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ETEM İZZET BENİC~ YIL: -' 

Balkanlarda 
••ılık faaliyetin 
ilk emareleri 
görülmeye 
başlandı! 
BulgaTlr aııl pında 
hata «Lyoı·lar ki büyiilı 
harpten sonra eier dün
l'ay~ yeni bir nizam ge
tirilmıı•e o da Atatür
kün TiiTk milletinin f'lh
auula bütün dünya mil
letlerin. ömelı ve reh
be,. olarak getirdiği ni-

) lg;,7.Qmdır. WZT 

~ETEM iZZET BENICEl 

~~ l~tikçe Balkanlarda va- 1 
~ •Yclınlanmakta ve mihverin 
~ ~aaliyet programı rüşeym 
~ tıleri halinde oha ,u ve bu 
~ '-ktan &azmak tadır. Bütiiu bu 
~blaı-ı biribirine ekleyince de 
......._--:' . nıaksat kavranmaktadır. 
~ız ve anlaşılan şudur: 
~ ~manya hem Sovyet nıü
-.ıı.. --~ini mcneylemek, hem de 
~le vukuu halinde Sovyet
' 'erşı koymak ve harbe tu-

a..,:k icin işgal edHnıiştir. 
~ ~ulgaristan dostluk, yeni 
~~. ı~tifak tezahüratı arasında 
~tııın mihver istilasına uğ-
~ ı görüvereceidir. 
~ Yugoslavya lıarpli veya 
ti,, ı işgal olunmak istenecek-

İti~ Yunanistana kar!:jı da kış 
~ .~ \'e en nihavct ilkbaharda 

t..:_lt hareket başlayacaktır. 
~ la~Ürkiyeye karşı Yunanis
' lrlikte veya bilahare bir 
""'~de 1Jnlunu1masından k3';ı-
...._,_•ealı:.tır. 

.. ------

Uzak Şarkta faaliyet arttı. Japoa naJtliye gemileri, harp gemileri hi ınayesinde nakliyat yapıyor .. 

BERLiN Dl)N Musolini 
YENiDEN manevra-

~OMBALANDI da bulundu 
lngilizler geniş p· d f k I 
bask t l ıya e ır a arını 

ınyapıar f .. 
Şimali ıtalyada da te tış ettı 

bazı hedefler 
bombalandı 

Londra 21 (A.A.)- 20 - 21 teş
riniend ~~esi İngiliz tayyarele
ri, Berline \'e şimali İtalyaya ka
dar şamil olan vasi harekat yap: 
mı~lardır. Hava Nezaretinin hiçbir 
tebliği yoktur. Bu iki mıntakada 
askeri Jı-ı-defler bonıbardıman e
dildiği gıbi Almanyanın sair aba
mı aa bombardıman edilmiştir. «İs
tila limanları• na hücumlar ya -
pılmıstır. 

Musolininin bu 
seyahatinden mak· 

sat nedir?. 
·Roma 21 (A.A.) - Stefani ajan

sından: 

Duçe, tayyare ile Ronclıi've ı?el
miştiır. Beraberinde hallt kültürü 
nazın B. Pavolini ile harbiye müs
teşarı ~eral Soddu ve milis er
!karu haroives1 rcisi General Stara
ce bulun.makta idi. 

{ Devamı 3 üncü sahifede ) 

Neden bozuk gıda alıyoruz? 

LONDRANIN 
MERKEZiNDE 
HASAR VAR 
ff 

Olenlerin sayısı 
fazla değil 

Çıkan yangınlar 
ellnan tedbirlerle 

söndürüldü 
Londra 21 (A.A.) - Hava neza

retinin bu sabah nesredilmis olan 
ibir tebliğine JlÖre 20 - 21 teşrini -
evvel Jlecesi iki düşman tayya -
resi tahrip edilmiştir .. Teblii!de ez
oüm)e şöyle denilmektedir: 
Karanlığın h'O:küm sürmekte ol

duğu saatlerde düşmanın vamnıs 
olduğu baslıca hücumlar Londr.!l 

<Devamı J iiacü a&hifede) 

1 

TOrkiye
nin kararı 
kat'ldir 
mniyetine bir 

tecavüz olursa 
derhal karşı 
koyacakt1r 

Anadoludan ge· 
çerek Cenubu 1 
Şarkiye inmek 

sadece bir 
hayaldir 

Röyterin Muhabiri •ey
yahatinin intıbalarınt na

•ıl anlatıyor? 
Kahire 21 (A.A.)- Röyter: 
Yakında Almanlar tarafın

dan indirilecek yeni darbelere 
dair ,mihver propagandasının 
çıkardıi{ı aldatıcı haberler her 
ne kadar ~n şarkta büyük 
bir alaka uyandırmışsa da, A
nadoludan geçerek cenubu 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Sayım esnasında 
bir ev sahibi ki
racı kavgası oldu 

Nüfus sayımı münasebetile hal
Oon yedi saat disarı cıkrnad1itı dün: 
sayımın müddetince şehirde do
ium ölWıı ve hastalıklardan başka 
iki zabıta vakası ohnustur: Bun
lardan biri sudur. 
Kadı!köyündc H~ı Şevki soka

i!l!llda kira.d olarak oturan is han
ikası memurlarından İhsan; ev 
sahibi 60 yaşlarında Osman kızı 

(Devamı 3 illlciı aahifecle) 

Sayımda Beyazıt meydenmm b omboş mamamı ve bisikletli bir ~ 
· kontrol memuru 

• 
lstanbutda Sayım naaıl oldu? 

Bomboş şehirde neler 
gördüm, neler duydum 
Mezarlıklarda yatıp kalkanlar • Yeni doğan ve 
ölenler -Yakalanan sahte sayım memuru-Vesi
kasız istatistik şube müdürü - Valinin parolası 

Röpotajı yapan: l 
HALUK CEMAL 

Dün memleketimizin het' :tara ~ 
fında.~n ücii.ncü u.mıı:m.i nüfus 

Bahkçllar 
• • 

mevsımı 

sattımına ait neticeler nece para -
lalarla istatıstik umıım müdürlü • 
aüne bildirilmistir. Bunlar 4 qün 
icinde ilan edilecektir. Memlcke -
tin nüfusunun 18 milyonu bulduqu 
tahmin edUmektedir. 

Ankara vilaueti nüfu.nı.nun 602 
(DeTaaJ 4 üneu aahifecle} --v yagmur 

bekliyor 
---------------------

~~ı teyit eden fili hakikat· 
' ~llyadaki duruuıdan bai
~ lıaristan malbuatıDm son 
Shtı; Sinyor 1'1usoliniain Yn
't ~a hududundaki tefli~leri 
~-ji~~ nıatbuatının Yug~lav
~~ lrıi ve kabinesi hakkındaki 
~~~ Yunanistandaıı yapılan 
"""' ~ e uğnyan dilelderdir. Bü -
\ 'e lllar karşısında hadise le -
~.l.i~·•kit fiil halini iktisap ede
~ 1rıernez. Ancak, kıı,. ayları 
~ .~ibvereilerin bu hareket· 
~d rnıak ve başarabildikleri 
:~ ~e de, ilkbaharda daha biiN tket ve hamlelere tevessiil 
~ ... l•Yesini &fümeleri muh .. 
'-t t •r. Sadece ,.e bu arada Bul
~li~lelerinin son yirmi dört 
ll. • ._~esri:vatı üzerinde bilhas-

Gıda maddelerinin 
0ıo 20 si görülüyor 

Haricten dövizle 
ilaç ve ecza 
getirtilecek 

Kuduz olması Palamutların torikleşmesi için 
şüpheli bir köpek yağmurdan gıda alması lazımmış! 

Memlebimizin en ziyade muh- ÇOCUgv U ISirdı Havaların va~ ,ütmesi üzerine lanru açarlar. Yağmur damlal.a:ı 
taç oldu~ ecza V'c tıbbi müstah - balrkçılar denize ç.ıkmal!a Ve balık 'bu bahklann dızlarına dolar. ırı-
zaratm hariçten aetirilmesini te • 
min iclıı bük<imet Sıhhiye Veıc.t • 
leti emrine yanın milyon füalık 

seııbest döviz vermiştir, Bu para 
ile bir ~ stoku v.ücude .zetirilip 
ilaç ı:>ivaASı tanzim olunacaktır. 
Bu haber, aJ.Akadarlar arasında 
memnuniyet UV9lldırmıştı.r. 

Kasmıpaşa.. oturan Nail oğlu avlamal!a başlamışlardır. Bal~ı- lcsmelerine. palamut ve bilah~re 

""' h.I• k lizımdır. Bu n"crh·at :-cııt • ~ • 
~ ~"*-1'lin simdiye kadar ortaya 
~ ~e ~litün hüsniini:\'t•t tav
ftı~:elıııerine rnğmen Bulgar 
~"' l lllın mih,·er tarafından 
~ ~e&hir oluııdıııhınu ve 
~ "1a hın artık kendisini ale
~ .. /• koyan bir •peyk• ha
~ toı'h"eı-in irade ine ramol -
\.. ..... ""~• gittiiini ividen b·iye 
~ "': ~ltırrncktedir. Bu bakım
~~ ~ani. ajansının SoFyadan 
~ itti ~ Anadolu· n.iansmın ga
~ ~11lllt~''.e naklettii!i telgraf ha-

"-ıe 1 Şu cünılcler ne kadar 
•, 't\j~a,:andır: 

\-"ııııı "'-" c ile Yunanistan bir 
''11ııı1~ ~ ıhılnuş oluı, )eni bir 
t. f;ı"ltı n~ıuakta oldııfrıtnun hc-

"-t rın varamnmı !ardır. Ga
'-.~ ~ı;" 1hta \'l' harr>te muzaffer 
~U , '<ın\·nnın " l>tlll'l i,·ascıini 

-.;~tt 118 efnıektrdirler.,• 
t ıııt'~•klt'ttiğiıniz bu satırların 
~'~~tbııatına atfoltın:ın ikin· 
~ ~İt d~ 0lnıasa)·dı birincı cüm
~ ~lrlt receye kadar Bulgariıı
~ ~da d~t ve kenışuları 
S'e d .r tereddiit yaratmak 
~ ~liaa46sea balyan prop._-an-
~' ... t. e &örmeyi dü$finebilir
~- '°e nıatbuatın Almanyanın 
''"llılh Yapıcılığı hakkında 
~ :•ite~a. hulunduğunu teba
~ıı"ı '-'ııılu •kınci cümle buna mi
' t ~ \"ıd~ \'e bilfıkis Bulgaris • 
~>ı llıılta 1 ~tndisini Romanyanın 
~~~tıı,,tıttıısali ile mihverin kol
~;"llı,kta d~ttığı fikrini lnn·vet
~ ı "°l'tarı' •r. Shndive kadar 
, >,"ııe\iıl' •n selameti hakkında 

,1 o, ı,~<'l, hf.'r sör.ii ''e her 
~~> ~ r "d'lıs olduğumuz i(in.bu-
t "" .. ~ "l'ck \eni bir ev \•ok-
' • '''!\ ..... 
.. \ tıı- t;ıanlığm favrla \'er-
~ .:"dis{~ı:-rtıt>n Bulgaristan e
"11 ~ ~it , " 1 'erek mütterik. ge

l'th11 " . ~tPk hende seklin-

' 

.. ,. b' . 
l>~ •rı halinde mih\ıoe-

ı 3 Ü71cii ıaJurede ) 

Bütün Türkiyecle ancak 4 bele
diye kimyahane•i varmıf ! 

Büseyia ile Salih ve Kerime ad- lar v~urun baslamıs olmasın - torik olmalarına yardım f:der. Ih-
lanndan bir kadın bir erkek kavca dan memnun eörünmektedir. Bu raç mevsimi sreldW halde yal! • 
etmişlerdir. Neticede Salih ile Ke- hususta balıkcılar cemiveti idare murlar baslamadıiı için balıklar 
rinıe ellerine geçirdikleti odun - heyeti azasından biri ŞUD}arı söy- bir türlü torikleşemiyor, harke 
larla Hüseyni kafasından yarala- }emektedir: sevkiyat yapamıyorduk. Havalar 
mışlardır. •- Balrklar da nebatlar t!ibi ya_ğmurlu devam ederse bir iki (!\in 

Milli Şefin 
beklenerı 
nutukları 

8. M. Meclisi ay 
başında açıhyor 

Ankara 21 (T clefonla) 
- Türkiye Büyiik Millet 
Meclui, Altıncı deurainin 
I kinci içtima yılına T ef"İ
ni.aninin birinde ba,lıyor. 
Meclı.in asıldıiı P,., Re
i.iciimhcır ,.,,.., laönii' 

Türkiye kimya.zerler kurumu
nun .Ankarada yapılan konJn"e -
sinde memleıkette belediye kim -
yahanelerinin azlı~ından şikiyet 
edilmiş ve bu villden halkın hileli 
eıda maddeleri yemete mecbur 

KÖPE KKUDUZ MU? vaemurla beslenir. Küçük ı>ala • sonra torikler eörümnel!e baslı -
Feriköyiinde mukim Hüseyin mutlar, yağmurun vai?dıi?ını EÖ - vacak, yüzümüz eülecek. ihracata 

Di~r taraftan Kızılay cemiyeti oi!lu Hadi adınaa bir çocuğu diin rünce, suyun sathına cıkar ve ağız- ba$1anacaktır.> 
~~~---~~~~~~~ 

{ Devamı 3 üncü sahifede ) 

de Cava ve bazı me:mleketlere bir 
milyon liralık kinin siparişi ver -
mistir. 

bir köpek ııurmıştır. Kuduz oldu-

kelp hastanesinde müşahede altına 
alınmış ve Hadide de tedavi edil-

ğundan ~üpbe edilen köpek daül- çocuk' manga 1 da· 
Acaba, bu ihtikar degvil mi?. Kmi$tird.. - •• d yanarak öldü (Yarıl1 
------------------ a ın yuzun en - - 3üncüde) 

Bir tek soba boru- işlenen .cinayetin ÇERÇEVE 
1 12 5 k ki davası görüldü Muamma su uruşa çı 1 .. !'~~~~ ~==~··~!.~~~~.~;t NECiP FAZIL KISA.KORE~ 
Fiat mürakabe komisyonuna ihbar yapıldı; soba· 
cılar hakkmda, har.ekete geçilmesi bekleniyor 

tabanca ile öldüren Galatasaray Bundan böyle fikir ve iş kah-
merkezi mürettebatından Arç ramanı olmasını samimiyetle 
Hayrinin muhakemesine bu sabah temenni ettiğimiz So\·yet Rus-
2 inci AJırcezada devam olunmut- 7a, bugüne kadar sadece tekzip 
ur. Bu celsede müddeium1Dlli th- kahramanıdır. Fakat bu bin-Kı,ın ırelmesi miinasebetile şeh

rim.izde herkes soba kurdurmak 
i(i.n huırhğa başlamıştır. Fakat 
soba borulaırı fiatları ıon günler
de ,..,k artmıştır. Geçen yıl 25-30 
kanış olan kalın saç borular 1 ay 
evvel 75 kuruşken bugün 125 ku
ruşa çılmııştır. ZO kuruşluk gal -
vanize borular ise 6U - 75 kuruşa 
satılmaktadır. İnce saç borular da 
100 kurusa zor alınabilmektedir. 
Bu vazivet alakadarlara bildiril
miş ve fiat murakabe komisyonu
nun işe elko,pnası istenmiştir. 

Diğer taraftan muhtelif semt -
terde •sobacı• bıılımık d:ı mli~
küll~c;mhtir. F.saı>cn sn~ ısı az olan 
sobacılar l'k er yerlerde araların
da anlaşmışlar \ ' C bir sobayı 5 )j. 
radan asağı kurmamağa ba~la -
nııslardır. 

yapılın._tır. f'lat manluıbe komis
yonu ba menuu laafta içinde tet
kike ceeece.ktir. 

saıı; Hayrinin tabancasını daima lerce, on binlerce teb.ip aruıa· 
)'aBJDda tqıyıp taşımadıiınm Te da )'alım iki tanesidir ki bize, 
ae vakit alındığının tahkildai is- yazımıza başlarken ileriye aü.r-

r -------------------. du·· cni .... ;;. ... dileıı.: .. pek mak ol-

1 
temiş, dava tahkikat n .-Jüt eel- p,-- 5&&& 

K 1 S A C A 1 bi için başka bir pne. bırakıl • madı(ını san.ki anlatm14tır. '"-_________________ _._ mıştır. Tebiplerden biri, Romanya 

Bir sıra resim.. ---oo işgalinin daha evveı Sovyetlere 

Bu sabahki Vatan refikimizde, 
sayını Kfinündc Haseki hastane -
ıinde doiduğu iddia edilen, 6 nev
zadın kundakta alınmış bir sıra 
resmi ~özümiize ilişti. 

1'"ilrnki, pauır 'iiııii 8 oğum 
Yak'ası oldu. Fakat bıı yavruların 
hepsinin de lfaseki hastanesinde 
dü'iıya~·a gözkriııi &1,'lı}: ı ~·olunda 
hiçbir delil yok. Zaten hastane.de, 
dün iki doi;'l.ım olduJımu söyliiyor. 

Kavg .. a Yu-zu·· nden bildirildi~i hakkındaki haber -
lerin tekzibi: ikincisi, Almanya, 
Japonya, İtalya ve Sovyet Rus-

yan gln Çıktı ya arasında bir dörtler konfe
ransı haberinin :ralanlnnması.M 

Panj;?altıda Bilezikçi sokaık 51 
nu.marada mukim Bayan Krom 
ile baldızı Hermine dün oda içinde 
ka~ava tı.ı tuşm'll~lard:ır. Kavga 
esnasında mangal devrilip yangın 
çıkrnı.ş.~a da ateş sön<iurü1müştür. 

YOGAN YANDI 

nız Sovyct Rusya hesabına.
Doğrusu gönül. So\ yet Bu~ya
nın bir koma dnlgınlığ'ı içinde 
bu dünyadan tasriyc edilmesine 
razı değil. 

Bugiinedek hep mihver lehine 
tekzin hamaratlığma giris..:n 
Sovyet Rusyanın, son iki tekzi
bile, mihveri fazla ha~ alc ka-t 
pılmamıya dB;vct ettiği bir \'Ü·• 
kıa ... Ve bu dkıa, büliığ :aşına 
gelmesine rağmen hiHi dili ~ö
&Ülemiyen (Oeuğun. bizim gibi l 
ivi niyet sahipleri nazarında t 
artık bülbül gibi konu,mıya 
ba,Iıyacağına sangi bir de1ildir; j 
evet sanki bir delil ... 

Biz daima i~ i ni~·ctliler sıfo
tile. kendi~iz. Sovyct Rusya \'e 
bütiin dünya hesabına , en ki.itil 
ihtimali hatırdan t:ıknrmak 17: n 
iyi ihtim:ıli alkıslanıakla hata 
etmemiş olur ut:. 

İnsnnllalı , biil i'ıi! yasınn ~ren 
rocu~ın artık dili ~öıiiHir: 'e 
hem kcndM, lw'll de dün~·a lıc
ı;nlıma h :nırlı IMlar edecek c
klldc cöziiliir ... 

- Ben bttn,Jt diisünm<'diın, 
, anmadım. <'!m<'dim! .. 

nün, Hiilnımetin bir sene
lik laaliyetine dair bir nu
tuk •Öyleme•i ve önümüz.
deki me.ai yılı için bcuı di
rektifler verme•i bekleni
yor. Milli Şelin bu yıl irad . 
buyuracak/an nutukların
J a harici •iyaıetimiulen 
bahıederken, dünyanın 
bugünkü hal ve vaziyeti
ne de tema. edecekleri 
tabii addedilmektedir. Re
iıicümhurun çok mühim 
olacağı tahmin edilen nu
tuklan alaka ile beklen
mektedir. 

Ban ı;:ıç tüccarlarının yazdan 
milhim miktarda sn<: l('\ ha sak -

•••m:ı•••• .. •••F ı lad.ıklar.ı hakkında da ihbarlar 

Acaba. rl'.-foıde gi:>rdiiğümih 
~·a\rular. batındıın rlcgil d~. iş· 
kem beden çıkmış olmasın?. . .. 

'l'aksimdc Tıploo anartı.manın
da Avram ık.ı7.ı Asenil sigara içer
ken u vuvup knlmış ve yorgnnı 
yakmıştır . 

Sovvet Kusva, ser verir, sır 
vermez halile diinyayı o şaş
kmlık vaziyetine düşürmü tÜT 
ki, sadeee herhangi bir haberi 
~·all}n1amasile, adeta e1inden 
müsbet bir iş çılmn gibi her
krsi ümide diislirecek mm·a (fo: 
ki)cti ~fü:termeğf' hnslan•ı c;tır. 

SovTet RuS\'a hakkında dii 'iiı
leıı iimilll'r de. ne şunnn. nr bıı · 
nun hesabınadır; yalnız ve \'al-

· T~rzmcla k k1ir t·ahrommıl ık
J:ıı d ~ın hichir şc~ cıkmnı.. Bir 
se' ; ıni;._h, t nla rnk diic;ünmek, 
~apmak "" f'tınek ı;aııu... 



.. 

RÜZGARDAN 

ÖLUıYVR MV ?. 

Ekispresin sürati ve yapbğı 
rüzgar, hat kenarında duran · 
bir kadını düfürüp öldürmüt ! 

Rüzgardan adam ölür mü?. 
Ölmüş, itte .. Bir de,derler ki, 
bizde, nakil vasıtaları ağır gi
der.Ekiıpreı, kU§ gibi uçmua, 
adam öldürecek kadar rüzgir 
yapar mı?. 

iKiSiNiN 

ORTASI 

Şehir tiyatrosu, tertip ede
ceği ~iir matineleri için bir 
anket açını§, ediblerin fikrini 
sorrriu§ .. hangi tiirleri okuya
lım, diyor .. 

Bu, hakikaten, nazik meıe
le: eski şiirleri artistler anla
maz; yeni §iirleri desek, halk 
anlamaz.. Ne yapmalı, bil
mem .. Mesele, ikisinin ortası
nı bulmakta .. 

BELEDlYE 

LSJKANTAS/ 

Bir gazetede, :fU serlevha 
gözüme iliıti: cBelediye lo
kantası hiç kimseyi doyura
mıyor.» 

Ayol, orası imaret mi? •• Ta
bii doyurmaz.. Belediye lo
kantası doyumluk değil, ta
dımlık yemek verir. Beğe
nenler, ıonra, ayni yemeği ev
lerinde yaptırıp yerler .. 

NETiCE 

NE OLACAK? 

Tramvaylarda izdihamın 

önüne geçmek meselesi hak
kında, idare, gazetecilere iza
hat verdi. Günde, 250 bin yol
cu taşınıyor, ve bu insanlar 
ancak 156 arabn ile nakledi
. lebiliyormuı ! Halbuki iki se
ne evvel 185 araba ile ~ünde 
ancak 175 bin kişi taıınıyor

mıq. 

Bu vaziyette izi:liham ol -
ması tabii! Arabalar gittik
çe çürüge çıkmakta devam 
edince, netice nereye vara-
cak, ben onu dü§ünüyorum . . 

AHMED RAUF 

100 kuruşa bir boru 
Bir arkadaştınız anlattı: 

cEvde sobamı ıkuracaktım. Bir 
kaç yeni boruya ihtiyaç hasıl ol
du. Bir dükkanda tanesine 150 ku
ruş istediler. Nihayet, güç bela. 
ıoo kurusa aldım. Bir tek boru 100 
kurus .. Bu ihtikar değil mi?. 

Bu ıbir •. İkincisi. hani, nerede 
pazarlfksız satıS kanunu?. Bu ho
rul.arın üstüne neden etiket kon
muyor?.> 

B1İRHAN CEVAT 

J, 

Yeni 
yollar 

~ehrin bazı caddeleri 
asfalt yerine mozaik 

pareke yapılacak! 
Mozayik parke ve parke taşı ile 

inşa edilen yolların sağlamlığını u
zun müddet muhafaza ettiği gö -
rülmli§, parke taşı tedariki için be
lediye tarafından Marmara mınta
kasına bir memur gönderilmiştir. 
Bazı yollar tercihan mozayik par
ke olarak yap1lacaktır. Belediye 
reisliği, asfalt yol inşaatının her 
tarafta tatbik edilmesinin doğru 
olmıyaca_ğı hakkındaki iddialan 
da tetkik ettirmektedir. Şehrin 
ıbazı asfalt yolları terdhan moza
yık parke olarak yapılac:ı.'rtır. 

Altı ilkmektep tamir ediliyor 
İstanbul 21 inci, 62 ıncı, Kadı -

.köy 35 inci, Bakırköy 1 inci, Be • 
yoğlu 46 ve 48 inci ilk mekteple
rin maarif idarcsin<:e esaslı bir şe
kilde tamir olunmasına geçilmiş
tir. 

----0-

Berberler cemiyetinden 
tiki yet 

Tatil ı;inlerinde apartunanları 
ve evleri dolaşarak gızli berberlik 
edenlerle berberler cemiyetinin a
lakadar olmadığı hakkında yapılun 
şikiıvetler artmıştır. Bilhassa pa
zar günleri Beyoğlu semtinde bu 
'.kabil çalışan ve kadın suçı da ke
sip tuvalet yapan eşhasın ehliyet
nameleri dahi olmadığı iddia edil
mektedir, 

Şehirde yarım kalan inşaat 
Belediye, yarım kalan apartıman 

ve ev insaatının kış başlamadan 
önce bitırılmesinı temine çalış -
maktadır. Riyaset makamının fen 
heveti müdürlüğünden bu husus
taki suale şu cevap verilmıştir: 

cDu varları beton binafarın dö
şeme, tavan ve saçnkl::mnın ah -
şap olarak inşasında bir mahzur 
yoktur. Bu gibi inşaat sahipleri 
,beledivenin kontrolü altında ışa
ret edilen şekilde inşaat yapabi -
lirler. Yalnız birçok ah~ap bir.a
larm arasına s.k!.ştırılan yeni in
şaatın bu sekilde inşası caiz değ·l
dir. Bu usulden apart m.an inşaa
tında da fstiafde edil cm ez.• 

--Q--

Oteller umumi bir kontrolçlan 
geçirilecek 

Bazı otelierde müşterilerden mu
ayyen tarifelerden fazla fiat atır.
dığı hakkında ibefodiycye ıbazı .şi
kavetler yapılmıştır. 

Bu m~anda oazı 3 üncü sınıf o
tellerde tek yatai!a 75 kuru~ isten· 
diği ve odaların da kafi dere<.'edc 
temiz olmadığı da iddia edildi -
ğinden Sirkeci, Galata ve Beyoğ
lundaki otellerin umumi bır kont
roldan ,geçirilmesi .kararlaştırıl -
mıştır. 

Açık iş Te memuriyetler 
Üç inşaat ustabaşısı nranı.wktadır. 

TaHplcr Ankıırada Kalabaköyu Toy -
gar rirtıigi civarında ceza e\•ı ınildür

Hlğ{ine müracaat ctınclıdırler. 
Ankarııda Gazi terbiye Enstitüsü -

nün 55 lira maaşlı Anbar memurluğu 
münaldir, Talipler ııyın 25 ine kadar 
müracant edebilirler. 

140 lira ücretli Dıyarbakır serbest 
hıızlnc avukatlığı munhaldır. 5 teş -
rinisaniye kadar l\lalıye Vck.l!eti hu
kuk işleri ruudürluğürıe müracaat o
lwıabilir. 

100 lira aylık ücretli Zonguldak be
lediyesinin feıı memurluğu ın•:nhal -
dir. Talipler 25 tcşrinievvele kadar 
müracaat edebilirler. 
Şehrimiz belediyesi hulaık işleri ve 

muhasebe müdürlüklerine memurlar 
aranmaktadır. 

garcey(k 

Son Telgraf'ın edebi romana : 94 

GÖZ~Y AŞLARI 
'. ETEM iZZET BENiCE 

işte bu zamanlarımda ne yapaca- { 
f!ımı .. ~ ... ır :orum!. . 

İçimdt>n taşkın bir arzu ~elıyor. 
-- Kosayım .. 
S:ıld•rav~!. 
Atılavım. 
Vt.ravım!. 
Isırayım!. 

Konarayım.~. 

Bo'!av:ım ... 
Öldürevim!. 
Diyorum. Ve .. etrafunı aranıyo

non!. Sonra tekrar iki nefes, üç 
nefes, cij!ara çekiyorum. Yavaş ya
vas yatışıyorum. Sinirlerim gevşi
yor .. İçim rahatlaşıyor. beynim u
yu~uvor., kanım da~ılıyor!. 
Bilınem bütün bunlar ne?. 
- Deli ... 
Böylelerine mi diyorlar?. , 

Ben deli miyim?. 
Deli mi oluyorum?. 

ONUN KAPISINDAN BİR DİLİM! 
İki hafta 

Dün mahalle aralarına çıktım!. 
Dilencilikte hudut yok. Serseri-

lik gibi: 
- Her kapı senin, hiçbirisi se-

nin değil!. 
... Önüme geleni çalıyur: 

- Para ... 
Diyorum. Veren veriyor, ver • 

miyenc de kızmıvorı.un!. Öbürü -
nü, caha öbürünü çalıyorum. is
tanıbul o kadar büyük -ki, her gün 
bir mahallesini bile dolaşmağa 
imkan yok!. 

.Bir ~ $ad.ıkına bir defa. da-

li rwrı:ı.uı 11 .:_____ _ ,... 
". ; 

Hayat pahalılığı 
Bir sene kadar evvel, resmi a

ğızlar, hayatın yüzde on beş nis
betinde pahalandığını ifade et • 
mişti. Bugün, alakadar ve müte -
ha~ısların iddiasına göre, bu n.is
bet, yüzde yirmi beşe çıkm~tır. 
Yani, harpten evvelki normal za
manlarda, yüz kuru!? kıymetindeki 
bir maddeyi bugün, 125 kuruşa 
alabilirsiniz. Şüphesiz, bu vasati 
bir tenasübün neticesidir. Daha 
az veya daha yüksek bir ııisbet i
çinde fiat tebeddülüne utrıyan 
maddeler vardır. 

Gecen gün bir arkadaşım şunu 

anlattı: 1 •- Soğuklar başlayınca, altı 
kauçuktan sağlam, su geçmez bir 
ayakkabı almak istedim. Mümkün 
olduğu kadar ucuzunu aradUP.,, ~i 
liradan asağısını bulamadım . .ifa} 
bii, tahmin edersin ki, alamadan, 
kunduracı dükkanından çıktım. 
Arkadn~ım şunu da ilave etti: 
«- 30 sene evvel, 22 altın lira· 

ya, Edirnekapı taraflarında, insan 
iki odalı bir evi pekala satın ala
bilir, dlinyada ha~mı sokacak bir 
yuva sahibi olurdu.:. 

Altınla kağıt farkını hesap edi
niz. Elde edeceğiniz yekônla bu
gün ayni işi göremezsiniz. Yiizde 
yirmi be-; de hayat pahalılığı far
kını füh·e ediniz. Yine hayır .. 

Unyat pahahlılh mevzuu, har
bin getirdiği bir yeni mesele de
ğildir. Dalın senelerce evvel, hü· 
kuınet, hıa•·ıtt pahalılığını takdir 
etmiş \'e etiidler yaptırm:ık!a bu
lunınu tu. 

Anln!lılı.vor ki, ihti~·arlarımızı ve 
aile biitçelerini yeniden tanzim 
etıneğe mecburuz. 

RESAT FEYZİ 

Bu nuıl iş? 
Nihat SiladaroJ?lu isminde bir 

çocuk yabancı bir devlet hesabına 
oropaırnnda yapmak sucile yaka -
!anıp hapise mahkum olunmustu. 1 

Suclunun tevkifhanede de rahat 
durmayarak mahkiımlar arasında 
propaeanda yaptıi!ı müddeiumu
m:liğe bildirilmiş ve bu yeni cü
rümle ~ inci afür ct>zava verilmiş-

KOprD 
başları 

Meyit 7okuıunun açıl· 
masına başlandı. Emin 

önü kıımı kalıyor 
Atatürk köprüsünün Meyit -

yokuşu başına raslıyan kısmının 
açılması kararlaştırılmıştı. Bu 
maksatla havuzlar önündeki dük
kanların yıkılmasına başlanmıştır. 

Bilahare burada bir mevdctn ' 
vücu<le 2etirilece-ktir. 

Dii!er taraftan Eminönünden E
vübe kadar uzanacak olan veni 
caddenin açılması icin ilk kısımda
ki istimlak faaliyeti bitmistir. Bu 
ıkr.>hu Bah.khane ile Yemiş iSke • 
lesi civarına kadar olan saha teşkil 
etmektedir. 
~ncak kıs mevsimi ı?elmis oldu

i!undan belediye reislii!i burada 
yıkım faaliyetine ilkbaharda baş
lamai?ı ve isi o vakte kadar tehir 
ctmel?i kararlastırmıstır. 

~~~-oo~---~-

S üt iti bu hafta görü§ülecek ! 
Bcledive reisliği süt fiatlarının 

artması işini fiat murakabe ko -
misyonuna havale etmişti. 

Komisvon bu hafta içinde inek
çileri dinleyip süt fiatlarına zam 
talebi hakkında bir karar vere -
ccktir. 

Bayram açık gözlülüğü mü? 
Bayram ımünasebctile ıbazı gi -

yim eşyası fiatları yüzde 40 nis
betinde yükseltilmiştir. Bu me -
yanda oardcsülerin gecen yıldan 
5 • 6 lira fazlaya satıldığı, çocuk 
eldibcseleri ile kadın çoraplarına 
da zam yapıldığı görülmüştür. 
Dükkan sahipleri bu yüksekliği 
kısmen malzemenin pahalılaşma
sına ve k•smen de Anadolu ve 
Tral~yadan toptancı elbisecilerin 
mal çekmesine atfetmektedirler. 

PC>L1S 
vr. 

M AH KEM EL ER 

tir. Nihat bu defa beract etmistir. On beşer yaşla-
IBüçüK Hft.BERLER 1 d d. 

-lrTurk Rumen ticaret anlaşması f}il a ye ışer 
bu günlerde tasUk için BOyük Millet sab; Lalı ı·kı· hırs1_z.' 
Mccllsınc verilecektir. .ı:ı K 

'fcPlyasada satılan yün ipeklilerin 1 Evvelki gün Sultanahmct birin-
bcher çilede 30 gram eksik çıkdığı hak- ci sulh ceza mahkemesinde iki kü-
kındadaki şikayetler üzer.ine her ı;ıleye ı 1 Qiik hırsızın muhakemesi yapı -
cbuç\le 80 gırar.ıdır> etiketleri konul- mışt r. Ahmet ve Şükni adların-
ması knrarl~mlmıştır. da bulunan bu hırsızlar henüz 15 * Zırant Vckiıletindcn verilen ma- er yaşlarında olrnalnrma rağmen 
lfinınta g1rc tekınıl yurtta yeni yıl şhndive kadar yc<liser sabtka ka-
zer'lyatma başlıuııl.n;ş ır. zanm•har ve muhtelif scmtleı de * Me\•simin ılk karı dün ,;ece Kay- hırs:zhklar yapmışlardır. 

seride Ercıyeş dağına ve etegindeki İki kücük sabıkalının son vak-
köylcıe yagmıştır. alamı da Bcyoğlunda rıçık bul -* Ziraot bankası şubeleri ~çük dukları bir apartıma.ıı n kapısın-
çiftçılcre 25 liradnrı 50 lirr.ya kadar elan iceri firip nıerdıven ve hol -
kredi oçmışlordır. lerdcki ampulleri çalmak teşkil c-* MuddciumumDII.: şehrimizde ço - diyordu. 
cuk dııştircn do!,tor ve ebeler bulu - SOKAKTA BUi.UNAN 
mıp bulunmadığını emniyet mtidür - AMPULLEI?. 
lilğOndcn sormuştur. Buna sebep bir 
gazetede gizli kürtııjların arttığının 
iddia olunmasıdır. * Amcrikadan gclirti1cn muhtelif 
z:.Z. at makinelerinin son partileri de 
vllııyctlere yoUanmıııtır. * Her esnaf cemıyetl umumi kfıti
binın bir mesai r.ıporu hnzırlıyarak 

ticaret müdürlüğüne verilmesi esnııf 

lCnıiyetıerıne bıldırilmlştir. * Şehrimizde ve civar yerlerde ge
lecek yıla devrolunacak kadar odun 
ve komür sto!t:nrı mevc:.:t oldu ~11 
halde füıtıarda ilılikCır yrpıldı.ğı hak
kında şikôyeUer artını~tır. CJdı..nun 

çeki ının 20 k~ ucuzlalılacağı .8ı. _ 
l~ılmaldndır. 

*Amerikalıların şehrimizden ve 
memleketimizden zeytinyağ talepleri 
çoğalmıştır. 

ha dönmek için seneler lazım. Dün 
yine sokajr ar<ılannda cansı:z bir 
hayal ı?ibi dolaşı,·ordum. Beş on 
kuruş cıkarmıştmı. 

Daha bir kapının zilini çaldım. 
Kücük, dokuz on yasında bir 

çocuk çıktı. Güzel, çok ,ı?Üzel se
vimli ve şirin bir çocuk. Birden
bire hoşuma gitti. Birdenbire çok
tan unuttuğum çocuk sevgisini 
bende adeta <:anlandırdı. Sesi de 

·~"umusak. cana geçen bir sesti: 
- Ne istiyorsun ibaba? 
Dedi. 
- Dilenci oğlum .. 
iDedim ve .. avucumu uzattım: 
- Babava ~s on para .. 
Cocuk baktı baktı, içeriye kr.s-

tu. 
Bekliyordum. 
Tekrar koslırak ~eldi. 
- Al baba .. 

Dive kalınca -bir dilim ekmek u
zattı, arkasından da avucuma: 

- Bu <la benden ... 
Diye •bir on kuruşluk koydu. 
- Cok ya~a sen oğlum!. 
Dedim!. Tekrar tekrar ona bak-

tun, uürümeğe hazırlandım. Ar -
kadan bir ses geliyordu: 

- Kim o Ümit·?, 

Suçlulardan A11met hak.imin ö
nünde vas:ndan urnulmıyacak •bir 
ciddiyet ve itina ile duruyor ve 
okunan tahkik~t evrakını di!k -
!katle dinliyordu. Nihayet <>kunma 
ıbitip haklın: <- Bak Ahmet, ne 
diyeceksin? Sen arkadaşınla am -
epulleri calmışs:n!.:t diy~ sorunca 
dik bir sesle cevap vcrdı: 

•- Hayır, bay bfıkiın .. Vallahi 
yalan .. Biz o ampulleri apartı.man
dan sökmedik. Sokakta bulduk. 
Bozu lçlı.ı~ndan atmış!ardı .• 

Fakat evrakta ampullerin yeni 
ve 45 er kuruş kıymetinde oldu
ğu, çalarken kapıcı Sadettinin 
_gördüğü ··azılıyordu. Hakim bu 
ciheti kücük yaramazlara hatır • 
lattı ve cnları tevkif etti. 

Kiminle konuşuyorsun?. 
Ve .. ses yakınlaşıyordu. 
- Ümit... 
Bu kücüğün ismi demekti. Ce -

vap verdi: 
- İhtiyar baba aP'abcy ... 
Ve .. Ümit cümlesini bitirirken 

sesin sahibi de .kapıya ~e!.ın~ti. 

Ben de kapıdan ayrılmak için ilk 
adı:n1mı atıyordum. 

- O Ruhi baba sen misin?. 
Dedi. Kafamı çe\·irdim. Ona d1k

katle baktım. Dalm:şlun. Onu ta
nıyacaktım. Bu ,genç yüz. bu spor 
"ömlekli ve golf pantolonlu deli -
ıkanlı ~özlerimdeydi. Fakat +kim
di, m•··": nereden tanıyordum?. 
Kafamı wrluyor, hatıralarımı can-
land:rmağa çalışıyordum. Galiba 
dalgınlığımı, onu ıbirden tanımadı-
f.1mı. scçcml'diğimi o ela anladı ki 
kcndbi sordu ve kendisi s~·kdi: . 

- BMi tan:madın mı baba?. 
Hani bisikletten düşen çocuk!. 
Derdcmez kafamın içinde bir 

sarsıntı oldu. Bir iki defa daha dü
şündum. 

- Hiııhhl1 .. Anladım!. 
w~vaı:ru. var) 
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Evvela vak' anın cereyanını hulasa 
Amiral Suşon Barbaros süvari

sile Peykişevket kumandanının 
rap,.·larına göz gezdirdi. Cevat 
kaptanın raporunda hadiseye dair 
verilen tafsilat çok mühimdi. 

Evveli vak'anın c.ereyanı şöyle 
hulasa edilmişti: 

Çanakkaleden İstanbul postası
nı hinıilen dönen Peyk.işevket, 
tahtelbahir tehlikesine karşı her 
an müteyakkız bulunarak yola 
çıkmış, sayısı arthrılan rasat var
diyalar.ı denizi devamla bir gözet
leyişle kontrolda bulundurmuşlar, 
Bi!!ados sahillerine bir mil mesa
fede. sancak güverte vardiyası 
tehlike ihbarile haykırmıştı: . 
~ancak istikametimizde tah

telbahir var!. 
Bu ihbarı duyar duymaz kerte 

inhirafını scrdümene emreden 
süvari Cevat kaptan daha kama
rasının esiğine çıkarken müthiş 
bir infilak sesile karsılnşnıış, et.
rafı saran sarı ve pis kokulu bir 

' dumanın içinde haykırışmalar baş
lamıştı: 

- Vasat kısmımızdan, kazan ü
zerinden bir torpito i!::ıbeti aldık. 

Süvari, soğukkanlılığını muha
fazay:ı muvaffak olmu , hemen 
kumanda mevkiine koşmuş. biz
zat ynkalndığı dümen tckerle~ini 
sür'atle iskeleye alabanda ederek 
hedefi kücültmeğe, ikinci bir tor
pi to isabetine mani olmnğa çuhş
Dl!S, diğer taraftan da emri bas
tırmıştı: 

- Topcular top başına .. Talıtel
bahirc ateş_. 

İkinci torpitosunu da kovana 
yerleştiren düşman tahtelbahiri, 
bu nni vaziyete rağmen hiç_ sn!-! -
kınlık göstermeden toıllarıııı ateş
li.ven Tiirk bahriyelilcr:uin mü
essir endahtı karşısında, ikinci 
torpi' ·u da suya salıverdikten 
.sonrn geminin peşini bırakmış, 
kaçmak, kendisini ıncrmilerden 
kurtnrmak çaresine başvurmuş -
tıı (1 ). 

Peykiscvketin yarası cok va -
himdi.. Gcmivc kazan üzerinden 
açılaıı bu <lelikten dolan sularla 
iskele tarafına meyletmiş, torpito 
infilakının şiddeti· Pcykiı?evketin 
güvertesini kanburlaştırmış, mu
vazenesini siivarinin fcvkalİıde 
,.ayretile muhafaza eden gemi, bir 
tarafüın da kıç topunun tahtel -
halıire devamlı ateşini temin e
derek Biı:ado~ sahiline doğru iler
lcmi~. bustankara etmişti. 

İste, Peykişevket karaya otur-

(1) Kapiten Nazmetin «Marma
rada denizaltı cevelanbrı:t adlı ha
tıratınm üçüncü fai.lında Pey:ki
şev'kete yap:!an hücum safahatı 
mevcuttur. R. Y. 

AVRUPA HARBİNİN 

YENi MESELELERi 

Nazariyattan 
haki kata .• 

Dahıı evvel nazariyat sah:tsında 
göriilcn birçok tehlikeler kat kat 
hakikat olarak kendilerini gös

terdi. Vckayiin inanılınıyacak bir 
siir'ati g(irüldü. 
İmô!l.ere~ c asker çıkarabilmek 
askeri ınütehassıslarca daima şüp
heli bir keyfiyet olarak sayılmış
tır. Tarihteki birkaç miihim teşeb
büs akim kalmıştır. İngilizler her 
zamanın kuvvet ve vesaitine gö
re kendi adalarını haricin istila -
sına karşı müdafaa edegclmişler -
dir. Bu seferki harpte ise Alman
lar ümitlerinin fevkinde olarak 
ilk haftalarda seri muvaffakiyet
ler elde ettikleri içi.n İngiltereye 
taarruz ve orayı istila etmek ta
sa\'vurl:ırını da imkan dahiline ci· 
recek saymışlardır. Avrupalı as
keri mütchassıslara göre daha 
harp baslamadan e\'vel Ilolnnda
nın btiliya u~'I"ıyarak Almanların 
oradan, Roterdam limanından cep 
kruvazörlcıi ile, denizaltı gemile
rile ve !!aha kimbilir Alman hü
ner \"e ınarüetiııin vücude getire
ceği irili ufaklı vesait sayesinde 
a::.ker se\·kederek İngiltereye çı
karmak teşebbüsünden geri kal
mıyaca~ını hesap ediyorlardı. 

Hedd yeni değildir. Almanla
rın tasav\·ıır1arı da daha harpten 
evvel meçhul değildi. Mesela Fran
sanın pek tanınmış ao;keri bir mu
harriri olan General Armengo bu
nu gayet etraflı bir surette tarif 
ederken dahn 937 de "(iyle demişti: 

duiu sırada tahtelbahirin savur • 
duii'ıi ikinci torpito hedefini bula
nuyarak sahile gelmiş, koma çık· 
mıs. patlamadan kalmıstı. 
Pevkişevket karaya oturduktan 

biraz sonra, süvari gemiyi mua -
yene ederken bir infilak daha ol
du. Bunun mahiyeti araştırıldı. 

Gemi, torpito yarasını aldığı za
man (Üvertesindeki iki torpito 
kovanından iskele kovanı yerin
den çıkmı:ı;, denize gitmişti. Sancak 
ko\•anına gelince; bu da zedelen
me.lele beraber bağları kopma -

·DUŞ. fakat karaya oturduktan son-
ra ihtiznzlarla dolu bulunan ko -
vandaki torpito denize kaymış, 
biraz ilerideki kayalığa giden mer-
mi orada infilak etmişti. 

Karaya ~ıkan dü~mnn torpito
sunu munycneden sonra raponına 
ila\·e ettiği bir ciimle ile Cevat 
kaptan bunun İngiliz mermisi ol
duğunu haber veriyor, kendisinin 
tarzı hareketi hakkında donnnına 
kumnndanlığmdan emir beldi -
''Ord~ı. 

Sıışon, Yarhisar ve Taşoz muh
riplerini Peykişevkete yardım et
mek iizcre gönderirken Cevat 

. knı>tana da gemisini yüzdürüp İs
tanbula getirmesini emretti. 

PevJdşc\'ket bir gün uğra~mak 
ve tonoz atmakla kurtarıldı. Son
ra Yarhisarın arkasına bağlandı
İsta11bula getirildi. Tamir için 
Haliç<-', ha\'uz:ı alındı. 

Cevat kaptanın fevkalade bir 
soğukkanlılıkla gemisini kurtar -
mnsı ynlnı:ı: kaptanlığının bir eseri 
olmnldn kalmadı, Bahriye Nezareti 
tarafından bir de takdirname ile 
taltif edll<li. 

Bu ranodarın ardından amirale 
sunular nezaret tezkeresinde, 
Marmarad:ıki tnhtelhahir fnali -
yetinin ı>iddetini arttırdığından, 
bunlara karşı donanma kuman -
danlığı tarafından sür'atle tedbir 
alınarak ne7.arete bilctirilmesi lü· 
zumu ehemmiyetle rica olunu -
yordu. 

Su on, tedbir almak noktasından 
ihmal göstermedi. Yalnız, aldığı 

tedbirlerin yerinde ve mani ted -
birler olup olmadığını da, sonra
dan inkişaf eden hadiseler çerçe
vesinde tetkik edeceğiz . 

Amiralin tahtelbabirlere karşı 
ilk tedbirleri. Marmara;ra Sultan
hisar, Yarlıisar, Samsun, Dcınirhi
sar muhrinlcrini gündererek Mar
mara:rı taram::.k, l\larınnra adası
nı iis ittih:.ız etmek suretile bu a
meliyata devam etmek vazifesi 
verildi. 

(Devamı var) 

dilebiliyordu. Fak.at o zaman bu 
mütalcalnrı yürüten \·e her şeyi 
daha bedbin ihtimallerle gören bir 
k1sım a~keri mütehassısların ya
zıları, tahminleri vekayiin sür -
atli ve saşırtıcı cereyanı ile ar -
kada kalınış olmadı mı?. Cünkü 
Alm:uılar değil yalnız Holandayı, 
Norveçi de ellerine gecirmiş ol -
dıılar. Bu kadarla da knlınmadı. 
Norveç, Danimarka, Holanda ve 
Belçika ve Fransa sahilleri İngil
tercye kar~ı hep Almanların elin
dedir. llarpt.en evvel en bedbin 
ihtimalleri göze alan askeri mu
harrirler bu kadarmı görüp yaza
m.amışlardır. Fakat bunlar hep 
ilkbaharda ni~anda başlıyarnk yaz 
aylarına kadar üç ay zarfında ol
mus.tur. 

Demek ki Avrupa kıt'asında Al
man muvaffakiyeti İngilterenin 
aleyhine olarak tahakkuk etti. İn
gittereyc karşı sahiller elinde o
lan Aimanyanın ayni zamanda pek 
i.istün bir hava kuvveti vardı. On
dan sonra ne olac:ıktı?. 

Ef!er bedbin tahminler de harfi 
harfine çıkacak olsaydı İngiltere 
elindeki hava kuvveti ile kendini 
tam bir surette müdafaa edemi
yecekti. Fakat vekayi başka bir 
yol takio etm('ğe başladı: İngiliz 
mukavemeti günden güne kendi
ni gösterdi ve arttıkça arttı. Mu
kavemetin bu şeklini daha evvel 
tahmin edememiş olanlann yürüt
tükleri hesapdn Holanda dayana
cak, Jlelçika kendini müdafaa e
decek, Fransa uğraşacak, İngilte
redc de öyle mukavemet edecek
ti. Rnlbuki İngiltere pek çabuk 
yalnız knlmı tır. Böyle kalmak ise 
yıılnız kendinin maddi ve manevi 
ku\'vetini işleterek mukavemet i
cin İııgiltereyi uyandırmış oldu. 
Artık uykuda iken gafil avlanma
nın yerine u:vanık bulunarak de
nizlerde olduğu gibi havalarda da 

Alman ha\'a ordusu için İngil
tereye varılmak istenen bir gaye, 
bir hede{ teskil etmektedir. 

Bu mütulcnya bakılınca Holan
danın bir kere Alınanlar eline geç
mesi üzerine buradan İngiltereye 
karşı gerek denizden ve ~erek ha
vadan, fakat bilhassa havadan e
dilecek taarruzların şiddeti tlaba 
harpten evvel kolayca talımia o- ' 

bakim olmayı temin etmek için 
çalışmak devri işte bu suretle gel
di. Yoksa General Armengonun 
dediği yanlı değildir: Almnn ha
va ordusu için asıl hedef ,,e ı:aye 
İ.a.&il teze i.d.i. 

•• 

• ııİI Vatikan ve yfnl 
t'~" ALI IG:MAL S . 

Papa on ikinci Pi gcÇ~:ı 
genç katolik kızbr uşk~,~ 
bir heyeti kabul cderct• h 
nın bugiinkü Jrniinden •. b>' 
sonra harabelerden yen• iS6' 

.. d 1 ~· d hıf vucu e gc ecegın en. P 
lıktan bahsetmiştir. (,c~~dJ 
tenberi yirmi sene ı.n: .' 1tt! 
tolik kilisesı muhtelif .. ıs ~t 
tında bazı teşkilat vıı~~·ı•" 
mistir. Genç kızlar te<ıki ' 
lardan biri olsa gcrc.k. t1İ 
Şimdiki Fransada dıı. >:~ı> 

lilı: teşkilatı viicude gctırı ır 
ne kiliscı.ın niifuz ve t~' 0 
da olarak .. Fakat b?hı~ ra~· 
Mfr:takbel ~tlcnı harbın ~ıcB~ 
harabcleraen nasıl dotıı r~ 

Papalık makamınca tııı 
11 

madar. evvd ve çıktık'~·r 
lıer \ec;ıle ile .[td~ıa~c .P. 
dan bnhscdilcgelmıştır .• t~ 
bir sulh nnsıl olnrnlı?. \ ~·~·ıı' 
halde bu hl•$usta kr!l 1 

11 
bir noktai nıızı:rı vldııt.1;r ,, 
mak istemekten geri k:ı ;, 
Birlesik !\ıncrHrnda 40 r.~1 • 
tolik ;ıulımdıığunn gö_r~ / 
120 milyonun üçte 1.ıırı ··f 
Katolik kiti ~sinin bıı JIG 
pa on ikinci Pi ile Rrİ ı:', 
sulh :rnlunda görii!nıih '

1 

aliyetlerini kolaylnştırıJI f 
Avrupada harbin önil 11~1l 
geçilmedi mc<-clcsi de 11) •

1 
kat lıaro artık önüne gcC~ ~ 
felaket olarak bir kere 
sonra uıiistnltbcl sulhu~.:; 
cağını düı-:ünmeyi v:ıtı1' 
dince en bü\'ük iş bilİl ııt· ~ 

Lakin mUstnkbel sulh•
11 
•• .nı ··o r 

çok zaman geçecek görıı.reo~ 
müddet zarfında ise l>I ,ofO 
tipler, !iCkiller altında ~ift 
daha bn kn yerlerde (afi ~,. 
tcrınek, gelecek düıı~·ıı):il 
mıya çahsınak katohk. iC 
ccaJcnısiimulı. vnzifcsiıı·'1p , 
rından sayılmaktadır. ~~ 
verilecek yeni niza01da11,01ı~ 
sedildi~i şu günlerde ı.ıı ııl 
sesinin uoktai nazaı:ı ıı~ il1 
suali de Avrupa barb111 ,t 
meo;eJelerindcn biri oh1•

1:,o:• 
Katolik alemini nıiifrı t et 

Uğe karsı bir mukavcnıc .. ' . co•· 
halinde birleştirmek şıı i,c~ 
seııedeııberi Vat:kanıı1 f 

ı.· fıı!l 
lel siyaset sahasında,.ı i ı 
başlıca hedef te:ı;kil efil~ ',ı 

• fıfl1 
tolik memleketlerin ı( tc5İ' 
yesinde nasıl bir lL"ul -~fo 
mck tazım geleceği vat~ ,ı' 
gün düşünülen bir kc)'I1!ııı~ 
dir. Uzun bir devir )"ll~ ı~ 
meşhur Papa on üçiirıc;11 \'1 

dokuzuncu asrın 5onıı 11 

1eı 
nm mesleği olarak ~c~~·~~ 
ret ve kirı kabul etJJıı ... (ıiıtİ 
kendi hukuk ve ınerı~.1 e~ 
mak icin zümreler tc~1\t~ 
muvnfık görnıii~. rakııt 1 ti~ I 
irtimai her teşkilatın. 11J'cıı ~ 
mun men:ıfii daircsın jct!t 
çıkamıyacağmı ilin ctıı~~ ~ 

Vatikaıı için şu v~Y\tı" 
ve kat'i mahiyette bır 1tt1''~/ 
içtimai usulü terviç c f11'ı 
tine ~id.ilmemiş, fakat '

1 ~ 
hiyctte olarak bir e~.ns 1')~ıl~ 
O dn..wnumi menafıı 1'•·ııt11 

tık bunu tefsir etnıek cı Jo' ı' ı 
vakit Vatikanın kılı .1';~Ji$~ 
casına malUnı olan ıll ıtı ~k; 
bir keyfiyettir. Dün)'~ıı 1"':• 
bel nizamı ne olacağı 11;r, 
Vatikanın gördüğü ('.11rt'lıil> 'P 
tolik esaslarıdır, .. kato )ıı'~,ı 
sının bfö:ük bir nuf&J·dit ,,.el# 
ve sözünü geçirtnı~~lt'Ji 1 (/' 
ilemi dünyanııı istık·ıit· .1 
tediği gibi düşürıeb~d• ~ f, 
harpten sonra A,'l'uP.,cııd',ı1 
kücük hükumetler ~~111'1" ~ 
rildi. Eski imparator 1''''"'• 
kazı ile yeni devlet.Jettte" ~( 
tısadi ve siyasi cıhe. ııf'~ 
nelere yol açtığı bahS~0rl~ 
lik Avusturya impa~ae bil• tı:I 
calanarak onu~ Y.er11181'ııt -Jı 
letler tesis cdıldı. f dil ıfl ) 
Almaoyanın karsı"ı~pB t'1 

met edemediler. Avr 
bu acı bir tecriibedit· 

Birlml~i~ ~;Jı 
Hıplmızıo ~ 

r' Pahalı ve toP ! J 
köuıürlet st1""' 

Jtof1 ıtııP 
Şişlide oturan rlilrı" of' 

muhasebe ·ınef.11: yııııt f 
ya Vehbi Aıtur. •ıırııııl#1.5 

Ş. ı· ve cı' ~a1 ..ti 
•- ı~. 1.. •. 1'ilOT 1"'v-,ıtıf 

gal kömurunuıı Jııı ııt 
kuruşa çıktı. JJc~Jı. t0~ ~ 

• lerin foğu topr~ıırl'' tı's~~' 
Ek~eriyetle k~~ 1'JS ·ıı'O •f 
zuktur Beledı~ el "li ~11 1... 
madan. ınanga tol'~~p • 
narh koymalı ve ,d'J 
mür sn!ı ını da ;eıa 
tarları ınuayen 
dir.• 



Anıerik'alıların 
gönder.diği tay

yare artıyor 
'fay yareler artık yüzer 
)Üzer teslim ediliyor 

Londra 21 (AA.) - İnı::ilterenin 
ı\.rnerıka sefiri Lort Lothian, Lon
dta •;a nıuvasalatında su beyanat
ta b ulunmuştur: 

'Amerika sür'atle silahlanmak- ! 
~atl~r. Artık Amerikan tayy~ı·eleri 
~~ıltereye yüzer vüzer teslım e
lrnektedır. Gelecek sene bu mik

~r devamlı surette artaca~tır. 
tnerıkan efkarı ı.nnumivesi In -f !l~ereye yardrm etmek zarure -

ını hissetmektedir. Londranın 
hoır-bartlıman edilmesine karşı A
~erıkacıa büyük bir hassasıyet 

In'r-us\ur.• 
Londrada üc hafta kadar kala -

ca· · l?ı zannolunan Lort Loth:nn be-
ta · 
t. natına su suretle devam etmıs-
ır: 

Siyonistler Lon-
1 

Japonlar Çine 
drada bir toplantı yapılan yardımı 

yaptı durd!ıramıyor 
Filistin Y abudileri 
bir ordu kuracak 
Londra 21 (A.A.) - Bugü~ Lon

drada toplanan İnailtcre ve Irlan
da siyonistleri senelik ktimalanru 
yapmışlardır. Konı?re, inı?iliL harp 
!!avretine tam müzaheret etmeği 
ıaahhüt etmiş ve İnı?iliz hükU:ne
inden Filistin Yahudilerinin In -
ı?iliz bavrağ'ı altında bir ordu t~s
kil etmesini ve İnı?iliz harp gay -
retleri lehine Fifütin membaları -
mn seferber edilmesini istemiştir. 
Musolini 

SORGU -ı 
-CEVAP' 

Birmanya yolunu 
bom bar· 36 tayyar.e 

dım1n etti 
.Cunı?kinı?: 21 (A.A.) - Cin vük-
sek memurları Jaoon hava bom

bardımanlarının Birmanva volun
da yaptlacaf!ı naklivatı kesmeğe 1 

muktedir olmadıi!ını emnivetle ıfa
de etmektedirler. 

Japon hücumları hakkında he
nüz tafsilat alınmamıssa da 
cidtli hasar olmıvacağı tahmin e
dilmektedir. Japon pilotları Bir -
manya yolu acıldıktan 12 saat son
ra ilk hucuml:ırını yapmıs1ardır. ı 
Kunninı?'c!en alınan bir telgrafa 
nazaran 36 tavyare Binnam a yo
lunun muhtelli noktalarını bom -
bardıman etmistir. 

1 ~Anı{!rika ~eva İnı?iliz hükumet- Norveç lıiikfım~t mer-
eıı hesabına hicbir vazife deruhde k · d Q l 

• San'kavsek, yolu ne bahasına 
olursa olsun acık bulundurmak 
~in fcv1:alade tertibnt almıstır. 

etlllis d{!Wim. Bir senelik ı?aybu- ezıne Il!. en S O 
betten sonra hükıimetimle umumi deniyor ? 

t?- ~ 

Balkanlarda 
kışlık f aaliyeti11 
ilk emareleri 1 

görülıneye \ 
başladı! 

ll'ıtselelcr hakkında görüsmeğe 
geldiın.a 

liarD bahsinde Amer:ka efkarı ı 
:nu.ıniYesinin diişündüklerini bil
ıten Lort Lothian demistir ki: 
•$iındi Amcrika<la bu harbin 

~Dlcri ve İnı?ilterenin rolü an
ba~ılınaktadır. Son üc av zarfında 
ttı.u a.nla_vıs daha fazla inkisaf et -

~tır. lnE!'iltereve cephane. tavva-
te ,, .

1 ~ ve saire vererek her \~as~ta. ı e 
\ tdıın etmek idn umu.mı bır ıstek 
1 ardır. Askeri makamlar fabrika- 1 

tarın l?l.ınde 24 saat calısrnasını is
~~ekted.ir. Bövle vapıldığını da 
n.n~diyorum. a 

Gıd~ maddelerinin yüz
de yirmisi görülüyor 
~aldığı mevzuu bahsedilmisti. 
\' ~Utllın Dahiliye Vekaletine şa
h-~1 dikkat bır müracaatta bulun
··l\lstur· 

\' 'Meınİeketimizde bcledive ki~ -
t ahaneleri sayısının 4 taneden ıba-ı 
et bulunması tenkit edilmis ve 

l!ldalar tahlil edilmedii!ındcn chıf-ı 
~~lhhaa, ctağşiş •. hatta ·belediye 
h~Unlarh nm tan:ıamilc tat~ikiı:ıe 
<! c. bır ver.de imkan olmadı,E?ı bıl-
ltiJ.nıiştir. 

hi~i!l1Yae:crler kurumu: halkın 
d l'}ı '!ıda mad<ieleri vemektcn ve 
~~lavısilc hastalıktan ~uı:arılması 1 
t l'I hPr beledivede bır 'kımvahanc 
(;~~ edilmesini Vekaletten talep 

lllıstir 

ti l~tanbuı belediye kimvnhane -
tı~ n darhf!ı yüzünden sehirde sa- 1 
t! an e:ıda maddelerinin an<:ak vüz-
lta v tmisinin tahlil edilebildiği de 
b· V<iedlicrck bclcdiye varidatından :k kı~ının hrimizdc veni. bü
\·a hır kimyahane kurulmasına 
~~ası umwni sıhhat namına 

lltnistir. 
S --~~-oo--~~-

~ Y ıın esnasında ki-
t~~ı ev sahibi kavgası 
~ . ( ı inci sah!f Pdcn devam ) 

"<! tnııe savımdan sonra evi lahli-
ı~elerini söylemistir. 

~ can buna ra7.ı olmamıvarak 
~~hlC!t istemis. :fakat Cemile israr 
~:l'lce is kavı?ava dökülmüstür. 
~a sahibinin iddasına ı?Öre bu kav
'ııues~.asındn İhsanla kansı kendi
~ clovınüsler ve elini ısırıp yara-

\> ısı ardır ... 
'il aka -hız alınca eve bir polis 
~~~erilmiş ve memur kav~acılan 
~ •n edip sayım sonuna kadar 
~bıda 'beklemi.siir. davacı ve 
~ ııtu.nıar toptan sonra cürmü 
'<!ı~hut rnah'kemesine verilınisler-
•L fkiıı . Q k'' 

\ '<\! ı.:_ı zabıta vak'ası da rta ov-
llıu~t"ı.us bir evin bacası tutus -
tur~ \lt. Ateş hemen söndürülınüş-

S- Norveç ı>ayıtahhna ne za- • 
mandan beri Oslo demli\.~ .'. 

C- Bu şehir, 1041 de l'forvcç 
kralı Harold Hardrad tarafından 
bina edılnıiş, Norvcçin payıtahtı 
olmuş, Oslo ismi vcrılmistir. 

1047 den 1624 e kadcır bu i.5mi 
muhafaza etmiştir. 1624 den 1924 e 
kadar Krist;""'J"'a ismini almış
tır. (Danimarka - Norveç ittihadı 
1380 den 1814 e kcıdar devam et -
miştir). 1924 de yeniden Os1o de
nilmiştir. 

1814 den 1905 e kadar Norveç, 
İsveçe ba~lı idi. 7 Haziran 1905 de 
İsveç, eski milli hanedanını kral 
ilan etti, (Yedinci Hakon) Nor -
vcçten avrıldı. 

S- Avustr:ılya kaç kısma ay -
rılmıc:hr?. 

C- Bu büvii k federasyon, ara
zi itibarile yedi kısma avr.lmısl!r: 

Crı:ıubi Avustralva. garbi A \'USt
ral"a. yeni cenubi - Gal. Köcn.sland 
Tasmania, Viktorya, cenup hava
lisi.. 

Avustralya foderasy<tnunun mcr-
1 kezi Kanberradır. Diğer mühim 

şehirleri de 'lunlardır: Sydney, A
delaid, Brizban, Perth, Belburn 
ve-Hobar .. Avustralya, dünyanın 
en QOk kovun yetiştiren memleke
tidir. 

S.- Umumi harpte bii:dik llir 
deniz muharclıec;inc f~hne olan 
F::ılkland adnsı n<ercdedir?. 

C- .l"alkland ve yahut l\:Ialuen 
adaları Atlantrk denizinde. Pnta
.rr-rırvam11 şarkın-dadır. < Arjanti
nin ccnubuna tesadüf eder) ve iki 
büyük ve birçok küçiık adac klar
dan rr.üreklrnptir. Arazh.i cn-k rri.·n
bittir. Mesahai sathıvesı 15.~00 ki
lometre mura-bbaı, ahalisi de :noo 
dür. 

S- Dünyanrn en kiic;ük hüku -
meti lıanı::isidir?. 

C- Latrnn itılfıfından doğan· 
Site dö Vatikan .. dır. Bu itfüıf, 11 
şubat 1929 da Paoa ile Musolini 
arasında imza edilmi.sti. 

Papa hiikuınetinin arazisi ~4 
hektar, nüfusu da 800 dür. 

Kendine mıtlısus ·bir bavra.ğı var
dır ve para darbedcr. Du pnra İ
talyanın her yerinde, tıpkı liret 
gibi tedavül eder. 1 

S. - fspan11a icin. maden bab
mından, dü1111anın en zenqiıı mem
leketidir, di11orlar. Do6ru mu? .. 

C. - Evet. .. İspanvada her cins 
maden vardır. Bilhassa simli kur
sun. .kükürd ve bakır mac:k?nleri 
c:ok zcnızindir. Deri,vün ve mevva 
istilısaliıtı da roktur. Memleketin 
nüfusu 23 milvondur. 

S. - Dünvanm eıı cok nüfusu 
olan memleketi hanqisidir? .. 

c. - Çin ... 500 milvon nüfusu 
vardır. vani dünva nüfmr..ınun 
dörttebiri kadar ... 

Çinin mesahai sathiyesi 11 mli
\'On kilometre murabbaıdır. Fakat 
bu hesap, eski hesaptır. Cinin bu
ı?Ün'kü durumu hakkında bir sev 
sövlemeee imkan voktur. 

()3a.smakalcden devam.) 
re teslim eder.se bunun her turlü 
akıbet ve nedametini ~imdiden te
kabbül etmiş olacaktır. 

Biz, bugiin sadece bir noktayı 
tashih ve tasrih etmek isteriz ki 
o da "erek Bulgar siynsi ınehnfi
Iine, g-erck matbuatıırn ait olsun: 
«Türkiye ve Yunan:stanın bir 
dünyanın :nkılıp yeni bir hayatın 
ve nizamın doğuşunun farkına 
''arınamıs ohmılıırı.. hakkındaki 
zan \'C fil{irdir. Bulg~rlar ,en bü
·,·ıik hatan bu zanları ile işlemekte 
~e yine ~tilıvere bu hatalı görüş
leri ile ,·aJmlarını, istikbal ve em
niyetlerini, istikliil \'e Jıayntlarınt 
kaptirmaktadırla'r. Eğer bü)·ük 
harpten sonra diin)·nyn. biitün mil· 
Ictlcrc örnek yeni bir nizam gel· 
mişse, hu nizam Türk milletinin 
şahsmda Atatürk tarafından g2 · 
tirilmistir. Hu nizam ycryii7iind~· 
ki biitiin milletleri hnk, hürri~·ct, 
istiklal. mfü:avat ''C miHcknbil 
sa)·gr nizamı ''c hudutlıırı i~inde 
yaşatm:1k idcoloji:c:idir. Ve .. bu
eün de ııvni ideoloii içind<' kendl 
hudutlarının emniyetini bekin \'C 

henÜ7. ~ulh içinde bııhımın :;01gc
lcrc hnrbin intikalini ön!cnıck 
gavretini büHin imkünlı:rı ile na:· 
hnfazn e\•lt•r bir haldedir. fl!lu. -
kika ı~cndi ideolojimiz' c tuttuğu
muz yol dısmda :n·ni \'C ü tün bir 
havat ve n'z:ımın do~thıi!•rnun (ac
.kn;da dceiliz. Bunun fnrkmda ol
mayışmıızrn schebi de «yıkılan 
dünvıh vı hakikaten •yıkılıunk .. 
ma~asnd·a kcHınc.} i ka dama -
mızdan ve man:ılanrlırmamızdan· 
dır. Mihverin adım attı~ı her dün
'VR höl!Yesi lıütün gercekliğilc yı
kılıvor, ocaklnr söndiiriilvor, ma
murcll'r harap ediliyor ve bütiiu 
medeniyet eserleri ortadan koldı
rılıyor!. .y·,(~'rıan dünya. i('.inde 
Bulgariıttanın da buırünkü gidi~ 
takdirinde hundan azade kalamı
yac:ai{ına kaniiz. Bu kanaat ve gö
riistür ki, bizi huluni!uğumoz nol;
ta ve safta daha rok mıhlıyor ve 
her gün daha kudretli bir inan ve 
azimle milli sivasetimi;ıe bağlıyor. 
Karsımızda yeni bir dünya ni

zamı dei!il, yeni bir dün~·a afeti 
ar \'e biz bunun farkınd::ı:nz!. 

Ancak, Bulgnristandaki nazi ve 
fasist propa~:ındafımı, hakim is
tidatlnra rağmen saf, mitPyd~ler
ver, istiklaline a~ık Bulgarların 
bütün bu nazist faaliyeti a.unda 
bir u:ıksiyon l:\ karsı!amıtk sure
tile müvazene:-.·i tem in cfmt>leri ü · 
midini halfı muhafaza etmek isti-
:ç oruz. 

ETEM iZZET BEN1CE 

Sır,~ BEYKOZ MALMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
o. Müitclıefln adı ve ıoy adı Mahalle sokak No. 

Saban Kurtl' ; Beykoz Fevzipaşa 80/1 

M. Sabıi YavUJ" Beykoz Fevzipıışa G2/l 
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ŞON TBLG&Ar- 1 in~i TEŞRiN IN8 

ls~çi~iei(~A. ATI : ~::~:t;s~~;;~~;~~ m_e_i K Ay [ r<' 
H .... d. l 1 r~:eete;~~~b:t::~~sti\~~:oc:rı:-ıs; d . avuc-larında.1 

(Bu ya.ıının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıstır.) 

a lSC er I ba.'ilamıstır. QQ etım 
Londrava karşı yapılan hücum -

l lar. sabahlC'vin sona ermiş ise de t 
merkezi İnıriltercve karsı yapı - 1 
lan hücumlar uzun müddet devam ı Yazan : R E Ş AT F E Y Z l 

Telhis eden: MUAMMER ALA.TUR 

Almanya ile Yugoslavya eko -
nomik bir protokol imzaladı. 2t> 
eylüldenberi iki dcvlt't arasında 
BeJgratta cereyan eden müzakere
ler bitmi. tir. Bu yeni protokol e
konomik ve mali mahiyette bazı 
meseleleri halletmiştir. Yugos -
lav ihracat ve ithaltıt kontenjaııları 
yeniden tesbit edilmekte. halen 
mer'i tercih hakkı sistemi lağve
dilmis bulumnnktadır. 

Yugoslav Haric:iye Nazırı l\lar- , 
kovic yeni beyanatta bulunarak 
demi~tir ki: 

etmemiştir. 

Londra mmtakasında birçok 
binalar, hasara uğramıstır. Birkaç 
yansnn cıkmıstır. Birkac ölü ve 
varalı vardır. 

.Merkezi İntriltereve karsı yapı
lan hücumlar. bilhassa bir şehir 
üzerine teksif edilmiştir. Bununla 
beraber memleketin bu kısmının 
bazı nahiyelerine de bombalar atıl
mıstır. Evler, mektepler ve tica
rethaneler hasara ufu'amıstır. Bir 
kac yanımı cıkmıstır. Bir iki ölü 
ve ya,ralı vardır. 

«- Bugün A!.man:va, Yugoslav
ya ihracatının yüzclc allnıi!iını al
maktadır. Almanya Yugoshwya i
cin mühim bir iş ortai:-ı olmu~hır. 
Yeni konteni:ınl:ırın tcebiti, iki 
memleket a;nsında ncLI{ ve tbsta
ne bir işbirliği ha\•nsııu ve knr~ı
lıkh mecburiyet ve imkunların ta
nınm:s olmasını göstcnnektcdir. 
Bundan baska si~·asi h:bi:i'liği \'ar
dır ki, bu, alınan neticeleri ile bi
zim memleketimiz için hnrp ye
rine sulh demek oldu~unu göster
mi~tir. Bu i.şbirlii,ri siyasetine de
-vnm edilmesine ve ktıv,·ctlendi -
rilmesinc hic:bir şey mani te• ):il 
etmemektedir .• 

Dii?er birc~k mı.ntakalarda fa - ı 
sılalı \'eva munfcrıt taarruzlar es-

1 
nasında bombalar atılmıstır. Bu ta
arruzların ekserisi hasaratı intac 
etme'Tl:s ise de bazı nahivelerde bir 
tak~m evler hasara ui!ramıstır. Bü-

1 tün bu mıntm..alarda \'aralanan -
Iarın miktarı fazla del?ildir. An - 1 

' cak bırkac kişi telef o1mustur. .. 1 
Her tarafta itfaiye scrvislerı. mu

kemmel ve seri bir surette i!ile -

Roma radyosundan Nevyorkta 
alın:m bir habere giirc, Mu:;aEni, 
Yuwoslan:n vnkininr!e, ~ark hudu
dunu teftis ~tınek ii7:crc Fiumeye 

" hareket etmistir. 
SOVYETLERİN VAZiYF.Tİ 

Sovyetlcr;n, Alınnnya. İtalya ve 
j:ıpım:;a ile beraber iştirak eılece
ği bir dört devlet konferansının 
toplanacağmı ilim <•den habt'rle -
rin Moskovadn resmen tcl·zip e
di!nıcsi, Londradıı alfılrn ile kar
şılanmıstır. Bu son tekzipler, Sov
yct!crin ihtivatkürhkton yavaş ya
~·aş rılcm:ığa başladı~'lm göster -
mektcdir. 
Londranın kanaatine 'göre, Sov

yctlerİn bn t:ıvzihr, Sovyctler Bir
İiiTinin hadiselerin alchkı şekilden 
memnun olm:ık İ<:İn h:rhir sebebe 
malik olm:ıdığl hakkmd:ıki Tiirk 
düsiiııl'esine uvımıktad ır. 
BALKANI.ARDAKİ MÜLA

KATI.AR 
Ta~·ıniı; gazetesi şunları ya~ -

maktadır: 
İnf?ilterenin Anknrft hiiyiik el

çisi IIı:ırcs..,cn. Sıir~c;o~lunu z!_?a
ret eUikkn sonrn Jstanbula J!lt -
mi ·tir. ln:dliz biiyük elc;isinin Sa
raçoğlu ile bu gfüiişnıe:si Roman
yava Alman luttalarının gönderil
mcsindenheri ilk göriismcleridir. 
İn,,.iltcrcnin Sofya elçiı.i RC'nıiell 
de"' İstanbula gelmiştir. fugilteı:c
nin Türki"e elçisi ile görü..,ccc.k
tir. İngiltcren.in Bdgrat cl<:isi de, 
Türkiycdeki Ingiliz sefiri ile gö
rii~~ektir. 
İTAJ,YAN GÖZiLE BALl{ANl.AR 

Stcfani ajım.smın bildirdij!ine 
J!Örc. Bulgar siyasi mnhfillcri, 
Türkiye \'e YunanistI!nm menfa
atini hilafına olarak lngiltcrc ta
raftarı sivnset giitınc:kle oldukları 
Balkanlarda inkisaf etmekte bu
lunan vaziyeti eııdic;n etmeksizin 
takip ctmektedi!. Balkan dc,·lct- l 
lcri nczdiııdeki Jngiliz clc:lt'ri ilk 
tonlantılarmı vapınışlardır. (Hal
buki, Ta,·ınis höy!c hir teplnntı -
nın asLlsız olduğunu bildirmekte
dir). 

Stcfani ajansı şu ci.imlevi de ila
ve edivor: 
•Tü~kiye ile Yunanistan, bir 

dünyanın yıkılmış olup yeni hir 
hayatın doğmakta oldusrunun hc
niiz farkına ''aramamılilardır.• 

Bu ciimlc, bittabi bizim icin sa
dece bir tebessüme vesile verir. 

YUNANİSTA."'l TAZYİK 
EDİL:\IEDİ Mİ? 

Röytcrin J{ah.ireden öğrendiğine 
göre, Kahircdeki resmi Yunan ma
kamları, mihver devletlerinin Yu
naııist<mdan haZL taleplerde bu • 
lundukları hakkındaki haberlere 
inanmamaktadır. Yunanistanın 
Kahire eHsi şu sözleri söylemi~tir~ 

•-Hiçbir şeyden bahsedildiğini 
isitmedim. Bu haberin dokru ola
bilerei!ine inanmamaktayım .• 
BOMANYADA NELER OLUYOR·! 

Alman ajansının bildirdiğine 
göre, Bükreş, dünden itibaren, ge
celeri k:ıranlıkta kalac:aktır. Bü -
tün evler ,.e nakil vasıtaları saat 
24 den s.abaha kadar ışıklarını ka
patacaktır. 2-1 ten sonra tramvay
lar lşlemh·eccktir. 
ROMA~YANL"'l TEKZiPLERİ 
Boman~·a ajansı, Alımın deniz

altı ~emilerinin Kö tenceye nak -
]edildiği bakkmdak.i hnbcrleri tek
zip etmı.!ktedir. Ayni ajan , Al -
man bombardıman filolarının Ga
latzda bulunduğu ve Karadcnizdc 
bir Alman dcaiz Üs!iii tesis oluna
cağı hakkındaki habt>rleri de tek· 
zip etmektedir. • 
İSPANYADAKi HAREKh"TLER 

Alın.an S. S. kıt'aları ve polis 
idaresi seti llimmler, yanında Al
man elçisi olduğu halde Madride 
~elmiştir. Hianmler, Geıaeral Fran-

mistir. 
Dün düsmanın yedi avcı tavva -

re.3i tahrio cdilmist·r. Üc İnı?iliz 
avcı tavvaresı zayi o:mus ise de 
p~Iotları ~::i! \'C salımdir_. ___ _ 

Tüd .. iyenin kar. rı 
kat'idir 

( 1 inci sahifeden dcı:am ) 
şarkiye ~·aıı:labilecck hir Al
m:ın akını gittikçe daha şüp
heli gözükmektedir. 

Türld~ eden gclt'n haberler, 
bövle bir Alm· n ;ıkını h:ıkkın
dahl siipheyi btisbütün arttır
maktadır. 
İstanhuldnn Surjyeye \'C Fi

listin yolile Knhireyc bir se
vahat yapnn Rüytcrin muha
biri su dik mtc rle~er iki ha
diseve isarct etmektedir: 

1- Emnivetine bir teC'a\'Üz 
'ukı; buld~ğıt takdirde 'l'ür
kiyenin mukav~met l'tınck 
hakkında aldıl!ı l:at'i karar. 
2- Arazi icahı, An:ulohıdan 

gcc~cnin hilhn!~.a kısın haki
ka tcn imkansı7. olmnc:ıdır. 

Atatiirlı:, gnrp de' letlerin
tlcn az motörlü dizüt:ım bu
lt.:ndurmnsı ihtimaline karsı 
Tiirk ordusu için ı.tratcjik yol
lar ins:ı ettirmiş, a~·ni zaman
da bir dil man ileri hareketini 
kola vlastıracak ~·o il arı ise bile 
bile "·apmamı~tır. 

«Gazettc Egyptienne• di -
''Of ki: 
Alınanlar Türkivcdcn gec:

mcl!:! teşebhiis ederlerse yol· 
farında petrol hulamıyacak -
Iardır. Buna mukabil az yi
~·cc<'k ,.c ccı)hanr buhıcak1nr-
d ır. Halbuki A1ınanyadan yi
yecek göndermek beşer kuv
~ctinin rc~·kinde bir Iıareket
tir. ''iinkii Tuna nehri birçok 
kıı. avları don:ır. 

'l'ürkiye ve Yunanistanm \'a
zivctinde ümitsizlik yoktur ve 
eğer ırlittchit kalırlarsa, Al -
manyanın diin~·nnm bu kısmı 
iciıı tasavvur l'tti«i pliinların 
hepsini mm·nffal>h·ctsizlikle 
ncticclendirebil<'ccklerr!ir. 

konun nkşaın yemeği da,·ctinde 
bulunnm~ ve gfüüşınü~tür. 
lıpanva Hariciye Nazırı Suner 

de ilimleri kabul etmiş ve ken
disilc uzun bir görü~mcdc bulu 
muştur. 

General Franko, birçok Alman 
ve İtal;ran ileri ~el~n lahsiyetlc -
rine nı~~m vermıştır. İspanyanın 
hava miisteşarı yanında mütelıa.'i
sıslar olduğu halde Alnıa!lyaya git
miştir. Diğer taraftan lngiltere
nin İspanya sefiri de Franko ile 
bir aörüsmc yapmıştır. . 
RUZVELT TEKRAR SEÇiLECEK 

Amerikada yeni Reisicumhur in
tihabı icin hazırhklnr ilerliyor. 
5 ikiociteı.rindc yapılacak olan in
tihapta, Ruzveltin tekrar büyük 
bir ekseriyetle Reiı.ieumhurluğa 
seçileceği c;ak kat'i olarak ümit e
dilmektedir. Şimdiden yapılan 
bazı yoklamalar bunu göstermiş
tir. 

MUHAREBE VAZİYETİ 
Uzun menzilli İngiliz toplan 

dün sabah en şid1ctli bombardı -
manmı vnpmış, Mnnşın karşı sa
hilleri mütemadiyen c}övülmüştür. 
Alman topçusu da mukabele et -
miştir. Bu topçu düellosu iki saat 
sürmüstür. İngiHerede hasar ga
yet ehemmi~·etsizdir. Yalnız Al
man obiis]erinin düştüğü nunta -
kada camlar kırdmıştır. İngiliz 
bonıhardımao tayyareleri, Manş 
sahillerindeki Alman top mevzi
lerine şiddetli bir hücum yapmış
tı~. Yüzlerce bomba atılmıştır. 

Dün İngiltere üzerinde 7 Almaıa 
tavvaresi düşürülmilştür. Alman
Jann dün İngiltereye yaptıkları 
hava akınlarında basar ehemmi· 
yetli de~ildir. 

Refik Kaşıf tam on senedir ısrar-' 
la muhafaza cttıi:(ı bir kanaatini, 
artık dcf!iştiımci!e mecbur olmuş
tu. O: 

- İnsan ilk gençlik çağını, yani 
hissi ve hayali devreyi atlattıktan 
sonra. hir daha asık olmaz .. Aşık 
olmak. olgun ve aklı basında bir 
insan için nekadar cccukca bir ha
reket, ne e-ülünc bii- haldir, derdi.. 

Herkes gibi, Refik ~if de. ilk 
;gençlik senelerinde sevdi ve sevil
di, vnndı, tutuştu. Bir takım de
lilik hareketleri yaptı. Bütün bun
lar delikanlı 25 yasını bitirirken i 
hit~ma ermis, yanı, perde kapan- j 
mıstı. Gecen bu son on yıl içinde 
eski günleri hatırl:ıdıkca güler. a- f 
deta, krndinden utanırdı: 

- .Nr.sıl yapmısım. onları yapan 
ben mi imişim, diye keodi kendine 
sorarJı. 

Refik Kas.if. şimdi 35 inde idi. 
Sıhhati yerinde, vakısıklı, iyi ka
zanan. ncs'eli. zeki bir :ıdamdı. 
Bütün bunların hepsinin üstünde 
hekardı. Bek.;r bir !nsanın dünya
yı görı.işünü tasaV\ .... r cdıyor mu
sunuz"! 

Her sevin aJay tarafında idi. 
Gene adamrıı hayat seyri, iste bu 

sonbaharda \eni bir mecraya doi!
ru vol almağa baslamıstı. H.efık 
Kfışıf. rulıund..>. benliE!indc hır ta
lnm değişiklikler h:Ssc-<livor, eski 
ncs'esinin kayboldul!unu farke -
divordu. 

.Hayat ne acavip! 
Ref:k K asif. tam on sen{! sonra, 

tekrar ı:ocukl~ıs. toplasmıs. his 
ve havallere kapılmıstı. 

Yasavıs tarzı bıle deldsmiş, iti
vatları. zevkleri bnskalasmıstı. 

Gen<:> a\-ukat bır kadını se\'İvor
rlu. Her zaman olduiru ı?ıbi. bu 
kadınla olan münasebctı ac Re -
dci b:r macera ve herhane:i bir ei?
len<:e tarzında baslrunı.stı. Aradan 
haPalar. avlar gecti. Gene :ıdam. 
artık. bu kadından sndecc hos -
lanmadıE?ını, fazla olarak. onu sev
dii!ini anladı. Çünkü. Güzin, avu
katın E!Ün1ük mes ra '('eri arasına 
karısmıstı. Onu düsüni.i.vor. G~i- ı 
nin havali. sacları, crözlerinin ma
vilii!i. kirniklerinin (!Öf E! si. ai!zı, 
!!Ülüsleri. '-uvarlak omuzları. in
ce, ucu kalkık burunu her St"Yİ. 
dalına karsısında duru\•ordu. 

Bazı eeceler uvuvnmaz. Güzinin 
en harikulade harekctlerıni, Jest
lerini, kıonusuşunu b ... t~rlar, karyo
lasmrlan fırlar. pencerenin önüne 
oturarak. saatlerce sigara içerdı. 

Refik Kasif. Güzini cıleın crfüi 
Se\1ivordu. Güzi;n de sevileC{!k ka
drndı. En h:ssiz bir <.>rkek, onu 
1!Ör-düğü vakit. asla liıkayt kala -
mazdı. Onda avn bir mana, ayn 
bir caliı.h.-i ve auzellik vardı. 

Günler<ıe düsün<iükten sonra, 
Refik Kasif havatının d<.>rin bir u
euncrıa dol!ru süriikL"ndıııini fark 
etti. Onsuz yasamak imkanı vok
tu. Her an. her dakika. her eün 
onunla beraber olmak istiyordu. 

Çocuk mangalda 
vanarak öldü 
.,; 

Şi~Iidc Reccıl IIyas apnrtıınnnı 
kapıcısı ~Iehınet Bayramın oğlu 

1.5 yaşında Yılma:ı iki gi'ıı evvel 
evde odalarındaki ınangnf iizerine 
düsmüs 'c nt~teki yemek tenec· 
resi üzerine devrilerek haşlan -
mıştı. 

Zavallı yavrucak kaldırıldığı 
Şişli çocuk .hastanesinde bu sa
bah ölmüstür. Hf\discde ana ve ba
basının ihmali, mes'uliyeti olUiP 
olmadığı ara~tırılmaktadır. 

YEMEK TE..~CERESiNDE 
BAŞLAN Dl 

Sirkecide SaJkıınsöğüt caddesin
de 14 numarada mukim Avram oğ
lu İsak da dün öğleden sonra o
dada vemek tencere.sinin üzerine. 
düşüp. haslannrak hastaneye kal
dırılmıştır. 

SICAK SU İLE HASLANDI 
Merdivenköyündc oturan Ah

medin 3 vaşmdaki çocuğu lliisey
nin üzerine de mangaldaki sıca~ 
sular dökülmfü;tür. Yaralı çocuk 
Haydaroasa nümune hastanesine 
kaldınlmıştır. 

Mussolini manevrada 
bulundu 

{ 1 inci sahUl'den aenm ) 

Duçe, Lombaroi3 ve BfTgamo 
pivade fırkalarını teftis etmis \'e 
rnütea.Jobcn Bersaglicri'ler n m'l -
nevralarında hazır bulumnustur. 

ZAYİ - Erzincan nüfus me -
mÜrlukundan ahnıs oldu~ nü
fus teUeremi zayi ettim. Yenisini 
c.ı:k~.:iaca~mdan eskisinin hükmü 
o lmad!a.ih Uiıl olunur. 

Tevrık ÖWilen 

İstiyordu ki, Güzin, daima yanında 
olsun.. 

Bu. ~ ve kıskanclıihn hum
maları idi. 

Bir l?Ün karar verdi Güı.inle ev
lenecekti. 

Bir aksam. Taksim gazinorund~ 
karşılıklı yemek yiyorlardı. Refik 
Kasif. muztarip bir sesle: 

- Benden uzak ve ayrı kaldıi!ın 
saatlerin. günlerin azabına daha 
fazla tahammül edemıyecc[!:m. de· 
di. 

Genç adam. ilk defa bu tonla 
konusuvordu. Güzin. bevaz. uzun 
ellerini, çenesinin altında birles -
tirdi. Sevgilisinin !!Özlerınin icıne 
baktı. Zeki kadın, her sevi anla -
yordu. 
Erkeğin kendısini nekadar cok 

sevdit?inı öiliyordu. D r erkei!i cı
ledcn cıkara<:ak kadının. biz:z:at 
Güzınin kendisi oldu unu fark e
di vordu. 

Gene kadın. telaşsız bir eda il~ 
sordu: 

- Sövle, canım. ne vaoalım?. 
Refik Kasıf. rnasava do(!ru c • 

ğildi. Gözleri irilesmisti. 
- Seninle evleneceğim. dedi .. 
Güzinin mavi ı?Özleri bir meh

tap kadar · cvdınlrk ve p:ırlaktı. 
tatlı bir sesle: 

- Derhal, dedi.. 
Refik Kfısif birden hevccanlan

mıstı. El:ni uzat11, Güziııin sol bi
lei!ir:i tuttu. 

- Beni mcsu't ettin Güzin .. Se
ni nc~rndar sevdiı!imi bıli\ or mu
sun?. Düşün ki, hayat·mı sen.o ha· 
'atınla birleştirmevc kanır veri -
vorum. Buızüne ::ad.:ır. sana. senın 
havatın. maz:n hnkkında hicbir şe1 
sormadım .. Sormak. öerenmek de 
istemem. Sen. beriim sevdi~im kn
dınsın. ızüzc.lsin. eencsin .. Bir te
saduf. seni benım karsıma cıkar
dı. Eski eünleri hatırla~a?. istemi
yorum. Unuttum, sen de unut. 

* Nikah icin hazırlıklnr yapılırl:en. 
Güzın:n. evvelce kavbolmuc:; nufus 
!dıfüdının da bir vcnisini cıkarmak 
icabedivordu. Bütün İstanbul mi
fus dairelerinden soruldu. Bu m·~ 
da kımse voıktu. Refik Kasif buh
ranlı. asabi ~n1er ırcciriYordu. Bir 
aksam. apartımana ı?eldii!i vakit 
Güzinin evde olmadığmı ı?Ördü. 
Masanın üstünde bir mektup var· 
dı: 

Refik. 
Her şe11i düsü.nmüstfün. Yalnız. 

bir nokta hatırıma aelmemisti. Sc· 
nin 'UÜZÜnc bakacak ha1de deailim. 
Benim kaı.;dım. sade. Darı1l5ceze-
11in sokaiia lm·akılmıs cocııklar def· 
terinde bu!unabilir. Anam kim? .. 
Bilmiuorum ... Babam kim.?. Bil -
miuorum .. Benı affet .. Seni u~un 
zaman 11alanlarla avuttum. Beni 
artık arama .. Iztırabm bfüıt.:1.:tur. 
cok bütJiik .. Sana acı11orum. Ne 11a
pavım? .. 

AUaha ısmarladık Carıikom!" 

Saat: 8.00 Program ve saat 
ayarı, 18.3 Müzik: Radyo caz or
kestrası, 18.40 Türk müz • .'.!i. HU!\ 
Müzik: Musiki icaleydoskopu, 19.3G 
Ajans haberleri, 19.45 Muzik: İnce
saz heyeti. 20.15 Rad\•o ı?azetesi., 
20.45 Müzik: Viyolonsel Solo, 21.00 
Müzik: Dinleyici istekleri. 21.30 
Konuşma, 21.45 Müzik: Radyo or· 
kestrası. 22.30 A ~ans haberleri; 
Kambivo - Nukut Borsası (Fiat). 
22.45 Müzik: Cazband (Pl.), 23.25 
Yannki program, 23.50 Kapanış. 

1359 Hicri 1 1351 Rumi 
RAI\IAZAN 1 inci ~EŞRİN 

19 
' 1940, Ay 10, Gün 295, Hıdır 169 

21 Birincit~rin PAZARTESİ 

Vakitler Vasati Ezani 
S.. DL c; •. ~ --

Güne, 6 18 12 56 

Ölle 11 59 6 S8 

İkindi 14 59 9 37 
AQam 17 21 12 00 

-18 53 1 31 

1 Yatsı 
11 171 İrn.uk 4 39 

Sadakai fıtır 
En iyi iyi son 

K. K.. K 

Bueoclaydan 2.3 20 17 
Aroadan 40 3t 27 
U zfmıde.a. . 117 100 84 • 
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Halk, Şeyhülislam Musa Kazım Efendiye 
f armaıon göz.ile bakıyordu l 

İbrahim paşa kabniesinde te
canüsü ihlal edenlerden biri de 
Maarif Nazırı Babanzade İsmail 
Hakkı Beyin mevcudiyeti idi. 

Babanzade İsmail Hak.in Bey 
ool< dürüst bir adamdı; başkaları
nın beyni, başkalarının -ııörüşü ile 
hareket ederek karakterde deitil-

Mahmut Şevket ~ 

di. Daha aradan bır ay 'bile ııeo
memisken, istifaya hazırlanmıstı. 

İsmail Hakkı Bey ıbir fikir a
<!;ı.mıydı. İdare adamı olamazdı. 
Bilhassa böyle birbirine zıd sah
sivetlerin bir arava toplandıih ka
binede çalışamazdı. Maarifte hür 
ve müstakil kaabilsevdi, belki mü
fid olabilecek ve belki de Avrupai 
bir ıslahatı yapabilecekti. Fakat, 
per:ı~ arkasında rol alanlara alet 
olamıvacaı'!ını anlamışh. ... 
Farmason Şeyhülislam 
İbrahim p~ kabinesinde. bazı 

Avrupalıların •Entereo;an Şeyhül
islam!. adını verdikle~i hakika
ten enteresan tiplerden biri de 
Seyhülislii:ın Musa Kazim Efendi 
idi. Halük. sakin, samimi görü -
nürdü. Onun icin zeki derlerdi.. 
Uzağı gören kabiliyeti hepsin.den 
çoktur derlerdi. Malive nazırı Ca
vid Bev. kendi...nden tıalıseder -
ken: 

<- Musa Kazım Efendinin zc- ı 

:kası ımıa yyen meseleler üzerinde ı 
işliyor. Umumi görüs ve ihatası 

çok dardır! • dermiş. 1 

Fenerde Rum patrikhanesinde 
vaoılan bir toplantıda bile. Sev
ıhülislamın mason olması rivayeti 
!bir havli tetkik ve münakasa mev
zuu olup dururken. günün birin
de bu devrin tarihini yazanlar 
süohe vok ki, Musa Kazım Efen
dinin mason olup olmaması nok
tasında duracaklar ve bunu müs
,bet veva menfi bir şekilde tesbit 
edecekleruir. 

Biz burada sadece halk arasın
da dolasan ve hakikate vakın bir 
iddia ile masonluğu ileri sürülen 
bu Sevhülislfımın uzun müddet, 

, ımason arkadaslarile nasıl anlaşa
• bilcl'ii.iine isaret etmek istiyoruz. 

Bevrutta intisar eden Ar~bca 
(Elahrar) gazetesinin bir nüs.ha
Eır.da şövle bir hikaye vardır: 

~Mazul ser'i ye hakimlerin
den zeki bir adam. nası lsa. ma
sonlul(un bir iki isaretini öğ -
renmeite muvaffak oluvor. Me
şihat dairesine giderek. Musa 
Kazım Efendiye derdini anla-

tırken •Birader. i!;aretini veri -
"f ve isi derhal hallediliyor, 

terfien b~ka bir mımıuriyete 
tavin ediliyor ... !• 

Bunun eibi. halk diline düsen 
bir cok d<Xlikodular v3rdı. 

İste. İbrahim Hakkı Pasa kabi
nesindeki Sevhülislfım böyle bir 
şahsiyetti. Yani Avrupalı bir mu
harririn dediği ııibi , enteresan bir 
adamdı. 

Bundan sonra Adlivc Nazırı ve 
Süravı devlet reisi Necmeddin 
Molla Bey, Evkaf Nazırı H >vri 
Bey, Orman ve Ziraat Nazırı Mav
rokordato Efendi geliyordu. 

Bu zevat da hemen hemen nev'i 
sahsma münhasır sahsivetlerdi. 
Eu arada Hayri Efendinin ):vkaf
ta - Evkaf hanları ııibi - bazı ha
vırlı işle<ee tesebbüs ettiği l(örü -
lüvurdu Maamafih bütün bunlar. 
İbrahim Hakkı Pasa kabinesinin 
mütecanis olduğu ve memleketin 
ivi idare odildii!'i davasında hiç 
bir zaman şüphe ve tecrddüt hat
ta emniyetsizlik hudutlarından 

bir adım bile ileri ııecmis değildi. 

1 o 
•• or 

ş şehirde neler 
m, neler duydum? 

( 1 inci sahifeden devam ) 
bin 596 kişiden ibaret olduqu öii -
renilmiştir. Bu suretle Ankara nü
fusu 5 111-lda 32,324 kişi artmıştır. 

Savı.mı dün ilk defa Ankara bi
tirmiş; sa11ım saat 12,20 de netice
lenmiştir. lkincili.Qi istanbul, ÜçÜn
cülülıjü de lzmir kazanmıştır. 

Sa11ttnın lstanbulda nasıl qeçti
qini takip eden muhanirimiz bu 
tarihi qünün tafsil<itını su suretle 
anlatmaktadır: 

Saat sabahın Y<'di buçuğu ... Vilfıyette 
sayım merkez bü/.>Suna aynlan eski 
umumi meclis salonunun telefonu acı 

acı çald1. Büro azasından belediye ı:a
bıt ve muamelıit müdürü B. Zühtü çu

bukçu oğlu: 
- Bu ilk telelon ... 
Diye kombineyi hissedilir bir he -

l·ecanla eline aldı. Küçük bir muha
vcredEn sonra Aleti yerine korken yine 
ayni heyecanla bize döndü: 

4:- i :-t; bat ıeli bildiiryor.. İstan -
bulun on iki kazasında da sayım baş-
1-lmıştır arkad .... şlar ... On beş dakika
danberi on iki bin memur her tara1ta 
:faaliyete geçmjş bulunuyor... Haydi 
hayıPlı olsun!.> 

- Hayırlı olsun!.. 
B. Zühtü henüz son cümlesini biti

rip yreioe oturmamıştı ki kücilk zil 
koca salonu çınlatarak tekrar öttü. Bu 
ikinci tele!on Beykoz kaymakam.lığın ... 
dandı. Kaymakam; memurları Akba ... 
ba ve civarı köylerine götürecek kam
yonların Yuşa tepesi yolunda çamur
lara saplandığını haber veriyor ve işi 

geciktirmemek için atlarla köylere 
göndermeğe mecbur kaldığını bildi -
riyordu. 

Sayun gününün bu ikinci raporu 
vukuat defterine kaydedilirken zil 
yine çaldı ve arkasından bir bir daha .. 

Telefon durmadan işliyor, haber -
ler, raporlar birbirini takip ediyor -
du: 

İLK RAPORLAR 
c- Burası Rumelikavağı Deniz çok 

§iddetli.. Fırtınadan sayım motörleri 
müşkül:itla gidebiliyor. Boğazdan yal
nız bir vapur içeri girdi. Bu da Zon
guldaktan gelen Ülgen.. Büyükderede 
sayımı yapıldı! .. > 
•- Beyoğlundaki ekseri apartunan

ların kapıhırı kapalı ... Kapıcılara ak
şamdan tcnbih edilmediği için açık 

bırakılmamış!> 

c- K:ıdıköyi.inde A1tıyol ağımda 

ves i kas ız birini yakaladık. Koluna be
yaz bir sargı geçirmiş; kendine l:on
trol memuru ıü~U veriyir. İsmi Ka -
rebetmiş! .. > c- İzinsiz sokağa çık -
tığı için 25 lira ceza keliiniz. Sahte 
bant kullanmaktan da müddeiumumi
liğe tesHm ediniz!..> 

c- Avrupa ekspresi şimdi, geldi. 
Yalnız üç yolcu gelirdi. İstasyon bü
fesinde sayımın sonunu bekliyccek ... 
ler değil mi? .. > 

DOGAN YE ÖLE~RLE 
HASTALANANLAR 

üst teğmen B. Doğanın refikaları bi
rer kız doğurmuşlar ve bu uğurlu 

yavrulara «İlknur Sayını> ile cSaime 
Sayını> adlan verilmişti. 

Biraz sonra ıfuıün ilk chastalık> ve 
aöHlm> raporları &eldi: 
Haydarpaı;ada Çayırönü ookaltında 

!il numaralı evde oturn Hikmet is -
minde bir Byanın kanser ameliyatı 

geçirdiği sol memesindeki yara dikiş
leri açı.hp kanadığından imdadı sıhhi 

otomobili ile Haydarpaşa nümune 
hastanesine kaldırılmışli. Kuşdilinde 

~msitap sokatında 2 numarada bu -
lunan bir hasta da ağırlaştığından 

doktor çağırılmıştı. Bu ara Yediku- ı 
ledeki Ermeni hastanesinde ve Beşik
taşta Abbasağa mahallesinde iki ölüm 
vak'ası olmuştu. 

VESİKASIZ İSTATİSTİK; ŞEFİ! 
Saat 8 buçukta Eyüp ve Be:;iktaş 

kaymakamlıklarından 100 er cilt sa
yım fi~i istendi. Hemen otoınobil -
Jerle gönderildi. Bir aralık Bakırkö -
yünden tuba! blr haber geldi: 
•- İstasyon caddesinde; eben İsta-

tistik umum müdürlüğü şube müdür
lerindenim> diyen birini tuttuk. Ne 
yapalım? .. 

Küçük bir telefon muhaveresi bu 
zatın hakikaten mezk.Ur şube müdür
lerinden B. Hüsamettin Kiper oldu -
tunu meydana koydu. 
Akşam trenile Ankaradan gelmis 

olan B. Hüsamettin gece ves]ca ala
madan Bakırköyündcki bır ahbabına 

gitmiş ve sabahleyin de telliş için çık
mıştı. Mumaileyh hemen s.t.:rbest bı

rakıldı. 

tiEHİllDE DQLAŞ!llA 

Saat dokuz buçuk olmuştu. 
müdürü B. Faik ve muharrir arkaJa
§ım Sadettin Işıkla şehri dolaşmağa 

çıktık. Kolları beyaz bantlı memur -
larla inzibat ve devriyelerden başka 

insana rastlanmıyan bomboş cadde -
leri, sısız sokakları otomobiJimiz hızla 

geçti. Beyazıt meydanında, Falibde ı 
tek bir çıtbile yoktu. O her gün ve 
günün her saatinde bir insan seli ile 
Şehzadebaşı ölü bir sükOt içinde du
ruyordu. Ne kahvelel"deki gramofon-
lann, radyoların şen sesleri, ne tram
vaylarm çan.lan, ray gıcırtıları artık 

duyulmaz olmuştu. Etrafın bu sessiz
liği, tenhalığı içinde tek tük sayım 

memurları kapı önlerinde kayıt ya-
pıyorlardı. 

Fatih kaymakamlığında kaymakam 
B. Rebil ve merkez memuru saat beş
tcnbcri tertibata nezaret ediyorlardı. 

B. Rcbii nüfus müdürüne faaliyetin 
büyük bir hızla lnkişal ettiğini söy-

1 

Biz 'bunlara hayretle ba\ışıp sa -
biplcrini ararken mezar taşlarının a
rasına yer yer siyah keçe ve hasır -
)ardan üç köşe çadırlar gördük. Bun -
ların her birinde birkaç insan bulu
nuyordu. Köylü iuya!etinde olan, a
ralarında bir iki ihtiyar kadın da bu
lunan mezarlık sakinleri biz durunca 
yerlerinden doğruldular. Arabalarile 
şehre kön1ür getirdiklerini sayım için 
mezarlkta ıeceledikJerini söylediler. 
Btınlar kömür dolu arabalarını iç yola 
çekmişler, manları da kendi haline 
bırakıp ıeaceıe yaptıkları muvakkat 
.ikametg~hlarında geceyi geçirmiş • 
lerdi. Sayımın sonuna k:..dar ol'a me
zarlıkta ahret sakinleıi ile ba~başa 

oturacak.lard1. Mezarlığın Otak<:ılara 

kıvnlan kö~esinde bir garip ika -
me(gahla daha karşılaştık; 

İki mezar ~ırun üstüne eski bir 
hasır; tente gibi çekilerek sadece yağ
murdan korunacak bir yer yapılmı~t.J. 
Siyah servilerle mezarların arasında

ki bu hasırın altında tistü başı pej
mürde, saç sakalı birbirine karışmış 

35 _ 40 yaşlarında bir zavallı oturuyor, 
melül melül dil;;ünüyordu. Bizi gö -
rünee doğruldu. Galiba say1m memu
ru sanmıştı. Ağır ağır yanımıza geldi. 
Sabah rüzg:Arının soğuğu ve çi;;eltyen 
yağmurun altında tirtir titreyordu. O
muzlarını kısıp ellerini ha!i! haf.t u
ğuşturarak yılların ıztırabını ta~ıyan 

bitkin bir sesle: 
«- Adını Alunet. Dedi. Ahmet Kay-ı 

gusuz ... Dün beş parası2 hapisten c1k
tım. Yol inşaatında çalışmağa Trak
yaya gideceğim. Fakat açlık, yorgını
luk dizlerimde derman bırakmadı. 

Mezarlığın arasına düşmüş kalmışım.> 

Sonra titreyen elini gerideki köylü 
~adırlarına çevirerek ağır ağır ilave 
etti: 

c- Allah böyle bir günde k imseyi 
yuvasız, parasız bırakmasın! .. Bere -
ket köylüler halime acıdılar, ekmek, 
ı:eytin verdiler. Su hasırı da hediye 
ettiler. tlstümü örctyim diye! .. > 

Ahmet Kaygusuz susmuştu. Ona 
birkaç para verip Eyüp yoluna kıvrı
lırken B. FaıJc: c-- H3yat bu!..> diye 
teessürle mırıldandı. Önünden geçti
ğimiz bir evin açık penceresinden ta
şan şen bir gramofonun kıvrak nağ
meleri sanki ona cevap verdiler: 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiı111~; ı & 

Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh.:.1 ke~· 
İcabında günd" ü~ kaşe alı na bilir. Takliflerind"n sakt""' 
Her verde pullu kutuları ısrarla • 

O..let Demiryollan n 1 i•••lan ltl~ttıı• 
U. ldarui lı&alan 

Muhammen bedeli 180.000 (yüz altmış bin lira) lira olan 1006 ıo3 
yağı .5/12/1940 perşembe günü sa.at 15,30 da kapalı zar! u~ulü .de 

idare binasında satın alınacaktır. \·a,~~ 
Bu işe girmek istiyenlerin 9250 (Dokuz bin iki yilz elli) liralık ın~ ıl 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli!lerini aynı 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lfizımdır. satıi-

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde _/ 
tadır. (10035) ~ . .' 

. d>~' 
İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkem~sı 1 

', 
Türk Ticaret Bankası Bolu şu besin - k5.sınd:ln Şeref Sarı er taratınd~1,;.' 

den namına muharrer ve mer.kUr ban- hal ile talep edilmiş olrrıb\tlll ı# 
. . "'" ~ kanın İstanbul şubesince ödenmesi kanununun 638 inci maddesı ~ 

ce ziyaı iddia olunan nıeıJ<lldt,., ;'ff 
lfızım gelen 200 lira tediyeli 27 /10/939 rfı11 • .~ 

bulan tarafından 45 gün za ·ed ı .,. 
tarih ve 204555/350 No. lu çekin zayi kemeye ibrazı ve ibraz edıln· iP~ 
olduğundan bahisle ipatline karar ve- dirde bu müddetin hitamında ,sfi',, 
rilmesi Boluda Kanaat mağazası türe- karar verileceği il'ful olunur. 

'TA 

'*' 
i bııl• Biiyük Türk Şerekcisi BACI BEKİR Anadoludan sta rı 

geldi ve hakiki Türk şekerini icad ederek dünyanın beJ 
köşesine nam verdi. 

Ali MUHiDDiN 
IACI BEKİR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: r:~ •. .J, Karaköy, KadıköY· . 
Siparişleri Ticarethanenin 1\1 erkezi olan Bahçekapıd~ 

•mağaza kabul eder . 

Kelepir küçi.:k bir 

Demir Kasa 
Sılın a.lmacal<tır. (K:ısa) rumu

zUc 176 posta kutusu adresine c-- Vur patlasın!. Çal oynasın bu 
hayat böyle· gecer!.> 

DİGER SElllTLERDE 

1 

1 

yazılıruı.sı. 

Eahibi 114! nef'"İyatı idare eden 
ı BQf muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Saat 10 olmuştu. Eyüp, Fener, Ba
lat, Cibali caddesinde de vazi!edar 
memurlardan başka hiçbir kimse bu
lunmayor, koca Haliç bugün daha 
.sessiz, ölgün duruyordu. Rast gelip Son Telgraf Matbaası 

liyerek: izahat aldığımız memurlar ekseri ma-
>- Ümit ediyorum ki ilk bitiren - hallelerde sayımın bittiğini birkaç ka!>ına cbitti> haberini vermeğe baş-

lerden biri bizim kaza olacak ... Hep yer kaldığını söylediler. BUroya gel- ladılar. 
arkadaşlar bunn çalışıyoruz!> dedi. diifimiz zaman yeni doğum ve ölüm PAT~OLA! • 

MEZARLIKTA YATANLAR! vak'alarını öğr011dik: Sayım Üsküdarda saat 12,45 de, 

Buradaki küçük bir tuvakku!t•>ı Çarşıkapıda berber Mustafarun 6,5 Kadıltöyilnde 12,50 de Eyüpte 12,55 
sonra arabamız tekrar sessiz yollara aylık bir oğlu dogmuş fakat ölmüştü. de, Beyoğlunda 13 de, Beykozda 13,10 
daldı. Karagüınrük, Edirnekapı ta - Bilyükdcredc İzabada ve Ekonomiclis da, Sarıyerde 13,25 de, Beşiktaşta 13,45 
mamen ölgün bir vaziyette idi. Hatta ile Tarabyada Hüseyin, Beyoğlunda de bitmişti. Fakat bir türlü Emniö -
ne evlerde bir hareket~ ne pencere Murat da ölmüşlerdi. nünden haber gelmiyordu. Nü!usu ke-
önlerinde tek bir baş görünüyordu. Saat 11 de Bc!o'iktaş - Bebek yolHe si! olan bu kaza; kaymakamı B. Agft-

. let· 
Gayet hassas ve dakiklif 
Umumi Acentalığı: 
İstanbul. Kutlu Han 1/4. 
Satı.ş ma!!azaları: . J;eC~ 

Cavid Bevin. Musa Kazım Efen- ı 
di hak.kında verdi.iti bu hüküm bir 
dereceve kadar - hadisatın sevri
ne bakılırsa - doilru sayılabilir. 
Zira. Musa Kazım Efendi kadar 
bu kabineye intıbak etmis kimse 
vokt · !ttihadcılar. bu uysal Şey
hülislama her istediii"ini yaptırı -
vordu. Merhumun. İttihadcılar e
linde sarrklı bir kukladan farkı 

Hele ayandan Orman ve Ziraat 
Nezaretine eetirilen Mavrokorda
to cenanları nck ömür bir adamdı. 
(İttihad ve Terakki) rüesasından 
her hangi birinin tavsiyesile ken
disine müracaat edenleri derhal 
memuriyete kayırır ve rivayete 
göre bu tavsiveler ei!er mühim 
şahsiyetlerden 11elmis ise. zarlı a
çıp imzavı ııördüi.iü zaman. bu im
za karsıs1nda bir vaz'ı ihtiram a
lırdı. Bunun kindir ki. kendisine, 
maivetindekı ın<!murlar: •İmzava 
sel fım veren nazırl• adını vermis
lerdi. 

Artık faaliyet hızlarunı, ve on da -
kika içinde hummalı bir ~ekil almıştı. 

Büronun telefonu hiç durmadan işler- 1 
kcn a;;;ağı kattaki kalem ve irtibat 
odalarına konulup her biri birer kaza
ya bağlanmış olan 12 telefon da mü
temadiyen çalıyor ve irtibat memur
lnrı aldıkları raporları yukarıya ge
tiriyorlardı. Bu ara tarıhl günün ilk 
doiıum vak'ası bildiriliyordU! 

Yalnız yemyeşil treluvarların boyun- Yeni.köye ve oradan Maslak istika - hın lbiltün gayretine rağmen geçen sa-
ca, tramvay ~addcsinin ortasında bir met inden Beyoğluna gittik. İstanbul yımda olduğu gibi en sona kalmıştı. 

ANAOOLUPAZARI, Sif 
0
J

Zafer Ticarethanesi. Jl;filı ~ i 

yoktu. 
Üstelik, halk, ona uvsallıihndan (Devamı var) 

basl<a sövle bir damRa da bos- !---===========\'~ 
mıstı: ASKERLlK İŞLERİ 1 

•- Farmason Şeyhülislam.... -
11Iu.sa Kazım Efendi hakikaten 
di'<er mesai arkadaşları e:i.bi -

mason olmus muydu? 
Bu ciheti bilmiyoruz.. araştır

mağa lüzum ııörmüyoruz. Hadise
leri obiektif mahiyette tesbite 
çalıştığımız için bu nokta üzerinde 
fazla duracak dei!iliz. Ancak, rnüs
lüınan bir devletin başında bulu
nan bir Şeyh;ilislamın mason ol
ması edva tarihinde ııörülmü s bir 
hadise deiiildi. Bu itibarla halkın 
merakını tahrik eden farmason
luk keyfivcti. Musa Kilzım Efen
dinin mesihat makamında bulun
masivle ehemmiyet kcsbedivor -

Beyoğlu yabancı askerlik şubesln -
den; 

ı - Beşiktaş ve BeyoJılu kazaları 

dahilinde bulunan yabanCllardan 336 
lıların 25 eylül 940 da sona eren son 
yokJamalan sırasında müracaat elmt
yen yüksek ehliyetnamelllerin 1/2 inci 
teşrin 940 da sevkten geri kalmamak 
ic;in derhal ŞUbemize mürac.ıat etme
leri. 

Sirke-cide Ebüssuut caddesinde 74 
numaralı evde oturan kolacı Davidin 
karısı Roza saat 745 de bir erkek ço
cuğu dünyaya getirmişti. 

Saat 8 de iki mes'ut Mdise daha 
öğrenildi: 

Fat.ihde B:>baha.an mahallesinde 
teğmen B. Mu~tala ile Be~iktaşta Ka-

1 zan sokağında 12 numarada mukim 

·z 
Müferrih ve 

kaç ev kedlsi miskin mişkin dola - tarafı gibi Boğaziçi de sessizdi. Ş~li - Nihayet saat 13,55 de netice alındı ve 
şıyr, ileride meydanı boş bulmuş üç den sonra Harbiye - Taksim ve İstik- Vali B. Lütti Kırdar vilô.yetteki ma -
dört serseri köpek tramvaylardan, o- itil caddesi genç, yaşlı memurlarla kaınınt1:an telefonu açarak merkez ku-
tomobillerden kurtulrnus olmanın dolmu;tu. Hepsi erkenden muıtaka - mandanlığtna: 
evrdiğj bir serbesU ve sevinçle oy - larını bitirmiş diğer arkadaşlarını bek- c- Heybeli sayım bitti> cümlele -
naşıyorlanh. liyerek dolaşıyorlardı. Galatada apar- rini söyledi. Bu top atılmasını bildi-
Edimekapıdan Bur dışına çıkarken tınıan pencerelerinden gCrleriıti boş r~n parola idi. Aradan birkaç dakika 

şo!örilmilz keskin bir korna çaldı. caddelere dikmiş, balkonlara çıkmış bile geçmemişti ki şehrin 7 yerinden 
Buna nereden ve nasıl geldikleri bel- kadınlar, çoc:.ıklar topa intizar edi - atılan toplar muvakkat mahpuı-iyetin ı 
ll olmıyan bir sürü manda homurda- yorlardı. Tekrar büroya geJdjğimiz za- bittiğini bildiriyor ve halk sokaklara 
narak cevap verdiler. Mezarlığın sağ man bu intizann daha uzun sürece - alcın ederken herkes birbirine merak1~ 
tara!uıdaki ana yola kayıtsızca yatmış i:ini öğrendik. Çünkil saat 12 olduğu soruyordu: 

aJll· 
A. Baroççi, Sultanh_am 1'~ " 
Y. Panciris ve SavaıdJS· fi ı" 

de~'.berto ASSANTE. İ:/ 
o§~ 

Şehir tiy•!~,;-~ 
İSTİKLAL c_ul ,ıı~ 1', 

KO:\U:Dİ lll5· .. , . 
1 • 

Bu akşam sa.a J\,uı .ıJ 
YALI vŞ fl"" 

;i.5 !• 
Şehri nher tarafına otob 

hayvanlar; alıştık1an sükünetten ürk- halde yalnız Bakırköy ve lim<!nda sa- c- Acaba kaç kişiyiz .. 20 m.llyonu 

1 
mUş gjbi sjyah vücutlerini toparlıyar.Jc at 11 i 25 geçe sa;·ımın bittiği bildiri!- geçtik mi? .> 

_,, •• =- ,....... 1 H ;~·; ;~: ;·;;~ ;;;~ ~ K~ M 1 DE BU l ;T~K ,:-;; l U ;~·;'H ~ O~ 
TEM8Elli6iNDE, MİDE EK~İLİK ve YANMALARIN9A emıı~f~~ı1;~.,~, 

midevidir Mide ve Barsak.ları temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAWN itim ve HOROS marlrnsıuıı 1 

du. 

2 - Yine bu bölgede oturan yaban
cı ihtiyat erattan şimdiye kadar yok -
lamalarını yaptırmamış olanlarında 

3899 numaralı kanunu mııc ; bince ceza 
görmemeleri için bu ay i(inde bebe - 1 

mehal şubeye müracaat ederek yok - { 
lamalarını yaptırmaları ilin ol un ır. 

===============~=====c================================================================================================================~ d r ========= ~· ' :' 
fevi devletinin merkezi olan Tc:b- ninde -büvük tesir yaptı. Osmanlı yordu. Fakat, bu herifler icabında Yavuz ordusile Kar.a~~d~·.('>/ 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 19 Yazan : M. SAMI KARA YEL , 
Kumandanlardan çoğu şehit düştü 

Eğer veniçeriler ve bazı vüzera 
ileri hareket için gayret göstermış 
ol.>alardı Safevi devleti tamamile 
ortadan kalirncaktı. Büyük A.sya 
ile Türklüğün rabıtası tama.mile 
bırle<ecekti,. • 

Yeniccrilcr muzafferiyetten Ye 
yagmadan sonra her vakit olduj'(u 
ııibi. ileri gidemiyeceklerini ileri 
sürdüler ve şu yolda söylendiler; 

- Kı~ ıreldi .. Geriye kı.şlağa dön
me-k J_?'erektir. 

Yavuz, mecburen geri dönmeğe 
karar verdi. 

Çaldıran muharebesinde bizim 
taraita dahi telefat vardı. Bahu-

sus Rumeli askerinin zayiat mü -
lumdi. 

Beylerbeyi Hasan n"<a, Malkoç 
oğulları Ali beylerle biri Sils tre, 
dığeri Sofya beyi idiler, Mora be
vi Tırhanzade Alı bey, Prcveze 
bevi Süleyman. Burgecoğlu Mus
tafa bey maktuller meyanında idi
ler. 

Anadolu kolunda dahi Ayas bey, 
Niğde bevi İskender bey, Yenişe
hir beyi Karlıoğlu Sinan bey, Kay
seriye beyi Üveys bey, Karesi be
,.; Sultan zade Mehmet bcv gibi 
namdar kumandanlar ~ehit ol .. 
mu<lardı. 

Görültlvor ki, gerek Anadolu ve 
ı:erek Rumeli asl,eri kı.:ımandan
larından birçokları şehit düşmüş

lerdi. 
Bilhassa. A:ıackılu beyleri daha 

zivade telefat vermişlerdi. 
Çünkü Anadolu askeri her se

ferde ol:luğu gibi Çaldıranda da 
bozulmadan d~ana karşı koy
mu~tu. 

Llkin. bütün zayiatımıza na - \ 
zaran düşman ordusunda da hemen ı 
hiç kimse kalmamıştı. 

Şah İsmail bile iki yerinden ya
ralı olarak güçhal ile kaçabilmiş
ti. Şah İsmail payıtahtı olan Teb
rize perisan bir hnlde girmeğe ce
saret edemedi. iran içlerine doğru 
firar etti. 

Sah İsmailin biitün ordugahı, 
hazinesi. levazımı ve Sahın ha -
rem\cri zaptolunju. Pek çok esir 
alındı. 
Şah İsmailin kumandanlarından 

Rüstem han bizim tarafa geçip de
halet etmişti. Yanında iki oğh da 
vardı. 

Fakat Ya\"JZ 11er<'k Rüstc:n hrr.ı 
ve "erek oJhıllarını katleWrdi. 

Yavuz, D.Jkak'n Ahnırt na 0 a ile 
Piri paşavı oır k's m askerle Sa• 

rize ~önderdi. imparatorluğunun şer'i ahkam ile her.0eyi altüst edebilirlerdi. Bu hareket etti. Acele edıyO el< cı'~( 
Bu nasaıar Tebriz kalesi kapı - her türlü adaleti icraya kadir ol- sebeple idareli -0lmak icap edi - kü gerek Tebrizin ve ı;er f ~şl• el' 

!arını act ; J?ı tabirde hıc kim>enin duğunu isbat etti. yordu. Yavuz da, bundan dolayı nın asker besliyecek lı•~jdC~tli 
burnu bnamıyacağını bildire Yavuz, !bilerek ve iyi dü.şünerek sustu. mıştL Evvela hududa fif"r ııt 
cekti. Tebrizde adilane ve siyasetle ha- Yavuzun emeli çok büyüktü. sonra perişan bir halde ıııııl':V~, 

Tebrızliler, paşaların teklüini reket etti. Dahiyane idi. Kışı Karabağda ge- $ahın askerleri en soıı1rari ort' 
ilı:abuı etti. Bütün kale Türk paşa- Yavuz, eğer yeniçerilerin veba- çirmek irin ordusunu iskandil etti. ren gelen Türk askere ti/ 
!arım ve kuvvetlerini istikbal ve zı ümeranın isyankar halleri ol - Maksadı "azın derhal harekete çöle çevirnıi!;lerdi. bB~~ıor 
kab analıtarlarını teslim ettiler. mamış olsaydı, Tebrizden şimale geçmekti. Yavuz, Tebrizdlm.l{ar0~~· • ;I 

Yavuz Sultan Selim de pa.şala- doğru hareketler Bakuya ve Şir - Lakin askerin ve ümerarun iti- k 11 k "ıdıY ô•· 
razı Padl.şahı bu fiki"rden vaz"e - siyaset u anara "' l~ı111 . .,ı rm aramdan gelmi!;ti. Yavuz ve vana yakın olan Karabağ ovasın- ,., . Jı•,. ~~ 

Türk ordusu alkıslarla, zafer ka- da kışı geçirmek. bundan istifade çerdi. Yeniceriler bağırışıyorlardı. sadı Tebriz ve cıvarı . Çii~ 
·' 1 · k k T b . . d·ı ı"le Sırv" an hanlıg"ını ı"ade etmek, - Sefer bitti .. Du··şmanın payı - ziyade üzmemek içindı._.,,Jiill·. "'"e erı o uvara e rıze gır ı er. 1111ıv·· b 

Tebriz kendiliğinden teslim olduğu Gürcistanı. Dağıstan hanlıklarını tahtı zaptolundu. Düşman mahve- havalide yiyecek k• ıiJ'l• r 
ıom hiç kimsenin burnu kanamadı. dergahı hümayuna kaviyyen rap- dildi. Artık İstanbula dönmeliyiz. Yavuz. halkın husuıne i5ıeıı'1":· 

Yavuz Sultan Selim cuma günü tetmek, baharda Tebrize avdetle Seferi terk ile hemen avdet o- askeri hedef ettirmel<··ııUPa 
buyuk camide cuma selamlığını ahvale !!Öre tedbirler ittihaz eyle- lunmasını talep edenler zahiren Maksadı halkın teveccU ,t ~ 
~a .. tı. Nam;na hutbe okuttu. mek, bütün Azerbaycanın, Kür - yeniçeri şımarıklığı idi. Batman hafaza idi. . ~eP· ;,ı/ 

Padişa h -camide tamire muhtac distanın, Irakı Arab;n Türklüğe ise şehvet düskünü, i!;rete müpte- Kara.bağa doğru gıM:ıı st ,4' 
yeı !eri gördü. Tamirin hemen ic- rap tını temin ettikten sonra sefo- ıa ümera ve erkan idi. çeriler isyan ettiler. İs) :ıJl dC 

01 
• 

~a"1nı irade eyledi. re hitam vermek niyetinde idi. Sultan Selim Tebrizde ancak bir Ieniyete vurmuştu. l{a\.rı>'' 
Yavuz. namdar ulemaya ve şu- Yalnız Şirvanın, Dağıstanın, hafta kaldı. Tebriz hazinelerini, · b•~· 

aı aya iltifatta bulundu. İh~anlar Gürcistanın bize raptı, Kırım sü- saraylarının zi·kıymet eşyasını İs- mislerdi. Toplanmış it. ~~ 
verdi. Timurlenk neslinden Hüse- varisine faik ve fermanı padi!;ahi- tanbula yulladı. . lardı: İ l a;neCe~ o' , 
yin Bikra oğlu Bediuzrnman Mirza ye muntazır elli altm~ bin akıncı Yeniçeriler, Tı:<brizi yağma ede- - Biz stanbu a b~Z1)~fı (;lıı 
Tt hizde hapi< idi. Sultan Selim süvariye malikiyct idi. mediklerinden dolayı da şikayette Erkanı devletten 1 r ;. ~ç 

. .. k" JdU G ·~Jf 
anı relbrtti. Şar>na lay'k dbi~e Yavuzun ~u dahiyane tasavvu- bulunuyorlardı. Hiç böyle sey mi ıse muınaşat ar 0 d i,e f) 
gi ·dir<'i. Y~n ?n a oturtltt. Y!'mek- ru yeniçeri zorbalann;n ayak di- olurdtı•. Bütün hazi.neleri yağma yedeci güruhunu.o 8 

_..., • 

te. nc'l!l'Ckle bC"raber bulundurdu. remesile geri kalmış bulunuvurdu. etmeliydiler Devlet hazinesine görüldü. eve~ 
Yavuzun bu harekatı halk bey- Yavuz, yeniçerilerden korkmu- hiçbir şey kalmamalı ıdi. 

~ 
1 


