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ETEM İZZET BENİCE 

Balkanların 
l'flttıığu yanlış 
Ve hatalı yol 

,.._ 
8alkanlarda tedafüi bic it
tifak vücude getinııenin 
8.ılkanJara harbin gelmesi
ni tesri edeceği zehabınoı 
~aııılanlar bilmiyorlar ki is
hlıi harp yapmadan da ola
bıliyor ve zaten mih\TCrin 
~aYesini bu teşkil ediyor. 
Sonra tedafüi bir itti/ak, 
harp vukuunda İngiltereye 
1•Yda verecei:i kadar mu -
hakkak ki Balkanlılara da 

\t Zarar ver'11.İyec:ektir .. 
f ........ - - iiiiiliii&&iiiiiiôa 

~TEM iZZET BENİCE 
l lki ıa .. 
:'Ol b ""llr ve iki propaganda har
~' •ıılaınasından itibareıı karşı 
tı ~Y.a ho~tu dnrdu. Bunun bi-

ıdi· ' . l~ı; 8•lkanlarda tedafüi ve teca-
htıe ~•hiyetıe bir blok vücude ge
~b~~ u nıuharebenin Balkanlara 
~t ielnıesini mucip olabilir, 

"bun11aleyh bitaraf olmak, suya 
"-44~. ~okunmamak, mihverin 
~arı •nı tahrik etmemek ve her . • d 

lıı; 11 • ost kalmak gerektir .. 
iı Ilı •ı 'ile mukabil noklai nazar 

~dıı: 

'~~il.anlılar yine suya sabuna 
~il .•~akla beraber aralarm-
1İltud ıtıl•fları halletmeli, bir blok 
~ •tte 'elirmelidirler. Bu şekil
'' b ?• çıkaca!f. 70 milyonluk 

"'ıı,: Us ve 6 - 7 milyonluk bir 
~,~uvvetine karşı kolay kolay 
l' .- ve istila emeli güdülemez. 

1 tun .. 
lııı 11 cu bir fikir de Sovyet Cus-
a,,~ durumu tavazzuh etmcd ·n 
lıc,~ ntarda hiçbir sey yapılanu
ı t,kı kanaat veya miilalcası idi. 
""-•at, ne olursa ohun bugüne 
~~ li~~lkan!arda bir blok . yap
-..lln tı tahakkuk edemcdı ve 
~. bariz neticesi de bilhassa 
~· kn~a ıni>ali ile kendisini or
. dol"Vdu. Demek ki, •suya sabu-

1'lll lah~tnamak, mihverin endişe
c, t k tık etmemek ve her tarafla 
Ilı; , alınak. siyaseti istila ve iş
ı "nt· l 1 hit· ~Yen bir tatlı avu'lmaydı 
•iı ~~ı.ıs harpsiz işgalin anahtar
lı bu'lıııetini ~öriiyordu. Alman
··~., anahtarla Romanyanın ka
~ht,ı~ açmıştır. Ve.. yine bu a
ı,a il a Yugoslavya, Yunanistan 

tı.ltır Ulgaristana girmiye ~alışa-
lıiı]: 
~ d:ı..~· bala Balkanlılar için en 
l Otr ~alar gelıniş olınakla he
~~hır blok vücude getirmek 
lı,t~ ~vardır ve Balkanlar için 

1' ı...~:._ bir kıpırdanınıya mahal 
~~il~ Avrupa harbini sa -
~I~ ak. iınkiııı kalmaıınştır. 
~lıı~ll ılar kendilerini müdafaa 
~llael'se Romanya gibi teslim o
\i'b•d 'ılır. l'ttüdafaa ederlerse 
~ r~ aı'••klerdir ve Balkanlar da 
\ l~İtd tsi i5inde kavrulacaktır. Bu 
\'be e INrülüyor ki, Balkanlar 
c· r İlt; Ve ~arbin tesirlerine karşı 
,~>. lt_;•kilde de masun değiller
ı'.li il •li veya harpsiz Romanya 
~ \-u.:'1ıt~ri.stan da, Yugoslavya 
~. ttı" •nıstan da er veya geç har
~"'ııu bet veya menfi tesirlerine 
'o ~'Ya olacaklardır. Ilarp gelip 
~il 11 .Çattıktan sonra teslim ol -
~ikı;;1;~•.linde bulunmıyan ve 
"ı huı 

0 
«ı ıı~runda kan dökmeyi 

~'ııı, decek olan devletlerin ce
~i ıı, ı.·"e hemen birleşmeleri el-
i '. h·.

1 daha makul daha salim-
i ""Yle b. ' . . ~ la\l ır harekelın harbı ~a-
~'-k;,,''bcağı fikri iflas etmiştir. 
İı 11 ~ i liJ' unu. yapmamanın felii • 
tı '•lr; ~ \le ışgali kola)' laşlıraca-

lttııek~' ~abul etmenin zamanı 
t lq •dır. 
1'lan~kdirde de "1 mütaleaya 
ı,ı'~Ot: 
~;tııı'-'1 lı.antarda bir blok teşkil 
ı.; .~ile hararetle taraftar olaA
~.~litı:da İnıiJtere de vardır. 
~ llı"ıı. harbin Balkanlara ya -
\ı-:•llı ~u"e onı.da bir cephe açıl-
11;~nca t Y~rlar!. Balkan cephesi 
\d.~•rı. ll~ıltere için harbin sık
t\~tı 1 tzj değişmiş ve ana vatan 

tıı- thlikeden kurtulmn• ola-
lı· .. ..,, 

~. ,~ .. 
'"<b· ' hu ''en' b. fik" d "ld' •\ .,llı iU. .. ı ır ır ecı ır. 
~'İile CliJ:ı.lerindenbcri orta
\İt ı, ı: ran1ış bir mülfilıazadır. 
~'t °''h lt•lterenin Balkanlarda 
\;, dıı- v,e . •çıhnasmda menfaati 
litııı llı.1~ a Hrdı. Fakat, tedafüi 
ı,,, tsiııd Paktının vücude geti
\ı,,~l'ı ~ok~•lkanlılarııa da hiç bir 
>iı.':.hi, J/ .. "• yoktur. Batta hu 
\~n de 0 nce kurulmuş ve bu 
\iiı 1~•te .\lınanlar muhasım bir 

ij~~ .~l'lçerek bu blokun teşek-
rrı.,.llıı sebebi. bile teliıklri 

nm, 3 ü1'cil sahlfcdel 

Ne Bir Tek -Fazla, Ne Bir Te Eksik 
Bizi 

kimse 
tazyik 

edemez 

BU SABAH İSTANBULUN BOM BOŞ KAI,AN CADDELEltiNDEN DİVAlltOLU, AKSARAY CADDESİ VE OBTADA TAHRİRİ YAP AN MEMUBLAB 

Türkiye nasıl ve ne yolda 
hareket etmekte 
olduğunu bilir 

Sayım, her tarafta büyük biri 
intizam içinde yapıldı 

Bu sabah doğan biri erkek, diğeri kız iki çocuğa 
«SAYIM» adı kondu 

• 

Beyoğlunda bir çok apartmanların kapıları saat yedi buçuk olduğu 
halde açılmamıştı. Çünkü kimse uykusundan kalkmamıştı 

Bu sabah saat 7 deıı itibaren şeh
rimizin her tarafında sayıma baş
lanılmıştır. Yurdun diğer tarafla
nnda da istatistik umum müdürü 
Celal Aybarın saat 8 i 5 geçe An
kara radyosunda söylediiii bir 
nutukla saJım başlamı~lır. 

Savun memnrları bu sabah Fa
tihte saat ye.'. ide, Adalar ve l{a
dıkövünde yedi buçukta faaliyete 
gecmi•lcrdir. 

FIRINLAP.IN DÜN GECEKİ 
HALI! 

Sayım münasebetile dün gece 
memleketin her tarafında olduğu 
gibi şehrimizde de tekmil dükkan
lar saat 23 e kadar açık kalmıştır. 

Halk dün, bilhassa fazla ekmek 
almakta tehalük gösterı . :ı ve da
ha alo-•am saat 17 den itibaren ek
ser fırınlarm önü kalabalık bir 
hal alrnıstır. 

Gündüz fırınların mütemadiyen 
çıkardıkları ekmekler hemen sa
tıldığındun halk saat 23 e kadar 
bazı iırınların önünde bckle~ıniş 
ve bu arada çıkarılan ek.ı.ilcklcr 
perderııcv satılrnıştıE. 

Beledi ve rei sliği ve kaymakam
lar tehacüm karşısıntla bazı {ırın
lara memurlar göndermişlerdir. 
Bu rnevandn eksik ekmek çıkar -
mağn kalkısan fırıncılar olup ol
n1adığı da tahkik olunmuştur. 

Mütehassıs bir mühendis söylüyor 1 

''Asr-aı yol yap 
modası eç ıiş 

a 
• 
ır,, 

Sıra serviler cadd~sinin asfalt 
yapılmasında fenni mahzur var 
Geçenlerde, ııoförlerin , asfalt 

~l inşaatına tarajtar olmadığını \ 
yazmsıtık. Selır>mizin tanınmış ve 
mtitehassıs mühentlisleri r.tlcn bir 
zat. ~! inşa tarzı hakkında bıze 
yeni ve daha sayanı dik.kat bazı 

· seyler söyledi. Bu zat dıyor ki: 
•- Gam memleketlerinde, yeni 

yapılan yollar artık asfalt del!il -
dir. Çünkü, asfalt Y<>I. hem c;ok 
masraflı hem dayanıksız oluyor. 
Sonra. asfalt yol, her muhite, her 
yola mutlaka elverıs li dei!ildır. 
Garpte, şimdi, daha ziyade altı be
ton tas ve tahta parke v<>l yapı -
y<>rlar. 

Mesela. Sıraserviler caddesinin 

asfalt olarak insası kararlastırıl -
mıstır. Ben. bu yolun asfalt olma
sına muarı.zdım. Çü nkü, 1biroo!t 
fenni :nahzurları vardır. Bu Y<>l 
asfalt olmaz. Bu yolu itinalı parke 
y apmak daha ek<>nomik, daha pra
tik ve daha muvafıktır. Asfaltın 
türlü şekli ve cınsle"ı AV!"ı:-pada 
teerübe edilm ıs, şimdi yeni vol 
sistem ve tarzına ııeçilrnistır. Biz, 
henüz asfalta veni baslıv<>ruz. Fen
ni sart ve kayıtları. iktısadi sebep
leri fazla nazarı dikkate almadan 
bovuna asfalt yapmak ıstivoruz .. 

Bu eh<"mmiyetli iddiayı, beledi 
yed e aliikadar mütehssısların ı:ıôzü 
önüne kovmakla iktifa edıv<>ruz. 

ı 
Sabah saat 5 den itibaren her 

tarafta sokaklardan el, ayak çe
kilmiş, vazifedar polis, inzıbat 
memurları sokaklardaki yerlerini 
işgale baslamışlardır. Nihayet her 
semtte sayınta gcçilıniştir. 

BUGÜN DoGANLAR 
Bu sabah Şişlide K°"aınansur 

soka_~ında oturan Ele(teri)-· a is -
minde bir kadının ~ocuğu doğmuş
tur. Kadın ve çocuğu derhal has
taneye gönderilmişlerdir. 

Bir. MUSEVİ ÇOCUGUNUN 
ADINA •SAYIM• .KONULDU 
Bu s.abah saat beşte Ebüssuut 

caddesinde oturan Davidin karJSl 
( Devamı 3 üncü sahirede 1 

Aylardır anbar
larda çürüyü.p 
giden kağıtlar ! 
Belediyenin biriktirdiği 

kağıtlar bir kırtasiyecilik 
yüzünden mahvoluyor! 

Resmi dairelerdeki .kağıt sepet
lerine atılan kaiiıtları Sümer Bank 
t<>plıyacak. İzmit fabrikasına tek
rar kağıt imali için sevkedilecekti. 
f ·i,mer Bankın müracaatı üzerine 
Belediye daireleri ve tekmil sulıe
lerde üç av evvel ka;tıtlar sepet
lerden toplannıa{(a Maarif müdür
lü.{(ü mahzeninde saklanma{(a bas
lanm~tır. Aradan zaman ı:ıeçmi.s, 

(De,·amı 3 İl.neli sahifede) 
--~o-----

50 kuruşlukları 
taklit eden bir 

l<öy lü kalpazan 
Af isti yen 
mevkuf ve 
mahkumlar 

101 yaşında zen· Dün Ağırcezada cürmü-
. d"J . k d nü nasıl itiraf etti? 

• gın ı encı a ın Çatalcanın Karacaıröl nahiye -

b t tt • f sine ta'bı Ormanlı <ko)' u halkından erae e ı • Ahmet Sıansır kapazanlık suçıle 

Ankara ceza evindeki- Servet - "Ben hala ba
ler de Milli Şefimize kireyim. Doğduğum 
we Adliye Vekiline gibi toprağa dönece• 

müracaat ettiler ğim,, diyor 
~ul Cezaevındeki mevkuf 

Ye ma.tııcı:ırnlar l!lbt Ankara Cez:ı
evuıde bulunanlar da Milli Sefı
mıze ve Adlı ve V d<ılırnize tel
,!!rafia af ıçın müracaat etm:ıı;ler
dır. Ma.hkiımlar u:alarında . 

- ,JJ.iıdısatın buhr•nlı zaman
larında vatanımızın mukadderatı
na atıl bır ııe'Y'11'CI vazıvetınde ı..a.ı
ımak. istenuven b iz mabkiım ve 
mevkuf bııı lerce T k ,·a tandas -
)arı, unümü:.:rlBki M.ılli ve Dmi 
bovrarnlarda bııle.n de hllTTlVet 
nimetine ve ÜÇUfl('U bır bayrama 
"'-a.YUsturac-ak olan vuksek af na
zarlannın valvımyorU2.. • dcmck

irl 

Bakırköviınde Kartaltepede A
rakıyeeı sokak 5 numaralı evde o
turan Servet ısmmde bır ihtıvar 
kadın dilenmek sucile yakalan -
m.ıs ve ıizerındek:ı hırkasının muh
telıf yerlerınde 1 adet 50 lıralık, 
15 tane JO lıraltk, 57 tane 5 lıralık, 
276 kal'ıt lır~. 52 gümü ş !ıra. 14 
va " ' lı . al... ·e 45 tane de 25 ku
ru şluk obnak uzc>re 1631 lıra bu-
l up,.-ıustur 

S ullanahmet lJcüncü sulh ce -
zada dün mu hal;emesi 'VBP>lan 
servet demıstır ki: 

- cBen 101 vasındavım. Bcki
run .. Yani matrn:izelim!. 90 sene

' Dev11mı 3 uncü sahifede J 

Bırıncı ainr cezava veri.l:ın.ıştir. 
Dün Ahmedın muhakemede rl<
rar ve ıtirafıwı göre Ahmet Şim
şır ista.tıbulda !Mustafa ısrninde 
bırıne nara kaiıDları vaPtırmıs ve 
vine lstanbııldan tedarik ettıilı 
·kalav ve lneiliz madeni ile bir ha
lı ta vaparak 50 kuruslukları tak
lı<i evlem~~tır. Bunlardan 50 kada
rını İstanbulda tramvaylara. fı -
rınlara sürmüs.. ve bunda da mu
vaffak olmustur. Fakat bır l!Ün 
siiphelenilerek POlise t~sl·m edil
mıs ve mahkemeve verılmıstir. 

-Ahmet dün mahkemede demıs
tir kı: 

- <Ben bunları karısık kalay 
ve İnııiliz madeninden vaptım. 
7 makinevi de Galatada kavnakcı 
Mustafadan sn tın aldım .. 

Muhakeme; Ahmet Şimşirin cü
rüm ortaklarının tahkik ve tami
kı maksadile ve bazı sahıtlcrin 
celbleri için muhakeme bıu;ka bir 
~e bırakılmsıtır. 

Şaşılacak şey! 
......................................... 

Ağlamaları, gülmeleri, 
hastalanmaları bir 

olan ikiz · hemşireler 
Bu nadir tabiat hadisesini 
''ikizler,, nasıl anlatıyorlar?. 

Biri İstanbnlda, öbürü DiyarbaJard a olsa bile ayni zaman ve anda 
ağlıyan, güle.n, hastalanaıı İki zler: Hayrüıııı.isa, Fahriinnisa. 

Mektep 
müdürü 
« •• Biz de hayretle bu ik~ 

lerin ruh ve madde birliğinin 
farkındayız ve merakla onla
rı takip ediyoruz» diyor. 

Röportajı yapan 
muharririmiz 

HALUK CEMAL 

lir!.• ı!lye docblt b~ Fal<d B&
klıJ!a4a kadar kilçti]ı: bir 70J.oal1* aö7-

- tamamlle dofnı, h»ti el"'1k 
blle oldııiumı cöslenll. Ba lltls lı:al'

ckşlerl cörüp cöriişiükten ııonra ıııı: •o 
- hissim sadeoe Jı&yrtı& oldu. On• öt
renlp bu satırlan ııkumu:a sb ae .... 

~---= Jleflklal) ol'la meklebbıln - bir 
- avlasunu an.bn.a büyülı:, lot bah
pesbıl ı;esst. adımlarla reçtik. 

Okıılun d•terll müdürü Mahir 8a7& 
(Dev&mı 4: üncü sahifede> 

ÇERÇEVE 

Siyaaetimiz 
her zamanki 
gibi açıktır 

Dün aksamki Radyo ıazetesi., 
Balkanlar<'.-ı.ki vaziyeti tahlil eden 
bir söylevinde, mihver devletle • 
rinin Roı.ıanvadan sonra diğer 
Balkanlı devletlere kaqı tatbik et
meğe başladığı tazyik siyasetini 
mütalea ettikten sonra, Türkiye • 
nin vazivetini de şu suretle ifade 
etmiştir: 

cTürıkiyeye gelince, biz böyle 
bir tazyik hissetrni.~ değiliz. Esa
sen bu tazyik kimin tarafından ve 
ilıer nereden gelirse gelsin, biz na
sıl hareket edeceğimizi ibilir iz. 
Bizim haklo:ınızda tazyik siyaseti 
ilrullarulacağını da tahmin etmi • 
:yoruz.. ' 

Fakat aldığımız dürüst kararla
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

... _ !...._ ... • •• • ..... 

Sütlüce yolunun 
plan1 tashih 

edildi 
Havuzlardan geçirilen 

güzergah geri alındı 
A»ııbpı Ue SüUüce an&nda 7eaf 

bir 701 7&PıJr.caiı 7a.zılnııll.ı. İııfaats 
""o'an•Man önoe buranm Natıa v~ 

ıwcıı lnfmda.n - - plim 
me;rdan ~. fabı plia h&:rrd 
11:1' ıııulınınıılu. 

§ehlrcıOA müteııas..m Prosl tar& • 

fmdan lıMlrlana.n ve Nalıa v...aıeu 

tanlmdan tasdllı: edilm P1iDm 7e.ıı-

lıf oklofıı cörülınüşttir. , 
Pliııda SüUiicedeıı As&ı*apq& ıı:... 

c1:ar salılli ta.kfbeD. asalıılan yol. 7aıı .. 
bfhkl& pliada taş kız*la.ıı ... şlmdlkt 
bavuzLarm oria5ıııdan ceçirllmlfllr. Bao 
nmı ti-1ne pli.nda lodilit 7•P~, 
&'iİUl'l'ih ceri~ &lmmıfbr. Teni ..ı<

le -..ıao .,ıa.ıı - e.ıılıı>ek tizenı 
J'&kmd,a tekn.ı' Nab& V•iW:Jne sün
derlleoekllr. 

İki insan tasavvur edebilir mlsl.nlsT 
Cisimleri, hisleri. yaşayıştan, .evlüe
ri, i.deUerJ, dü.1ünüşlcrrt hula.sa her -
ııeY lerl ayni ve yekditerlom kopy3Sl 
iki ıosa.o ... Adeta ikisi bir vücııtta blr 
insau ıtbl blr -?. İ.,<te blrblriM bu 
kadar polı. besulyen bu Ud in6an yuka
rıda rcslmlenul rördilfüııüz iki kız -
kardcşllr. Oııbruı isimler! bile blrbl

rhle benzer: 

Sayıma ·dair 

Biri BayrülnlsL. Diğeri Falırülnlsa.. 
Bu garip kçyflJ>ctl ubcr aldıtım za

man in•.nma.dAD Sadece: •- Bir ta
blal ve çehre möşabehell belkJ olabl· 

l •İkizler• mektebin dcrııhanesiııde 
de bh arada otunıy~lar .. 

Bana, Atatürkün meclisinde • 
f!'Unı.İş bir hatıra ve bir nükte 
anlattılar: 

Bir jl'Ün Atatürkün huzurun
da, saylav şairlerden, yahut şa
ir saylavlardan, yani bir türlü 
ıaire benzetilmesi mümkün ol
ınıyan insanlardan birisi bir fi· 
ir okuyormuş. Şür nıaal haliau 
ICiyle hir(ey: 

Şehirler bot. sokaklar boş, 
bahçeler boıı. tarlalar 'bol, ıiik· 
ler bo$-

Atatürk &filiimsiyerek nurıl-
danmış: 

- Şair! Galiba ma:ıısamenl 
nüfus sayımı gününde yazdın!. 

• 
Sayılıyoruz, bugün millet ha-

linde ve adetlerin kadrosnnda 
sayılıyoruz. Bir insanın kese -
sine, bir evin kilerine ait zaruri 
sayım şnuruna millet halinde 
sahip olamamak ne facia!. Fa
cia- amma, bn faciayı Tanzi -
mattan Cumhuriyete kadar yüz 
seııe ruhumuzda taşıdık durduk. 

• 
Bugün akşama kadar herke-

5İıı evinde kabna.L. mecburiyeti
ni, Joir takım hayalı veuilikl~re 

NECiP FAZIL KISAKÜREK 

sebep olacak mahiyette görü
yorum: 

Mesela bugüu bazı başmu
harrirler, bir değibe 12 saat 
müddetle içtimai ve siyasi eser
ler okuvup kısa bir irfan ve 
idrak sporu yapmak fırsatına 
maliktir. Saçına sapan şiir za
vallıları, huırün ezeli ve eb...ıt 
aiir hendesesi üzerinde (Berliç) 
-todile ani bir feyiz alınalı: • 
lmkinını kaybetmeseler iyi elıır. 

l.Z saat karşı kar.ıya ofurnıı-
7• mecbur karı \1'e koca, oğlil ve 
ana, kız ve baba, sevgili ve i-
4ık, dost ve bildik, mecburi cel
selerini niçin her zaman tatbik 
etmediklerinden pi~manlık du
yuracak bir cemiyet zevk.ine 
erişebilirler. 

• 
Akşama dokru müvezzi ka-

nınızın öniindc bai:ıracaktır: 
- Son Telgraf, Son Telgraf!. 
Ve bugünün alqamı inşaallah 

Türkiyeniıı bütün dünyaya ve- , 
rece~: Son Telgraf, asağı yu
karı 20 ınillon kadrosuna var
dığını ve 25. 30, :ıs \"e 40 mil-
) onluk kadro basamaklarını 
cıkınıya ha:11rlandıı!ln1 ~ö~tere
ce.lt.tir-. 
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TALiLi 

HAYVANLAR 

Hayvan l,oraası içtimaında, 
Sütlücede, mezbahaya kesil· 
meğe gelen hayvanlar ıçm 

üstü kapalı barınma yerleri 
vapılmuı kararlaıhnlmq .• 

Ne talili hayvanlar!. 
Hi.li., ıehirde, tramvay bek

leme yerlerinde üatii kapalı 
durak mahalli yapılacak?, 

TERKOS: 

EN IYl SU 

Sular idareıi idda ediyor: 
T crkos İstanbulun en iyi içme 
suyu haline gelecek .. Memba 
sularından sonra, halk, terko
su tercih decek. 

İyi hatırlıyorum: Bet aene 
kadar evvel de sular idaresi, 
tehir meclisinde ıı.ynı beyanat
ta bulunmuttu. İD§&llah, terkoa, 
hakikaten iyi bır içme suyu 
haline &'elirde, bardağı bq 
kuruşa sahte memba aularm
dan kurtuluruz. 

Dil NEDEN 

TUTULUR?. 

Maznun bir Tezııedar, mah
kemede hesap verirken ,heye
candan dili tutulmUf. 

Dili tutulmak, kendisinin 
suçsuz mu, suçlu mu olduğuna 
delalet eder?. İnsanın fazla 
saadetten dili tutulabilir, faz. 
la tees.ürden dili tutulabilir?. 

Dilin kemiği yoktur, ya.. 
Tutulur, itte ... 

KULAGIN 

KIYMETi 

İki kiıi kavga etmitler, biri, 
ötekinin kulağını kesmif .. Ku
lağın sahibi, yere düıen kan
lı et parçasını almıt ama, acı· 
sına da fazla dayanamıyarak, 1 

düşüp bayılmıt·· 
Şimdi, mesele mahkemede .. 

Kesilen kulai.a bVmet takdir 
idilecek. Bunun için de, bir eh
li vukuf aeçilmi§. Muhterem 
vukuf ehli azasına ıu sözü ha
tırlatırım: 

Yerin kulağı ar. 

AHl'dET RAUF 

Kısa kestirilmeli 1 
Gazetelerde okuyoruz: Şu ka

dar muhtekir adliyeye devam edi
yor, bu kadar ıhtikar maznununun 
muhakemesi devam ediyor. 

Dikkat ediyoruz: Ekseriya, ihti
kar suçlularının hesap vermesi 
çok uzuyor. bcaba, bu davalar da
ha kısa kestirilemez, daha çabuk 
hiilane varılamaz mı?. 

O vakit, verilen ceza daha tesirli 
olur. 

BÜBHAN CEVAT 

Köprü 
ihtilafı 

Gazi köprüsünün mü· 
bi.m noksanları aylar
dır niçin yapılmıyor ? 

Gazi köprüsünün geçen sene 
muvakkat kabulü yapıl.ın.ış, köp
rü ilana! edihneden seyrüsefere a
çılmıştı. Köprünün kat'i kaıbul mu
a,ını,lesi teşrinisani ayı içinde ya -
pılması J.lıım gelirken müteah -
hitle belediye arasında ç>kan ih
tilat yüzünden lıu iş şimdilik ge
ri kalmı.ştu-. Muvakkat kabul mu
amelesini yapan heyet, köprüde 
mühim noksanlar bulıınus. müte
ahhitten bu noksanların ikmali
ni istemişti. Halbuki müteahhit, 
beledivenin bu izahını nazar• iti
bare almamı.ş, noksanları ikmal 
etmemiştir. Diğer taraftan müte
ahhidin belediyeden bir havli ala· 
cağı vardu-. Müteahhit ı,u parayı 
belediyeden istiyorsa da belediye, 
noksanları ikmal etmeden borcu 
ödemeğe yana..,rıamaktadır. Ara -
daJd hasıl olan ihtiliı..fın kimin ta
raıfından hallro.ilecein henüz ma
rum değildir ve sürüp gitmekte
dir. 

Eanaf cemyietlerinde mühim 
bir toplantı 

Şehrimizde 34 esnaf ce:ıniveti 

mevcuttur. Birleşik esnaf cemi -
vetlcri birlii!!ine bai!lı olarak calı
san bu cemiyetlerin idare hevet -
!eri öniiınüz<foki hafta içinde ce· 
mi yetler merkezinde mühim bir 
toplantı yapacaklardır. Toplantıda. 

cemivetlerin simdive kadar hava . 
kurumuna yaotıkları aYn ayrı yar
dımlar tesbit edilecek; hava kuru
muna vardım için cemivetler ara
sında var ıs açılacaktır. İlk oartide 
kunduracılar cemiveti hava ku -
rwnuna 4500 lira yatırmışlardır. ---Evlerden &'azete, mecmua 

toplıyan açık gözler! 
Gazete lcağıdı ve mecmua ka • 

ğıtlarının gittikçe pahalılaşması 
üzerine bazı açhkgözler evlerden, 
aoartımanlardan ucuz fiatla eski 
gazete ve mecmuaları toplamağa 
ba•la:ınışlardır. Bunlar kullanıl -
mı.ş gazetelerin kilosunu 10 kuruş
tan alıp 20 - 25 kurw;a peraken
de satmaktadırlar. Mecmualar ise 
kilosu 5 - 6 kurw;a alınıp 18 kuru
şa satılınaktadu-. 

Belediye mangal kömürü ihti· 
ki.rını niçin önliyemiyor? 
Havaların yağmurlaması üzeri

ne ~hrimizin muhtelif semtlerin
deki kömürcüler, eskiden aldıkları 
kömürlerin fiatlarına gelişi.güzel 
2() - 60 para arasında bir zam da
ha yapmışlard;r. Üstelik kömür • 
ler toz ve toprakla karı.şık olarak 
halka verilmektedir. Kış müna • 
sebetile he1'kesin fazla miktarda 
kömür almağa mecbur oldukları 
bu zamanlarda hiıliı belediyenin 
icap eden kat'i tedbirleri alınanıa
sı teessürle karşılanmaktadu-. 
Diğer taraftan odun fiatları da 

2 kurus na~ha rağmen kömürcü -
!erde kilo.su 100 paraya çııknuştu-. 

Halk bundan da zarar ettiğin -
den al:lkadarların bir an evvel her 
semtte sıkı kontrollar yapmaları 
icap etmektedir. 

--<>----

«Talebe Birliği» önümüzdeki 
ay açılacak 

Üniversiteliler arasında bir •ta
lebe birliği. kurulması için Maa
rif V<>kaletine yapılan müracaat 
muvaf k ııörülınüştür. 

Talebe birlii!i faaliyet nizamna
mesi esasları hazu-lanmış bulun
dui!undan birlik önümüzdeki ay 
sonlarına doğru teşekkül edio fa
aliyete 11eçecektir. Birlik bilhassa 
kimsesiz talebelerin ihtiyaçları ile 
dP ehemrnivetle mesınıl olacaktır. 

Son Telgraf'ıo edebi ronıam: 93 

ÖZ~YAŞLARJ 
' ETEM İZZET BENiCE 

- Doldur!. 

Bilmem beşind mi, altıncı mı 
dublevdi. 

İspirova emrettim: 
- Burada bana bir masa hazırla! 
Ve .. iliıvc ettim: 
- Haf!Zlardan kimse var mı? 
Hafız .. esrar satıcının ismi.. Gül-

dü: 
- Birsev yaparız!. 
Dedi. 

Beş liradan beş para geriye al
mamak nhetinde def;ildim. 

Ve .. vartm saat. bir saat sonra, 
Avaz da basta olmak üzere hepsi 
masam•n misaiiri ve benim dos· 
tumdular. 

Ayaz: 
- Kusura balana Çamur. O 

zaman pek kızgındım. 
Canım baska baska şevlere sıkı

lıyordu. Karşıma sen çıktın!. 
Diyordu!. 
Ve .. daha biraz sonra, kadehler 

dolup boşaldıkça bütün meyhane
dekilerin eşi, ahbabı, dostu idim. 

Kadehimi kaldırd1kca: 
Hepsi benimle beraber kaldırı -

yor: 
- Yasa Çamur!. 
Çamur bizimdir ... 
Varol Çamur!. 
Diye bağırışrvorlardı. Ve. ben 

de sadece içimi boşaltmak. bir de
fa bir defa daha ruhları denemek 
icin her kadeh kaldırışta bağırı -
yordum: 

- İçin arkadaşlar!. 
Biz hep biriz ... 
Cancij!eriz!. 

llWr,:lıııl 
Hudutlarımızda 

bekliyealer .. 
Kış reliyor. Hudutlarda vatan 

bekllyen Mebmetcilder var. Bu 
Türk çocukları, kimimizin babasJ, 
kimimizin ağabeyisi, kimimizin 
dayısıdır. Bu delikanlılar, tam bir 
ifade ile, bjzim, hepimizin canı 
mlZ4lır. 

Kış pnlerinde, hudut boylann
da memleketin bekçiliğini yapaıı 
Aziz Mt;hll\çtçiklere, münn~ip bi· 
rer hedive verilmesi içillt Ih.dam 
refikimi., cok yerinde bir teklif 
yapmıştL Bu teklif, Parti muhitin
de çok genl.ş bir alaka uyandırdı. 
Ve askere verilecek hediyeler, 
yün çor,an, yün eldiven, yün göm
lek olmak üzere, üç tipe ayrıldL 
Halkevleri. bu hediyeleri toplıya· 
cak, mukabilinde, vntandaşlal1 
birer makbuz verecektir. 

Beklenirdi ki, İstanbul Halkev
lui ,Partinin tesbit ettiği esaslar 
dairesinde. derhal harekete geç
sin, propagandaya başlasın. 

Bugüne kadar, gazetelerde çıkan 
Halkevleri ilanları arasında, be
dava keman dersinden başkasına 
raslamadun. 

Halkcvlerinin yıldönümü nut -
kunda, sayın Basvekilimiz, bu ir
fan çatılarını daha fazla mesai yap· 
mağa davet etmişti. 

$imdi, dünyanın öyle bir zama
nındayız ki, Halkevlerinin imti -
han vereccıl"i giinler yaşıyoruz. 
Her nevi milli propagandanın bi
rer mihrak noktası hnlinc gelecek 
olan Halkevled, halii. beş ..,ne 
evvelki faaliyet proğramile iş gö
rüyor: 

Bir keman dersi .. 
Bir ecnebi lisan kursu .. 
Siir hakkında bir konferans ... 
Beşinci koldan bahsediliyor. 

Halkevleri beşinci kolun karşısına 
övle yaman bir kuvvetle çikmalı 
ki besinci kolun köküne kibrit 
suyu döken bir altıncı kol halinde 
teşkiliitlanrnalıdır. 

Nerede Halkevlerinde miting -
ler derecesindeki fevkalade top • 
lantılar?. 

Nerede Halkcvlerinde tam milli 
şuura sahip heyecanlı tezahürler?. 

Nerede Halkevlerinde milli bir
lik icin bağıran, haykıran, ateş ke
silmiş, müheyyiç hatipler?. 

Rl!.ŞAT FEYZİ 

IBüçüK HABERLER 1 
* Asker ailelerine yapılacak yar

dun için yann daiml encümen valinin. 
reisliğinde bir toplantı daha yapa • 
ca.ktır. * Belediye muhasebe teşkilatında 
bazı münhaller vard.Jr. Orta mektep 
mezunlan arasında salı günü bir im
tihan açımhştır. * Karaağaç mezbahası hamalların
dan Tahsin balye demirlerinin üze -
rine çıkıp etleri kancalardan çıkarır -
kcn ayağı kayıp düşmüş ve yaralan .. 
rru.ştır. * Salı günü teknı.il belediye mü -
dürleri belediyede toplanacaklar ve 
yeni .yıl bütçesini görü.see:cklerdir. * Kari.alda bu yıl tecrübe için ye
tiştirilen pamuklardan pek iyi neti -
!er alınmıştır. * Bolu şehrinin kadastrosu yapıl

maktadır. * İzmirde karısı Nazmiyeyi kıs -
.kançlık yüzünden 22 yerinden vurup 
öldüren Yanyalı Ragıp dün 14 yıl hap
se mahküm edilnlistir. * Belediye hukuk işelri müdürlü -
ğünde 2 milnhal memuriyet vardır. 

Lise mezunlan alınacaktır. Talipler a
yın 25 inci cumartesi günü imtihan o
lacaklardır. * Musevi vatandaşlar hava kuru -
muna yardımlarını arttırmışlardır. Or
taköyde oturan Musvei vatandaşlar 

dint bayramları münasebetile yaptık
ları bir toplantıda 401 lira toplıyarak: 
hava kurumuna vermişlerdir. 

Bugün bende, _yarın sizde!. 
Can için içelim!. 
Kendimiz için içelim!. 
Dostluk için içelim!. 
Ve .. bu mürailikten en son oka

dar sıkıldım ki elimde tuttuğwn 
kadehi bütün gücümle yere attım, 
parçaladım ve tastnn!. 

Zannediyordum ki bu parçala -
nışla beraber bir QOk kafalar da 
yarılacak. beyinler parçalanacak, 
meyhane biribirine girecek; içinde 
yankesicisinden karmanyolacısına 
kadar her çeşidi olan bütün bu 
sürü tek naktada birleşecek: 

- İzzetinefis!. 
Fakat, İspiro kırılan kadehin ye

rine yenisini ~etirdi, boşalanları 
tekrar doldurdu ve .. kadehler yi
ne kaldırıldı: 

- Çamur icin!. 
Onun icin ... 
Parrra ve .. menfaat... Bur.dan 

daha ivi denenir mi?. Ve .. bütün 
insan safları i•inde sadece bu se
zilmiyor mu?. Yalnız sınıflar, yüz
ler, edalar, nizamlar de.P;işiyor. 
Asıl olan: 

- Parrrrra ve .. menfaat!. 
Dünyanın bu çerçevesi içinden 

insanların görünusü nı;: koıılrunç!. 

Taksi ve 
otobüsler 

Şoförler cemiyeti reisi 
"tekmil otobüsler bur· 
dadır.,, Çalıştırılmamalı 

İstanbulda benzin satışı normal 
şartlar altında devam etmektedir. 
Yalnız dört benzin Jcumpanyası şe· 
bir kinde.ki şubelerinden ibazıl..
rıru kaoamıssa da mevcut 6Ube • 
!er ihtiyacı ıkarıılayabilmek'tedir. 
Benzinden tasarruf için otobüs ve 
taksilere tatbik edilebilecek yeni 
şekil etrafında şoförler cemrveti 
reisi Hakkı şunları söylemiştir: 

•- İstanbulda calışan taksi ara
l)alarının sayısı ihtiyacı karşılaya
cak miktardan azdır. Bizim şeb • 
riıniz, bol taksili bir ver deitildir. 
B~jn stoklarına zarar vermemek 

-JiQiı taksilerden tek numaralılarla 
Clft" numaralıların münavebe ile 
çalıstırılmasına lüzwn yoktur. 

Otobüslere l!elince, esasen hepsi 
hurdadır. Derhal seferden mene
dilio icaldırılmalıdır. Esasen de 
herl!Ün gittikce hurdalasarak savı· 
!arı azalınaktadır. Vazivet bövle 
devam ederse önümüzdeki altı av
lık muayeneden sonra tekmil oto
büslerin calıstırılması kabil ola
mıyacaktır. 

Beyazıt &ahaflarının bir 
müracaatı! 

Beyazıttaki bazı kitapçılar ala
kadarlara müracaat ederek Sahaf
lar ear< sının mektepler açıldı,ıı 
günden beri bir se:vvnr kitap pazarı 
haline eeldijfni şikayet etmiı; -
!erdir. Burada her gün ve bilha"SSa 
tatil oiiıılerinde hıncahınç tale -
beler birikerek birbirlerine eski 
ders kitaolarını satmaktadırlar. 

Sahaflar çarşısından gecrnek bu 
kala bal: ktan rr.ü~küllcsti.g-inden 
bu av akta satışın men'i kararlaş
tırılmıştır. 

Kan kralı Gülhane hastane· 
sine yatırıldı. 

YıUacianberi Gülhanc hasta -
nesinde ve di{:er hastanelerde 200 
den faıl~hastaya kan vererek ha
vatlar:nı kurtaran Hafız hastalan
ımı.s ve çalı•tığı Gülhane hastane
sine yatırılmıştr. 

DÖNMIYEN FiLO 
Büyük Tarihi Tefrika 

No. ıs Yazan: RAHMİ YAGIZ 

F ulspid ile boğaza doğru 
Muaveneti Milliye ile Yadigarı 

Millet, Yavuzun haziran huru • 
cunda bu karakol hizmetinde bu
lunuyorlardı. Dönüı; pnü, birisi 
Şileden öteki Midyeden hareket 
ederek birbirlerile kanal hattında 
kunızman yapan bu iki gemi, (&
cenin bir saatinde ve birbirlerin
den uzaklastıkları su-ada üç Rus 
destroyerinden mürekkep bir 
filotilla, karakol hattından sıyrıla
rak içeri girmiş. karanlıktan bil
istifade Boi:az methaline dayan· 
mıştı. 
Sabahın ilk ı.şıkları ile bunları 

farkeden Bnğaz dış i' ti hkamla -
rındaki topcular derhal ateş ac
mışlardı. Destroyeler de mukabe
leye girişince bir ateş döğ-üşü al
mış yürünıüs, top seslerini du -
yunca vaıi~·nti kavrıyan Yadigirı 
Millet ve Muaveneti Milliye ka- 1 
rakol vazifelerini bırakmı~Iar, bun
lara bücunıa hazırlanıyorlardı. 

İki Türk detroverindeki Alman 
ubit!rri, hu gaflete karsı kendi 
kendilerine söğcrek homurdanı -
yorlar1 dc!l;troyerlcr toplarını diri
se ef m iıı..:ler: 

- Ful spid!. 
İle bo~az ağzın~ ko~uvorlardı. 
Bu anda bir h:ldisc oldu .. Türk 

dcstro"Prlerinin arkasından. boğaz 
haricinden bir ton tarrakası du -
.vuldu. Boğaz .methalinıle cenkle -
sen Rus destro)oerlei'i bir saniyede 
etraflarında vüksf'lrıı su ~Utunla
r1n1n arasında gii?dl'n silindiler .. 
MuavenC't \'C' Y~ditr~rt Mil1etteki 
Alnıun drniz zahitlerilc gediklileri 
bir ::ı:ğ"rzdan haykırıstı: 

- Goben fay~, Goben fayr ... 
Rus destroyerleri sür'atle geriye 

dönerek var hızlarile ka:;ınnğa, 
boğ3zın sol sahiline doğru uzakla
şarak sisli enginde izlerıni kay • 
betme~·" atıldılar. 

l\fua. "net ve Yadigar bunları 
takip ve ateslc ko\'alanııya girişti. 
L8kin Rus dcstro.vcrJcrinin sür'ati 
kendilerinden fazla olduğundan 
her dakika biraz daha arayı açan 
firarilere yetişmek iınkiinsızhğı 
göze çarnıyordu. 

10 mil kadar süren takibe de -
vaın olunurken uzaktan Yavuzun 

- Hona, horra!. Heyi Goben!. 
Niraları engini çınlatıyordu. 
Yavuz kemali ihtişamla arka • 

sında şanlı bayrai\ınıızı dalgalan
dırarak boğazdan süzüldü, Bü -
yükdere civarındaki demir ma
halline ıı;eldi, demirledi. 

Karadenizolen muvaffak atq 
baskınlarile dönen amirle Büyük. 
derede canını sıkacak haberler ve
rildi. Bunlar, Marmaraya girdik
leri ihbar edilen düşman tahtel • 
rinin faaliyetine ait vesikalar hük
münde bulunan malumattan başka, 
donanmaya da hayli zarar ver -
diklerini bildiren haberlerdi. 
Suşon ilk olarak Bolayir önle

rinde ikinci zırhlı fırkanın ku -
mandan gemisi olan Barbarosun 
bir tahtelbahir hücumile iskele 
bordasından aldığı torpito isabe
tile battıüını, donanma ikinci kue 
mandam kalyon kaptanı Arif bey
le süvarisi Muzaffer beyin ve bir 
k1Sın1 zabitanla mürettebatın kur
tuldı:ğunu, gemi ile birlikte bayii 
mürettebatın J{nrkolduğunu öğ -
rcnmişti. 

A,·ni 1amanda, bir gün fasıla ile 
Pcyl~işevket muhribinin de Bolayir 
önlerinde bir dii~man tahtelbahiri 
tara fından torpit.o hücun1una ma
ruz kaldığı da Amirale haber ve
rilmişti. 

Barbarosun batısı, çok ani ol -
mustu. Amiral gcmi!"i. Boğazı!a 
nöbette bulunan Turgudu değiş
tirmek ü'ere İstanbuldan hareket 
etmif;. sabahleyin Bolayir önlerine 
vardıib sırada kaoiten Nazınetin 
idaresinckki AE. 2 markalı tah -
telbahirin hücumuna uğramış, ilk 
atılan torpito, müthiş bir infilakla 
geminin va~at kısntında, su kesi
miniıı altır.da büyük bir vara aç
mış, genıi 10 dakikada l\farnıara -
nın derinliklerine gömiilmüştü. 

Torııitonun Barbarosa canevin
den açtığı yara gemiyi siir'atle ba
tırmakla beraber. sahile yakın o
luşu, fırsat bulup da denize atı
labilcnleri sahilden gelen kayık -
l3rın toplamasına imkan bırak -
n11ştı. 

Avruoalı doktorların bile kan 
verme kudretine havret ettikleri 
memleketimizin bu kan kralın:n 
öldüğü hakkındaki haberler doğ
ru de~ildir. Tedavi edilmektedir. 1 

bütün heybet ve ihti<a'mile boy 
göstcrdiö-i göriildü. Biraz sonra 
Amiral gemisinin işaret mahal -
!inde: 

Süvari .Muzaffer beyle donanma 
ikinci kumandanı Arif bey kara· 
dan İstanbula dönmüşlerdi. 

Peykisevketin torpillenişi de 
ani oln1akla beraber, süvarisi Ce
vat kartanın soğukkanlılığı ve 
mürettebatın fcvknlıidc gayretle
rile Bigados sahiline baştan kara 
etmek fırsatı. miithiş yarasına 

ra~cn se{in .. :~:n batmasına mi
ni olmuştu. 

POLİS 
v~: 

MAHKl'MELER 

IVIetres !tatilinin 
muhakemesine 

başlanıldı 
T aksimde Sazlı.derede metresi 

Penb<yi öldüren pacavracı Tahi
rin muhakemesine dün sabah sa
at on buçukta Birinci ağır cezada 
ba•lanılmıstu-. Evvela raoor okun
muş ve Tahir daıni<tir ki: 

-- <B~n paçavra toolarken Kur
tulu•ta ovralar icinde iki ta
banca buldum.Onları e\·de kus ka
fesi iceri~ i nc sakladım. üil.fthare 
temizlerken lrnzaen ateş aldı ve 
Penbe öldü. Yo:<Sa ben canun gi
bi sevdiiiiın sevgilime nasıl kıya
rım? 

12 YAŞINDA KARI KOCA 
OI.JMUŞLAR! 

Penbe ile ben 12 yaşında iken 
münasebet tesis ettim. O vakit 27 
yaşında idi. Dört sene beraber o
turduk. 4 çocui?umuz oldu. Hepsi 
öldü! ... demiştir. 

Muha'.<eme şahit celbine kal • 
mıstır. 

Şt)PHE!. 

Deli miyim?. 
Ne oluvorwn?. 

Bir ay S-Onra 

Hiçbir şev bilıniyorum!. 
Dün durı•- dururken bir adamın 

•boynuna sarılıverdim ve .. bağu--
dım: • 

- Seni öldüreceğim!. 
Bunu nirin yapt;.m? 
Neden ıböyle oldu?. 
Sebep bilmiyorum. Nası1 yaptı· 

ı'!ımı hatırlamıyorum. Neyse 
ki adamcağız ı:liçlü kuvvetli 
birisi imis ki beni siklti attı. Yok
sa o ölecekti, ben durup dururken 
katil olacaktım!. . . . . 

Daha on gün 

Galiba deliyim!!. 
Yahut da bu şüphenin esiriyim! 
Ayda bir. üç ayda bir gelen nö-

ıbetler şimdi sıklaştı ve çoğaldı!. 
Nöbet geldiği zaman gözlerim 

ibüyü,·or, büyüyor, yuvalarından 
sökülüp cıkıvorlar. Damarlarım
daki bütün kan sanki çekiliyor, 
beynimde toplanıyor!. 

(Devamı var) 

- Durunuz, geriye, Boğaza av
det ediniz!. 

Emrinin işaretleri farkoluııdu .. 
İki destroyer, kendi Amiral ge -
nlilerhıin öniisırr. Boğaza .t:"İrer -
ken lıoii;az sahillerinde ve donan
ma vahitlcrinde bulunan Alınan
ların: 

AVRUPA HARBİNİN 

YENİ MESELELERi 

·Siyasette "Hak,, 
fikri 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

J\Iillctlerin hayatında büyükle
rin l..üçüklere, kuvvetli görünenle
~in daha az kuvvetli oıaala.ra kar
'Şl hi<;hir hak tauıyıp tanımaması. 
ıneselesi yeryüzünde İli~tınlar bir· 
birlerile bof'u~ına~a ba~lndrktan 
beri devam ediyor. Bu da muhte· 
lif safhalardan geçmiş, pclitika a
leminde •hak• mefhumJna riayet 
ve itimat keyfiyeti daima sarsıl
nıı~tır. Fakat «hak ... a inCJnı.r gö
riiuerek vakit kazanmak da siyası 
zekaların karı olmuştur. Meşhur 
Napolyouda bunun misali sayıl -
maktadır. 

Bugünlerde Napolyona dnir, o
nun büyiik tasavvurlarını anlatan 
yazıları gözden geçırınel: az me
raklı olmuyor. Yuvarlak bir he
sapla bundan bir buc; ıık arır evvel 
düşünülmüş ve yapılnınk isten -
ınj~ neler vannıs ki ~imdi onların 
yine tazelendiği · aııl~şıldı. Büyük 
tasavvurlar beslemek ile bunları 
ba•armak büsbütün başka şeyler .. 
Naııolyonun maceralı ha)•a tında 
da bu hakikat kendini gösterm~k
ten geri kalmamıştır. Fakat onu 
hayalfıta tabi bir adam diye hük
metmek doğru olmıyncak. Çünkü 
düşündüğünü nasıl tatbik edebile
ceğini uzun uzadıya tetkik ettik
ten sonra kararını veren ve bir 
kere de verince artık sebat ile uğ
rasmıs olduğu besbelli. 

Vaktile Muallim Naci de Na
polyon Bonapartı tasvir ederken 
uzun bir nıa112umesinde şu beyti 
yaznıış: 

Meydanı vega görmedi bir öyle 
muharip 

Her haribe O talib, :yine her 
yerde O galib!.. 

Lakin nasıl oldu da şu İngilte
reye kat'l darbeyi indiremedi?. 
İngiltereyi abluka altına almak 
fikri öyle büyük bir tasavvur d&
ğildi. Kendisi de bu fikrine o ka· 
dar büyük bir kıymet vermeznılt. 

(Devamı var) 

Fakat eğer İngiltcreye hakikaıen 
kat'i bir darbe indircbilseydi onun 
neticesi büyük olacaktı. 

Napolyonun hnyalinde yeni bir 
faali)·et \'C mücadelenin ufukla
rını açarak gösterenler ona de
mişler ki: 

- Eğer İngiltereniıı Asyadaki 
yerleri elinden alıııırsa, yaptığı 
malı uzaklara götürüp satamazsa 
isi bitti, mahvoldu demektir. İn -
gilterenin kuvvet ve kudretini 
mahvetmek için elindeki ticareti 
alnıalı. Avruoadan, Asvadan ve 
Amerikadan elde ettiği kar ve 
menfaati yanına kalırsa İngiltere 
daima kuvvetli bulunacak. 

Fakat onun karşısına bir gün 
deniz rıkıveriyor, kavga meyda -
nında muzaffer olan o kumandan 
denizle uğraşmak mecburiyeti kar
şısında kendinin değil, düşmanının 
kuvvetli C'lduğunu ister istemu 
görüvor. En kestirme bir hareket
le Brifanya adalanna asker çıka
rarak Iııe:iltereyi vurmak tasav • 
vurunun akim kalmasından kendi 
amırallerını, deruzcılerını kaba -
hatli saymaktadır. Halbuki onlar 
ne yonabilecekti?. Denize hiikim 
olmak hemen isteyivermekle olur 
emellerden değildir. 

İn.,iltere aleyhine harekete ge
çerken Napolyon çok düşünmüş, 
kararını vermi<. fakat kavgaya gi
rişnıeden evvel: 

- İlk kurşunu İngiliz efendiler 
atsm!. diye beklemiştir. Napol

yonun siva•l ve askeri hayatını de
rinden derine tetkik edenlerin yaz
dıi!ına göre kendisi •mes'uliyet. 
cihetine çok ehemmiyet verirmiş. 
Kavgaya evveli başkası başlasın, 
kondisi tecavüze uğramt!? olsun, 
ondan sonra harekete muvaffaki
yetle geçeceğinden emindir. Baş
kalarının hukıikuna riayet etmek 
lazım geldiğine siyasi hayatında 
herhalde inanmıyordu. Fakat ken
disinin •haklı• olduğunu daima 
söyliyebilecek 'bir mevkide ka!l
mağa dikkat ediyordu. Düşmanı
nın ilk kurşıınu atmasını fıekler • 
ken vakit kazanıyor, hazırlığını ik
male uğraşıyordu. Harbin mes'u
liyetini daima düşmanına yüklet
mek için beklemek ve geçen va
kitten de istifade etme., Fakat şim· 
diki Avrupada buna bile riayete 
lüzum röriilmedii;i anlqılmıştır. 

-- ..!a 
H.ı.rp karşı · ln~ 

H:ndistan ... ı . r" 
Yazan: AHMET ~(l!<R(ı·Jct:"rfJ 
İngilterenin mihver dC' ~~ 

ha vat memat mücadcles:nc ırııı ı 
tiği bu muharebe içinJc d°'. 

dominyon lan ana vat_~n::Ü "'Jı; 
mına koşmw;lardır. Çun. oJd' 
ver zaferinin İnııiltere ic~ıı e,Jf~ 
kadar dominvonlar icin ~,ıard 
demek olduii;unu anlaJll ~;ııd~ 
Baslı başına bir kıt'a olan j) 

karsı · tan da İngiliz davasına kiJ>l"1 
lılıihnı ııöstermekten ce 

·sı· 1 mı ır. ..,rlc~ 
Fakat J:Iint milivcı:oen 

3 
~~ 

tara'ftan Inııiliz .ıJ.av.~>ııı tarV" 
sempati ııösterirken, diger_ ıcr-4 
İnl!ilterenin Hindistand•lc'ı,,ı:ı r 

imkanlardan istifadesini ta \'ıfJ 
decek bir yol tutmusiardır·3f.ııı~ 
hem İnRilterenin zafer l<•Beıfl .~ 
için dua etmektedirler. 1cıerW 
bu u il'u rda sarf edilen eme tP~ 

h ttı . 
talıvacak bir hare-ket 3 J"\.,rJe 
ediyorlar. Hint milliyetPetil)": 
rile Ingiltere arasında~~~r. 1#; 
çen harbe kadar ııerı "~- d:Sll' 
tere 1914 harbinde flınt -,i1 

muh tarivet vadetmis: fa~~t~ 
takio eden devir icinde ~ 
rin bu memleket icin ver~i ıı . 
vafakat ettikleri idare_ şı;k j-l~ 
!ileri memnun elmcmıstıru ıJl 
illere Ingiltere arasında b ~ 
leketin tabi olacağı id_are ıııırl. 
üzerindeki anlasmazluıı ı-ıe:· ·, 
münak3.jia edecek aegılı•· ası'. 
tarafın da kendisini hal<~i~I~ 
recek bir l!iirüşü vardır. 1 ~ıt, 
muhtariyetin ~ni.s olrnası~~i~o' 
ist&lae kadar varmasuıı eııııt4 
lar. lngilizlcr ise, bu ~ ~t~ 
bünyesinin derhal istıkldJia e~~ 
{?e elverişli omadıe.ını 1 ,0ııı·1 
mektedirler. Normal. zıııııe;~ '. 
böyle bir ihtil~fın beiırJllar.ı-1 ti' 
hallinde de zorluklar~ m -.r. ~ 
masını tabü 11örmek ıcaıı&" "(jl1f 
kat tabii olrruvan vaziyet~e '~-~ 
bir ihtilafın, gerek inıııı;e ıı'~ 
_rek Hindsitan irin hava de'.,.. 
mücadelesi olan bir sıradS ,,;r 
edio !!İtmesidir. . ;p 11'. 

Hint milliyetperverJer~~c#1ı 
ri olan Gandi, buE!ünku_ ·etioı ~ 
lenin sümul ve eheJllJTlı.~ .• •cri 
radıi(ını ifade eden ŞU S{J•' r 
!etmiştir: .. ·o .ıı ~ 

- Milletlerin hürrivetı ~r<'1 , 
cadele eden tnııiltercnın 1caıs1'1 
kavbolursa, H indistanın ,ıııı.S
cai!'ı hürrivetin manası k._. 3~ .,,. "rıd"" ... Bununla beraber, nı di# ~ 
ııelen son haberler. aaıı 11cıe 'v 
ııiltereve bu müc~delc,j:ı,.sJ ı,il 
dımda bulunmak şoyle ac3~ :j 
lfı.kis vazifesini zorla~tı\ted1r~ 
yol üzerinde yürümek . 

1 J:l''~~ 
bildirmektedir. Gandi'nıII ıııı""./I o •\ 
kullanılmasına taraftar tcP e1~ıf 
malumdur. Hatta harP #" : 
İnııiltere ile mücadeleY~ve!C $1 
zamanlarla silaha ve kU' -ı ı1l , 
racaatten cekinerek •P

351 ,ı~~ va ~
vemet. ile hedefe varrnuere • 
mıştı. Şimdi de !nııılz ~ rııjr 
Hindistanı ayaklandlrtn 181>"".'I 
tind~ de,iiildir. Fakat va pi I 
rını Inl!iltereye yardıtıl~ts!'/ 
decek proııaııanda v~ı>ın 180 
kinmi veceiiin.i de JfindiS ,4 
mi valisine bildinni~ir· o~~ 

İneiltere hiikfunetuıın iciO ~ 
taraft~ları ile anlasınak jo .,1 
ettiği yol, Hindistand~,.ııd~,,: 
idaresinin mihver proP ;stefl1• i 
raıfından 11österilme~ .08re'!o' 
l(ibi. müthiş tahakkiifll ~idıf· 11 ' 
madığıru göstermei!e itıifl J<'I' 
ırilizler, mihver devletıerert'ıe ~if 
hakkümü altına ı;ıeçe~ %rjll1 ı~ 
!erdeki tazyik ve tethıS ıerll ;,ti' 
distandaki miliyetııer"~ f":1 
laşınak için sabır ve te . · b1r_.,ı 

_,,; ıııbı .,.. 
riyorlar. Acaba GÇeI<O:J",'.., -~ 
der mesela Polonya. ıı)<tB Çl"'tt!' 
ve yahut da ~navırl1 ıas'-'1 11 
Nazi Almanyasının ve.1 eıJCfl ! vanın idarelerini tern511<J<ıtld3 b~ 
memleketin idaresı ha ıı0ı·Jc 
r~eğe tesebbüs e~· rıC' 
adamın hali ne oıur indiSP /" 

İngilterenin de f! . jst10,f:' 
ımesinı (" . ı 

yolda hareket e ıııet· 1,9'; 
kimsenin aklından ııe::ıuca~1 el~ 
o zaman İngiltere .. ı·rıJ<3.f ~ 

• diSı 1 ,l 
vaotıın davayı ken . de b~ ;ııı'.ı 
olur. Fakat Garıdi111 ". ıan ı1l .ır 

. u·(l(lıS ,.!)' 
hareket etmesı, '.'' -,·et ve '"'eri' 
perverlerine. hurrı ıarıfl > 
mefkiıresine ba!ih 0~1if· 
patilerini kaybettıre· ıarı ~I 

. . · tihaıı " Ünıversıte un ,0 dc · e'r 
,. . rsitcS· ı " 

Şehrimiz unıve ·ev~"' ae 
devresi imtihanları 0 22 ~·" JI 
tedir. imtihanlar avın .. 1 ,,ı •' na erecektir. . ıer a'·ııı 

Talebelere netıce .,ı 
tebliğ olunac~d1rl(ı> 

- il ( , 
• uıP ııı ıer' 1'ıt Ceza evlerı uDl ev . pJ' 

. f ceıa . cı ıl' 
Adlive Vekale. 1 bir1 ~",o J 

r· """" "'"" ' mum mü~ür ~-: :saha ,...ıe~ 
adliye mufettısı ~ 
vin olunmııs ve 
!ıaş\4mJ.Stır. 



bpanyada tiifanı\ Berlindeki ço-
andıran cuklar Polonya ya 

. Yağmurlar 
~o kişinin boğulduğu 

e hasarm mühim 
. 1~.uğu bildiriliyor 

Qıraıı 1d: 20 (A.A.) - Tufanı an.: 
C::..ı YaR'ınurlar Katal<>nyada tua

t!a ~~ 5ebep olmustur. Barselon-
lttaı~l tnahalleler su altındadır. 

~ ~ 
11

/ bir falanj gönüllü müf
e ın de vardımile kurtarma 

So ~altşnıaktadır. 
1 ~haberlere ı?Öre 300 ile 400 
~ ... }~_ulınustur. ~addi hasar 
l "'•Up rrıd· 

tıa ır. 
t 

1 
nvoı hiikumeti feliıketzede-

~ ~ısa~rdıın i<'in 100 lbin pcc-eta 
avırmıştır. 

SAYIM 
' d ~ 1 lnci sahlfrden devam ) 
~·n ~ır erkek ~ocuk cHinyaya 
'll),...~stır. Çocuğa •Sa,·ım,. ismi 

·1.1ıştir 

~ıı lliıt :S:\Yll\f• DAHA 
~~11:.ahah saat 8,15 de Fatihte 
~r,11 ~okajhnda 19 numarada o
~)'•n llS'tala Ekmekçinin ailesi 
~ d.~ahidcnin de bir kız ço
~~ d linyaya gelmiştir. Bu Scv
ı.. as . 
"it, nıuıc Sayım adı konmuş-

ıı:L ~lf;R.KEZ BÜROSU 

gidiyor 
D1ğer çocuklarda 

muhtelif mmtakalara 
sevkedilecekl~r 

Leedn. 20 (A.A.) - Alınan ,. ..... 

hıriain I..oodradMi Leh malılilleriuce 

~bariis ddrildiii Leh haberlerine cö
re, Berlindm ~ %1 bin poeuk 
İn.elliz &ayyarelerlnbı bomba.rd.lmaıı -

lan üzerine Polonyaya nakkıdllmek ü
ıııeredir. İptida yalıu.z 4000 90Caiun 
bo bölceye naJtli derpiş edilmişü. Di
rer b~k ~tar da duiu Prusya • 1 

sma, Avustarya;ı:a ve Cekoslo\·akyaya 
na.ldedlleceklerdir. 

Eski Fransız 
Başvekilleri 

Vi.şi 20 (A..A.) - Lcon Blum, Hion 
mahkemesi tarnfından başvckıl olduğu 
sırada vazifesini suiistimal etınekle 

ittiham edilmiştir. 
Mahkemeye eski başvekil Pol Rt>yno 

hakkında da hazine aleyhine suiistimal 
suçundan tahkikat evrakı celmiştır. * Ne•-york 20 (A..A.) - Roınadaki ı 
bir Amerikalı muhnbir tarJ(ınılan ıön-
derilen yarı resmi bir habere göre, B. 

1
. 1 

Muso mı dilrı akşam Fıumcye hareket 
etmiştir. 

lsoN 24 SAA Ti 
içindeki 

Bugünkü Sayım Müİıasebetile: 

Hadiseler 

Demoğraphie ilmine 
umumi bir bakış 

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

Bizde nüfus sayımı nasıl ve ne 
Telhis eden: lUUAMMER ALATUR 

Stefani ajansı, IJimdJ Mııs.a.rda ba • 
la.ırmakta ola.n inrl.liıt Harbb'e Nuırı 
Eıteın'in Tör-kiye ve Yunıu:.istan yol11 
Ue İıa,.Utere7e döoeceiioe dair bir P
yiaıun dolaştığından baı-ıtmekkcUr. 
Balkan memldı:Mlerbıde bııJan&D bi.r 

• İnclliz cazeteclltti tehrimize ce
leceklerclir. Zıı.nnedildll'lne cöre bu ca
se&eciler lbrblye Xa21n Eden'in Tür
kiye ve Yananl">l.ana yapa.cait ı.eya.haü 

,. zaman başlamıştır ? ... 

&!*pi tdecek.lerillr. 

Demagraphie kelim~ yunanca (De
me>.> - Halk) ve (Graphos - Yazmak) 
kelimelerinden alınmıştır. Bu tabiri 
ilk defa 1800 tarihinde Aşil Giyar na
mındaki Fransız müellifi (E'lemeut.s 
de ı;;bıtis'tique hwnanie, on Demog- -
raphie Comparee) nam eserinde kul -
lanmıştır. Bu ilim hakkında diğer ba-
zı teliflerden sonra onu iyice kurca -
!ayan Bertillon, D(magrcphic'yi (insan 
kütlelerinin W' tetkiki ile i.ştıgal eden 
ilim) diye tarıf eder. 

İnsanlar hakkında mnlüınat topla -

l'.·lne Slefani ajansının Sofya.dan öğ
renerek venliii malu...Mı cöre, İn&"il
tere hiikiunetf, Turklyedeki inıillz bü
yük elçisi i~ g"ÖrÜ.}nlclı. üzere şt>hrimi-
ze relen Sofyadaki İnı:-Ub laçiııii mak, onların h:ıyatırıa nlt bilgilerle 
vasıl.asicl, Bulrar tıük~ııne mlh- meşgul olmak, pek eı.ki bil" zaman -
ve-r dcvh~leri Jeh~ ittih.az et - danberi caridir. nu meyanda tGcne-
ti(i hattı harcket14on dolayılı.afi mt"ID- alogie) bahsi r;ok daha c-kidir. Mc:..cla 
nuniyets~liiini bildirmiş ve nihai za- Adem Peygamberin ve ogullarının ha· 
fer<kn sonra bunun hesabım Bul&"a - yat ve nesilleri hakkıncfaki m:ılunıat 1 
ristandan soracağı t.e!ıdidindc bulun - tamamen Genealogie'ye ait oldugu gi-

muş.. . . • • · • • • . 

1 
bi İsadan birkaç sene sonra vergi tarhı 

il' GILTl.nI; VE SO\ l ETU.R · · ·· 1 .. :: z t ·•-l ın· il'- VC'ya saır gayelerle bırçok nufus sa-
DUTSCn ay un: P7<'-.-.. , r: ..... re ve 

Sovyet nıüııasebetlcrlndcn b:ıhsedcıı 1 yımları da yapılmıştır. Bunların ta -

br yıuısmda ditor ki: rihr;eler"ni Mısır, İran, Çin, İsrail. Yu-
cİnglltc~e. i.\lo~ko_\·a 11<' tem:ı.sl~ını I nan ve R~m~ medeniye~leri tarih.in~e 

tekrar tesıs eylt>mr.ı:c ve kaybdtiğ-ı :ı:e- bulmak kabıldır. Fakat D~mngraphıc ın
mini üçlü pa.kh. fmıa eden de,·«:Ue-rin 1 celernelcrıne esas olan doğum ve aJüm 
zararına olarak ehle l".lmc~e çalı~~- 1 gibi ~a~·~ıar . . hakkında ilk l~ayıtlarn 
tadır. Ila.tta daha ilerı giuerek, lııı;:ıllz- eski lııgılız kılısclerıncle tc .. a<lU! olun
Aınerfkan - Sovyct r.usya arasuıda. bir muştur. ' 
a.nlafnuı. al,tU11i d:ıhi dıi.<Jİ.ııunektedir. 

§ekillerini bu tarihte almışlardır. Nü

fus nizamnamesinin en mühimmi olan 
birinci maddesine röre, memalil<l os

maniyede bulunan her sınıf halk ken

disini nüfusa kaydettirme!e mecbur - 1 
du. Bu meyanda bilinmesi liı.ım relen 

1 
~yler de şunlardı: İsim ve şöhreti, er
kek veya kadın olduğu, mahalli ika -
meli, sin ve mezhebi, san'atı, .izdivaç 
ve vefiyat vak"alan ... 

+ · 
Cumhuriyet devrine kadar bu şe -

kilde ·devam eden nüfus işleri, yeni de-! 
\'ir ile daha esaslı ve daha modern bir 
~ekil almış ve Avrupanın en müte -
meddin ınemlekellermde tatbik edi
len usullerle techiz cdıimiııtir. 

Bugunkü sayım, 1927 yılındanberi 

yapılım yokalmalann Uı;uncusüdür. O 
tarıhde 14 iken 1935 de 16 milyona çı
kan ve giınden güne artan memleket 1 
nufusynun, bu son sayımda daluı yük-

sek bir rnkanıa baliğ olacağı şOphe -
sizdir. Vatani, milll, iktısadf ve fr;ti -
mai bakımından heplmizln de temen
nisi budur. İttihattaiı kuvvet doğıır. 
Nekad:ır çok o1ursak o kadar ku\'vetli, 
ve ne kadar kuvveth olürsak o kadar 
kudreOi olur ve islikb:ılın mechul saf-
halarım emniyetle karşılıyabilirlz. 

3- SON TEL G 11 AF - 20 I inci 'fESRtN 1~1r. 
J 

Gençlikte sevişmek .. 
1 Yazan : R E Ş A T F !! Y Z 1 1 

Nihat Selami, mabzanın geniş 
vitrininde, kravatlara bakarken. 
birden, omuz basında bi".' szch~e 
peyda oldu. D::>nüo baktı. 

Genç ve şık bir kadın . Göz e:öze 
~eldiler. Gen~ kadın konusmab 
-basladı: 

- Affedersiniz, bcve!rndi, sizi 
bir oakika !ahatsız ede~~~ir.ı. 

Nihat Selami, şaşkın bir vazi -
vette idi: Kelimeler a~zıııdan adeta 
döküldü: 

- Buyurun e!endim, estai:Hu -
rullah .. 

- Demindenberi tetki!~ ettii!iniz 
kravatlara ben de bakıyorum. Cün
kü. ben de, bir ıkravat almak ni -
vctindevim. Ancak. cok müskül 
vazivetteyim. SAbcbi şu: Evvl'la, 
bütün havatımda. simdiyc karlar 
kravat almıs insan değilim .. 

Gene kadının cok tatlı bir sesi 
vardı. 

Nihat. Selami adeta vumuşa -
.rnıstı: 

- Aman efendim, dedi, sizin ha-
yatınızdan ne olacak? .. 

Delikanlının. birdenbire sarfct
tii!i bu cümleye, ,gene kadın adeta 
üı.ülmüstü. 

- Ne gibi ıbeye!cndi, affeder • 
siniz. anlavama<iım. • 

- Stk ve en iyi kaliteden bir 
'kravat istiyorum. dedi.. 

- Başüstüne muhterem Bayan .• 
Nasıl olsun tıanımefendimiz7. 
Camlı dolaptan ~itli kravatlar 

cıkmış, ıbir anda masanın üzerine 
dizil misti.. 

Tez.e;ahqarın cenesi :bovuna isti
yordu: 

- Bütün bu mallar Avrupa e
fen<lim. Artık ı?elmivor. Bızden 
baska hiçbir ma~azada bulamaz -
sınız .. Sizin ~zel hatırınız icin ve
ri yoruz .. Kim kin alıyorsunuz ha~ 
nıme!endicif?im?. 

- Nişanlım icin ... 
Tezgahtar, genç kadının yanın

da duran Nihat Selamivc baktı, 
sonra ı:!Ülcrek: 

- Beyefendi, henüz çok ~enç
tirler .. Şu açık renkler çok hoş 
eider. Bir dakika müsaade buvu
rulur ımu?. 

Tez~ahdar. elindeki kravatı. Ni
hat Seliminin boynuna doi!ru u
zattı: 

- Su bale bakın, efendim .. Çdl 
:mükemmel.. 

Gene kadın ~ülmel!e baslamıst1 
Nihat Selami hic istifini bQ..7.lnu -
yordu. Teı:gahtar anlatmakta de
vam edivordu: 

- Bir hedive olacak deifü mi?. 

1 "lır· 
ı~ıı~r ll Çubukçu, Osman, Galip afij~~R)~~~A'fiP.~~'3.:.:..-.:.M~ ~ Bumuı için tktı<.aı1i \>akımdan :;;ov)·et 

16C2 senesinde Loııdı·a şehrine :ıit niıon:T NİSAN 
hayati ist;ılistiklerl John Graunt bu , _________________ _,; __ _ 

- Yani demek istivorum .ki, da
lha cok gencsiniz. Simdive kadar 
:kravat satın almak fırsat.nı bula
aııavısmm (!ayet tabii telakki e -
derim. 

Zannedersem. bu kravatı beye -
fendi de cok beğendiler öyle de
ifü mi efen elim? .. ~'il llt u\~ıeınuru Faiktcıı ıniirek

~~l!:r~e~ bürosu hu sabah er
'ıa 'V.ılayettc bir toplantı yap
t~ı t:tk~ n>iit~akibcn sayım i~le-
~Uftı ıka çıkmışlardır. 

: te t s .~nC?muru Faik fülirneka
flı; s Yttbe kadar birçok seıntler

ıı.· tir 11Yını işlc,rini gözden gcçir-

1\IJ~ · 
~da b~Y~nun sabahki toplantı -
llıııı td Utun kaznl:ırla irtibat te
~°'tl:ır •hniştir. Her kazada ıne -

ırıı:, sa~ ımı hem sür'at ve hem 
n~·~rtıla başarmışlardır. 
·~o(a,usoA HERKES 

~t~·n• UYKUDA 
~lıtıa:~l~ tarafında ayım me -
~l )'cu· hırcok apartımanlnrın sa

l4l'ııı 1 
buçuga geldiği halde ka

~dir. U kapalı olduj!unu görmiiş
~1 • erkcsin bugün dı arıya <:•

~latı~~cağın bildikleri için ya -
~ttt>c:kan acele çıkmağn Jüzum 

l(ı\ ~r leri nnlasılmıştır. 
llrır,a .AKLAROA FIRTINA 
~ lıı/1n :rukarı kısmında fırtı
\, birlltın~~n ru:ıtürlcr sayım işin
tsh~:Uçliik ~ekmişlerdir. 

~~llıiııö ~iZ YAKALANANLA.n 
Ilı~ ~;.i ~·ntındc vesikasız dolaştın 

1 h.... akalanını hr. Bunlar yir-
'"tr r \ı V "-t ~ra. ceza ver!'ceklc~dir. 

~ lli , INiN 'l'EFl'ISLF.RI 
lt;~dar \~Belediye Rei~i Dr. Lfıtfi 
Ilı 14dek· tanbulun birçok semt -

lit. \! s?Ynu i lcrini tetkik ct
~a nlı bu sabnh bir nrkndn-

\ " llltlnrı SÖ\ lemi tir
<J:ıy • • 

~İfeıı· 1~ mınt:ıkalarını gezdim. 
L "i"· 111 ıntiz:ım iriııde devam 
'tt 'il 1?"• " 1 ~ 1 İle k ordüın. S:ıyım memur -
~r n; ~nuştum. Hepsi de vazi

Qtl;ıtd dıkI-at \'C itina ile l :ıpı
tııt4 b·'· İ~tnnbulda sayımın azami 

Ilı. ll~~~ı.ıs olaca~ını ümit cdiyo
'\~I{ 1 de dnha evvel biter. 

l\f:ADA ÜÇ DcKiUM, 
~\ııka . BİR ÖLÜM 
~ ~ bu;·1 rac.Iyosu bugiin saat do
~Jtıtı ) tıktn, sabahleyin ba~lıyan 
~ ~IU~llıaıu içinde ii<.: doğum ve 

!ııı "'ılQt·d Vak'ası olduğunu bildirdi. 
~lc~a~ 'Fethibey caddesinde 18 
~~da o~uran (!azete müvezzii 
~~ ~at Alı Gürürer'in de bu sa
~\'ıı\' 7,30 da bir kız ~cuğu 
~~ CQt~ '?~lmistir. Kızın ismi sa
~~i .. ~lıne cSairne• olarak kay-

~tır 

~~~İ1't . İKi ÖLÜ:\f 
(~ ~I! ot llşta 4'.\hhasağa mabalte-
(,tt hu s~~an 70 yaşların~.a b!.r ~·
~'r I! sa ah saat 9,S da olmuştur. 
~~~r~:k ~3 de de Saınatyada da 

\'% olmüştür. 
~ ~ı·lJ. 'DA MÜVEZZİLER 

t11.tı sa·h YE TOPLASDI? 
>~~ tl'ıij ah gazete te\'zi etıneğe 
ııı:!ı.ı kil Vezziler toplanılarak Be-

t;llcl'di Ymakaınlığına götürül -
"tı r. 

~l:t tonı 
~~ l!~ilelll an~anın sebebi en-elfı 
t~.'l<!rj emıs, fakat l>ilahnre mii
tliıı 1tı. "n. serbest iliği hakkındaki 

d('.rilıan.lıslıkln k:ı~·mnınakuğa 
(' l'l diği nnlaşılmı tar. 
\-U '::---oo . 

Yuyen kağıtl~r 
( 1 inci . alıiled am J 

t ı.: r"0 an: arı . arla 
' ıt~lS a at k ... .ı .. rı alıo götu

bıı-n t 13 ~ olınamı.c;tır. Beledwe 
~tit!tı. l(iı rııta müracaat et.mi~. 
tı ~tcı., l!ıtların nmbar ve mah
\oıııı~l\k~ ~aldırıLmnsını istemiş-
~ · ltuıı eledi ve\ e verdiei ce
"~Y: ~:ta ~nılmış kaıntların Hav
\1'! ait 

1 
adar naklinin Beledi

!\~'r'e: duf!.unu bildirmis ve 
"ll.ıifeye davet etrnie-

101 yaşında zengin 
dilenci kadın. 
( 1 inci sahifeden devanı ) 

dir camaşırcılık vapa yapa bu pa
rayı 'b!riktir<lim. Dile.ıımiyoruın. 
:!{.artaltepedeki ev de benimdir. 
Doğ.duğum gibi toprağa donmek 
istedW'im icin evlenmedinı. Ken
di halimde ynşay.ı.p gidworum. 
Fakat bir ıtün Vfllda dilenci zan
nile yakalıvarak paralarımı aldı
lar.• 
BiUGÜN İLK DEFA DİLENE

CEGİM 
Bu ifacl.er.3~n sonra trbbı adli

ııin rapcıru okılt.mu&tur. İi .. ...ı.~J~ 
Servetin, ya.şlıbdan ileri gelme 

cbunama. )lastalığına rr.ı.iptela ... 
olduğu "'VC cez::ı.i ehlivcti bulunma-
dıeı bildır..ldiı!ınden hakim beraat 
kararı vel'mistır. 

Salıverilen Serv<?t korıdorda 

kendi .kendine sövlenmistır: 
- eBueün daireler tatil.. para-

mı alanları bulamıvacai!ım.. bcs 
param <la yok ... Dakırkövüne evi
me :ı?ıtmek icin (!nliba llk defa öm
rümde şimdi dilencccl!in:! .•. • 

Balkanların 
tuttuğu _yanlı;; 

ve hatalt yol 
( Basmakaıcden Çcvam.) 

etmi::; olsalardı, bcllı.ı de A vrupn
daki vazivct bugiinkii şckllnc!c 
olm~oz: Aimanyn garp cephc!.: .. Jc, 
Tuna ceJıhc~indc bir lı:ı' li ık ışık 
vazintc dü~ebilirdi. Halbuki, blo· 
kun · tc~ckkiiliiniin .ı"Hm:ınya iç!n 
bir harp vesilesi değil, t:mınınilc 
hunun aksine olarak bir n!iikka
bil eınni;fct, dostluk ve hürmet 
muhafazası mecburi eti olnuya -
cae-ı nereden maliımdu?. 

Hulasa. m:ızi ve nıazin:n hare
ket veya hataları hususun:Ia bu
gün n~ söylense boştur. Olan ol
muştur. Ancak. bugiinün tedbiri 
de yine Balkanlarda geriye kalan 
devletlerin tedafüi ve tecavüzi 
bir ittifak vücude getirmeleridir. 
Bu ittifak bir hnrp sebebi dahi ol
sa ve İngilizlerin işine de elvermiş 
olsa bunda Balkanlıların hiç bir 
zararı olmıyacal<, teker teker har
betmckten kurtulacuklnr· ve mu
hakkak ki İngiliz hava, kara ve 
deniz ordularının yardımını da 
genis ökiide temin etmek gibi bir 
fayda bulacaklardır. Sadece, bu 
ittifakı tav iye edcrl<r.n bundan 
Türkiye hesabına bir menfaat ve 
mülahaza tasavvur ettiğimiz için 
bu tavsiyeyi yaptığımız zehabı da 
basıl olmamalıdır. 1'iirkiye, her 
misalin dısında ve her miilühnza
mn fevkindedir. Türk vatanı bir 
tecavüze uğradığı takdirde Tiirki
ye kendisini kendi imknnJnrı ile 
müdn{an etmenin her tiirlü hesa
bını yapmış ve her türlii tedbirini 
ona göre almış bulunmnktadır. Bi· 
nncnalcyh nıülfıhaznmız kendimiz 
için dei!il, Balkanlar için, Brılknn
ların sulh ümidini muhafaza için
dir. Biz, şahsan bir Balkan bloku
mm, hattiı hir Yugo lııv ·a \'e Yu
nani tan blokunun bile her iki 
milletin selfunctiııe hizmet cdecc
n-ine ve tecavüz emeli muhafaza e
denleri düsündüreceğine innnan· 
lutianD. 

r.usya. lcln mühim olan t>.ndüstri mııl

ze~ ve lı,Udai m:ıddeler vcrileccii 
ve eşya mübadelesinin ı>ek 7lvade art
tırılacağı yolunda vaadlar yapılma.it -
tadır. 

kayıtlardan çıkarmıştır. Bu itib:ırlu ıli- ( 1111 
yebiliriz ki Demagraphle hem pek eski, 
hem pek yeni bir ilim şubesldır. ı 

TA~-.SIM ~lNt.MASI li?I!\ 
Bu gün matineierden 

NHıat Selami tasdik etti! 
- Evet.. 

- O halde cok bahtiyar, cok 

SURİYF. RİCAI.İ BAGDADA 
KAÇIYOR 

Kahirede ~kan Elahram ~a~f. 

Fran.-;ız ma!cı.ml:ırmın Surlyedc ta"ryiki 
arthrmu; nlduklarıııdan lınlı~erclt, şu 
haberi veriyor: cTc\•klr cdileceklerhıi 

öirenen bazı Surlyt'li şcflr-r çöl yulu 
ile ka,.çarak Bai'ılada n,mvasal:ı.t etmiş
lerdir. Bunlarnı :ırıı~ın<la e.'iki Başvt.kil j 
Cemil Mardanı ve eski muırht'dan l.ütfi 1 
I:lhaffar bulunmak t.ıı.dır. 

AJ•nİKA 11.ınni ' 
nfivter ajansının a~eri muha.rrlri şn 

~atırla.rı yazıyor: .. Orta. şarkın miida. -
fa:ı..•·ı m<»ele~inde ilk haı"'"kcHn Gra
zlyani'ye bır.>kıldıi:ı annool:.me.ktedlr. 
Zi:-a İr.!;iltcr , LlhY~ ı lsgal tas.avvu -
rııııda değil<iir. l~ttkat M:ııırm müda -
faıısı o kadar eheır.rulyetlldlr ki. İngiliz 
a.d:ıları yakinlnde rrr~yan edeer-k bütün 
hlidi~lcr orada.ki İngill7 gayretlerini 
gcvşr.-tmlyecektlr. 1-:ilen"in Mısırda bu
lunması bunun iıır.ittert'de pek 1.yi a.n-
Ja..çıldıiını göstcrmcktOOlr. 

Afrıl<ada muharebe bir !·ere h~t:ı -
dıktan sonu. bu, ş:iplıcsiz diinyar.ın 

en kat"i muhart"belcrint!cn biri ola -
cakhr. Bu"dan ne bir tarafın, ne öte 
tarafın içtinap etmesine imkan yok
tur. Zira hiıdl5f'ler çok :LŞırı gitml .tir. 
/BİR~IAXY.\ YOLU 801\IBARDDl.\.X 

EDİIJ>İ 
Tol:yoda n~redl!C!I bir tcbİl~de, cv

"·e-lkl gece İıır.iıtcrc ta.rafından Çine 
h":lr.> rtt..alzemesi gondcrılrnl'lt uzerc a
('tlmıs olıın Blrmanya yolunun J :ıpoıı 
tayyareleri tarafından bomb:ırdımım 

edlldiği bildirilmektt"dlr. 
Birnıanya yolu ile Çl:ıc gitmekte o

lan k:!myonların bü:vlik bir kısmı ben- , 
2ln n;ıkletmektedir. Bir kısmır.:fa d;ı 

t.;ıyyare molörlt ri ile makine :ı.ksarnı 

mevcu~tur. 

[izi Lcims:! tazyilt 
cJemez . 

( 1 inci sahifeden detıam ) 
ra uöre, takio etti~imiz ac;rk siya
set mihver devletleri tarafından 
ayrı ayrı tefsir:ere tabi olmakta
dır. 

Bu arada :uacar rad)·osu, har
be girmek kararında oldu~umuz
dan, hatta !_ııgiliz Harbi)e Nazırı 
Edenin bu maksatla Türkiveye ge
lece~inden bahsetti. 

İtalyan r:ıdvosu drı ..-(iylc ı.öy -
ledi: •İnı.!iliz manevrası ıftr defa 
daha suva di.iştii. İngilizler. Tür
ki)·evi harbe siirükliyemedilcr ... 

Radyo ~azctesi sözlerini şu cüm
le ile bitirdi: 

•Türkiye hakkını tanıttırmak 
icin bildii!i ve tuttuğu yolda yü
rliyecektir .• 

İnsan camialannı, mUşterek unsur-
larını nazarı dikkate almak suretile 
istatistik bakımından ilk defa tetkik 
eden zat Belçikalı riyaciyeci A.dolphe 
Quctelet olmuştur. Bu ilim adamı, tet
klk:ıtı ile. bılhassa lı;timııi ınün:ısebet
lerin kanunlarını keşfetmek isetmiş ve 
buna (Physique socialc - İ~timai fi-

z!k) adını verm!Ştir. 
Fakat, nsıl Demagraphie esaslarını ku

ran ve bu bilgiye antrepoloji ve eko
nomi politik ile sıkı bir smctıe ala -
kadar başlı b:ışına bir ilim ın;:ıhl,> etini ı 
veren doktor Bertillon olm11:,;tur. 

.... 
İşte bu suretle on yedinci asırdan -

beri başlıyan ve mfitemcddin mem -
leketlerde muhtelif tarih ve vakit -
!erde yapılan nüfus ı:ayıınmu O:;mıınlı 
hükümeti de S('yirci kalmamış, bunun 
iktısadi, milli ve içtimai kıymetini tak-
dir ederek o da işe koyulmuştur. A
hali nüfusunun Jüyıkile bilinmesinin 

memleketin asayiş ve intizamına bü
yük faydaları olacağı aşikardır. Bi.l -

nun umuru zabıta ve kıır•a muaınel.l
tının icrası, bedeli askeri ve s:ılr ver
gilerin tahsili hususlarında r;ok iyi -
Jikleri olduğu (tanz.imah hayriye) den 
biraz vakit sonra düştiııülmüş ve nüfus 
muamelelerinin daimi ve devamlı bir 
surette ıcrası için İstanbulda (Ceridei 
nüfus) nezareti namında bir idare teş
kil ,.e vifıyctere de nu!us nazır \"e me
murları nasbedılmişti. Fakut bu teş -
kılat tamamile intizama girmeden, nü
fus tahrld, kur'a umurnnun hCisnü ce
reyanı için d9trei arkcriycye de\•redi
lcrck, yanız erkek nü!us kaydı tıdet 
edilmiş olduğundan munmc!!ıl bir tfır
lü yoluna girememiş ve b~klcnılcn 

faydııhır elde edilcınemlşU. Bu sebep
le nu!us işclrlııin ciddi ve iyi bir surette 
yola girmesi için 21 ağustos 1297 tari
hinde yeni bir (nüfus nizamnamesi) 
neşir ve U:in edilmiş, ve bu suretle, bü
yük Reşit paşanın icraatıııdan bulu
nan nüfus işleri yeni bir ı;ehre ve daha 
esaslı bir :,;ek.il alm~tır. Bu ni:uıınna
me mucibince, İstanbulda Dahiliye Ne
zaretine merbut olmak üzere bir (nu
fus müdiri umumiliği) ve kalemi ih
das. vilayetlerde de valinin intihabı 
ile birer (nüfus nazırı), memurlaır ve 
katipleri tayin edilmişti. Kariyelerle 
mahallelerde nüfus muamelatı cema
atı muhtelife, imam ve muhtnrlarla me
murlar atrafından yapılır ve Hızım 

gelen nüfus tczkerel~ri bunlnra teslim 
edilirdi ki, Cumhuriyet devrine ka -
dar elimizde bulunan ve c nli!us tez
kere.>i, teı.kerei osmaniye, hamidiye> 
gibi muhtelif isimlerle andığımız hü -
viyet varakaları, bildiğimiz ınuntaz.c•n 

Önümüzdeki Çarşamba aksamı: İstanbulun 

itibaren 
(Savımdan sonra) 

ÇANA.KKALE 
G~Ç1L~~1EZ 

TÜRKÜN EBEDİ KAHRA
MANLIK DESTANI 

Türkce sözlü - Şarkılı muaz
zam Milli ve Askeri film 

Sarkıları vapan ve hazırlayan 

&ad.ettin Kaynek 
Ezcldcnberi kahramanlıi!ı ci
hanı saran Türk ordusunun 

< yenilmez kuvvet \'e kudreti
ni, Türk askcrınin hicbir kuv
vet ve sfüıh karşısında eğil
m~diğini a:ıu :filmde görecek-

siniz. 
Türk istiklaline temel ta
şını koyan Kaymakam 
MUSTAFA KEMAL 'in 
Bu filmde Çanakkalenin 
naı;1l geçilmez olduğunu 
ispat ettiğini heyecanla 

seyredeceksiniz. 
Bu filmde isikcouiniz siirlcrin 

f!üftelerini: VECDİ BİNGÖL, 
SADETTİN KAYNAK ve A
SIK VANU EMRULLAH ta
rafından hazırlandıi!ı !"ibi yine 
bufilmdc NAMIK KEMAL' in 
c EY GAZILER • sarkısile 
MEH..."VtE'f AKİF'in •EY BU 
TOPRAKLAR İCİN TOPRA
GA DÜŞMÜŞ ASKER• siirle-

rini de dinleycceksini'ı;. 

Edebiyat tarihinin altuı sahifesini.. 
Hakkın en paı-lak zaferini... Sun
alın en yüksek muvaffakiyeUni 
gorunuz. Kaleminden kudret ... 
Hurriyct . evgisinden ııte:1 ... Hak-

ka oran aşkından ces:ırc~ alan 
Bi'YÜK ADA)!: 

EMİL Z OLA 
B U G ÜN 

LALE 
SİNE)fASI?\DA 

Eşsiz Yıldız 

PAUL MUNl'nin 
Kudrelile tekrar yaşıyor 

DİKKAT: Londrad:ı.n tayyare IJe 
Kelen Törkc:'e PARA..~:!'.'T JUR
NAL'da harbin ~n vekayll 

Tel: 41'595 

olan SAR y ve iPEK 
Sark edebiyatının Rome.:ı ve Jülivet'ı. Şark filimciliğinin sahcseri 

LEYLA ile ECNUN 
SÖZLÜ v EN ş l ı R LE R: VECDİ BiNGÖL 

ÜST AD SADETTİN KAYNAK Yeni şarkılar ve 
bütün Türk musikisi 

Mecnunun harikulade MÜ N j R 
güzel 9arkıları • 

NUREDDİN 
Leyliinın nefiı şarkıları .I\li ilzeyyerı Serıar 
DİKK.A T : Bu müstesna müsamere kin !iatlara zam cdilmemistir. Numaralı biletler simdiden 

İPEK ua SARAY ~~inde satılmaktadır. 

Güzel kadın canlanmıstı: 
- Ha. evet efendim .. Öyle oldu .. 

Henüz veni nisanlandım efendim .• 
- Tebrik ederim, hanım efen -

di. Allah ui!urlu, kademli etsin .. 
- Tesekkür ederim •. Beve!endi 

asıl maksada gelelim.. Nisanlun 
varın bize E?elccek .. Sonra beraber 
cıkacaihz .. Bilivorum ki, gelirken, 
bana mutlaka -bir hedh·e getire -
cektir. Bu onun ezeli huvudur. Her 
ziyaretinde. mutlaka elinde veva 
cebinde bir hcdive kutusu ile be
raber gelir. Bu sefer. ben istedim 
ki. karsılık olarak, 'ben de ona bir 
süroriz vaoayım .. Ei!er, su vitrin
deki sık kravatlardan birini alır ve 
varın nisanlıma verirsem, :kimbi
lir. ne.kadar makbule eececektir. 
Cünkü. bu hiıdise. onun icin, hic 
beklcnme<lik, ümit edilmivcn lbir 
sev olacaktır. 

- Tabü efendim, hiç ümit edilir 
:-:ıir şey mi? 

- Evet efendim. ne diyordum?. 
Ha simdi, sizden ricam su .. Aca
ba. zatıaliniz hangi kravatı ibeğe
nirsiniz? Bir nisanlıva, su gördütıü-

, 1 nüz :kravatlardan hangisi alına -
bilir?. Taıbii, siz erkeksiniz .. 

- Tabii erkeğim .. 
- Süohe yok. bittabi .. Yani, de-

mes'ut olacaksınız.. Birbirinizi 
~ok seveceksiniz .. 

Tezl!ahtar E!enc !!-:adına döndü: 
- Hanımefendi, müsaadenizle, 

size bir nohta arzedeyim mi? 
Gene kadın hem f?'illüvor, hem 

de ciddivtini bozmamai?ıı calısı -
yordu. Kadının eüldüWnü ~örün
ce. te7.1?ahtarm gevezelHU ve sıına
rıklıeı arttı. Biraz daha vavas bir 
sesle ve müşterilere doğru eğılc
rek: 

- Hanımefendi. dedi, bevcf eneli 
zatınızı cok sevivor. Cidden cok 
seviyor. Neden derseniz. halindt'n 
anladım. Onun ı?()zleri ıbana öyle 
sövlüvor. Size tavsiyem olsun. Der· 
hal evleniniz .. Daha fazla ibekle -
meyiniz. mes'ut olacaksınız. 

Elindeki Kravatı camın üstüne 
!bıraktı .. Avuclarını birbirine vu
rarak: 

- Dünyada sevişmek kadar gü
zel sev var mı ki, dedi, sevisin .. 
Gencsiniz .. Sonra, bizim ı?ilii, ih
tivar lanacaksınız ... 

1359 Hicri 1 1355 Rumt 
RA..:.."1AZAN 1 inci TEŞRİN 
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mek istivecei?im. nasıl ibir kravat 
hcdive edilmek lazım -eeldiğini Vakitler Vasati Ezani 
tahmin edersiniz?. Eğer, zahmet _ _ , ______ ,_S.~·~D;;.-.. ;.ı.c:::_..•.;...;D..;r.;ı 
olmazsa, mağazaya gırelun.. Güneı 6 17 ı 2 5 ~ 

- Hav, hav. buyurun efendim.. ö~ı~ 11 59 6 36 
- Cck tesekkür ederim. Size İkindi 14 59 9 37 

zahmet olac::ı.k.. 17 22 12 o J 
- Ne demek efendim .. Zevkli Akıam 18 55 

bir hizmet telakki ediyorum. ı Yatsı 4 38 1 ~ ~; ı Nihat Selamı ve l!enc kadın ma- fmuk 
i!azaya ı!irdiler. Tezı:?iıhdarlar. sağ- -----------~~ 
dan soldan cbuyuruna sözlecile i- Sahibi ve neşriyatı idare eden 
C"?r~ ıtiren bu iıki 'kalan;ur müste- Bas muharriri 
rıvı kar:sılıvorla~dı.. ~.r~~·a.~ların ETEM İZZET BEN'CE 
satıldığı tarafa aoE!Tu yuruduler.. ı 

Oenç kadın, tezgahtara: Son Telgraf Matbaası 

s EFi L L ER e;~~~;e ~ö~~t:n] 
mini A S A i Sinemada görünüz. 
Baş Rollerde: FREDRICK MARCH - --B U G Ü N 

ME LE K 
NEŞ'E • EGLENCE - ZEVK -

iNCELiK ve SONSUZ BİR 

KAHKAHA FiLMi 

KUYRUKLU YILDIZ 
Fransızca ıözlü - Bq rollerde : 

ROBERT 'f OU 'G. MARY ASTOR - FRANK MORGAN 
Ayrıca: FOKS yeni dünya haberleri 

Bugliıı st'anslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

• ... mm••_._._. ......... .-ı~----~ 
id 1874 de tesis edilen şehrimizin tanınmıs •e+esu 

Beyo;:?lu, İstikltıl caddesinde BAK ER mai!:azası yanında 304 No. da 

SAPUNCAt i 
Ticarethanesi Çiçek 

Pivasadııı niç biT SUıBIBİ bulumnadıi?ını ve SAPUNCAKİS ismini 
taszymı başka hiç bir ci~e'k ücı rethanesi:vle alakası buulnmadı
ğını sayın mfu;terilerine ıbildirrn~Jtle ıkesbi seref evler. Telef.on 
~--iiiliıiıiiliı ......................... ,0167 



Yazan: /JunJu F.SERTELLI No. 6 

Cavit bey, kabinede Sadrazamdan fazla sözü 
geçen bir şahsiyetti. Mahmut Muhtar paşa: Ca· 

vit, bu selabiyeti kimden alıyor? Diyordu. 
Sadrazam: İbrahim Hakkı paşa 
$eyhulisJam: Musa Kiızı.ın E • 

fendi (asandan) 
Adliye nazırı: Necmettin iMol • 

la bev (Kastamonu meb'usu) ve 
Siıravı Devlet r<A>i. 

Harbiye nazırı: Ferüt Mahmut 1 
Şevket paşa (harelret ordusu ku -
mandam) 

Haricive nazırı: Rifat paşa (İs
tanbul meb'uslarından) 

Dahiliye nazırı: Halil Bev (Men
tc.se meb'uslarındıın) 

Maliye nazın: Cavit Bev (Sela· 
nik meb'uslarından) 

Bahriye nazırı: Miralay Mah -
mut Muhtar Bev 

dit) ciler le de münakaşaya .l!İri.8-
mek iste~ de, bunların basında 
bulwıan Cavit Bey onu bu müna
ıkasava ııirme*ten de menroer ıtihi 
bir tavır takıruruştı. 

Bundan başka. avni 'kabinede 
baricive nazırı Rifat paşa da Cavit 
Beyin tahakkümü altına ~irmek 

Şaşılacak 
şey! 

( 1 inci sahifeden devam J 
bbıl her Tllı1ı: mıı.ıılllmlne maMaıs &Sil 
bfr n=ürt'tı bqlJach. MMqdrmpzm 

Jkı. kardetierl ırönnok, onlarla - ... -
mail oidui-. ötr<mıcıe bariz bir haı'
ı-dle: 

c- Onlan aılr.de mf daydtm.UZ! •• de
di. Sonn. .... tine bal<ıp lü.ve etil: 

«- Şimdi denıledlrler .. Fobi on da
k:fka.7a kadar ~Orwaklar, Bl*Jcytn.b. 
Olmaz mıT.a 

Ba küçük -.. denaıtıııı ~ -
ı..n Mahir Saya lecrübeH lıir ld&reef 
jeef;I, müşfik bir maalUm aı-cBo an.: 
latıyonlu: 

llrtlnt!R ANLATIYOR 
«- Otuz beş Jillık hocayım. B~ 

yerler ı-e..ı.tm. Müte.ıddll teJılri«de, 

mek.leplenlAO bulundum. Bazı lk.h br
deşw ı-önlüm. Fakat hl<; bunlu aibıl 

birbirlerine cı.men, nıJıa.n benzlyellere 
tesadülebnedlm: 

586 llayriilnls:ı. Eris ve 587 Jl'aı.rtll
Dlısa Eris. .. 

1mEVV~ iilO 
İNKIBAZ/ defeder 

iştahsızlık 
HAZIMSIZLIK, ŞİŞKiN

LiK, BULANTI veGAZ'e 
Karşı Faydası vardır 
ller J'emcklen .....n. bir latlı ır.a

•ıfı 7anm bardak m içinde lr.ö • 
pürlerek alınabilir. Hasan ismine 

ve marltasına cllkka.I 
ŞİŞESİ 30, İKİ MİSLİ 50, DÖRT 

MİSLİ 80 KURUŞ 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

AVİZELER 1 
SAATLER !Jtıı' 

Me!JI 

1 
oüGıfl' 1 Havagazi ocakh·,l. ... y 
Hed,yel".:,:.......-ve elektrik ~ 

~ ... ~----~-~.:....ı...--~~--~---~~ 
AEG elektrik fırını 

ve süpürgeleri 

TAKSİTLE SATIŞ) 

OSMAN ŞAKAR v~~ 
Galata, Bankalar caddm 59 • 47 Tel. 42769. Beyazıt, üruverSt 

No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 

fatanbul Telefon Müdürlüğünden ,& 
. . de 1 ~ Istanbul ve AnJcara telefon müdOrlüfü santral ve atelyelerın ;it ( 

ten sonra dil-er merkez.ltte ta,Yin ve izam edilmek üzere müsa.balt
9 

ırıaltlniat, (3) adet elektrikçi ve (10) adet montör almac'.'Jdır. ind' ıJi 
Müsabaka imtihanı Istaobul ve Ankan telefon müdurlukler ~ 

tmihine_ mOsadif cuma günü saat 10 da yapılacak ve muv• !ftı~ ıctlf· 
müddetince ellişer ve tayininden sonra altmışar lira ücret verııece .~ 
rin kanuni evsafı haiz san'at mektepleri eltktrik şubesi mezunla~· k 
ve müsabakaya girebilmek için 21/10/940 pazartesi gilnil sncıt 17 ' ,ıı: ,, 
kılr telefon müdü!""IOklerine e'78kı müsbiiı! ilf' müracaat ediln e · 

s Rikar. 
A [..e~ 
T haıefl 
ŞI f'' jff 
D t~vi 

Maarif naZlTl: Baban zade İsma
il Hakkı Bey (Ba,iidat meb'us]a -
nndan) 

Evka.t nazın: Hayri Bev (Ni,iide 
meb'uslarından) 

Bir: onlara bsaa. .. İk..lzlen dfyonıs. 
Emdrtar bir devlet memu.nm.on oo

cukluı llaD bv. lltl2 kard<'!I..- blrblrl&
rloden bt.- claJı:lka ara De dofmuş!ar. 
İlk evvela !)tb,..,, veüul milş&bebelile 
nazarı dltkMi celbetmişler _ Pata.t IOD• 

n. aylar, 7ıUar llrleytnee bu dıf bera
berlıtlnlıl lod<: de .._,,_ a7nf oklv
fu, ildslnln filıir, his, labloıl tılba. • 
ri1e ıl<ı miiflerck lnıltmduldan ba7"'1.lo 
a.nlaışılnıq?, Nış•e ve teessür~ de bir~ 

E Ha vuı. 
Ormaa Fakültesi Alım Satım Başkanlığından: ~ han N~ 

Cinsi Miktarı 8eber tonun maa oak:ıye Tııtarı S lstıın . Orman ve ziraat nazın: Mavro
kordato efendi (ayandan) 

İbrahim Ha:kkı pasa (adil ve mlşl Asıl ı.ıın ırarlbl, blrtsl banda af· 
Karabük kotu 90 Ton 

Mubımoıen fiyatı ·U---------------------- 1 20 
lira. 

2340 
Lira Her yaş için 

iıır. teminatı: 170 liradan 
ihsan) ıx>litika.sı takip ediwrdu. Mehmet Paşa 1-~de öbür odada bem<n 
Siyasette ve dahili islerde t;iddet ı-ö.lai salaıur Te .ctamala ı.a.1ar. Gü- İhale: 81/10/1940 perşembe saat 14 de 

taraftan del!ildi. istemiyor, hariciye islerinde 'ken- ı.n.,,,_ de .. ı - Büyükdere Babçeköyde bulunan Orman Fakültesi için ;rukanda 
Ovsa ki, meb'usan meclisinde di tecrübesine dayanarak çalışı - İLK KARŞILAŞMA 

fırkacılık ruhu tui!van halinde idi. yordu. Bu itibarla Cavit Bevle Ri· Etrafta derin a.k:blf!1' yap:ı.n ın.vvetıı 
milr.tan yazllı Karabük koku açık arttırma ile alınacalı;tır. 

(İttihat ve Terakki) fırkası ıl<ıye !at pasarun da arası seker renk bir zll sesı müdürün sözlerini en me-
ayrılmış (Hızbı ceit) namile ikinci ıtibivdi. ra&Iı 7 erinde lr.<Bti. Talebeler dersten 
bir grup teşekkül etmişti. Bu inkı- Cavit kurnaz l:ıir adamdı. kabi- .,.ır.ı.ı.tan biraz sonra B. Mahir önün-

2 - Eksiltme Maliye Vekaleti Beyoğlu Liseler muhasebeciliği dairesinde 

yukanda yaztlı gün ve saatte toplanacak olan Fakülte alını satım komisyonu hu
zurunda yapılacaktır. 

sama rai\nıen kabine yine eı;.kisi ncdeki mesai arkadaslarlllln hep - dcl<I radyo nu""lr.rofonlle emreW: 3 - Şartnameyi görmek, evsaf ve tcşlim prtlannı öğrenmek isUyenle-

gibi (İttihat ve Terakki) cemiyeti- sile - Mahmut Muhtar Bey müs- - d.ır.wcn idare ocJa..ıru. ı-ellıılzt rin tatil günleri hariç Orman Fakültesine müracaatları. (9922) 

nin şahsiyeti maneviyesine istina- te.sna olma~; üzere - iyi gecinir ve Bu emrin hoparlörlerle koca mck-
den hükfrmeti idare ediyor, yaln:z maruf taliıı<atile arkadaslarını tes-I tebln iç.inde cmı..masını talr.lb<o onlar 
oradan direktif alarak yasıvord'u. hire çalısırdı. idare odasuıdaycWar: 
İbrahim Hakkı paşa kqbinesi Bu kabinede Sadrazam Hakkı ı - Emredinh bay direk1ör?. 

zahiren mütecanis ı?ibi ~örünüyor paşanın sai! eli mesabesinde bu - Bariz bir hayret ve şaşkmlılr.la on-

DeYlet Demiryollan n Limaalan İfletme ı 
U. İdaresi İlin lan ._ __ _ 

ve böyle görünmekte ısrar edivor- lunan bir şahsiyet daha vardı: Da- lan seyrediyordu.!<. İklsl de bir ciiMe-
sa da. hakikatte aralarında ufak hilive nazırı Halil Bey. de V<> bir tipte ldllu. Kendi.leme ı>elı'. 
bır tecanüs ve fikir birlii!i bile Hariçten yani halk arasından 1"""'4>-D siyah öıılüklerlnbı bembeyu 
vo!:tu. herhan.ııi biri, kabine azalarını söv- ya.ka.lıın ha.M _,,.,. yüzterııe ta1h bir 

Bövle bir kabinede nasıl bir te- le bir gözden l!e<;irir ve her biri 1 tc.a,L teşkil ediyor ve iri siyah ciixlerl 

Muhammen bedeli (1500) lira olan bir adet cereyanı mütenavip elektrik 
dinamosu (6/11/1940) çarşamba günü saat (10,45) onu kırk beşle Haydarpaşa
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık t:ksi1tme usulile satın alı

nacaktır. 

canüs olabilirdi ki. mesela tıarbive hakkında hükümler verirken, Ha· ' ıribl munlazam burunlan, ıflzlan, bLta 
nazırı Mahmut Scvket pasa hala !il Bey hakkında şövle delerdi: 1 kaşlanndal<I mü.,abehet daha 11.k ba-

Bu işe girmek istiyenlerin (112) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme gUnü saatine kadar komisyona 
müracaatları ıtizımdır. 

(hareket ordusu) kumandanı gu- c- Halil Bey Par!ste tahsil .ııör- ır.ı~ nazarı dikkati celbediyordu!. İkl-
ruri!e harbiye nezareti sandalva - müş .. Hcvccanlı, uza ~ı ı:ıörüsleri &inin de simsiyah saçtan sanki bir ta-

Bu işe ait şartnamelen komisyondanparasız olarak dağıtılmaktadır. (9996) 

sında oturuyordu. kuvvetli bir idareçidir.• ranmı.,t.ı. Fakat gafıW<inlnkllerin kıv- nlh ederiz. y..,..,klerim.f:ı de ayni şey 
Meb'usan meclisinde Dersim Hatta mecliste fi!ezof Rıza Tev- nmlı blra:ı daha f:ızlaca beyaz yaka- ve ayni miktardır. B<n bir parça kı-

meb'usu Lutfi Fi.kri Bevin: fikle gecen bir münakasa arasın • SL'>ın üstüne dü,müş kalmuıtılar. zanııış ekmekle pe:rnir yenem llı<y -
•-Çok baiiımııvalıın. Mahmut da, meb'uslardan biri de avni hük- Müdür evveli hangisine hitap ede- rünnJsa da onu ister!~ 

Şevket paşavı gücendiririz.. mü vererek, Halil Bevi halkın .l!Ö· ı c<ttnı şaşınruıı gibi bir saniye düşün- D=indenberl batıl bir ba.ş eğ~.ı ile 
Tarzında sözlerle alav etmesi, rüsile müdafaa etmisti. dü. Fa.W sonra ı-öderinl bir meslek brdCŞ'lnln sözlerini tasdik eden Fah-

bir ııün Mahmut Sevket paşayı: Halk ne hüküm verirse versin, al"1<anlı.tı Ue soldakinin üzerinde do- rünn.lsaya döndüm: •- Sh hıı.ngl ye-
•- Hareket ordusu her zaman (adil ve İhsan) kabinesinde dahi- laşlınp o"" dönerok: •- Falırünniea.. meklerl sevenlnlz?• Bir sa.niye bile 

mevcuttur!> !ive nazırlıi!ı vaoan Halil Bevin dedi, ı-a.etecı baylar haho.t almak ıs- düşümm:deıı kard.,,lnl gösler<'rrk: 
Cevabile mukabeleye mecbur de kabinede Cavit Bey kadar nü- llyorla.r.. Eter lıılersenlz? .• • •- Hayrünnlııanm sevdiltl.rlni" dedi. 

etıni.Fi. fuzu vardı. Fakat, Halil Bevi her B. Mahlrin snalinc onım ne cıenp Ayni suali dlferine de tekrar etUm. 
Halbuki, Bahriye nezaretinde bususta Cavit Beyle hemfikir .ııör- vereceilni rnt"rakla diiıfünürken bu 05• ._ Faltrıinnsanın scvılı!deruıi!• ce-

bulunan Mahmut :Muhtar Bey: ımek imkanı yoktu. nada tuhaf birşe7 oldu. Jllüdür henüz vabını vonll 
_ Artık ordunun rolü bitınis _ Dahili sivasette Halil Bev, tam eiimleslni bltirmrmiştl ki; kard~ Burada. rr.üdür de SÖ•e karışlı: •- İ-

tir. Asker valnız düsmana karsı manasile fırkanın mümessili ve r;ibl ayni alaka iJe onu dinliyen öbürü, f!n en garip ta.ralı her iki kard~ln de 
hudut bckciliiti vazifesile mükel- (İttihat ve Terakki) nin en mü - masum yüzüne daha yara...,, hallf bir a:rnı• saniyede aeliun>lan. ayni anda 
leftir. sahhas 6ahsiveti idi. Halbuki ha- lebe'6üm ve lr.esik b;r cığlıkla b&ykrrılı: su.amaları ve ıı.r lht.lyaçlarmuı da bir 

Diyor ve Mahmut Sevket paşa- ricive nazırı Rüat pasa. dahilive - A ... Bay müdar yanıldınız. Fah- saniyede lıtıı6olumnasıdır. Bu yoluıa-
nın ~örüsleri, kendi düsüneele _ nazırile hicbir zaman fikir ve RÖ- rfınıılsa «O» df'fll; benlm!. Ve soma kar- saklık onlara mÜ$:1vi sıhhat de ~in 
rile daima taaruz edivordu. rüş birliiii yapaıruyordu. d .. ın. blf.apla ilave etti: •- IIayrüıınl- elml>tir. Görüyorsunuz ya ne biri 41-

Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar !Devamı vH) sa harı k,..,,.,.,, ııonııoJl'llJl•. Ouu sınıfla terlndm daha. u.yı!, ne übürü daha 

na ln:wmıyacaksınudır belki .• dedl Fa.
Ut blrka.ç dl'fa tecrübe et.tik. Doiru
dur.ıt Ve wnra. sa.atine bakıp ta..tlı bir 
sesle Fahrünnlsaya. i.<ıaret etti: 

- Evet. Anlat kızmı.. 

- Ve batta .. gerçi biz blrbirlmiroen 
hiç ayrılmayız. Fa.kat bax.a.n hcrhaml'l 
bir tabii mecburiyeıt.le ayn kaldıtınuz 
olur. O vakillerde ben af!anaru kar
dt'şim g-elince onun da c-ö.ı.J.orlnln ya.
fa.l"DUf olduionu görür, sorunca; lkl· 
muin de beraber ağla.nuş oldutumuzu 
anlarım!.• 

- Ya gülcr'ken?. 
- Giilerken de öyle.. Kederlerlmb 

l'ibl, neş'elerim:z, !'revinçJ.erimiz de 
müşler~klir. lllç ayrı1mıy..,atız bh.. 

Ba.yrünnisa susmu."j!u. l\.Iektep mü
dürü rarip blrşey daha. a.nlattı: 

Kuvvet ilacı 
En kansız düşmüş hastaların az ~·~a 
zarfında iktisabi kuvvet etmclcrı ıçın 
her yemekden ıonra bir Likör kadehi 
QUINIUM LABARRAQUF. _ almal.an 
k3Jıdır. En muannit ıılma nobetlerıne 
karşı dahi gayet müeSBirdir. Zayıf has· 
talıkdan ıonra kuvvetsiz. lada çalışma
dan yorgun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş gençlerin, zahmetle 
inkişaf eden genç kızların Lohusaiılcdan 
kalkan kadınların. ihtiyarlar, ve k.anıız• 

ların dahi tesiri mu
cerrep ve Pariı Tıp 
akademiıi tarahndan 
kabul edilen • • 
ınıum 

'4 
Sarabın• jpntltdir/.,.. 

Deposu: Galata, 

Giımruk sok. No. 36 

Hor Ecuacdc satılır· 

Yeni Çıkan Lüks Plaklar 

Müzeyyen Senar 

H 270385 ALAMAM rı()(";RUSU DESTİ ~ 
Q. DERDİMİ UMMANA DÖKTüM. 

Beste :Şerif içli. 
Beyin kabineden ı;ekilmcsi hayırlı '---------------·! unuıtun ıraHba. .. Yakana ta.il. da ba7 ıişmandır!.• 
olacağını ittihatcılara ilk önce söv-\ lııtanbul Levuım Amirli- ı müdör bizi ayırsın!.• .s.ııha;b kelimesi hayretimizi bir ka.t t'O. 270886 
Jeven Malive nazırı Cavit Bey ŞAYANI HAYRET ŞEYLER! daha ır.rltıran bir Jı&klkatl ütnınmemlze ~ 
olmuştu. Zira Mahmut, Muhtar ğindea verilen Hepimizi hayretle ı-ül<lüreı ilk te- v .. ııe wrdl. İkisine birden sorduk: 
Bev, ka:binede Cavit Beyin hemen HARiCi ASKERi 1 sadülüu bu ilk sahnesinden flOnra su- •- Jla.stahk c•kLinlz mı Wç?• Hay- No. 210~02 

«- ., İ.!< iz» lertmizln zck~lan da a.ynl 
ölçüde: çalışllanlı!dan bile birdir. İlk 
mektıebl liist de «ı>ek iyi» derece ile 
bitirmJıdt"r, 6 tn<'ıdan '1 inciye ayni not
larla geçmişlerdir. Bn yll ise ikisi de 
eylül d.evrestnde muvaffak oJmuşlaı'd.ır. 

ELA GÖZLÜM: Çanak'kale filminden 
'.HOY BENİ - Müzik: Sadettin Kavna!C· 

SUN DA İCSİN - Beste. 
HALELİ GÖZLER - Bimen Sen 

BÜYÜK FELAKET hemen Sadrazamdan sonra sözü 1 allerlm iU.er1ne Fahrilnnt.<a temiz biı" rünnlsa söze Jw<ladı: •- Evet .. F&kat il 
~ı:c~n bir şahsiyet halini aldığını 1 KIT AA Ti ILANLARJ ahenkle bayaU..nm anlaf>naia ba•ladı: belki inanmazsınız. Lakin doktorları- Onlara &On sualim: 
Q:OruYQr ve: •- Da.ya:tı.mız ıru?. İktm.i:ıbı de ha.- mrza !':orop öğ·~billrsiniz: Biz ikimiz - Ya bir gün cvleıılrsenb?. Ho 270391 TURNALAR - Beste. ~ 

•- Cavit Bev ·bu salahiyeti kim- 214 kalem 23,895 kilo hususi çelik ya.lı tet bir kum ya.•ayl'ına l>enz<r. birden bastalaumz!. Küçükken Fah • Oldu. Ileıııiiz daha b&yatalrmm on , GÜL DERLER - Sadettin Kaynak; 

de~iv~e~~:a:t~~o~;~inmivordu. r~:,:~i ~7;~19~~i;:_,n;:;bek;~;:'~'ş.1::1 t~:ek::;!ı~,.:':; ;:;~~·~:~::. :;:~·:..:,h:·::1::~1~ ıu~mı:: !!::';:~ ;::;;;:; ::;:, :::;:e "::: --------------------:
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Cavit Bevin bütün emeli Mah- ıı de Ankarada M. M. V. Hava satın leyin .,imiz de lam saat yedide uya.- ya.kalandı~• zaman ben de hasHanarak zanp \itredller ve: •- Onu hiç diişüu- - Kelepir küçi:k bir 
mut Jı..fuhtar Bevi kabineden uzak· alma komisyonunda yapılacaktır. Tah- nmz. ElbL,.t"lerim.lz, tç çam:ışırlaronız, berah~r ya.ta.fa. dü'jotüm. Kardetlmin mcdik blle!..» dedikten sonra mahzun . J J1ı.ı- · 

lastırmaktı. Mahmut Muhtar Bey mln bedeli 35,000 lira ilk teminatı batta te>rl!Jdarfmi• bir eln.•ten yapıl • b ... ı a~ndıfl •aman benim de airır ve bir saffelle ilave ettiler: Demir Kasa Sarıyer sular cadd< 'ıb•"t; 
asabi bil' adamdı. Dalına taarrız e... 2625 liradır. Evsaf ve ıartnamesi ko- mq, üoer ka1':tlr. Bımla.nn halııtq han- onun bir yeri acıyınca be-ntm de canım - «Eier lslikbal bizi büyle bir hii.- katuın ibaret 5 odadlrl ·-tel 

. - ,:c ı> " den bu fikir ve e-örüs ayrılıkları nıisyonda görülür. İsteklilerin kanun! l'imlı::in olduğunu anlam.ağa 1üzom gör- yanar. o u.:t1rap çekerken bc.n de lnLe- dJse ile karşlla.,-iırırsa. işte o zaman fe- Sa.t.ı.n 3 1ınacaJttll'. (Kas:ıl) nonu- buyti.k balu;:C)'J ha"ı ö1111' 
karsı3ında o zaten istüaua kar~r vcsikalarilc tekli! mektup1arını ihale meıkslzin her birimiz önümüze g-elcn rim ve hattl ... » lik<!t otur ve beıdbabtlıiımtZ başlar l'l- r.ilc 116 ....,, .. ta kutusu adreslnıe 1 ı ktıl'"· G 

, ( rv- yakln bir ev sa 1 1 ıtafl· 
V~mf•tı". saatinden bir saat evvel komisyona ter iti. ellmfze reıt"lrdilhnlz elbise - l\lüdtir l'enç kız1n sözünü bir dakika bl l'ellyor bize!.• yazılın·-. D' ... ~ "' ·-> _... Jerin aynj eve ınuı .:ıc ' 

Mahmut lviuhtar Bey (Hızbi ce• vermeleri. 1036 - 8520 YI ıriyer, beraber ylkaııır, beraber kalı- l9in kesil w bize: •- Şimdi asil bu- HALÜK CEMAi, 1 
~~,;;,;,;;;~==:==~::;;;,,,::~==================~===================;===========================================================:===========~. ~ 

YAY Z S 
Halifeler · Diyarında 

No. 18 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Umumen suvari bir düşman 
karşı karsıya ıkalacakt:ı. Toplar a
teş ederek düşman süvarisini yere 
serecekti. 
Eğer düşman süvarisinden bazı

ları toplar hatt:nı varıp geçmek is
terlerse zincir mfıniasına çarpa -
caklardı. 

Yavuzun bu tabiye usulü şahe
serdi Bütün gece sabaha kadar pa
diışah bu tertibat ile bizzat uğ -
rruıtı. 

Iı;te Türk ordusunun merkez 
tertibatı böyle idi. Bunlar hücum 
etmiyeceklcrdi. Yalnız müdafaa 
yaı:ıaeaklardı. 
Şu kadar l<i, ba.sı;a sipahisi mu-

harebenin .ııidişine .ııöre hareket et
mek üzere arkada hazır buluna
caktı. 

Ordunun sağ cenahını Anadolu 
askeri teşkil ediyordu. Bunlar A
nadolu beylerbeyisi Sinan paşa ile 
Karaman bevlerbeyisi Zeynel pa
§allın idaresinde hareket edecekti. 

Rumeli askeri Hasan paşanın 
kumandasında sol cenahta ahzi 
mevki ey liyecektL 

Ve bu terti-bat sabaha kadar ye
rine getirildi. İraniler ordumu -
zun bütün .ııece sessi:zce yaptığı 
harekattan bihaberdi. 

Yalnız bizim a.kcrin büyük bir 

noksanı vardı: Düşman oskeri u
mum en süvari idi. 

Muharebe dahi süvari muhare
besi ile başlanacaktı. Halbuki yo
lun uzunluğu ve yem kıtlığı se
bebile bizim tarafta atların kımıl
danacak takııtleri kalmamıştı. -

Bunun için mühim olan ilk miı
sademcde zuhur edect.k bir uygun
suzluk büyük bir felakete mün
cer olabilmesi muhataı ası vardL 
Şah İsmail, bütün emellerini sü

vari muharebesine tevcih eyle -
misti. 

Şah, Türk süvaril~riıı 'n yorJ!Un· 
luktan, vemsizlikten n;, halde ol
duklarını biliyor1u. 
Şahın maLadı bütiia kuvvetli~ 

yandan Rumeli askp,-ıne yüklen -
mekti. Dij!eri ile de Anadolu '.lS· 

~erine baskın yapma:ttı. Bu kolu 
UstacLof(lu idare ediyordu. 
Şu suretle yanlardan ıki cena· 

hıınızı ze:Jelediktc:ı sonra ordu • 
muzun mn kez.i geııı;inde birleşip 
ihata ctr.,•:kti. 

Yani, ':)ar İsmail yen ıçerilere ve 
top~ulafımıza rney~.,n Yermeden 
işi bitirmek sevdasında !diler. 
Şah İsmailin planı mükemmel

di. Sağ ve sol cenablarımrı:ı SÜ Yari 

ıkuvvetlerile seri bir baskın sure
tile vurup kırmak.. Sonra, Türk 
ordusunun gerisine düştip mer -
kezde bulunan yeniçeri, sipahi, pi
yade azao askerlerini muharebe 
etmekten menederek Yavuzla be
raber esir ey !emekti. 

Sabah oldu. Türk ordusu ba~la· 
nnda Yavu:z Sultan olduğu halde 
apdest alıp nBilDazlarını lulılılar .. 
Birbirlerine helallık dilediler ve 
muharE'beye geçtiler .. 

Türk ordusunda yorgunluk fi
lan kalmamıştL Şah İsmail Türk 
ordusunun hücumunu görünce der
hal çizdilti ptan üzerine harekete 
gecti. Kuvvetli süvarilerile ce -
nahlarımız te9kil eden Anadolu ve 
Rumeli askerleri üzerine yüklen
di. 

Rumeli askeri $ah İsmailin gü
zide takımının şiddetli hücumuna 
davanamadı. Safları bozuldu ve 
gerive ric'at ettiler. 

Rumeli askerine hücırm eden 
bizzat Sah İsmaildi. Zaten o vakit-
ki Rumeli askeri hep devşirme -
!erdi. HPT!len her muharebede bu 
asker bövle bozııunlui:a uğrardı. 

Fa1<at. Rumeli as.kerinin bir me
ziyeti vardJ_ Çok muharebelerde 

l:ıulundukları için tecrübeleri çok
tu. Zor karşısında bozguna bile 
uilrasalar derhal hal ve mevkie 
karşı nasıl istüade edeceklerini 
bilirlerdi. 

Sinan ı:ı~a, askerlerini derhal 
toparladı Şah İsmail Rumeli as
keri üzerine şiddetli bir aıkın yap
mıştı. 

Llkin, Rumeli askeri şaşıracak 
derecede perişan olmadılar. Mun
tazam olmamakla beraber birinci 
mevkilerinin gerisin<ie hemen ta
kı!lı, takım mevki aldılar. Bozul
muş oldukları halde kaçmadılar. 

Rumeli askeri ,ikinci mevkile -
rine girdiler ve harbe devam et
tiler C:ah İsmail bu suretle tek -
rar bir mukavemetle karşılandı. 

Yavuz. Rumeli askerinin .ııeri -
lediliini 11örünce derhal hassa si
pah ilerini imdada yolladı. 

Hassa sipahileri, Rumeli asker-. 
]erini takviye ettiler .. Onlara cesa
ret verdiler 

Ustaclıoğlunun hücumu tıpkı 
C:ah İsmail l!ibi kuvvetli ve şid • 
detli oldu. İran süvarileri bütün 
kuvveti erile Anadolu askerine yük
lenmi<tl. 

Anadolu askeri İran ıııüvarile -

rının karsısında dayandı, muka
vemet etti. 

Yavuzun maksadı cenahlarının 
tutunması idi. Rumeli askeri ikin
ci hatta tutunmuştu. 

Anadolu askeri olduğu yerde 
direnmişti. Şimdi yapılacak is Ya
_yuz için kolay Jaşını.ştı. 

Yavuz, cenahlarını ustalık.la ve 
yav~ yavaş ı?eri çekilerek mer • 
ıkezde bulunan azap askerinin ter
tibi sırasına .ııetirdi. 

Türk ordusunun cenahlan düş -
man önünde kademe kademe çe -
kiliyordu. Azaplara doğru ya·klaşı· 
yordu. 

Cenahlar azapların tertibi sı -
rasına gelince; azaplar setrettik -
!eri topların önünden birdenbire 
sağa ve sola koşarak açıldılar .. Top
lar zincirlere bağlı clarak meyda
na çı.kmı.s oldu. 

Toplar ateş üzerinde idi. Birden 
bocanan t-oo ııteşi sımsıkı olarak 
Türkleri mkiben yakine gelmiş o
lan düsman saflarında adeta de
reler r<"iCa etti. 

Yen~erilerin, azapla,rın da tü
fekleri ateşe b~ladı. Düsman um
rr>~dıi(ı bu ateş karşısında perişan 
oldıı 

ı ceıı~nı ~ıJ: 
Düşmanın so r;.,;~ıı . ~-· 

necek derecede. pCflJ ııı$ji 
taclıoi!lu birinci s~···ıı':ıJ' el 
tü. Bas>.z katan 

1
; fifıılıı''" 

de perişan bır. ha biltÜ'' ~tl';f 
Bunun üzerırıc a y~l> ııı';lıı: 

şah t.smailin 1ıı> 1 UO~iiıı 0~ 
İsmail sa.•ırmıştı. ris:ıJI. ı 
ederken bir anda peili ~~ıl' 

Yavll2 Sah !s~~vveııe 
istiyordu. şaJıı, başlad~ol~. 
taraftan ihataya 1ıoil-ILI .AŞ ' 

İranilerin usuıc ortr 
volmuş 1<.aç!lııştı. tı ..,ıı. ' ıroıs . . t.I!'"'. 
Şahın kolu ka tıh~cY 1.' 1~i~ jıl 
Şah !.mail, te dan l:ı~;ı;il'' 

hal ile ıimeras;ıı e J<e'' • 
dane fedakarl>ll 11d. ~ 
retten kurtarabil ~iiıd<' 1 

T .. k askerlerı rJ1• • ~; 
ur dcCeJ<lC ell 

İsmaili esir e zafferıl' .ıl. 
Yavuzun mu ,ıf'~ f 

"d" ..,QI' ~l .parlak ı ı. d 11 ı•·. ,ıı'' ti 
Yavuz . .ır.e\' ~rD· ıl1'',ıi P, 

kazandıktan so i)e ı-' e~· l 
bir surette taklP elrı1 'e .. uJll ;ııo 

rine kada_r ~c<'k :;ıJl1 ~ 
içlerine yuruınbuluııB"..ıt 
ı in etrafında 11;ct''' ' 

· Vl' ye J' •. suk vurera ,.,· ) v•' 

likleri bun• tı'l· 


