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orlj11 "h • • . v mı venm yem 
re lı 111iiıterek bir ha· 
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, iirıkii aık11ılı vazi
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ı ıçırıde bir icabı bu-
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1
er "!'h'!da 

eı1·ı '"'ıae ere ıntız:ar ; 
ı ebT 1 

~ -.....:.:: 1 ır .. 

~-. "'1" ~IJ,~EM İZZET BENİCE 
' t v M: ~,, bj, e .• usolini Brennerde 
ııı, .. llıulakat yaptılar. Müla-

1'tan h ~u ve mahiyeti hakkın
. l,b)j.'Çbir ciddi haber yok • 

I 

· . b. ıl de yapılmamıştır. Sa-
/'11!.; · ll. ajansının Berlinde- ' Bir avcı tayyaresinin pilotu akından dönüşte 

•lal'ııkllıelıafilin mahsiısatına KANADA VE 
ıı.,toıe naklettiği bazı mütale

. liQde Ç~rpmaktadır. 
~llifakıl?Pon - A1;?'an -.İta!- AMERiKADA 
~ .''İllin •mzalaııdıgı vakıt yı-

1•hıı J.ar~a Roma ve Berlin- ı"LK HA" Dı"SE 4'•ıııaı aalıyetin tek nıahsulii 

IKi ALMAN 
VAPURU 

BATIRILDI 

INGiL TEREDE 
lOOOKANADA· 
LI PiLOTVAR 

•ih;: d~miştik. O, geniş öl-
,1,1• h11~•r nümayiş hamlesı 
·~0~e. y den çok, zafer tak • 

lıı ilk llrııu derpiş eden biı· t• Ve ı\7erhalesi idi. llalbukı, 
ı~"tiinij ~~ya yarından ziya· 

Müşterek müdafaa planı Norveç ~ahilleri açıkla- İmparatorl~k bir senede 

mer'iyete giriyor rında lngilizlerin iki 

, tı v ' •çınde bulundukları 
'd~de be 1sıkışık vaziyetleri göz 
~:~'it. u Undurnıak ihtiyacın • 
1 p Ut 

Londra 5 (A.A.) - Kanada • 
Amerika meclisi Halifaks,da top
lanarak müstcrek bir müdafaa 

, p!fınınn tatbikine karar vermiş-
tir. (Devamı 3 üncü sahifede) 

hava hücumu 

Londra 5 (A. A.) - Skua · 
İngiliz tayyareleri, Noryeç 

<Devamı 3 iıncU !!lahilcde) 

50,0Cô pilot yetiştirecek 
Londra 5 (A.A.) - İstihbarat 

nazırı Duf Kuper, İnııiliz impara
torluğunun harp mesaisine ııös • 
terdii!i yardımı tanıtmak için söv-

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

INGiLTERE 
SULI-1 YAP
MIYACAK 

Kabinede yapılan son 

değişikliğin manası 
budur 

ı;ndra: 5 ( A. A.) -
Burada söylendiğine gö
re, kabinede yapılan de
ğişiklik lngiliz hükume
tinin sulh yapmamağa ve 
:zafere kadar dü§manla 
mücadeleye kat'i surette 
az:metmiş olduğunu gös
termektedir. Diğer taral- ı 
tan harp kabineaine işçi
lerin de girmiş olması, 

1 

Çör çil hükumetini hakiki 
bir halk hükumeti haline 
getirmiştir. 

Demir v~ Deniıyolla· 
rında hafta tatili 

Koordinasyon heyeti Dev Jet De
onjrvollarına ll:ıağlı is yerlerinin 
hafta tatilinden istisna edilımesini. 
Devlet Denizyollan ve limanları 
is yerlerinde de ııünde üc saate 
.kadar fazla mesai yapılması ve bu 
ralarının da hafta tatilinden istis
na edilmesini kabul etmiştir. 

; CUMARTESİ 

5 

FENER STADINDA -
alkan oyunları 

bugün başladı 
General Cemil T ancr Başvek~! 

namına oyunları açtı 
On birinci Balkan oyunları bu

gün öi!leden sonra Fenerbahçe 
stadında başlamı.ş bulunmaktadır. 
Bu miinasebetle saat 13 ten itiba
ton stada büyük bir kalabalık 
toplanmıştır. 

Bu yıl Türk, Yunan ve Yugos
lav milli takımları arasında ya
pılan bu müsabakalar Başvekil 
namına beden terbiyesi genel di
rektörü Tümgent>ra! Cemil Taner 
tarafından saat H,45 de açılmış
tır. 

Evvela milli takımların geçit 
rcsn1i yapılmış ve sonra Balkan 
dlimpiyat marşı çalınıp bayrağı 
çekilmiştir. Biliiharc Tüın~eneral 
•BaşvekiJ namına 11 inci Balkan 
oyunlarını acıyorum• diyerek mit· 
sabakaları küşat ctmistir. 

Acılıs nutku söylendikten son-

Kızılay h 3 ftası 
bu sab :ıh 
başladı 

ra, bir Türk atleti, Olimpiyat u<ı:· 
lü veçhile sportmrnce ve kardeş· 
çe yarışacakları hakkında bütün 
atletler namına xcn1i11 etın1~tir. 

l\fcrasim bittiktcr. son>a nıüsa
bakalara geçile<:ektir. Bugün 100 
metre, sırıkla atianJa. güllt• :.tnıa, 
110 metre manialı ko~u, 400 metre 
düz kosu, uzun atlaına. çPkic at .. 
ma, 1500 metre ve 4Xl00 bavrak 
koşusu müsabakaları yapıl:ıca~~ 

Bir randevu evi daha 
Bevoitlunda ııizli bir randPvu e

vi daln meydana çıkarlmı.;tır: 
İstikliıl C3dcıesinde S•ırive pa

sajında Madam Polo'nu;ı 3 nun,:ı· 
ralı apartıman nın cizt; ra"'1C.~vu 

yeri haHne ııetirildii!i h::ber alın
mıs ve dün ııece basılmtstıc. Evde 
bulunan 2 kızla 3 erkek vakalan
m.,lardır. 

'ı ı.,, kllıaktadır, uzadıkça da 
ta\ıfl Uvvetlenmekte ınih • • a ' 
•oın hunı~ktadır. Berliıı ve 

ı ~11\akı.gune kadarki kazanç
) ıka b'at bir hesap kaydın-
•ıı,~11anı~rscy değildir ve her· 
lı14 .'\•ts· •dır. Bu kışın mu-

lı, lngiİ;•lıkle geçmesi, i\kba
<ıd Vvetı·•reye daha büvük, da
~ 11 1ıı,, 01

1 hamle imkanları ile 
~ '''•nı 1llıası bu muvakkat be

•u'lnıaz nnıamile altüst etmek
t ~~tiııi d erlin ve Romanın te
~ • lııihve sarsabilir. Bunun için

ı •. '~i •skr ~elaştadır ve bugüne 
,~.~ıer· •rı ~uva(fakiyetleriıı 
. '~iııi '0 de hıçbir fayda temin 
\ •nlanıış hulunmakta-

Hava Kurumuna yar., 1Askerlerimize kış he
dım için bu sabah bir1diyesi verilmesi ·çin 

çok kararlar verild~ teşebbüsleregeçiliyor 

Mekteplerd .! Konferans· 
lar verilip her semtte 

azalar yazılıyor 

Pek yakında 
Türk petrolü 
kullanacağız 

Maden enistitüsü 
emrine 2 milyon lira 

verilt!cek 
Kızılay haftası bu saıbahtan iti- Raman daiimdaki petrol araş • 

ıbaren sehrimizdc baslamıs bulun- tırmalarım işletme haline kova -
maktadır. Her yıl temmuz avında cak olan makinelerin harbe rag -' 
yapılan hafta. bir kısım hallkın o men getirilmesi temin olunmusı.ur. 
vakit sayfiyede olmaları nazarı Bunlar Amerikadan ııetirilecek • 
itibara alınarak bu yıl teşrjniev • lerdir. Irak petrollerinılc bulunan 

"1d· 
~.~sonb· b Qın ır hız ve hamle gös-
1 u haıanıanı gelmiştir. Mih
~ ''ebiJi;?leyi dört istikamett" 
il. ı\k.ı~ . . 

. ı· IQ~iJ·nıı ve Afrikada 
li., llalk ıı •dalarında 
ll~•~ttı anlarda ve şarkı cenu. 
"> il· Yayılmakta 
'ıl)ıt ır k "> llus 0 mplo ile Amerika, 
~ı!~ta .. Ya ve Japonyayı harbe 

ı, 1 'en· 
~ıı:.ıv~~ "• Afrikada Almanya 
\~1 n; 111 bütün imkan ve ta
'ıı;,iaa ::ıerber ederek 1ngiliz 
\" 'ri h' ~biukasını yarmak is-
i '"u ''•ne· d d I '~·ı· dtır ı erece e tahmin 

,~~~'•ı a.i 
"! \·'110r; .•larını İtalyan bava 
~·r~' ~•r0'n Yardım ve iştiraki 
, ~d~•les;~ daha istiliı ve tahrip 
"'tıı,~1 ·ı\n e geçmek de miim • 
lı,i; bir z '~k, hu teeriibenin de 
l, ~.;~•ı nı \metten ileriye var
l.~'ıı ~nla,: akkaktı.r. 
ı:'\ı Yav.1 ve. şarkı cenubiyo> 
~ ilıı tiiı:et °:,~~ .. iki mana v~ iki 
l '• Paıaıe ılır: Asyadaki Ingi
;"tı,Ph•de~rluğuıw yıkmak ve 
~l\~a bir le a~lukayı yarmak. 

1 ~. tete
11 
Şebbus şimdiye kadar 

,'lıı, leı; 0 .. kanlı harplerden çok 
•; •ıh •nı g" \· d,. ir oze almak ve sonu 
,,~oı4~111sıı ~·•~raya atılmak, da
l "d,

0 
ı\Jllıa ntılıar etmek olur. 

~ij0 haılıy n • Sovyet budutla
~ ~, lark v •rak Asyaya giden 

1 d,., Ve ite~ cenup yolları tutu
~la '.llalkoçıt vermez haldedir. 
~ '•~ t•d;ını nlara inmekle de As
\· ı\İt Vaıı. •ı Ve böyle bir hattı 
~ )•ı,"'.•n v:ıtıı biraz daha arttı-

'la1 1111; kı t~lyan efkarı umu. 
ı ıı: Şostü biraz daha 
,~it •t ~onı 
\llt1ıı:•~a v:~ ile Ameriku, Sov· 
ı1 b,I~·1taıy0 •ı>onyayı da harbe 
""·~ 1 ~eı· ve Alman yanın işi
~ ı d~ 1. ır. Fak ı, S 
li •ııı; ~endi! . ~ ovyet Rus
ı~diJı. ~ e~ıe •n ıle beraberliği
ı/ lt,.' lıalde llıek ~artile. Bu ise 
ıı,.l..;}Va ner nıuhaldir ve Sov
ı, it ~~r •sta he tavaz.~uh ı>dinci
~·1 ı\ ... ~etihd •rbe mudahale et-
r,._·••ıer· " e d ··ı . lıı'.,.n· 11..a i . ~gı dır. Japonya 

ı,'1 o)~n SJ.tai'n ıse henüz harbe 
~t ~~:~ıı 2'ibive zamanı gelme
~ r llıah. kurulacak tuzak 
r g•vter ırane olursa olsun 

eıı11rı:" b~. tuzağa düşme 
1 3 ttneü sahifede J 

Tüccarlardan tebcrrüat istenecek, nakil 
vasıtalarına 10 para zam yapılacak 

Beyazıt Halk Partisi Kongresi "ikdam,, refiki

mizin teklifini alkışlar arasında tasvip etti 

vele alınmıstır. baz makınelerden de istifade ım· 
Kızılay haftası münascbetile kanları tetkik olunmaktadır. Bu 

$ehriımizin muhtelif caddelerine husus icin .koordinasyon heveti ta· 
halkı bu faydalı tesek.küle vardı· rafından maden arama enstılüsü 
dıma davet eden büyük ilanlar a· emrine 2 milyon lira daha tahsisa\ 
sıl:rnıs ve her semtte aza sayısının verileceği haber alınmıştır. 

Viliivet hava kurumu konııresi 
bu saba.h saat onda parti vilayet 
ııı;nasında toplaıı:mıs. hava kuru· 
munun ı!elirini arttırmak icin a -
\ınrnası lazım ~elen tedbirler tes
•bit edilmiştir. Kongre kurumun go
lirini arttırmak icin ıbu sabah şu 
.kararları veııınistir: 

Başvekil bir 
müddet Hatayda 

kalacak 
Dün Soğukoluktan 
lskenderuna döndü 

Antakya 5 (Hususi muhabiri - . 
mizden) - Revhaniye. Krı.khan 
ve Soğukolukta tetkikler yapmış 
olan Başvekil doktor Refik Sav • 
dam, İskenderıına dönmüştür. 
Başvekilin !etkilerine devam 

için daha bir müddet Hatayda ka
lacağı zannedilmektedir. 

KISACA 1 .__ ____ _ 
Ak denizde ltalyan 

filosu aranıyor 
'Anadolu Ajasının verdiği 

habere göre lngiliz donan
ması Akdenizde harıl hard 
ltalyan filosunu aramakta
dır. -· · ·· 

lngiliz: Amirali: "~ -
- ltalyan donanma&ı ne

rede? •• 
Diye hasta olacak hale 

gelmiş. Mevzuu bizim ma
/ıut arkadaşla konufuyorduk 
da, gülerek §U cevabı verdi: 

- Bu aualin cevabını dün 
Etem lz:ut Benice bapna.
kalesinde vermİ§ gibi idi: J. 
talyan donanması Adriyatik'
in girinti ve çıkıntıları ara· 
aındadır, hatta görünmemek 
için istim bile tutmamakta. 
dırlar. 

Anlaıılıyor ki, iare deliği 
çok pahaya ve ,ok değere 
,ıktı!. •• 

1 - KurUITn, ticaret odasında ka
yıtlı tüccarların ııelir miktarını 

( De.,amı 3 üncü sahifede J 

Askerlerimize kıs mevsimi mü
nasebetile fanila, yün ceket, eldi • 
ven, oorap, 'boyun atkısı ve saire 

imralı mahkumları 
arasında dikkate 
değer bir hadise 

Bir mahkum, kendi dilini keserek aleyhinde 
bulunduğu mahkuma götürüp verdi 

İmralı adasındaki ceza evinde 

1 

retinde olmıvara'k serbest calısan 
sav~ı dilclrnt bir ':'ak'a ol.muştur: ve ekserisi katillerden. :ibaret bu· 
Hıcbır polıs ve ıandarma neza- 1 Devamı 3 uncu sahifede J 

İhanet eden kadın 
nasıl öldürüldü? 

Ortaköy cinayetinin yeni tafsilatı 

Genç ve ağır yaralı katil cinayetinden sonra 

sevgilisinin ölüsünü öpe öpe nedamet getirmiş! 

~ Sağda katil l'aik, solda öldilriilen Hacer çocuklanrun arasınaa 
(Yazw 3 ünoü u.hlfede) 

ııibi f!ivecek esvası hediye edil • 
mesi icin cİıkdam. refikinni2lde 
başmuharriri B. Abidin Daver U
rafn.dan yapılan yerinde teklif bü
yü!k bir aliiika ve mroruıunivetıe 
karsılanmıstır. Ezcümle sıecen ak
sam toplanan Cumhuriyet Halle 
partisi Beyazıt ikolJJ(l'esinde ileri 

(Devamı 3 üncü salıifede J 

arttınlması için yeni üyeler kay- Eiier maclcinelerin gelmesi uza -
dına baslamıstır. ;'Wılazsa Türk petrolü azami 3 • 

Bir sefkat ve havır müessesesi 4 ay sonra piyasaya çıknus ola -
olan Kızılava tüccarlarımızın da ı cak.~t=ır:.:·-------·---
azami muavenetlerini temin icin 1 de talebelere bu mevzuda konfe
vazrhanelere vecizeler daitıtılmıs· ranslar verilecek ve talebelerden 

•• tır. Mekteplerde de bu hafta için· de aza kavdolunacaktır. 

Uç k ö m Ü r tüccarı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıı..iiiiii.._. .. .-..---iiiiııııiıoo- ...-iiiiİiiill..-iiiiiiiiiiiiiiOiiiiıiii 

müddeiumumi- ÇERÇEVE 

liğe verildi Avaz avaz if tas r ! ! 
Hiçbir fikir işi, o iş aleyhinde mide gurultusunu, aksırığı ve 

Bunlar ton b 2 5 mitingler, rev toplamalar, maz- parmak kütletmesini aşmıyan 
aşına • bata tertip etemelerle iflas et- nebat ibir sesle ortaya atıldık-

lira ihtikar yapmışlar! tirilemez. tan sonra, bütün kafa mevcut-
Hak; kafire, herkese ve her- !arını hepsi üç sütunluk bir 

Sişli, Osınarıbey ve Nisanla • şeye rağmen var olan cevher! yokluk çerçevesi içinde ortaya 
sında ~ maden kömürü satıcısı Yeryüzünde bütün insan mev• döken ve lrndroları küçük bir 
ilıt~kiir suçile müddeıumunıili,ı{e cudıl birleşse de •güneş yok· taksi arabasına sığan müvaze-
verilmişlerdir. tur!• kararını verse. güneş bu nesizler grupu, hem halk, hem 

Bunlar 22,5 liraya satılması ica- kararın uçuk mürekkepli maz- gazete, hem yeni neslin hakiki 
ıbeden 1 ton kak lis:ömürünü halıka hatasını yalıyarak yine doğa • mensu.,ları ve hakimleri, hem 
25 liradan satmakla suçludurlar. caktır. de fikir ve ilim kiirsüsünün sa-
iMüddeıııınumili.k tahkikata devam Amma ne yapalım ki hak Jahiyetli mümessilleri tarafın· 
etmektedir. mefhumunun bu harikuliidc ta- dan, artık (tıbbıadli) koğuşla· 

Isveçe düşen 
bombalar 

Stokholm 5 (A.A.) - 'Malmoya 
dilsen bombalar ha:kkmda yapılan 
ta'lı'kikat neticesinde bunların İn
,ııilli menşeyli olduğu anlaşıldığın-

dan Isveçin Londra sefiri İnııiliz hü
!kıimeti nezdinde enerjik bir surette 
şikayette bulunmak için talimat 
almısır. Sefir ıböyle bir hadisenin 
bir daha tekerrür etmemesi içın 
tedbirler alınmasını talep edecek 
ve VUıkua Relecek zarar ve ziyan -
!ardan dolayı İsveç hükftnıetin.in 
İnıtiliz hükl'mıetinden tazminat i&
temek hakkını mııh:ıfaza etiiiiıll 
biklıricektir. 

Saatlar bu gece 1 saat 
geri alınacak 

Yarndan fübareıı bütün marn -
lekette k:ıs saatine avdet edileceki 
~. ibu sıece 12 den itibaren bütün 
saatler bir saat {(eri alınacaktır. 

Nakil va&talan tar.ifelerinde ve 
~airde çal.ısma saatlerinde hiç 
bir değişiklik yapılmamı.ştır. 

lihinden hazan haksızlık da rına yatırılmış bulunuyor. 
faydalanmıya kalkar. Haksız- Bunların iflasını miinakaşu 
lık, burnuna hak yaftasını ya- götürmez bir tarzda mühiirli-
pıştırır ve hak yöniinden gelen yen en müsahhas hadise, yeni 
herhangi bir hücum ve imha ve hakiki nesil akşının iki halis 
hareketi karşısında, herkese ve mevcesi diye takdim etmekten 
herşeye rai;'llıcn yaşıyacağını zevk duyduğum, mahut tasfi-
iddia eder. yeciJer kahramanı Gavsi Ozan--

Fakat inanmayın; bu bir nik- soy; ve •Aramak• mecmuası sa--
binlik hilesidir. Herhangi bir hibi Cahil Tanyolun •Son Pos-
haksızlığın başına gelen ölüm ta• Pazetesindeki sistemli fikir 
ve iflQs 3kıbetini1 hakkın, za- taarruz]arıdır. Hakiki yeni nes-
man ve mekan icabı muvakkat lin yaşça en önde ve ke;if müf-
ric'atlerinden ayırt edebilirse- rezesi içinde yiirüyen bu iki 
niz, anlarsınız ki, bak ölmemek ciddi istidadı, tıpkı kcnileri gi-
ve öldürü1ememek, haksızlık bi düsünen yi.izlerce gcnr ve 
da gebermek ve gebertilmek i- ciddi istidada tercüman olarak 
çindir. Karşı karşıya birbiri ;. ikendilerinin ve genç nesı;n 
çin var olan hak mefhumile in- müvazenesizlcr grupundan ol-
san selim aklı birleştiği ve hem nıadığını hay kırmışlar; böylece 
kemmiyet, hem de keyfiyet ba- hakiki yeni nesli, başını ve ru-
kımından haksızlığı verin di- hunu dayadığı kademeler, sil-
bine ııeçirdiği vakit, ölüm ve sileler ve merkezlerle topoğ • 
iflas akıbeti gerçektir. rafya ifadesi irine almıslardır. 

e Bu hakiki ve büyük kurulu· 
Son gilnler1l.e, kendilerine ye- şun mimarisi üzerin4tc konuş-

ni nesil siisü veren ve gerile- nıayı yalun istikbale talik edip, 
rindeki birkaç menfi hesaplı ve şu dakikada alınmış bulunan ilk 
kitaplı kuklacıaın iplerile ha· neticeyi belirteyim: 
reket eden üç beş hesapsızlık Müvazencsizliğin, ölçüsüzJü. 
ve kitapsızlık örneği, san'at ve ğün, ba<ıboşluğun, kaçıklığın, 
fikir planında, işte bu soydan •ifrazat. cılığın avaz avaz if· 
acıklı bir iflasa yuvarlandı. lası!!! 
•Şiir ifrazattır._. tarzında, NECİP FAZIL KISAKÜREK 
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BU PARA 

YETiŞMEZ 

Belediye reis muavinine 
müracaat eden, üstüb&§ı pe
rişan, aç, sefil, yoksul bi.ı: 
vatanda§: 

-.- Bana yardım ediniz, 
memleketime döneyim, pa • 
ram yok, demi§·· 

Üstünü aramışlar, tamam 

169 lira çıl:mıt·· 
Gazeteler bu ite §aşıyor. 
Fakat, neden hayret etme-

li. Artık, İstanbulda dilenci• 
lik mesleğini lüks aan'atlar 
meyanına sokmadık mı?, İç
lerinde milyonerler bile çık
madı mı?. 

Tabii, bu zat da, memleke
tine yataklı vagonla gidecek, 
kodamanlara mahsus bir se
yahat yapacaktır. Bittabi, 
böyle olunca 169 lira yetiı
mez. 
ZEYTl"l 

YACI 
Piyasada satılan bir ÇQk 

:zeytİ:tyağları hileli imi§. Ve
rilen haberlere göre, zeytin
yağların içinde ayçiçeği yağı 
bulunmuı!. 

Halbuki, ayçiçeği :zarif, 
temiz, güzel bir nesn·~·:fü·. Bi
naenaleyh, bu güzelim çiçe
gın yağını karıttırmışlarsa, 

o maddeyi tağıit etmİ§ sayıl
maz, bilakis, zeyinyağına gül 
kondurmuı, b&§ma bir çelenk 
oturtmuş olurlar. 

MARIKANIN 
SERVETİ 

Zaman zaman parlıyan, 
çok kazandıran meslekler 
vardır. Şimdi, manifaturacı -
lık, çuval, çivi, demir, peynir 
tüccarlığı, dilenciliğin yanın
da hiç kaldı. 

Marika isminde, 80 y&§ında 
ihtiyar bir dilencinin üzerin
de 361 lira bulunmuş. Şu sı
rada, Urfa yağını 160 kuruşa 
satan benim diyen tüccarın 
cebinde bu kadar para bulu- , 
nur mu?. 

Marika, hüsnüniyet sahibi 
bir dilencidir; verdiği ifade
de: 

- Çok mu bayım?. Bu 
mesleğe 8 yaşımda girdim, 
diyor. 

Aman, Marikanın san'at 
hayatının 75 inci yıldönüı:ıü 
jübilesini ihmal etmiyelim ! 

AHMET RAUF 

Esnaf 
.,-

hastanesi 
6 ay içinde ancak 16 
bin lira toplanabildi

ğinden idaresi 
müıkülleşiyor 

Esnaf hasanesinin ııenisletilmesi 
ma:ksadile azadan 50 hin lira top
lanması karar~. bUI)Un için 
bir heyet teşkil edil:ıniştL 

Altı a vdanberi azadan ve bü • 
yük müesreselerden para toplayan 
heyet ancak 16 bin lira teınlıı ede
bilmiştir. Teberrüatın yekfınu 50 
bin lirayı doldurmadı~ takdirde 
hastanenin bundan sonraki idaresi 
.ıniclesecektir. 
Diğer taraftan hastanede topu 

topu 42 yatak mevcut bulunmak -
tadır. Ve bunların hepsi de hemen 
her zaman için dolu oldui?undan 
biran evvel veni genişletmdk ted
birleri alınması zaruridir. 

Gelenler, gidenler 

İstanbul halk bankası müdürü B. 
Sermet Çifter şehrimizden Bur -
sava gibmistir. 

Mülkiye müfettişlerinden B. Ha· 
lis Ergon ile Nafıa Vekaleti ehir
cilik büroou müdürü B. Hilmi Bay
kal. Ziraat Vekaleti veteriner su
besi müdürü B. İsmail Kemal, Kars 
sıhhat müdürü B. Esat Banki. ma
live müfettişlerinden B. İınıail Sa
lih, Hariciye Vekaleti müdürü u
mumi muavini B. Talat Topçikur 
şehrimize ııelmôslerdir. 

Limanlar ıımu.m müdür ımua -
vini B. Hamit Saracoglu da İııntlr
den şehrimize dönmüştür. 

·--<>--

Kız sanat mekteplerinde 
Selcuk.hal.ın k:z san'at mef:trbi 

muallimlerinden Bayan Lale Ez
men Bcvo~lu 'nz san'at mektebi 
ıınuallimliiiine. Üsküdar kız san'at 
okulu muallimlerinden Bavan Fat
ma Utcu Konva kız san'at okulu 
muallimliitine naklen tayin olun
ıınuslardır. 

Diğer trraftan Halayda ilk ak· 
sam kız san'at ınektebi de acıla
rak avın 1 inci ııününden itibaren 
tedrisata başlamıştır, 

-v--

18 kuruştan 100 kuruşa 
çıkan ı;irıkoı ar 

Son günlerde sehrimizde çinko 
fiatları cok yükselmiştir. Bu yüJ<
seliş gittrkce de devam etmekte
dir. Harpen evvel 14 kurus olan 
kılise cınkoları da bu~ün 90 . 100 
kurusa kadar cıkımstır. 16 nııır.a
raları ise pe!< az bclun.makladır. 

Dii!er taraftan rnkında Arneri · 
kadan bir narti cinko gelecei(i öi!· 
renilmist;r. Bu suretle fütlar biraz 
ucuzla yab:Ieeektir. 

--<>---

istimlak tahıiaatı arttınlıyor 
Belc:'dl\"<' tar:ıfndan şehrimizin 1 

muhtedif y('rlerinde veni yollar. 
mevdaniar ucılması ve veni insaatj 
vaoıhması için ayrılan istimlll~t 
tahsisatının g;ıyrikiıfi ııörülerek ı 
veni yılda bunun arttmlması za-
ruri bulunmustur. I 

Diğer taraftan 1937 yılında ise 
bütceve istimlakler icin 407 bin li
ra tahsisat kondu~u halde bunun ıewaı 

.töyle şey olmaz 
Bdediye yasaklar:n·n ilk mek

teplerden itibaren, talebeye de 
Üğn:tilmesi fikri ileri sürülüyor. 
Me\"cut zabıtai belediye talimatna
mesini. aynen, her yerde tatbik 
edebiliıoyr muyuz?. Muhtelif se
benlerden dolayı, hayır .. 

· ancak 375 b>n lirasının ve 1938 de 1 
konulan 1 milyon küsur liranın da 
ancak 870 bin lirasının sarfolun
duitu anlasılmıstır. 

O halde, çocuklara zabıtai be
lediye talimatnamesini öğretmek, 
Uf ve güzaf öğretmek olacaktır. 

Belediye yasaklarının harfiyen 
tatbiki <javasL ba~ka bir davadır. 

BÜRHAN CEVAT 
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Yolcu e§yalarından men§e 
§adetnameai aranmıyacak ! 
Yolcuların ber:ııberlerinde ııetir

dikleri ve kıymetleri 50 lirayı te
cavüz etmivcn harici esvalardan 
mense şehadetnamesi aranmaması 
ve ahdi t<nzilitttan istıfadc ettıril
ınesi kararlasırılarak dün şehri -
mizd.cki a!ikadarlara tebli!!' olun
mustur. 

Son Telgraf'ıo edebi romanı: 78 

' 

GÖZYAŞLA. J 
ETEM İZZET BENİCE 

Münasebel>izliğin lüzumu yok! 1 
Çekil oradan!. 1 

Şimdi polisi çağıracağım .. 
Diyordu. Baktım. Pire Mehmet 

kalabalığın ar.asından ayrıldı, hız
lı hızlı adLmlar!a ilerliyor. Keneli 
kendime: 

- Benim de işim bitti!. 
Dedim ve yaygarayı kestim, yü

rüdüm, ağzı çevirdim: · 
- Zaten herkes bizim gibilcre 

çatar' 
Vur abalıya!. 
Kı.....-se de aç mısın, tok musun?. 

demeı' 
Hcrkrs gücünün yettiğine kafa 

ktu~·or .. 
Ve .. hanı çıkar çıkmaz hemen -

cecik ayaklarıma hız verdim. Ara 
<lkah tla kayboldum. Pire mev

da"l·la y ktu: Zaten papeli peşin ı 

vermişti. Hem adet böyle. Yanke
sici işini bitirdi mi tüyer! Gala · 
tada ise İstanbula, İstanbulda ise 
Üsküdara ı:eçer. Şüphe üzerine 
yakalanınca: 

- Benim haberim yok! 
Beyoğlunda olan işten benim E

yüpte ne haberim olsun! 
Vallahi sabahtanberi Üsküdar -

dayım! 

İki gözüm çıksın Galatadan bir 
yere cıkmadım. 

Diyebilrıı<'k için. Ortağı, gözcüsü, 
mara:Gac~sı yakalanırsa o da zaten 
ölür de SÖ} lemez ve kendi.sıni nıü
dafa3 eder: 

-Nt·b.i.!e,· m. 
- Ne bileyim. 
Biz kavga ettik! 
Ben yankesici filan görmedim! 

HALK-

Sancak merasimi 
İkdam refikimizin başmuharriri 

ve İstanbul meb'usu Abidin Da
v.ır, geçen gün şayanı dikkat bir 
teklif yapıyordu. Daha doğrusu, 
vaktile ileri sürdüğü halde, biç 
kimsenin üzerinde durmağa lü -
zum görmediği bir fikrini, tekrar 
ortaya atıyordu. 

Abidin Daver, birçok Anadolu 
şehir ve kasabalarında olduğu gi
bi, İstanbulda da her gün bayrak 
merasimi yapılmasını istemekte
dir. 

Hakikaten;, hemen her büyük 
şehir ve kasabada, bilhassa, askeri 
garnizon bulunan yerlerde, bayrak 
çekme merasimi yapılır. 

İstanbul, diğer Türk şehirlerin
den daha az mukaddesat tanıyan 
ve milli duygu tezahürlerine da
ha az alaka gösteren bir şehir de
ğildir. Bilakis, İstanbul, her milli 
mevzu ve harekette-, kendi üze
rine düşen vazüeyi bihakkın yap
ml!i imanlı bir beldedir. 

Bayrak merasimi için, mesela, 
yeni açılan ve merasimler için ha
zırlanmakta bulunan Taksim mev
danı çok n1ünasip ve muvafık ~ 
lur. Herhalde, İstanbul belediye
si, Abidin Daverin bu çok yerinde 
teklifini, bu sefer olsun kulak ar
kasına atmaz. 

REŞAT FLYZİ 

Açık i§ ve memuriyetler 
llalıcıoğlundaki topçu okuluna N:ı

fıa Vekaletinden tasdik olunmuş eh -
liyetnameyi haiz olan bir elektrikçi 
alınacaktır. VeV.Iecek olan aylık Uct'et 
ehliyetine göre 60 - 80 lira arasında-
dır. 

İnhisarlar idaresine memur alına -
caklır. Barem ·kanunund:ıki şartları 
h<iİ7. olmaları icabedeıı l:.Jlipier ara -
sında ayın 14: üncü günlı. bir imtıt:ın 
icra olunacaktır. 

İŞ ARAYA~ BİR BAYAN 
Orta mektebin 7 inci ve kız muallim 

mrklcbinin 2 inci sınıflarından tas -
diknaıneleri h .., iz, ayrıca daktilo şe!ıa
dc:namesi bulunan, eski harfleri de 
bilen genç bir bay.ö!.n ciddt bir nıü~
se eie kan::ı:;.~k5r bir ücretle dakli:o
luk ı.reya koiıtibeJ:k gibi bir iş araınak

l<Jrfır. Ta1iplerin g:ızetcmiz istiht1ral 
şer; B. Halü?: Cemale mü:-acaatlorl ri
ca olunur. 

IKL ÇÜK HP.BERLEf\I 
* Eıninönü IIalkevinde 9 birinci -

tc,,rin çar:iamb:l gecesi saat (21) de 
m~-kür ev gtizcl san'atı.ır şubesi aza
larıııd<.ın Ke;r ... ı Eınin Bara tarafından 

bir konfC>rans verilecek ve temsil şu
be'">i de (..\.les) piyesini temsil t'd~k
tir. Davetiyeler lıüı·oda verimclkeldir. * Kunılu çir-işlerle yapılan kese k;l

ğıtları piyı;adan toplatılnıaktadır. Kese 
k;İgldı imal3thancleri ve fialtar.ı. da 
memurlarca tetkik olunmakta<lır. * 2 gün içinde 2 kadın, 4 erkek po

lise müraca3l ederek eroinden kur -
hılınak istemişler ve Bakırköyüne gön
derilmişlerdir. * Son glınlcrde boş mürekkep şi -
şelerini halktan 40 paraya toplayıp 100 1 

paraya mürekkepçilere satan bazı açtk1 

gözler türemiştir 1 * Tit"aret Vekclleti dış ticarel reisi 
lJ. SC'rvet Berkinin Şürayı Devletçe lü

zunıu muhak~m~ine karar verildiği 

h~kkındaki şayialar tkzip olunmuştur. 

-Jc İplik buhranını halletmek için 
evvela fabrikalara ve sonra mal ı~alırsa 
tüccara iplik verilmesi kararlaştırıl -
rı:ışltr. * Ankaroda tüccar Arif Çubukçu
nun kasasını kırn1ak suretile para çal
mı::: olan .~iman tebaasından Marko -
viç dün 4,5 yıl hapse mahküm olun -
nıu~lur. * Peynir fiatlarına yenid"n zam ya
ptl.-.ıcağı anlaşılmıştır. Teneke tüccar
ları peynir tröslçüleri ile anlaştığından 
tt·nekc kıtlığı Ca fiatları arttırmalc -
tadır. 

Kalabalıkta biri çarpmı.ş ola -
bilir! 

Ben serseriyim, yankesicilikten 
anlamam! 

Ve .. POiis te üzerinde birşey ç k
ınadığı Hn ısrar edemez. Çünkü, 
yanke;icilikten hiçbir sabıkası yok
tur. Cürmü meşhut da olmayınca 
mesele yoktur. Fakat, ben bodrum 
saraya dönünce ilk d~fa bu kaide
nin haricind~ Pire. Mehmedi ora
da beni bekler gördüm. Daha beni 
görür görmez: 

- Ulan Çamur bu11ün uğurun ü-
zerinde. Alsana iki papel daha. 

Dedi. 
- Ne çarptın? 
Dedim, 
- Bir iki üç cüz.dan amma. Biri 

dolgunca. 
DOOi. Israr ettim. 
- Su kadar. 
Demedi. 
-Bari bir papel daha ver de 

bugün bizim kopuklara esrar ben
den olsun. j 

Dedim. Razı oldu ve .. tüydü'. 
Herhalde üc '>es vüz papel ki ka· j 
bına sı~mıvor. Kimb lir hanııi bor· 
s:ıcının vahut da un tüccarının, 
herhangi bır kalan toru ı paı :ısı i.oi. • 

Fakir· 
satıcılar 

DÔNMIYEN FiLO 
~üyük Tarihi 

Bunlara yurt tesisi 
masrafını Parti vere- No. 3 Yazan: 

Tefrika 
RAHMi YAGIZ 

cek. Bir heyet Delfin tahtelbahirinin donanmaya 
kuruldu 

Faltir esnaf icin ~ayet rı mas - dokuz doğurttuğu meydanda iken 
raflı yurtlar açılması kararla~. 
fakat maddi imkan temin edile • Destroyer filosu iki suııfa ayrı- ne girmeğe hazırlaıurken donan
mediiti için sarfınazar edilmişti. lıyordu. Bunlardan kısmen yeni marun nizam harbi yukarıda yaz-
Esnaf cemiyetleri idare heyeti, ve- olanlan ve bir kudret ifade eden- dığınıız ııekilde bulunuyordu. 
ni parti reisi İzmir meb'usu Re • leri dört parçadan ibaret olan Al-
şat .Miınaroğluna yeniden müra- man tipi muhripleri ki, büyük 
caat etmiş, yurdun açılıınasına yar- harpte bu sınıfın münferit muvaf
dun edilmesini istemişlerdir. fakiyetleri kaydolunmuş, torpito-

Parti yurdun açılması için faa - culukta ihtisas sahibi olan Türk 
liyete ııecilmesine muvafakat et- denizcileri bu gemilerle akıllar 
miş, bu işle meşgul olmak üzere durduran hücumlar yapmışlar, bu 
esnaf arasından bir heyet seçil - meyanda Morto limanında 34 bin 
ıınistir. Hevet muvaf>k bir bina tonluk kudretli İngiliz saf gemisi 
bulmak üzere, faaliyete ııeçımiş, zırhlı Golyatı Morto limanında bir 
bina masrafının parti tarafından gece hücumile batıran Yadigarı 
ödenmesi kararlaşmıştır: Millet deniz tarihimize tek ba~ına 

İlk defa yapılacak olan bir 
diploma tevzii merasimi 

İnhisarlar idaresi memurlarının 
mesleki bilgilerini arttımnak mak-ı 
sadile şehrimizde açılan kursun 
14 üncü devresi im tihanlarna bas· 
lanılmıstır. Bu devre kursuna muh· / 
telif vilayetlerden 19 memur istı
raık etmistir. i:k defa olarak bu yıl 
mezunların dipJomalnrı merasim
le tevzi olunacaktır. Mezkur mera· 
sim de yak nda ya'l: lacakt:r. 

-ı POL.iS J 

V' 
r.• AH KL~lELER 

bi rzafer sahifesi hediye etmi~ti. 
Diğer mubriplere gelince: Bun

lar, donanmada yalnız boy göster· 
me nev'inden bir hiznıet görrneğe 
mahkumdular ki.. bu da harp im
tidadınca C:onanrnanın fırkaları a
rasında posta servisini yapmala
rı, bazı karakol hizmetlerinde bu
lun111alarır.dan ibaret kalnnştı. 

Yavuzla Midillinin iltihakııırlan 
sonra yeni bir tensike tabi tutu -
lan donann1ndan, bu destroyer ... 
lerden Pülengiderya, Zuhar, Yu
nus }- ~ırnet hari<.'ine çıkarılmış. İs
tanbulcla lin::ın muhafızlığı vazi
fesine verilmişlerdi. 

Bevhi s:ıııfı botlar: 
Bot (ırkaf!: Borak Reis. Durak 

Reis, IlızJr Reis, Aı·duı Reis. İsa 
Rei~, Dcn1irhisar. Sivrihisar, Yar
hb•ar, Sultanhi.5'.ar, Akhisar, Ha
raitabat, llnsra, Samsun, Ta!?oz, 
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YAVUZUN DONANMAYA 

İLTİHAKI 

Temmuz manevralarından av
detten az sonra, İngiliz talim he
yeti reisi Amiral Limbos, kendi 
devletinin çok yerinde olan nok
tai nazarını ileri sürerek Osmanlı 
imparatorluğunun itilfı.f devlet -
)eri blokuna iltihak etmesi ha

linde; harbin sonunda imparator· 
luğun elde edeceği faydaları teba
rüz cttirivor, Mısırın Osmanlı -
]ara iadesi, vadesiz ve cüz'i faizle 
istikraz. Akdenizde Osmanlı deniz 
ticaret filosu teşkili, kapitülisyon
ların ilglll>ı, Türk kabotajının te 
mini, deniz tjcaretinin inkişafını, 
Osmanlı donanmasının usta el .. 
!erle yetiştirilmesi gibi mühim nok
talara temas eden bu menfaatler, 
İttihat ve Terakki zimamdarları 
tarafından nazarı itibare alınmı
yordu. 

Yine Balkan harbinden sonra, 
İngiliz Armstrong Vikers kam -
pani isimli deniz tezgllhlarına do
nant"Q_\l ihtiyacı için 4 kruvazör si
pariş edilmiş, Fatih, Sultan Os -
n1an, Yavuz ve Rcşadi'\·e isimleri 
daha inşadau evvel takılan bu 
dört gemiden Sultan Osmanla Re-Yangın çıkaran 

fo:;forlar ! 
Draç, Kıilalıp, l\lu!ul. \ 

18 parcadan mürek1;eµ ol:-n Bcy
bi sınıfı hctlar Ansaldo ve Fransız 
mamulct:n!lanı!ı. Bunlar, harp 
sıra&ında devri~·e ve denizaltı ge
ınilerini takip \'azifcleriııde istih
c!am olundulrr. Her biri 97 tonluk 
o:an ve 9 pu~luk iki tcpla müceh
hez bulunan bu vahitler sırası düş
tiik~c mühim muvaffakiyetler el- ı 
de etti. B;J:ıassiı Sultanhisarın 
Marn1arada 700 tonluk bir İngiliz 
talıtclbahirini takip ve batırması, 
n1i.irrttehatn:·ı esir etınesi o zıa.
n1an dHnyara takdir mevzuu ol
mu~tu. 

şadiycnin ilk taksitleri ödenmiş, 
gcn~ilcrin in~aatı da nihayetlen
mek üzere bulunuyordu. 

Garip bir yangın çıkarma hadi
sesinin muhakemesine dün Su! • 
tanahmet l inci sulh cezada ba
kılmıştır. Davanın suc.:lusu mah
vacı müezzinlerdeiı ;>.lidir. Hiıdı -
se de şudur: 

Ali. mahya kandillerinin ısLk -
!arını arttı~mak ve şuaları kıvıl • 
cımlı rıöstcrır.ek için kandillere 
fos:for kovmcıoa karar vern1ış ve bir 
ecza depo~~ndan 'foslr.r alır.ı·~ -
Bu fosforu evde bir su tenekesi 
icinde bıra-kmıs ve yukarı katın 
rofasına kovmustur. Gece halay3 
ka~an müezzinin karısı sofayı ve 
merdivenleri bastanbasa ısı'k, alev 
içinde göı•müs. avazı cıktıi?ı kadar 
baı(ırdıktan sonra dü.;üp bayılmış·ı 
tır. 

SEBEBİ NE İMİS? 
Karvının fcryadile uyanan mü

ezz:n, Ali de arni hali müsahede il 
edince ~cnrereye çıkıo cyanı:?:ın 

var'.• dive baiiırmıstır. 
İtfaiye biraz "1Jnra gelmis ve su 

sıkmıss3 da ortada keskin bir pa
rılh'.ian baska birsey görmemiş -
tir, Müezzin Ali mahkemede: 
•- Ben evimi vakmadun. Fos

for teneı<esi gece delınmis merdi
venlere akmıs. Parlavan alev de -
itildjr. Fosforun intişarıdır!. 

Muhakeme, bu cihetin bir fen 
hevctinden sorulmasını kararlaş -

Bunlardan başka donanmada 
birer makineli tüfekle mücehhez 
be~ parçadan mürckkq gambot 
filotillası mevcuttu. 

Ansaldo bot'.arı: Prcveze, Sakız, 
Nevşehir, Ta~köprü, l\Ialatya. 

İsimlerini taşıyaıı bu gambotlar 
da donanmada irtibat servisle -
rinde kullanıldılar. 

Donanmada hic tahtelbahir mev
cut değildi. Denizaltıcılık fikrine 
ehemmiyet verilmiyordu. 

Bilhnsrn, Balkan deniz harbinin 
her iki safhasında da diişman de
niz kuvvetlerinde nıcvcut Deliin 
isimli ufacık bir tahtelbahirin Os
nıanh donanın:ısına tam ınanasile 
dokuz doğurttuj'.;u meydanda iken 
hu aldınş etmemezlik ~ok garip 
bir mahiyet arzcdiyordu. 

Yine muasır Avrupa devletleri 
donamalarını deniz tayyare. hir ~ 

yol kesen haydutla dög-Üten liklerile teçhiz ettikleri halde Os-
tı11mıstır. · l 

:r- manlı donanınası bu hususta da 
cesur bir kadın! ihmalkar dawanmıs. Yavuzun il-

Üsküdarda Selimiyed~ 23 numa- fihakile Alınan talim heyetinin 
ralı düt.'.<kiında bak.allık yapan Zeh- hasa gecmesinden sonra bahriye 
ra isminde bir kadın; dül<kanmı mektebine mülhak bir deniz tav-
kapadıktan sonra evine dönerken yare kursu ihdas edilmiş, burada 
tır. Halit isminde bir k:ırma,nyo - naıarivatla zııbit yetiştirmek u-
lacı volunu kesip var kuvvetile ka- sulü denenme saflıasına konul -
dınca§ızın boi!:ızına sarılmıs diğer nıustu. 
biri de elindeki cantavı kapıp kaç- iSte, Osmanlı donanması Ab -
mıstır. Fı>kat cesur biı- kadın olan düliiziz devrinden kalma 
Zehra karanlı.'<lar arasında Halitle köhne materyali biraz ten -

Almanyaya sempati gösteren 
İttihat ve Terakki erkanı bir ta
raftan seferberliği tamamlamağa 
u~raşırkcn diğer taraftan bu ge
n1ilerin bir an evvel donanmaya 
gelip katılmalarını bekliyor, İn -
gillereyi Leytilaal ile oyalıyarak 
gemilerin sür'atle itmamını isti
yordu. 

Fakat, hük\ımetin Almanya le
hine harbe girmeğe ht·susl şekil
de karar verdiğini haber almal<la 
gecil<miyen İngiltere düşmanına 
silah •·ermek ~afletine düşmemek 
icin 914 eyliılünde ve Goben ile 
Breslnvın Osmanh donnnmasına 
iltihak ile İngiliz talim heyetinin 
avdetinden sonra kendisinin harp 
halinde bulunduğu cihetle bu iki 
yeni gemiyi şimdilik teslim ede
miyeceğini Babıaliye resmen bil
dirdi. 

914 ağ"ustosunun son haftasında, 
Akdenizde cereyan eden bir ha
dise, iki Alman gemisini Türk 
sularına ilticaya sevketmiş, bu 
hal ise Osmanlıların harbe gir • 
mesini tesri eden tezahürata yol 
açmıştı. 

m~varnı vn) !-
Asılmaktan korkmıyan idam 

1 
mahkümu! 

Adananın Karaisalı \kazasının 
Karsanlı nahiyesine tabi olan Ha

' fızbaşı köyü halkından Hüseyin 
isminde bir adam, düşmanlık vü· 
zünden avni köyden Veli o~lu Ali 
atlında birini tabanca ile vurarak 
öldürmüştür. 

Muhakeme katilin bu cinayetini 
taaımmüden islediği neticesine var
mış evvelki gürukü celsede ida -
ıınına karar vermislir. 

Katil Hasan ölüm cezasına mah
kum olunduğunu duyunca hi~ 
kor'kmayıp fütur ııcti~memis ve 
cBen intikamımı aldıan ya!..• de-

mücadele ederek yakasından vaka- sik elemek suretile dünya harbi- mistir. 
lam ıs. yetişen POiislere teslim et- ,,;_;;;,,;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;,;;;,,;;;;;;;~;;;==;;;;;;;;;,,========== 
ııniştir. AVRUPA HARBİNİN Sürpriz sartı ilunal edildi. İngiliz 

Halidin kaçan şeriki de tutul- ve Fransız harp gemileri güııler-
muştur. 

Adaııncağızlarn vüregıne inmiştir 
amma .. geriye ~tirebilirlerse ge
tirsinler!. Polisler hala etrafı ara
nır dururlar. Fakat. ne insafsızlık 
dei!il mi? Bes vüz papel vurgun, 
dört kaiht bahsis! Hai'buki parayı 
çaldıran ben!. Bunun insaf nere
sinde?. Amma gEne aldırmadun. 
Aldıracak da bir tarafı vok. Ha

vat bu, usul bu, kaide bu. menfaat 
kalıptan kaJı.ba, kı!ı..'<tan kılı~a gi
re cıku, vüksele ine hep ayni şart 
ve avni davan güdüyor!. 

Pire Mehmedin arkasından ben 
de cıktım: 

- Hem biraz icer .. Hem debir 
ikl dis esrar almm. Bu aksam Sa
ravicine -cideriz!. 

Dedim. Doğruca İşpironun mey
hanesine 11ittim. Fakat, orada da 
daha dördüncü dubleyi tamamla
madan, basımın derdi geldi çattL. 
Pivasada ırgat mı kalmamıştı, yok
sa bu~ün herkesin gözü bçni mi 
görü vordu?. 

Al~ındis Ali. Kundura Recep, 
Arnavut Yahya bir masada hara
ret!, hararetli fakat. sır vermeden 
h i r cvl l: r l .. onu..;uyorl.:ırdı. Altın 
diş: 

(Denmı var) 

Y EN l l\IESELELERl ce Midilli ve Sakız önünde dönüp 

Çanakka!e dersi 
Alman vanın İngiltereye karşı 

başarmak isteyip şimdiye kadar 
muvaffak olamadığı ihraç hare 
keti hakkmda yabancı mehafil -
de mütalealar serdine devam e
dilmektedir. 
İhracın ntiiessir oln1ası için bi

rinci sartı, sonradan genişlet:le -
cek bir kiipriiba~ı tutmak, ikinci 
şartı da sürprizdir, diyorlar. 

Bu hususta son zamanların en 
muazzam ihraç hareketi addedi • 
len Çanakkale harekatından da 
bazı dersler çıkarıyorlar. Yalnız 
bir mahal, bir kale veya bir bo -
ğazı ele geçirmek için akla gele
bilecek bir ihraç hareketinin, Bü
yük Britanya adası geniş sahil -
!erde tatbikinin muazzam bir me
sele olacnP.ını itira{ ediyorlar. 

Bu müna•ebetle şimdiki İngiliz 
Başvekili Çörçilin Çanak.kaleye 
yapılan ihraç hareketinin amil -
terinden olduğu zikredilerek, o 
zaınan. ikinci sürpriz şartının ih
mal edildi/fi ilave olunmaktadır. 

Çanakkalede bidayette büyük 
kuvvetler yoktu. ıniidafaa terti
batı o kadar mükemmel dcğıldi. 

dolaştılar. 

Türkler nrk tabii olarak, geçen 
günlerden istifade ettiler ve mü
dafaa tertibatını kuvvetlendirdi
ler, diyorlar. Onun içindir ki, ilk 
İngiliz ihraç kuvvetleri donanma
nın ateşine rağmen, kesif mitral
yöz atesile karşılanmış oldu4 Her 
tarafa dikenli teller örülmüştü. 

Bu zaman zarfında Çanakkale
ye (!karılacak Avustralyalı ve 
Senegalli kıtaata Mondrosta ve 
İskenderiyede karaya ihraç talim
leri yaptırılıyordu. Senegalliler beş 
yüz, altı yüz kişi ayni zamanda 
birden silfıhlarilc mnvnak.ra ve 
hatta denize atılarak karaya çık
masını öğrenınişlerdi. 

Gerisi maliım ... İngiliz ve Fran· 
sızlar sürpriz denilen en mühim 
şartı unutmuşlardı. Nihayet bir 
gece 25000 genç asker karaya çı
karıldı. Fakat bunlar mevzilerini 
bir türlü genişlctcmeınişlcrdi. 

Bugün ingiltereye yapılacak bir 
hücumda sartların çok değ'i~miş 
oldu,:-una süphe yok, diyorlar. Fa
kat (',irçilin bugün ingillerenin 
müdafaasınd~. Çanakkale dersin
den çok istifade cimi>; olmasını pek 
tabii buluyorlar. 

• • 

Latin hemşirel~~ 
Yazan: ALİ KEMAL S~ 

.ilu harbin ergeç İngilterenin f; 
lebesile itileceği kanaatinde b: b• 
nanlar için vekayiin inkişafı._~;
kuvvetli söz söyliyebilnıek 11"'" 

nını da veriyor. . ,. 
Mesela 939 dan evvel şu ıa;ir 

:ııiye yürütülmüş: J\vrupada ·• 
harp çıkar da İtalyanın A)ınıı.Dlp· \ 
ile ayni safta harbettiği ve F:~ . 
sa ile Ingiltercnin mağlı1P e '13, dikleri görüldükten sonra ne 0 

cak?. Cevap şudur: . io· 
Almanyanın muzafferiyet• .. , 

ğiltcre ile Fransa için ne b_üı ~. 
bir darbe olacaksa İtalya içıP 1• 
daha hafif bir inkisarı haY01,tia 
mıyataktır. Fransızların .J)! • 
hemşire• dedikleri italyaya h9brP_ 
ten galip olarak çıksa da yine ". 
yük ablasıuın felaket arkadaşı~~
line düşecektir. Bunu böyle ,. 
şündürmek için çok sebepler v•., 
dır: Eğer eski büyük Alırı•01 • 
imparatorluğunun tarihi hudut . 
larına l!Öre yeni bir Avrupa ı...~f. 
mak emelinde Almanlar ırıU' da 
fak olursa İtalyanıu hudutlar• 

0 
altüst olacaktır. Eğer Alm~oY'ei· 
h~.ı?'adan. vazgeçse bile ga.lıP _ı, .. 
dıgı takdırde İtalyadan Tır _ 
yi istiyecektir. Sonra unut~..ı. de-
h ki Almanya için Adriyatık .. ıi 
nizinin pek büyük bir eheronı 1 ~e~ 
~lacak~ır. Bu ~enizi bir Alın~n iJ: 
lu halıne getırmek galip bıt !· 
manva için ihmal edilecek •"': •. 
le.rden olmıyacaktır. Bun~ ınu ,, 
bıl Almanya müttefiki Jtaly•l 

• •• ancak Fransa ve İngilterenııı , 
leyhinc olarak Afrikadan al!"'f~ 
cak miistemlekcleri verecektır. , 
kat bu da anlatacaktır ki Alnı~. 
ya artık İtalyayı tamamile .~de 
kada meşgul edecek. kcndıSt'ı.ı· 
Akdenize inecektir. Afrikad• 

1
.;

:ı:aya ne kadar güzel yerler. ".c ;o 
lırse verilsin, Adriyatik d~nıı~r 
Alınan gölü haline gelmesıle, •. 
•·.est~nin Almanlar eline .?e.çııı;, 
sıle ltalyanın uğrıyacaliı buY"~ . .,. 
rarları kat'iyyen telafi edern•l 
cektir. , ,ı 

937 eylii.lünde İtalyan hükUJll V' 

reisi Berline ı:iderek Alman d~il 
!et reisine misafir olduğu "j9 ıı 
mihl'erin esası l..Lırulmuş. oıı ··f.· 

sonra her iki taraftan parlak '~ıı 
!erle Alman. İtalyan dostlui!•11.\ , 
sarsılınıyacağı. kanaati göster' 
mişti. <~ 

Bu dostluk nihayet si:V~'i "' d~• 
kert bir ittifaka vardı. Itah:" ı~r 
vanlış ~ıkan bir hayli ta!ırnı» 

8
, 

hilafına olarak Alman•·aııııı \, 
nında nihayet bir gün harbe ~,.. 
di. İtalvanın uzun zaman beklıf,y• 
rek ondan sonra da AlmanY8 8 

1.,. 
hine harbe gireceğini di.işiin•0 

rin dediği çtkm.adı. jıı' 
Lakin simdi ltalvanın ergcÇ dii' 

giltere ile beraber olacai!ı~' ı ul' 
şünınek suretiJe kendilerin.• 1i1İS 
yalara kantırmıyan bircok fn.ı: bir 
vardır. Ingiliz matbuatındak• heıP 
çok manalı neşriyat İtalyanın gi• 
de müttefikler alevhine harb~ ,;i· 
receği yolunda idi. Bunu if~r~ ('<ı• 
renler niye istinat etmişlerdır- ,~ 
kuvvetli istihbarata mı, yok_S• :uf 
az yanılır bir keşif ve tahın10d 
vetine mi?. Belki her ikisi "~i 

Fakat muhakkak olan şudıı~0 ;u 
İngilizlerin hesabında ter•1~'.0r. . ı• 
bedbin tarafına hakkı v~rı ~ • 
düsmanın ku\'veti öyle Jııçck ft' 

yılmıyor. Böyle olunca ıııu • jjt• 
met de artıyor. Hazırlık on• g 
oluyor. vıl· 
~apolyo'! eirişe~e~i işt':. Pd~ğııı' 

fakıyet ıbtunallerının cogal "''~ 
düşiindükce kendini to~ıor i~i~ 
hulyalara kapılmamak i_çııı ol'~ 
aksi tarafını, düşman Iehındc JJ1ı~ 
ihtimalleri düşünmcğe başIM1, ' 
Fakat o koca ~umandan. ~·ıiJsd' 
nıldı. Nitekim Ingiltereyı ıs rd' 
olduğu kadar İngilizleri M•~! l• ' 
vurmak tasavvur ve teseh1'11' / 

rinde de olduğu gibi. ---'Jıı 

Yeni maden kömürü ııP 
bu sabah baılaclı ,,W 

Yeni nar ha göre alıcıru.jl v~ tot1 
sile teslim edilmek •ortıle ili ' 
ımaden kömürü bu sabah.ta~0cıı~ 
haren Adalarda yirmi uc l< Jir•' 
lira, Yeşilk~"'yde ise 22 bucu 
ya satılacatır. ~ - . :;::::::---ı 

Birimizin Dsrdl 
Haplmlzlo Derdi 

:..:-----~ 
Tahsile devam etme 

istiyen talebe . 
yor. , 

Bir talebe velisi yazı baııııı 
•Bir sene talıs.ıli her ı.ediP 

bir sebepten dolayı ter cil"e~ 
de tekrar tahsile de•·aJll 0ı.t<P 
istiyen talebe için._ ~ ar• ' 
idareleri polis tahkik• ~i!<•ıııı 
maktadır. Fakat bu ıab f ;d•' 

1 d b . ıaar• fi"' usulden o sa a ı, ıı . 0 t• 
resinin bu kabil talebeP• 1,ıııi 11 

sillerine devamlarını ılı'''' 
i~in daha mektepler ~~re~'' 
dan evvel ne sur~~l.e ."tal•':" ı 
edilm<'si icap cttı-;ıııJ tcıert~. 1 , 

1 
velilerine bunu g•~.~ 1ııi~ 
ılan etmesi Jjzun d• :!.:-



Alma 1 .. l nara gore 
~ngiJizler 2400 1 

YYare kaybetti. 
Yalnız .. .. d t uç gun e 174 
~fYare düşürülmüş 

~ı rlın 5 lı diı 1ı A.A.)- D. N. B. ajansı 
~.hav:\~ngiltereye karşı yapı
.._ıt has1ıı uc~mtaı:mın şidd~tlen
'"'. ikin . dıgı larıh olan agusto
~t.'liı \ cı haf tasından beri 2,400 

1 
ıl~ 18 'Y!aresi düşürülmüştür. 

~k Ilı~ agQ•los zarfında en bü
lı, tay/affakiyet elde edilerek 
lı ktadırare dfu,ürülmüş bulun -

1 

~''"•af Bu haftadan sonra faz
' ! il .1altiyet noktai nazarm -
~ llıtid~ 8 eyli'ıl haftası gelir ki 
)ıa,e .et _zarfında düşürülen 
~~ha l~kuuu 441 i bulmuştur. 
1 ~tere •!erin en büyük şid -
~ 17 ,'•1~au ettui · oldukları 7, 15 
ıı,lııte Y ut "Ünleri düşman 274 
\\ .~t 1.28Y•tmislir. Almanlar ise 
~lliz~e kaybctnUşlcrdir. 

1 ERE GÖRE VAZİYET 
r~b~r • BAŞKA 
ı~'•nı a • !A.A.)- Resl\'i Alman 
~ b~bhe~·agustos'!n ikinci hafta
• d . İlli; 1 2.,400 lngiliz tayyare
llılıd,~i h lrııuş olduğuna mütedair 

1 ıııtitaıaber hakkında Londrada 
~~İliı ';: YÜrütülmekteir: 
ltı· bıla 8\l'a Nezaretinin resmi 
) <q ~il 8 ağustostanbcri ce -

1~ b"'ad t_ngiliz tayyaresinin zi
\ lıı~dd ıgıuı bildirmektedir. Ay
j,,.q lav et zarfında ise 2,211 Al-
~" da 

1 h~inin düşürülmüş ol
'~ l..ond aber verilmektedir. 
' v'lsıı ra 5 (A.A.) - Ma<lras 
~'"re ~~n. bildirdiğine göre sair 
~l>veıı, esının dt'Vamına raiimen 

~İstnllıektedir. Günü sakin 
ır. 

~it·~~---"61111t:Aıı~ 
d'tetlede ne kadar 1 ~ilci yakahndı? 

''lııı.i ~S 2de son bir yılda 685 ka-
~ Uıe erkek ve 1020 çocuk ol
~e ~e 2457 dilenci yakalan -

: '.'<1;~1 kiıı_inin dilenciliği mes-
~ Qııı~ .ııetırdikleri p0lisçe tes
~nı., Uştur. 
r~, ~f her biri yılda vasat! 

'ıar..Da,u~· a Yakalaoınışlardır. Ha
' ~. D·acezede de 246 dilenci 
)~Ve bılenenlerden 117 çocuğQD 
,~lı di~basma ceza verilmiştir. 

tilrıı \ncıler memleketlerine 
lt.ı, /; te iseler de bunlar ilk 

ij ~tl~~e .ııeleeeklerini söyle -

ır kuyruklu yıldız 
~. göründü 

·Vo 5 
' lı . (A.A.) - Bildirildiğine 
~ Aı('•hahı asat 4 <le Leo bür

~lr1ı1 ~·Yıldızı şimal ve şimali 
~.'1%;~ ır kuyruklu yıldız gö-
'<lı . 

'\ e ~kl~ Yıldızın 1/9 'büyüklü
litııa~ldufü ve l!'ünde bir de
iler! 8 ~ıtıali sarki istikame

edı.ııı bcxan edilmek -

içık arttırma ile 
~ ;,~l~alade satış 
~ IQ <lot lirını.nin 6 ıncı pazar günü 
• lı.ııiha Osnıanbeyde, eski Ahınet
' ~~ltı.:ıra~tda Sair Nigar sokağında 
~ı~t'iıılı S_u!fct Bey apartın1anın 

· ~Ya1q dJ.ıresindc mevcut gayet 
t~ ile r Ve vazolar vesaire açık 

tı )'~ı..ı.c. satılacaktır. Airl gayet 
~ l.rJ'ıi;, Oda ve yemek oda takım-

. ı.aı, ıa.ı l<:enz stilinde gayet güzel 
11t 2 ~~ k..ktnu; gene Loui::; Kenz 
1ı.ı.e;,ki et Yaldızlı emsalsiz Ber-

\ 
1 lıstu Bo~ıe Louis Kenz salon 

ı ~Ule ~rıstalli; iki adet Boule 
'oı\al{ t, 36 Parçalık. safi gu!nü.ş 

lıı ı,.<ıııı 1 lakıını; 2 adet komple ta
l, >lt " •rı· as 
~ "ızıe ' partalık gayet zarif 
~ ~fll•·ı tu takıını; ~lasıf Bronz-

'ıı • •t'J 1ı.._-l1'r l Saıa 1 avizeleri, 3 nun1arah 
'111: 1 • hayı·rrıandra sobası; l\Iuhtelif 

· flottı ınasi[ güınüş sepeUer, 
t it Cqı kartlar, Vazolar, vesaire; 
lı- le l< 

lfıo;ı . \l'aıo ' anton japon, Portugez 
Ö:llı~o.· ~.e tabaklar; Yeşil Pih.i~ 

'<!t· 1 ll'"t·· k • 2 ad "' u ristallı $ech_,fli ta-
~; l'arıltı ;l Vitrin; meşhur ressam 

Jıı: tUı adet kıymetli yağlıboya 
t p ~de ve lstorl.ar; Gazo-

) 'l.t \. " hi~ı~~enk gayet guzel oyun 
~ &:ıl;j,Jtı ın Sesi salon gramo-
1 ı.ı: ar, tekınu bir apartıman 

I'" ~.J.l'lb 
t CUJ.. Ves:ıire hayli ev 

t l' . Jt 
~ b1l ~ henreı.1ther m:l:-kah 

) ~ \.\] k .~akı., Ut: (100 parça). 
l-.. ı.ı 1~1t t g -el ınodel <rıstofı 
."I\ 1 ~\... J.kı-.·q k . • 
Jt f lci..,.ıı.ı · · • uyrdklu bır pı· 

l "tl ve At't..•m ha ı, en 
•ınu • 

ı !it ._ 'l. G ı\ nl:ı ı bı 
11).r, abı, ııarkcterı .> ı • c 

Belgrad'da 
Yahudiler için 

·bir yasak .,~ 
BelJ?rat Q (A.A.) - Stefani a -

iansından~ 

Dün akşam neşredilmiş olan bir 
kararmmıe, Yahudilerin her türlü 
l!'ıda maddeleri ticareti yapmaları
nı menetmektedir. * Klermon - Ferran 5 (A.A.) -
Klermon Ferran'da bu!Qban 13 ün
cü mıntaka askeri mahkemesi, dör
düncü ordu fenni kıtaatında teğ
men bulunan ve d~man önün -
den kaçan eski nazırlardan Jean 
Zayi bugün ımuhakeme edecek -
tir. * BelJ?rat 5 (A.A.) - Courrier 
Yugoslave gazetesinin bildiTdiğine 
l!'Öre Belgratta yapılan Alıman -
Ywoslav iktsa<ii müzakerelerini 
müteakıp İtalyan ve Yugoslav hü
kılınetleri Belııratta resmi ve daİJnl 
heyetler bulunduracaklardır. * Belı!rat 5 (A.A.) - Belgratla 
Niş arasında Kusstı>k istasvonu ci
varında cuma .ııünü bir tren kazası 
olmuştur. Üç ölü. 4 ağır varalı ve 
sekiz hafif varalı vardır. 
- .. ., .... ,..,: .. . ~ ': ·~ .... 

Hava kurumuna 
yardım 

( 1 inci sahifeden devam) 
tesbit edecek ve ona l!'Öre teberrü
at istenecektir. Kövlc:de ıbu işle 
mesgul olmak üzere köy faal he
ye!kri teşkil edilecektir. 

2 - Aza kaydı için halkm nez
dine ka<lar ııidilecek, bu işte tah
sildar kullanılmayacaktır .• 

3 - İstanbul • Beyoğlu ve Üs
küdardaki teberrüatı tahsile hava 
grupu vilayet idare heyeti memur 
edilmiştir. 

Fitre ve zekatı ihtiva eden zarf
ların bayramın üçüncü j!'QDQDe 
kadar toolanması tamin ec!ilece'k, 
l!'avrimüslümlerdcn de hımıursuz
da. oaskalvalarda fitre ve zekat 
gfoi zarflarla yardınl istenecektir. 

4 - Tramvay ve banliyö tren -
!erile Akay, Haliç ve Şirketihayri
ye vapurlarında bilet ücretlerine 
on oara hava kurumuna vardım 
oarası ilave olunacaktır. Pullar an
cak oasaoortları banka teminatı 
mektuplarına ve buna benzer ev
raka vaoıştmlacaktır. Mektcolerde 
ayın ilk pazartesi birinci ders ha
va kuruımu saati olacaktır. Propa
gand~ icin hazırlanacak 50 ,bin tak
vim oarasız olara!<: dağıtılacaktır. 

ihanet ed~ıı kadın 
E\·velki gece Ortaköyde vuku:ı 

gcldii:ini haber verdiğimiz kanlı 
cinayet hadisesinin tahkiJ..atına 
devam olunmaktadır. Aşk ve kıs
kançlık yüzünden ınetresi Hacer 
ismindeki kadını öldüren ve ken
disi de yaralanrn Faik Beyoğlu 
hastanesinde tedavi edilmektedir. 

Hadisenin yeni tafsilatı şudur: 
Drama muacirlerinden olan ve 

arkadaşları arasında Çapkın Ha
cer naınilc tanınan ınaktul tütün 
işçiliği ,yaparken küçük yaşta Ali 
isminde birile evlenmiş ve çoluk 
çocuk sahibi olmuştur. Fakat ço
cuklarına rai\ınen bilahare Aliden 
ayrılarak Ken1al isminde birile 
oturmai{a baştaınıştır. Hacer ile 
Kemalin sevişmeleri iki yıl devam 
etmiş ve nihayet Kemalden de bı
kan gene kadın bundan 5 ay evvel 
Faikle tanışmıştır. •'aik Hacere 
Ortaköyde Pişmişoğlunda Pire-

mcci sokağında 86 numaralı evi 
kiralıyarak Hacerin annesi Fat -
mavı da yanına alınıştır. 

Fakat Hacer yine eski sevgilisi 
Kemal ile uörüşmelcre devam et
ıniş ve geçen '!ece de birlikle si
nema)·n gitmişlerdir. 

O gece C\'C erken gelen Faik 
Keınalin r.f1cere göndernıiş ol • 
dui(u bir mektubu eline geçirmiş
tir. Fnik 111\..'ktubu okuyunca çılgın 
gibi ~okai?"a koşup Haceri aran11ş, 
sonra eve dönerek bcklcnıcğe baş
lanustır. 

Nihavet gece yarısından sonra 
saat ikide Hacer yorgun ve nıab
mur bir halde eve dönünce he -
men aralnrında münakaşa ve kav
ga fıkmı~hr. llacerin ters ters ce
\3p \"C'rnıesi Faikin hiddetini art
tırn11 , 35 santlın uzunluğundaki 
hıl'ağı ile sev"İlisini delik deşik e
dip öldürmü ·tür. 

Cina,·etten sonra yaptıj!ına piş
man olan grnç ada111 IJacf'rİn ö
Ji.isii iizerine kapanın; , ~uzunu 
ı:üıiinü öp ll hu; ıra hıc~ıra nğ4 
lanH trr. 
Rılüharr ~uur'U7 bir l ;ı!dr so

ka,::ı fırlamış \'l' elınd ki k nlı 
1: kin ıiteııı!dıt defalar wre 
d ·scrr 16 yerinden )arnlanmı!ll, 
d .-.ız 'ı arlnndıktan h~raz ~on 
,-a ~ 1 r ' ~ h )tane,} c ı:-ötürUI-

Hitler-Musolini 
görüşmelerinden 

. sonra ... 
ltalyan gazetelerinde 
çıkan mütalealar 

Roma 5 (A.A.) - D. N. B. 
Roma ııazeteleri sahifelerini B. 

Hitler ve B. MusSolininin Beren -
ner'<leki müliı.katına hasretmekte
clirler. Bu .ııazeteler. A vrupadaki 
yeni siyasi. iktısadi ve içtimai ni
zamın veni bir safüasından bah -
sediyorlar. 

Giornale D'İtalia gazetesi. sim
diliık söylenebilecek yegane sevin, 
ot»ı görüsmcnin harp halinde bu -

1 Lnınıyan memleketlerin sulh ve 
selametleri bakımından bir ıri'ına 
komplo teşkil etmediği oldu~unu 
ya2'maktadır. * Roma 5 (A.A.) - D. N. B. 

Burada haber alındığına göre, 
Fransız garbi Afrikası umumi va
lisi B. Boisson bu müstcmlekede 
örfi idare ilıiıı etmistir. 

İngiliz havacılığında 
bir tayin 

Londra 5 (A.A.) - Hava Ma -
resali Sir Siril N ev il Yenizelanda 
umumi valiliğine tayin edilmiş -
tir. 

Hava ımaresali Çerls Fredrih 
Sir Siril Nevil'in yerine hava er
kirnıharbivesi reisliğine ve hava 
mecl:si azalığına tayin edilmistir. ,_ - - - • -w,-"" ~~ 

Kanada ve Amerika
da i:k hadise 
( J inci sahifeden devam ) 

Nevvork belediye reisi Guardiya 
ve komisyon reisi <lcmişlerdir ki: 
•Aldı!lınıız !<arar. iki memleketin 
tarihinde misilsizdir.> 

Askerlerimize kış 
hediyesi 

( 1 inci sahi (eden devam J 
sürülen dilekler meyanında bu 
mevzua da ehcmınivetle temas o
lunm~lur. Toplantıda kahraman 
ordlllliluz hürmetle anılmıs ve ona 
küçük bir sükran h:xliyesi olmak 
üzere halkunızın yün l!'ivecek le
vazım veıımesi hakkındaki B. A
bidin Daverin cİ,kdam• daki tek
lifine uylllması ittifakla ve alkış
lar arasında kararlastırılmıstır. 

Kongrenin bu kararı İstanbul 
vilayeti parti idare heyetine bil
qirilecck ve biran evvel organ!ze 
edilmesi istenilccektir. 

Diiier taraftan Ankaratla bayan
lar vardım birliği azaları da aç -
tıl<ları atölyede ve evlerinde as
kerlerimiz ic'n calısıp onlara gi
vcc<'kler örmci'!e. dik.mej!e baş.ia
mışlardır. 

---{)(}---

lmrallıda b"r hadis~ 
( J inci sahıfeden devam) 

lunan İmralı adasındaki 600 mah
kümun kendilerinin vaotL'<ları bir 
tal>matname muc:birıce birbirleri 
aleyhinde dedikodu memnudur, 
Dtx!ıkodu yapanlar yine mhakum
lardan murekkep bir disiplin he
yeti tarafından bir müddet arka · 
<laslarılc konusamaınaık cezasına 
çarotı rılırlar. , • 

Gecenlerde katil mahkumların
d<ın Ali bir arkadası aleyhinde de
d&odu yaı:mııs ve bunu işiten di
i!eri de disiplin heyetine sikavet 
edeceğini söylemistir. 

Yaptığı ded.ilmdudan pisman o
lan Ali kendi hareketinin cezasını 
kendisi vermek üzere hemen ko
ğuşa kosmus ve dilinden 3 santi
metre uzunluruiıda kalın bir par
cavı keskin bir iiletle keserek bir 
kiı.ğı<la sarrnıstır. 

Bund<ın sonra da ağzından kanla 
~<a aka o arkadasının yanına eti -
derek kağıda sarılı dil oarçasını 
vermis ve isaretle kendisini affet
mC'S'.ni sövlernistir. 

Ali sehrimize getirilrnis ve hir 
hastanene tec!avi olunduktan son
ra tekrar İınralıva dönmüştür. 

İki Alman va puru 
batırıldı 

(1 inci salııfeden d~,;am) 

aalıilleri açıklarında iki düf
man iaıe gemisine hücum et
mişlerdir .. 

Hagsund açığında bulunan 
5000 tonluk iaıe gemilerin -
den biri yakılmışır. Dijorn 
halicinde İngiliz tayyareleri 
takriben 2000 tonluk bir iaşe 
gemisine hücum etmi~lerdir. 
Bombalar gemiye isabet et
miştir. Voıpurun battığı zan
nedilmektedir. Bir tayyare 
üsst..ne dönmemiştir. 

SON24SAJ:\TJ 
içindeki r 

~ Hadiseler 
.-' (Bu yazının metinleri Ana-

,:.2 dolu Ajansı bültenlerinden 
~tır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 
Hitlerle Musolini, İtalyan hu

dudundaki Brenner geçidinde dün 
de altıncı defa olarak görüştüler. 
Berlin gazeteleri bu mülakata bü
yük bir ehemmiyet vermektedir. 

İki devlet şefi Brenner istasyo
nunda buluştuktan sonra, Hiller 
Musolininin vagonuna geç.ntiş ve 
saat 11 de başlıyaıı mülakat üç 
saat kadar sürmüştür. 
Görüşmelerde Alman Hariciye 

nazırı Fon Ribben!roptan ba~ka 
Mareşal Kaylcl de hazır bulun -
muştur. İtalyan Hariciye Nazın 
Kont Cianodan başka General 
Uacci, her iki memleketin sefirle· 
ri de_ hazır bulunınuştur. 

Bitler saat H,40 da vagondan 
ayrılmıs ve kendi hususi trenine 
geçerek duçeye fevkalade samimi 
surette veda etmiştir. 

•Doyçe Algemayne Zaytung• 
iki şef arasında yapılan mülikat
ları daima fevkalade tarihi hadi
selerin takip etmiş olduğunu söy
lüyor. 

Berlin gazeteleri, mülakat esna
sında sulhun tanziminden olduğu 
kadar harpten de bahsedilmiş ol
duğunu, zira harbin yeni bir saf
haya girıni~ bulunduğunu yazı -
l·orlar. Fakat Brennerdeki va -
gooda verilen kararların öğrenil
mesi gecikmiyeceğini ililve ede -
reli, şinıdide11 fazla tahminler yii
rütmliyorlar. 

Berlin mchafilinde bu son mü
lakat dolayısile llitler ile llluso
liniııin bilhassa haziranda yap -
mıs oldukları mülakat hatırlatıl -
makta ve bu görüşmenin bir dev
letin yıkılmakta olduğu bir sıra
da yap· lını~ olduğuna işaret et -
nıektedir. 

•Nevyork Taynıis• in nıuhabiri, 
görÜ$ınelcrinin sebeplerinin bir 
sır oldııi:unu söylemekle beraber 
diyor ki: •Şu cihet tahmin oluna
bilir ki, birinci derecede ehem
nıiyetli bir mesele üzerinde karar 
alınınıshr ... 

İNGİLİZ GEMİLERİNE 
SUİKASTLAR 

Baltimurdan gelen haberler, İn 
giliz gem;ıerin'" karsı snikastJar 
hazırlanmış oldı:ğunu bildirmek
tedir. Du sebepten limanın mu
hafaza tertibatı takviye edilmiş
tir. 

Bu limandan İngiltereye gön
derilen vapurlarda, makineleri iş
lemez bir bale getirmek için ma
kine vai(larma ecnebi bir madde 
karıştırıldığı, hatta su depolarına 
tifo mikrobu atıldığı da ilave o
lunmaktadır. 

YENİ iNGİLİZ KABİNESi 
İngiliz kabinesindeki değişiklik 

de Avrupa ve Amerika matbuatını 
is<?alc devam ed•··~r. Nevyork ga
z~tcleri, değişiklikten sonra, Çör
cılin vaziyetini daha kuvvetli gö
rüvorlnr. 

İngiltercde her kabine değişiJ..
lif!indcn sonra, parl8nıento topla
nır. Bu defa da meb'uslar seçim 
mıntakalarıııda çok dolaşmadan 
Londraya döneceklerdir. Basve _ 
kil Çörçilin be~·anatından m'aada 
f'emberlaynin de niçin istifa etti· 
.:::_ni söy l iyeceği zannednmek!e _ 
dir. 

İkinri bir celsede de Loodra 
bunıbardınıanları bahis mevzuu 
edilecektir. 

AMERİKA KM'İ YARDIMDA 
BULUNAMlYOR MU? 

Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 
gazeteciler toplantısında. 5 ikinci 
teşrinde yapılacak Cuınhurrrf ~i 
seçiminde kendisini intihap etıir
ıneınek icin nıihver devletlerinin 
gayret sa rfedip etmedikleri hak
kındaki suallere cevaben, bahis 
mevzuu olan bir telgrafı okumuş, 
intihabat mücadelesi üzerinde 
mihver devletlerinin !esir yap _ 
ınağa çalışnıasının pek tabii oldu
ğunu söylcıniştir. 

Bir gazeteci de, İngil!creye kıifi 
l·ardım .vapılıııadığı hakkındaki 
iddialara karşı da RnZ\elt bu id
diaların varit olamıyacai{ını, milJj 
müdafaa imaliltının sür'atini art _ 
tırnıağa inıklin nisbetinde gayret 
saricdildiğini ve yakında Kana • 
dalı ni!o!ların Amerikan tayyare 
mekteplerine tahsile geleceklerini 
söy!emistir. 

HAVA MUHAREBELERİ 
Dün Almanların İngiltere üze

rinde geniş faaliyeti olmamıştır. 
Cenubu şarki şehirlerine öi:leden 
evvel , .e sonra iki hücum yapıl -
mı< bombalar a!ılmış!ır. Bazı bi
nalar hasara uğramış, birkaç kişi 
ölıniiş ve yaralannuştı!". Bir Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

İnu;liz tayyarderi de Almanla-
rın 12 vapurdan mürekkep ve 
torpitoların hinta''C!':İndcki bir 
k:ıf'' ı ne alçak bulutlardan isti
fade cdrrck hiicum c!ıni~lcrdir. 
Bulutlardan bon1baların tesiri ve 
tahribatı görülcıncmi~tir. 

Hitler 
Mu sol ini 
miilô.katı 

S-SON TSLG•AP- S tinci T&$Bbl tMO 

,_.,.Bugün S Ü M E R Sinemasında-
Gö«ceilııla •wil u cldı:•rl• -- ilk öper tllllll 

ZAFER SENELERİ 
lB•smakaleden devam) 

m~ bnsusunda uaıni basiret.kar 
davranacakları da muhakkaktır. 

O halde Brennerde iki devlet 
reisi ne görüştüler?. Yoksa hic 
sulhu mu?. Bu da mümkün adde
dilemez. Sulh istemek için teslim 
olmay> ~öze almak ve ika edilen 
bütün zararları telifi vaziyetinde 
bulu.nnıa.k gerektir. 

İnztllcre sarayı lı:ra!Uerinln - .,. ihtı.,.- araouıda çevrilm4 ve 
Kraliçe VİCTORYA'nın bilktimn.n butwıdup ldlfer ve şetti!• dolu bir 
mulyl canlandmmıı tarilll bir ııaf~adır. 

Herhalde iki devlet şefinin ne 
görüştüı{ünü, neyi kararlaştırdı
ğını daha ziyade hadiselerin takip 
edeceği inkişaf gözönünc koyacak
tır. Ancak. bu arada •D. N. B.• nin 
bir ciiınlcsi manalı4.r. Alman a· 
jansı bu cümlesinde Brcnner mü
lilkatını tebarüz ettirdikten sonra 
•hirinei Brenner müJB:katırun bir 
devletin yıkılmakta olduğu bir 
sırada vuku bulınuş oldui:unu• 
hatırlatmaktadır. 
. D. N. B. nin bu hatırlatısı bu
gün için ne ınanada ve hangi dev
lete karşı kullandığı da ayrıca bir 
merak mevzuudur. Acaba, o za
man Fraıısaydı, şimdi İngiltere 
mi?. ilnlbuki. İngiltere bilakis bu
gün düne nazaran çok daha kuv· 
ve!lidir ve kuvvetinin günden gü
ne arttuiını da filen isbat ve izhar 
etmektedir. 
Diğer taraftan Alman orduları 

bü:vük crk:inıharbiye reisi Marc · 
sal KeiteHn Brenner mül:ikatına 
iştirak et.nıiş bulunması da bu nıü
liil<atta daha ziyade askeri me,c· 
lelerin tr~rüsüldiifiinü ve Romn -
Berlin mihverinin son gayret ve. 
hızını te kil eyliyecek bir harekete 
baslanacağını ifade etnıektedir. 

Herhalde dliu.va tekrar lakın 
hildisel~riıı arifesine gelmiş bulu
mıyor. Ancak, bu hadiseler hangi 
istikamette inkişaf edecek•. Bu
gün için sır ve yine h3disclcrin 
inki~afı ile aydınlanacak olan nok
ta yok. 

ETEM İZZET BENİCE 

İr.gilterede 1000 Ka
nadalı pilot var 

( 1 inci sahıfeden devam. ) 
lcdiJH nutukta bilhas.;a demiştir 
!ti: 

•Ana vatanın her yerind<o, İn -
gilterenin tecrit edilmiş olmadı -
~ının bilinmesini isterim. Hava 

Göııhor itin bedii bir aiJoatd teşkU ve kalpleri teshir elmektedl r. 
llq rollerde: 

ANNA NEAGLE - ADOLF WALBROOK 
DİIKAT: Bu p.beser 1939 da pevrilmiştlr. Dörl sene e7Vel çevrilmiş olan 

tiler bir filimle hiçbir münasebeti yol<lur. 
BU&iin saat 1 ve 2,30 da 1.enzili.th matlnel,r. 

ÇEMBERLİTAŞ-- FERAH 
İstanbul'un en bü.yilk 2 sinemasında ayni umanda 

OTEL EMPERY AL (Türkçe) 
TAYYARE POSTASI (GAR!{ GRA:-ID - JEA'I ARTilt;R) 

'\fuli l'Örülmt'm,i muvaftaklyellerle devam ediyor. 
3 soncününden istifade ediniz.. 3 

ÇARŞAMBAYA:=.=-
F E R A h'ta : ÇEMBERLIT AŞ'ta 

BAY TEKİN 
Yıldızlıır diyarında 

ı MO;-.iTE KAliLO!\U~ 
: JUE(Hl'L K \Dl, 1 

Şehir Tiyatrosu komı:di kısmında 
Önümüzdtki Sah cünü aı..k~mı saat ~1 de 

BURHANEDDİN TEPSİ 

JÜ BİLESİ 
İ~t:ınbul asliye mahkeme:-ıi 9 uncu 1 

hukuk h5kımliğinden: 
Bi.yükderede Piyasa caddesinde 85 

No. da n"!ukim Fatma Duman tarafın
dan koca::>ı Beşiktaş Si:ı~npaş.ı mahal
lo. i Kö>e sokak 12 No. da Sabri Du - 1 

man aleyhine açmış olclul;:u boşnnrna 

da\~ .. ında da\.·:ı arzuhalinin tebliğ 

ilmühaberine verilen ın~ruhatta bu 
namda bir kimse olmadığından bili teb
liğ geri çevrilmesine binaen da,·a ar -
zuhalinin ve davetiyenin nıahkeme f 
divanhanesine talik ve gazetelerle de 
il.inat icrasına karar vE-rilnıckle <iava I 
arzuhaline karşı 20 gün zarfında cevap 
verı:ıesi ve ınuhakemC' için tayin edilen 
11/11/940 naat 14 de nıahkemeye gel- ı 

mesi veya bir vekil gOnrJermesi aksi tak
dirde muhakemeye gıyaben devam e- ı 

dile<.'eği davt•liye m<ıkamına kaim ol -
mak uzre ilJn olunur. f0/881 

Gi~l"r bu~ünnd~n 
itıb~ri':ı 'çıl..t r 

I{ılıcıyla bir' tarih yazan ... 
Kudretile bir c!e\'İr ;\'aratan ... 
Cesaretlle zafcrl<'r ka7:-tnan ... 

Vatan 

ARSLAN 
Türkçe- tabii ren kii 

BUGÜN 
A 

LALE Sinemasında 
İlaveten: Manş Tüneli 

TORKÇE 
saflarında simdiden 1000 Kanadalı Dr. 1hsaıı Sami == Bugün saat 1 ve 2.30 da 

tenzilatlı Matineler. ve Kanad.ada imal edilmiş Hurigan •·-Ô-• ·---• 
tipinde tayyareler vardır. ksü rük Şurubu 

Kanada bize her sene 15,000 oi- ~~iiiiiifiiiiiiii:iiiiiiiii~~ !ot ve tayvare mürettebatı l!'Ön - Öksürük ve nefes darlığı, o.>ğ- .4 
derecektir. Bu rakam. İmparator- maca ve kızamu< öksürükleori 
luk oilolarının antrenmanı icin 1 için pek tesir!> ilaçtır. 

tesbit edilen olandaki 50,000 in va- _ Herl<es kullanabilır. -
rısıdır. ,. 

A vustral va hava '1a.ıvvetleri 30 
·bin kisidır. 190 bin kişi de halen 
antrenman vartmaktadır. Bunların 
25.000 i gönüllüdür. 

İngiliz hava kuvvetlerinde 900 
Yeniıelandalı pilot vardır. 

Yaralarra valı..'aları 

Haydarda Ali Tekin sok:ık 25 nu· 
m:ırada ot·Jran 15 yaşında İbrahim A

kıncı ayni .sokakta ınukiın Afıf kızı 

IYlakbuleyi t.a..-la b.tı~·ından y~ralamış

tır. 

Galatada kahveci Must.afanın oğlu 

7 yaşınd:ı Ahnıel Neca.libey cadC:esirı

den geçerken 227 numaralı Hü~·eyinin 
otomobili çarpmış ve başından :;ara
lnnmı.ştır. 

18.-
18.03 
18.40 
19.-
19.15 
19.30 
19.45 
20.15 
20.45 
21.15 

2110 
22.30 
22.50 

Prol7ram 
Radyo caz orkestrası 
Tü~k müziı?i 
Konuşma (B>blioııraiya) 
Müzik: 'ı1ürküler. 

Aıans haberleri 
Türk mü-zii!i 
Radyo gazetesi 
Müzik: Fas! heyeti 
Konusma (Günün mesele
leri) 
Ra<lvo salon orkestrası 
Aıans haberleri 
Konu,ıma (Ecnebi <liller<lc 
yalnız kısa dall!'a oostası 

BAYA 
Mağazası 

283, İstiklal caddesi 
Hacopulo Pasajı 

karşısı 

TERKi TiCARET 
DOLAYISILE 

ÇORAP - ELDiVEN 
ve (.ANTALAR'da 

Fevkalade tenzilat 
Fırsattan istifade 

ediniz. 
Y aluız birkaç gün daha 

RAŞİ'r lUZA Tİl' A'l'llOSU 
Hıllidc Pişkin Bef}.bfor 

7/I0/940P azartesi, 8/10/940 Salı ge
celeri Bcyoglu Halk Sınemıı!ttnda 

Yatakh Varonlıır KontrotOni 
Vodvil 3 perde 

2'2.50 ile) ~~~~~~~~~~~~~ Müzik: cazband (Pi.) (Sa- _ 
at 23.10 a kadar yalnız u- 1l•ı11•••••••••••-.. 
run dalıı:a p05tasile) ol 

23.25 
2;ı30 

Yarınki program 
Kapan.s. 

3 Ayda Bi(ki • Diki' -.-. 
Tesis tarihi: 1923 - Müdürü NOE!llİ ASADORY AN ' 

.. En so:1 ve kolay bir usullC' dikiş bilen beyanlara üç ayda, 
hiç biln1iyen bayanlara allL ayd:ı Fransız iks metodile 
tayyör, tualet, rağltl.n, rop ve erkek tayyörü beyaz çama
'Jır teferrüatile provasız biçki dikilmesi az zaman zarfında 
ögretilir. Yüksek KültUr Bakanlığından tasdikli şebadet

l!~;Jt~ii\~~ name verilir. Mües.;esem senelerdenberi yüzlerce talebe, 
san'at hayatına yetiştirıniş ve birçok bayanlar kendi baş
larına mektep açmağa ve makastar ve terzi olmağa mu ... 
vaf!ak olmU31ardır. 

Kayıtlara başlanınıştır. Pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri ö!leden 
sonra talebe kayıt edilmektedir. isatnbul, Gedikpaş:ı, Balipaşa yokuşu, 

---- Bay. Vahram Asadoryan eczanesi üstünde, No. 1. 

KARA GÜNEŞ 

Tepebaşzndaki 
A 

ASRI sinema 
Halk salonudur 

Her sah, rarşamba ve perşem-
be rünlerl duhuliye 10 tu"" . 
Biri TtiRKÇE SÖZLti olmak ü
zere hattanın iki cüzel nlmiui 
birden ~ormek tırsatrnı kaçırma -
ytnt'Z. Procram her cuma cünil 
matinelerde deiişlr. H~r cum~r -

t.esı saat 1 ve 2,SI da, her paur 1 
saa' 11 de &enzlli.tlı matiDeler. 

Duhuliye 10 kuruş 

Bütün şehir halkı bu 
Fransızca sözlü 
Şaheserini görmek üzere 1 SPENCER TRACY 

RİCHARD GREENE - NANCYKELG SARAY Sinemasına 
KOŞUNUZ ___________ ...._ __ . __________________ __ 

BUGÜN MELEK Sinemasinda HARiKULADE bir film sizi bekliyor 

ÖLÜNCEYE KADAR 
Jll>4 rollorde: CORISNE LUCHAIRE - jEAN PIERRE AUMONT 

Ayrıca: FOKS DÜNYA habı•rleri bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilıltlı matineler vardır. 



4- S O N T E L G R A F = 5 ı inci TESKİN lNO) 

MAZON MEYV A ·TUZU 1 H K 1 B AZ, ff A Z 1 M S 1 Z L 1 K, M 1 O E BUL A N T l ve BOZU K L U Q O N O A, B A 8 S ll 
TEMBEL L 1 G lH o E, M 1 o E EK si L i K Ye y AH MALA R 1 N o A emni.itl!~il:ııa-

Müferrih ve midevidir MiDE ve BARSAK.LARI temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS mark118ına dikkat. 

,-

Reşit Paşanın Hataraları· No: ıs_) 

ABDÜLHAMİT NASIL DEVRİLDİ? 
31 MART HADİSESİNiN IÇYOZO .. 

-Yazanlar: blı:.ender t ·. lSertelli ·Cevdet Reşit Yularkıran 

Maaşla eş ki ya çeteleri gezdiriliyor 
Rüesayi ruhaniyenin ilkaah da

ha müessir ve daimi idi. J\Ietrepo
litler açıktan açığı. hükumete hı
yanet ediyorlar ve bir sürü id -
~aksiz köylüleri zehidliyorlardL 
işin en ziyade teessüfe şayan o
lan yeri bütün bu suikastların, ci
nayetlerin gözlerimizin önünde, 
bir cürmümeşhut halinde cereya
nı idi. Adliye Nezareti Patrikha -
neye bundan şikayet edebilmek i
çin bizden \lesaik soruyordu!. 

Her yerde Yunan konsolosha -
neleri metrepolitlıanelere en ya -
kın yerlere tesadüf ediyordu. Köy 
muhtarları ve papasları konsolos
lardan talimat ve tahsisat almak
ta idiler. Bulgar ve Sırp lıükiı -
metleri maaşlı eşkiya çeteleri gez
dir\}'or ve her yerde huzur ve a
~a·(işin ihliiline gayret edi)\'.lr -
Iardı. Biz bu nihayetsiz müşkülat 
arasında mesleksiz, programsız, 
maksatsız bocalayıp duruyorduk. 
Yapabildiğimiz şeyler çeteler için 
tatbiki gayrikabil bir kanun neş
rinden, binbir müşkülat ile jan -
darmanın bir düziye açılan ve fa
kat hiçbir zamanda ikmal edile -
miyen kadJ'osuna az çok bir ku~
vet ilave edebilmekten ve ta.kip 
tnburlarile çetelerin. arkalarından 
faydasız yere koşup yorulmaktan 
ibaret kalıyordu. Köylüler için en 
büyük emel Bulg'll, Sırp ve Yu
nan bayraklarının altında fotoğ. 
raflarını aldırtmak idi!. 

Çete teskilatı en küçük köyle -
re kadar yayılmıştı. Gizlice hu -
dutlarımızdan giren şakiler köy -
Jerde kendilerine istedikleri ka -
dar silah ve arkadaş bulabiliyor
lardı. Memleket rulıile, fikrile, ka
naatile bizim aleyhimizde idi. Ba
zan bu halden şahsi bir istifade a
rıyan adamlar da zuhur ediyordu. 
Köylülerden zorla para topla • 

mak, tehdit ile silah satmak, ka
dınların ve kızların ırzlarına ta
sallut etmek gibi haller Make -
donya köylüleri arasında muhik 
infialler vücude getiriyordu. 

Birçok yerlerde köylüler şeka
vetteıı, propagandadan usandıkla
rını ve artık kendi hallerinde ya
şamak istediklerini söylüyorlar -
dı. Fakat bunları korumaktan aciz 
olan hükumet onları eşkiyanın el
lerine bırakıyordu ve intikam he
men daima pek şiddetli oluyordu. 
Hulasa, J\Iakedonyadaki anasın bu 
vatan için ebediyen kaybolmuş ad
detmek lazımdı. 

len ilkaat ve tesvilat daha ileri gi
demez ve müdahalau ecnebiyeyi 
davet eden da.bili şikayatın az çok 
önü alınabilirdi. Meşrutiyet hü -
kumetinin en esaslı i~i Ma.kedon
yada sükfin ve asayişi, hak ve 
•daleti temin olmalı idi. Bunun 
yapılamamış olmasından dolayı 
şayanı kabul bir mazeret bulu -
nup gösterilemez. Her felaketin 
de buradan geleceği şüphesiz idi. 
İmdi bu sarahate ve tehlikenin 
meydanda olmasına rağmen Ma
kedonyada huzur ve emniyetin, 
bu en tabii ve iptidai şeylerin bi
le temin edileınemesindeki esba
bı neye atfetmek lazım gelir?. 
Ben iddia ederim ki bu hal sıti
fikir ve niyetden ziyade tehlike
yi görememekten, kabiliyetsizlik
ten ve mantıksızlıktan ileri geldi 
l\fakedonyada asayişi temin et • 
mek mümkündü ve bunun yolla
rı vardı, Şurasını da hatırdan çı· 
karmamalıdır ki hükumeti meş
ruta Makedonya meselesinin hak 
ve adalete göre hallini biitiin a -
lemi insaniyet ve n1edeniyete kar· 
şı üzerine almamış mıydı? İlk za
manlarda böyle bir taahhüdün 
ciddiyetine inanan Avrupa dev
letlerinin müdahalelerine fasıla 
verdiklerini hepimiz gördük. Bu-

l gün Errnenistanda ve Suriyede -
ki ıslahat vaitlerinin emniyet -
bahş olmamasında acaba J\I~ke -
donyadaki iflasın büyük bir te
siri yok mudur?. İlanı meşruti -
yeti miiteakip Makedonyada Vir
hovist ve Santrnlist tabirleri müt· 
hiş akisler yapmlya başladı. Hü

·kumet, Bulgaristana iltihak eme
lini besliyen Virhovistlere karşı 
açıktan acığa Santralistleri hima
ye etmi··" kalkıştı. Santralistler 
•Makedonya l\fakedon;valıların • 
dır!• nazariyesini takip ediyorlar 
ve güya memlekette ciddi ve e
saslı ıslahatın taraftarı geçiniyor
lardı. Bu fikri propaganda ile, si
lah ve tehdit ile ort:ılı!(a yayan 
bir sürü eşkiyanın yine llfakcdon
yada kalabilmeleri için şüphesiz 
böyle bir emeli salalı ve teceddü
de taraftar olacakları aşikar idi. 
Halbuki, bir fikir mantığı böyle 
bir seve kat'iyyen ihtimal ver • 
mezdi: Cünkii Bulgaristan orta
da ve isin içinde oldukça J\Ialce -
donya Bulgarların ayrı bir hüku
met vücudc getirmeleri veya hi· 
zim yantıiımız hükümeti meş -
rotayı Bulgaristana karşı müda
faada bulunmaları inanılacak iş
lerden değildi. En doğrusu, bu iki 
fırka kendi aralarında ve kendi 
menfaatlerine, siyasetlerine göre 
birbirinden az çok farklı birer 
maksat takip eden iki - parti - idi 
ve bunların kovaladıkları emeller 
ile bizim Makrdonyadaki idare -
miz ve emellerimiz arasında bir 
münasebet ve muvafakat olamaz
dı .. Ne care ki biz buna inandık 
ve ona göre bir siyaset takip ettik 
ve Santralist eşkiyasını kendimize 
dost ve hatta hami bildik!. Böyle 
bir politika da!ıa ilk g-ünden hal
kı ümitsizliğe ve lıükfunetin bi· 
taraflığından şüpheye düşürdü. 

(Devamı var) 

1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Harici 
1 

~ağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askerl satın alma ko
misyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanun! vesikalarlie teklif mektuplarını lhale saatinden bir saat evvel ait oldulu 
komisyona vermeleri. Şartnameleri kollliisyon!arında görülür. 1145 - 9179 

Cinsi ihalenin yapılaca~ mahal Mllı.tarı Tutarı Teminatı llıale &'ÜD ve 
\ • Lira Lira 

Pirinç 
Kuru üzüm 

Edirne Havs:ı. 

Şehriye. 

Makarna. 
Sığır eti. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Saman. > > 
Buğday öğüttürillmesL Edime sanayi 

1 
kışlasında. 

Pir.inç Diyarbakır. 

Sığır eti. Edirne eski müşiriyet D. 
Odun. Edirne eski müşiriyet D. 
Ot. Edirne Havsa. 
Odun. Hadımköy, 

Sığır eti. Samsun. 
Pirinç. > , 

104,600 kilo 43,932 3295 
36,500 • 11,315 849 
20,180 > 

109,000 • 
364,000 • 

2,030,000 • 

9,000,000 • 
120,000 • 
120,000 • 

1,000,000 • 
3,150,000 • 
1,050,GOO > 

339,000 • 
63,600 • 

5,247 
33,790 

131 ,040 
60,900 

157,500 
31,200 
42,000 
20,000 

189.000 
21 ,000 
76,275 
19,080 ... 

394 
2535 
9828 
4568 

9125 
2340 
3150 
1500 
10,700 
1575 
5721 
1341 

18/10/940 
18/10/940 
18/10/940 
18/10/940 
19/10/940 
19/10/940 

21/10/940 
12/10/940 
17/ 10/940 
17/10/940 
21 / 10/940 
16/10/940 
11/10/940 
ll / l0/94C 

aaatı 

10 
11,30 
15 
17 
10 
11,30 

11 
il 
16 

,7 
10 
15 
10 
15 

Aşğıda ynz.ıh mevadın kapalı zarfla eksiltmesi hizalarında yazılı ('iin, saat ve mahallerdeki askert satın alma ko-
misyonlarında yapılacaktır. Talipler.in kanuni vesikalarilc tekli! mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ait oldu-

l
ğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 1137 - 9148 

Cinıı l.ıa . e.ıin yapııaca&ı }Cf l\ıiktarı Tutarı Teminatı ihale gün ve aaatı 

Saman. 
Bir bina inşası. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 

Erzincan. 
Dalıke!;ir, 

Erzurum. 

• 

Lin Lira 
100 Ton 20,000 

14,171,38 
96,000 Kilo 15,840 

1,649,200 • 41,230 

1500 
1062,85 
1188 
J093 

15/10/940 
11/10/940 
14/10/940 
14/10/940 

11 
17 
il 

15 

r 
Bir kilosuna tahmin edilen .fiah 2 

A m j 14 jM,. kUrUŞ 65 santim O]an 5000 tOn odun 

SUAD"YE PLAJ" OTEL"NDE kapalı ı..arfla eksiltmeye konmuştur. 1 1 İhalesi 12/10/940 cumartesi günü saat 

ve 
vardır 

KANSIZLIGA, 
VE RE M E istidadı 

olanlara 't'e SİNİR 
hasta.bklarına karşı kulla. -
rulır. 

EczaneJerde bulunur. 
Küçük şişe 60. 
Büyük ılşe 100 kuruştur. 

Balkan atletlcl'inin bulun.nası hasabile neş'e!i gC.nler 
geçil'iniz ve Müzik ve Danstan istifade ediniz. 

11 de Karsta askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 7875 ı 
liradır. Evsaf ve sartnamesi 665 ku -

iSTANBUL BELEDİYESİ 

Fiat miirakabe komisyonundan : 
19 numaralı ilAn - Toptan kae:ıt sabşlarında e:ayri safi ve azami kAr had-

1eri aşağıda tesbit edilmiştir. 
1 - Bilümum sargılı k8ğıUar, beyaz, kurşuni ve sarı mukavvalar, gazete 1 

kfı.ğıtları azami yüzde 15. 
2 - Birinci ve ikinci hamur kAığıtlar, biletlik k!lğıUar, verjeli kAğıtlar, 

takvimük, abajur, duvar, elişi, parlak ebru kiiğıtları, kösele mukavvaları, taz
yik edilmiş mukavvalar, selofan kfığıtları azamt yüzde 20. 

3 - Parşömenler, zamklı k!ığıtlar11 beyaz ve elvan kartonlar azami yüzde 25. 
4 - Pölür, resim kfığıdı, adi kromo, karton, tuvalet kfığıdı, muhteJif kapak

Iık.lar, mücellit bezi ve kfığıtları, beyaz ve elvaii kartonlar azam! yüzde 30. 
5 - Sarı kopya kô.ğıdı, kuşe, lüks karton ve kAğıtiarı, iyi resim kağıtian 

azamı yüzde 35. / 
Yirmi numaralı iliin - Kırtasiye satışlarında gayri sa!i ve azamı k8r hadleri 

şu suretle tesbit edilmiştir. 1 

ı - Yerli mektep kurşun kalemleri, yerli mektep mürekkepleri toptancı için 
yüzde 10, perakendeciye yüzde 25. 

2 - Yerli mektep defterleri toptancıya yüzde 20, perakendeciye yüzde 25. 
3 - Yerli mektep lfistikleri, mektep uçları toptancıya yüzde 20, perak~n

deciye yüzde 35. 
4 - Kesilmiş ~izgili ve çizgisiz yazı k3ğıtları, resim ve metot defterleri 

marjlı knph defterler, Avrupa zamk ve lfıstikleri, Avrupa kursun kalemleri: 
kalem sapları toptancıya yilzde 30, perakendeciye yüzde 40. 1 

5 - Matbaa levazımı, kesilmiş pölür. ve parşuk kfiğıtları toptancıya yüzde 35 ı· 
6 - Yazıhaıle levazımı, Avrupa milreükepleri toptancıya yüzde 40. 
7 - Cep ka1cm ve defterleri, fantazi defter1er, lüks hokka takımları, lüks 

büro ıevazımı, ticari defterler, resim a1B.t ve levazımı ir.;in toptancıya yüzde 5G. j 
8 - Fen ve hende!je allt ve levazımı, hassas kfı.ğıtl:ır, ve bozulan eşya için 

toptancıya yüzde 60. 
9 - Satışı mahdut husust bir marka altında satılan eşya için toptancıya 

yüzde 75. 
5, 6, 7, 8, 9 uncu maddeler icin perakendecinin kfir hadleri ilerde ilfın edile

cektir. 
21 numaralı ilfin - Yerli pamuk iplikleri için İktısat Vek51etince narh tes

bit ve i15n o1unduğuna nazaran bu fiat lara Ticaret Vekô.leitncc Hfın edilen k!\ı 
yüzdesi ilfive edilerl< satış yapılacaktır. Bu mevzuda maliyet nazarı itibara a1ın-
mayacaktll". 9492 

lst~nbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesİ"'.lden: 
Türk Ticaret Bankası Bolu şubesin .. 1 kt:sından Şeref Sarıer tarafından arzu-

den namına muharrer ve mezklır ban- hal ile talep edilmiş olmakla ticaret 
kanın İstanbul şubesince ödenmesi kanununun 638 inci maddesi mucibin-

<'e ziyaı iddia olunan mezklir çekin 
rnzım gelen 200 lira tediyeli 27/10/939 bulan taraJından 45 gün zarfında mah-
tarih ve 204555/350 No. lu çekin zayi kemeye ibrazı ve ibraz edilmediği tak.-

olduğundan bahisle ipaUinc karar ve- dirde bu müddetin hitamında iptaline 

Me'ıdebi 

rHmesi Boluda Kanaat mağazası ıüre· karar verileceği il:ln olunur. (59554) 
_:___:_~~~~~~~~-=~~ 

Yüksek İktısat ve Tic.?.ret 

ruşa komisyondan alınır. Taliplerin 

kanunt vesikalarile teklif mektupla -
rını ihale saatinden bir saat evvel ko-
misyona vermeleri. 1142 - 9153 ... 

300,000 kilo kuru ot kapah zarf ile 
eksiltmeye korunuştu.l'. Muhammen 

bedeli 15,000 lira ohıp ilk teminatı 

1125 liradı<. Eksiltmesi 11/10/940 cu

ma günü saat 16 da Amasyada askeri 

satın alma Ko. da yapılacaktır. Şart

name satın alma Ko. da görülebilir. İs
tekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaik ve temi -
nat ile birlikte teklif mektuplarıı.' iha
le saatinden 15akal bir saat evvel Ko. 
na vermiş bulunmalan. 

1,080,000 kilo buğday kırması kapalı 
zarf ile eksiltmeye konmuştur. Mu -
hammen bedeli 21600 lira olup ilk te
minatı 1620 liradır. Şartnanıe satın 

alma Ko. da görülebilir. Eksiltmesi 
9/10/ 940 çarşamba günü saat 16 da 
Amasyada As. satın alma ko. da ya

pılacaktır. jstekliler 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve
saik ve teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden lil::ıkal bir 
saat evvel Ko. no. vermiş bulunmaları 
lazımdır. 1114 - 8974 ... 
Aşağıda miktarı yazılı samanlar ka 

palı zart ile eksiltmeye konmuştur. i
halesi 7/ 10/940 pazartesi günü hiza

larında yazılı saatlerde Karaköscde as
keri satın alına komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin kanuni vesikalarile 

tekli! mektuplarını ihale saatinden bir 
saat ıevvel komisyona verme1eri. 
Mıktan Tutarı Teminatı ihale 

Kilo Lira Lira S ıatı 
350,000 8750 656,25 15 
800,000 17200 1200 9 

1105 - 8965 ... 

Keşif İlk 
bedeli teminatı rd\,lfı 

1476,33 110,72 jş bankasile Osmanh bankası arasındaki yolun mevcwt bO 
lerinin yükseltilmesi ve tretuar1arın asfaltlanması işı. .b~ 

1200,00 90,00Cerrahpaşa hastanesine yaptın1acak çama~ır kurutma cı 
2141,54 160,62 Beyoğlu Belediye şubesi binasının tamiri. ,ti" 

Keşi1 bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler a,yrı_. 0ar~ 
açık eksiltmeye konulmuştur. _Kcşi1 ve şartnameleri zabıt ve muamclôt ~ııiııJ 
lüğü kaleminde görülecektir. Jhale 9/10/940 çarşamba günü saat 14 de 

1 
ıJ' 

encümende yc:.pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihll ;e:ııJ 
rihinden sekiz gün evvel Fen işleri mil lürlüğüne müracaatla alacakları JiJ' 
ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası ve:.ikalarile ihale günü muayyen sa3 tte 
imi encümende bulunmaları. (9052) ~ 

Leyli Tıp Tal~be Yurdu Müdürliığündeıı: ,, 
938 _ 939 ders yılı ikm'll imtihanla.,nda muvaffak olumı,•ar:.ı.k bir -',:ı' 

w • ltl· ı 
müddetle muvakkaten yurtla alfıkaları kesilmiş bulunup 939 - 940 y.ılı ıt• ·r. .1' 
larındn. muva!t.Jk olarak yu!'da g<:lmelerj icabcden yurt talebelcrin:n 111 "'j,rı 
25/10/940 günü akş<lmına kadar yurda müracaaUa kc:ıyıtlarını yaptırn1· .ıŞJJ 
mezk~·r tarih·ıen so·ıra müra<':ıaı :dPn1erin yurda krıhııı olunmıyacakları . 
olt•n.r~. <(9302• / 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : . ~~· 
İstanbul ve Ankara tcle!\Jn müdürlü ifıJ santral ve ate1yelcrinde yeti::tır":ıoet 

ten sonra diğer rnerkczlcre tayin ve izam edilmek üzere müsabaka He (3l) 

makinist, (3) adet elekt~ikçi ve (10) adet montör alınacaktır. 10 ·~ Müsnb:ıka imtih:ını 1stanbul ve Ankara telefon müdürlüklerinde 25/ sııJ 
tarihine müsadit cuma günü ~aat 10 da yapılacak ve muvr.ff.rık oJıınJDfJ JiPJ!"' 
müddelınce ellişer ve tayininden sonra altmışar lira ücret verilecektir. 19 1 ıtı,,S 
rin kanuni evsafı h:ıiz san'at mektepleri elektrik şubc;ı;i mezunlarındnıı 0 

n· ,, 
v~ müs::tbakay~ ~ir~_bilm~k için 21/10~94? p~zarte::i günü sr."'_t 17 ye ktıd3 r(9:: :' 
kür telefon mudurlukterıne evrakı musbıt.:! ılP muracaat edilmesi ş3rtUr 

komisyonda görülür. Taliplerin k:ınunil 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale 

saatinden bir saat evvel komisyona J 

vermeleri. 1107 - 8967 

Aşağıda yazılı !vadm kapalı zarfla ! 

eksilbnesi 14/10/ 940 pazartesi günü sa-l 

at 15 de Dörtyolda askeri satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Talipe1rin 

kanuni vesikalarile teklif mektuplarını 

eksiltme saatinden bir saat evvel ko-

misyona vermeleri. 1154 - 9224 
Cmsi Mı ktorı fıalı lemınatı 

Un. 
Bulgur. 
K. fasulye 
Sade yağ. 

Kilo kuruş lira 
640,000 17 5881ı 

108,i>OO 11 891 
60,000 25 1125 
19,500 123 1795 

Fatih sulh birinci hukuk nıatıl<e 
mesi salış rnemurJuğundan: ·de sı'' 

Ali Diler ile Fatma kızı TevJıı -·" ' 
. \)ıw· 

nerın taarruz.Jarında bulunan ö~ 

çarşı Mercanağa mahallesi ML1f39ıiJJ 
sokağında eski 23/25 kapı rıll 111

0 ,fi 
sı 

ve 647 ada 37 parsel numaralJ . .;v! ~ 
muhammen kıymetJj arsa jzaledı • 1dl 

' . " zımnında yapılan açık arttırJll . :1! (I"' '• ı:-

liraya müşterisine ihale edilJll''j v': '• 
ınüşteri bedeli ihaleyi miadındtt ıııııf \ 
ınediğinden ihale kaı·arı Jeshcdi t.ırl 
bir evvelki müşteri teklif ettiği d~Jl ı'' 

i'tı 1 rı • ·~" 
ile almağa razı olmamış oldth•- . 1)'!.LJl-

ra kanununun 133 üncü nıadd~ı 11rt' 

bince yedi gün müdd('tle ycnidE"~ııtl (f 
tırmaya çıkarılmış ve arttırn18 ~ı-"' ~ 
larak 11 ilktcşrin 940 cunın t 4 ıeO 

Bu tafsilattan hükumetin J\Ia -
kedooyada ne kadar büyük müş
J.-ülata maruz kaldığını anlamak 
kabildir ve belki hükumetin de 
mazur olduğu yerler vardır. Fakat 
şurası da hatırdan çıkarılmanıalı
dır ki biz meşrutiyetten sonra, 
halkı lıükiımetten, inkılaptan ve 
tebeddülü idareden ümitvar ede
cek hiçbir şey yapıımadık. Bila -
kis suiiderc ile, anasır arasına il
kayi nifak ile eski müvazeneyi de 
bozduk. Eğer biz Makedonya me
selesinin hakiki sebeplerini ve sa
ikl~rini görüp ona göre ciddi ve 
esaslı bir program dahilinde yü
riimüş olsaydık, bütün mesaimiz 
arazı tedavi kabilinden kalmasay
dı, anasırı birbirine düşürmek ve 
her unsuru diğerinin aleyhinde 
kullanmak gibi gayz ve ihtirası u
yandıran bozuk ve yanlıs tedbir· 
!erden vazgeçseydik.. haricten ge-

Sahibi ve neşrivatı idoTe eden 
Ba~ muharnri 

ETEM: İZZET BENiCE 
Son Tel,af Matbaası 

l\IJüdürlüğünden: 

J 
25 eylôl 1940 da başlayan talebe kayıt ve kabulüne 15 birinciteşrin 1940 da 

nihayet verileceği aliıkadarıara bildirilir. .9405:> 

154,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu§tur. İhalesi 7/10/940 

pazartesi günü saat 16 da İzmir Lv. 
Amirliği satın a1ma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 40,810 lira 
ilk teminatı 3061 liradır. ~artnamesi 

Pirinç. 

Yulaf. 

dilmiş olduğundan o gün sPı:ıt .~if1 ~ 
k : itbl .tl 

16 ya kadar mahkeme baş •1 ,~, 
0 d3 _ , 

dasında yapılacak arttıro1 &ılC 

18,000 34 6120 

432,000 19H 6 

Halifeler Diyarında 
No. 3 Yazan : M. SAMİ KARA YEL 

Ağadan ser gider, sır gitmezdi 
''.-hzadenin kuvvetkri iki saatlik 

bir konaktan sonra sür'atle yola 
cı:ktı. Kdevc doi!ru vol a1mai1a 
ibaıladı. 

Selimin Karbulutu dağları, va
diicri sıvordu. Fcrh3t a~a ve da
ha bir cok ileri ı:ckn aj!alar Ya
vuzun arkasından aLbaşı ııicliyor
lardı. 

Sııhzadc Selimin ol!lu Kefe va-
1 'tii Sülcv.man babasının hareke -
tinden lıa•bcrdar de~ıl<li. 

Selim. her ihtiımalc karsı ha 
rr< ·etini rizlE"!llisti. Hatta Trab -
rondan ayırılırken orada bıraktığı 
'ILUJlulıLlarla ı~r1 dıs:ırı ctkan -

lan bir av müddetle mcnevlemisti. 
1 Yani, sehzadenin nereve ııittiiU 
dısarı sızımıvacaktı. 

Zaten. sehzadenin hanrri semte 
hareket etti(i kiımsece malüm de
ğildi. Yaln-z, maiyetinde bulunan 

kumandanlar ve askerleri Kefeye 
ııittiklcrini bilivordu. 

Kumandanlar ve askerler seh
zadenin Kefeve ı?itımesine başka 
türlü mana vemnislerdi. Herhalde 
Kırımda bir isyan vardı. Seli:m İs
tanbuldan aldığı emir üzerine 
isyanı bastırmak için gidiyordu. 
Hic kimse İstanbula doğru yolal
dıklarının !arkında değildi. 

Şehzade $elimin İslanbula bir 
<ırnhatla giıtı•:n1i bilen yegane 
adam Hasa:ı Car. idi. 

Hir de sr-hzaoruin söııerıni ka
ınla dinliytn hrhat ~~a bili -
Yordu. 
· Şehzade. ll asan Canla bağıra 
~;<..g1ra k lilUStt~f!u için muhremi 
e;rarı olan ;·~ ) 'kın bır hendesi 
bulunan ~'er!ıal Ağan;n kapıda 
sövlediklerinı duyduğu:ıu bili -
yo~du. Fakat ağadan ~er gider sır 
çıkmazdı. 

Ferhat ağanın yeniçeriler üze
rinde tesiri Yardı. tlu eski yeni
çeri ağası bütün yeniçerileri Se
limin etrafında toplamıştı. Zaten 
SC'limin kahramanlığı, sadeliği, 
maiyetine iyi bakması, sevk ve 
idarecic-ki kabili.yeti onu asker i
cinde iman ile t1pılabilccek hale 
getirmişti. 

Şehzade Selim, Eı lince, farsice, 
arapça, rumca biLrdi. Alim, faz•! 
bir şahsiyetti. Aliosman icinde en 
yüksek bir şair idi. Naz.m ve şi
irde yeditulii sahibi idi. Bütün 
bu meziyetlerin fevkinde müthiş 
bir kumandandı. Harp usullerini, 
sevk ve idareyi mükemmelen bi
len biı adamdı. 

Şehzade Selim, kardeşleri için
de bir tane idi. Şehzade Kurkud 
Cem Sultana benziyordu. Fazlaca 
hovarda mesrepti. 
Şehzade Kurkudu tutan yoktu. 

Ne yeniçeri ve ne de vüzera ve 
ulema benimsemiyordu. 

Bütün fikirler şehzade Ahme
din üzerinde toplanıyordu. Bil -
hassa Veziriazam Hadım Ali p:,şa 
şchzad~ Ahmedin padişah olma • 
sını istiyordu. 

Sultan Bevazıt da tahta oğlu 
şehzade Ahır.edin geçmesine ta • 
raf tardı. 
Şehzade Selimi, ne vüzera ve 

ne de ulema istemiyordu. Çünkü 
Selim frvkalhat atabi. hakş:nas, 
harpçu. kimsevi tanımaz, sadeliği 
sever ibr ~ahsiyetti. 

Selim. babasının yerine padi -
salı olarak ~elecek olursa .. bütün 
vüz~ra carıklrırı avaklarına giyip 
serhatleı·de koşacaklardı. Debde
be. ser\'ct ve mal ceminden uzak 
kalac~klardı. Rahatları bozula -
caktı ve belki de u.vgunsuz ve 
iktidarsiz hallerinden dolayı ka
faları da uçacaktı. 

Selimi istivenlcr yeniçeriler, si
pahilerdi. Halk Selime meftundu. 

Asker ve halk Selimi istiyordu. 
İmparatorluğu kurtarabıleeek ye
~fıne şehzade Selim olduğuna ka
ni idiler .. Çünkü, şehzadenin İran 
seferlerinde gösterdiği liyakat, 

harp meydanlarında gösterdiği şe· 
caat dillerde destandı. O. askeri
nin önünde gidiyordu. 

O, sırt:nda zırhı, elinde kılıcını 
dü<man saiları içinde askerlerile 
.beraber harbediyoru. Sonra as
kerlerini aç ve susuz bırakmıyordu. 
Şehzade Ahmedin ise bir çıok 

mağlübivetleri gözükmü.ştü. Kızıl
başlar Seytan Kulunun riyasetin
de Anadoluda isyan çıkarıp or -
taJ·i;ı altüst ettikleri zaman şeh
zade Ahmet bu şakilere karşı hiç 
bir muvaffakiyet gösterememişti. 

Hatta. şehzade Kurkud. maiye
tilc beraber bir yerden bir yere 
giderken Şeytan Kulu ve maiyeti 
tarafından ooyulmuştu. Bereket 
versin öldürülmemişti. 

İşte şehzade _'\.hmet, şehzade 
Kurkud şehzade Selimin büyük 
kardeşleri olduğu halde her ikisi 
de asker ve halkça sevilmiyorlardı. 

Çünkü, her ikisi de milletin, im
paratorluğun halaskarı olacak sı
fatları taşımıyorlardı. Selimde ise 
bu vası.flar mükemmel idi. 

Veziriazam Hadım Ali paşa, Sul
tan Beyazıdı ikna etmişti. Padişah 
da kücük o_ğlu şehzade Selimin 
kendisinden sonra tahta çıkma -
sına taraftar değildi. 
Şehzade Selim Kefeye vardı. 

Kı.ı:ırn hanları Selimi hürmetle, 
tazimle karşıladılar. 

Selimin oğlu şehzade Süley -
man ile aralarında şu konuşma -
!ar olcu: 

- O_ğlum, baba saltanatını el
de etmeğe azmeyledim.. Çünkü, 
devlet ve millet maazallah bir 
tehlikeye maruz bulunuyor. Ha
riçten düşmanlar, dahilden nadan 
ve soysuz ricali devlet memleketi 
kemirmektedir. Büyük kardeşle
rim şehzade Ah.metle, şehzade 
Kurkud her ne kadar varisi sal 
tanat iseler de bunların böyle mu
azzam bir devirde tahtı aliosmanı 
işgalleri yerinde değildir. Bina • 
enaleyh, !stanbula vararak icap 
ederse cebren babam, Sultan Be
yazıdı tahtından indirerek yerine 
geçeceğim .. İşte Kefeye .ııelişimin 
sebepleri bunlardır Malı'.ı:ınun ola .. 
Etrafına .ııöz kulak olup dikkat ey
liyesin .. dedi. 

tDevamı var) 

menkul en tok arttırana ih!lle 
. ~-cektır. • ~;r ~ 

Hudut ve mikdarı ve evs;:ıfı, ıarıt 
ra!ı bedesteni Ali hanesi, ;ır1' 9 ·c ı;i< 
İbrahim Müfit verese1eri arsa5~ :c ıs: 
tarafı Osman verescleri harıesı ı1ıır.u 

·ıe fil• ,1• 
rafı rabii Muradiye sokağı 1 r;,ıfıfl 

k' '}tJ tD 64 metre murabbaında ı ı ı.t' 

bina vardır. cdi ll 
··ıd• y 0 <' 

Arttırmaya girecekler yıı dif· J.' 

çuk nisbetinde pey verccrkıer .. ~,,. 
~ · ıc·• 1ıı 

deli ihalenin pesin vernrne .. ı ·ıe yır' i$ 
Yüzde iki buçuk teU3JiYC ı 1ef'·

e,:kaf .... ıcrıf 
1110~ hisseye ait yirmi senelik 

bedeli olmak üzere 34 Hrll 
aittir. r !>' 1 

, tiyerılt :s;I 
Fazla malümat almak ıs i)'etif 1

' 

tış 162 numara ile rnernuf 
müracaat etmelidirler. IJ 

• trO' q Şehir tıy• ııµ' 
' TEPEBA~Ng~ O~ 

111

111 KISM t •0,3 

~ ~ Bu akş~~rrfl ,Ji 
İstiklal caddesinde J{oııı 

kısmında 30 d' 
Bu 3kşam saat ~J ~il 

YALI UŞ~ ıısiıl '°' 
Her tarafa otobüs te 

miştir. 


