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Telefon: Başmuharrir: %08%7 - İdare Müdürü: %3300 
İııtanbul Nn~aniye No. 5' En Son T e]graflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuhari ·. 

ETEM İZZET BENİ"CE '• 
L:4 

Sovyetlerin 
Vaziyeti 

1

Memleketimizde K8fi Petrol Stoku Var ..._ 

Son hiidiaelerde Sov • 
)/etlerin muııal akat ve 
1~uibi bulunduğundan 
ı~Pfıe edilebilir mi? Bu 
<rınci $Ualdir. ikinci 

;or~ da fudur: Soııyet
erııı muvafakat ve tcu
Vİbi olmadığına göre 
~0•koııanın hadiaelerin 
•rıkiıalı karıısında de
VQın/ı bir mutavaat gö.
~~rıneai muhtemel mi-

~ . "ır? 
~.........._ - -

~M iZZET BENiCE 

. . 
-~- .... ';"" 

~Ya Karadenize iıım.iştir. 
~ ~a llal.kanlarda İtalya ile 
>,•ket Yapabileceği her han~ bir 

lııu • karşı Sovyet müdahale 
~ 11 il kesınişlir. Almanya üçler 
ı.'.tı.4 ~-Sovyet Rusyayı kendi ve 
'il~ "'hdidi arasına sıkıştır -

Malta önünde büyük bir denis harbi old1L Resimde Malta limanın da İnıı:iliz donaıı:ması görülüyor 

l . 
"'tltt 
~ 4ı,~ ll~ktının imzası ve Ro -
~· tııt~ ışgali günüııdenberi ile
~llt. ;len umumi noktai nazar 
i._'I haı~k~ı, buna makabil l\los
~ ij t hır süküt içindedir. Sa
~t k~ ·~ ~aklının imzasından 
/ı;· v1 ~dısınin haberdar edildi
lı...~ '•hu Paktın temini madde
ı;"'l<le .~h. nauırile baktığını söy
~ ~~1 tı_r~ etti. Umumi tefsir 
~-~iiııı,~- hılafına Sovyet Rusya
\~i u ba izahı ile Romanya 
~kilo ~arşısındaki sükutu şim-
'' s:ı'Ya daha ;ol açıyor: 
~·"t~ı Vy~ı Rusya Romanyanın 
~l~iı •.dil~ceğinden haberdar 
\ '~ij tııiydı, bu işgalin miistak
,ı, ~a~ seyirlerini de biliyor 
~İv Ulün bu hususlarda mu
~ So e tasvibi var mı?. 
· Ue b'V)·et Rusya Romanya lş
'ı kııııı ır tnırivaki karşısında nıı 
~'4 ı..~i ~1ır? Moskovanın sükiltu 
b t •d.j ~ Yerine bir mutavaat mı 

'""ııı, Yor?, 
~;)ıı ~Ylnın işgaline rajimen 
'~~et tısııanın hfıla sükut mu-
k~'lt~tsi karşısında bu sualler 

~i ~~or Yerindedir.. Rusya 
~oı?, ıııu, harekatı tasvip mi 

'ı\ ~Va Jı; 
\"ıi 11 onınuş ve Moskovanın 
'dilııı~'arı halinde dünyaya 
~1t~t ~~ hiçbir sahih malUmat 
~ l.~li 1,D~dığına göre vekayiin 
~. n,,i nı ıktisap etmesine ve 
...,,h~ ııı.~· tavazzuh etmesine ka
~dU ~Pheıniyetin ve bu te -
~~~ i~ ~evaın edece~i tabiidir. 
~d• ~ııı~ ki, her iki faraziye ü

\ llıUı,,~ 1htiyat kaydı ile bir
~oluııd·~a ve tahmin yürütmek 
~ön Ur, 
~ ltıı,~~'. Alınan işgali ve onun 
~~et deri sa(haları karşısın
"i11t~ltııt· ltusyanın tasvip ve 1 1 va ' ki ,~i~ tdeliııı r ını.. no asını 

I;~ Ve'ci] . 
lıııd d• d·· er en fazla fedakldık 
~ 1 t.,k5~ 11~anın bes devlet ara

~~~ ,devı':1ınj düsünmekledirler. 
~ı/•k., Jtler de Sovyet Rusya, 
\~ ~dı,' S aponya, Ahanya ve 
i d""k~111 ovyeı Rusya ve Ame-

~'ıitvı,1iıı da kabul edilen şık her 
~I) ~de '.\' de mevcut toprakları 
L.~j," lııks~s~~a.lan ve üçlerin 
.'.'t 1

• llu llı.i ısıne kansmama -
~"~r,1 ~niçin de her iki dev
'lıl, Ucl ır tehdit müeyyidesi 

~ı. •r Paktını imzalamış -
~) 

it· "~ııı . . . ''•ni Yenıden taksımı ve 
< lle n ortadan kaldırılması 

b<ımı 3 üncü sohirede J 

ALMANLAR 
RAHiBELERi 
BOMBALADI 

Rahibelerin 
hepsi kurtarıldı 

Bir çok apartımanlara
da bombalar isabet etti 

SON DENİZ 
-HARBİNİN 
TAFSİLATI 
ltalyan tebliği 

neler söylüyor? 
lngilizler büyük Çôplı 

toplarla ateş açtı 
Londra 14 (AA.) - Düşmanın 

dün gece bombardıman ettii!'i nok- İtalvada bir mahal 14 (AA.) -
tal3' ar~ında apartımanlar, mnu- Stefani ajansının hususi muhabiri 
mi sıilına.klar, IJ:ıir zaviye ve ibir ta- •Italyan torpidoları tarafından bü
ltını evler vardır. Londra mıntaka- vilk ibir İnıziliz filOSWla karşı ya
Bımn 36 nahiyesinde ve evalet • tıılmış olan taarruz 'hakkında lbaz.ı 
lerde 26 mıntakaya bombalar düş- tafsilat vermektedir. Bu taarruz • 
m~tür. Liverpool'dc bir avartı - dan umumi kararı;ıfilıın 128 nu -
manda ve şimali şarkide 'kain 'bir maralı teblil!iııde lbahscdilıniş ve 
sehirdeki umumi sıkınaklarda bir taarruz düşmanın bir kruvazörü-
kac ikiş:i ölmüştür, nün tahrihile neticeleıımi.şti.r. 

Maamafi.lı, bomba isabet etmiş 11 teşrinievvel ,günü, ıı:ıaııbe doi!'-
olan :zaviyenin rahibeleri de sağ J ru yol almakta olan büyük ıbir İn
ve salimdir. ( Devıtmı 3 üncü Sdhifede ) 

Fotoğraf ve flim 
malzemesi pahalı! 
Fiat miirakabe komisyonuna bazı 
müracaat ve şikayetler yapıldı 
Şehrimizde satılan fotoğraf ve mışlır. Fiat murakabe komisyo -

film malzemeleri üzerindeki fiat ı nuna yaııılan şikayetler üzerine 
yü.ksekli,P son günlerde çok art- ( Devo,mı 3 üncü sahifede J 

Kasımpaşada bir 
meydan dayağı ! 

Zavallı Nihat, baygın bir halde 
hastahaneye kaldırıldı 

Kasımpaşada Arabacılar soka
ğmda oturan Nihal isminde biri 

• Ali ve Ramazan adlarında iki ar
kadaşı ik ka\'ga etmiş ve bunlar 
ellerine geçirdikleri sopalarla Ni
badı adamakıllı dövnıüşlerdir. Za
vallı adam baygın bir halde has-

1 
tanede tedavi altına alınmış, eli 
wpalı arkadaşlar yakalanmışlar
dır. 

Mercanda 32 numaralı Ömere 
ait hamıflnın külhanına atılan iki 
çuval dün birdenbire tutuşmuş ve 
yangın çıkmıştır. 

Yeni tefrikamız:...__.._. 
l.ttsRl"TIYETIN iLANINDAN MONDROS 

Hamamdakiler yangından tela
şa düşmüşlerse de ateş gelen it
faiye taraCından söndürülmüştür. 

Mangal kömürü 
fiatları da arttı 

J) MÜTAREKESiNE KADAR 

erde Arkasında 
Oynayanlar? 

~b,;•ıııa Yazan: lskencler F. Sertelli 
~ llı.id· -

1 · , t \rt tın hal'inden sonra - 1Jük6metin nıcs'uliyetini omuzlarına alan 
~~'d;ı:k~rakki rüesası ~rasında ibtUAfları - fırka kn\'gala ·ı _ l\leclisi 
~~~lfitı aa bo~şınaJar - l;o:,taııbulda dOnE"n ecnebi entrikaları ... Tanın bnş ... 
""tl\t })Cif· Y litıat'yin Cahidin parlAmento h kkında bir makalesi - l\fcıhm .t 
~,tııı,~ııı ~-•n ':enkıtıerl - Sadrazam Hakkı Paşanın g:ılları. Mahmul Şev. 
~ · l\ .... ır Sözü · iz d Ih •-t.. ı \o" -Ut : •Bız, harbedemey !.> ... KAnll1 PuŞJ. nt' n su "4.J.JJ.!W-
t:' ı., • <~tı an harbinde içtimai hezimetıeı • Mahmut Şe\ ket Paşanın ze-

)l tlib"bier .. Enver ve Tal!it Pa~aları millet Uz.erinde tah~'k:uı e sevke· 
11~ .. ~ Tarih ınUvacehesinde büyük harp me 'ullerl • Sa.ıt Ha .ın Pa

raıaıxı yaptılar? ... Harp iç.inde donen t-ntrl.kalar. -· 

Yarın başlıyoruz. 

Son l?iinlerde sehrintlzin bazı 
semtlerinde elleme manJ?al kfunü
ni fıatları 9, hatta 10 kurusa ka
dar yüksclmiştır. 

Tootancıların Alemdai! ve ô -
merli kömürlerini de Üsküdarda 
teslim sartile kılosunu ~ - 3.5 ku

' rusa aldı:kları ve perakende 6 - 7 
kuruşa sattıkları anlasılmıstır. 

Bu suretle !:atlarda yüzde yüz 
ııibi fahiş bir kar temin edildi -
ilinden fiat müra:kabe koıniGVo -
<nı:.nca veniden tetkikat yapıl -
ması lstenmistir. 

Dıııer taraftan belediye reis 
li~ı de ki,imürcülerin dar delikli 
'!ıalbur kul.lan:mabrı.r.ı menetmc~i , 
karar !astırmıştır. 

AMERiKAYA 
YENiÜSLER 

VERiLDi 

İnşaata derhal 
başlanıyor 

Nevyo.rk 14 (A.A.) - Buenos -
Aires'de iyi lbir membadan Nev -
voı:ık Times J?azetesine ııe"k!n bir 
telıırafa nazaran Brezilya ile Sili 
bir tı>kım deniz ve hava üslerini 
Bir!eşİ'k Amerikaya te:ı'ketııne,ğ-1 
'kabul etın:.slerdlı. 

Bu üslerin inşa3, icin muktazı 
'1)3lay:ı Ame.rika v~recektir. 

ıDihr tar;ı:ftan l':u.RUay'ın son 
zamanda ıttihaz etm..s olduğu ka
rardan rücu ederek halen Ameri
l<abul >!tmis o'dui!u haber veirl • 
kava hareket üslerini terketmei!i 
ikabul etmiş olduğu haber veril -
mektedir. 

izinsiz şarkı 
söyleyen ecnebi 

bar artisti • 
(Yazw S li.ncll l&lılf«le) 

Muhterem 
okuyucular 

Son Telgraf fiatı neden 
5 kuruş yapıyor? 

Saym okuyucularımıza evvelce izah 
ıttiğim.iz gibi, cSon Tel.gra.C> yarından 
itibaren, Haber ve Hakikat re.
fiklerilc beraber fiatını 5 kur~a çı -
karnıaktadır. KAtıt ve diğer bütün 
m atbaa levazımatı fiatlarının harp baş
ladığı gündenberi mütemadiyen artışı, 
3 kuruşu bir prensip olarak kabul eden 
<Son Telgrafı• da, dığer 3 kuru:;Iuk 
re!iklerile beraber böyle bir karara 
varm:ığa mecbur etmiıtir . 

Bir gazeten.in muhtaç oldu~ bü\ün 
iptidai malzeme hariçten &elmektedir. 
Bu maddelerden bir kısmı, yalnız !iat
lartnı 3-4 misli arttırmakla kalmamış, 
piyasada bütün bütün bulunmamak 
tehlikesini de arı.etmeğc başlamıştır. 

cSon Telgraf> bugüne kadar, yeni 
harbin bütün iktısadl tnzyik ve sart -
]arına, en geniş hüsnüniyet CCrtevea.i 
içinde mukavemet etmeic ça!şmıştır. 

Bugün1 artık !iahmızı 5 ku~a çı -
kannağa karar vermi,!ek, bu, en kat'i 
ve müessesemizin yapması jçjn en el
zem hayatı zaruretlerden dof:makta .. 
dJr. 

c.Son Telgraf> Halk ıazetesidir. Bfzi, 
çok geniş bir halk ktillesi seviyor, alı
yor ve okuyor. Daha doğru bir ifade 
iie .-Son Telgraf>, halkın, okuyucuların 

gazetesidi r. 
Gazelemil, bugüne kadar oldu~ gi

bi, bundan böyle de, bütün memleket 
davalarında milll neşir vazifesini he
yecanla yapacak, alnı açık, sözü pek, 
özü doğru olarak, dalır.a halkın, mem
Jcltetin malı kalacaktır. 

4'8on Telgra!> fıatını 5 kuruş yapar
ken, ycnJden kaUandıiJ birçok maddi 
fedaklirlıklarla, tertibinde, tab'ında, 

yazı çeş:t ve kalitesinde okuyucula -
nnın rağbet ,,.e teveccühüne bjr ka t 
daha liiyık olmaga çalışacağını vade
der. 

. . - · ~ -- ~ ...... :-.. 

••e 
Ticaret 

• 

Vekilinin 
beyanatı 

"İcabederse lngiltere
den dahi petrol 

a]abiliriz .,, 
BınkS<! ıriindenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Ticaret Vekili 
Nazmi Topçu oğlu dün aksam An
karaya dönmüstür. Toprak mah
sulleri ofisi umum müdürü Nuri 
ile ticaret birlikleri umumi katibi 
Salih de Vekille beraber Anka -
raya gitmişlerdir. 

Ticaret Vekili; Gazetecilere İn
ı:ilizlerle ııeniş ve şümullü bir ti
caret anlasrrıası yapmak için gö
rü=elerde ibulumıldu{(unu, her 
ihracat maddemizi alacak olan İn
ııilizlere mahsuliitımızın büyük 
tıir kısmının satılacağını söyledik
ten sonra. P..omanvanın bize ben
zin ihracatını kesecrl!:i hakkındaki 
.haberleri tekzip etmiş ve: 

•- Bunu Rumen iktısat nazırı
nın arzusile memlclcetimizdoki ti
caret mümessili bize bildirınistir. 
Ticaret anlasrrıasının tatbik edil -
memesi için de hiçbir sebep yoktur. 
Onlara petrole mulrnbil pamuık ve
riyoruz. iMemlekette mevaddı müs
taile stoku kafi miktardadır. iste
nildiiU takdirde bu maddeleri İn
gilizlerden temin etmek de bizim ı 
icin mümkündür. dcmi;;tir. 
Diğer taraftan İsparta ve A~yon

lkarahisar havalisinde tetkiklerde 
lbulWlan Maarif Vekili B. Hasan 
Ali Yücel dün aksam Ankaraya 
d.örrmüstür. 

..:...... ____ _ 
Tramvay ücre· 
tinin arttırılaca
ğı doğru değil 
Öğrendiğimize göre, elektrik ve 

tramvay ücretlerinin artacağı yo· 
!undaki şayialar doğnı değildir. 
Filhakika, son zamanlarda malze
me ve kömür fialları yükseldiği 
İçin elektrik ve tramvay safi ha
sılatı bir ııarça azalmıştır. 

Amortisman bedeli çıktıktan ve 
borçlar ödendikten sonra kalan kur 
mühim bir yekün tutmamaktadır. 

Maamnfih, bu miiesseselerin ga
yesi ticaret olmavıp halka hizmet 
olduğundan fiatların artması mev
zuu bahis değildir. 

• 

Nüfus sayımının son 
hazırlıkları görülüyor 

istatistik müdürü yarın geliyor 
Umumi tahrlrl niifus ~üne 6 ~ blımşlır. Son hazırlıltlar da ikmal 

edilmektedir. Kontrol ntemtuian c11ma cünün.e kadar mm:takalanm ctt.e-. 
ceklerd.ir. l'ıldızdal<I Polis melıtebl talebesi ile bızlbai lwnellerl de .,,,_ 
ıünü sokaklıınla devriye ceaeceklerdlr. 19 ~ cwnarie&I ak'"""1 
tekmil diiltkinlar sa&\ 13 e kadar açılt kaio<ıakla.rdır. Dükkinlanıul& oturaıı
W--sa.yım i~iıı pazar ,-önü bpılaım1 açık bıralı:ıp mr.martan ~. 
Mrmlelretle <il evvel İslan buhm ll&7W>l bWrlp blrlnol olması ieln caiqıU.
eal<l.ır. 

Cenazeler lop atılmcıya kadar llldmlını3'aea.ktır. Nöbete! ......ı.aneıeır 

sa.ymı sonuna kadar at:lk .kalacak, hük'6met doktorlan Ye ebeler kollarm.a. Kı
ruay ba.ndı la.kıp oolıal<lanla dol_.aklanhr. İalatlotik Umum mlidtirii ;rann 
,ehrimlu celecekUr. 

Gece mahkumları 
er est bıra mış ! 
Bir ceza 
gardiyan 

evi müdürü ile baş 
mahkemeye verildi 

Ödemiş cezaevi müdürü Rifat 
Başoğlu ile başgardiyan; eezaevin
deki bazı mevkuf ve mahkfunla.rı 
geceleyin evlerine salıverdikleri 

için işten elçektirilmişler ve mu
hakemeye verilmişlrdir. 

Bunlvın muhakmelerine İzmir 
aslive 1 inti cezaı;ında haşlaıııl -
mıştır. 

Havalar soğudu 
İki gündenberi havalar soğu • 

muştur. Güneş olmasına rağmen 
termometre gündüzleri sıcaklık 
en fazla 16 der<?Cedi,·. Güneş bat
tıktan sonra ise, sıcaklık 12 dere
ceye düsmektedir. 
- Denizlerde hafif fırtına devam 
ediyor. 

Tramvaylarda hal
kın unuttuğu eşya 
Kadınlar arasında mayosunu 
tramvaylarda bırakanlar var 
İstanbul halkının vesaiti nak • 

!iyede WlUttukları muhtelif eşya 
miktarının aydan ava arttığı l!Ö
rül:mektedir. 

Ev lfıl icinde Tramvay ve Tünel 
arabalarında 443 muhtelif eşya 
unutulmustur. 
Ağustosta ise bu miktar 330 dan 

fbaret bulunmustur. • k • k .., Halkımızın en fazla Wluttuğıı 
ı ı çocu a gır seyler muhtelif hırdavatlardır. 

1 d 
Eylı'.ılde 105 parça hırdavat bıraSUrette yara an ı kılmıstır. Hırdavattan sonra da 

yine evlülde 70 mııhtelii cins ka
dın çamasırı. 61 kadın, enkek çan
tası, 47 kitap, evrak, 22 eldiven, 
19 yemek tası, 13 kadın, erkek a
yakkablSJ, 9 kasket, 8 eşarp, 5 ka
dın mayosu, 5 çift kadın, erkek ter• 
!iği, 7 çift, tek çorap, 3 yün kadın 
ceketi, 3 fotol(raf makinesi, 9 ku- , 
mas parçası, 3 baston, 2 erkek kol · 
saat, 1 elektrik cezvesi, 1 dolttna 
kalem, 1 'bilezik, 24 parça da kese 
Jı:!iğıdı, zenbil, torba içinde yiye
cek maddesi bulunmuştur. 

Kuruçesmede oturan kahveci .;.;,;:~i;iiEı..V~E;;,;;~------ıiiiiıiiiiiilaiişıkiiiiiiyiioiıll•aııirıiidan ... _kı_rık-boııiiuriiiuniiiiiiliii11iiı 
Sad:tk oğlu 8 yaşında Esat in- ÇERÇ (Sfenks) e kavuşmak diye tef-
cir ağacına çıkmış ve incir ko - sir; ve böyle olduğu için mih-
parmak isterken vere düsüp ağır , B og" azlar verin Boğazlara inmek istemi-
surette , .. aralarırn1~tır. 

yeceğini istidlal, mucize çapın· 1 Büyükadada Yılmaztürk ca<l - Mihverin, Boğazları ele ge- da yeni bir aptallık numarası.- 1 
desinde Todori adında bir gene :le çirmek gayesile Ronıanyaya in- Kimse farkında değil ki, sade-
bisiklctle eezcrken düşmüs ve ai?Jr miş olmD.>ındaki mana)ı haıA ce Boğazlara inebilse mihverin 
surette yara alanrakadv:ite t&m kavrıy:ıınıyoruz. temin edeceği fayda, beş on kere 
surette yaralanarak tedavi altına Bir İngiliz gazetesinin askeri Süveyş ve l\1ısıra bedeldir. 
alınmısır. ---ooır-- yazıcısına eş olarak herkes şu 1- Allahın ve Türk ordusu-

Bekçinin cesedi 
Kü<:ükpazarda Teıkirdağ iskc -

Je;i>ıe bai'lı bulunan Ab'i•ılh:"ın 
mc'i'··'.i~de hekci Osman oğlu Ce
ıo.a, bli hafla<laııberi kavbolmuş- ı 
tu. Dün motör civarında bir ce -
set ııörülmüs ve bunun ııaiv bek
cive ait oldulhı anlasılmıştır. Mol'I? 
ölümün bir sar'a buhr'l!lı esnasın
da denize dÜ$neden ileri ııeldi • 
ğini tesbit ederek ııörnülınesine 
izin vErmistir. 

KISACA 

Diş kirası 
Bizim mahut, kelıknlıa ile güle

rek yaıııma ı:eldi , elindeki gazeteyi 
önüıne sürdü: 

- Bak, dedi, Almanlar, heın 
Romanyayı isıral ediyor, hem de, 
masrafını Rumenlerden alıyorlar
mı~ .. Ne dersin?. 

Bcninı, ce,·ap vermeınc vak.it 
bırakmadan, yine kendisi ilave 
etti: 

- Desene, üstelik diı, !..irası da 
alıyorlar. • .. 

fikri gödüyor: nun muhafazası altındaki Bo-
- Boğazları ele geçirmekten ğazların, muhal bir faraziye ha-

gayc, olsa ols:ı l\ofısırı Anadolu !inde mihveı ~n r!inr ~ecn • i. 
, c Surjyc yolu üzerinden dii- cv\·cl;i So·.·.,·ct R1tsya ile İng:!-
~iirn1cğc tc~cbbiis etmektir. tere ve ."nu•rik~n1n birle~ın:si-
Üalbuki bu taarruz salıasından ne ve i shirliği yaprnasına ebedi-
varılacak hedef, 2000 kilomet- yen mani olur. Sovyetleri dün-
reye yakın bir uzaklık Uımsil yadan tecrit eder ve mutlak 
eder. Bu uzak hedefe, Trakya, boyunduruk altına alır. 
Bol!'azlar, sarp ve yalçın Ana • 2-, ~5ya transit inin biricik 
dolu dağları, Suriye ve Filistin lıkacı olan Türkivf!nin, yine 
çölleri gibi binbir enıteli aşarak muhal bir faraziye halinde rl-
varmıya çalışmaktansa, birkaç medilmcsi, Asyayı bütün scr-
yüz kilometre mesafedeki Libya vetlerile mihvere bağlar; Irak, 
üzerinden çullanmak daha akıl İran ve Efgan yollarını uzaktan 
kilrı olmaz mı? Öyleyse ınihve- mihverin murakabesine gcririr; 
rin Romanyayı işgalden gayesi, Hindislana hakim sevkulceyş 
Anadolu ve Suriyeyi aşarak yollarını mihverin emrine inti-
Süveyşi bovlamağa yeltenmek- kal ettirir. 
ten daha başka bir yelteniş ol- 3- Bütün bu faydaların pe-
mak icap eder. şindcn, Musul, Bağdat, Sııri~· o 

Bu mülahazaya, her sabah , .e Filistin yollarını açar; pet-
kahvaltıdan sonra kahkaha il~- rolü ve şarki Akdcnizi temin 
cı diVe e1attığım baıı;mubarrir eder; ve saire \1e ~airc ..• 
tekerlemelerile beraber güle gü- İşle bu üizdendir ki Bol:az-
le hal oluyorum. lara inmek gayesi, bugün nıih-

Yanj mih,·erin Boğazlara in· , -er nazarında tek basına miis-
mekten gayesini, 2000 kilomet- takil ve hayati bir eheınıni~et 
relik en çetin arıızh· i aşını:va temsil etınektcrlir. 
mecbur olacak surette ,e en do- NECiP FAZIL KISAKÜREK 



OSMAN CEMALE 
AÇIK MEKTUP 

Azizim Osman Cemal Kay· 
gılı, . 

Sana bir name yezmak ih
tiyacını duyuıumun sebebi • 
ni zor tahmin edenin .. Haz
reti Necip Fazılın birkaç gün 
evvel okuduğum bir yazısı, 
beni, derin derin diifündür
dü. Senin heaa.bına da üzün
tün duydum. K.ardqim, bu 
sidi§le, sen ve ben ekmeksiz 
kalacağız. Çüııkü. hazreti ıa
ir, gittikçe artan bir savletle, 
mizah dağını abluka etmek
tedir. Dai daia kaYUfmaz, 
insan insana kavuıur, derler. 
Bir gün gel de, ıu mühim me
seleyi bir görüıelim. 

Ho§ça kal kardeıim 
EDEBiYAT 
BAHSi 

Nizamettin Nazif, ikdam
da yazdığı bir fıkrada: 

c- Edebiyatın yenisi. es
kisi olmaz. Ya edebiyatbr, 
ya değildin diyor. 

Galiba arkadqımu: , bu 
aatırlarile tecahülü arifane 
yapıyor. Ayol, edebiyabn ye
nisi, e•kisi nasıl olmaz?. 

Eğer, bir mana çıkıyorsa 
eski edebiyat, mana çıkmı -
yors" yeni edebiyattır, 
TİYATRODA 
ŞJIRLER 

ş-.,.fıir tiyatrosu, her on bet 
günde bir, tiir matineleri ya
pacak, Türk edebiyatında 
gelmiı, geçmif bütün mqhur 
ıairlerin ıiirleri okunacak • 
mıı .. Artistler, §İmdiden bu 
İf için hazırlanıyor. 

Aman bir noktaya dikkat 
edelim: Sakın divan edebiya
tından nümuneler olrumağa 

kalkıımasınlar. Çünkü, gö -
~ünü, k&§ını çıkarırlar. Ma • 
lilm ya, o, ayrı bir kültiir me
selesi. 
ZENGlN 

DiLENCiLER 
Yeniden birçok zengin di

lıınci yakalanm1f.. Fakat, bu 
sefer, bütün taharriyata rağ
men, Üzerlerinde o mqhur 
servetleri çıkmıyomıUf ! . 

Artık, onlar da akıllandılar, 
parayı bankaya koyup, cüz • 
danını tqıyorlar. 

AHMET RAUF 

Zehirli 
ilaçlar 

Kadın ıaçlarını zehirli 
ilaçlarla döken gidi 
berberler yakalanıyor 

Son zamanlarda kendilerine ber
ber veya ~rofesör dö tentür ismini 
veren bazı ltiınselerin "kadın saç -
!arını boyamak veya ondüle icin 
yapıp kullandıkları ilaçların ze • 
hirli oldu;?u anlaşılmıştır. Apart. 
man odalarında, yahut rnüsteri -
lerin evine ı;ıiderek ruhsatsız ça
lı.şan bu .kahil eşhasın ilaçlarının 
llıa.sta yaralar actıiiı. hatta ekza -
maya sebebiyet verdii!i de ııörü -
!erek derhal ı>0lis ve adliyece ta· 
kibata ııeçilmistir. 

Dii!er taraftan Ak~arayda Ordu 
caddesinde 321 numaralı evde o
turan ve saçları ondüleden dökül
dü.i!ii kavdediJ.en Bayan Necla da 
evvelki >11ün müddeiumumiliğe 
müracaat ederek İstiklfıl caddesin
de Hanri Kazar adında birine sac
larıru. boyattıitını. ondüle yaptır
madıi!ını ve boyaların tesirile ba
şının vara olduihınu söyleyip şi -
.kavette bulunmuştur. 

Tazminat davası da açıldı 
Bayan Necla Cerrahpaşa ~asta

nesi cilt mütehassısından aldığı 
bir raı>0ru da ihraz ederek bu ya
raların daimi ekzema tevlit ede
bilecei!ini bildirmiş ayrıca tazmi
nat davası da aQll11Stır. 

Müddeiumumilik Hanrinin ilac· 
larını tahlile ııön<lererek takibata 
ve profesör ünvanını kullanınai!a 
salih.iveti olup -ol.ın~ını tabıkika 
ırecınistir. 

Fiat murakabe komisyonunun 
bugünkü toplantısı 

Fiat mürakabe komisyonu bu -
ı:ıün Vali muavini B. Ahmed.in re
islikinde toplanacaktır. Bu top -
lantıda tekmil sade yağlara ve ka
sar peynirlerine narh :konulup 
kar nisbetlerinin tavin -Olunması 
işi ile zü~iye ve sair maddele
rin fiatları tetkik olunacaktır. 
~ 

Demiryolları 9 uncu İf letme
sindeki tahkikat 

Devlet deınirvollarının 9 uncu 
işletme idaresi hareket kısmında 
U:ıazı yolsuzluk id<liaaları üzerine 
müfettişler tarafından tahki.kata 
ııeçildiğini haber vermiştir. 
Mezkiır kısım hareket b~ mü

fettişi B. İzzet Sayın bu vazifesin
den alınarak Havaarp~adaıki si· 
mendifer kursu muallimliğine ta· 
Yin olunmuştur. 

--0-

Açık İ§ ve memuriyetler 
Ankara adlıy.,.inde 2 adet asli ma

aşları 10 er liralık, 1 adet ıs liralık, 

4 tane 20 şer liralık ve Kızı1cahamam 
kazasında 1 tane 10 liralık, zabıt kA
tipJ.iii münhal bulunmaktadır. Memu -
rin kanununwı 4 üneU maddesindeki 
ler ayın 17 inci perşembe gününe ka

dar Ankara müdd.e.iumum.iliğine ınil-

İ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.ı- raca.at edebilirler. 

1 
~ ... ı An.karada Keçiörendeki Çocuk Esir-

yt'~ ,.:..en:!':.:"=:.=:~~vası için ba-

• _ Elektrik, Tramvay ve Tünel idarele-

Alıah bl'Jır' J rinin Şişlideki olomobil garajı ıçin üç 
otomobil tamircisi ile iki bobinör alı-

Bazı orta mektep ve lis<!lerde 
'10 - 75 talebesi olan dershaneler 
var. Duyduk ki 9() - 95 talebeli 
dershaneler de varnnş. 

İvi randıman isteri<en, bu ders
hane vaziyetini de nazarı dikkate 
alsak. .. MeseLi, haftada iki saat 
dersi olan bir hoca, böyle mıü
larda, müfredat programını nasıl 
ikmal eder, QOCUldarı n-1 yoklar 
ve tarur?. 

Allah bilir 
• B"O'JmAN CEVAT 

. nacakb.r. Taliplerin ayın 23 üncü pa
zartesi günü ldarextin zat iileci mü -
dililüğüne müracaat etmeleri icap ey
lemekedir. 

Ergani bakrı anonim şirketi maden ... 
deki işletmesi için tecrübe görmüş lise 
mezunu veya ticaret mektebi mezunu 

1 memur aramaktadr. 
Şehri.ıııiz Qniversltcsi idarl ve maıt 

i~ler mtldtirlültüne 20 Ura asll maaşla 
bir kilip alınacaktır. İmtihan ayın 25 
inci cu.ma ıünü saat 10 da icra oluna -
caktır. 

Son T~ıu edebi romanı : 87 

GÖZYAŞLARI 
ETEM İZZET BENiCE 

- Av!. Ay .. 
Diye inliyordu. Hemen bir ba -

kı~ ta ..;iremiyordunı. İyice dikkat 
ettim. Bir ayağı tekerlef;in altın
da kalmı~tı ve bisiklet bacağının 
üzerin~ devrilınisti. Tekrar ettim: 

- Ne oldu çocuRuın!. 
Y • bir taraftan da makineyi a

ya~Jnın üzerinden kalıLrmağa ça-
1.ı!;tıın. Bacağı ya kırılıruş, yahut 
da ıncinmişti!. 

Çoctık böyle bir kaç dakika bay
~lık geçirdikten sonra makineyi 
bir tarafa çektim ve.. irendisinin 
loolUDa l(irdim: 

- Haydi seni kaldırayım: 
DelikanlııYa hız verdim, kendimi 

zorladmı, teselli ettim: 
- Şimdi ızeçer!. 
Bir şeylıı IWınu. 

Senin v~ındayken biz de ne 
kadar düşerdik. 
Ayağın aeımıyor değil mi?. 
Ve .. QC>Ouk kalktı. Usul usul aya

ğının üzerine bastı. K.oluna gir
dlın. 

- Dayan bana!. 
Daha kuvvetli bas .. 
Dedim. Delikanlı belki de bana 

yaslanmaktan elimi tutmaktan 
iğrendi. Pis bir adam. Paçavralar 
içinde bir adam, kirli bir adam. 
Çımıur bir adam. Böyle ad.ama da
yanılır mı, onun koluna girilir mi? 
Fa.kat iğrendiğini gooter:mek iste
miyordu. Bana baktı, baktı: 

- Sen ne iyi adamsın dedi!. 
Yine kendi ık.endisine çabaladı, 

daha .Kuvvetle ayağının Ü2erine 
1-nak istedi. 

- İyi adaman ya ~!. 

Umum müdürün 
mektubuna ceYap 
İstanbul elektrik, tramvay ,,.. 

tünel işletmeleri iımum müdürü 
olan zata karşı, gösterdiği alaka 
ve neuketten dolayı bilhassa mü
teşekkirim. Derhal şunu ilave ede
yim ki, cumartesi günü bu sütua· 
da çıkan yazım, umum müdürün 
mektubu bir iki saat teahhurla e
lline geçtiği için, beni, cidden mah
cup va:r.iyete sokmuştur. 

Bütün neşriyatımda, hakikatleri 
tahrif etmemeyi prensip te~kki 
ettiğimden, duyduğum bu hicabı 
kaydetmeyi bir vazife bilirim. 

Umum müdürün bana gönder
diği mektulıu aynen neşrediyorum: 

<Son Telgr~f gazetesinin 7 ve 8/ 
10/ 940 tarihli nüshalarının •Halk 
filozofu . sütunlarında ve .si:ı;:kim
siniz?• b~lığı altında yazdığınız 
f tkrayı okudum. 
İdaremiz memurlarının bütün 

a:bonelerimize kolaylık ı;ıösterme
leri vazifeleri icabındandır. BU 
ı;ıayeyi temin hususunda bize yar
dıımıruzdan dolayı müteşeldririm. 
Ancak bu icaba mugayir hareket 
edenler hakkında lazım ııelen mu
amelevi vapabilmemiz için de ad
resinizle tesisat numaranızı ve bu 
hususta idareye vaki olan müra
caat saatlerini bildirmenizi say
J(llarım la dilerim.• 

Benim, bu hususta, neşriyat 

yapmaktan maksaılım, bu gibi ih
mal hadiselerin.in tekerrürüne ma
ni olmaktı. Meseleyi şahsi telakki 
etseydim, mahkemeye müracaat e
derdim. Halbuki, bütün vatandaş
larımın seyyanen kolavlık görme
sini arzu ettiğimden dolapdır ki, 
neşriyat yapmış, idarenin nazan 
dik.katini celhetmjştim. 

Şimdi, sayın bay umnm müdür
den ricam şudnr: 
Maksaiım hasıl olmuş, bütün i

dare memurlarının nazarı dikkati 
celbedilmiştir. Tamamen şahsi bir 
işim icin, idarenin hiçbir memu
runun muabaze ve tecziye edil
mesini Htemem. 
Eğer müsaade ederlerse, takibat 

yapmak üzere benden istedikleri 
malı1ınatı veremiyeceilim. 

KESAT FEYZi 

1 KÜÇÜK HABERLER l,
1 * Tirebolulu İbrahim reisin ida

resindeki bir yelkenli 43 yolcu ile 
Görelenn Eynesil nahiyesine gitmek .. 
te ken gece Görele kalesinin 3 mil a.. 
çğında yolcuların fazlalğından bat • 
mış otuz üç yolcu boltulm!Jilur. * Mezunen memleketimize gelmifı 
olan .Belgrat sefirimiz Tevfik KAmil 
dun akşam vazifesi başına dönmüş

tür. * Romanya ile yapılmııı bulunan 
ticari anlaJmanın tatbiki için Bük -
reşe gitmiş olan ticari heyetimiz ya ... 
rın sabah iebriıni7.e dönecektir. Mü
~kerelenlc tam bir mutabakat te • 
min edilmı,tir. 

* Mühendıs mektebine ııirmelt için 
yapılan imtihanlara iştirak. eden üç 
yüzden fazla talebeden 124 il kazan -
miştir. Bunların 82 si devlet hesabına 
leyli ve meccant olarak okuyacak
lıırdır. Milli Şc.l İsmet İnönUnün bü
yük oğlu Ömer İnönü da müsabaka
dan muvaf.la.k olm~tur. * Şehrimizdeki otellerden bazı -
lannda ihtiklr Tapıldığı hak.lruıcla. 

a18kadarlara şikayetlerde bulınıul

muştur. Eminönü kaymakamlı&ı tet -
kik.ata geçmiştir. , * Şehrimizin kalabalık seınUerin - ı 
deki fabrilcalarda yalntz sömikok: ya
kılması bildiriJ.ınİitir, Bu auretle du
manlar öoleneoekür. * Heybeliadada Yalıboyu ile Malc
ri)'as tepesi arasındaki tepede dün a
tılan sigaradan büyük bir yangın çılt
mııı ve 8-000 küçük cam yanmıştır. 

Ded.İ!n ve .. ilave ettim: 
- Sen de iyisin!. 
Eğilınb; diıılerine ve baldırla

rına masaj yaptyor, 
- Galiba kırık filan yok!. 
Diyordu. Benim aklımdan da 

hep: 
- İyi olsa da para istesem!. 
Acaba ne kadar verir?. 
Parası var mı?. • 
Diye bir(,'Ok şeyler ı;ıeçiyorou .. 

Çocuk iyice ayağının kuvvetini 
topladıktan sonra bir ilci adını yü
riidü.. 

- Bu iş oldu. baba ... 
- Dedi ve.. ıırkasından hem 

makinesine çeki düzen vernıeğe 
başladı, hem de sordu: 

- Seı:ıin adın ne?. 
- Ruhi ... 
Dedim.. Deminki acı ve ıztırap

tan sonra sevinçli idi. Çocuk ru
hu. Bahar gibi taze. Ve .. kah :ka
palı, kah açl!k!. 

- Güzel isim.. 
Dedi ve .. il.ive etti: 
- Benim ıbabamın adı da Ruhi 

idi!. 
İçiırne birdenbire sızı d~tü. 
Bir yıHı:ınlık, al&ka, caziıbe duy

du:ın!. 
Ve birden dalıdmı. 

Yag ve 
sabun 

Zeytinyağı sakbyan "t'e 
bileli sabun ·;apanlann 

takibine geçildi 
Zeytinyağı fiatl.arı bu hafta içi.ıt

de yükselmiştir. Toptan ekstra e -
kstra 70 - 72 ılruruşa kadar çık -
mıstır. 

Teneke fiatlarının beher kiloda 
4 kuruş artması ve Edremit ha -
valisinden az yağ ııelınesi bu te
reffüe sebep olarak ııösterilmelk -
tedir. Halbuki şehrimizde tene -
kelerde yedi vüz bin. fıçılarda da 
500 bin kilo zeytinyağı sto1m \>u
lunduğu anlaşılarak zevtinvaitı 
s~yanlar olup olmadığının tah· 
.k.ittne Reçilmistir. 
1 Sabun fiatları da mütemadiyen 
artmaktadır. 1 inci nevi halis sa
bunlar tootan 25 - 40 kuruşa erk -
mıştır. Fena iptidai maddelere be
yaz toprak ikarı:ştınlarak muzır sa
bunlar yapıldığı da ııörülerek cildi 
bozan bu hileli sabunları imal e
denler hak.kında takibata ı;ıeçil -
mi.ştir. 

ÇNKO İlITİKAfU 
Cinko levhaların :kilosuna 105 

kuruş azami fiat konmuştur. La
kin fiatı az bulan bazı çinlı:ocuların 
120 kuruşa satrp 105 ikurusluk fa
tura verdikkri ihbar edilmiştir. 

Vatman Ye biletçilerin 
yeni kıyafetleri 

Tramvay idaresi vatman, bile~ 
ve şoförleri için yeni lbir kıyafet 
hazırlanmıştır. Badema bunların 

elbiseleri de zabıta memurları el
lbiselerinin 'k~ ola -
caktır. 

inhisar memurluğuna talip -
!erden 150 genç bugün 

imtihan edildi 
İnhisarlar umum mü<lürlüı"ni -

nün merkez ve taşra teşkilatında 
münhal memuriyetler icin açılan 
:imtihanlara buınlıı saat 13 de Sir

kecide müfetti.şl:öı: ve kurs bina -
sın<la başlanılırnıştır. Talipler 300 e 
yaldaştıi!ından imtihanlar numara 
sı:rasile yapıhnaktaıdır. Buııün 150 
ı;ıenç imtihan -olmuştur. Yarın da 
ımüteba.ltisi imtihan edilecektir. 

POLiS 
V[ 

MAHKEMELER 
•• 
Uç kadını birden 
yaralıyan adam! 

Galatada Şeri>ethane sokağında 
4-0 numarada oturan Sıdıka isimli 
bir kadın ile komşuları Hayriye, 
Şerife ve Anjel arasında dün bir 
ağtz kavgası olınw,tur. 

Kav(l(a esnasında dört kadın da 
birbirlerine ağız dolusu küfür sa
vurmuşlar ve nihayet saçsaça, baş
bıışa bvı;ıa etmiı;lerdir. Bu sırada 
Sıdı.kanın dostu Bayram da kav
gava iştirak eb:n:iş ve eline geçir
diği kalın bir sopa ile Hayriye, Şe
rife .• An jeli dövüp yaralamıştır. 
Yaralılar tedavi altına alınmış

lar, Bayramla Sıdıka hakkında da 
ıpolisçe takibata geçilmiştir. 

Kafa yaran panjur 
Yarasimani adında bir kız dün 

sabah Erı;ıenekon caddesinden ge
çerken 155 mırnaralı aparhınanın 
üçüncü katındaki ıbir penceresin
den kopan oancur <basına düsınüs
tür. Zavallı kızcağız ağır surette 
yaralanarak Şişli QOCırl< hastane -
sıne kaldırılmıştır. 

Çocuk ilave etti: 
- Amma ben QOk: küçükken ba-

bam öldü!. 
- Nerede öldü?. 
Dedim ... 
- Hariciye memuruydu. Avru

paya memuriyete ıtitti. Beni, an· 
nemi j!'Ötürmemişti. Orada öldü. 
Bir karocsim daha var. O babamı 
hir bilnıivor. Öldükten sonra doğ
du. Şimdi dokuz y~ında!.. dedi 
ve .. evam etti: 

- Şimdi annem de yok va .. Ba
bamın ölümüne dayanamadı. Has
talandı. Eriye eriye. bite bite öl
dü!. Biz iki kardeş simdi annemin 
amcasındayrz. O bizim büyük ba
bamız!. 

Beynimden vurulmuş g:ibi ol • 
<lum. Fakat. nedir, ne var, bilmi
yordum?. Nicin böyle oluyordum? 
Neden ayaklarım titriyordu?. Ni
çin ayakta duramıyacak, düsecek 
eibi idim? 

Neden vüeudümdek:i ~ütün lkıın
lar beynime hücum ediyordU\. 
Nicin kalbim carıııvordu? 
Çıocuğa sordum: 
- Senin imnin ne?. 
- Erııin!, 

(.Dnamı var) 

DÖNMIYEN FiLO 
~üyük Tarihi Tefrika 

No. 12 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Gizlice boğaza girmek teşebbüsü 
Vasıf kaptan ayıti gün boğaz ku

ınııııdanı Yakup Şevki beye mü
racaat etti. Y-uzbaşı Drayt ile ara• 
larındaki üç günlük hMiseleri kı
saca anlattıktan sonra; 

- Mes'udiyeden apılışmıa se
bep olan hidise,-i anettim. Şim
di de burada yüzbaşı Drayt bana 
musallat oldu. Bu gi~işle yok yere 
:r.iyan olacağım. İstikbalim tehdit 
ediliyor. Ne yapacağımı bilmiyo
rum be~fendi. Benim kumanda
nım siz misin.iz, yoksa bu adam
lar mı?. Nereden emir alıp nasıl 
hareket edeceğim?. LUtfen bana 
bir çare gösteriniz!. 

Yakup Şevki bey biraz düşün
dü, sonra ellerini iki yana açtı, 

ilive etti: 
- Hakkın var kaptan.. Çok 

müşkül vaziyettesin. Fakat ben de 
bu meV"ZU üzerinde senden daha 
iyi, daha serbest bulunmuyorum.. 
Amma ne yapalım memlekete biz
mck icin, vatan seli.mcti için ta
hammül gerek!. Sen de benim gibi 
yap: Senin bağlı buJunduğun, e
mir alacağ-m makam burası, yani 
boğaz Jrumandanbğıdır. Buradan 
verilecek emirleri yerine getirir, 
Almanları da incitmemek sure -
tile idarei maslahat edersin ..• 
Başka yapılacak hiçbir iş yoktur! 
Vasıf kaptan tekrar gemiye dön

dü. 
Ertesi günü dORanmadan veri

len bir emirde Vasıf kaptanın bir 
tecrübe hizmetine tavzif edildiği 
bildiriliyordu. 

Verilen vazife şu idi: 
Hızır Reis akşamdan Karadenize 

açılacak, gece boğaza gizlice yak
laşıp içeri girmeyi deniyecek .. Böy
lece boğaz muhafaza lat'aları ve 
~tihkamların gözetleme ve din
leme servisleri denenecek.. 

Süvari, boğazı bir defa gündüz 
gözden geçirmek müsaadesi istedi. 
Öitleden evvel bir kere boğaza, 
fenerin dışına kadar gitti, döndü. 
Akµm da guruptan sonra demirini 
aldı, boğazdan çıktL • 

Gece yarısı, Hızır Reis açık de
nizden gece miidafaas.ı vaziyctile, 
L"1kları sönük lı-Oğaza yaklaşıyor, 
methali bulmağa çalışıyordu .. 

Drayt süvarinin yanında, ku -
manda köşkünde bulunuyor, me
rakla Türk kaptanının harekatını 
takip ediyordu. 

Sanyerli olmak itibarile esasen 
boğaz geçidini, sulan iyi hilen, 
gündüzden yaptığı tetkikle de 
mayn hatlarının yerlerini hafıza
sında teshit etmiş bulunan Vasıf 
kaptan sinsi bir sokuluşla lıoğaıa 
girerkeıa ıoerdümenlere verdiği e
mirde kendi kerterizlerini itina i
le tatbik etmelcriıı.i istemişti. 

Gemi, sade dikkat kesilen var· 
diynnların vazifelerini başarışları 
ile boğaza sokuldu .. girdi.. Mayn 
tarlalarının. arasından, şamandıra 
ve işaretlerin ortasından süzüle -
rek kaymağa başladt. Boğaz sırt-

AVRUPA HARBiNiN 

YENi MESELELERi 

Kara kuvvetleri-
• 

nın çarpışması 

Yun.: ALİ KEMAL SUNMAN 
Kaç senedenberi Avrupalı as

keri muharrirler müstakbel har
be dair türlü tahminler yürütiir -
ken bunların yazıları korkunç, fa
kat ruıak ihtimallere taalluk edi· 
yor diye ancak birer nazariye hu
dudundan ileri ge(ecek gilıi gö -
riiıımüyordu. Geçen harpten son
ra bir hayli seneler Avrupada tah
<lidi teslihat münakaşalarile gü -
zel nutuklar söylenirken ileride 
pek müthiş bir harb~ olabilece
l!i belki de d~ünmek istenmiyor· 
du. Bununla beraber erbabınca bu 
mevzu hiç ihmal edilmiş değildi. 
Yeni vesaitten, motörün oynıy .. 
cağı rolden bahsediliyor, bu yeni 
vesaitin müstakbel harpteki tesir
leri düşünülüyordu. 
Şimdi Avrupa kıt'asında büyük 

bir harp olmuş, İngiltere tehdit e
dilmiş, harp sabası Akdenize Te 
Afrikaya ka<lar uzanmış hulu -
nurken o muharrirlerin bir za • 
manki mütaleaları teyit edi!mi1 
oluyor. Bugün mesela Avrupalı, 
yahut Amerikalı askeri bir müte
luıssısın şöyle bir mütaleasına 
rasgelindiği zaman bunda bir ye· 
nilik görülmiyebilir: 

- Hava kuvvetlerile Almanlar 
çok isler becerdiler. Daha da be
cercceklerine kani buJu.nuyorlar
dı. Diğer motörlü vesait ile de 
Fraıısada galebeyi temin ettiler. 
Artık Fransa da yenildikten s.
ra İngilterenin dayanıtbilmesiııe 
ihtimal vermiyen mihver ılevle~ 
leri nikbin bir hesaba kapılarak 
İngilterevi de maği6p olmw; ~ 
maktan kendilerini alanıııdılar. 

larındaki rasıtlar gemiyi wkede
m.iyorlar, Hızır Reis İstinyeye doğ
ru ilerliyordu. 

Fakat bu ilerleyiş sırasında, Hı
zır reisin kumanda köşkünde ses
aiz bir mücadele cereyan ediyordu. 

Süvarinin yanıbaşında ayakta 
duran Drayt Vasıf kaptanın hare
katım tak.ip ediyor, ıreminin bo
ğaza girdiği sırada artık sabırsız
lanarak fili müdahaleye yelteni
yordu. 
Vasıf kaptan kumanda borusun

dan makineye seslenişlerle, serdü
men1ere kısaca direktif cümlele
rile hitap etmekle Hızır Reisi sevk 
ve idare ediyor, dümen inhirafla
rında Drayt ani hamlelerle dümen 
tekerleğini kavramak istedikçe 
süvari tarafından talimat verilmiş 
-bulunan serdümenier dirsek vu -
ruşlarile Alman yüzbaşısım gö -
ğüslüyorlar, müdahalesine mini 
oluyorlardı. 

Bu mücadele devam ede ede ve 
boğaz rasıtlan tarafından görül
meden İstinyedeki demir mahalli
ne gelen Hızır Reis projektörlerini 
yaktı. Geldiğini haber verdi 

Ertesi günü Vasıf kaptan do • 
nan.nıa birinci kumandanlığına da
vet olundu. Alman zabitlerinden 
mürekkep bir heyet huznruna çı
karılan Türk süvarisine dürüşt bir 
tavırla soruJdu: 

- Boğaza nasıl girdiniz? 
- Bayağı girdim .. 
- Hangi rota ile? 
- Muayyen bir rota tesbit et-

medim. Gündü.den yaptıj:ım is
tikşafl:ı kerterizlerimi tayin ettim. 

Alman deniz subayları başlarını 
salladılar: 

- Bu olmaz!. Seni idam ettiriri2. 
Hangi gizli vasıtaya müracaat et· 
tiğini söyliyeceksiu!. 

Bu tehdit ve kat'i ifade karşı -
sında vazifesini yapmaktan baş
ka bir suçu olmıyan Türk kaptanı 
sarsıldı. 

Umumi karargah iizerinde fev· 
kalade nüfudarı bulunan bu a
damlar kendisine her türlü fenalığı 
yapabilirler, tehditlerini yerine 
getirirlt:l"di. İstiçvap epey sürdü. 
Biraz saııra bizzat Amiral Smıon. 
tarafından da böyle bir sorgnya 
tabi tutulan Vasıf kaptana ~yl'lı · 
denildi: 

- Pekala .. Bu akşam ayni hare
keti tekrarlıyacahınız •. Yalnız bu 
sefer Hızır Reis ikinci gemi ola· 
cak. İsa Reis önde ilerliyecek. 

- Başüstiine Amiralım!. 
Cevabını veren süvari oradan 

ayrıldı. 

Ayni günün akşımıı, gurupla be
raber Drayt Hızır Reisten ayrıldı. 
Yerine yüzbaşı Koh Vasıf kaptanın 
yanma gönd~rildi. Donanma er
kôıııharbiyesine memur kalyon. 
kaplam Sıtkı bey de Hızır reise 
gelmiş, Vasıf kaptanın harekiıtını 
tetkike memur edilmişti. 

(Devamı var) 

Fakat vekayi kaç aydanberi bu
nun İngiltere lehine olarak aksini 
gösterdi 

Bu mütaleada bir yenilik obnasa 
gerek. Fakat İngilterenin muka • 
vemeti ile ortaya şöyle bir bahis 
çıkmış oldu. Daha doğrusu kara 
kuvvetlerinin ehemmiyeti için 
besledikleri kanaatleri hiç sarsıl
mamış olan Avrupalı askeri mu
harrirler zünıresinin ötedenbcri 
müdafaa ettikleri noktai nazarın 
yeni vekayie tatbiki görüldü. Şöy
le ki. Eğer İngiltere mukavemet 
edemeseydi o zaman yeııi motörlü 
vesaitin karşısında durulmak ka
bil olmaıiığına, onun için huna ' 
azami ılerecede malik olan Alman· 
!arın harbi kendi lehlerine neti -
celendirmesine muhakkak naza· 
rile bakıl_acaiına hükme<lenler ço
valdıkça çoğalacaktı. Fakat İngiliz 
mukavemeti artarak kaç hafta -
danberi Almanya üzerine giden 
İngiliz tayyarelerinin yaptıkları 
talıribatın tafsilatı ve her gün İn
gilizlerin havada da üstünlüğü el
de etmek için nğraşarak alılıktan 
rnüsbet neticeler karşısında şimdi 
ileri süriilen de şu oluyor. 

- Evet, fakat bu karsılıklı tııll
ribattan kafi neticeyi istih9al et
mek çok ıızakır. Harp denilen o 
loüyük meseleyi halledebilecek o
lan ise kara kuvvetleridir. Yani 
iki tarafın ordularının karşı kar
şıva gelerek boy ölçüşmeleridir. 
Yoksa bu gidişle iş ç-Ok uzun sü
recek. 

İngiliz tarafı için bu yolda ha-
2ırlanmağa da vakit var. Avrupa 
lat'asında Fransa silahını teslim 
edince İngilterenin artık olmut 
bir meyva gibi düşüvereceği üıni
dini besliyen mihver tarafı bunda 
yamldL Harpte her yanılmak baş
ka bir vak'aya yol açarmış. Mih -
ver tarafının bu yanılmaıı.ı İngil
terenin de mukavemetini arttır • 
mış oldu. Bu mukavemetin sahası 
ise gen4ledikce &en.iHecek gö
riiııüy<ır. 

dıı Harp karşısın_. 

B. 1 ·ı_ A ·rıı<" lr CŞl& 111~ .(1 
() t;5l 

Yaun· AJL)IET şül{B • eeer. 
Bir Alman diplomatı. ~eıııı; ı;' 

ziranın sonlarına doıı:tU hııfbt 
- Amerikanın er ge<: ıarıııl' 

receğini Almanya hes:,ttl"· 
Fakat Amer±ka, ııeç kal e ııı"eıt 
be iştiraki netice uzerıı;icC o 4 
olnııyacıoktır. mnta neeJ<til" ~' 
dar sür'atle eld~ edi!ec vş1ııt 
meri.ka harbe ıştırake 
lbulamt yacaktır. ıarııııD·~ 

Bu, Alman oolitikacı oJJl' 
,giltereye 'karsı vapılacal< ıJf · ~ 
arruz hareketinin nıuv 

33
t bel'. 

cağı hakkında .kat'i kall ııı~.~ 
diıkleri zamana aıt bt! ,re• 
idi. Filh"nkika o tarihten~ ııtlı' . 
ri.n.ı?. harbin kıstan e:;ıarıD' 
leneceğini Alman çoc jle " 
detmis. Hitler de :rran53ı:ıra 
tarckevi imzaladrktan SO 8rtı> 
sahnesinde muharebenı~'\ı ~ 
'lı.ayetlendii!ini sövlivece 
ileri ııi tmişti. af$I ~ır · 

Evvela lnJ(iltereve k p.lP 
litlka taarruzu baş!adı~3~tıl' 
İnı:!ilizleri, telkin ile iSt'"· 
duklarına inandırmak ıtile!· ~ 
İnı;ıilizler ınıu:kavemet e. ·eı:ııe 

· ·ı·bn • ı:a Inııilterenin mail. u t )af· v 
yayı inandrrmıya calıs .' ıııc> 
ralık, bu mağlubiyete ı~~~ 
ları Almanlar azarlı~~eı"·.·, 
p0litika taarruzu vü.-U r-'' ~ 
aiıustosta İnı;ıiltereY: l<~~· ~~ 
basladı. Netice malu_;n ıaJ1r.ıc':.o 
uzadıkça, gec kalacal!I 35 l 
Amerika da yavas .. va':.ııı~t 
reye doğru temaV1;11 eılsı1-
ladı. Ve Nazi palı tiJ<ııc ,-e !>;,,, 
terenin mağlılbiyetıne c ~~;i' 
ikanın harbe iştirakte ~: 1.,..
ğına ait hesaplarda ~3ı11Jıf 
oldu)(unu anlamı ya b 00~..ıl 
lü pakt, hu anlavıstan ni ~~ 
vaziyeti karşılamak ya uırtl 
kayı harbin dışında b1&r. ~ 
düsünülmii.s bir tedbıf fıce5 
imzalandığı zaına~ b:rıdi Jı> 
böyle tefsir etmistı.: sedil~i~ 
:va hariciye nazırı soYI iJe 1'~ 
tukta bu görüşü tanıaıfl ,ıı 
lisanla teyit etmcktedll"~\; 
bu n'!.tl:unda dcmJsUr ıı<ıı'# 

- Uçlü pakt, harbı d f t~ 
ıcın değil, sahasını ~I 
icin ~zalanmıs bir ~dıJI' f. 
Binaenaleyh sulha \aııın t 
lbir pakttır. Ve Amerı ed~ 
h . d "il. bil.kis lebtJl ~ı ıne eıı a dıl'ırı-
!kü Amerikanın barP f· ~ 
masını temine ımatuftu p# 

Jap0n hariciye na.zır~ oılf 
defi ve ııayesini bunda ıdi· .& 
lbir lisanla izah ooeııı• ·a~Y 
kik .. 1- "h er .,,,ııtll< ... ,re a uç u mı v ·"':" ,1 "-' 

tün faaliyeti Amertk8 ,ııd~ 
sında bırakmak no~1~e n 
l=tır. Jaoon har'ceni> ır. 
ı:ıaveve matuf olan ıı: lı /.~ 
raııın mahiyetini ı.Z~Je · 
!talyan ııazetesi corıı a~~ıe 
da dikkate lavık bir 111 ~ 
mıstır. Jılf'er ,'ı' 

Eu ııazeteye ı;ıöre. uc ~ 
ııünkü harp kars~s~da 1~ battı takip edcbılır. ııfC' b. 

1 - Harbe karsı t '{e ~ 
lı.ğını muhafaza eoer:b;. ıı~\ 
ıına şeridi seyreder '' ı,j!ıB~ f 
nin hezimetine karsı ete5 , 
O zaman, İtalyan_ l!3~ııııJ'~ 
Mihver devletlcrı l{,ıı"fl ~ 
adalarını ve Bcr~u fııl'al ~·. 
kaya verecekleroır. ded°Jı'~ f 
ya ve Ariantin'e va ~ 
duras ve Güyan AJ1J /. 

,~ 
lEMeZ. ·ıteı< 

2 - Amerika, tn:;.ı;;ı.ı' 11 
diki l!ibi ilrlısadl v . ... gt~Jıl •. ı1 

· esı •· """' eder. Bunun nelıc ~"'.'-
yahut da on ilci av .ııı~...<l 
takdirde Amerli<8 (i"'~t 
mahrum kalacak: f~ 
masasında ver aıac ıııl" 
ci derecede devlet tf1 iJI~ 
rtıceKtir. :trııil~ ı"ı 

3 - Amerika iS~ıe r 
tefik:i olarıık barbe)!iltere ~ı' 
lir. O takdirde İo 0erııeJ~ 
bcr mağlup ol~ca!l< tiC~iJI 
'bu mağl ubrvetin ııe b; 
lanmalıdır. ttJl"9 

. 

Ei!er Japıınva ""..~ 
( Devam!~ ~ı 

Blrtmızıı ~rl 
Hapımızıa ~ 

Uitı>I , 
Kadın nıua·feıe'1 

a<Yır ~·:ı;ı .1 ı~ 
• af' '~ 

"tll ~g sn•{.' •Zannederı d' e b•> ·t 
Jcr · ' Ieti ıncktep 

1 
rul 1,r

1 · 
• 1 • fnZ 3 ..,9 

allım erın 11 "'''"'~ 4el ,ı 
manikür ktı a. u goP jj.' 
kında bir taJl'l''. . .,;Je f ;t 

b• ....... ··p•·" 
Bu truı_ı~ı_n~ bir ~u ıı'''~ı 
dilm~dıgılll okllau.~aııı;l 
çocugowun n ıı•' ~uti.., ·u··· zaııı• o~,.,. 
gı ııııro .,_ıcriıı~...11.,. 
dın muallW"' şısı"'~••'' 
çocukların l<JIJ' - tJ b•· 
düşünceli ve •lı, 

· tiyorıııı. 
!arını ıs 



Sonlond1·a bom-' Mareşal dö Bono- Romanya sadece 
barrlımanına nun ispanya askeri iş birliği 

ait resmi tebliğ seyahati yapıyormuş ! 
13u sefer ölenlerin 
sayısı bir az _fa:ı:la 

h· Landra 14 (A.A.)- Hava ve da
d ıh emniyet ne1.arctleri tarafın • 
•n tebliğ edilmiştir: 
llüşnıanıu 13 - 14 ııecesi yap -

"ış oldutu ıaarra:ılar oldukça vit
lı lllilcyasta olınuşlW'. Bu .defa da 
~ndra ınıntaka~, ha taarruzlarıı1 
, •şlıca hedefini te~kil etmiştir. 
1••ıtuı!ib ~krsey ve simali garbi 

lı>.ıııtakaJarma da taarnu:lar yapıl
llıı~trr. Şimali şarkide ve diğer 
lıı.ıntakat..rda kilin bau şehirlerde 
lııüllfer;t ı...va tatınazları yapıl -
flııııtır. 

Londra ve ci•arıtMla evler, tica
i:;haııeler ve sanayi müessese -
t. 1n.!' ait binalar hasara uğraıuış-

r, Oiealecİıl ve yaralananların 
ltıi.k.ı.ru.ı ~tere1\ tam raporlar 
~rıiiz gelmemiştir. Maamafilt ö
lt nlerin miktarının g~en gccck.i
~ler.ı.,.. fazla olına•ından kor -
I l!J>aktaıhr. Ölenlerin ve yara
aııanlanıo ekserisi, bomba isabet 
tlıtıiş olan bir apartınıandadır. 
lııgiltereııin kontluklarının bazı 

:Oktalarına bombalar atılmış ise 
e bu bapbtki raporlar. basaraha 

-.ıcak bazı mahallere münhasır ol
~tUl\u ve telefat miktarının faz-

0lınadığuıı göstermektedir. 
h' lllersey mıotakasııula buı şe -
ti itlerde bir takını biıwlar ta.h -
. P edilmiştir. Şimali garbide ki
~ bir ~ehirde bafif .lıa>arıtt ika e-

llliştir. 
ı.J aralanan lana ınikhıırı az, ö -

letia miktarı ise daha azdır. 
tl~iınali sarkide kain iki şebir<h 
ti., er tahrip edilmiş ve bir takım 
ıı· arethaneler hasara uğramıştır. 
~kaç Yaralı ve ölü vardır. 

ı.,. 1""1Jeketin sair kısmmda vııkml 
l' he~ verilen hasarlar, e.hemnti -
~lsız ve telefat miktarı azdır. 
~·I\ iki dü.ıman taYrarMİ. tahrip 
t 1!111İştir. iki İngiliz avcı tayya-
1 tsı kaybolmuştur. Y a1nu pilot -
atı sağ ve salimdir. 

Gesaeral dö Gol'ün 
Çör çil' e telgrafı 

C. 4,,dra: 14 (A.A.) - Genen! de 
Cb UUe.. 10 ilkleşrinde Dualadan B. 
""-""'hiJıe aşağıdakı telgrafı g0oder
·-.ı.ır· 
!) . 

bit """an kontrolu altında bulunllllJ'aD 
1ltı rra.ruıız toprağından size ve lı:ıgılız 
~. Darat.orıuğunun kahraman milletlerl
?lı' nıbat zafere kadar müttefiklerin ya
,_., başında harbe devam etmeğe söz 
b~l'n l~ milyon FraBStZ veya Fransız 
t!ı. 8Ye ıdaresi altında bulunanlar na-
1.f~na tarn itimat ve sadık dostluğumun 
~ini takd im ederim. 

~, -. Churchill General de Gaulle'e ıu 
vabı verm'iştir. 

gi~elgrafınızı büyük bir sevinçle aldım. 
~ Ve ınücadeleye sonuna kadar bi
~ le devam kararında bulunan bütüo 
ları fl&zlara samimi temennilerimi yoL. 
"e rn. hofaniaların hepsi aşılıncıya kadar 
~ da\'amızm zaferini birlikte idrAk: 
>a. ~etirn.iz zamana kadar azimle 7an 
j~ rı~ sebat edeceğiz. 
ır ıtiJafname imzalaodı 

s::,"'na 14 ( A.A.) - Stefani ajan-
~an: 

ıet~n !?ünlerde Roma'da m~tat 
vaııltıalarmı akdetmiş olan İtal -
~oın: Macar muhtelit mübadele 
!it 'SVonu mesaisini ikmal etmis
lt;,'11.facar heyeti reisi B. Niclcl ile 
~~an heyeti reisi avandan Gi -
~.ın•ni akdedlm.İ$ olan iilaflan $. -alaınıslardır. 
· tkta konsoloshaneıer 

hasara uğradı 
!<,"~ ' . l;~. - "lıng: 14 (A. A.) - Reutcr a-

ınd<.ı.n· J . 
ltıitıaPon tayyareleri tarafından Kun: 
11.ı ." Şehrinin bombardımanı esnasın-

~ıne1"k · ıc:ııo~-ı. 1 a, Ingiltere ve Almanya kon-
i ·•ıan • 
<ıt~ c.'"'· ı ha!i!ce hasara uğram.ış-

•ııı J 
tlta1t .aııon tayyareleri alçaktan u-
"hi ll'ıut.eaddıt bombalar atmışlar ve 

"de 
\>{'rr, lntltıurı. tahnba.tcı. aebebiyet 

l;lerdir. 

C: Yeni tayin 
tar;~l'rırükler umum müdürlüi!üne 
ı:ı, : sub.>si müdürü B. Pertev 1 

lst l\ tavin olunmuştur. 
"llıı ~nbul vas meyva ve sebze ta
'llıu;ıv tıs kooperatifi umum müdür 
~&ki!!lıı B. Baha Ticaret Vekaleti 
ıııu~ atlandırma umum müdür 
~ vın ıtı:.ne tayin olunmustur. 

•tıh s ----------
t\l'\ı' lllh ~ ünCU Hukuk hakunlı.ğl-

4 de.\;: nıahkememizin 34/437 sayı
~ t llf:' he:ıcz dılen ve hillen Bakır
'"i:raz.ı Akliye hastanesind tahtı 
' ~ bulunan Safter Kasar'a te

'&nası Duhter Kas.rın veli tayın 
~ Qlw..--

Madrit 14 (A.A.) - İtalyan ma
reşali ~ Bono. Toledoda Alkazar 
saravının hara.helerini ziyaret e'
mistir. ·rolEdo müdafii Mareşal 
Moscardo ve nazır Camıero İtalyan 
mareş<İİine refakat etırruslerdir. 

Madride dönüşunde Mareşal de 
Bono İtalyan büyük elçısı tara -
fın<:lan verilen aksam yemei!ınde 
hazır bulunmuştur. Ziyafetten son
ra bır resmi ka'bul yapılmıstır. Res
mı kabulde de dahiliye nazırı ile 
sair hüklırnet azaları. Alman bü
yük elcisi ve diğer bazı >ahsıvet
ler bulunmuslardır. 

Tavvare ile Sevillava harc'ket 
eden Maresal de Bono, ora<la bir 
müddet kaldıktan sonra Grenada
ya l?«ll!Cektır. 

Hindiçini ila Siyam 
münasebeti 

Tokio 14 (A.A.) - D. N. B : 
Fransız Hindicinisinde bulunan 

J anon heV'('tinin şefi sıfatile Hin -
cbeini ile J anonya arasındaki an
laşmayı imza eden General N1şi
hara evvelsi ııün Toıkyuya ııelmiş
tır. 

Tokyo Allaha Şir!iıun ııazeteııi 

General Nisihara ile yaptığı bir 
mulillratı vermektedir. Generalin 
şahsi müsahedelerine ~. Siaanla 
Hınd:içını arasındaki E?erıımlık u
mumıvetle zanned:ildi.ğı kadar va
hirrı deitildtr. 

Bükreı polisinde 
Demirmuhafızlar 

Bükres 14 (A.A.) - Emniyet u
mum m\!dürü, demir m<Mıafızlann 
tevlı:i1at vaımuısmı yasak etmış -
tır. Bundan böyle teWciiat ancaık 
bır tevıkıf mü:ze<lolı:erine ıstinaden 

hareket eden makamlar tarafın
dan 1'8Pılacaktır. 

Bu tedbir. ı:ıetrol endüstrisiıı.de 
çalışan İnıtittz:leri tevCif eden dıe
:ınır mnhafıziarm haPek:etlerındeıt 
Sonra almmıştu-. 

Buna ınukatıil 600 demir mııha
bz .BükrE$ po2is kııdroııwıa alına
caık.tu-. .,.------4W"-- ._, 'LftLlL\Ll_. LAJ.>.Z 

SJn deniz har
binin tafsHa ··ı 

( l it>ci sahifeden devam ) 
ıtil:iz deniz fi1osu ııörüıımüs'tür. 
11 - 12 ıeşnrnevvel gecesı, Malta
nm sarlonda devri'V"! ırezmekte o
lan ve 3 torpidodan mürekkep bu
lunan bir İtalyan filoti113.sı. düş -
man filosunu ııörmüştür. Bırınci 
muhrlbın kumandanı derhal taar
ruz etmeii:e ıkarar verınlşti.r. Filo -
tillivı sevk ve idare eden borpido 
ancm< 600 ((ln hacmınde idi. Bu 
tornido. büyUlı;: bir İıutilız kruva
zörüne 700 metre kadar yaklaş -
mış ve üç tıornil atmıştır. Torpiller 
tam hedefe iıııı.bet etmişir. 

İalyan ((lrpida;u birkM; top da 
atmıs ve toplar düsman ıtemısne 
isabe etmiştir. Hasara uğrıyan 
düsman j!{!ltl.İsi sür'ale hatmıya 
baslamıştır. 

Küciiık torpido filosunun mev
cudiyeti meydana cıkınca İnıtiliz 
eemileri büyük çaptaki tonlarile 
endaht emei!e başlamışlardır. Fi
loillava kumanda eden ((lrpitoya 
isabet vaki olinuş ise de ((lrpido 
son dakikava kadar haroe devam 
etmiştir. Küçük cüzü tamın ılruman· 
danı ı?emi ile beraber batmadan 
evvel büün mürettebatı cıkanrus 
ve bunlar diğer bir İtalv~n ((lr -
pidosu tarafından ahmnıştır. 

Üc İtalyan torpidosunun taar -
ruwna ul'rrarnıs olan filonun imda
dına diğer bir takım cüzütamlar 
ııelmis olmasına raibnen muharebe 
devam etmiştir. 

Muharebeye iştirak etmiş olqn 
bahrivelilerin anlattrklarına ııöre 

batan İnı?iliz kruvazöründen baş
ka diğer bir takım İnııiliz cüziı -
tamları da hasara uğramıstır. 

İtalya ntornidosu tarafından ba
tırılmıs olan kruvazör Neptune sı
nıfına mensup ve 7270 ((ln hac -
mJJd\! idi. 

İcind' cıkan gjddetli bir vanıım 
vüzünden atıl bir halde kalan bir 1 

İtalyan muhribinin başka bir muh
rip tarafından cer edilmesi mec- ı 
bııriyeti hasıl olmu.stu, faıkat, 12 
tC'srinievvel fecir vakti artık volu
na devam etmesi imkam kalma
mı.s olduı!undan izzat mürette -
batı tarafından .berhava edilın1$tir.I 

12 tesrinievwl sabahı İ~liz 
deniz lcıuvvetleri hareket üslerine, 
do{(ru ~ilmi41el'd.ir. 

Bükreş matbuatının 
işgal hakkındaki 

mütaleası 
Bükreş 14 (A.A.) - D. N. B. a

jansının hususi muhabiri bildıri
vor: 

Gazetelerin pazar ııünkü nüs
haları, Romanvaya l?Önderilen Al
man askeri heyeti bakkmda uzun 
yazılar nesretmektedir. 

İki snne kapalı durduktan sonra 
lejyonerlerın ııazetesi olarak ve
nıden çıJ<Jmıya ~lıy;ın Curentul, 
Alman ordusunun \Tiyanada ıka -
rarlaştırılan müsbct işbirliğinin ta
bii bır neticesi olarak Romanvada 
bulunduğunu tebarüz ettirerek 
diyor ki: 
Romanvanın mihvere ijtiha-kı 

yalnız iktısat ve kültür münase -
betlerini kuvvetlendırmekle kal -
mamış fakat avni öküde sıkı bir 
siyasi ve askeri bağlılık yaratmış
tır. Bunu unutmayalım. Roman -
yanın arazi tamamlığ'ı icin verilen 
garanti, Alman - Rumen isbirliv
nin baslıca rehinesi olan teknik ve 
askeri hususatın ameli bir surette 
venıden l?Özden gecırılmcsini icap 
ettırmektedir. 

Tuna havzasında sulhun ida -
mesi hakkındaki sarsılmaz karar, 
iJrtısadi ve siyasi münasebetlerin 
sulh icinde inkisaf edemiyece.i!ini 
zannedenlere bir ihtardır. 

Alman fencileri son zamanlar
daki tecrübelerini bize öğretece<k
lerdir. 

Lejyon Romanvası ile mihver 
devletleri arasındaki bu müna -
sebetleri l?Öz önüntle tutan hiç 
kimse bu askeri iıtbirlii!i ıkarşısında 
hayret edemez. * Belgrad 14 (A.A.)- Cenubi 
Sıı:ıbistandan Yunanistana Jooyun, 
keçi ve emsali hayvanların ihracı 
halclunda Yugıc»lavya ile Yuna -
nistan arasmda bir anlaşma ya
pılzmştır. 

(1 •ll•i:Z•l !i ij:f-1] 
Harp karşısında 
Birleıik Amerika 

(2 inci sahifeden devam) 
nevralarla Arnerikanm 'harp dı -
sında ıkalmasını temin edecekle -
rine inanıvorlarsa, Amerikayı hiç 
tanımıyorlar demektir. Çünkü 
bunlar, Ameril<avı harpten uzakta 
tutmak şöyle dursun, Amerikayı 
harbe sürü.kliyecek sözlerdir. J a-

non haricıye nazırının sözlerinde A
merikanın haysiyetini rencİ<k! dee
cek bir tehdit vardır. Bir harıcıve 
nazırının bu sözleri söylemesı, en 
hafif tabirle ı?aftır. 

Fakat daha büyük ııaf, resmi tel
kinle yazıldıitı bildirilen İtalyan 
maıkalesinde seziliyor. Cornale 
d'İtalya, rnmver devletlerini, artrk 
harıbi kazanmış ve Amer!ka kıt'a
sının mukadderatını tayin edecek 
bir vaziyette llibi ırösterm&tedir. 
Amerika uslu durursa, yaibnada 
ona da bir pay verilecektir. Uslu 
dUI11T1azsa, sucuna ıröre ceza gö
recektir. Bir mihver zaferinin A
mer>ka için ne demek olacağım 
Arnerikalılarm gözleri önünde be
lirten ıbu levhayı çizerken, Mak -
yavel'in oğulları. büyük cetlerinin 
zarafetini ııösterememişlerdir. 
Alınan va. Amerikalıları anla -

makta ısrar ettiği içindir 'ki, Ame
rika, 1914 harbine iştirak etmişti. 
İmpara((lrluk Almanyası, Amer;ka 
milletinin psl'kolojisini anlıyama
d:ı. Amerika hükumetinin noliti -
kasını kavrıyamadı. Aımerikanm 
iktısadi ve askeri kuvvetini istfü
faf etti. Şimdi de mihver noliti -
kasının avni hataları yapmakta 
olduğu .görülüvor. İtalyan ıtazetesi, 
Amerikanın kara kuvveti olma -
dıi!ını ve ikive bölünecek donan
masının büvük bir kuvvet ifade 
etmiveceihni yazarak Amerika -
nın harp notansiyelryle istihfaf et
mek istivor. 

Bu Amerika meselesinde mih -
ver oolitikacıları beceri·ksiz iseler. 
herhalde mıhvcr erkiınıharbive -
!eri ve mihver iktısateıları ıtafil 
olmasalar ırerektir. Amerika. son
suz ham ma<ldelcrile ımuazzanı en
düstrisile dünya muvazenesinde 
en büvük a.iıırhktır. Bu kuvvetle 
ve bu teskil3.tla. haııbe istir&k et
ii!ı takdirde rnaklup olmasına im
kfuı tasavvur edilemez. Bu muaz
zam kuvvetli istilıfaf etmek, im:na
ratorluk Almanyasını hezimete 
-ırötüren yol fuıerıru:l2 yürümek de
mektir 

lsoN24SAATI 
içindeki 

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

Telbis eden: MUAMMER ALATUR. 

Romanyanıa Almanlar tarafın
dan isJ?ali günün en mühim me -
selesi olarak devam ediyor. Gene
ral Beise! kwıtandasındaki 150 Al
man zabiti Bükreşe gelmiştir. Bu 
zabitler, Romanyaya gelmekte o
lan iki Alman fırkas111ın kadrosn
nu teşkil edecektir. Biikreşte •ce
sor MihaiJ. kışlası, umumi karar
gah oiacaktır. 

Arad, Caransebes ye Tamışvar
da Rllmen kıt'aları kışlaları tabli
ye etmekte, bu binalar Alman kıt
aları için hazırlanmaktadır. 

Bükreşteki Alman kolonisi, Al
man zabitleri şerefine dün akşam 
bir resmi kabul tertip etmiştir. 

Romanya maliye nezareti, Al
man fırkalarının masrafı için tak
riben 18 milyon İngiliz liralık tah
sisat ayırmıştır. 

YENİ KIT'ALAR GELİYOR 
Bükreste ayrıca bulunan Alman 

askeri heyetinde üç tümgeneral ve 
11 zabit bulunmaktadır. Bu he -
yet, evvelce Holandayı işgal eden 
Alman ordusu kun1andanı Gene
ral Hansenin riyasetinde bulun -
maktadır. 

Bugüne kadar Romanyaya gel
miş bulunan AJman askerjnin nıcv· 
cudü 20 bin kadar tahmin ediliyor. 
Fakat, daha bir çok trenler Ta -
mışvar ve Breşovadan geçmiştir. 
Bu !Tenler Macaristan yolu ile 
gelmektedir. 

İlk Alman kıt'aları dün sabah 
Bükreşe vasıl olmuştur. Bir çok 
yeni Alman kıt'aları da mavna -
!arla Tuna limanlarına ııelmistir. 

RUMEN RESMi TEBLİ(;İ 
Biikrestc, Rumen büki'ımeli bir 

resmi tebliğ neşrederek, bundan 
evvelki l<abinenin, ordunun teç
hizi ve taı;mi için Almanyadan 
yardım istediğini ve şimdiki dev
let reisi General Antoueskonun bu 
fikri iyi bulduğunu bildirmekte
dir. Vuku bulan daveti, Alman bü
kilmetinin samimiyetle kabul et
tiği il§.ve edilmektedir. 

Romanyadaki Macar ekalliyet
Ierinin zuliim g-ördüğü yolondaki 
MacaT iddiası Viyana hakemliğine 
lıava'le edilmişti. Macar hükumeti 
bu mevzuun Macar matbuatında 
münakaşa edilmemesini temin et
miıtör. 

Belgraddan verilen bir habere 
göre, Yuı?oslavyadan geçerek Ro
manyayı Tiryesteye ballıvan oto
mobil yolunun inşası proiesi tat· 
bik edilmek üzeredir. Yolun, Ro
manyadan geçecek kısB\1 ltakkın
da Yugoslavlarla Rumen makam
lan hali müzakerededir. 

JAPONYADATEZAIIÜRAT 
Almanya, İtalya ve japonya a

rasında yeni paktın imzası dolayı
sile, dün iaponyada tezahürat ya
pılmıştır. Tokyoda alb büyük mey
danda ve diğer şehirlerde toplantı
lar yapılınış ve bu toplantılara 
200 binden fada halk iştirak et
miştir. Hükfünct erkiinı, Alman ve 
İtalyan elcileri söz söylemi~ler -
dir. japon hariciye nll2m da üçler 
paktını metheden bir nutuk söy
lemiştir. 

AEMRİKANIN KARARI 
Ruzvelt dün söyledif:i mühim 

nulrunda, Amerikanın, İngiltere
ye elinden gelen her türlü yardı
mı yapacağını, Amerikanın milli 
müdafaa hazırlıktan yaptığın, har
be hazr olmanıa sulh garantisi ol
duğwıu tebarüz ettirmiştir. Ruz
veltin nutku iri bir tesir bırak -
mıc;;:tır, 

Bir Amerikan askeri heyeti tay
yare ile Londraya gelmiştir. Bu 
heyet İnl?İlteredeki hava müdafaa 
tertibatını tl!tkik edecektir 

Amerika hariciye nazırı Hull u
zak şarktaki Amerikan tebaasını 
almak üzere, pek yalanda iki trans
atlantik ve diğer vapurlar gönde
riteceiHni ı:r&'Zetecilere söylemiştir. 

Bulgar Kralı Boris harbiye na
zınnı kabol ederek bir müddet gö
rilşmüstür. Alman maarif nazın .. 
nın, yakında Bulgaristana gele -
ceği öğrenilmiştir. 

DENİZ MUHAREBESİ 
12 ilktesrin gecesi Malta civarın

da mi.lhim bir deni1 harbi olmuş
tur. Rcmada ne>rcdilen bir tebliğe 
göre, devriye gezen İtalyan torpi
tolar. İnl!iliz deniz kuvvetlerine 
taarruz etmişlerdir. N eptun tipinde 
olması muhtemel bir İn~iliz kruva
zörünün babnldığı iddia edilmek
tedir. Diğer birkac İnııiliz gemisi 
de ha•ara uğrahlmıshr. İtalyanlar 
her biri 600 tonluk iki toroito ile 
1400 tonluk bir destroyer kaybet
mff.;1Prdir. 

İtalyan tayyareleri, ayrıca. ln
ııiliz donanmaSlnı bombardıman 
etmişler. bir İn!(iliz ta.,....are ge -
misi ile bir kruvazörü hasara uğ
rat'?lı<lardır. 

İtalyanlar, ayrıca iki İngiliz tey
yar"'•i de diişllrdtiklerlnl ldclia &

diyorlar. 
Sudanda, şiman Afrikada, Sldl 

llerranlde (Ml>qpn•Jar <>lıııııflu. 

Sovyetlerin 
• • 

vazıyetı 
arzusu karşısında bu paktın ne 
dereceye kadar mliessir ve bu ar
ZUDUll ne derec:eye kadar hayaH 
veya hakiki oldnğunu izah ayrı 
bir bahistir. Böyle olmakla bera
ber, bunu ayrrea tayin edecek ve 
en doğruyu, ea hakikiyi gözönü
ne koyacak olan da zaman ve va
kıalardır. 

Halbuki, Sovyet Rusyanın üç
yüz elli yıllık tarih boyunca Ka
radeniz, Tuna ve Balkanlarla, Bo
ğazlar hakkında muhafaza ettijii 
değişmez bir siyaset vardır. Ve .. 
Boğazlar kendi elinde bulunma· 
dıkça buranın en hakiki sahibi 
olarak da Türkiyeyi tanımış, tercih 
eylemis ve diğer her türlü hare
ket karşısında muhalefet ve fili 
ademi tasvip izhar eylemiştir. 

Bilhassa Boğazlar ve İstanbul 
mevzuu üzerinde Sovyet Rusya
mn Almanya ile anlaşn1ası ancak 
bu bölgelerin biitiiıı emniyet sa
haları ile birlikle Sovyet Rusyaya 
terkine Almanların muvafakat 
etmeleri ile miimkündiir. Halbuki, 
böyle bir itilafa da imkan yoktıu. 
İtalyanın mahut •Akdeniz gölü• 
siyasetini bir tarafa bırakmak şar
tile böyle bir muvafakate hcrşeyin 
başında Alnıanyanın •şarka doğ
ru~ siyaseti manidir. Belıemehal 
Arap şibhiceziresine, Irak ve Hin
distana gitmek istiyen ve bunu bir 
asırlık tarihi içinde ana siyaset 
ittihaz eden Almanyanın bu siya
setinin tahakkuk edebilmesi için 
Boğazların ve Anadolu geçitlerinin 
Sovvet değil, Alman nüfuz ve 
hükmü altında bulunması lazım
dır. Halbuki, Sovyet Rusya da 
Baltıktaki nefes penceresi bilhassa 
kapandıktan sonra Karadeniz, Bo
ğazlar ve İstanbul hakkında Al -
manya ile tam bir tı-zat vaziyetin
de bulunmak mecburiyetindedir. 
Aksi hali kabul etme>i pe,in bir 
intiharı kabul etmesi demek olur. 
Almanyanın İngiliz imparatorlu
ğunu Asya ve Afrikada yenn1ek 
için İtalya ile birlikte Boğazları, 
İstanbulu, Anadoluyu yarıp geç
mesine ve mağlUbiyet işini tamam· 
Jadıktan sonra Boğazlar, İstanbul 
ve Karadeniz - Akdeniz Sovyet 
muvasalası üzerinde Sovyct Rus
yaya bazı tavizlerde bulunmak 
hususunda bir mutabakat elde et
miş olması da müşkiildür. 

NihaJ•et, So\•yet Rusya galip bir 
Almanyanın bilhassa As:va ve Af
rikada İngiltereyi yendikten ve 
buralara yerleştikten sonra Sov
yet Rusyaya Boğazlarda, İstanbul
da bir bak değil, zırnık bile tanı
mıyacağıuı takdir etmek mevk.iin
de olmak gerektir. 

İngiltereyi yenmek için İstan
bul ve Boğazlar üzerinde Sovyet 
Rusya ile Almanyanm miişterek 
bir hareket yapmak hususunda 
mutabık kalmış olmaları ihtimali 
de mevzuu bahsolamaz. Çünkü 
hareket halinde olmasa bile netice 
halinde iki tarafın menfaati yek
diğerine zıttır. O halde göriilüyor 
ki, Boğazlzr, İstanbul ve Türkiye 
hakkında farzımuhal olarak dahi 
Sovyct Rusya ve Almanyanın gı
yabi bir taksim karan vermeleri
ne davalarının istikbali bakımın -
dan imkan yoktur. Çünkü, Asyaya 
bakim olmak sevdasındaki bir 
Almanyaya İstanbul - Boğazlar -
Anadolu yolu lazımdır. Ve .. yine 
yaşamak, kendi emniyetini mu -
hafaza ve müdafaa eylemek niye
tinde olan bir Sovyet Rnsya için 
de böyle bir hareketi tasvibe im
kan yoktur. O halde, Boğazlar -
İstanbul - Anadolu yolu üzerinde 
bir Alman - Sovyet anlaşması muh
temel değildir. Saniyen her türlü 
ihtimal karşısında Türkiyenin biz
zat kendisini müdafaa etmesi gi
bi muanam ve harbin mukadde
ratını her hnsusta değiştirebilecek 
bir kudretin Trakya - Boğazlar -
İstanbul - Anadolu üzerinde dn
ruşu vardır ki bu muanam kud
retin yet·inden sökülüp zorlanma
sını göze almak ne Almanya, ne 
şu ve ne de bu devlet için kolay 
değildir. 

O halde ikinci sorunun tahliline 
gelelim. Yani, Sovyet Rusyanın 
bir mutavaat hali arzedip etmeme
si keyfiyetine. Bir dereceye ve bir 
noktaya kadar hu varittir. Sovyet 
Rusya iki ateş tehdidi arasında 
bulunmakta ve Almanlar bu teh
ditten istifade ederek Romanyaya 
yerleşmis ve Karadenizc inmiş -
!erdir. Ancak, Sovyct Rusyanın 
sükut ve kayıtsız görünüsü daha 
ne vakte kadar ve hangi noktalara 
kadar devam edebilir?. Bizim şah
si kanaatimizce Sovyetler harp 
dışı vaziyetlerini muhafaza eyle
mek ve Almanyanın yorulması 
karşısında daha ziyade kuvvetlen
mek için belki biraz daha feda -
karlığa, mutavaat ve sükUta ta -
hammiil edecekler; Ahnan ve 
İtalyanların Balkanlardaki muh
temel hareketlerine karşı kayıtsız 
kalacaklardır. Fakat, dava Boğa:ıı
lar - İsta.nbul istikametine çevril
diği ve Anadolu - Mısır - kak he
defini güttüğü vakit bana taham
miil. eylo;ıelcrini •niyetleri ne 
olarsa olsun imkAnsıg röröriis.. 

Beşiktaş-Galat sa~~a 
maçı nasıl oldu? 

OyundaBeşiktaşın muvaffakıyet, 
Lik maçlarından Galatasaray -

Beşiktaş karş;laşması dün. beş bin 
seyirci önünde Şeref stadında ya
pıldı. Beşiktaşlılar iyi oynadılar 
ve Galatasaraylıları kolayca mağ -
liıp ettiler. Galatasaray dün iyi 
oynamadı. Sali'ıhattin açığını çok 
ihmal etti. Sarafim de bütün pas
ları kaçırdı. 
Galatasarayın ihtiyat kaleci ile 

oynaması da oyun üzerine müessir 
olm~tur. Hızırın arasıra göster -
diği dikkatsizlik Beşiktas rnuha
cimlerine daha ziyade cesaret ve
riyordu. 

Galatasaray bekleri her an geri 
oynamağa ve haflarla irtibatı kay
betmeğe mecbur kalmıştır. 

Oyuna 15,40 da Ahmet Ademin 
idaresinde Galatasaray başlamış -
tır. Fakat bidayetten itibaren ha
kimiyeti ele alan Be iktaş üstüste 
yapığı hücumların ilk semeresini 
16 ıncı dakikada İbrahimin, direğe 
vurup, geri ııelen topa attıih güzel 
bir şutla görmüş ve bu şekilde dev
reyi galip bitirmiye muvaffak ol
ımuştur. 

İkinci devrede rüzgar kal"lısında 
oynamasına raıtmen, Beşiktaş yi
ne tehlikeli olmaktaydı. Nitekim 
on altıncı dakikada solarığ•n şu
tuna bir avak cıkaran Esfak. ken
di takım: na ikinci golü de yapmış
tır 

Bundan sonra Galatasaravın 

seyrek akınları ııörülmüsse de. 
bir netice alınamamıştır. 29 uneu 
dakikada Şeref güzel bir sutla ü
çüncü sav·vı da çıkarmıştır. Gala
ta~arav ~eref ~lünü, oyunun bit
m<'sine sekiz dakika kala Sarafi
min karı•ıklıktan istifade etmesile 
yaumıstır. 

Beı;iktas: Mehmet Ali, Yavuz, 
Enver, Hüsevin, Halil, Rifat Şakir, 
Hakkı. İbrahim. Şeref, Şükrü. 

Galatasarav: Hızır. Faruk, Ad -
nan. Musa. Enver, E~fa-k, Salim, 
Salfı.hattin, Gündüz, Buduri, Sara
fim. 

BEYOOLUSPOR 4 - VEFA 1 
Büyük maçtan evvel Beyoğlu-

İzinsiz şarkı söyliyen 
ecnebi bar artistleri 
Ecnebi tebaalı artistlerin bar -

!arda çalıstırılınaları menedilm~ 
olduğu halde Beyoğlunda bazı bar 
ve calınlı yerlerin gizlice yabancı 
artist kullanmağa teşebbüs ettik
leri haber alınarak ehemmiyetle 
kontrollere ııecilrniştir. Evvelki ge
ce yapılan kontrollerde de manıf 
bir barda Fransız tebaasından Ra
şe! isminde bir artistin ruhsatsız 
sarkı sövlediin ırörülmüştür. Ra
şe! müddeiumumiliğe teslim olu
narırl< Sultanah.met birinci S'Ulh ce
za mahkemesine sevkedilmiştir. 

Muhakeme kendisine 'beş lira 
.para cezası vermis ve icrayı san
attan da mepetmistir. 

--<>-
Fıtnatın türbesinin tanzimine 

dün ba§lanıldı 
Meshızr şaire bayan Fitnatın E

vüpte'ki türbesinin tamir ve tan
zim olunması maarif Vekaletince 
lı:ararlastınlrnıstı. 

Vekalet; Eyüp iandarma kuman
danlığı ve mal müdürlüi!ü kar -
515ında bulunan bu türbeyi tamir, 
tanzim isine dünden iti-baren bas
Iımııstır. 

Tiil"be en kısa bir zamanda en 
ııüzel sir sekle sokulacaktır. 

Böyle bir imkiin ancak Sovyet 
Rnsyamn harbe girmemek için 
kendi silahını dahi teslime hazır 
bulundn~ gibi bir fikrin kuvvet
lenip yayılmasına fırsat verebilir 
ki böyle bir vaziyetin Sovyet Rus
yanın bizzat müs_takbcl bavatiyeti 
ve emniyeti bakımından yarataca
ğı korkunc akıbet de meydanda
dır. Herhalde komşumuz ve dos
tumuz Sovyet Rusyanın konuşma
sı, hadiseler karşısındaki müstak
bel battı hareketini aydınlatması 
zamanı gelmiştir. 

Bize gelince; ihtimalle. ne olur
sa olsun Türkiycnin battı hareketi 
milli bir siyaset halinde tecelli ve 
tezahür ctıni,tir. Yeniden yapaca
ğunız ve muayyen hatb hareketi
mize ilave edeceğimiz hiçbir yeni 
~y yoktur. 

Tecavüze uğradığımız giin mü
tecavize, tecavüz nereden ve kim· 
den ~elirse gelsin tarih boyunca 
kazandıifımız zaferlere daha par
lak ve daha keskin zaferler ekle
xnek irin silihımız elimi1de, ma
neviyatımız yerinde celik gibi 
sert, kaya gibi dik ve Milli Sefin 
etrafında tek duruyor ve her karış 
toprağ"mıızın emniyet ve se18ıme
tini inanla beklivoruz 

ETEM İZZET BENİCE 

spor ile Vefa oynamışlardır. Be -
yoğlusnor birinci devreyi 2 - O ga
lip bitirdikten sonra, ikinci devre
de iki gol daha atmış ve bir gol 
yem.İ$ ve maçı 4 - 1 kazarunıştır. 

i. SPOR 3 - ALTINTl.!(; 3 
Şeref stadında ilk maçı İstanbu ı 

sporla Altıntuğ yapmı.<;lardır. Bi
rinci devreyi Istanbulsnor 3 - 2 
galip bitirmiş, ikinci haftaymda 
Altıntuğ bir gol yaparak beraber
liği temin etm~tir. 
FENERBAHÇE 2 - BEYKOZ O 
Dün yapılan lik maçları içinde 

Kadıköyündcki Fen!'rb<lhçe - Bey
koz maçı da ehemınivetli idi. Bey
l<oz daima iyi takımlar karı;.sında 
ımuvaffak olmakla istihar etm~ ol
duğundan Fenerliler mara çok e
hemmiyet veriyorlardı. 

Birinci devre, her iki tarafın dıt 
QC>k çalıcmasına raltmen golsüz geç. 
miştir. İkinci devrede oldukça gay
ret sarfetmive meclıur kalan Fe
nerbahçe 25 inci dakikada N acinin 
ve 4-0 ıncı dakikada da Niyazinim 
ayağile iki gol çık~ ve 2 - O 
galip gelmiştir. 

Fenerbahçe: Nuri, Muzaffer, 
Lebip, ömer, Esat. Fikret, K. Fik
ret, Naci, Yaşar, Niyazi, Basri. 

Beykoz: Hayri, Bahadır, Sadet
tin, Cahit, Kemal, Mehmet, Tu -
ran, Kamuran ~ahap, Ali. Kazım. 
SÜLETMANİYE 2 - T. KAPI 2 
FenePbahçe stadında · ilk maçı 

Sü!eyma.niye ile Topkapı yapmııı
lardır. Her iki taraf da çok gay -
ret sarfetmelerine raltmen ik~er 
gol çıkararak yeniş<'memislerdir. 

ATLETİZM ŞAMPİYONASI 
Asker imektepler arasındaki at

letizm şampiyonasına dün de de
vam edilmiştir. Neticeler şunlar -
dır. 

1500 metre: Cavit, Sıtkı, Şim~ek 
4.38 

Urun atlama: Mehmet, Yaşar, 

Cemal 6,62. 
Disk: Hayri, Nadi , Emin 37.61 
200 metre: Halit, Mehmet, Hı' 

23,3 
Derecelerin hepsi yeni rekordur 

Fotoğraf ve f!i"n m:..1-

zemesi ba.ıalı 
( 1 inci salıifed• n deı-.ıın ) 

bu hususta tetkiklere geçilmistir. 
Tetkikat neticesinde yakında fo
toğraf ve film malzemesine de 
narh konacaktır. 

Bu kabil malzemeden en fazla 
kartpostallar ile camlar vr rrz:ı· 
lar artmıştır. Mesela 15 gün e,·,·e
line kadar 100 kuruş olan ~artpos
tal kutuları 120 kuruşa satılmakta 
iken bugiin 280 kuruşa çıkmı~tır. 

90 lık camlar da 150 ye fırla -
mıştır. 

9Xl2 lik camların düzinesi 80 
knnıştan 120 - 125 kuru'a )'Ük,rl
miştir. Ağır ağrandisn1an k3j!ıtları 
iizerinde de yüzde 50 ye yakın bir 
zam olduğu göriilınü~tür. Fiatların 
artmasına bilhassa mutavassıtla~ 
rın mevdan verdikleri de anlaşıl
maktadır. .................. -= 

l-1azin bir irtihal 
Merhum Asir mutasarrıf ve kuman

danı General Rifatın ~i, merhum Kas
tamonu mebusu İzzeddinin, sabık Ma
arif nazın Fahreddinin yengeleri, Top
rak mahsulleri Ofisi Umum mtidilr 
muavini Şakir Ritat ve Saza.mas ıir

keti mühendisi Hamid Rilat Turalini.n 
anneleri, Beyoflu merkez hekimi Ke· 
mal Somer ve Gelibolu eşrafından 

Burhaneddin Tannöverin kayınvalide
leri ve mühendis Necdet Eraslanın bü
yük kayınvalidesi Bayan Neyyire Ri!at 
Tura! vefat etmistir. 

Cenazesi (15 teşrinievvel 940) 5aıl 

eünil Şişlide, Samanyolu, Mehtap »0-

kak Nur apartunarun tiç numaralı da._ 
iresinden kaldırılacak, öğle namazı 

Teşvik.iye camiinde kılındıktan sonra 
Feriköy aile kabristanına defnedile
cektir. Merhumeye mağfiret temenni 
derken ailesi erkanına sağlık diler, ta
ziytlerimizi sunarız. 

Sancai"ına ŞAN ... 
Söncii.~une ZAFER .•. 
l\lilletlno ŞEREF 

KAZANDIRAN 

TQrkün ebedi 
Kahramanlık destanı 

ÇANAKKALE 
GEÇİLMEZ 

Törkçe sözlü ve ~arialı - Büyük 
FİLM 

Pek yakında 

Ta _simsine-mda 
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Müferrih ve midevidir !liDE Ye BARSAKLARI temizler, ahftırmıu: ve yormaz. l\IAZON isim ve HOROS markuına dikkat. 

HiKAYE 
Leyla ile Mecnun 

1 Yazan: REŞAT FEYZİ 1 
- Siz, Leylfı ile Mecnun hika- , 

yesini okudunuz mu?. 
Gene kadın uzun kirpiklerini in

direrek sordu: 
- Neden öf(rerunek istediniz?. 
- Bakln neden? Çünkü, o hi-

kayede de, Levlfı. Mecnunu o kadar 
çok üzer iki, zavallı delikanlı ni
hayet deliye döner. 

- Pckiı!a, öyle ise adıru deli 
kovsa idi .. 

- Zaten delidir .. 
Genç kadın bir kahkaha attı: 
- A ... Mecnun. deli mi deınek-

tiı:?. 
- Tabii ya .. 
- Ne ı;ıarip su eski lisan?. Na-

611 öl!:renirlermiş?. 
Hikmet ava/ıa 'kalktı. Süheylaya 

dokru birkac adıım attı: 
- Ne ise, dedi, 'bunları bıraka

lım, şimdi .. Fakat, asıl öitreımıek 
istedii!:im sevi izah etmelisiniz. O 
llksarn. sizi tam iki saat bekledil!:im 
halde ııelmediniz. öyle üzüldüm. 
öyle üzüldüm ki. sorımaym .. Ade
ta deliye döndüm. 

- Vah vah canım .. 
- Siz, halfı isin alavmdasınız. 
- Havil" .. Şunun için acıvorum 

ki, madem bir saat beklediniz ve 
ben ı.ıelmedim. O halde. ı.ıitmeli 
l.diniz. İkinci lbir saat daha bek -
lernel!:e lüzum var mıvdı?. 

Hilanet icini cekti. Gene kadının 
saclarına dikkatli dikkatli lbaka -
rak: 

- Çok katı vüreklisiniz. dedi .. 
Size bir türlü inand1rarnadıihm 
şey, sizi sevdiğimdir. Siz, hiç öm
rünüzde sevmediniz ani?. 

- Canım, bırakın şimdi bun -
!arı.. 

Güzel kadın ayai!:a ikalkh. 
Masanın üzerinden bir siı.?ara 

aldı. Hikmet kibriti çaktı. 
Kadın devam etti: 
- Ha.. Bugün perşembe değil .. mı.. 

- Evet .. 
- Bakın shndi hatırıma ııeldi. 

zadan çıktılar. Hikmetin bacak -
lar1 adeta birbirine dolaşıyordu. 
Canı sıkılmı.ştı. Omuzları düş -
müstü. 

Süheyla konusmus olmak için: 
- Nerede oturacaj!ız, Hikmet 

Bey?. 
- Siz bilirsiniz?. !sterseniz, ge

cen haftaki yere ı.ıidelim .. Kimse
siz. ıkuvlu, rahat bir kÖşe .. 

Süheylfı. ırözlerini ıkırotı: 

- Hani şuraya, de,.,il mi? 
- Tamam.. Orası.. 
Bir taksive atladılar. Süheyla. 

omuzundaki Ariantine baktı. baık
tı. Sonra, sol ıkolunu, 'Hilrnıetin 

boynuna attı: 
- Ah Hikmetciğim, dedi, beni 

affet .. o aksam seni taımam iki sa
at beklettim. Fakat, emin ol ki mü
ihim bir mazerettm vardı. Bilsen, 
o kadar üzüldüm ki .. Deiril birkaç 
saat bütün hayatım devamınca 
senin olacai!ım .. 

Erkeltin !!Özlerini aradı, buldu: 
- Seni seviyorum Hikmet! 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Kabili tebdil iş parçalarının ak

samı münferidesini teşkil eden 
mastar ]arın vaziyetlerinin mua -
yenesi ve tesvivelerinin teminine 
matuf usul ve tertibat. hakkında
ki icat için İktısat Vekaletinden a
lınmı.ş olan 16 Şubat 1938 tarih ve 
2543 No. h ihtira beratının ihtiva 
ettiği hırkuk bu kere baçkasına 
devir ve yahut icadı Türkiyede 
mevkii fiile koymak için icara da
hi verilebileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususa fazla malfunat 
edinm::-k istiyenlcrin Galatada 
Aslan han 5 nci kat l - 3 numara
lara müracaat eylemeceri ilan olu-
nur. 

İetanbul Levuım Amirli• f 
ğindea verilen 

Bu ne biçim 
kadastr-0culuk? 
Sahipsiz bahçeye me
murlar nasıl girmişler? 
Ka.dı.köyü.nde Cevizlikte Eminbey 

sokağında. 14 numara.da mukim B. 

Cemil Turan.m Jdmse l>ulwumyan e

vine kadastro için l'ekıı memurla -
rm izin almadan b:ıJıııe1e ılnlil<lerinl 

J'azm.J1 ve bu ca.rtp harekeUn alıika -
dıızlaıu tellı.iklni lst.emlşlik. Şikiye

llmlzle alikadar ola.n bpu ve kadas
tro heyeti şu mcklubu. .cöndC1"Dl.4tir: 

•7/10/1940 tarihli 1290 ••yılı gaze
tenizin birinci f;rihilesinde bUyük hari
lerle (Bu ne biçim kadastroculuk. 
Kimse yo~ iken eve girip oturmuşlar.) 
serlevhalı yazı ü:tcrine yaµılan tetki
k.at sonunda aşağıda yaz.ılı hakikatin 
tavzih ve tashihine zaruret hasıl ol
muştur: 

27/ 9/ 1940 cuma günü Kadıköy ka
dastro fen memuru saat 15 de refaka
tinde iki Jandarma ile bir .. kte mü~
tek.i Cemil Turana ait 2 parsel sayılı 
ve bahçesinin ve buna muttasü 75 par
sel sayılı bostanın noksan kalan detay
larını ,b:lemek maksadiyle mahalline 
giderek evvel!ı. 75 parsel sayılı g<cyri 
menkulün sahibi huzurile lfı.z.ım gelen 
~ yapıldıktan sonra 2· parsel sayılı 

ve elra!ı duvarsız tel örgü ile çevrili 
Cemil Turanın ev bahçesine isabet 
eden diğer kısmının da deltaymı ikmal 
zaruri görülmüş olduğundan sokak 
kapıları çalınarak evde bulunmadık -
ları ve civar komşulardan da aksam
den evvel a:elmiycccklcri öğrenilmesi 

üzerine, sırf bir kontroldan ibaret olup 
azami bes dakika sürectk olan bu ~ 
geri kalmaması düşüne-esile tel örgü
den mamul bah~e kapısının çengeli 
jaloncu tara!ından açılıp bahçeye gi

rildiği ve kontrolu yapılarak. tekrar 
kapı kapatılmak suretile ~ şarı çıkldığı 

ve bir zarar iras edilmediği gibi ka
nepelerde dahi oturulup sigara içil -
mediği anlaşılmıs ve esa&:n evvelce 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında .l(iinde üç kaşe alı nabilir. Taklitlerinden sakınınız. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Devlet Demiryollan n Llmaalan lıletme ı 
U. ldare.i llinlan ._ __ _ 

Muhammen bedeli (3400) lira olan 400 adet yün batCaniye 25/10/1940 cum? 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dalıHindeki komisyon ta
rafından açık eksiltme usulile satın a!ıntıcaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 255 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları Hı· 

umdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan paraSlZ olarak dağıtılmaktadır. (9687) 

• Muhammen bedeli 11637 lira olan 9 kalem tazyiki hava aletleri 27 /11/1940 
çarşamba güoü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerJn 872,78 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini a7ni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 

vermeleri 11z.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Baydarpaşada 

tesellüm ve sevk ie!liğinde dağtılmaktadır. (9746) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
cı~ıı Miktarı 

Kasa 32 
San dalya 250 

fabaıloi tutarı 

1230.25 T, L. 

Yüzde 7,5 muvalr.· 
kat poy akçesi 

92,27 T. L. 

Maarif matbaası için evsafı aartnamesinde yazılı 32 masa ve 2;;0 sandalya 
satın alınacaktır. Açık eksiltme 23/X/1940 çarşamba saat 15 de yüksek mek
tepler muhasebeciliğinde yaplacaktır. İsteklilerin muvakkat pey akçelcrile komis
yona baş vurmaları. 

Şartname parasız olarak müdürlük.ten verilir. 9576 

~DOKTOR ARANIYOR-, 
Kadıköy kadastro. müd.ilrlilğüne .. bu Cerrahide çalışmış bir Türk doktor Asistana ihtiyaç vardır. ı 
bapta viikı olan iik~yet uzerıne mu • Arzu edenler Nişantaşmda Şişli Sıhhat Yurduna müracaat etmeleri 
dürlü.kçe 15.zım gelen muamele yapı- _!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j~~;!!~~~~ 
!arak mü:;teki Cemil Turana 4/10/1940 . 
tarihinde telefonla bildırilmşitir DEVREDiLECEK İHTİRA BERATI DEVREDİLECEK İHTTRA BERA.Ti 

B ·b· 1 • ,,. ·Tohum asidi. hakkındaki ihti- •Arazi vesaiti nakliye Remork
ları için Çapraz mafsallı Kuplai• 
hiıkkındaki ihtira için İktısat Ve
Jtaletinden alınmış olan 22 Tem
muz 1936 tarih ve 2202 numaralı 

u ıtı ar a yalnız bahçede ayaı. ta . . İki t V k", t' d · t .. 
beş dakika çalışılmış olmasına göre rala ıçedilın~ . ısa l e ~·~lkmt e? 1519'-::3. 
•a ete izd (Kim k ik . s ış o an :ı ı e~rın .. 
0

. z n e se yo en eve ııı- tarih ve 2670 numaralı ihtira be-
rıp oturmuşlar) serlevhasuıın del:ll•t t "ht' tt"ğ" h k k l:ı ra ın.ın ı ıva e ı ı u U· u 
.ettiği mananın hfidıs ile aWı:ası ol- kere başkasına devir ve yahut ica
madı~ı ve bahçenin tamamen tel örgü dı Tiirkiyede mevkii fiile koymak 
ile çevrılı bulunduğu halde hakikat icin icara dahi verilebileceği tek-Kürkçüye söz vermiştim. Bir Ar

jantin ı.ıösterecekti bana .. HARiCi ASKERi 1 
KIT AA Ti ILANLARI 

ı hilfı!ına olarak duvarla çevrili göste- lif edilmekte olmakla bu hususa 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir ve yahut 
icadı Türkiyede mevkii fiile koy
mak için icara dahi verilebileceği 
teklif edilmekte olmakla lıu hu-

Biraz durduktan sonra: 
- Bana refakat eder misiniz, 

:Hikmet Bey?. Apartrınandan çı
kalım. söyle Tünele doiiru yürü
yelim. 

Hikmetin canı sılalmJJ;tı; İste -
miverek başını salladı: 

- Pekala .. Buyurun cıkalım .. 
Sokaiia cıklılar. Erkek sordu: 
- Sühevla hanlılll .. Bu akşam 

bir yere verilmis sözünüz var mı?. 
- Biraz düsündüktcn sonra: 
- Hav1r .. Hatırlamıyorum .. 
- o halde sizden bir ricam ola-

lacak .. 
- Buyurun.. -
- Bir iki saatinizi bana ayıra-

bilir misiniz?. Bir yerde oturup 
konuşalım .. 

Oülmei?e calL•arak: 
- Biliyorsunuz va. sizden si -

ikavetim cok .. Yani dertliyim .. Bel
ki, basınz ağrır amma .. Her halde 
dinlemei?e tahammül etmenizi is.
terim .. 

Süheyla, kürkcü dükkanından 
keri ııirerken cevap verdi: 

- Yine su Levlfı. ile Mecnun 
bahsi dejfü mi?. Olur .. Hay hay .. 

1 ~ 

Bı.r adet askeri bina kapaJı zarl u
sulile 18/10/940 cuma günü saat 17 de 
Balikesir satın alma komisyonunda iha-

' lesi yapılacaktır. Keşi! bedeli 19,998 li
ra 62 kuruş olup muvakkat teminab 
1499 lira 90 kuru~tur. Keşif plan ve 
ş3rtnamesini &örmek istiyE'nler Anka
ra, İstanbul Lv. Amirliği satın alma ..• 
komisyonunda ve Balkesir satın alına 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin 

muvakkat teminaUari1e tek lii mektup
larını ve kanunun emrettiği vesaiki iha
le aaatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 1124 - 9107 

Satı~ Deposu: 

rilmesi gibi yanlışlıkların, tashih ve fazla malfunat edinmek istiyenle-
!avzlhi yolunda iobu yazımzıın gaze - rin Galatada Aslan han 5 nci kat 
tenizde neşri temenni olunur. Saygılar.> ı _ 3 numaralara müracaat eyle • susa fazla malfunat edinmek isti-

Son Telgrat - Tapu ve kadastro meleri ilan olunur. 
idaresinin yukariki mektubunda da - yenlerirı Galatada Aslan han 5 nci 
itiraf edildiği veçhile memurlar sa _ Ii:~!l!ml kat 1 - 3 No. lara müracaat eyle-
lıibi olmıyan yere girmişler ve kadas- • 1 it 9 meleri ilan olunur. 

tro yapmı~ardır. İdare bunu .tek ka- • i]nıı; Şehir tiyatrosu 
pıdan girmek ve beş dakika durmak>. u 
diye tavsi! etmektedir ki işte bu ga- ~ Dalga Uzunluğn: -ı ~'I İSTİKLAL CADDESİNDE 
rlp kelime oyunu ve tefsiri hic; de KOMEDİ KISl\llNDA 
d - b lm dık 1648 m. 182 Kc/s. 120 K w. Bu akşam saat 20,30 da 

ogru u a . Tel dahi olsa hiçbir 9 120 K P. 31.7 m. 465 Kc/s. w. YALI U"AGI 
kimse bir vatandqın ev veya bahı;e - Q 19 7- 1519" K / 20 K · ~ . · • am. ° C s. _w. ~-•rin her tarafına otobüs temin 
sine hic;bır vesile ile hotbehot gire - ~' 

mez. Girdikten sonra da işin beş da- Saat 13.00: Prc;;ram ve memle-
kikası da, beş saati de birdir ve kat- ket saat ayarı, 18.03: Müzik radyo 
iyyen usulsüzdür. caz orkestrası, 18.40: Müzik: Fasıl 

DEVREDİLECEK İIJDRA BERA'II heyeti, 19.15: Müzik: Orhan Avşar ) 
tarafından bandosuneon solo. 19.30: 

•Seri halinde imalata mahsus Memleket saat ayarı, 19.45: Müzik:' 

edilmiştir. 

"9 Hicri 135 

KAMA ZAN 

12 

I 1351 Kuml 
1 inci T~ŞRİN 

yolların doğrultulması ameliyesi. Radyo ince saz heyeti, 20.15: Radyo 
1 

1940 
hakkındaki icat için İktısat Ve - ııazetesi, 21.00 Müzik: Dinleyici 14 B 

, Ay 10, Gün 288, llıdır 162 
irinciteı;rin ~~ARTESİ 

okaletin<len istihsal edilmiş olan 16 istekleri, 21.30: Konuşma, 21.45: 1 -

Şubat 1938 tarih ve 2;>14 numa - Müzik radyo orkeslarsı. 22.30: Memj Va 
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği Jeket saat ayarı. Aians haberleri, 
hukuk bu kere başkasına devir ve 22.45: Müzik: Cazband (Pi.) 23,2!5/ 

kitler -
yahut icadı Tiirkiyeci c mevkii fıile 23.30: Yarınki proııram ve kapanış, 
koyır.ak icin icara dahi verilebi- · - - · - - ·· 1 

lece~i teklif edilmekte olmakla bu Sahibi ve .neşriyatı idare eden 

Günef 
Öi!le 
ikindi 
~ 

Vasati Ezani 
Sa. Da. 811. ~ 

6 10 12 37 
12 00 6 21 
15 06 9 35 
17 31 12 00 

hususa fazla malümat edinmek is- Baf muharriri 
tiyenlcrin Galatada, Aslan han ETEM İZZET BENİCE 
5 nci kat 1 - 3 No. l~ra ır.üracaat 

Yatsı 19 o~ 1 3) 

İmnlı: 4 32 11 00 ı ___ ı 

Devlet ~zyolları İşletme Umum Müdürltlğu i~anları 
14 Birincitcşrinden 20 Birinciteşrine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalk.ı~ 

sün ve uatleri Ye kalkacakları rıhtımlar 

Karadeııb hattına -Salı 12 de (İzmir), perşembe 12 de (Anka«>-
Galata rıhtımından. . 

Bartuı hattıaa -Salı 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (AntaJ1a). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı ve perşembe 9.30 da (Uğur). Tophane rıhtı 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabica hattına 
Ayvalılı. hattına 

rnından. 

P ~ - nzartf>si 13, salı 9.50, ç-arşamba, pe] şcmbe 

cuma ı6 da (Marakaz), ayrıca cumarte!:ii 14 de (St.15 

CalQta rıhtımından. 
-Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de Sus). 

Galata rıhtımından. Ayrıca Çarsamba 20 (le 
ve cumartesi 20 de (Konya). Tophane rınlı -
mından. 

-Salı ve cuma 19 da (Seyyar), TophanerıhtımındJfl 

-Çarşamba 15 de (Saadet), cumartesi lSde (UJgen> 
Sirkeci rıhtımından. 

. imıır llive pastası- Salı 13 de (Kadeş), per~embe 13 de (Tırtıan). Ga 
lam rıhtımından. 

1 

(9817) 

Mersin - lskenderun Yolu Şilep Postası 
(SAKARYA) vapuru 14 Blrrinciteşrin 940 pazartesi .ııünü saat 

18 de Sirkeciden şilep postaSl olarak Mersin - İskenderun yoluna 
:kalkacaktır. Gidis ve dönüste vükü olan i.Skelelere ui(rıyacaktır· 

NOT: 
V&Dıır oeferlerl hakkmda ller llirlii mal6mU qai1'& leleJoıı. aıuaaraıar' 

ya:ı.ıJı Acentelerimizden öi'renllebl Ur. 
Galata Baş Acentel!i;I - Galata rıhtımı, Llmanlar Umum Müdür!il#(l 

binası altında. 42362 
GaJata Şube • - Galata rıhtım, mınta.ka Liman Reisliği bina.sl 

altında. 40133 
Sirkeci Şube • - Sirkecj, Yolcu salonu. 22740 

KENDiN BiRiKTiR 
lamıııiiiiıııiiiiai::llllİ:.iiİaııiııaa- lll4U IKKA.llU l( J:,LrJ.'1 : 

T. (Ş. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLAN! 

JJ1l 
1 adet 2000 liralık = 2000.- , 
3 • iOOO • = 3000.- , 
6 > 500 > = 3000.-

12 • 250 > = 3000.- • 
40 • ıoo • = ~ooo.- , 
75 > 50 • = 3750.- • 

210 > 25 > = 5250.-- ,,, 
Keşidelu: ı 4ubat, 1 ııı•\. 

1 ağustos, 1 ikınciteşrin ıarı 
lcrinde yapılır. 

1 

Kürkü Sühevla bevendi. Ve al-1 
dı. Parasını Hikmet ödedi. Mağa-

======================================================================================================================:================-================="""".~ı~crJCP 
mıslardan olan Yavuz, geri kalan ten o zamandan itibaren şehzade- sile şehzade Ahmedin ihtilalini Anadoluya bir sel gibi yayılan muvakkaten yapılan tcdbır . 

Rikardo Levi halefi 
FİLİPPO LEYİ 

Havuzlu ban No. 1 İstanbnl eylemeleri ili.n olunur. Son T e)gra.f Matbaası 

YAVUZ SULTAN SELi 
Halifeler Diyarında 

No. 12 Yazan : M. SA.Mİ KARA YEL 

Yavuzun piştar kuvvetleri bozuldu 
Şehzade Ahmet Sultan ortada 

!<almıştı. Şehzade Amasyayı zap
tettikten sonra başına toplad.ğı 
\ ınni binden fazla askerle Bursa 
üzerine yürüdü. 

Yavuz İstanbuldan ve Rumelin
dcn alelacele t<ıpladığı muntazam 
askerle mukabeleye hazırlandı. 
Şehzade Ahmet, Tomaniç dağ

larına kadar iruni.şti. Yavunuı piş
tarı Taınanıç dail-ında şehzadenin 

a.-J<;erlcrile temasa ı.ıirdi ve çarpış
t.lar. 

Yavuzun p~tarlarına Mirahor 
~et a.ıta kumanda ediyordu. 

C' \, ..1 A 'L • T • - :r. - . 

pışmada Yavuzun pişlar kuvvet
lerini bozdu ve darmadağın ede -
rck kaçırdı. Vaziyet kötü idi. 

Yavuz p~tar kuvvetlerinin bo -
zulduğunu ve kardeşinin galebe 
için üzerine .yüklcndiğıni görünce 
derhal harekete geçti. 
Şehzade Ahmet Sultan, ilk m11-

vaffakiyetinden istifade etmek yo
lunu bulamadı, batael gö.sterdi. 

Yavuzun pj,;tarları bozulunca 
ordunun kuvvetlerine halel gel
mişti. Yani, Yavuz muharebeyi 
yüzde yÜZ kaybetmiş bulunuyor
du. 

az askerine aradaki nclıri viizcrek • ler atasır.da muhaFebeler ve taht bastırdı. Rahi.,'TI ve şefkat tanı - Şiilik tehlike te,,kil ediyordu. ibaretti. . ··rii<ıl 
geçirtti ve şehzade Ahmet Sultan ·kavgas. adet olmuştu. ıınadan bütün mevcut şehzadele - Şiilik tehlikesi o derece büyü - Fakat, Yavuzun siyası i!" 
kuvvetlerinin ard·na düşerek mü- Yavuz Sultan bir sene zarfında rin boyunlarını vurdurdu. Şehzade - müştü !ti, Türk imparatorluğunu büsbütün başka irli eıııcl« 
kerrer hücumlarla bozdu, haltı ri- dahili isyanlar ve harplede uğ - Kurkuda varıncıya kadar temizlik elinde tutan ibazı vüzera ve rical O, Tunadan yukarı ge~ elde 
cati üzerine düşmüstü. raştıktan sonra, her şeyi kanh da yaptı. gizlice Şii olmuşlardı. Tunadan aşağısını k.ıvvc~erab~, 

f;ehzade Ahmet, fena halde bo- olsa kökünden halletmişti. Artık, İnsan, Yavuzun şehzadelere kar- Sonra, Anad-Oluda Şiilik şarktan bulundurmak.. Bununla aJ<, 'fiif 
zulmuştu. Muharebeyi yüzde yüz ortada isvan edecek ne bir şehzade $1 yapbğı harekatı gaddarane bu- imneğe başla!!mştı. Binlerce kişi tekmil Asyaya hakim olm cıı.ttlıJ 
kazanmışken betaetten ve iyi bir ve ne· de bir zorba kalmıştı. Hep- lur ve valı.şiyane ııörür. Şii olmuştu. lüğü, islamlığı büyük bıt oii'"ı1' 
kumandan olmamasından dolayı sını kıl•ctan geçirmişti. Ortada Llkin Yavuzun •başka türlü ha- Şah İsmail, Türk imparatorlu - halinde toplıyarak dah~ if11Pll" 
kaybetmisti. yalnız oğlu şehzade Süleyman reket etmesine imkan yoktu. Eğer kunu ezmek için Mı.sır Sultanile :müttehit, ayni cinsten blf ,di· 
Şehzade Yavu-,un manevrası kalmıştı. babası gibi rahim ve şefkat gös - anlaşmak için sefirler göndermişti. ratorluk ~ak daiycsirıdednııilİ 

kar<ısında bozuldu ve ka~ma;;a y h d Ah ed" d · · tenniş olsaydı, ıkoca Türk impa- Yavuz, tehlikenin garptan zi- f zla ' "· ' ' " avuz. şe za e m ın e ışı- Yavuz, bir seneden 8 u~rs.ı~ 
başladı. · b"t" "kt B d ç ratorlui(u Tavaüi Mülfık halinde yade şarkta olduğuna inanmıştı. 1 " nı ı ıraı en sonra, ursa an a- !sın isyanlar ve ihtilaller e . "ı J;Ô ' 

Liıkin Yavuzun akınc:ları şeb- kk 1 ldi Bo d b 1 kalacaktL Şarktan Şah ail Bu sebeple garp tarafında bulu - iJl 
na a eye ge · ğaz a u u • kuvvetleri bu keşınek~ten istifade nan ecnebi hükfunetlerle müta - Gaddarane dP olsa heP

5 
, 

zadeyi ııörerek kovalama~a başla- nan kaleleri muayene etti. Sonra lb ku··nden koparı.p aım:ştı. ,av' 
dııar·. ş·~hzadenı·n atı kapakl 0 ndı Or İs ederek Anadoluyu başlan başa is- reke ve su akdetını.ş· ti. Maca - ~ 

' 0 Edirne.re geçti. adan tanbula y vııZ· 'it 
ve düştü . Bu suretle Ahmet Su 1- geldi. tila edecekti. ristan, Lehistan, Avusturya ve İ- Bazı müverrihler, • 

8 de~il<> · 
tan Ahmet pasan:n eline düştü. Şah İsınailin kurduğu Safeviye talya_vı teşkil eden hükU:metlerle darlılt atfederler. :ı:><>Aru . bire'' 

K k d S it bo" 11· t s· Yavuz Sultan Selim, binbir devleti Tiirl< imparatorlu"'· yeri- harp etmemek üzere uyuşmuştu. d .ıeriJlı aıı!' 
ur u u anı gan ce a ı· müşkülat içinde tahta sahip ola - .,... Evet, Yavuz, kar e, .. otlB • 

nan elilc Ahmet Sultan idam o - bilmişti. Babası Beyazıdı Velinin ne kaian olabilirdi. Zaten gid~ o- Türk imparatorluğu, Tunada birer kesmiştir. :aepsırıı --~ vsJı 
l d Sonra da t ;~ t t k · nu "ÖSterıy· ordu. ba~lanmı.ştı. Oradan yukarı ~ı.k - ta fi"" 
un u. azw aa ve e rı- son devirlerinde imparatorluk a- ... ... ' yok etmiştir. Bu gııre 
ıınat ile ikinci Muradın Bursada 1 b" Yani, Şah İsmail, Tirnurlengin mama.k; şimdilik An.ıdolu ve As- ıe-dcta dağı mış ır manzara arze - ,._ şi'. ·ane bı"r harekettir. . . .,-'fjlı , 
bulunan türbesine aömüldü (H. s J k tıir başka türlüsü idi. Tiirl< :impa- ya ile uğraşmak -....1 geldiği ka- ' .~· ,ı ,, diyordu. ene erce süren bu eş- . Fakat; eğer YaVUZ· 1"/ld ııraııe 1'"'

1
.., 

919). mekı;şe nihayet verımek lazımdı. ratorlu.ğunu darmadağın edebil&- ııaatine v~ d a :>V" 
Şu kısa satırlardan anlaş:lıyor Yavuz, :wrbazusile saltanatı ba- cekti. Yavuz, RA:mell 7*;ısını ta1ik:im • rin vahşiyane ve ga. yaPrt'ÇoJV 

ki. Sultan Selimin tahta cülüsunu basının elinden aldıktan sonra me- Yavuz Trabzıonıda vali iılı:m Şah 1 IV'e tanzim etti. Tuna.dan yukarı a- detti:kl.eri bareJwtıerı ıııl!'ll ııJıY 
takip eden vukuat adeta Yıldırım s"le bitmemişti. Memleket dahili !tsınailin kurduğu devleti ve yap- 8rutları durdurdu. Ckıl'bi · kuıılru- olsaydı, Tü".·k impara~~,;; 0 

Bevazıdın Timurlenge esir olu - ihtilal ve entrikalarla çalkanıyor- malt istediklerini iyi ikavrııin~ız, landır.ınam&k için Tuna a~ızların- tan mahv ve peti<an ,ııt> 
sundan ronra ' lkua ı:?elen du. En büyük bela muhakkak Safe - da sükıinu teın;n etti. Bütün bun- nurdu. 

'.,.. • ,,l Selim.. zekası ve kuvvet irade- viye hükiımetiı:ıden ~ti, lar Asyay sükuna vardırın • için 


