema kapısL 
Tiyatro kapısı!. 

Bar kapısı!. 
Diye düşündüm ve .. ilave ettim: 
- Herhalde iki müşteri çıkar ... 
Kafamın içerisi bir sinema kur-

delfısından farksızdı. 
- Para isterim!. 
Çanta kaparım!. 
Boğazlarıııa atılırun .. 
Diyordum. Ve .. bu hırs, bu ka-

rar, bu öc; kuvvetimi yerine getiri
yar, ayaklarıma takat veriyordu. 

Yürüdüm!. 

- Kul sıkı.şrnayıııca bızır yetiş
mez ... 

Derler. Pariziyananın önüodey
dim. Kafamda her şey vardı. Bir 
kadın ve .. bir bey çıktı. 

Garsonlar önden koşuştular. 
Hıususi araba geliyordu. 

50 milyon olmaya 
ır.ccl:uruz 

Yarın, Türk;yedc, üçüncü umu
mi nüfus sayımı yapılııor. 1~:7 ve 
1935 senelerinde yapılan birinci 
' 'e ikinci nüfus sayımı, bize bariz 
bir şekilde anlatmıştır ki, memle· 
ketimizde, nüfus artışı, gittikçe 
yükselen bir nisbet i~inde seyret
mektedir. 

1940 nüfus sayımı neticesinin, 
bizi çok sevindirecek yüksek bir 
l:ekün kaydedeceğinde şüphemiz 
yoktur. 

Nüfus. Türkiyenin ana· davala
rından biridir .• Bcgiin .artık an
laşıln.u 11:tır ki, niifu-., bir n1emle -
ketin hazinesidir. Nüfusun iktısa
di elıcmmiycti, siyasi t>hen1miycti, 
askeri ehcn1miycti vardır. 
Ya~amak, daha iyi ya!\amak. da

ima varolmak için, müt~madiyen 
çoğa1mahyı7. Topraklarımızın gc
ni•liğine nisbctlc, bugünkü nüfu
sumuz azdır. 

Türkive. mes'ut Türkiye 50 m·l
yonluk müstakbel diyardır. Bu 
istikbal cok uzakta dei(ildir. Tür
kiye, iftiharla s<iyliyehiliriz ki, çok 
doğum kaydeden bir memlekettir. 
Dünyanın bircbk memleketlerin
de, doi':um nisbeti, bizden cok aşa
ğıdır. 

Bizim nüfus politikamızdaki •· 
sıl meselemiz. doğanları yaşata -
bilnıektir. Maalesef, kiirük çocuk
lar arasındaki velivat biraz fazla
cadır. Fakat, yeni doğanlar ara
sındaki bu vefiyat nisbeti şayanı 
şükran derecede, ı:ittikçe azal -
maktadır. 

Devlet. umumi sağlık, çocuk ba
kımı, köy hıfzıssıhhası mevzula -
nna dair geniş ve faydalı propa· 
gıında ile me<ı:11ldiir. 

Öniimiizdeki yıllar ve asırlar, da
ha büvük, daha kalabalık, daha 
müreffeh ve mes'ut bir Türkiye
nin çağı olacaktır. 

RESAT FEYZİ 

Bir ki.tip adil ve katibi ağır 
cezaya verildi 

Mubadil bonolarını taklitten 
maznun olanların muhakemeleri
ne dün devam olunmuştur. is•an
bul üçüncü noteri Hüsamettin ile 
başkatibi Kemal <le. bu sahtekiır
hk yapılırken ciro muamelelerin
de iki resrıll yanlş ve kontrolsuz 
y!l1'.)ıştırmak suretile vazifeyi 
ilunal iddiasile davaya ithal e<lil
mi.<lerdir. Dünkü celsede mazrıur.
lardan Ali Fuat ve Nıhat dinlcn
mislncir. 

l~üÇÜK HABERLER 1 
* Amerikalılar Ege havyar ve ba

lık yumurtalarLna talip olmuşlardrt. * Dün şehrimiz ağır ceza mahke
melerinde 11 sahlck8rlJ.k: vak'ası gö -
rülmüştür. Diğer davaların yilzde 27 
sini de izalei bikir teşkil etmektedir. * Mevcudu zaten az oJan gravyar 
peynirlerine narh konulmasıoa lüzum 
görü.lmerniştir. * Hasköyde oturan Abdülkerim kı
zı Fatma mangal yakarken etekle -
rioden tutu.şmuş ve tedavi altına a-
lınmıştır. • * Bahçekapıda bir ecza deposunda 
kasden yangın çıkarmak. suclularından . 

14 yaşında Mustafa ha:;lalanarak tev
kifhane hastanesinde ölm~tür. Yan
gın mubakenıesıne dün 2 inci ağır ce
zada devam olunmuş ve dava şahit 
celbine kalmJştır, * Villyet parti idare heyeti reisi 
İzmir meb'usu Reşat ~Iimaroğlu Ça .. 
talcada tefti~lcr yaprnı~tır. Bugün de 
Bakırköyüne cidecektir. * Şehrimiz ticaret odasında yeni 
idare heyeti intihabı celecek toplan -

tıd> gönişülecelr.tir. * Dış ticaret umum müdürü Ser -
vet Berkinin Türk - Yueoslav a!yon 
bürosu azalığına naklolunacaiı söy -
lenmektedir. 

Şoför atladı. Arabanın kapısını 
açtı. 

Ben de sokuldum. 
Kafamdaki herşeyle sokuldum. 
ILrsla. hıncla, öcle sokuldum. 
Bir elimle kapıyı "akaladım ve 

bir elimi onlara uzattun: 
- Parrrra ... 
Kadııı da erkek de ecnr-bi idiler. 

Garsonlar ve şoför beni kovala -
mak istediler. Erkek elile işaret 
verdi: 

- Durun. 
Ve.. cüzdanını çıkardı, bir lira 

çekti, kadın frans12ca: 
- Hayır. 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Bes lira veriniz, benim için .. 
Ve .. erkek hiç ses çıkarmadan 

beş ka.i:(ıdı avucuma attı. Çıldıracak 
l?ibi idim. Sesimin bütün gücile: 

-Mersi... 
Mersi! ... 
Dedim ve.. hemen sağa sola, 

öne arkaya bakmadan koştum!. 
Bu sevinişin ölçüsü yoktur. . . . . . . 
Doğru meyhaneye döndüm ve .. 

kapıdan l(irer girmez seslendim: 
- İspiro doldur bir tek!. 
İspiro yine duymamazlığa geldi 
T'!Zııaha ilerledim; yine: 

Usu~tJü~ 
ikramiye 
Bir çok belediyeler 

gelişi güzel ikramiye 
vermişler! 

Belediyelere ait teftis layihaları- ) 
nın ve ıbütcelerıııin Dahilive Vr:
kfıletince tetkık . ndc birçok be -
lediye bütcclcrinde memurlara ik
rmnive, mükafat. tazminat veva
hut da belediye reislerine cikra -
mn-e• namile tahsisat konuldui!u 
havretle görülmili;tür. 

Bunun üzerine Dahiliye Veka
let: l>eledivelere bir emir gönder
mistir. Emirde: belediye medı..>
lerinin varidatları kanuna uyırun 
olan tevzi ve tahsis etmekle mü
kellef oldukları bildirilerek kanu
nun müsait olmadığı ahvalde be
lediye meclislerinin ilrramiye. taz
mınat veva sair namlarla koyacak
ları tahsisatları saded<!n amiri ita 1 
ile muhasibin mes'ul tutuJa<:ai?ı 
kav<lolunmaktadır. filmir mucibin· 
cc bu kabil ikxamive ve mükiı -
!atlar verilmisse bile ııeri alınıp 
aliıkadarlara tazmin ettirilecektir. 

Kırtasiye n:ırhına riayet 
edilmiyor! 

Kırtasiye fiatlanna narh konul
duitu ve azami kar nisbetleri ta -
yin olunduğu halde eran bazı yer
lerde me)<tep levazi.matını fahiş 
fiat istenildiği haber alınmıı;tır. 

Bunun üzerine yapılan ş:kavet
lerin tetkikine ve kırtasiyecilerin 
kontrolüne gcci~mistir. 

----v---

Hülleci filime çekiliyor 
Tanınmıs muharrir B. Resat Nu

ri Güntekinin cHülleci• komedisi
nin filme çekilmesi karru:la;;hrıl
mıstır. 

Sehrimizde ilk sahnelerinin a -
lınmasıııa baslanılan film bitince 
çoğaltılarak Halkevleri sinemala-
11nda oynatılacaktır. 

POLİS 1 ve 
1\-'APKEMELER 
ı--

Esnafı dolandı
ran bir katip 
tevkif edildi 

Esnaf cemiyetleri müşterek bü
rosunda evvelce •katiplik ve tah
sildarlık yanan Bul.11aristanlı Muh· 
sin isminde biri dün dolandırıcılık 
suçile yakalanarak adliyeye ve -
rilmistir. 
İddiaya göre Muhsin birook es

naftan: 
•- Size cüzdan vereceii;i.m ... Cüz-

dansız çalısılmaz !..• ı 
Diye para toplamış ve ayrı<:a da 

bu cüzdanları cıkarmak ·için takip 
masrafı da almıştır. Fakat bilaha
re ne cüzdanları çıkartmıs ve ne 
de aldığı bu paraları iade etmiş-
tir. . • . 1 

Dün saba1ı Bevo.11lunda bır bak· 
kaldan sigara alırken para aldığı 
esnaftan b iri ve biliıhare birkaçı 
kendisini tanımış: 

DÖNMIYEN FiLO 
Büyük Tarihi Tef'rika 

No. 17 Yazan : RAHtv.i YAGIZ 

« Midilli » açık deniz korsanlığ! 
ile yapılmış yaman bir gemi idi 
Geminin manevra kabiliyeti de 

{cvkulütlc itli. A<leta ~ü\:arinin en 
ufak dümen inhirr.•larına kolay· 
ca ve çarçabuk itaat eden gemi bir 
gambot çevikliğini huiz bulwıu -
yordu. 

Bunlardan başka heniiz o za
manlar taanın1ün1 etıncmiş olan 
hava defi makineli tüfekleri Ya
vuzun ırüvertesinc 6 tane olarak 
yerleştirilmiş.geminin baş ve kıç 
ç•-;aklıklarına da bu çeşit silfıhlar 
konulmuştu. 

Projektörlerinin kutru geniş ol
mak itibarile tevcih ettiği buz -
meler, gemiye gece hedef araştır
malarında büyük kolaylık ve is
tifadeler temin ediyordu. 

Yavuzu'"' akınlarında topcu subaııı 
(ş•mdi emekli amira~) 

Mehmet Ali kaptan 

Ilulô.!;:a: Yavuz, o zaman bu tip 
bir ha~p gemisinde bulunması i
cap eden her türlü evsafı haiz. mu
tasavver her türlü tesisi havi idi. 

J\lidillive gelir.ce; bu knıvazör 
acık deniz korsanl:ğı ga;vesile in
şa edildii!i irin sür'at ve manevra 
kabiliyetinln fazlalığı nazarı iti
barc :.ılınmıs, binaenaleyh top a
dedinin fazlalığına itina ı;österil
diği halde, geminin sür'ati nok
tai ıı2zarından yüksekliğini mu
hafazası için 10 bucukluk top larla 
teçhiz edilmiş, sonradan, Osn1anlı 
donanmasına iltihakından blr 
müddet ı;:rçince, Midillinin birinci 
zırhlı (ırkada ikinci gemi olması 
üzerine bu toplar on beşliklerle 
dej\'iştirilmişti. 

Bu iki gemiye Türk denizcileri 
Baba - OP;ul ismini takınışlardı. 
Birinci zırhlı fırkayı te"şkil eden 
Hamidivc ve J\lecidiye kruvazör
lerinin de (Hemşireler) ismi ha
tırlanıııca birinci Osmanlı zırhlı 
fırkası baba, oğul, ikiz hemşire -
!erden mürekhep bir heyet ismile 
anılıyordu. 

Karadenizdeki Carlık donan -
ması, hafif bir filo halindeydi. Bi
dayette Yavuzla Midillinin iltiha
kı hesaplanmadığı için, Çarlık bu
rada büyük saffıharp gemileri bu
lundurmayı lüzumsuz görmüş, fa
kat Yavuzla Midillinin Osmanlı 

AVRUPA HARBİNİN 

donannıası ,,ahitleri arasına giri
şinden sonra bu hatanın ehcnımi
yetini anlanıış, tamiri iınkinlarını 
aranıış, lfııkin nıu\iaffak olama -
mıştı. 

Çünkü, Sivastopol tezgahların -
da Yavuzun sık sık ziJaretleri yü
zünden harp içerisinde değil bir 
gemi in5asına kalkışmak, hatta ta
mire ihtivaç gösteren sefineleri bi
le kızağa çekmek mümkün ola -
mıycrdu. 

Ya\'uzUn Karadenizde ilk bom
bardımanı, Odesa şehrine yapılan 
baskın, ikinci>i de Si,astopol li
manile şehrinin topa tutulmasıydı. 

Bundan sonra, Çanakkale bo -
ğazında sıkışan harp vaziyeti yii
~ünden Amiral Su~on Büyiikdere
de stim iizerinde beklemek, her 
dakika boğaza koşmak bazırlığile 
bir miiddct Karadenize açılama -
mıll', IC.aradenİ7. ccvclfln)3rır..a :ıra 
vermiş, Amiral Kolcak da bu fı=
sattan istifarie ederek bütün sahil 
şehirlerini vakit vakit topa tut -
mus, Karadenizde har vurmuş, 
harn1an savurmu~. cirit oynamıştı. 

Yavuz, 1915 haziranında. Anıi
ral Sus!lnun ~iddetli bir mukabele 
lrnrarile pe$İnc J\lidi!liyi takarak 
boğazdan çıktı. Karadeniz sahilini 
takiben Üııyeye kadar çıktı. Son 
olarak Hopayı bombardıman eden 
Rus destroyerlerini aradı, bula -
madı, bir gece vaziyetinden isti -
faı!c ed~rck rotasıııı Sivastopola 
tevcih etti. Boğazdan nyr ılışınm 
üçüncü gür~ii sabahı, Sivastopol; 
Yavuzun dehşetli sah-olarile göz
lerini açmış bulunuyordu. 

Yavuzun 28 lik miithiş topları 
şehri bir cehennenı kasırgasile tc
nıellerinden sarstılar .. Sivastopol 
kışlası, tatbik edilen boyama u
sulile ı:-izlcnnıiş oldu,'\'u halde bu 
baskından masun kalamadı. Yir
mi dakikalık bir ateş safhasından 
sonra Sivastopo1 iyice tahrip e~ 
dildiği halde muzaffer gemi bu 
sefer de Karadenizin Rus sahille
rini yoldıya yoklıya dönüse geçti. 

Amiral Kolçağın deniz kuvvet
leri Yavuzun bu cür'etkar baskı
nı karşısında birer köşeye sine -
rek kendilerini kurtarmak kaygı
sından başka hiçbir arzuya tabi 
olnıanuslardı. 

Ufak limanların dahi hatırını 
sorarak, her köşeye bir kaç mermi 
savuran Yavuz, Boğa7.a dönerken, 
Karadeniz bağazında da tuhaf bir 
hadise cereyan ediyordu. 
Boğaz kumandanlığı gerek Rus 

destroyerlerile tabtelbahirlerinin 
Boğaz dışından hücumlarını me • 
netnıek gerekse muzaffer Türk a
miral geınisinin ric'at hattını te
min, boi!az methal:ni tehlikeden 
masun bulundurmak kararile ve 
Midye arasında bir devriye kara
kol hattı tesis etmişti. 

fDt'va.mt v~r) 
c- Vav sen mis'.n? .. ~erede bi

zim cüzdanlar ... Sökül bakalım al
dıiiın paraları geri! .. • diye yaka
sına yapısmışlardır. 

BİR MÜDAFAA 
IYEN1 l\llESELELERİ 

esasen kendi menfaatini hesal> et
meyi bilmekle de şöhret kazan
mıştır. Komşularilc ihtilafında 
nerelere kadar gidebileceğini dü
şünür. Onun için ister Berlin, is
ter Londra tarafına teveccüh gös
tersinler, Tokyodakilerin vaz,iye
tine Jıayret etmemek lazım!. 

Kısa bir zaman içinde bu suretle 
kendisinden paralarını istiyen ci
var esnafııı sayısı 10 u bUılmuştur. 
Nihayet hadıse Sultanahmet bi -
rinci sulh ceza mah:ke.mes:ne in -
tikal etmistir. 

Muhsin mahkemede.ki müdafaa
sıııda: 

c- Ben bunların cüzdanlarını 
yaptıraca·ktun. Fakat vaktim ol
madı. Yine yaptıracaJtım! . .> de -
ımisse de tevkif olunmuştur. 

- Doldur bir tek. 
Dedim. Sesim daha tok, daha 

kuvvetli idi. 
Ayaz da yerinden kımıldadı. İh-

timal içlerinden söyieniyorlardı: 
- Bu ~ece beliı arıyor!. 
Yine düştü!. 
Balta olmak istiyor. 
Ayazın kmııldanrnası da bunun 

içindi galiba!. Belki dışarda içlen
miş ve .. bu hızla içeriye girmiş o
labilirdim. Bu hızın sonu onlar için 
cinayettir!. Fakat. ben hiç oralar
da değildim. Onlar da taarruzu ilk 
önce benden bekliyorlar ve İspi
ronun diyeceğine bakarak hare -
'kete geçmiyorlardı!. 
İspirodan yine ses çıkmayınca.. ( 

beş liralı~ı teı.gahın üzerine attım: 
-Doldur be ... 
Dedim. İspironun yüzü birden 

dej:isti. Sırıttı: 
- Emret pasam!. 
Dedi, kadehi önüme sürdü ve 

yumuşak, kandırıcı bir sesle ilave 
etti: 

- Meze de ister misin, ne verr:
yim sana?. 

Cevap \•ermedhn ve .. ona cevap 
yerine hemen boşal.an ikadehi u
zattım: 

(Devamı var) 

Saıılarla 
beyazlar •. 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Uzak Şarktaki japon tehlikesi 
Amerikalıları düşündürüyor. Fa
kat korkutmuyor. japonların ne 
yapacakları ,Amerika kıt'asını ne 
suretle tehdit edebilecekleri me
selesinin Amerikalılarca çoktan-
1.-ı·i muhtelif zaviyelerden tetkik 
edildiğini söylemeğe lüzum yok. 
Şimdi Berlin - Roma - Tokyo mih
verinin vi~cude gelmesi üzerine 
o tetkik mevzuu büsbütün günün 
meselesi oldu. Amerikalı muhar • 
rirler kaç senedenberi japonların 
Çinde meşgııl olarak bir taraftan 
da umduğunu elde ederoediğin· 
den ister istemez şiddetli bir. in
fiale kapıldığı fikrinde idiler. Öy
le ki bu infial, diyorlardı, japon
ları daha ileri giderek tehditkar 
kararlar alınağa da vardırabilir. 
Şimdi ise Alman 1,talyan ve ja

pon ittifakından filiyat sahasında 
neler çıkabileceği yahut da bunun 
kendilerince ümit edilen neticeyi 
verip venniyeceği vekayi ile gö
rülecek. Alemde hiç bir ıeıe şaş.
mamalı imiş. Bele politika dün
yasında. Onun için 937 misakın· 
danberi japonlann bir gün müs
takbel Avrupa harbinde vaziyeti 
acaba ne olabilir?. diye düşünü
lürken Tokyoda askeri fırkanın 
ııalebesile japon - Alman - İtalyaD. 
ittifakına gidilebileceği tahmin 
edildiği kadar eski nesil diplomat
larmın sözü dinlenerek Londra 
ile anlaşmak yolunun tutulacağı
nı da düşünenler vardı. japonya 

Geçen umuıni harbe iş.tirak ede
rek Uzak Şarkta mevkiini daha 
kolayca kuvvetlendirmiş olan ja
pony;ı o harpten sonra dünyaya 
ı:eni bir nizam verilmek üzere ak
tedilen !11illetler Cemiyeti misa
kıııa, liahrimuhitikebire taallUk 
eden dokuz devlet muahedesine, 
daha sonra harbi kanun harici i
lan eden Briyan - Kellog misakı
•• karşı hep şu nazarla bakmıştır: 

Avrupa ile Amerika elele ve
rerek japonyayı kıskıvrak bağ -
lamak istiyorlar. Bütün dünyanın 
beyazlara kalmasına, Sarılar, ar
tık yasaP1ak imkanı bıralaııama
ğa c;ıılışıyorlar. Onun için ne ya
J!IP yaparak mukavemet etmeli. 
japonların şu S<1n yirmi senedir 

ı:ayret ve faaliyetlerini dost düş
man her tarafa beğendirecek su
rette arttırmışlar, her sahada ça
lışmışlardır. Fakat muhtaç oldu
ğu iptidai maddeleri hariçten ge
tirtmeğe mecbur olan japonya 

birçok müşkülat karşısındadır. 
Hayatın türlü çetin imtihanları
na karşı sinirlenmeksizin ı:iller -
yüzle mukavemet etmeyi ve her 
müşkülün içinolen sıyrılmayı bi
len japonya için de sabır ve ta -
Jıaınmülüıı bir haddi vardır. Ha
yatın müşkülitı daha artmakta 
olduğu tahmin edilebilir. Buna 
karşı ilaç olarak da uzak ufuklar 
gösterilmekte ...e şöyle denmekte
& 

- Yakında tltlnya yeniden bir 
twJ..ime u~yacak, japonyancıı 
kin bü)'ilk olacaktır. 

Sovyctler BirJigiııİll 
vaz:iyeti . ııJ 

Yazan: AH.'1ET ŞÜKRU ES~ 
l;. I" k · 1 d · zaııı••• ç u pa t ımza an ıgı . 1 ş~ herkesin aklında beliren sua 

idi: ... i• b• 
-Acaba Sovyetler Birhgıu ~· 

nak karşısında vaziyeti ne ola<• 
tır?. . ,,.,ı 

Bu suale aranan ce' ahı so ;di# 
gazeteleri birkaç gün soııra >0 ıt· 
!er: Sovyetler Birliği ön« P~ıcr 
tan haberdar edilmi-tL soo' cc· "(" ··te\' 
paktı kentli ııleyhlerin~ ınu 

1 
el• 

cih bir hareket olarak kabu ıaa· 
menıektedirler. Ve lıarb:n h•ı;w· 
gıcındanberi takip ettikler• 1,rı 
raflık politikasından ayrıh11•.,,ı 
irin bir sebep yoktur. Bu, S0'1;ı1 ~ 
vaziyetinin sanıimi bir izahı .0 ı~ 
Yoksa Sovyetlcr vazh·eti bU k) .~ 
da kabul ettiklerini bildirnJC·tı'" 
istiyorlar?. Bu noktaları arat t."li~ 
cak değiliz. Yalnız Sovyetler. ~.,. 
mi organları vasıtasile pakt ııııil 
•ısıııdaki vaziyetlerini iıab c 
bulun'!yorlardı. tltti• 

Bir lngiliz gazetesi, So\'eY bii-J~ 
Balkanlardaki Alman teşeb IO" 
ne karşı tedbiı· alınmak üıt'f"w 
giltere ve diğer Balkaıı de• c• ıı. 
rile temasa geçtiklerini ya• ·. ~o 
Tas ajansı derhal bu habc'sal'" 
tekzip etmiştir. BinaenaleY~. dt• 
yctlerin Romanya eınrivak110 

bV 

memnun kalmamakla berab•;~ıd' 
na karşı tedbir almayı, h•; jo• 
tedbir a,lmıya karar verse~·. "gib~ 
giliz gazetesinin bnhset~ığd•.·,ıil' 
Ingilizlerle bir işbirliğioı 11

' 

mediJli aıılaşılmaktadır.. . ~•P'' 
Sovvctler Birliği, .ikuıcı ~ı:r 

talist devletler harbi• adıll\0ıııl 
diği hu mücadele içinde ~1 

• p<>; 
~a.lmavı bir seneden~cri barı~~bv1· 
litıkasının ana hedefı olar•~ r~i·· 
etmiştir ve Sovyetler Bı~ ',,ıe 
böyle bir politika takip e ıı ... ~ı 
cebreden .cbep, dün ne kad•'..,ıl' 
ise, bu~n daha büyük .k~• Ö(ıa 
varittir. So,·•·etler BirliJ:10

10 d•" 
m.ihver konıbinezonu karşıs~,f 
ki vaziyeti, biraz daha ıaYıfl . 0~ıt 
tır. Bununla beraber, So•l 00d> 
Birliğini siyasi satranç 0Yll;1,1ıı1 • 
mat olmuş ve hareketsi• •;\dil· 
telakki etmek de doğru d~~iı·•r 
Sovyetler sulhu korumak 15 

0
;;•' 

lar. Fakat hiç bir devlet, cn~c°;' 
sahasmın tehlikeye düşı11es; 1 ,ı· 
hayati menfaatlerinin ayak,~1 ,,.. 

tına alınmasına kanı• kaY'~ııı:i'" 
yirei vaziyetinde kalam••· y•"" 
böyle bir vaziyette kalnıok ,~ı:r· 
felaketi davet etmek d•"'.,.,ı ' 
Sovyetleri artık kendi eın.0~;,!•'" 
lerini ve menfaatlerini pııı f'ıı • 
dan iciz vaziyette gösteren \·e*;eı 
lar, bu büyük devletin 1<u• ~,,,ı· 
inkar eden bir mübali\gaY

8S•''·'' 
maktadırlar. Bu, biraz da ·~i~ııl· 
komşumuza karşı bürnıctsı t•' 
Hakikat sudur ki Sovyet10'\e•· 
dünya mücadelesi başlark'0j,0:Jı° 
di politikaları bakmıınd•0 .. ,ıi • 
rıııa gidecek ve gitmiyrcc\,,~P( 
yellerle karşılaşacakların!d',,ırr' 
lamışları;l.ı. Romanya h• ~·;diıt' 
şüphesiz, hoşa gitrniyecek $"~ 
terden biridir. Fakat bunu0~ ~' 
yelleri harekete sevkedeC'.d< ,.. 
hadise teşkil edecek derce 01ı<'~ 
hemmiyetli bir mesele olUP ~ '' 
dığna en iyi karar verebi~•·~,pıl( 
ziyette olan da Sovyetle~ııı bil ~ 
teridir. Belki de, şirodih~.,.ı<ti", 
yapmazlar. Romanya had• .. 1ii i'r 
Moskovada uyandırdığı ]ıool•'' t' 
tıbaı Almanlar da anlantt!i ri il'.,; 
!ardır ki, bir mii<ldetteP~~ el(~~ 
!inde bulunan Alman büY0t~ iC' 
Sclıulenberg, izahat vcrP' il' 
Moskovava koşmuştur. ,.1•~ 1ti' 

Bununla beraber, öyle ',r fi" ı-
.h~ il' yor ki Sovyetleri~ .~ bU b'I 

tika!ı tarafından l(lrt.ŞtlCl1 uslJ~ ~
kan teşebbüsündekı ın ıııiis",ı 
vaziyetleri. Alınanyan•." ,,ııdt<I/ 

(Devamı S ÜJ'~/ 

r:=======~ı Birimizin osrdJ1 Hepimizin D~ 
lı~' 

Beyoğlu post~,1,. 
nesi tek 111eJJl&l 1• 7 

·ı· "' idare edilebı ır 1el' 
ııost3: oe 

Şehrimizdeki taı~eııer1 "i:ı; 
ııraf ve telefon me~afi ııetJ ;t· 
memurların eavrı de"aJ1' 
hakkında şikayetler ~ı~ 
mektedir. JcOCS ı:ıe oı.sD 

Bu meyanda sast " bı' 
~stanesinde ıteCC _.,,ıJl' , 
~ . ftl"''' ••!l 
dan sonra tek bır •·ar•w_,ı 

h yretle ,. s01" 
rakılması a ttcıı ~ ıı' 
maktadır. Bu saa 0;;sıı,ıı·ııı6' 
harici telefonla ko j!aısrı ır.l' 
cuz olduP;undaıl GOrı bif el ' 
teaddit müracaatl~te ~-~ 
mur idare edeme pul "iıcl'' 
ıtraf vermek veY3 ucldet 01r ' 
istivenler uzun :aırııs.1'~ <c 
lemei!e mecbur ıcslal>,.,.. ııı' 

!ar: t.dare:ıiıı. en kezi t<'l<11e ' 
mühım bır ~ ıvar))l<_Aıf 
memurla bırakın 18~ 
merı tedıbir ~ 



f.N 80 
~AK i K-
r --r"rıanistana ve 
llgos lavyaya 
~ dikkat 

le\·~: 19 (A.A.)- Yunanistan 
liıar, İOSlav~ adaki vaziyelm in -
~lip t~l)·ada derin bir dikkatle 

ıaııı lnıektedir. • 
lıQ lt ~a gazetesi • '.\ uı;t><lal"ya -
"11 1~1 ili •atnana uyınağa ilı.tidar-
1<ıı;,~ ha~lığı altında Bulgnris -
i ~te~ldıi:ı bir te!ıraCı U<'"~et -
~. · rıu !el;:raf çok manalı
Sta 
~•n:p~ gazetesine göre İngil -
:"i ııı.·"_?"asi, diplomatik ve as
ı._,, ı:l~ı~•-·eı:ne ve Büyük Bri
~tı 1."'a~lup edilemediği hakkınti ~ir l~lış düşüncenin tevlit ctti
~lir ''Yasi buhran boş göster -

1 ·bDaha realist bir zihniyetin 
t nı Ulınası bir çok engellere 

~l,~şt':'· Si)·asi adamlardan mıi-
~ v hır grupun derin bir isti

L ~tttee: bilhassa reiimiıı cezri biı
"'i L ıslahı yolundaL.i te~ebbüs
ı~, ""ı:itnıiştir. :lferukı:ctin ilı
;•ıiı-,~"Ük bir nisbet dahilinde 
•ııı., •n müteessir olmal.tadır. 

~.ı/ 1~0nluiia ve Yahudiliğe kar
~ıı,,ıli il. tedbirler ancak yarı ted
l•ıı,,. t. Ve iki ınilıver dev \etinin 

Qıı,,,'lli1 kapamak irin ittihaz o
\• • Ut 

ı u~osı · 
'>ılın avya şu anda iki grupa 
~ ,,~~ ?ulunuyor. Bunların bi
ı.'.. ı,~. alemi, öteki de veni ile
."lls:ı ı\ etmektedir. Eski iilemi 
'ııı·o, ~en grup iktidarrla buln
~p ;.. eni alemi temsil eden 
Ilı. 'ıı, bir avuç genr!en ibaret
~4d llıleketıerinin istikb:tli kay
..,~Q•. •lan bu nençler mevkile
ı' r~ Vt!lendirmejle ~alı~ıyorlar. 

' 
tıdra: 19 (A. A ) - Kral ve 
d"• 

~ .ka Un Londranın bombardımana 
ti lan bir mahallesini teftiş et-

t) r. l<ra1 ve Kraliçe iş~i evleri
''>t '1l ederek sağ kal.:ınlnrla görüş-

r, 

. llıanya yolu açıldı 
~iQd ( ı_ İnci sahifeden devam) 
"""liqe hile h:i.len beş altı günde 

~ ~e \·nrılmaktadır. 

1 l •• ;h~l{LİYAT BAŞLADI 11 !·1 ıo 19 (A A ) B' 
1 ı 0 ç· . . - ırmanya 

~4/•tııı.ıtı~. g!_tme~te olan kam. -
~ ~l•ıııı buvuk bır kısmı benzın 
~ '•re •ktedir. Bir kısmında da 
li.'lıı llıc nıotörlerile makine Ak -
~· Las'•:ıtıur. Zannoluııdu~una 
-.._ lıııırı hıoda bulunan nakliyat 
,~~in arı hangi nevi harp mal
~; oıd:,daha büyük' ür'atle ihti-

dıı, ı:una dair taliın•t almış-

ı lıın~ lıtn} sayım yarın 
~">ı ~ ~ İnci sahifeden dewm ) 

,.., 0 aşabilecekler, doktorlar ve ..... it. 
~ ~<\\' •!erinde bulunaeaklardlr. 

l'<ıı l~t KAÇTA BİTECEK 
~~t.ıı.Un artış miktarını merak 

't ·°ı.t~ eg birbirlerine: 
~ • 'ııa.;~a Yıınn sayım kacta bite
~ '"l\t ~t\1 sormaktadır. Buna Sayım 

~ilıııu Uıın ekserisi glbi Azalardan 
' o. CubUkçuoğlu: . "'•t l .ı 2 den evvel bitmiş ola 
(,tn ce\>abını vermektedir. Fakat 

·~hit~ler r.ayımın bu mtiddele 
•rııec 1.ıı,_·o.ı;\llda eı:..ni zannetmcmektedır. 

~' c·· b~. iş saat on dörtten evvel 
~ ı,, b.~u merkezde bilse bile, 

~ıtı.k~t lene('cktir' .> müt<ıı!ea~ında 
-:ı'llç, adırlar. 

1 
l:.ıJa~~ nazarlarıian han.ı::isinin 

r. t.ak~gı. biLtubi yarın anlaşıla -
\ d• ·n 1 !allstik Umum müdur

t ~:Yınu tı.:!c.;;e k:ıdar bitirip 
ha~~l5 de radyo ile aldığı ne-

\ 
ıu, kırnıza nan ctmeği k.1rar-

1. r, 
. '<\'Q: . 

.. , i '• ıı:!N BEYANNAMESİ 
>~ lt.anb 1-diye reisi B. J.ütfi Kır
~1 "'>\• "1 haUuna hitaben bir be-

lı.~a, ~eşretrn_fştir. Bunda, bu gece 
tırı, • adar bı:A istl:na tekmil dük

t, llc.a::«;ık bulunacağı ve herkesin 
"<i.r ·~:~·~>h • 

tl1ı. . •i.t• larında meınurlara in-
• ı.e~ıd ... 
• •ıı.111,i 0~u. çabuk cevap ver-
~l'tı,%ırdrUerck ~ocuk.lannı sc1..aP 

~ llıt. .. an cbhı hemen 25 lıra para 
\' ·~c:ı-
<\ıı~'i gı tebliğ olunmaktad". 

VAPURLAR NASlL 
. İŞLIYECEK 
1t b 

' ı ha ır vapur ve trenın işleye-
) 1 r lı.~llldokı şay olar doğru 
~a lar, Perriik, I<adıköy, 

rı İ)'(5ve Şı 1' ti llayrye vapur

~ ··~dı.ı.tu tren..e:-i saymın bittrı:t 
'r~ • t dak katlan ıt ren ,.ıu-> .. ar·r ;ı~ 'i-.ı 1 el"rjne devam cdeN:'k-
' \ı ova . '•tıur~ ve lzmlr gibi yer re 

1 
i tı.n;•rın kaçta kalkaeağı hak
~ ll"'llL'ln idaresinin blr tcb

CilhJfemizde-dır 

" 

İspanya yeni l lngilterede 
nizamı kabul tayyare imalatı 

etti hızlandı 
Madrit 19 (A.A.)- Sııner, hui

ciye nezaretini deruhde ettikten 
sonra İsµan,·anın şimdi kendi va
ziyetini ve kendi hakkını bildire
cciini beyan etmiştir. 

Nazır sözüne de\·anı ederek de
mi~tir ki: 

•Kaybediletek bir dakikamız bi
le yoktur. Dünya hiidisatmın her 
dakikası, İspanyanın talihi ve is
tikbali ona bağlı olduö-ıı için, ya
kınılan takip edilmelidir.• 

Bir fırtınada 200 ki§İ öldü 
Bombay: 19 (A. A.) - 16 teşriniev

vcldc OOh Hindi!-tanı sahillerinin bir 
kısmnda hüküm süren bir fırtına 200 
kişinin ölmesine sebep olmuştur. !!a
sar 250.000 İngiliz lirası tahmin edil
mektedir. 

Alelacele bir çağrılış 
Londra 19 (A. A.) - Ljzbondaki 

Alman sefiri aleliccle tayyare ile Ber
line gitmiştir. 

Eyüplü Halidin 
bir marifeti 

ycnı 

( 1 lı:cl sahlfeden devam ) 
]andığını haber verM"ıtik. 

İhtiyar dolandırccı tevkifhanede 
de rahat durmamış ve dün yem
den muhakemeye ,·erilmiştfr. Ha
lidin bu seferki ouçu kendism<! 
sergardivan süsü veri'p mcvkufları 
dolandırmak istemesidir 

Kurnaz dolandır cı bilhassa tev
kifhaneye yeni gelen ve kendi ko
ğuşuna düşen mevkufların kar~ı
sına çıkarak; 

•- Ben sergardiyanım.. Para 
ver de sana yatak bulayım!.. ifa
desile istifade teminine kalkış -
mıştır. Halit; naklen .kendi koğu
şuna ı:ıelen Ahmet adında bir katil 
mevkufundan •ben yeni serı;ardi
yanım!. dıye dolandırıp ı lir" 3l
ım1s,. fakat ı?ardiyanlar i~i seL ncc 
Halıt yakalanmıştır. Bu yeni su
çundan dolayı asliye 6 .ncı ceza 
mahkemesine verilen sabıkalı do
landırıc•nın davası dün şahit cel
bine kalmiı;t.r. 

·--<>--

Ç5rük apartmanlar 
( 1 inci salı.fcdPn de1•am) 

l'ittıkce arttığı su sıra<ia i~aat 
.malzemesinin ne sekilde tedarik 
cdildi2ıni tetki:'.t ett:rmistir. Ya -
pılan tetlcikat neticesinde in;;aat 
malzemesi olara~< cürük tel ve hur
da demirden isUade edildi" i ö-
rülmüstür. g g 

Bu kabil in.<aat sahiplerinin ek-

!Alman f ab:ikalarınd•ki 
tahribat lngiltereden 

fazladır 
Londra 19 (A.A.) - Harp cko -

ncınüsi nazırı Londra mıntaeasında 
ve Inı;iltcrenin sarkınd" buL.ınan 
birçok <ma';ithaneleri ziyaret et
miştir. Erbk. Kadın bütün işç:ler 
buralarda br.!mliıde bir gayretle 
calısma&:! Jdl.:. 

İscilerle konusan nazır demis -
t"r ılci: •İngiliz hava kı;vvetlerı, 
•• ~man akınlarına her defasır,da 
mukabele etmekte, Almar,yadaki 
sınai müesseseleri bombalan -
makta ve Alman taıryarele•tniı: 
İngiltcrede husule getirdii!i hasa
ra! kadar ve hatta iki misli fazla 
hasara! vapmaktadırlar. Alman
vanın en faal sınai mrnlakası olan 
Rur'da birçori: fabrikalar tahrip e-1 
dilmistir.• 

Nazır, tesrinisani ortalarına doil'
ru İngiHz tavvarelerinin adet v; 1 

kucret:nın nezaretin evvelce vaı>
mıs ol.dui?u tahminden vüzde 37 1 
nısbctınde faz.la olacailını ilave et· 
mistir. 

• 

Petrole ve yağa hücum' 
( l inci sahifeden devam J 

petrol istih"11i günde 200 vagon ı 
düşınüştür. Depolar ağzına kadar 
dolu ve nakil hatları ,·~, tr.rnamrn 
yüklü o]du~-u j(in ist1hsnlin tah
didine karar verılınesi yıllık istih
sali 6 milvondan dört milyona dü
şürmüştür. Tuna bu sene de geçen 
seneki gibi tamamen dcnduğu t.a.ı..
dirde istih" 1 daha az olacaktır. 
Yeni petrol nazırı Dimitrincin pt"'t
rol ve nakliyat meselesini ciddi bir 
suretle tetkik için hı• halta Ber
line hareket etınesi karart 1.1analı 
görünnıektedir. 

DUVARLARA YAPIŞTIRILA."I 
KA(iITLAR 

Biilı:res 19 {?1.A.)- Biikrcş tıp 
Ye kim,·a liboratuarının Juvanna 
asıığıdaki ibarrleri il>tiva eden b&
ğıtlar yapıstırılını.ştu-: •Kahrolsun 
Hit1cr, vasasnı İn~lltt:'rc. Bütün iyi 
Rumenler İngilterenin zaferini !e-
1ııeı1ni etmcktcdir!er.> 

P<1lis tahkikattan sonra bu 
kağıtların l~borntuarın akıl mü 
vazenc<i eksik olan bazı kadın 
müstahdemleri tarafından yapış· 
tmldığını bildirmiş!ir. 

seriya çürük vapıları sai!lamırnış G B / [ 
gibi halka sattıkları ve bu suretle 1 ene u gar ar 
vataııdasların aldatıldıkları da an-
l;ısılmı~tır. Bu hilevi önliverek hem OQ hsi 
vatandasları zararc!:ın kurtarmak 1 • • 
ve hem. de mahzu,·Jıı insaatı ön - (B11$makaleden devam) 
!emek ~zere. hurda demir ve tel- rupa ve Balkanlarda değil bir Bul-
lerle hıcbır ~n~aa~ va~tırılmıva - gar krallığının kalması, batta i-
~tır. Bu ıııbı k~msc.ere insaat talyanın bile müstakil olması ih-
mus~dcsı verılml\·ecek, devar.ı e- 1 !imali voktur. İta!-· dahi Alman 
den ınsaat durdurulacaktır . --..,..._ 

Askeri liseler 
şampıyonası 

Askeri liseler spor sam pi yona
sma bu sabah saat 9 da Fenerbah-ı 
çe stadında devam olunınustur. 

Bu sabahki karşılasmalar Ku - ı 
leli, Maltepe ve deniz lisesin'n 
~c:ıe .,,, gürbüz sporcuları arasın
da 400 metre kosu. sırıkla atlama 
i!Ülle atma gibi 16 kataııori üze ~ 
rinde vaoılmıstır. J:Ier karsılaşmıya 
dörder kisi girmistir. 

Kuleli lisesi soorcuları müsaba
kalarda bariz bir üstünlük elde et
mektedirler. 

---oo----

Fransada yiyec~k 
kıtlığı 

( 1 inci sahifedrn de1•am J 
ğildir ve vivemediklerini Alman
vava ııöndermi ve veya berabcı • 
!er:nde götürmevi itivat etmisler
dir. Her Alman askeri haziranda 
Fransaya gelir gelmez 10 vumur
tadan yapılmış omletle varını kilo 
etten piftek ve dolu bir kap sebze 
istem istir. 

Abluka sebcl>ile yiyecek rnad -
d<.' valnız simali A!rikadan gele
bılmektcdir. Visi hükU.ıneti nak
li) at meselelerini hallcdememistir. 
Ve Fransız milleti diiier bütün Av
rupa milletlerirı<len daha sıkı bir 
ia-se tahdidatına tabi bulunmak -
tadır .• 

l k:ıl~ söYle devanı cdıvor: 
cParıs lokantal:ın iki sınıfa av-

. rılıyor: Almanların vem<?k vedii?i 
lokantalar. Fransızların vemek ve
dil!i lokantalar. Terevaih valnız 
Almanların venıek vedıği lokanta-

ckted:r.• 
1 

zııferindcn sonra Alman nizamına, 
Alman ıJa:resine geçirilecek ve 
nazi Almanya Avrupada ve hakiın 
olduğu bölgelerde keııdisiııdeu 
başka söz, ordu, siyaset, istiklfil 
sahibi tek devlet bırakıruyacaktır. 
Şimdiki halde, her türlü imkanı 
gözününe koyup kıilı tatlı dille, 
kiih tazyik ,.e cebirle, kah işgalle 
kendisine bağladığı dcvle!lerı bi
rer birer hazmetmek yolunu tu
tan r\lınunyanın Bulgaristan için 
de bundan başka birşey diişL;tlme
diğinc her Bulgarın emin olması 
birinci sarttır. l\1ıittefik hali ile 
de, dost hali ile de, nazi idaresinin 
teessüsü sartı ile de Almaııyaya 
bağlanacak bir Bulgaristan zahir
de Dedeağnca, Yunan ve Yugos
lav Makcdonyalarına da götiiriil
se eninde ve sonunda Berlinin mi
desine l·arar semizlctilmiş bir lok
ma haline gelmiş olmaktan kurtu
Janııyacak ve fakat Alnıauyaııın 
mağlıibiyeti takdirinde de bugün
kü halini •fener yakarak!• ara
mak vaziyetine düşecektir. 

Hem, ne Yunanistan, ne de Yu
;;oslavya topraklarından birer ka
rısını dahi müdafaasız terkctmi -
ycceklcrine göre, Bulgaristan için 
Dedeağac ve Makedonya hulyala
rını tahakkuk ettirmek Dobrucaya 
kavuşmak gibi olmıyacaktır. Bu
nun iç.in Bulgaristan kan dökmiye 
ve sonunun neve varacai!ı belli ol
mıyan bir maceraya atılmak mec
buriuetindedir. 

Binaenaleyh konısumuz ve dos
tumuz Bulgarlara bir defa daha: 
•Öi(iit ,·eren cok. ekmek veren az 
olur ..• f..Özünü hatırlatmak ve yan
lış bir hesap neticesinde döküle
cek her Bulgar kanına vazık ola
taibnı sö,~Jemek ;verinde ve son bir 
dostluk vazifesidir. 

ETEM İZZET BENİCE 

lsoN24SAATI 
' içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana. 

f • dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: l\IUA..,fMER ALATUB 
Balkanların vaz.iveti günün me

selesi olmakta devam ediyor. Her 
tarafta siyasi faalİyetler kavdedi -
liyor. 

İngilterenin Ankara büyük elcisi 
Sir Nahbul Hugcssen Hariciye ve
kilimiz Şükrü Saracoğlu tarafın
dan kabul edilerek, bir görüsınede 
bulunmustur. Elcinin edindiği in
tıba sudur: Türkiye Balkan vazi
yetini vahim telakki etmemekte
dir. 

Dıi!er taraftan So!vadaki İngiliz 
e.lçisi Rende! de birkaç gün istira
hat etmek üzere şehrimize gel -
miştir. 

BALKANLARDA UMID.11 
VAZİYET 

İngiliz kaynakları Yunanistan 
üzerin_deki İtalvan tazvikinin de
vam etti[?ini bitdirınektedir. 

Diiier taraftan Almanlar da Ro
manvadaki bütün strateiik nokta
lara yerlesmektedir. Romanvada 

Sovy~tler birliğinin 

vaziyeti 
(2 inci sahifeden devam) 

bel hareketine baı'\'lı bulunmakta
dır. Almanlar, Romanyaya asker 
sevkettiklerini bildirirken, bu as
kcrJer vazifelerini görür görnıez 
geri çekileceklerini de bildirmiş
lerdi. Bu, berşeyden ziyade Sov
yet efkarını teskia için verilmiş 
teminata benziyor. Gerçi hiç bir 
devlet Almanya farafından veri
len tcmiuata inanmaz. Fakat Ro· 
manyada ihdas edilen emrivaki o
rada kaldıkça bir teşebbüste bu
lunmamayı göze alınca, bu tcıni
natı kabul etmemek için sebep de 
yoktur. Eğer Sovyetler bunu ka
bul etmislerse, Romanyadaki Al
man kıt'alarının tahdidini ve ya
hut da tesbit edilecek bazı nıınta-
kaların icine çekilmelerini istiye
bilirler. Almanlar, bu noktada 
Sovvetleri tatmin etmezlerse, Sov
yetlerin daha yakın emniyet saha-
1:.n h:ıkkında da 'tecavüz emeli 
btslediklerini ve belki de Sovyet
lere karşı harekete gecmeği gö~e 
aldıklarını anlatnıı~ olacaklardır. 

15 yaşındaki masum 
genç kız anlatıyor: 

( 1 inci sahıfeden det·am ) 
15 yaşının zayıf ve nıukavenıetsu 
omuzlarına yükledıği J;3rkunç 
mes'uliyetj, her adımında, biraz 
daha ağrrlaşmış hissediyor. Onun 
içinde, bir çelik kaar sert, ına\'i 
gökler kadar temiz bir inanış var: 
Nanıuslu Jaşanıak .. 
Bugün o, haysiyeliui, şerefini, 

genç kızlıi;ıııı pazara çllilırmadan, 
yuvasının ekıneğini satın almak 
kararındadır. Bu karar sahibinin 
faz.ileti önünde, vicdanlarn kudu
rarak şaha kalkışını, yardım elle
rinin uzan1ş_ınt, himaye ve ~efkat 
kucaklarının açılışını seyretmenin 
zevkini dü~ünüyorum. 

Genç kız, soluk "üzünün, ıztıra
bın ka~·bettircmcdiği masunıiycti, 
sağlığı ile bütün faciayı şu cümle 
ile hulasa ediyor: 

•-Ben ve iiç kardeşim açı7.! • 
~ Size bakan kimse yok mu?. 
- Hayır .. Hiç kimse .. 
Dudaklarını titretiyor. Sefalet ve ı 

ıztırap onu daha metin yapmı.ş. 1 
Gözlerini kırpınadan konuşuyor: 

•- Ne yapacağız, hiç bilmiyo
rum .. 

«-. Baban yok mu?. 
~öldü!. 

ne b~"Jıyor. Bu eşikten içeride bir 
sefalet v:ır ki, her gün, dört kişi 
onunla pençcleşiyoruz. 

Bir gün düşündüm. En küçüğıi, 
Darülacezeve vereyim, dedim. O 
akit, 13 J·aşmdakini, 9 yaşındaki
ni eve bırakır, çalışmağa gidehili· 
rinı. 

Mürac<?at ettifim Darül:icczc..,in 
bana \'erdi~i t:cvap şu oldu: 
~ Çocuk hasta olmadığı için 

kabul edemeyiz. Müe>Seseye al
n1a1n1z için( rocub'lln hasta olması 
şart.. .• 

Çıldıratoktım. Ne Japayım?. 5 
yasındaki ,·nvru öksüzdür. yetim· 
d• t . f'ld" 1 ' ," F' ır. aç ır, Sl' ı ır, .-;:ıp.aAur.. a-
kat. ha~ta değildir. ~ 'r ~-apayun? 
Tek tesellim :llclımedi:ı sıhhati i
ken diiTer iki at: ya\'rU)a bir lokn1~ 
ekmek getirnıck i~iu, n1asllm ve 
Minıhsız l\khmcı!in hastalığına 
mı dua cdr.vin1?. 

• "eticede Mehme-t, sıhhatte v~ 
sağlan1 biı· Tüı·k çocuı!u oldu~u ı
çin, Darü15cezeye alınmadı. 

bulunan Alır.an kıta'larının umu- Ve Sov,·et!er de o zaman vaziret-
mi yekunu, Rövlel'İn Bükresten ı.,rini kat'i olarak tayin etnıcl.te ı 
vcrdii!i bir habere göre. simdive ıı;edknıiveccklerdir. Şu halele. bir 

•- Annen çah~mıyor ınu?. 
"- Öldii:. 
Korkune! Su:ıl sorn1.aktan ürk

mq';e ba,fndım. Uangi kelime, na
sıl bir ciimlt-. onun açlığınl gider-

C:aşırı!'lıstırn. Talih1nıi başka ta
rafta dcnemeğc karar vcrdint. Ba
kırl...ö~· llalk l,;ırtisi l'Cisinc miira· 
crıat ctt:nı. Di.irt k~s;nin hayntırı 
tehdit eıleıı faciayı anlat•·1. Allan 
razı olstın. dinlediler. Sonra, so 
cc\'abı \'rrdiler: 

•- Biz. bir yardunda buluna
mayız.• kadar on beş b:ni ııccmemistir. ı haftac!on!ıeri sayısız. su:ı_llerc mov

Bunlar ekseri,-· ti h • ,ı '· ·;_ zu ol:ı.n Sov~ ı.:t Yazı, etı, Af;113n ,e e a\ac .• ı.,, mu . 1. L ·ı ·· ·· 't d" d f!'I ve n kl · , . . .b. \-·azı,-e ınf" ,,;,~ ' gr r-··~n1e" C' ır. 
a ... a a · ıve e.:sperıcrı ıtı ı. ••••···-·········-·········--·----

te1~nisycnlrr. bütün sınıflarn men- j 1 
sup ınakinistler ve hava rr.e..,·ciar.: ~ ....-:: 

mese bile, h:r an i;;:~1 ol:,t:n, unut
turttıa!•a yard1•11 etler?. Hiç bil
mi~·orun1. 

Kulübcvc döndüğtiın vakit, B(ı 
pcri~an, cıplak ya\ rt:~arı takat~rz 
kollarıınuı arasnıa aldını. Gözle -

..rinıi ~-uruc!uır:.. ü.1· da!nlo. ;)'aş akıt
nla<lan, daki.b.ı-.larca ağ:ladıın. Yiiz· 
lcrıni cörnıcdıgin1 ı...~rdcşlerin1in 
sesi çıkı111} ordu. Bılnıiyorunı, on
lar c!a, bcnin1 gibi nıi )·apıyordu'!, 

t . . 1::> ,.... -'-J an2ınnne memur rnüteha·:_sıs~ar - A' sı .,,/'-.~ ~ ~ 

dır. Fakat. daha tüvük mıklarda r-:A ' "Y ~ '/ 
kıtaatı ıhtıva edece'.< kışlaların ha- - 'r.l/!l.--(_~9; 
zırlanmakta old.u!!u da mu!Ja:.:;. - ::--.. 6'fll~V4f / 
kaktır. . 

Romanvaya eritmek üzere Maoa-
ristandan mütcınatliyen /~an ?.!ıkn:ıtısı:ınnıadJn müt.c~ssir 
kıt'aları ııcc:rnektcdir. Av sonuna j olmıyon 
kadar Romanyava 30 b.n Alman KAT'JYE"J ŞAŞMAYAN 

•· Pekala .. Siıe lı~kan ba:;ka 
hi<.' kimse yu!<. nıu?. Akraba, tanı
dık, ahboı>. .. 
•- lfayır .. Allalılaıı ba~ka, hiç 

kimse .. 
Susuyoruıu. Susnıayıp da ne 

yapaı:ağım?. 

Hatırıma ı;ıcliyor: 
"- Kardqtc.riıı senden kiiçük 

n1ü'!. askeri gelmiş olacaıl:ı tahmin cd!l- 1' 

mektcdir. ı' Yü ·sek C n~ Saat 1 

Romanv:ıdaki Alı.-an kıt"o'.arına .. 1 
.rr.cnsuo sutavlnr \atacak ve vi - I Genci :.t"ent:ııııı: 

•-Küçük .. Üçü da küçük.. Üçü 
de erkek .. Biri ı:::, biri 9, biri 5 
"jaşıntla .. 

Bos ve karanlık J er odasının 
pencerelerinde, duvarlarında, dô
şcınesindc, tavanında gö:ılcr: 111 k:ı~ 

rarsu. dolaşıyordu. Dı~aru!a soğuk 
rüzgarlar ba\lamıştı. Yarın kı~ ge
lecek, divc dü~ündüm .. y;lec-ck. 
eiyccck bi~bir şeyimiz olmadığı 
gibi, vnkacak da bir şeyimiz yok .. 
İçim titriy~rck, kucağımda ya

tan yavrulara baktım. Zihnimde 
korkuııc bir dü<ünce belirdı: 

vccek haric olmak lız!'re gündr bin i.::ın~uı. KuUu :ıın 1-4 
lev. küı..ük subavlar bes vüz ley ı S..·ı:hş majaz.aları: 
ve erler vıiz elli !ev tahsisat ala - A. R.\ROÇÇİ. Suıtanh=:.am 
caklardır: P.\:\(İ!lıS vo S.\V.\İDİS, G>!al~ 

gazetesinin Belgrat muhabiri. Bul- Allıer!o ASS,\.~TE, İ:otlkııı caddesi 

Ben, bakılınağa muhtaç üç as
ker namzedi, diye mırıldanırken, 
acnç kız CC\'&P verdi: 
•- Üçü de yavruların, öyle he

veslidir!er ki.. As!icr olmak, zabit 
olmak icin .. 

•- Acabn, diyordun1, boş mi
deli çocuklar ,yarın, fazla so:!ukta 
hastalanır mı? Ya, kücük i\Jeh -
met?. llfehmet de, sıhhatini kay. 
bedccek, hastalanacak niı?. 

Bulearistana eelüıce. ·Tavmis· ı Kara• WY. 

Paristana iln .. iormah askerlerin K. A.REVV,\N, Sirkeci 
geldiei h:ık.kınd• hicbir hı>ber ol- ~-iii~~-:r.iiii:iii:ii;;;~;;;;;::;;;;::::;;:-ı 

._. Tahii, ı.!iyorum, Türk çocuğu, 
değil mi?. 
B:ıktrköyün Osıuaniyc mahaJlc- Nazire, hik5l"esini bitirmemi~ti. mama~ına mukabil. memleketin 

1 

l'e ..,. 1.,. d k" 
ardı arkası kes'Jıııivcn S''·va!ı'arın p~,_,~;·1:1 a l 
istilasına ui!raJıffını bild~rnıt:''. ... 'e- .1\ 

dir. ASRI sf.nzma 
Halk salonudur Almanlar. Bul!!aristanın <imali 1 

garbi mınta.~asıııda bir d;nleme 
oostası vücude ıteti!":nislcrdir. Bu 
postanın. Romanva oetrol kuvu -
!arına teveccüh edecek hombar -
drman tavvarelerinin p-ecisinden 
haberdar olmak üzere kurulmuş 
olması mu !ıtemeldir. 

Jler salı, tarıamba ve per1em
be ıunteri duhuliye 10 karuş. 

Biri Tl'RK('E SÖZl.ll olmak u
zere haftanın iki g:.lıe.l filmini 
birden cürmek. fn·se!nu ltaçırm~\ -
yınız. Proxram her cn:na l'ÜllÜ 
matlnel~rde deih;lr. Her cuma.r -
lesi s:ı.a.t l ve 2,30 d:ı. hçr pax.1.r 
saat J 1 de tenzilı\th LJiılline1er. 

Basl:a haberler de. Tuna yolu ile 
1 

B.ul!!
1
aristan.a

1 
ve ı:todma?1dv~va de •

1

.1 
nıza tı ı<emı crı ı?on 'rı ıiiini bil-

dirmektedir. Duauliye 10 ku:uş 
Avni muhabir YuMslavvar·n ~m•swıız:ı:ııım::z:ıır:mmmııı::ımr 

vazivetini mi.!skiil l'ÖStermekte -
dir. Sloven sefi Korosec Almanya 
ile anlasınaktan ziyade, famıason 
ve Yahudi alevhtarlı{!ı yapmak 
suretile Alman,•a ile münasebet -
leri düzeltmek gayretindedir. Hır
vat seıfi Macek. kendi partisinin 
müfrit unsurlar;le ihtilaf halinde
dir. Evvelce Alman taraftarı o
lan Frankovci partisi şi.mdi her 
zamandan zi vade Alman tarafta -
rıdır. 

Bu muhabir sunları da ilave e
diyor: 

.İtalyanlar Y:wrnnistana taar -
ruz ettikleri takdirde, Yugoslav -
vanın vaziveti cok naz"< olacak 
ve muhakkak surette Türkivenin 
alacağı vaziyete tabi bulunacak -
tır.> 

ARNAVUTLAR TALEPLERJDE 
BULUNUYORLAR 

MÜESSİF BiR ÖLÜM mı 
Merhum Mareşal Dr. İsmetin 

torunu Kızılay hasta bakıcı hem- 1 

sircler vurt muhasebecisi Ecvet 1 

Yılmazerin oiilu ve madenci Meh
met Maksut damadı D. Demiryol
ları umum müdürül(!ü hasılat da
iresi müfettişleronden İsmet Yıl -
mazerin bir hastalık neticesi ola
rak 14/10/940 tarihli pazartesi gei
nü pek ııenc vasında vefat ethi!i 
haber alınmıstır. 

Merhuma. Allah!an rahmet ve 
kedcrriide ailesi efradına sabırlar 
dileriz. 

MISIR ESASLI BİR MUKA -
VEMID'E HAZIRLANIYOR 
İnı:ıiliz haroive nazırı Eden'in 

. Mısıra vaptıl!ı sevahat Londra me
hafilinde ;).ı sw·etle tefsir edilır.ek
tedir: Mısırdaki vaziyetin neza -
kelini müdrik bulunan İngiltere 
hükumeti. mihver devletlerinin 

1 sinde, Fabrikn caddesinde 1 nu
maralı kıoliilıede oturan Safer kızı 
Nazire. tunları anlatırken, bizzat 
kcndi~in · n. henüz 15 yaşında ma
sur.1 b;r vavru olduğunu unutu -
)"Or. Kahkaha çağında bir genç kız 
ki, hayat faciasının, kendisini ol
P"Un, yaslanını~ aile reisi rolüne 
çıkard•'-ı sahnede, iiç kü('ük yav
rumııı kursağına gidetek bir lok
ma helal ekmek hayalile çırpını
yor. 

Sonra. Nazire, bu ıztıraplı öm
rün acı. fakat hakiki hik3ycsini 
bana <Ö\'le anlattı: 

•-Herhangi bir yerde çalı$111ak, 
nan1u1iun1la .. avatımı kazanmak 
istiyorum. Cc kardeşime ekmek 
_getirebilccegifl1 bir i~ .. Fakat, ne
rede?. Dü~nıeden, kaldırınılık ol
ıuadan, ha,·si)'·etimi, şerefimi, genç 
kızlıi!ımı satmadan kazanm•k is
tiyorum. Ba1an, i~ değil. belki. iş 
ümitleri beliriyor. O vakit. yüre
j!inı hevPcanla c:arpı~·or. F'."t::ıt. bu 
üe kür!ik yavruyu neres<' bıraka
yım?. Banu ekmek verecek, beni 
callstıracak lı<"r vere. her ınües -
se'.l'r'·<' !!idPrC"i,rin1 .. Fakat. va, bu 
fflrukl~r?. Bu ~orııkları bilhao;;sa, 
5 ynsuırl:-kini vAl1117 bırakmoınak 
e11di5C'Si. brni, kulii~emizin eş:ği-

• •a 

Iztırabın sonu var n1tdır?. Fakat, 
onun konıısma takati bitmişti. 

A vrılırkcn, ihtiyar bir anayn 
veda ediyor, gihi ·dim. Son sözleri 
şu olmu•tu: 
•- 5 yaşındakile, 9 yaşındakini 

bir yere verebilsem .. O vakit iki 
kişi kalırız. Nasıl olsa bir ekmek 
parası getirecek küçük bir V; bula
bilir, çalısırun. 

Sonra. ıztırabnıa istirak ettirdi
ği için cekingenlik duyan bir ta-
vırla ila,·e etti: 1 

«-. Kütük sütununuza birkaç 
satır yazarsıııız, değil mi?. Belki, 
bir hayır, hir şefkat müessesesi 
halimize acır ... 

Üsküdar ikinci sulh hukuk mah • 
kemesinde-n: 

't..tsküdarda Tavaşi llasan ağa rn:ı.
hallesinin Tunusbağı caddesinde 53 No. 
lu h3nede ::oakin iken 23/7 /c»40 lnri ... 
hinde \."efce.t e<lt'n ve terekesine mah
kerncnüzce v~ı·ıyed eril nıi~ bulunan 
Ali kızı Hasibe Cevriy\:den alacak ve 
borç iddiasında bulunanl:-ınn bir oy \."t.J 

veraset iddlaı;tnda bulunanların da Ut; 
ay içinde ve~i:t:i kanunıyelcrilc birlik· 
te n1ahkemem:zc- müracanUarı ve aksl 
takdirde iktıza ede-n kanunl muame-

B U 

iPEK-
G Ü N 

Sinemıısında 
2 TÜRKÇE SÖZLÜ FİLM 

1 - Zorla Tayyareci 
2 - Lekeli Kadın 

birden gösteriliyor 

Büyük taklitli komedi 

Türkçe sözlü ve arapca 

şarkılı dram 

Seanslar: Saat 12 de LEKELİ KADP.'; 2 de ZORLA TAYYARECİ; t !• 
LEKELİ KADIN; 6 da ZORLA TAYYARECİ, 7,45 te LEKELİ KADIN, 

Stefani aiansının Tirandan bil
dirdii!ine ııöre. Arna\'Ut fasist par
tisi m<>rkez komitesinin bir top -
larıltsında nazır Beoria cbütün 
kuvvctlerile İtalyanın yanında ver 
almıs olan Arnavutlui!un• bu harp
te mesru ve bircok asırlık rnüta
lebatının tahakkuk edeceğini söy
lemi•tir . 

doğrudan doeru va İngiltere ve vur- LI • 
mı va muvaffak olamadıkları dar - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

9,45 te ZORLA TAYYARECİ 

cTaymis .. in siyasi muharriri, Ro
omanırava karsı ovnanan oyunu. 
İtalvanın Yunanistana karsı da 
ovnamak istedii!ini .. İtalyanların 
Epir ve şimali Yunanistanın ka -
milen Arna\'Ut oldui!unu iddia et
tiklerini ,·azıvor ve bu münase
betle Türkiycnin vazivetinden bah
sederek divor ki: ·Türkler hic;bir 
ei!ilme alameti göstermemekte -
dirler. Fakat bazı ihtimaller icin 
Sovvetlerin vaziyetinden emin ol
mak istemektedirler. Türkler, Sn
rive vazivetini de büyük bir ala
ka ile takip etmektedirler. Çünkü 
Türk. İngiliz ve Arap menfaat
leri !burada birlesrnektedir. Tiirık 
milleti muazzam bir kuvvettir. 
Türkleri tecrit etmek için Alman
lar ellerinden ı?elerıi vapaca'klarsa 
da. Boğazlar tehdit edildii!i tak -
dirde. arz üzerinde hicbir kuvvet 
Türkivenin mukavemet etmesine 
mani .olamıyacaktır .• 

bevi, Mısıra tevcıh etmek iste -
meıeri ihtimaline karsı. bu bölge- lfllJ_ .. sugün SAKAR y A sinemasında.,..11ııı. 
nin mukavemetini hazırlamai!a ka- 1 ' 
rar vcrmistir. 

Eden, Kahireye ~itmekle verin
de elde edeceıl:i sarih mallımata 
davanarak bazı meseleleri hallet
mek imkanını bulacak ve Edenin 
elde edeceği malfunat ileri.de ve
rilecek kararlar bakımından QOk 
kıvmetli olacaktır. 

Elden. Mısıra gitmeden evvel 
Maltava da ui!ramıs. ora<iaki mü
dafaa tertibatını teftis etmişir. 

İSPANYANIN VAZİYETİ 
İspanya Dahiliye Nazırı Serra -

no Suner'in hariciye nazırlığına 
tayin edilmis olmasının manası Av
rupa matbuatını meşeul etmek -
tedir. 

Nazır. dün faliiniistlere hitaben 
söylediği ıbir nutukta, ıken<lisinin 
İspanva hariciyesine .ıı:elmesiııin 
İspanvanın yeni nizamı kabul et
tii?ine delil addedilmesini bildir -
mis tir. 

2 güzel filrndcn mürekkep 

SON ÜMİT 
JEAN GABİN - .ARLBTTY 

ve JULE$ BERRY 

tarafından milessir bir 
Fransız filmi 

• • • ı+ 
t 
'+ 

müntehap bjr program 

Fedai kaptan 
TOM - KEENE _ BOB BUSTKR 

taraiından harekeW ve 
güzel, görülmem~ 

bir film 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilAUı halk matineleri duhuliye 15 kuruştur. 

- nım <ieiil: parlak bir ınııı., aleş _._. oba ,,., 
KOBERT YOUNG - ANN SOTHERN 

t&rafm.dıı.ıı ııarilrulide bir laı'Sdıı. 7a.r:ıtılan 

ÇAM SAKIZI 
Fr:ı.maca lliizlü f&beseri bucün mutlaka 

S A R A Y Sinemasında 
conunrı.. Şotı, Canlı, Ua.ttkettı ve seyi.:mli blT film. 

fıavelcn Yen.i FOKS JUR:'ll 'U. son dünya ve harp lıabcl'lerl 

... 
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' azan: lskender F. SERTELLi No. 5 

Dersim Meb'uau Lutfi Fikri Bey Mecliste alay 
ediyordu: « Çok bağırmıyalım •• Mahmut 

Şevket paıayı gücendiririz ! >) 

Abdülhamit hicbir zaman 
böyle bir mektu-p yazdırtmaz. Bu 
fiokırler onun tamamile aleyhin -
dedır. 

Diyorlar. Talat pasanın 'kuskusu 
muhakkak ki >erinde dciıildi. Meh
met -paşa bile Abdülhamidin biran. 
evvel devrilmesinin zaruri old11-
ii"unu hissetmiş bulunuyordu. Eski 
tecrübeleri ve endişeleri de bunu 
teyit ediyordu. Talat Bey: 

c- Bu mektupta ben şahsıma 
lıazırlanmış bir suikast seziyorum>. 

Diyerek Mehmet paşayı tarassut 
a ltma aldırmı.stı. 

Halbuki, Ahmet Rasim merhu
mun da U7.Uil uzadıya kendisinden 
ve sahsi meziyetlerinden bahset -
tiği Mclı.nıet paşa, hiç de Talat Be
y in endişe ve tasavvur ettiği gibi 
1ehliıkeli bir adam değildi. O, Ah
met Rasime ııöre eski kalyoncu -
)arın son azasıydı. Haliçte herkese 
kendıni sevdirmis ve istibd~dın 
kahır ve iskencesi altında ezil -
mis olan halkımıza hiç olmazsa cu
m a ıriinleri alay dönüsünde balı -
r ive taburunun neşeli ha,·alar cala
raık ı;ıeçisinde Tophane meydanın
dan Kapıiçine VE Ayaspasadan .Be
J'OİUWla dOl!ru oynak kanto ve ho
varda havaları çala çala ızelen ve 
muhitine nes'eler sacan bir adam- 1 
Uı. 

•Onun ızedlil!ini duyan Galata ve ·
1 Be~lulılann işçileri, esnafı tez-
ı 

.ıfilı ları basından, sevyar satıcıları 
m W;terilerinden ayrılarak yollara, ı 
oencerele·e dökülüyor ve onun ta
b urunun - kendi basta olara.ı: - ıze
cı.:;ini zev:k ve lez.zetle seyreder -
lerdi. Etrafını bir taburluk halk 
çevirerek ııiden mızıkanın ııerisin
de ve tabur önünde at üzerinde 
Il!<'cen Mehmet -paşa, uslusundan 
hasarısına, ait.ırından ucarısına. 
zengininden fakirine kadar tan: -
dıi!ı. tanımadıih herkese güle' yüz· 
le selam veriı ve geçtiiii yolla• -
daki halkı nes'e ve ~ürure ııarke
b iran idn olsun 
derdi. O de•,rde ,-asıvan insanlar, 
biran icin Ölsun zevk ve hürriyet 
havası içinde ııeniş bir nefes aıır
la rdı.. 

Merhum Mahmut Sadık da Meh
md paşadan bahsederken diyor ki: 

ve şahsına müteallik nekadar ea
zete havadisi, makalesi intisar et
mişse, he-psini kesip saklamıştı. 
Bıraktıih hatıra defterine ızöre 
askeri hayatının hemen otuz senesi 
deniz hizmetinde ııeoınişti. Kırım 
ve daha sonra Rus muharebele -
rinde bulunmus. ilk Karadai! is
yanı ve birinci Girit ihtilalinde 
ııemi süvarilii!ile büyük hizmet -
ler ve yararlıklar ııöstermis. batta 
(Mu.su! balta bası) denilen bir 
vapurla Giritteki kahramanlıih o 
devirdeki Osmanlı bahrivesinin 
yüzünü aiiar:.-,:1<. sureta küçük. 

' 

J 
• 

• 

Şeyhislam Musa kazım Efendi 

fakat mahiyette büvük bir is imiş. 
Onun bu vararlıi!nı deniz ve kara 
kumandanlarımız da takdir ede -
rek (30 evlü 1284) tarihinde be -
sinci rüt-beden mecidi nisanile tal
tif edilmiş. Sonra<ian Osmanlı ve 
ecnebi birç0k büyük rü~belerden 
nişanlara nail olmuşken, bunların 
hlç birine kıymet ve ehemmiyet 
vermiyerek ilk aldıiiı nisanı gös
terir: c:l.:;te, benim asıl müstahak 
olarak aldığım sevı?ili mükafatım 
budur!• dermis. 

Mehmet -pasa. Polathaneli Ali 
kaptan i9minde bir denizcinin oi!
lu nnıs. Babası bir kaza netıcesin
de denizde ~ularak. oi!lu yetim 
kalmıs. Kendini büvüten ve mek
te>be veren aileve son nefesine ka
dar hürmet ve muavenetten ııeri 
durmayışı da Juıdirsinaslıi?lnı ve 
insanlıiiını ıı&.ılerir. Yetmis sekiz 
yasmoo ölmüştür. Ölüııken: (Beni 
büvüten aılevi ve çok sevdı iii.m 
bahriyelileri mezarda bile unut -
mıyacai!ım.) demistır.> 
Perde arkasında 

İste, bu karakterde bir adam, 
Talat Beve: 

c- Aya2ınızı denk alın!> 
Diyordu. Nihavet. bu ihtiyar VE 

temiz yürekli denizcinin dediği de 
cılı::ınıstı. 

Talat Beyin ihtivatsızhğı ve u
zajh ı?örememesi (Hürrivet tepe
si) ndekıi şebi ti erin bos vere bu
larının akmasına sebep oldu. 

• 
lbrahim Hakkı paşa 

kabinesi 

MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir 

JNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULAHTl ıe BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
T E M B E l l I G 1 N O E, M 1 O E E K S 1 L 1 K ve Y A N M A L A 81 H O A emn!ı;f !.~~ııa~ 
Mide ve Barsakları temizler, alıştırmaz ve yormaz.. MAWN isim ve HOROS markasına dikkat. 

!!!!111-• Türk Maarif Cemiyetinin --ıır:ı 

1 

BüYüK ESYA PiYANGOSU 
Çekiliş 10/ 11/MO bir bilet 1 lira 

1 5 4 O O lir• lkr•mlyeal vardır. 
Bütün piyango biyilerile Ce miyet ,ubeler inde ve İstanbul 
Erzur um hanında T. M. C. Resmi İlan İşleri Bürosunda 

satılmak tadır. (9418) 

inhisarlar U. Mlidilrlütündett: 1 
1 - Yenjden ta:lz.im ve tadil olunan müfredat listesi mucibince 178 kalem 

eczayı tıbbiye açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli c2002> lira muvakkat teminatı c150115> liradır. 

il! - Eksiltme 31 /X/940 perşembe günü sa ot 14 de Kabataı;la levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yaı:;.ılacaktır. 

iV - Liste sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İstckillerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

panııJari1e birlikte mczkOr komisyona m iracan.Uarı. •9888) 

1 ISTANBUL B E LEDİYESİ iLANLARI ' 

Fıoryada lüks kabinelerin ark<ı~ına parmaklık yapılması işi açık ekslitmeye 

konulmuştur. Keşif bedeli 1941 li a 28 kuru!J ve ilk tcminab 14-5 lira 6-0 kuruş- ı 
tur. Keşif ,.e ş..'lrtnan)e zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. 

İhale 23/10/940 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende yapıl:ıca:~tır. Talip

lerın ilk teminat makbuz \•eya m~ktupları ihale tdrihınden sekiz gün evvel 

Fen İşleri müdürlüğüne müracafltla alacakları fennJ ehliyet ve 940 yılına ait 

ticaret c,ctası v~ikalar1le ihale giınU muayyen saatte daimi encümende bulun-

malan. (9600) 

Baş Vekalet b1eteoroloji İşleri Umum 
Müdür Iüğündep : 

1 - Orta mektep mezunları ile lise mC2.unlarından kendi grupları ölr&~ında 

yapı.lacak müsabaka ile memur alınacaktır, 

2 - Talip olanlar mezun oldukları mektep ve ınezuniyet 1.arıhi, iki adet ve
sikalık imzalı totograflarıru istido:ılarile birlikte Ank"ra posta kutusu 401 adre
sile umum müdürlüğümüze göndermeleri. 

3 - Müsabaka şekil 'e ~eraiti aynca kendilerine yaz1 ile bildirileceği ci
hetle istidalarına açık, adreslenni yazma;arı luL..umu ilotn olunur. «9570 •6459> 

fiat Mürakabe Komisyonundan : 
27 numaralı Han - 21/10/940 tarihinden itibaren Trakya malı ve Tr:ıkya 

nev'inden birinci kalite yağlı b€.'yaz pey-ıiderin azami toptan satış fiilh 40, azami 
perakende fiatı 50 kuruştur. İkinci nevi beyaz pc·ynir toptan azami 37 ,5, pcra-

1 
kende 47,5 kuruştur. Birinci nevi y<.ğh kaşar peynir toptan 67.5 perakende 90, 
ikinci nevi kaşar peyniri toptan 60, perakende 80, üçunc:ü nevi Kars ve müma~ili 1 

kuru kaşar peyniri toplan 45, perakende 60 kuruştur. (10068) 

·~·· ·'· ·· .. 
·<;:-·-~ , .. .,.,. 

P ı r lan t alı ve 
kapalı ve 

SATIŞ DEPOSU: Z. SAATMAN Suıtıuıhamam Camcıbaft han 1 - 1ıat 
Sat.f 1 ... ıerı : İsWıbul, Balıoelıapı tl~ kanleşt ... s:oat tlcaretb:ıııeal 

Aııltaııoda: A.ııabrl&lar caddesinde No. 25 A. Gün .. enc:I 

İzmlnk : Balcılar caddesi ZZ5 M. Fevzi Kaşh 

Ölmez eserlerden 

SINA ÇÖLÜNDE 

Türk Ordusu 
Okumağa ba~ladıktan sonra bi

tirmeden bırakmanın inlkını ol -
mıyan bu kitap ikinci de!a olarak 
3000 tane daha basılmıştır. 240 sa
hife. 

lngilizceyi 
Çlıbuk kolay öğretirias 
YA.ZAN: VAHDET GÜLTEJCİN 

İncilizoe öirenmc& lsllyerıter!O 
lttmatıa alabllecel<lerl yeci.n• "°" 
metot. 335 sahife 1ıes oiltH: ıss 
lnırDf nettir. 
(Anadolu Tiirlt kitap d '"]JGSO) 
Ayni m etodun almanca ve F raP .. 

SIZCasJ da vardır. 

nun halis koyun ve SJftr 
•• etinden mamul nanılı 

TURK Sucuklarını 
Her 7enle any1J11Z, 

Taklltlerinden pkmınw. 

Saat 18.00 Proııram. 
18,03 Caz orkestrası. 
18.40 Türkçe şarkılar. 
19.00 Konuşma. 
19.15 Halk oyun havaları. 
19.30 Haberler. 
19.45 Fasıl heyeti. 
20.15 Rdayo ııazete9i. 
20.45 Türkçe müzik. 
21.15 Komışma. 
21.30 Orkestra. 
22.30 Haberler, borsa. ,de' 
22.50 Konıışma (Ecnebi dille . 1) 

Yalnız kısa dalııa p0stasıe 
22.50 Cazbant. 
23.25/23.30 Yarınki -proııranı~ 

KENDiN BiRiKTiR 

c- Mehmet 'P3S8. hiç de kendi 1 

devrinin adamı deiiildi. Her neden
se Abd ülhamidin ona - kendisine ı 
hlobir fedakarlık ııöstermediiii hal- · 
de - büyük bir itimadı >ardı. Meh
met paşa nleyhinde binbir iurnal 
venhr, Abdülhamit bu iurnallara 
krvmet vermez, ve her cuma se -
liıırnlıi'ında kenclisine iltifat eder- 1 

di. Halk icin serbest yaşı vacak, ser- · 
beı;t konuııacak bir saniye; barına
cak bir karıs yer bulunmıvan Ab
dülhamidin İstanbul aleminde Meh 
-«net paşa zevit ve safasile vasadı 
ve namusunu kirletmedi. Abd.ül -
hamit de ç0k iyi anl3'llll1lt1 ki. Meh
met -paşa eğlencesinden baska bir 
ı;ıey düşürunezdi. O, çifte telliyi çok 
sever, muzikaya mütemadiyen ci!-ı 
te telli çaldrrırdı. Hatta o zamarun 
sofuları Mehmet Pasanın bu ha -
reketini cirkin görerek Yıldıza şi
k in·etler yaiidırmaktan ııeri dur
mamıslar, fakat bu şikayetlerin hiç 
bıri müessir olma.mıstı.. 

İbrahim Hai<:kı Bey Roma se - T 1. ş BAN KAS 1 1 adet 2000 lirnlık = 2000.- lirı 1940, Ay 1 O. Gün 293. Hıd ır ı61 
firlil!in<len istanbula davet edile- ·sAGLAM o lc:.LER ve AGIZ BAKiMi MUTLAKA 3 • ;ooo • = 3000.- • si 
rek, ilk defa bir (temerküz kabi - ~ 1 1 6 • 500 • = 3000.- • 19 Birinritcsrin CUMARTE. ,,_ 

Al D~ A Dl,.. C: s.:' UYU Vasati Eı.aui nesi) k.urulmııstu. ~ ..,, ;::. 12 • 250 • = 300G.- • Vakitler 

1359 Hicri I ın• ııwııl 
RAMAZAN 1 inci TEŞRİ1' 

17 b 

:tıırahim Hakkı -paşa, >eni ka- İLE T EMİN EDİ Lİ R . MUSTAHZARIN MAY İ HALİNDE OLMASI DOLAYISİLE 1940 Küçük 40 • lOO • = 4000.- • -- S.. Da. "•· 

"° ~h1saı~emtı.utnı· steadıkbaru··Bz eevt.tı.mreern hbumu yuna- bbiilhneasvesamsizı· '~açsı,. l!Ob .. u~şı· ve. ktalebriıhvı.'t~·bt av~ OiS ETLERiN EN DERiN YERLERiNE GiREREK AHTISEPTIK TESiRINi YAPAR_ C - H 1 27100- •• 2505 •• - 35275500.- • Gün~ 6 169 ı 62 ~; 
- · · · · - arı esap ar - ·- • öıt1e ıı 5 J 
zı.sında, kısaca tercümei halinden rile birbirine zıt bircok kimse~er Keşidclu: ı ,ubat, ı mayıs, İlrindi 15 01 9 37 
de bahsederek: aldı Sa h ip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 111 RAMiYE r.LANI 1 a~ııstos, l ilonciteşrin tarih· l 2 oO 

,_ Zaten kendisi S('n bir adam- İlkönce bu kabine azalarını ' E T E M İZZET BENİCE I' r !erinde yapılır. Akşam 17 2~ ı 
dı. Mus;kiyi cok severdi. Her vu- söv!; bir ııözden ııeçirelim: 1 Yatsı 18 56 1 3 ı 
=ku==a=tı=n=k=a=vd==ın=ı==se=v=e=r=dı='.=t=a=bu=r=u=n=a====-=============(=D=c=v=am==ı=v=ar=)=;o===========B=a=s=ı=ld=ı=ğ=ıy=e=r=:==S=O=N=ı=T=E=L=G==R=A==F==M=a=t=b=a=a=s=ı =========;o=======================-====;==========================1 ~~~İnııı;,;;a;k .. ~~4..;3.7_..ı .ı .ı~_... 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 17 Yazan : M. SAMİ KARA YEL 

Maazallah harekat Beraki olabilir 
Ya,·uz ayak divanında vezirle

r ine ~rdu: 
Düsrr.an karşısında ne yapa-

cağız?. 
Vezirler ce,·ap verdi: 
-·Askeri i>tirahal ettırip mevzi 

ald•ktan sonra hücum etmek la -
ZJY"l"'IÖJr. 

Yavuz cevap verdi: 
- Yanlııı düşünüyorsunuz? Ya

rın sabah erkenden düşmana hü
cum etmek gerektir. 

Vezırler mukal:ıele ettiler: 
_ Asker, bita-p ve yorgundur .. 

Karşımızdaki düşman ise dinçtir. 

Maazallah harekatın 'berakis ol
ması muhtemeldir. 

Yavuz, izah etti: 
- Tıpkı Şah İsmail gibi düşü -

nüyorsunuz?. O da Türk ordusu
nun birkaç gün istirahat etmeden 
hüeum edemiyeceğine kanidir. He
le, yarın sabah Türk orduaunun 
hücum edeceğine kat'iyyen inan
maz ... Ve, onu bu yolda kimse ik
na edemez. Yapacağımız is bu ge
ceden düşmandan gizli mevzi al
mak ve sabah namarmı kıldıktan 
sonra düşmana hücum etmektir .. 
Ve bu, bir baskın olacaktır. Çünkü 
dÜ(ılman Türk ordusunun bir ge-

cede derlenip topar !anarak hü -
cum edeccgine kanaati yoktur. On
lar da tıpkı sizin gibi düşünüyor
lardır. 

Dedi. 
Vezirler sustular .. Fakat, vezir

lerden birisi cür'et göstererek: 
- Padışahım, yirmi dört saat 

istirahat vermis olsak .. 
- Olamaz .. Kozumuzu kaybe -

deriz .. 
unun üzerine defterdar Piri Çe

lebi söz aldı. Şu yolda söyledi : 
- Anadolu askerinin içinde Şü 

taraftarları çoktur. Yarın sabah 
sıcağı sıcağına hücum etmek la
zımdır .. Uzatırsak, anlar düşman 
ile münasebat peyda ederler ve 
meydan bulmuş olurlar. Bu mu
hataranm def'i ise hazreti padi
şahın buyurdukları veçhile hemen 
harbebnektir. 

Piri Çelebi, çok güzel ı;ıörmüş -
tü. Zaten Sultan Selim de bunu 
düsünmüştü. 

Fakat, ne olur ne olmaz diye 
vüzeraya söylememişti. Çüırkü 
mesele çok muhataralı k!i. Gizli 
olarak beliti vüzera içinde de Şii 
taraftarı olanlar vardı. 

Defterdar P iri Çelebi, sözlerini 

bitirdikten sonra Yavuz muka -
bele etti: 

- İşte buna ben reu derim. Te
e>Süf olunur ki, h~nüz kendisi ve
zaret -payesine vasıl olmamış. 

Diverek Çelebi efendiyi tahsin 
ve taltif eyledi. Piri " 0 lebi ümera 
içinde saz olmak ile temevyüz et
miş kibar bir Çelebi olmasa idi, 
belki şu eseri teveccüh üzerine ve-

• zaret alaimini hemen takı verirdi. 
Yavuz, Çaldırana ikindi üzeri 

gelm;-fi. Askerin yorgunluğu aşırı 
idi. 

İkindi üzeri Çaldırana gelen 
Türk ordusu sabahisi hücum ya -
pacaktı. 

Hakikaten Yavuzun istediği çok 
:ııor bir.;evdi. Avlardanberi yürü _ 
yüs halinde bulunan Türk ordusu 
çözülmüş bir halde idi. 

Fakat, Yavuzun yenilmez ima
nı ve sevki idaredeki kudreti Türk 
ordusunu vorııun olduğu halde bir 
gecede ateşlendirerek üşman saf
larına -pervasızca hücum ettirebi
lecı-k kuvvette idi. 

Yavuz, J(ece basar hsmaz ordu
sunn tanzime ve mevzilere yerleş.
tirmeğe basladı. 

Türk ordusu, d işmaru karşısın-

da gördükten sonra yorguııluğu 
kalmaın.stı. Nih•yet maksadına 
ermişti. Sab"h'-' boğaz boğaza ge
lerek mueafferiyeti elde edecekti. 
Şah İsmail, şöyle düşünüyordu : 
- Çaldırana f(elen Tü~k ordusu 

sabahisi kat'i.vyen hücuma geçe -
rnez. Bitap ve yor·!(Un h;ıldedir. 

Sah, veziriazamını çağırdı. Ara
larında su yolda muhavere oldu: 

- Türk ordusu yorgundur. Sa
bahtan hücuma geçmek ve yor -
ııun Türk ordusunu dağıtmak m u
vafık mıdır?. 

Vezir cevap verdi: 
- Türkler .. çok tetik olduitun

dan birkac nün akılları ~ aşlarına 
gelmez. Yirmi dört saat sonra hü
cuma ııccmek daha muvafıktır. 

- Nicin?. 
- Türk ordusunun vazivetini, 

ahvalini tetkik etmeğe fırsat bu
lalım . Sonra Türk ordusunda bulu
nan Şiileri teşvik için ra,usları -
mız varın çalışmış olsunlar .. 

Dedi. 
Şah vezirinin sözlerini kabul et

;mi•+i En mühimmi Türk ordusun
da bulunan Şii taraftarlarını ca -
suslar vasıtasile bozgunculuğa uğ
ratmaktı. 

Şah, bir gün sonra Türk ordu -
suna hücUı11Ja karar verdi. O ııece 
emin ve müsterih uyudu. 

Lakin, Şah ve ordusu uyurken 
Yavuz ve ordusu sabah a kadar 
durmadı, uyumadı. Muharebe ni
zamı almak için oradan oraya gi
dip ııeldi. 

Padişah, muharebe nizamını şu 
yolda tanzim etmişti. 

Padişah yeniçeri ve sipahi ile 
ortada bulunacak. u , merkezdir. 

Bu merkezin iki cenahına azap 
askeri mevki tutacak . 

Toplar iki tarafta azap askeri _ 
n in arkasına verleştirilecek. zin
cirleri• birbirine bağlana•:ak .. 

Yani toplar düŞman tarafından 
ııörülmiyecek .. 

Bu suretle SÜ vari için geçilmez 
bir set teşkil edecekti. f'ünkü Şah 
İsmailin süvarileri kuvvetli idi. 

Yavuz toplarını birbirlerine zin
cirle bal!latıp bir set teşkil etm~ti. 
Önüne de azap askerlerini kova
rak kapamıstı. Düşman SÜ\'arisi 
azap askeri üzerine yüklendiği za
man birdenbire azapfar yana çeki
lecek düşman sü.arisi toplarla 

(Devamı var) 

Usküdar asliye hukuK 
mahkemesiden : uJılt 
İstanbul hazinesi namına "'ı<:ııt 

kemat mü<ll:rlüğ~ tarafınd~o. dB 
mili kilise sokak (13/15) p·ırıitrı 
sakin Yani ile Todori "". \ııaJl 
aleyhlerine açılan (füzulı l!e ııe~ 
davasından dolayı mahkcnı"' )iB' 

miyen Yani hakkınd~ (rt.ıV~~/11/ 
rarı) ittihaz VE tahkıkatın .. 
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lik edilmis olduğundan ye ııel• 
vakti me'.llkurda mabkemeve bit 
mediğiniule veya tarafınııd::ııeıı 
vekil ııelmedii?i takdirde ııı ııeô"~ 
tahkikata devam dilerel< i
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