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Romanya 
4lmanya 

Ve,, orduları 
......__...,....,,,,,,.,,,...,,........,...,~ı ~ -
ı\J:::anyanın resmi bir 
ol e.n İ§galine maruz 
nutııe.dığı, fakat, ordusu· 
rj Alınan tekniaiyenle
k~t~~riki mesaisine ter· 
~ •ırı ve tamamile mih-
tre infb k ·•· 1 ııl ı a ettıgı an a· 
1l'or 

1 ~.~· -
~ENİCE 

1ı.,;lııan 
~:!ıı 

4
ordusunun, Romanyaya 

\,~it b rantiye tearuz etmemek 
~do'! kısı_nı Rumen arazisini 
~ l( ';"' ırıttiğini haber veren 
~ l~ıu •eyyüt etmedi. Fakat, 
~"lıl41 ç .. ve mahal olmadığı da 
li ı'i~ h Unkü, Rumen hiikô -
r., 11 •0s u 'münasebetle neşretti
\;~~. ~ı tebliğ herşeyi açıkça 
'-İ 1trc la oyuyor ve Romanyanın 
~undu· ınamile inlıbn'k etmiş 
~ ı ı.~~nu tebariiz ettiriyor. 
~~~ •lb •rde Romanyada fili bir 
'tı; .... ~ a•lte ki liizum yoktur. 
~ dah;ı?tnanyayı harici siya -
~'ttte • rejimi ve ordusu ile 
~~~ak Ve mihver ideolojisine 
'li~lt Ya olduğuna göre bu faz

·ı İlt l11 ınıştır. Şimdi, yeni bir 
\' "1ııı uınen ordusunun tnma
~ ltıeSa~~ teknisyenlerinin teş
~ •1% 'stne terkolunduğu da 
~ d dt h:·hl!.umen hiikômeti teb-

'>ıı•kt 1;1-<.tısta hulasatan şöy
\'-.. ltnııı <>dır: 
~, d,~l•tıan?'a ordusunun mih -
'ı' \a~·k~rı. ordularile arkadaş
~( arı~ 1 hır mesai birliği yap
~~iı. llsunda bulunduğu pek 
~lı h; u maksatla dn Alman-

1 

l' ı,ı.;.tok şeyler ümit ediyo -
~''"•li •k. V~sıtalarımızın mü -
l;j ı1.1,,;•lın1 arttırmak istiyo -
~ b'ltııa ~?.sanayi inin Ronıanya 
,ı.iiı ıü Yardımından istifade 
'%··"' 
lı. ı:ııı rn t . ı· . d .. h e nı e ımız c olma-
\·"ıd~aber şu hulfısndan Ru
ıı; ·1 •• Unun yeniden tensik ve 

·•in' 
~ •I, al ın Almanlar tarafın -
\ bijlı(i uını_ış olduğunu ve Ru
\u isı, nıetınin de esas itibarile 
S:,l•ı~ı"'<;kte hulundui1:unu öğ
Qa~hdaJc·baJde, bundan böyle 

\oı lı~11 ta .! orduyu Alman or
•\1~r Y t" bir kolu addetmekte 
(, l~tıı, 1° tur. Eğer bunun aksi 
~'lı v olsaydı ve Alman tek
~'d na v' 8""ayiinin Rumen or
~ı'ltıı~dardunı sırf bir ihtisas 
~1 llu an ibaret kalacak ol -
\ d, 'il inen hükômetinin teh
~tvı.1~m~nya ordusunun mih
'.~ ~. h •rı. orduları ile arka -
~ ~ba~, k •kıki bir mesai birliği 
.~ li~İn ?dı bulunmazdı. Hat
~-~'ia~ U tümJesine nazaran 
J,ıi~n~an Ve Rumen ordusunu 
\ı .. di/n ve mihverin bir müt
~ ltıan • de telakki ve addet -
~ ıı,8k asız olmaz. 

\~~dd~t ~.u vazivet karşısında 
~•;, ır sna) kendiliğinden 

1bl ·1ti1 
ı ltı Ver ,,_ 
~~ lıa t' ''Omanyayı kendi ar
t''ı' •ıı n •ınetmis bulunmasına 
I\:~ v.'1 diye Rumen ordusunu 
ı •ı •eh" 
11ı11 • t•kn· . ız ediyor?. Maksadı, 
"lıı"1aı1n •sıyenlerinin ve teknik 
~ı~11 aıı 1.1n hakimiyeti altında 
'l;l ı'lıd:r orduyu Romanya top
\; "1ıd 1r •mri altında bulundur
~Quııar ' ~-o~sa harici bazı ta -

~ ·~·ı·"'ulahazası ile midir? l "•n .. 
11 leııı. cevabı: 
rııı... dahile, lıem harice 

-~lı ltıak 
~ı 1~•h;ı~·~~ktir. -Böyle bir ordu
ı"t ~ıı~ ı:ı ~manası aşikardır ve 
~ aı.:; 1 01

"•den varestedir. Ha
~ )~•1; 11 ,, •n mana ve mahiye
ı.1 ı\.unu k Sovyet Rusyaya Tu
ı:'ıııı lıııan •ııamak ve Romanya-
1•1 ~ •k ~. ~1Ya gelecek yolları 
~ı;, uıııenı unu da bilfiil ve biz
\ 111 ' \';ne•;;• ~aotırmaktan iba-
~~ .. eli arıci ve siyasi ma -

~lı lııanynee, bunun tek ifadesi 
,,a •lııı~~ııı la~amile. koltuk-

1 ~i~ •ııııeı.;ıi~ oldugunu ısbat vf 
'~ a~naı r. 
~I lııd •vb g·· ··ı·· k" h ~ ııı, 11 ~n ıio • oru uyor ı er 
L' ~~, ''Raf hınanyaya karşı bir 
'<lııı 1 hıkt arcketi beklemenin 
~n1, '"1ısı1r ~Ve buna lüzum da 
;;'•i: •le İ ncak, Rumen ordu
t~iıı de ~.~!;masınııı ve mihver 
~'.·il •hclıı~· en organize edilme-
1.'I ; ~ lek; 'Yeti ve manası var
'ıı tınd ide ve b .. k"' .... ta e S ugun u goru-

h•tineovyeı Rusyanın bü
( l:ıeıı ve zevahire ratmen 

Qını 3 üncü saJııfede J 

INGiLTERE 
VEJAPONYA 
BOZUŞMAK 

ÜZERE j 
On gün sonra Birmanya 
yolunun Çine açılması 

muhtemel 
Londra 8 (A.A.)- Londra si

yasi mehafilinde kat'iyetle tenıin 
olunduğuna göre, geçen yaz Bir
manya yolunun kapatılması için 
İngiltere ile japonva arasında iki 
memleket münasebetlerini dü -
zeltmek için alıtedilen anıa.ma 
tecdit edilmiyecektir. 

Bu anlasma 10 gün sonra niha
vet bulacaktır. 

Londrarun. iyi haber alan me
hafiline göre, İngiltere Uzak Şark 
politikasında Amerika ile beraber 
yiirümektedir. 

Amerika hükfimeti, Birmanya 
yolu hakkında İngiliz hükômeti
nin her türlü kararından haber -
dar edilecektir. 
Londranın salahiyettar meha -

filinde i•.ret edildiğine göre, ja
pon gazetelerinin neşriyatına na
zaran, japonya Binnanva yolu 
tekrar acıldığı !akdinle, İngilte -
reye karsı hiçbir tehdidi esirge -
miyecektir. 

YOL AÇILIYOR 
Londra 8 iA.A.) - •Yorkşayr 

(Devamı 3 üncü sahifede J 

ROMANYA
YA ASKER 
GÖNDERiL-
iGi YALAN! 

Yalnız Romanya or
dusunun Alman sa
nayiinden istifadesi 

tabii görülüyor 
Bükreş 8 (A.A.)- Stefani 

ajansından: Romanya hükQ
meti dün akşam aşağıdaki teb
liği neşretmiştir: 

Ecnebi gazeteler tarafuıdan 
ortaya atılan bir takım esassız 
~yialar münasebetile Koman
ya ordusunun pek tabii oldu
ğu veçhile, mihver devletleri 
ordularile arkadaşça ve hakiki 
bir mesai birliği yapmak ar
zusunda bulunduğunu tasrih 
etmektedir. 

Bu gayenin takibi hususun
da bilhassa Almanyadan bir
çok şeyler ümit edilmektedir. 
Teknik teçhizatın mükemme
liyetini temin işine devam e
dilmesi pek tabiidir. Bu işin 
tahakkukunu temin için Ru
men ordusu Alman sanayiinin 
fili yardımından istifade ede
cektir . • 

Bu mesele ile alakadar olan 
diğer biitün şayialar asılsız ve 

1 esassızdır. (Devamı 3 de) • 

aliçte büyük bir 
sanayi n1erkez· 

kuru aca fakat ..• 
Yeni imar planının hazırlanmasına rağmen 
bataklıkları temizleme işini bir türlü hiç bir 

idare üzerine almıyor 1 
Belediye Halicin iki yakasına 

verilecek "'eni şekli teshil etmiş
tir. Şimdiki imalathane ve fabri
kalar yerlerinde ipka edilmekte
dir. Bundan sonra inşa edilecek 
imalathanelerle küçük fabrikalar 
Halicin iki yakasında bulunabile
cek, büyük fabrikalara Sütlüce -
den dışarıda Kağıthane köyüne 
kadar uzıyan saha verilecektir. 

Belediye, Halici büyük bir sa -
nayi yeri haline koymak istediği 

için suyunun temizletilmesi, ba
taklıkların kaldırılması işi ile de 
meşgul olmaktadır. Belediyenin 
Avrl?pa lbelediyelerinden bazıla
rında olduP-u gibi liman teşkilatı 
mevcut olmadığı için bu işin Na
fıa Vekaleti tarafından yapılması 
)Bzım geldiği ileri sürülmektedir. 
Limanlar umum müdürlüğii şim
dilik bu işi kendi vazifesi addet -
mediğinden belediye, bu hususu 
Dahiliye Vekiiletine bildirmiş, ka
rarı Vekalete bırakmıştır. 
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BU Alman Staka tayyaresi pike ~a bombalar atarak geçerken 

Yanlış verilen bir emir 
yüzünden 16vatandaş 
ve ailesi işsiz kaldı! 

Eminönü kaymakamlığı bir korneş imalatha
nesini motörsüı çalışırken ni~in kapatıyor ? 

Valinin meseleyi tetkiki is teni yor 
Verııi ve haciz muaımelelerı ile 

ııı:ıevzuatı.mı2lda vatandaş hakkı -
run bilhassa ııözetilmesi icap et -
tiifuıi ~çen ııün yazırus ve usul
süz bir ver~ haczi vüziinden Be
.şiktaşta iB. Celal isminde bir tri
ikota1 fabrikatörünün bugün Hev
ıbeliadada ısuculuğa kadar düştü
irünii !kavderek Malive Vekaleti
nin bu mesele ile mesııul olma • 
sını istemistik. 

Bu-ııün de: yine mevzuatın van
lış tatbiki yüzünden büyük bir i-

1 
malathanenin lkapatıldı8nı ve 16 
Türk işçisi ile ailessinin acıkta kal
dığını teessürle öğrendik. 

Sirkecide Hüdavendiııar cadde
sinde kornes iınalathanes• sahibi 
B. Halil Barutçu bu hadiseyi su 
suretle anlatmaktadır: 

•- 4 vıldanberi belediveden bir 
ımotör rutısatnamesi istivomz. Fa
ıkat vermediler. Bunun üzerine 9 
av evvel motörümüzii mühıirli -
verele el ile calısmağa başladık. 

<Devanu 3 üncü sa.hilede) 

I-Iiç ~ahker_neye )Moskova Sefirimiz b---u~.~ 
gıtmemış sabah hareket etti 

- ''iM: 

Amik ovası 
bataklığı 

kurutulacak vatandaşlar! 

AMERiKA 
SOVYET 
BARIŞI 

Geçen yaz inkıtaa uğ
rayan müzakerelere 

tekrar başlandı 
VaP,.gton 8 (A.A.)- Dün, hti

lıılımet dairesinde büyük diplo -
matik faaliyet olmuştur. 

Sovvet sefiri Umanslti, Harici
Yl' müsteşarı Sumner Vels ile &'Ö
rüşmüş, l(eçen yaz devresinde dUl'
mnş olan Amerikan - Sovyet mü
zakereleri tekrar başlamstır. 

İngifu sefiri Lord Lotyan Ha
riciye Nazırı Kordel Hal ile Pa
sifik meselesi etrafında görüşme
lerde bulunmuştur. 

Sumner Vels, Avustralya ve 
Fransa sefirlerini de kabul et -
miştir. 

Va<ington 8 (A.A.) - Bahriye 
Nazın albay Knoks, Amerikan fi
losu başkumandanı Amiral Riha
rison ile görüsmiistür. 

Amerikan filosunu takvive prog
ramı görüşmiye mevzu olmuştur. 

LONDRAYA 
ŞiDDETLi 

BiR HÜCUM 
Almanlar dün gece 
lngiltereye büyük bir 

akın yaptılar 
Londra 8 (A.A.)- Pazartesi -

sah gecesi Londra hava harbinin 
bidayetindenberi en uzun haıa 
alertini gec;irmiştir. Havanın bu
lutsuz olması, Alman tayyarecile
rini, bu gece esnasında daha bü
yük bir gayret sarfını tecriibe et
meğ'e sevketıniştir. Londrarun 
merkezinde bir noktaya gelişirii
zel yangın çıkaran bombalar atıl
mıştır. Çıkan yangınlar çarçabuk 
söndürülmüştür. 

Tehlike işaretinin ilk iki saa
tinde Londra mıntakasırun iki na
hiyesinde hasarat vukua gelmiş
tir. Niifusca zayiat yoktur. 
Düşman tayyarecilerinin 3 veya 

5 tayyareden miirekkep gruplar 
halinde Londra IJlıntakasnıa yak
laşmak istedikleri tahmin edil -

( Devamı 3 iincii .•alıifede ) 

Pehlivanlar arasinda 

Profesyonel güreş 
ciler amatörlere 
meydan okuyor! 

« Biz federasyondan on para almadığımız hal
de tekmi.l amatörleri yeneriz. Hodri meydan! 

Son g(inlerde birçok profesyonel 
güreşçilerimiz amatör pehlivan -
]ara meytlan o.kumağa baslamıs -
!ardır. Evvelıi Çoban Mehmet. Ko
ca Mustafa ve Samsunlu Ahmet ı 
.gibi amatör pehlivanlarla ı:ıüreş
anek istiyen bu güreşçilerimiz şun
ları söylemektedirler: 
•- Medeni Türk giireşçısının 

kudret ve kuvveti ancak bu boy 
ölı;üşınelerden sonra anlaşılacak
tır ve amatörlük kisvesi altın<la 
vürünüo hem federasyonun bol 
-bol parasmı yemek ve hem de 
beynelımilel sahada muvaffakiyet 
:kazanamamak avıp olur. Türk ııü
reşçisini profesvonel ve amatör 
diye wve avırın11k ıkat'iyyen doğ-

ru deıfüdir ve memleket hesabına 
da bir zarardrr. Esasen biz suna 
kaniiz ki profesyonel ııüresciler 

federasyondan 10 para almadıkları 
halde tl!kmil amatör pehlivanları 
venebilirler ve venebilcceklerdir 
de ... Hodri meydan! ... • 

GENEL DİREKTÖRLÜK 
TETKİKAT YAPIYOR ., 

Bu meydan okuma hakkında be
den teııbivesi genel clirektörlü -
irünün ne diyecel!ini anlamak üzere 
bu sabah mezkur direktörlük İs
tanbul merkezine müracaat ettik.. 
keyfiyetin bu1(Ün genel direklör
lül!e bildirilip tetkik olunacağı ce
vabını aldık. 

Y alovada bir bomba faciası 

Bir çocuk parçalanıp 
öldü, diğeri yaralandı 

(Yaı;ısı 3 üneü sahlfede) 

Şehrimiz Adliyesinde 
bir müracaat kalemi 

kurulacak Y'"~' 3 de 

«iki komşu ınemleket arasındaki münasebetler B · k·ı· . . d .• 
1 d d. aşve ı ımızın ve ıgeı . 

norma ve ostane ır» V k"ll . . . t tk•k 
ÇERÇEVE 

Yapamazsınız!!! 
KISACA 

Orduya kış hediyesi.. 
ikdam, bQ§muharTiri Abi

din Daverin kalemi ile bir 
teklif yaptı: 

- Ki§ geliyor. Hediye e· 
deceğimiz bir boyun atkı•ı, 
bir yüı:ı eldiven, bir pamuklu 
içlik, bir yelek hudutlarda 
bizim emniyet ve canımızı 
l.ekliyen Mehmetcikler için 
en aziz bir hatıra ve en özlü 
bir gönülalma olUT .• 

Ankara bu teklifi derhal 
Milli Şef lnönü'nün sayın re· 
likalarının rei•liği altında 
bulunan cemiyet elile te1eb· 
büs halinde karfıladı ve İfe 
~aşladı. 

latanbuldaki bütün teıek
küllerden hiilii hiçbir ae• ve 
hareket yok?. Kadınlanmı • 
zın ıevk ve hevesle bU§armı
ya hazır bulundulrları bu 
hizmet yolanda teıebbü•e 
geçmek için acaba, neyı ve 
kimi bekliyorlar?. • • 

Mezunen memleketimizde bulu- batının bir kat daha tevsi ve tRk- (. J ertmlZln & 1 
nan Moskova büyiik elçimiz Ali viyesini müstelzim bulunduğuna Seyahatferİ 
Haydar Akta .. bu sabah saat do- kanaatim vardır. Eminim ki, bu 
kuzda Soveyt bandıralı Svanetia kanaatim Moskova yüksek meha-
vapurile Odesaya hareket etmiş- filinde de yeri vardır. 
tir. Oradan Moskovaya gidecek Sovvetlerin yeni Ankara sefiri 
olan büyiik elçimizi rıhtımda bir Vinogradof yoldaşın vazifesine 
çok zevat teşyi etmiştir. Ali Hay-
dar Aktay vapurda gazetecilere başladığını bittabi biliyorsunuz. 
şu beyanatta bulunmuştur: Bir taraftan o bir t,.aftan da ben 

- İki aydanbcri mezunen bu _ komşuluk rabıtalarınm takviyesi-
lunduğum memleketimden bugün n.i temine çalışarak harpten azn-
Moskovaya gidiyorum. İki komşu de kalmıs olan Türk ve So\":vet 
memleket arasındaki münasebatın bölgelerinde millctlerimize refah 
normal ve dostane olduğunu size ve saadet temin edecek olan sul-
a•ık kalble söyli:vebilirim. Bugün- lıun beka ve idamesine bittabi 
kü vaziyetin komşuluk münase - candan çalışacağız. 

11ıa-• MESRUTIYETİN il.ANINDAN MONDROS __ , 

I 1 MUT AREKESİNE KADAR ( 

Perde Arkasında 
Oynayanlar? 

Yazan: lskender F. Sertelli - ----
CEMAL, ENVER, TALAT paıalara ve {ittihat ve 
Terakki) rüesasına ait, tarihimizi aydınlatan ve §İmdiye 
kadar biç ne§redilmemi§ vesikalarla mühim hadiselerin 
iç yüzü ..• 

Yakında: S ON TEL G R A F'da ·;_; _______ _ 

Basvekil doktor Refik Saydam, 
dün Soğukolukta Vali, vilayet na
fıa su işleri müdürünü ka:bul ede
rek. Amik ovası bataklığının ku
rutulması ve vilayet yol ~feri ü-

<Devamı 3 uncü s&hllede> 

Bir otomobil 
tamir edilirken 

yandı 
Ellerinden yanan şoför 

tedavi altına alındı 
Şişhanede Oto garaida bulunan 

soför Esasdın 1778 numaralı oto -
mobili, Esat tarafından mumla 
muayene edilip tamir olunurken, 
mum benzin deposunu parlalmış 
ve otomobil tutuşmuştur. 

Derhal yangn verine ı:ıelen it
faiye tutusan otomobili söndür -
müs ve soför Esat ellerinden ya
narak tedavi altına alınmıştır. 

Cihanı<irde mukim 65 v~mda 
Anna isminde bir kadın İstiklal 
caddesinden geceııken 313 numa
ralı vatman Serifin idaresindeki 
tramvay carparak basından va -
ralan.mıstır. 

Yapamazsınız, yapamazsınız! 
Akılla. mantıkla, ilimle, fikirle, 
dünyalar bir araya gelse hiç 
bir iş beceremezsiniz. Elinize 
bir kırbaç ve başçavuş salahi
yeti verilnıedikce, yalnız telkin 
yolile hi(bir sahada, hiçbir ne
tice alamazsınız!. 
Taş çatlasa, Ankara radyosu

na (gonga vuruldu) klişesinin 
manasızlığını anlatamazsınız. 

20 milyon Türkün reyini top
lasanız, Anadolu Ajansını en 
kötü türkçeyi konuştuğuna i
nandıramazsınız. 

Kıyamet kopsa, Bofazdan 
mahşer şamatalarile giren ya
bancı millet vapuruna siikôt 
terbiyesi verdirecek bir dikkat 
uyandıramazsınız. 

Yıldızlan birbirine sürtiip 
ateş çıkartsanız, yanmayıp sö
nen ve sönmeyip pathyan inhi
sar kibritlerini utandıramaz -
sınız. 

Ait olduğu milletin büyük 
kurmay dairesi dosyalarından 
vesika , ı:österseniz, İstanbulda 
gündelik gazetelerden daha Caz
la satan (Signal) mecmuasını 
memlekete sokmamak ve sat
tırmamak gerektiğini kabul et
tirenlezsiniz. 

Hulasa, kalem kudreti mev
zuunda ve bütiin memleket 

kadrosunda, (Şirketihayriye) 
kadar olsun hassas ve mahcup 
müessese bulamazsınız. 

Misaller on bine, örnekler 
vüz bine cıkarılabilir. Şunu bu
nu bırakalım da yapanııyacağı
nız şeyi, mücerr<'t \ 'C şümul1ü 
ruhile ifadelendirelim: 

Dudaklarınızı süsliyen her 
kelime yeril\e bir (Orloff) el
ması doğursanız, sağ elinde sü
ıkiıt ve sol elinde dalkavukluk 
asasını taşıyan insanlar kadar 
livakat ve heybetinizi tasdik 
ettiremezsiniz. 

Avaz avaz haykırsak: 
Baylar! 
Siz muharrir denilen hadise

yi yani ne sanıyorsunuz?. 
Tünediği yerde, ağustos bö -

ceği gibi faydasız ve manasız 
(Cırcır) larla öte öte patlamıya 
mahküm bir zavallı mı?. 

Kafalara artık danketmek la
zımdır ki. fikir ve ~·azı pl3nı• 
nın hakim gırtlaklarından ~ı -
kan ses, patlaınıya mahkUm bir 
böceOin cıi?lıı!'ı d(~ğil. bC)cek kn· 
falı inatları patintmıva mukte
dir bir ı?ökgüriiltüsüdiir. 

Akıl. mantık. fayda ve lüzum 
bi•i ta•dik ettij!i vakit. hükiim
lerimizi te!hik etmekte sakın 
~erikmeyiniz!. 

NECİP F AZiL KISA.KÜRER 
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ÇiVi 

MESELSi 

Çivi fiatlan yükaelmiyecek; 
murakabe komisyonu buna 
karar vermi§. Civi çiviyi aö • 
ker, derler; bari, bu karar nü
mune olsa da, diğer bütün fi. 
at arttırma talepleri, ayni te
kilde reddedilıe. 

rivi, gözlere o kadar mü -
him, muazzam bir neane ha
linde görünmeğe baıladı ki, 
artık, bütün çivileri kocaman 
birer mıh ,eklinde görüyoruz. 

SAATLERDEN 

SONRA .•• 

Saatleri bir ıaat ıreri aldık. 
Günler kualdı. Şimdi, sabah. 
!arı daha geç kalkacağız. Sa
atlerin yaza ve kıta göre uza- , 
tılıp kualtılması, bana ıunu 
hatırlattı: 

Kabil olsa da, bazı İnsan· 
ların da aklını, tıpkı saat gi
bi, uzatıp, kıaaltabilıek .• Me
sela, nice sivri akıllılar var
dır ki kısaltmak gerek ... 

Şöyle bir, etrafmıza ıı:öz -
atın?. 

MUSEViLER 

V~ TÜRKÇE 

Musevi vatanda§lar, ıana
goglarda toplanıp yalnız türk
çe konll§mağa ye.:nin etmif
lerdi. Dün, bir ırazetede, bir 
Musevi vatandat: 

- Böyle §eyden haberjıniz 
yok, mecburiyet olmadığı i
çin, istediğimiz dille ~onu • 
şuruz, diyor. · 

Hakikaten, onlan tekte! -
den çaldırmak mümkün de
gildir. Onlar, her telden ca
larlar !. 

KUYRUKLU 

YILDIZ 

jsponya taraflarında, bir 
kuyruklu yıldız peyda olı.nll§ 
ki, gittikçe, dünyaya doğTu 
yakl&fıyormut! Bazı havai • 
yat alimleri, bu hadiseden 
endişe ediyorlar. Biz, neden 
korkuyoruz. Asıl, o kuyruklu 
yıldızdakiler korksun! 

Bizim küreden daha neta
meli bir Ba,ka yıldız bulu:ıa
bileceğini sanmam?. 

AHMET RAUF 

Y anmıyan lambalar 
J!Jrbi umum!den kalma. eski bir i 

:ramvav arabası ile Ka<ltkövden 
t~kudara geliyorduk. Gece idi. 
araıianın icinde altı lamba vardı. 
FıL<at. bunlardan yalnız iki tanesi 
vanıı·ordu. Bir baştaki, bir son -
cbki .. Ortada bulunan dört tanesi 
yannw·ordu, Gazetemizi okuyor
duk. Adeta gözlerimiz kör olacak
tı. Vaz geçti.Jı:. 

Acaba, bu lıiı.mbal.ar neden van
mıyord~? 

BÜRHAN CEVAT 

Fakir 
Semtler 

Belediye, buralardaki 
halkın yaşayış tarzına 
göre planlar hazırlıyor 

Belediye imar isleri müdürü. 
İstanbulun ba:Lı semtlerinin taf
silat ıılanlanru hazırlamaktadır. 

Beyazıt - Topkapı arasındaki sa
hanın, Y eınişle Küçii:kpazarın ve 
Mercanın. Cihıınııirın. Kasınıpa -
sanın tafsilat pliınları şehir mec
lisine sevkedilıniştir. 

Tafsilat planları hazırlanan kı -
sunlar, Cihanl?irden başkası fakir 
balkın çokca bulund~ yerler -
dir. Belediye, buraların planlan
ru hazırlarken fakir halkın yaşa
vıs tarzını nazarı clıkkate abnu;tll'. 
Kücükpazarın büyük bir kısmı, 
bahçe haline konacaktır. Bahçe o
lacak yerlerdeki dükkan sahiple
rine bu hususta tebligat yapılınşı, 
kunturatlan uz:un vadeli yapma
maları bildirilmistir. 

YENİ BİR KÖPRÜ 
Gazi köprüsünü Unkapanı ci

hetindeki vol ııenis bir halde Şetı
zadebasma kadar ctkaca'lı:. K~· 
pazar caddesi ile birleştiği yerde 
bir köprü yapılacaktır. Köprünün 
üstünden Şehzadebaşı yolu, al -
tından Kücükpazar caddesi ı;ıec;e
cektir. 

Valinin Beyazıt ve Aksaray
daki tefti§leri 

Vali ve Belediye reisi B. Lutfi 
Kırdar dün Beyazıt - Koska yolu 
ile Yenikapı civarındaki •Gazi 
bulvarı. insaat faaliyetini ııözden 
~ecirmistir. 

Buradan A.ksarava inen Vali 
ve beledive reisi, bir yeşil saha ha
line _getirilecek olan cSütçji bos -
tanı• ndaki kazma ve temizleme 
faalivetinı de tetkik etmiştir. 

·~·-

Cerrahpa§a hastanesinde hiç 
bir yaralının çevrilmediği ı 

anla§ıldı 
Birkaç ııece evvel Eyüpte bir 

yaralama hadisesi obnus ve yara
lılardan bıri Cerrahpaşa hastane
sine nakloluntluktan bir müddet 
sonra ölmüstü. - yatak olmadıih 

beyanile - varalıvı yatırmamasın·ı 
dan ileri ııeldiiti iddia olunmuş -
sa da yapılan tahkikat netıcesin- ı 
de bu iddianın tamamile yalan ve ' 
asılsız olduğu anlasılmıstır. 

O gece nöbetçi doktor varalı va 
icabcden müdavatı hemen yapmış 
ve ölüm de yaradan ziyade yara
lının cok rakı icmcsinden ve s:ır· 
hosluktan ileri l!elrnistir. 

Ünivenitede bu sabah 
ba§lıyan imtihanlar 

Şehrimi' üniversiıesi hukuk 
ve iktısat fakültelerinde bu sabah
tan itibaren ctahr!ri i.mtıhanlar. a 
başlanılmıştır. Buglin yalnız son 
sımfların imhhanları icra olun -
maktadır. Diğer sınıflarda ise tah
riri imtihanlara yar.n baslanıla -
caktır. Tekmil fakültelerde imti -
hanlar avın 25 inde bit.miş ve ayın 
27 sinde de neticeler talebelere 
tebliiı edilmiş olacaktır. -v--. 

Mec<:ani dersler 
Fatih Ilalkc\•inden · 
Evimizde her sene o1duı(u gibi bu 

ı;ene de aşağıda isimleri yazı IJ dersler 
verilecektir, Kayıt olmak istiyen yurt
daşların 3 tane !otograf. nüfus hUvi
yet varaka1arile her &ün saat 11 den 
21 e kadar ev direktöı·lügüne müraca-
atları. • 

Millet mektebi: Türkçe (Alfabe, kı
raat, irr.ıa. yazı) arilmatik. 

Dil mektebi: ikişer kurs üzerine 
fraruuz ca,ingtlizce, aımanca. 

San'at mektebi: Biçki, dikjş, ev ida-
resi, şapkacılık, çitekçiJilc, fotogra!, 
muhcu.ebe, resim. 

HaJkmektebi: Riyaziye, !el!;i..~e. biyo
loji, fizik, kimya, edebiyat. 

Son Telgrafın edebi romanı: 81 
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nim irin bır fark yoktu. Fakat, 
- Ölum. 
Lah irn;anı birdenbire yadırga

t·yor'. Yoksa benim sağl~ım ne 
ki. ölümüm ne olacak?. 
Yatsıdan sonra dolaşmağa baş

lu<.ı.m. Daha bu kadar sıkı bir işe 
kendimi kaptırmam.,,tım. Kütür 
edi.<"ordwn; 

- Onlar çalacaklar. 
Onlar kazanacaklar!. 
Bana ne?. 
Serseri okluk.. diye esir olmadık 

'·a?. 
Aradan biraz d.ıha _geçti. Artık 

i"ice bıı.nal:l!m. Gözümü kapıdan 
ayırmıyordum. Fakat, ne l(iren 
\•ardı, ne ç1kan?. 

Bir aralık <:'"."Vrİ e düdük çala 
çala _ıreçti. Ödüm l:optu. 

- Ncriye? 

Kimsin? 
Burada işin ne? 
Diyebilirlerdi!. Yatsıdan sonra 

bir serserinin sokakta dolaşması 
bir sual sililesine pek haklı ola
rak yol açabilirdi. İyi ki ne bir
şey sordular, ne de ben şüphe et
tirecek birşey yaptım. Öksüre ök
süre vürüdüm geçtim!. 

Herhalde gece yarısı olmuştu. 
Kirnbilir ltaçıncı defadır ki kapı
nın önünden ı;ıeçiyordwn. Soka -
~n başndan bir ıslık sesi kulağı
ma geldi. Ben de hafıf ve losık 
bir ıslık öttürdüm. Yine bir ıslık 
cevap verdi. İlerledim. Yahya ile 
karşılaştım. Sordu: 

- NE> var .. Gir~n çıkan? 
- Ne _gelen var .. Ne ı;ıiden!. 
Dodi"'l. Ham yıirüdük, hem de 

anlatl:m: 

Siz kimsiniz?. 
n 

O gece, saat 21 su.Jarında, bir 
memur geldi, bizim elektriği açtı. 

Hani iınkiin yoktu?. 
Evdekiler, o gece elektriğin açıl

masından ümi<I\ kesmislerdi. Çün
kü, şimdi taşındığım semtte bu 
işler azami Allahlık bir hole gel
miş .. KolJl'lulardan, dul, kimsesiz 
bir kadmm elektriğini tam, dür· 
düncü günü gelip açmışlar .. 

Elektrik idaresinin İstanbul ve 
Beyoğlu merkezlerinde çalışan 
bazı eski memurlar, bana, ~irket 
satın alınıp, bu idare bizim elimize 
geçince, islerin de bazı servislerde 
kısmen babayani bir hal aldıihnı, 
eski otomatik iş takibi ve netiee
lendirilmesi usulünün kısmen kay
bolduğunu söylemişlerdi. Bu id
dialara şimdi maalesef inanıyorum. 

Bundan b~ka, elektrik idaresi, 
ben.i, 2 - 3 lira kadar bir zarara 
soktu. 

Çünkü, o gece, bize cereyan ver
meğe mecbur oldıtkları hald<', ka
ranlıkta bıraktıkları iç:n, geç va
kit, idareye kadar otomobille gi
dip gelmeğe mecbur kaklım. İm
kan yok. bugün açılamaz, dedik
leri için de bakkaldan petrol lam
bası, si~e. fitil, gaz almak zarureti 
hasıl oldu. 

Çektiğimiz üzüntüden başka, bu 
maddi zarar da üsteHk cabası!. 

REŞAT FEYZi 

Leyli ilk mektepler çok 
rağbet görüyor 

Esaslı bir 
ihti.af 

lstapbul balkının çop
leri evlerinde, molozlar 
7ollarda mı kalacak ? 

Belediye hı:ltuk işleri müdür -
lüğü ii<; aydanberi henüz çÖpÜ ta
rif edememiştir. Çöp müteahhidi 
dün tekrar belediyeye müracaat 
etıınis. bilhassa son avlarda çoğa
lan insaatın tas ve toprağını kal
dırnıağa mecbur olınadıihm söy
lemiş. ı;öpün biran evvel tarif e
dilmesini istemiştir. Müteahhit. e
ğer taş ve topraıtın da nırkli ken
disine verilirse nakil isinden vaz 
ııececeitini. şehrin çöplerinin bu 
vüzden .meydanda kalacaitını da 
iliıve etınistir. 

Esasen temizlik amelesi buh -
ranı mevcut olduğundan şimdi bir 
de cöııleri alan müteahhitle çı.k3n 
bu esaslı ihtila.I hallolumnazsa hal
kın cöpleri; veni bir mukavele va
ııılıncıva kadar ev ve dü:kkanla -
rında. sokaklarda kalacaiiından 
keyfiyet ehemmivetle tetkik olun
maktadır. 

Belediye; bir ecnebi bahçeler 
mütehassısım angaje etti 

Belediye reisliğinin; selırimizin 
her kaza ve nahiyesinde asl!ari 
iki.ser park. umumi bahce ya-p:ma
ih kararlasır<lıihnı vazmıst1k. 

Bu pacldarla bahcelerin en mo
dern bir ;;e kilde olınaları içın 

Löve isminde bir ecnebi mütehas
sıs mimar beledive reisliği tara -
tından anııaie edilıııiştir . 

POLİS ' y;_ 

l\JAHKEMELER 

Maarif rnüdürlüı'!ünce Yıldızda 
eski mülkiye mektebi binasında 

açılmış olan paralı ilk vatı okulu \ 
rail:bet ııörmüştür. Bu seneki fazla 
müracaatları karşılamak icin sı- ı 
nıflara veni subeler il.ive edilmiş, 
kadroya veni muallımler alınmış- 1 
tır. Maarif Vekaleti •. b_u ~ai'!h~~i 1 Riişvet 
nazarı ıtıbare alarak ıkincı ve u- • alan 
rüncii ilk yatı okullar:nı da pek 'j k • • 
yakında ac."Tiayı kararloşt rrr:,t:r. omser m ua v l nı 

Bu mekteolerdc beher talebeden 
avda 7,5 - 12 lira ücret alınacaktır. 

Bir kilo mıh 156 kuruşa 
çıktı! 

İstanbulda mıh buhranı devam 
etmektedir. Mıhın kilosu 156 ku
rusa cıık\ı.i!ı halde piyarndan mıh 
tedarikine imkan kalmamıstır. Ge-

1 cen hafta haricten ı?etirilen üc 
vagon nnh da derhal satılmıs. mü- I 
hi.m bir kısmı Anad-oluva ııönde • 1 
rit:ııist:r. 

Ha·.>vanların ımıhsız kalmaması 
icin kalite itibarile iyi o1mıvan 
verli mrh insası.na ~niden bas-
lanmıstır. · 

l_BüÇÜK HABERLER j 
* Şehuıdebaşında konaervaluar bi- j 

nası için ayrılan arsada park yapıla -
cak, tanziın işine yakında başlanacak
tır. * Beyazıt meydanınjaki dükkiı.~
ların istiml:ik işi tamam1annııştır. Be- j 
yazıt meydanının da asfalta çevril
mesi düşünülmektedir. Ü:;küdar mey- j 
danının asfalta çevrilmesine yakında 1 
başlanacaktır. * İs\anbulda yalnız francala cı- ı 
karan yirmi üç !ınnın sahibi beledi-

yeye m. ünıcaat ederek zarar etti!clerinil 
söylcmi~lerdır. Belediye ikt•:-.at mü
dürh.iğti vuiyti tetkik edecektir. * Adana - Haydarpaşa treni evvelki . 
ıün Bilecık istasyonunda bir kadını j 
tekerlek leri altına alarak parçala
mı~tır. Bu yüzden tren üç saat gecik
miştir. * Son 24 saat içinde hiçbir cür -
müme~hut \'c..k'ası kaydeclilme~tir. * Hükümel köylüyü tenvir için köy 1 
odalarına ve yeni açılan hellk: odalarına 
radyo koymağa karar vermiştir. * Fiat mürakabe komisyonu pey
nircilerin itirazlarını kabul etmemiş
tir. Fiat toptan 42,5 ve perakende 50 
lı:uruş olarak kabul edilmiştir. 

- Herhalde konak kalabalık de
ğil. İhtiyarca bir erkekle harem
ağası c:ktL Onlar da akşam üstü 
döndüler. Başka ne erkek ne ka
dın hic kim.>e giren çıkon olmadı. 
Yahva iyice beni yokladı: 

- Sarhoş filan olmadın degil .. 
mı .. 

Dedi ve.. ilave etti: 
- İşin ayna tarafı yok de~ene .. 
Teminat verdim: 
-Yok ... 
Bir kere daha sıöz alınak istedi: 
- Fiyasko çıkarsa karısmam ha. 
- Karışma. 

Dedim. Kulakları beni dinli -
yordu amma. gözü konaktaydL Bu 
saniyelerde konağın en üst katın
da küçük bir odada kırmlZl bir am
pul yandı. Bu lamba yanar yan
maz Yahya: 

- Hah .. Tamam!. 
Dedi, sevinçli bir sesle devam 

etti: 
- Doğru. Zehra parola veriyor. 

Evde ihtiyardan ba~kası yok!. 
Ve .. Zehranın gösterdiği vefa -

dan ve benim dikizciliğimden 
memnun: 

- ikinizinki de doğru_ 
Diye vürüdli; 

Y ed:nci asliye eeza 
maııkeıneslndc tevkif 

edi:di 
Kapalı carsı polis komiı;er mu

avini Vural yedinci aslive ceza 

:r~~:~~:::.d::r:~v:::·ı· 
Ömer adında birisine ruhsatsız o
larak inşaat yapmasına müsaade 
etmiş ve bunun için de 250 kuruş 
almıstır. 

Mllhakeme, tevki! kararından 
sonra, şahit celbine bırakı1mıstır. 

Yaban ördeğinde araenik 
varmıt 

Kadirııada oturan Halit adında 
biri,;i ölmüş ve gömülımüştü. Ha -
lidın karısı Hacer tarafından ze
hirlendiği hakkında vaki olan bir 
ihbar üzerine ceset mezardan cı
karılarak rn<>rga getirilmiş ve o
tapsi yapılmıstı . 

Otopsi oonunda Halidin haki
'·aten arsenikle zehirlenmis oldu
~ bildirmis ve !bunun üzerine 
Hacer birinci ceza mahkemesine 
verilmistir. Muhakeme son saf -
hasına ııelmis bulunmaktadır. 

Hacerin vekili. Halidin Üç gün 
evvel avda vurduğu bir yaban ör
de~i ved.ii!ini, yaban ördeklerinin 
vedii1i bir nevi otun etlerinde ar
senik hU'Sule getirdiğini söylem!s 
ve kadının beraetini istemistir. 

Mllhakeme karara kalmu;tır. 

* Alman malı olduiu ve gclirtile -
mediği bahanesile bazı ~özlük camları 
on liraya kadar c;ıkarılını.ştır. Bu hu
susta telki.k.ler yapılacaktır. * Tramvay, elektrik ve tünel ida
releri umum müdürü B. r.ıustafa Hul
klnin istila ettiği hakkındaki haber -
ler teeyyüt etmemiştir. 

- Altın dişe haber vereyim!. 
Ve .. ooeta emretti: 
- Sen bir yere ayrılma!. 
Ve .. tenbih etti: 
- Kırm;zı lamba sönerse he -

men koş gel bana haber ver. Şu
rada :nezarlıktayız. 

Ve .. h12la gitti . 
Canım burnıuna geliyordu . Tek

rar tekrar isyan ediyordum: 
- Havdi ne yapacaksanız bir 

bir saniye evvel yapın!. 
Artık ayaklarıma kara su indi. 
Ortalığı yutsanız doymazsınız. 
Sanki çalıp ta ne yapacaksınız?. 
Yine üç gün sonra meteliksiz 

kalır, soyacak yer ararsınız!. 
Ve .. hırsızlık hıç gözümde ele -

~ildı. Halbuki, bu o.ldukça, oldu:t
<'d değil. epeyce miihi.'tl Lir h;c • 
sızltkt•_ Beş on dakika sonra Al
:.nJış pöründü. Omı böyle :ş ba
şında görmemiştim. Yalnız ~cbre
tini işitiyordum: 

- Yaman hırsızdır. 
Elinden kuş uçmaz!. 
Bir kere meram etmesin. 
Aramadığı kilit yoktur!. 
Ne merdiven, n~ duvar, ne de

mir, ne cam hiçbir şey tanımaz. 
ıJJc\'anu var) 

DÔNMIYEN FiLO 
Büyük Tarihi Tefrika 

No. 6 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Donanma eylulü talimlerle geçirdi 
Ertesi giin paytalıt gazetelerin

de Alnıauyanın ccnıilckir vazi -
yetinden sitayişle bahsedildiği, ne
ticede de Osmanlı donanmasına 
iki modern lıarp Yemisi hediye 
etmek suretile bu ceınilekiirlığın 
maddi tezahürüne işaret olun -
duğu görülüyordu. 
Osmanlı donanmasına filen ilti

hakı, icindeki Alman süvari ve 
nıü.rcttebatın Osmanlı üniforması 

giymesi ve l!emiye Osmanlı bay
rağı çckilmesilc sabit olan bu ha
reketi müteakip, Goben ve Bres
lavın isinıleri Vavuz ve 1'1idilliye 
tahvil olundu. Suşonun doııannıa 
kumandanlıi\ına, bu gemilerin ku
manda heyetinden seçilen bir mu
aUinı kadrosunun dn Amiral Linı
bos idaresindeki İngiliz talim he
yeti yerine Osmanlı donanmas;ı 
muallimliji-ine tayini yapıldı. 

SUŞONUN İLK İCRAATI 

Su~onun Osmanlı paşalığına ter
fii ve Amiral uovanilc donanına 
kumandanlığına getirilmesini ınü
teakip Haydarpaşa ve kısmen de 
Biiyükderedeki demir mahalt:n
tlc bulunan Osmanlı donanması 
vihitlerine Cemal paşanın gön -
derdiği bir emirde şöyle deııili • 
vordu: 

•Amiral Suşonun donanma ku
mandanhğına tayini bniradei sc
niyye tahakkuk etmiş olduğun -
dan ınÜS'lrünileyhc her hususta 
ita:ıt ve evan1irine harfiyen r:a
yet edilr.ıesini bütün arkadaşla -
rınıdan rica ederim.• 

Bahriye ~!azırı mirliva 
Cemal 

Suşon ilk iş olarak t.!onanmayı 
tcnsikc ı:ririşti. 

Yavuz adı verilen Gnben, Os -
ınnnlı Aıniral gemiliğine seçildi. 
Donaıunanın nizam harbi şo~ le 
te .. tip edildi: 

BİRİNCİ ZIRHLI FIRKA 

Bizzat donan111a birinti kuınan
dattı Amiral Suşon kumandasında 
Yavuz (Aıniral e:eıni:-.l), ?\1~ dilli, 
Hamidiye. Mecidiye. 

DESTROYER FİLOTİLLASI 

Alman tipi destroyerler: Yadı
giirı Millet, Muaveneti ll1illi}'c, 
Gayreti Vataniye, N.ün1unci 1-ln
miyct. 

tıciNci ZffiHLl FJRKA 

Donanma ikinci kumandanı A
ri{ ~v kuın:.lndasnıda. 

Barbaros (Kumandan gemisi), 
Turgut, Mes'udiye, Peyki Şevkel. 

DESTROYER FİLOTİLLASI 

Muini Zafer, Berki Satvet, Ba
rikai Zafer, Pülengiderya, Yunu.s. 

BOT FIBKASl 

Birinci Zlrblı fırka emrinde: 91 
tonluk Beybi botlardan mürekkep. 

Gambotlar da birinci !ırka em
rinde bulunacaklardı. 

Yine Amiral Suşon, bu taksi • 
matı yaptıktan sonra Osmanlı do
nanmasıntn Alman deniz taktiğine 
göre yeti~t!rilmesi için taliın hc
hetini çalışmalara sevketti. 

AVflUPA HARBiNiN 

\: F: N t !UESELELEHİ 

• Ame ada 1 

silahlann1a 
Amerikada 5 teşrinisanidc ya

pılacak cwnhurreisi intihabı mü· 
cadeleleri bn defa hiçbir intihaba 
benzerui;ven vasıflar gösterııı.ekte
dir. 
Fransanın mağlubiyetinden son

ra Avrupa harbinin aldığı bu -
günkü şekil, bir çok Amerikan si
yasilerinin akıllarını ha.şiarına ge
tirmişe benzemektedir. Gerçi he
nüz yumurta kapıya gelmemişse 
de, birçok aınr'kalılar teblıken.in 
kapıyı çaldı~ı duymuşlardır. 

Bu bakımdan Ruzvelt intihapta 
aleyhine netice verebilecek her 
türlü cereyanlara ehemmiyet ver
ın.iyerek, Amerikanın behemehal 
ve hem de vakit "eçirmeden kuv
vetle siliihlanmasındn, mecburi 
huri askerliüin kabul edilmesinde 
şiddetle ısrar etmiştir. 

Rakibi ve Cumhuriyet partisi • 
il.İn namzedi olan Vilki de söyle
diği nutuklarda, milli müdafaaya 
temas ettij!i için bu noktada ra
kibi Ruzvelti hiçbir zaman sakat 
görüşlükle itham etmemiş, yani 
Kuzveltin tezinden kendi lehine 
istifade etmek küçüklüğüne düş
memiştir. 

Ruzvelt, Amerikan zihniyetini 
artık kökünden deiıi~lirmci:e ve 

Donanma eylı'.iliin üç haftasını 
talimlerle geçirdi,. döı·diincü haf
ta, Susonun bir teftişinden sonra 
Karadenize açılıp manevralara baş
landı. 

Her gemiye verilen bir Alman 
zabiti, süvarinin müşaviri sıfatını 
taşıyor, fakat Suşonun nezaretten 
verdirdiO.i bir emirle gcıniniıı ha
kiki kumandanı bu Alman de • 
nizcisi olu)·ordu. 

Karadenizde talim ve tatbikatlar 
bnşladıjiı sırada Carlık Rw,yanın 
Karadeniz filosu da manevralara 
girişti. 

Ve .. Kus destroyerleri, Osmanlı 
donanmasının tatbikat saha,ına 
kadar e:clerek donanm:ının lıare
k3tını yakından gözetlenıeğe. hat
tii arada manevraları karıshnnağa 
kovuldular. 

Suşon, bil' iki defa bu keyfiyeti 
nezarete şikayet etti. Şikayetle -
rinden birisinde, Rus deniz kuv
vetlerinin bu tavrı takınn1aları; 
yakın bir mulıasanıaya delalet et
tiğini, bunn en iyi mukabelenin 
derhal ateş açmak olduğunu da 
ilave ile devleti Osmaniyeyi filen 
cihan harbiııe katıştıracak vesileyi 
hazırlamakla meşıı:ul oldu. 

ln.,iltcre devleti Babı:iliye ver
diği bir nota ile. Alnıan genıileri
nin ınüruruna nıÜ:iaade olunma -
sını protesto etmiş, fal<at bu ge
nıilerin Osmonh donanınasına ilti
hakı üzeriue artık Osmanlı impa
ratorlui{un.un Almanya hakkıntla 
harbe katılınasının bir gün ve 
saat meselesi oldu;iı.1nu anlaını~tı. 

Bu sebe•Jle, İngilteı·e ve Frans,,, 
garJJ cephesinde Ahnanlarla çc -
tin bir carpışına~ı ısürdürürken 
donanınalarının Akdeniz filo]a -
rıuı ku\·vctlendirmcğe, Osmanlı 
imparatolruğunun harp iHln et -
mesi halince bu filolarla Canakka
Ie boğazını zorlıyarak paytnlıtn 

dmiz volilc gelmcğe, ilk hamlede 
Osn1anlı hükfınıetini sulha icbar 
ve hükUınet ınerkezini i~gale ha
zrrlnnıvorlardı. 

Yeni talim seklile yetiştirilme
~e başlanan Osmanlı denizcileri 
Alman deniz harı> tckniğ'ini çalıu
cak h.avraın:şlardı. 

Bilhassa ıtece torpito hürum1'1-
rında Alman sisteminin gizli bir 
sokulu•la torpito endahtı yerine 
hedefe vaklaşır yaklaşmaz dest
royerin bütün projektörlerini he
define ccvirmesi, görerek torpito
]arını savurması, bir harekete ka
rar verildi.'! i ve tatbike geçildiği 
zaman Aln1an deniz harp t3biye
sinin çok kat'i ve .. o verilen vazi
Ieyi muhakkak muva(fakiyetle 
başarmak sistemini güttüğünü is
hal ediyordu. 

(Devamı var) 

Kapalıçartıdn bazı kaldırım
lar asfalta çevrilecek 

Kaoalı carsının kıs gelmeden ta
mir olunması icin belediye reisli{(i 
tamir sartnamesi ile ilk partide 

1 

yapılacak islerin bedellerini tes -
bite bas!amıslır. 

Yeoiden muhtelif kısımlarda 12 
pencere acıtacak ve ana yollardaki 
caddeler eibi bu caddell't'doki dük
/1<.iınların önler'.nde bulunan tas 
kaldrım lar da asfalta tahvil o -
lunacaktır. 

valanda<larını şimdi)e kadar pek 
ınak ve vabancı kaldıkları bu gibi 
mec;:o-uliyetlcre de hazırlamağa ça
lış nıa k tadır. 

Hatii bu cereyana Anıerikada 
•Ruzveltizm• ismini bile takıııış
lardLr. Amerikaya biitün eski si
yasi an'anclerini bıraktırınak ve 
onu ınilitarizme sürüklemek kolay 
iş değildir. Fakat Amerikalıların 
tehlikenin kapıya dayandığını ya
vaş "avaş anlamağa başlamaları 
da bu yolda hayli gayretler sarfe
den Ruzvelt için bir muvaffaki -
yet sayılabilir. 

Artık orada da herkes •kendi 
fileminde yaşamak• günlerinin 
geçtiğini hissetmektedir. 

Kongrenin ver~ği ilk beş mil
yar dolarlık tahsisat ile Amerika 
karadan, denizden ve havadan si
lahlarını bütün bir hızla arttırma 
yoluna girmiştir. Bu para Atlan
tikte ve Pasifikte vürude getirile
cek iki !iloya ve iki milyon kişilik 
bir ordunun teçhizine sarfedile -
cektir. 

Bu para ordu için 14,394, bahriye 
için de 4000 tayyare imaline sar
!edil«ektir. 

Bu para yeniden inşa edilecek 
ıoo narçaya yakın harp gemisine 
de •arfedilecektir. Bu snretle A
merikan bapr filosunun mecmuu 
tonajı yüı.de yebniş artmış ola
caktır. 

Simdiye kadar hiçbir büyiik 
millet en k.-a bir zamanda bu ka
dar muazzam bir •iahlanma pli
nıııın tahakkukunn iWırU.... al • 
maıwstı. 

•• 

Hartin )e.1 ~aihası ,. 
Almanya, İtalya ve jap0ııY;Jf' 

rasındaki üç tarallı paktın ; ~el· 
smdan sonra, muhtelif ıneın '.,ı;p 
!erde aksiiliimeller dev•JJI 11 ••• " lika"" giderken, Brenner nıu · bit 
gelip çatışı, bugün yarın Y~"~tiııİ 
hadisenin patlaması ibt•Dl 
arttırdı_ ,JtıJI 

l\lalı'.imdur ki üç taraflı P 1t 

esası şudur: Almanva, İtalY~jrift' 
japonya, bu devletlerden. te<•' 
vukua ıı:elecek herhangi b~ 1,,.,ıı vüz halinde siyasi, askeri, ık gr1 .. 

bütün vasıtalarla tecavüze ll 
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yan tarafa müzaherette bulu 
caklardır. . . •0 ,,,ir Berlin ve Roma ınehafılı 2.ı b• 
yon nüfusu bir araya toplıY:~ıii• 
ittifakın bos olmadığını, ~'9,. 
diinya için hi~ beklenilın~ illdl 
ticelerle kar,ılaşmak arıfe5 
bulunulduğunu ilan etti ler. ti<t' 

Komada, bu ittifakın ilk ne rs • 
sinin lnı?iltere ve İngiliz iıııP' ıl•• 
torluı'!unun askerlik bakın"~ 0(· 

biitiin düuvadan tecridi dt111r 
duğu söyl~ndi. . io' 

Çünkü herhangi bir ded•1t,ı • 
l!iltere lehine müdahaleye j• • 
kışması, .~!manya, İtalya ,., •ıİ' 
ponvanın n1üdnhalesini ica .. 
recektir. b• 

Amerika ve Sovyet RusY• ıl" 
ittifakın manasını anlanıanUş 
ğil!erdir. J>'*' 

Bununla beraber, iiç taraflı ·o•~ 
tın mukabil cihetteki re•~•) i• • 
da gecikmemiş, Anıeril.a ıl• 1.,· 
giltere arasında mühinı bir 30 or 

d h ··ne« ma a a yapılmasına mu 
muştur. jogir 

11-lahimdur ki bu anlaşın• .,ıı 
tere ile Amerika arasında ;~,ıi 
yukarı askeri bir ittifak uı• 1 

göstermektedir. . . 11 iiı' 
Simdive kadar Ingiltcrc ıl< 1

0 
,t· , .. 

ver devletleri arasında ecre. t:ı.1" 
mekte olan ı~uharebe. Alrn•"ııi• · 
yarolerinin _lngiliz ad~sın•. j\fıi· 
cııınları ile Italyanın şıınalı t ~.,ı 
ka~aki harekatına hiznıet ~ ~8,tı."' 
ve ltalyanın da Aınerik~dak 1 crcl'' 
kalı ile Almanynnın ıuı:ıll_t•~" 
karsı olan taarruzlarına nıll dıll 
bllc~ hiznıet ctn1iş ohnniarııı 
ibaret kalmıştır. . bU 

O kadar ki muharebenın ~~' 
günkü sekilde daha ne pın:,ı:ıl 
kadar devam ed«eğini sor• .ıu· 

de 1" çoğalmıştır. Fakat Brenncr ıl•~ 
solini ile Bitler arasında Y.~~vı· 
ikinci mülakattan ve bu ınıı :ıelt' 
tan evvel ve soııra mihver g ·tııi 
!erinin kullandığı lisandaD /ııı" 
Jıadiselerc intizar ctnıck 11 

geldiği sarahaten anlasılıY.~'·1,~i Muharebenin alabile~e~'bıııiP' 
safha hakkında her türliJ t°J<I• tP 
!erde bulunulabilir. Faka!•. 01~!1' 
yakın gelenlerini kestirnıek 
kül deı{ildir. ·Jil' 

· pab1 
Bu hususta Jspan~a (iJ! •' 

Nazırı Serrano Suncrin IJCr. bil" 
Romada yaphğı görüşnıeler~ı•4' 
tırlamak icap ediyor. ~azıt • 11 ıtıJI. 
ride döndükten sonra, lsp•nr .,,,,. 
bugünkü bitaraChk vazi_yctin;,~,ır 
hafaı.a edeceği söylend•- J\."101ı~' 
yor ki, Almanlar Cebelul . trl• 
doi!ru İspauvadan yol iste1J1~1ır 

· in•• fakat ispanya buna raz• o 

tır. . dt'" 
Politibsı gayet nazik bır. 1Jıı~• ge("İren ispanyanın rizası b~·ttl(I"' 

da olsa, Almanyanın Cebd;:..,;ı 
ka doö-r,. ordularını saldı • ,r 

~ - U•" 
karsısında, General Frankon . 
pacakt hicbirşey yoktur. k 0ıl~.~ 

Harbin veni safhası hak ',.tIP' 
bütün tahn1inlerin en itti'., 
bu olsa ıı:ercktir. ~ 

Üç yeni park tııııf ~t' 
Şehzade-basında konser"3 pl•rı' 

j(lll il" 
sasında yapılacak olan pa~11 '·r 
ları bitırnistir. Bu park b sr•'~'. 
pılaca.k ve böylece burası c 1,.cv 
ler vuvası olmaktan kurtar• 

vt 
ttr. . .. d ,.Ja ·~ 

Diiter taraftan üsku 3 bii'iıı~, 
Fenerbahcede de yenı v~n 1• 
2 park vaoılınası kin ic~JI o ' 
timlil·k onuamelclerı qe 

lunmııstur. ----4. 
Birimizin Dsrddll 
Hepimizin D~ 

. e 
Telefonsuz nabıY 

olur ınu?. . "' 
h bır 

Enver L51e1i iınza 
kuyucumu2 yazıyor:_ e 11ıtı 

•Arnavutköy nah•Y teıef00 
dürünün makarrund~ ·s ;c•b1 

·· bır ı.., "ft 
yoktur. Geçen gun .. diir b" P 
nahiyeye gittim. j\fu al<•"'' 

1 işimi anlatırken, ka~rdı~'" 
kendisini tcle~ona '':;. poJı•" 
sövlediler. l\tııdur, , 0rll· 

· -' (oula ~ · ıer 
kar_:ıko)~n.a, luıe kilde '~, , 
mege gıttı. Bu şe nı 1111~· .. 
sekteye uWraınts olnl ı"ıdıır' 

h- ·Ol, .. 
TPlefonsuz n?h.•Y~ de b9· ,p 

] ..•.. 1 b·ı~eö-ın• b•Z el rl•r 
uı:u o a ı .- ,. l'k• • 

retle karsıiadık: p. ~criı· 
nazarı dikkatin• çe~ 



~İndistana da Fransız pilotları 
h onıinyonluk hür Fransaya 

: 
1 
akkı veriliyor iltihak ediyor 

,. 
0J ı[\, ' . s· k t 1 ş"ıma-~ " ıstıhl:;arat Nazırı- ır ço ayyare er 
r~ın radyoda verdiği li Afrikadan Ce_belüt-

;ı- malumat tarı !< a gEldı 
l.ondt 
~ 8 (A.A.) - İstihbarat 

~ 
1 

ff Cooper dün akşam rad
l);;n Unları sövlemil;tir: 
~~ava Yeni bir nizam vere -
~ıvu~ !lolan memleket hakikatte 
~ tah'krıtanvadır. Dominvonlar~ 

~ 'h .. k:ık ettirilmiş olan venı 
« rltJ U.lun memleketlerın ve bu
'"ıtı.b arın e1™!Ilerini tahakkuk 
'~ecek mahiyettedir. Bu ni-
1. ~ &kltüm ve kırba<: üzerine 
~Yeı·$ahısların ve milletlerin 
• ıne müstenit bulunmakta -
a 
·ı~f Coooer, Hindistarun do
~ .r tesekkülü i<;inde va -
~ın~vi taraf olarak ver .. a
~ .. tşaret ettikten sonra soz-

~Vle nihayet vemtil;tir: 
~iller kazanıldıktan sonra 

·'<la 0Ian sulh ve haro zaman
~ llat serbest tesriki mesai der- 1 
' ı~ala~ml.$ dünvanın yeniden 

'k ı · ası ıcin bir ilham teskil e-

Br~t )İne yeni 

hıgiliz hava 

1 .. hücumları 
lı,ı,~~ra 8 (A.A.)- Ajans ha -
~-lng;~~ naz3ran, Beri in ge(en ge
~ltı ıı tayyareler inin uzun bir 
ı.,~a ınaruz kalmıstır. 
"'~ı 1• 'Yated Prese göre, alarm 

•at ·· 
1 

isti • Uc çeyrek dakika devam 

' 
t. • 

t.ı •iı· 
.._ •lar'~ tayyareleri müteaddit 
ı.'~~sl lnıan pay tahh üzerinden 
"'t• ıtı l\.tdır . Alman dafi topları 
~ltn·adi_Yen faaliyette id i. 
~ ta' aıans telgraflarına göre, 
~\tlin ngın müşahede edilmiş\ir. 
~~, Uzerinde kalın duman süc 1 

Yükseliyordu. 

~ ~stapo şefi ls-
~tl}'aya g·idiyor 

h 'dr;t 8 
, o. lj· (A.A.) - Gestapo se-
ı1n tıtllıı rn1er ile, deniz aşırı !tal
ı;" .ııil aatı müfettişi Maresal. bir 
ldı r. n sonra İspanyaya ııidece'k-

1<.ttıl t.rdunun yeni 

\,~ llıaoevraları 
~1-a ı,,"'a. 8 (A.A.)- Sov yet mü
!\\ dun °~ıseri Mareşal T imoçen
'lr ''li ttılordunun Leningrad 
~nı !~~takasındaki manevra -
•ıa, • lı~ etmiştir. 

'I n,~ ~l, iki ay içerisinde dör-
l "nııı Rrup manevr alarda hazır 
ti Uştur 
ı ı () • 

tl'ıanyada tevkif 
~ edilen İngi liıler 
.. '" t ~i~ ' 8 (A. A.) - Reuler: 

" ~ ~b: ~Vkit edil:niş olan beş İn
i rı,~.ı~ "1 asrıın vaziyetlerinde bir de
~ ""tırıitı 0~tur. Astra Romana Petrol 
l "'ı:-1 lııtı idare mec1isi azasından a: 
"- tı"rıa1t cvap edilmek tizere mevku~ 
) ~l f\_ 1.adır. B. ~liller'in gayrı 

"""'" >ı. \ltr ır Muhafızlara men:jup lej-

b 'lıt,· 1laraıından kaçırıldı&ı teey
• ·ı 1r 
·~ .. . 
ı\ı ~Qnde düşürülen 
""·• ın,n tayyareleri 

ta 8 
ti, l. ltbı~ _. Cı\ . A.) - Hava ncz~rc-
~r ~ ; 1

ne göre, dün lngilterc uze-
1 t 1• ltı ~n tayyaresi dü.1üri.ilmüş-

~t ~ı~ . 1 ıa~ avct tayyaresı kayıptır. 
ı:dır 

ı. liitıdi . t . • 
ı-,1 tı.r.:ı.ra, 

8 
' anın ~azıyetı 

~~ ~q1 D (A. A.) - Ingiliz hlihba
... .ı.ı., lt uı l<uper dün soyledıği bir 

la ll\cta. 1 tıd1.&tanın sür'atle İngiliz 
'ı.~ lond Yer alacağını bildirmiştir. 
G;'n alın ra 8 (A.A.) - Tayyare 
ılı- ~~ar ınası icin tavvare ıma -
1 r' u.ııo:~ne ııönderılen ıane mık
~ ;ltıus( 6 s:er!ir.e balıg olınuş-
~ llıihetıılekelerden gelen iane 

~ ll"cı. oı:ıu l!eçmekte:!ir. 
~- ~U<!ı l>e;te: 8 (A. A.) Macar a-

' otıı:. ?iyt.ır: 
ı hır l<:raı A 

'it\ 1ta~ . rniraı llorty ile refika-
•rı,. gun i, "aYa , <.:ın paıar akşamı Tran-

~it i•tnıişlerdir, 

otomobil oto!::üsle 

Londra, 8 (A. A.) - Hür Fransızlar 
şefi General Dö Gol'un umumi karar
gahı dün şu tebligi neşrc~tir: 

Hür Fransız tayyarecihgi faaliy etini 
muhtelit sahalarda göstermi.ştlr. Bü
yük ınü~kü15. la ragmen şimali Atrika
dan gelmekte olan bir çok Fransz pi
lotları serbest Fransız kuvvetlerine il
tihak etmek üzere Cebc1üttank'a va
sıl oln1u~lardır. Maalesef bunlardan 
sekiz ta,.yare yolda düaüriılmü;;tür . 

HJbeşistan ve Mısırda Fnı.ruaz is
tik18li ukrwıa hayatlarını feda etmek
te olanların adedi her aiın artlnakta
dır. Şimdiye kadar hür l:ı'ı-nn:>ız tayya
reciliğine ınensup beş pilot ölnıüştür. 
Bugün Kahir-eden haber aldığıınıza 

göre, bir tayyaremiz düsürülmilştür. 

4 kişilik mürettebatından yalnız birisi 
kurtarılabilmiştir. 

lnglterede anlrenmanlaru1l ikmal 
etmi.~ olan bir miktar avcı pilotumuz, 
İngiliz ha\'a ku.\•vet1crine iltihak ede
rek, Londrave Buyü.k Britanyanın 

müdafaalarına faal bır suretle işlrra~ 

etmektedirler. 
Bu suretle yalcın bir istikbalde hür 

Fransız hava filotil1aların10 n1ilttc!ik-
ler davası ınücadelesine daha faal bir 
surette iştirak edebilecekleri. iunid e
dilmktedır. 

Elen ordusu 
günü meı-asimle 

kutlulandı 
Atina 8 (A.A.)- A lina ajans ı 

bildiriyor: Milli genelik tesekkülü 
pazar günü bütün Yunanistan hal
kının iştirakilc •Elen ordusu gü
nünü. kutlamışlordır. Her yerde 
i yinlcr yapı lnuş v e bunları ord u 
ile genelik teşekküllerinin geçit 
resimleri takip etmiştir. A tinada 
meçhul asker abidesin e, Tatoide 
Kral Konstantinin ınezarına ve 
m uhtelif şeh i rlerdeki harp ölüleri 
abidelerine çelenkler konulmuş -
tur. Atina katedr alindeki iiyi ııdc 
Reis Metaksas da h azır bulun -
ınuc:tur. 

109 Alm an tayyaresi dü,üren 
pilot 

Londra 8 (A.A.) - Polonya Baı;
vekili ve başkumandanı ' General 
Sikorski, evh'ıl ayı zarfında 109 
Alman tayvaresi düşüren filo ku
mandanı Polonya tayyare binba
şısınaPolon yanın en vüksek as -
keri nisanını vermiştir. Merasim 
bir asker! hasnede cereyan etmis
t ir . 
japonyadak i Alman y ü ksek 

murahhası 
• Tokvo 8 (A.A.) - Alman hüıkıi
ımetinin fevkalade murahhas B. 
Stannier bu sabah Berline avdd 
etmek üzere hareket etmis ve gar
da Alınan büyük c>lcisi B. Ott. ha
riciye nazırı B. Matsuoka ve mil· 
him J aııon şahsiyetleri tarafından 
tesvi edilınil;tir. 

japonya Irak pamuklarını 
satın aldı 

Bai!'dat 8 (A.A.) Resmen bil-
dirildiğine göre, Irak hükıimeti ile 
Mitsubishi japon firması bu se
nenin pamuk rekoltesinin lama -
mının ve geçen sene rekoltesin -
den kalan stok bakiyesin in mü':ıa
vaası hakkında bir an l aşma i!T'za 
etmislet·:ir. ..... 

1 

Şehir halkına 
hala eksik ekmek 

yediriyorlar! 
Emniyet müdürlüğü 6 ıncı şwbe 

memurları Bevazılta Ordu cadde-
1 

sinde 75 numaralı Sevkinin fm -
nında 218. ayni caddede 11 numa
ralı Mehmet Nurinin fırınında 36, 
Gedlkpasada 52 numaralı Llm- 1 
bonun fırınında 64, Beyazıtla Ye
nıc;crilcr caddesi Mehmet Eminin 
fırınında 22<l eksik ekmek müsa
dere olunmw;tur. Eksik ekmek vaır 
tıklarından haklarında takibata 
~e<;ilmil;tir. 

Bevazıtla 70 numarada mahal
Iebıci Zivere tarifesız mal sattı -
cından ecza kelimil;tir. . 
CEZALANDIRILAN SOFÖRLER 

Sevrüsefer konlrollarında da 3 
·ıhhi. uavencsız. 2 numarasız 

Libyaya Alman 
kıtaatı 

gönderilmemiş 

Yalnız birkaç 
bombardıman 

resi var 

Alman 
tayya-

Londra 8 (A.A .) - Royter aian
sırun birinden aldıiı haberlere na
zaran, L ihyaya henüz Amı.ıın kı
taatı ve malzemesi gelmil; değildir. 

Yalnız birkaç Alman zabiti, 
Stu.ka bombardıman tavvareler i 
Mareşal Graziyani'nin umumi ka
rarı?ahına gelmiş bulunmaktadır. * Moskova 8 (A.A.) - Lt•nin
gratta üc eündür cereyan etmekte 
olan pasif koruma ta:imleri n i -

Almanlar Ro-
asker manyaya 

göndermemiş 
!Birinci sahifeden devamı 

Londra, 8 (A. A.) - Reuter bildiri
yor: 

Dün akşamki Lonclra gazeteleri, 
.Petrol kuyuların ı sabot.aja karşı hi
maye için bir fırka kadar Aln1a.n as
keriııin Romanyaya gelmiş olduğu> 

hakkında Amerikan menbalarından 

verilen sansasyonel haberleri, buyuk 
mansetıer altında neşretmişlerdir. 

Ancak dün akşam üzeri Bükreş'den 
gelen Rcutcr telgrafı, hiç bir Ahnan 
kıta::ıtının ht!ni.u Romanya arazisine gel
ınemiş bulunduğW1u, !akut bu Aln1an 
kıtalarının pek yakında ge!melerine 
int:zar edildiğini, fakat her halde bun
ların petrol kuyularını muh~1fazaya 

değil fakat yeniden lanziın edilecek 
olan Romen orduJunun talim ve terbi
yesine meınur olacağını bildirn1iştir. 

Bükrcş'len resmen tasrih cdildigine 
göre, Roınanyaya talim kıtaları gön
derilmesi, Viyana hakem ;; nlaşması 

esnasuıda Almanya tara!ından Ruman
yaya verilen garantinin normal bır ne
tic~sidir.> ÖJ:renildıgine göre, m;,.ıhim 
bir Alman askeri recülünün son t.a
m anlarda Bükrcş'e yaptığı bir zıyaret 
neticesinde, Romen ba~knmandanlığı 

Romen ordusunun Alınan jdaresi al
tında yeniden tanzim olunmasını ka
bul etm~tir. 

Bu SD.bahki l'nglliz gazeteleri aynı 

zamanda, Romen Propaganda nez;:ıre

Unin tebliğini de ncşretmektcdir. • 

Amik ovası bataklığı 
kurutulacak 
( 1 inci sahifeden deı·anı ) 

zerinde tetkiklerde bulunmuştur. 
Başvekil Ekverk ınevkiindeki 

petrol aram:'l sahasına da (!'itmis 
ve oradaıki mesaiyi görmüşt;_;r. 

Dönüste İskenderun civar· :ırlak"' 
hurmalıkları görml!ş ve tekrar 1 
Soi!ukolu~a dönmüslür. 
TİCARET \'EKİLİ ANKARA.YA 

1 
DÖNDÜ 

Basvekil ile birliıkte Hatava git-
mis olan Ticaret Vekili Nazmi 
Topeuoiilu dün An:karaya dönmüş
tür. 

İKTİSAT VEKİLİ 
SEHRİMİZDE 

K aradeniz vilavetlerinde bir tet
ki·k seyahati vaomış olan İktısat 
Vekili Hüs!l'ii. Çakır, dün va,dı;(ı
mız vibi sehrimize gelmisti r . 

Vokil, bu mıntakalardaki istih
sal hacminin ve evsafının '.:!üsme
mis oldui!'unu. bilakis mü~;ııı şıı

belerde, mesela bakırda old .ı i:u ııi
bi. arttığını sövlemi>t:r. Fabrika
larımız. ecnebi memleketlcrde:ı 
vetirttiğimiz yedek aksamı velev 
pahalıya mal olsa da, yapabilmek
tedir. 

İktısat Vekili, seh rimizde iki !!Ün 
kalarak. Vekaleti alakad"r eden 
islerle ıınesgu! olacaktır. ---oo• 
Londraya şiddetli bir 

hücum 
( l inci sahifeden devam J 

m elde id i. Bunlar. her laraCta tay
yare da fii ba taryal arın J1"18n ia :t.· 

te~in in siddetli endahlı ile karşı
lanmış ~lup bu esnada fa al iyette 
bulunan projektörler, her zaman
kinden fazla idi. Diişman ta yya -
r elerinden bir çoğunun bu •ateş
ten duvar• öniine gelir gelmez is
t ikametlerini değiş tirmiş olduk -
)arı ~örühnüstiir. 

ka kel g.ven şoförle •iç 1azla yolcu ! 
,. narn aldığı halde bilet 

k h ki tohi ü i 1 d kiz 1 

Hava hiicuml n rı. memleketin 
mütcnddit mıntakal anna tevcih 
cdilmistir. Bu mıT' takA l ar meya -
nında Uverpol, İngi ltr.ren in si -
nu11i ı:rarbisi, gar bi ve s imali şar· 
kisi. i~kocynnın cenub u sarkio;:.i 
,.c C:olfo< n1rnı leke!inin bir sah ' I ul • n şof -c de ceza 

lsoN24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu y azının m etinleri Ana. 
dolu Ajansı bü.Itenleri.ı:ı.den 
aJ.ı.rınuş tır.) 

Telhis eden: MUAMMEB ALATUR 

Nevyorktan gelen haberlere gö
re Alınanlar Romanyaya kıtaat 
göocermektedirler. Transradio a
jansı tarafından verilen bir telg
rafa nazaran , bu kıtaat General 
Antoneskoya verilen garanti hü
kümlerine uygun olarak Roman
yaya gitmektedir. 
Bwıonla beraber, Alınanyanın 

Romanyaya asker gönderdiğine 
dair, Londraya hiçbir haber ıel
memiştir. 

Diğer taraftan son beş sene zar
fında gizli olarak Romanyaya gir
miş olan Yahu<lilerin iki ay için
de kendiliklerinden memleketi 
terketmelerini em.reden bir ka -
rarname neşredilnıiş tir. 

Ecnebi m emleketlerde Roman -
yanın nıenfaatlGriuc u ygun olmı
yan siyasi faal iyetlerde buluna -
cak Romanyalıların da vatana iha
netle ilham edilerek, o suretle 
muhakeme edilrceklerinc dair bir 
kanun layihası hazırlanmaktadır. 

FRANSADA SİYASI NİZAM 
Fransız H ariciye Nazır ı B odua n 

bir İsviçre gaze tesine verdiği be
yanat ta, Mareşal P e ten in F ra n
saya ve.rcccği yeni knn unu esasi
den bahsederek ezcü mle dem iş t i r 
ki: 

«Yeni si:rasi n iza m otoriter ve 
sosyal olacaktı r. Iı .. ran&a, h.uınanda 
eden bir lı ükfınıe t istiyor. Biitüu 
sahalarda otoriteni n çöknıesi, hc
zimctinı jzin başlıca sebeplerinden 
birid ir. Fena kullanılan ferdiyet 
ve hürri}·et, her t iirlü kc Uektif 
gayruti i nıkftns ız ha le getirnı i.ştir.• 

Diğer taraftan hür Fransa şefi 
General Dö Gol fan liyctine dcrnm 
etınektedir. Brezilya, Arjantin, 
Oruguva~', Şi l i, Meksika, Kanada, 
Birlesik Anıe.rika, 1\lı~ır ve cenu
bi Afrikada hiir Fran~· ı::ar m:ııı 
kGmiteleri teşki l edilnıisti r. 
İNGİLTEREYE ŞİDDETLİ BiR 

HAVA TAARRUZU 
Alman tayyareler i dü n İngil . 

tereye sidde tli bi r taarruzda lıu 
l unnl'·'' 1 ardır. Bu t a;ırruza 450 ka
dar Alınan tayyaresi is tirak e tmi.s
tir. İnziliz dvcı tayyare leri il.c 
111uharebcler olmuş \'e A lman fi
lolar ı bozulmuştur. Bu hücumla
rın yalnız ikisinde Alman tayya
releri L llndra üzer ir.c gc lmi~lc r 
ve az ıni ktarda hoınba a tın ı slar-
dı~ . 

İııı~iliz tayvarelcri de dün Os
tand, Kale ve Bolonya linıan ları
n ı ve diğer Ji:na n1a rda bulunan 
:"1ıavna ve geınilc ri boınbard ıman 
etmiş l erdir. 

İn~il iz ha va kuvvetlerin in dü n
kü taarruzları şa fakla baslıva rak 
öğl•dcn sonraya kadar deva·ın e t
ııı iştir. 

A:\1ERİKA HARBE 
Yl\KLAŞIYOR 

Nevyork Ta:)" n1 is gazetesine, 
Vaşingtonda gittikçe yerleş -
mekte olan k anaate göre, Birle
•ik Ameri kanın harbe daha şid
detle müdahale etmes i, haffiı har
be girmesi i ç t i nab ı kabil olnııy na 
bir hal almışt ır . Amerikada en sa
lahiyetli m akam lar şimdi: • Acaba 
harbe gir~cck ıniyiz? .. su a lini de
ğil, 111 harbe n e za man gireceğiz ?. 
sualini sorınakta dı r. 

Vaşingtonda şimd i l i k ittihaz e
dilmesi dii sünülen başlıca tedbir
ler şun lard ı r: 

1- İngilte reye da ha fazla yar
dun ve biri nci s ınıf har p mal:ı:e • 
mesi göndcrihncsi, 2- Uzak Şar
ka teşmil edilen bir anlasma, 3-
Bitaraflık kanununun İngiltere le
hine tadili. 4-- İngiltere ve diğer 
m emleketlerle anlaşmalar yapa
rak, yeni d eniz üsleri te~isi. ... 

JAPONYANIN VAZIYETI 
japonva Ha riciye Nazır ı Mat

sulrn d ü rı sö~ !ediğ i bi r nutukta, 
ü c1er paktının hnza r.ını n , japon -
v:İ.n ın l\vrupa harbine girmesi de
~ck olmadığını anl atarak d e "': i ş
tir k i: •Bu an la şma, Amerika, In
P"ilte re , ,,.. Avustra l\.'a arasındaki 
tedafüi :ulaşntan ın bir b enzeri • 
d ir. Halih azı r cihan ihtilali japon
ya ile Sovyellerin . ~zak ~ar~ta 
kavga etnıcsine ınusa ı t degıldır. 

japon:ra, Çankay~ck!', yardım e
den her' de,·letc nıuannidanc bir 
surette karşı koy nıaiia mecbur -
dur. 

Amcrikaya gelince, Amer ikanın 
İngiltereye yard ım1 , AJman~an~.n 
İngil i z adal arına yaptığı kesıf hu
cumlar nisbetinde artmaktadır. 
İn l!'iliz • Amerikan işbirliği , Pa
sifikle Hint denizi ve cenup deniz
lerine doğru genişlemesi tehdidi-
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Romanya 
Almanya 

ve .. orduları 
(Başmakaledrn devam) 

Almanyayı fiil halinde Karadeni
ze ve Tuna mansabına inmemiş 
addetmenin imkanı kalmamıştır. 
Tuna ağzında zahirde Romanya, 
hakikatte Rumen ordusunu da ele 
alan ve •hakiki teşriki m esai ar
zusunu• yerine ıeti.ren Almanya 
oturmıva başlamıştır. 

Bu, üçüzler ittifakında Rusyaya 
verilen teminatın mahiyeti ne o
ltırsa olsun Sovyetlcr için bil -
hassa gözden kaçırılmıyacak ha
yati bir noktadır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Yanlış ;verilen bir 
emir yüzünden 

( l inci salıifeden devam ) 
Teşrinievvelin 5 inci ııünü ise bir 
palis memuru ı:!elerek: •- Sız ruh
satsız motörle calışı vormUŞSunuz. 
Dükkanını kapatacağız. Emi~ al
dık .• ı;!iyince motörsüz çalıstı~ı -
mıııdan büyük bir havrete dü~tük. 
Ve hemen vilayete ist id;, verdik. 
Vilayet istidayı Eminönıi kayma
kamlığına havale etti ve mezkiır 
kaymakamlıkta 9560 numara ve 5 
teşrinievvel 1940 tarihini aldı, 

GARİP BİR HAREKET' 
İstidamız üzerine yapılacak tah

kiıkalla kapatma emrinin usulsüz 
ve haksız olduğunun tezahür ede
ceıiini bı>klerken istidayı havale 
için imzaya götürdüğümüz Eminö- · 
nü kavmakamı derhal bize ka -
patma tebliealına ııelen ııoiıs me-

Hiç mahkemeye 
gitmeyenler 

Şehrimiz adliyesine herhangi bir 
is için gelen bazı vatandaı;ların 
dava açmak, icra mu.amelesi takitı 
etmek, siki\.vette bulunmaık gıbi \ 
ve emsali adli işlerin formalilesl.ni 
i:ıilmediklerinden nereye ve nasıl 
bas vuracaklarını şaşırdıkları gö
rlllm ktedir. 

murunu caiiırarak hiddetle: c-Dün 
nive kaı:tatl1'adın? .• ifadesile ba
i!ırdı ve istidavı attı. Bul?iin ie 
fabrikamızı kanatlı. Siımdi 16 isci 
ile issiz ve acıkta kaldık. Biz m<r 
törsüz calış!ıfrı·mıza e-iire dü·kkıi
nımız nP icin kapatılıvrr• Kaldı 
.ki listelerini size verdi!!im ch·ar
da 25 den faıla imalathane mo -
törle calısmaktadır. • 

Ekc>rivetini kadın ve lasralı er
keklerin te~il ettiği.bu kabil va- 1 

tandasların islerile alakadar olmak 
üzere adliyede bir ~müracaat ka
lemi> ihdas olunması lüzumlu ';;
görülmüstür. 

B u büro en alt kalla bulunacak 
ve simdive kadar hic adliveve ve 
mahkemevc gelmemis olanlara vol 1 

göstere<:ek tir. 
---~---

İngiltere ve Japonya J 

bozuşmak üzere I 
( ı inci sanifedı>n det•a ry ) 

Post . gazetesinin yazıdıi~ına göre \ 
İngiltere hüküıneti h.alen Çiı1c 
yeni b ir :vardım planını te tkik et
mektedir. İngi l tere nin Birmanya 
yolunu a~acağ-ı zanned ilmektedir. 

Gazete, Basvekil Çörçi lin avam 
kanıarasın ı n önü müzdeki iç tima -
ında hu meşhur yo lun ac ıl dı(:-ını 
resmen il3.n edeceğini de b ildir -
mcktedir. --Ya'.ovada bir bomba 

fac iası 

Vali ve b< ledive reisinin bu u-
sulsCi.z muamelevi ch<.>mmivelle 
tahkik elmcsini beklil·oruz. 

l __ A_s_k e_r_li .k_-"İş_le_ri_[ 
Eminönü askerlik şube-sinden: 

1 - Harita YZB. M. Hulılıı oğ. İb
rahim Hilmi 1306 İşW.nbul (3:?6-199) 

2 - SV ATGM. Feyıi oğ. Hüseyin 

1318 Sinop (30517) 
3 - 4. S. l\U.. ME. Recep oğ. ?ı:turat 

Kör .. ülü 1300 doğumlu (324-145) 
4 - 7. S. Tü!. Halıl oğ. Ali 1303 is

t:ınbut (312 - 27) 
5 - Halit Sabi! oğ .. \li Kemal 1319 

İst:ınbul (32197) 
6 - Ali Alfa~ o~. "\fehmet Nuri 1301 

İ!:>tanbul (S21 - 5:!4) 

7 - .\Iarangoz Dl\1 Y 
Ahmet 1319/80 

er Osman oğ. 

1 Halkevlerinde 

Konfe r a n ' v e rilec..k 
Eminönü I-lalkev:ndcn: 

Milli piyangoda 
kazanan 

numaralar 
Milli piyangonun 3 üncü tertip 

3 üncü cek ilisi Adana Şehi r stad
yomunda 10 bini mü tecaviz bir 
h alk kü tlesi önünde yapılmış!.µ-. 
Bu keşidede kazanan numaralar 
şunlardır: 

60 BİN LİRA KAZANAN 
8756 

ZO BİN LİRA K AZANAN 
92764 

10 BİN LİRA K AZA.'JASLAR 

9929 90557 
5 BİN LİRA KAZASA1'<LAR 

14201 2354.9 98864 168538 
2000 LiRA KAZA..1\/ANLAR 

19414 32030 47394. 76307 77704 
94.904. 148557 165258 189398 191692 

1000 LİRA KAZANANLAR 
3672 3977 9218 10497 14990 16560 

17788 20708 27910 356n~ 39460 42358 
42735 44808 47620 55755 55884 61246 
62604 63395 66889 67054 742~7 75998 
77610 78637 79589 79825 80365 81321 
82543 84158 87516 88790 90286 9108f 
94685 97471 102521 103409 109843 
111678 113980 114192 116786 117259 
120317 122059 12~124 124902 128852 
129222 137555 140545 144863 144932 
1455:!2 146709 147706 149207 154428 
158209 161610 161853 184239 164574 
174283 178354 181107 181377 182771 
ll:ır-'478 ı89210 191966 192893 194513 
194681 197337 197809 67H5 

Bundan manda sonu (031) ile bilen 
200 bilet 100 er lir.ı, yine sonu (361) 

ile biten 200 bilet 100 er lira, son iki 
rakkamı (00) ile bit~:ı 2000 bilet 10 ar 
'ira, son iki rakkamı (86) ile bi len 2000 
lı ilet 10 ar lira, son rakkanu (0) ile bi
ten 20.000 bilet 5 şer Lira, son rakk:ınu 
(1) ile biten 20.000 bilet le (4.) er lira 

kazanmı!j:lardır. 

60.00\) lira k;:ızan:ln 8756 nunıara!ı bi· 
letin yar:n1 parçası Diyarbakırda, ve 
diğer yarını parçası da Sivasta satılmı' 
tır. 20.000 lira Adana ve Ankaracta. 
10.000 lira Bafra, İstanbul, B·ırdurda, 
satılmıştır. 

~illi Piyango idaresi Cümhurıyet .&ıy 
ramında çekilmek üzere !evkal<iı le bir 
piyango lel'tip ehnişlir. Bu piyango 29 
Teşrinievvelde Ankarada çekilerktır. 

tir. 

UEVREDİLECEK İHTiRA BERATI 
<Kabili tebdil L~ parçalar.nın ak-

• samı münfcrıdesıni teşkil eden Y al<>va kazas ı na tabi Kadtkövün- dan K~mal Eınin Bara tara!ındn bir 

Evimizin Cağaloğl:ındaki salonunda, 
9 birinciteşrin 1940 çar~amba akş.:ımt 

saat (21) de Ci.izel San'~ıtlar azaların-

f b k 1 mastarların vazı.yetlerinin mua -de dün eci ir aza o mustur. konf~rans verilecek ve temsil şubemiz 
B k .. ·- aki ı · d 9 yenesi ve tesvivelPrinin teminine u ' OYllll s n erın en yaş- 1 (Ateş) piyesini temsil edecektir. Gel- matuf usul ve tertlbat• hak.kında

larında Ferhct ile arkad">ı 7 vaş- mek arzu edenlerin davetiyelerini bil- ki icat icin İktısat VekaletirK.len a-
larmda Alı Rıza ~vl~r.nin önıind•J 1 ~zdan almalan ric~ olunur_. - -- lınm1'; olan 16 Şubat 1938 tarih ve 
oynarlarken metruk bir hemba T E Ş E K K Ü R 2543 No. Iı ihtira berat:nın ihlıvv. 
bulmuslar ve bunu demır za:ıne- . ettiği hukuk bu kere bas>kasına 
derek vere almıslardır. Llkin bom- Büyük acurnzı bizzat gelerek, de,·ir ve yahut icadı Türkiyede 
b:ı derhal oatlamıs ve Ferhat par- telgraf veya mektupla payiaşan mevkii fiile koymak için ıcara da-

l .. l ·· t.. Al r 1 d ll t k · hi verilebileceğı teklif edilınekte ca par<;a o up o muş ur. ı '"a os aromıza ayrı ayrı eşe ırnre olınakla bu hususa fazla rnaliımat 
da yaralıdır. Yalova müdc!eiumu- teessürümüz mani oldu.i\'Undan sa-
misi B. Hakkı Sükrü tahkikata t?l yııı gazeteniz vasıtasile t.e<;ekkür- edinmek istiyenlerin Galatada 
koymustur. !erimizi bildiririz. Aslan han 5 nci kat 1 - 3 numara-

Merhum MUSTAFA KEREN !ara müracaat eyleıne,eri ilan olu-

l-~~~~~~a_i_les~i~~~~~ ı ıııiıinmumr.İılll .... 1111 .............. .. İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünün bir tavzihi 

İnhisarlar uınum ınüdürlüğünden: DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI ö L o M 
Sayın gazetenizin 7 ilktc~rın 194.0 

tarihli nüshasında ctuz buhranı• baş

lığı altında, Anadolunun bazı yerlerin
de ezcümle Kanderede tuz bulunma -
dığı ve keyfiyetin inhisarlar idaresine 
bildirilmesi üzerine her tarafa bol tuz 
gönderilmesi kararla:itırıldığı hakkında 

intişaı· eden haberin tavzihine lüzum 
görülmüştür. Şöyle ki: 
Memleketın belli ba~lı noktalarında ı 

mevcut Inhis.'ırlar ıctaresıne aıt tuz 
ambarlarında her zamao kô..rı miktarda 
tuz bulundurmaktadır. Kanderc de 
bu havalinin diğer kazaları gibi tuz 
ihtiyacını norınal olarak İzmit ve Ka-
rasu ambar1arından temin eder. Gerek 
mezkür Ambarlarda, gerekse idarenin 
diğer ambarlarında tağdiye ettikleri 
sahanın ihtiyacına bol bol kifayet ede
cek miktarda tuz mevcuttur. 

cTohum asidi. hakkındaki ıhti
ra için İktısat Veb;ctir<len i';t;n
sal edilmiş olan ·; il~te~rin 19·:3 
tarih ve 2670 numaralı ihtira be
ratın:n ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir ve yahut ica
dı Türkiye<le mevkii fiile koymak 
icin icara dahi verilebileceği tek
lif edihnekte olmakla bu hususa 
fazla malumat edinmek istiyenle
rin Galatada Aslan han 5 nci kat 
1 - 3 numaralara müracaat eyle -
meleri ilan olunur. 

Zayi - ~lenbevi orta mekle-

~~n:~ l;'h7ade\~a8m":~~~::~t o __ ı- ı 
tim. Yenisini alacabmdan eski 
nin hü·kmü '!'Oktur. 

B. Hakdi\·en 

, 1939 harbine aK ilk mııhim filın 

ı ŞİMAL DENİZİNDE 
CASUSLAR 
Türkce sözlü • 

:.....:-:!i:·lr: .... -
11 

;.-"\-1 CONll.AD VEİDT - VALEKİ HOBS6S 
.,,,_ .:::.. ..... ,... • _ Casushık, mütekab il casusluk, Denls, 

- 1 Bava ve lalıtelb:.hlr b&rbl 
L-~~---=__,..- ı: ................ ll'll .......... ,,, 

Cumhuriyet refikimizin t ahri r 
erkanından muallim Ahmet Hida
yet Reel'in kardeşi doktor Talat 
Tahir Reel uzun Ye ıztıraplı sü -
ren bir hastalrktan sonra dün ha
yata ebediyen gözlerini kapamış 
ve F'eriköv mezarlıl(ına defnedil
miştir." Kendisıne Allahtan rah -

· met dileriz. 
.. ! .................. ... 

Ya.rm m&lbıee1rd e.n itibaren 

1 - HABİL KABiL 
(CLAKK G ABLE) - (HABİON 

D.'\VİS) in b inler C'e cüttl artist ve 
sayısız milyonlarla b:ıtırladaklan 

fransısC'a söı:hi muan:..m revülU 
emsalsiz ş.ahf'Serl er şaheseri. 

2-BAY TEKİN 
( YILDIZLAB DİY All lNDA l 

Dünya ytızme p.mpl7ona BlrSTL~ 

GRABE'nin ber sahneat seyirciler i 
merak ve heyeca.ndan coşturacak 

büyük sinema rom.3nı 

3 - Tayyare ile ıelm en son harp 
havadisleri. 

Yakın Şark Jurnal 

T• k Her hafta SÜl\D:R -ur çe TAKSİ.\J sinemaların -
da.n sonra bu mUbim 

b&rP havad is caz~te6l mü.nb:&."ıran 
slnemamıı:da l'Ö!te rilecekllr. .... 

Callus İsl&Dbıılu d•tll bütün Ttirlı.l 1e7 i bir kahkaha kasırru& lıaplı7aeıık butün cihanın en ııen - eıı komik 

ZORLA TAYYARECİ 
Fransızra IÖl:IÜ orl.ilııal nlishMI A+ 

YARIN AKŞAM • 
TÜRKÇE SÖZLÜ NÜSHASI 
PERŞEMBE AKŞAMI 

ni göstermektedir: . 
Di i{rr taraftan Japonya, İngıl -

teren in B ir manya yolunu Çi ne 
tekrar asıp açnı ıyacağın ı alaka ile 
beklem.ekt_cdir. ~er~in paktından ı 
sonra. Inı:ıltcrenın ıaponyaya kar
sı hattı hareketi bu suretle ölçiil-

MELEK Sinema~ında t 
Numaralı koltuklan şimdiden ı 

aldırı lması rica olunur v 

J p EK Sinemasında 
Muıiki ve şarkılar 

Sabahat tin 
Muhlis 

·· olacakti.r ... 



1 
1 

1 
ıı 

4- S O N T E L G R A P - 8 ı mel TEs-iN t!Me 

MAZQN MEYV A TUZU lr KIBAZ, HAZIMSIZLIK, MİDE BULAN Ti re 
- . . . . TEM 8 El l i G i N O E, Mi O E EK~ ili K ve YANMA l AR 1 N O A emıı~!~n~ııa-

BOZUKlUGUNDA, HAR SAI 

Mufernb ve mıdevıdır MiDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmaz Te yormaz. MAZON isim ve HOROS m arkllf.lna dikkat. 
~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

AY 
Eyvah, mahvolduk/ 

f Çeviren : S E M 1 
Üç arkadaş, ellerinde beş on !et ııÖnderdiler. Bu zevatı o akşam\ 

paralar vardı. Şöyle elbirliğile mü- için •Sureti mahsusada• get.irtil -
himce bir İŞ!! ıziri.şmek istiyor - mis cinai bir filmin temasasına 
Jard1. Hepsinin de 'hüsnü niyeti davet ettiler. 
vardı. Müsavi miktarda sermaye Sinemanın kapısını da süsledi· 
koyuyorlardı. Kara da müsavi mik- !er. Filme ait büTiik büyük levha-
tarda ortalk olacaklardı. !ar koydular. 

Bu prensip meselesi lıalledildi.k- Akşam, tam sinema 
ten sonra, nasıl bir is tu1lmak la- iBay cAhmet. !er sökün 

vaktinde 
etmeğe 

Z1'1'.11 ııeldiltinin müzakeresine 11.e - basladılar. 
<:ildi. İçlerinden birisi Almanya- Arasıra bazı tuhafltklar da ol - ı 
da tatısiklıe bulunmuş, merakı ol· muvw dei!ildi. Mesela bir müsteri 
d~ ve oradaki filim müessese- kapıdaki kontrol memuruna: ı 
!erini l!'e2.mİS ve 11,Örmüş hulun - - Simdi Ahmet bey buraya 
duğu için arkadaşlarna şöyle bir 11.elecek. beni soracak olursa ön sı
teklifte bulundu: rada oturuyor. dersin. İsmian Ah· 

- İstanbulda halkın sinemaya mettir. diyerek içeriye ııiriyordu. 
ikarşı hevesi artıyor. Demek ki, bu Mesela dii(e bir müsteri de: 
isin istikbali parlak ... Biz de bir - İnhisarlardan Ahmet bey bu· 
sinema a<:alıırn... rada mı? dôye soruyordu. 

p; 

Güzel i 
Olmak 1 

için 
Her şeyden evvel 

ııbhatli ve parlak bir 
tene, l~lccıiz ve dOz· 
g-i!n bir cilde aılik 

olmak 1.izımdır. 

KREM 
PERTEV 

Slı in do cildinizi 
g-Dzelleştirir, rutide· 
!erini beıl. yerek can · 
laadırı r . 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olon KREM P ERTEV t<rtip 
ve yapılış tarzında.ki incelik do layısiylc, tenin faz la yoğlan· 
masına man: o!ur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda sa-

ııl ır. 

İstanbul LeTazım Amirli. , 
ğinden ver ilen 

HARICl ASKERi 1 
KIT AA Ti iLANLAR! 
Bir adet askert bina kapalı zarf u-

sulile 18/10/940 cuma günü saat 17 de 
Balikesir salın alına komjsyonunda iha
lesi yapLlacaktır. K~il bedeli 19,998 li
ra 62 kuruş olup muvakkat teminatı 

1499 lira 90 kuruştur. Kefil plfu;. ve 
şartnamesini görmek istiyenler Anka
ra, İstanbul Lv. Amirliği satın alma ..• 
komisyonunda ve Balkesir satın alına 
komisyonunda görebilirler. Tallplcrin 
muvakkat temiaUarileteklif mektup -
Iarını ve kanunwı emrettiği vesaiki iha
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 1124 - 9107 

• 
İstanbul Derince silosundnn muhte-

lit birliklere iki bin top arpa ve yulaf 
nakil ettirilecektir. Teminatı 4500 li

radır. İhalesi 9/10/9-t.O çarşamba günü 
saat l ı de Ed.irnede SüloğJunda askeri 

satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Taliplerin muayyen vakitte ko -

misyona telmclcri. 1143 - 9154 

DEVREDİLECEK İIHİRA BERA'II 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
1/10/940 tarihinde yapılan mühendis kısmı gir;ş imtihanları neticeleri: . 
1 - Devlet hesabına mühendis kısmı makine şubesine kaOOI oıun11.nJ3~6~ 
101, 182, 229, 233, 270, 469, 524, 561, 61, 120, 129, 162, 203, 271, 273, 286, 

430, 534, 540. 
2 - Devlet hesabına mühendis kısmı inşaat şubesine kabul olunanlar: 
201 , 574, 378, 180, 193, 538, 34, 399, 142, 334, 451, 259. 
3 - Kendi hesabına mühendis kısmı inşaat şubesine kabul olunanlar: 111 ıo3 1 

582, 137, 179, 252, 234, 206, 239, 249, 422, Hl, 172, 419, 133, 260, 128, ' 
295, 376. u .. 

Mühendis k1sm1 inşaat şubesine kendi hesabına kabul olunanlardan arı ıoııJ' 
denler Devlet Demiryolları hesabına, mektep levazımı ve giyim de dahil 0 ınl" 
üzere, mühendis kısmı inşaat şubesine parasız yatılı veya mühendis kısrtll l1"' 
kine şubesi kadrosundaki münhallere devlet hesabına alınabilirler. Devlet oecrı 
yolları hesabına 14 ta1ebe alınacaktır. u-ıneS 

Devlet Demiryollan hesabına veya makine şubesine Devlet hesabına g 
.istlyenlerin arzulan müracaat sırasına göre is'al olunacaktır. 1 f 

4 - Fen memurluğu kısmı giriş imtihanı 9./10/940 çarşamba gilnÜ s1l~Bll 
da yapılacaktır. Mühendis kısmı giriş imtihanlarında muvaUak olamıyanl~ eW 
bu imtihana girmek istiyenlerin 8/10/940 sah günü saat 17 ye kadar bir dil 

~il=e~o:k:u:l•::...:.m:lı:'r:a:c•:a:t:l•:r:ı·~~----~----------~-:-:_.......... 
POKER T ra, Bıçaklar• 
Dünyanın en iyi tr•f 

bıçaklarıdır 

.teklif öteki arkadaşlarca da mu- Kontrol memuru renk verme- , 
•va!ık görüldü. Hesap yaptılar, ki- meğe calısarak bütün müsterileri 1 ~~!!':~~~~:ı:ı!l!!!'!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!~!!!l!!!!!!!!!!~~~j 
,tap yaptılar. Alınanyadan ~eti - idare etmei!e calısıvordu . ı 

•Seri halinde irnali'ıta mahsus 
yolların doğrultulması ameliyesi• 
hakkındaki icat için İktısat Ve -
kaletinden istihsal edilmiş olan l 6 
Şubat 1938 tarih ve 2544 numa -
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve 
yahut icadı Türk.iyede mevkii föle 
lwymak için icara dahi verilebi
lecej?i teklif edilmekte olmakla bu 
hususa fazla maliımat edinmek is
tiyE>nkrin Galatacia, Aslan han 
5 nci kat 1 - 3 No. !ara müraca&t 
eylemeleri ilan olunur. 

·,rilecek makineler, sehrin müna- O ııece sinema Bav Ahmetlerle f 
•ip yerinde tutulacak bir bina, ens- dolmustu ve hasılat da dol11,un ol

mustu . 
İstanbul Vakıflocr Direktörh'ikü !.anl arı j 

. :ialasvon ve saire ve saire mas -
\rafları bol bol olmak üzere sıra· 
i'ladılar. Crl!lebilecek karı da asııari 
ituttular. Baktılar iki, bütçe lehlc
ırine çıkıyor. Hemen karar verdiler. 
lSinemavı açacaklar. 

'Bu is o kadar kolay olmadı am· 
"lna, nihayet oldu. Almanyadan ma
'kineler ıreldi. Salon dösendi, bü- 1 
ltün elektrik tertibatı tamamlan· 
(dı. Filimler ısmarlandı. Hersey ta
'mamlandıktan sonra, büyük büyük 
'duvar afişleri asıldı. Fakat ne de 
olsa. eldeki para ile yapılan sine
ma biraz mütevazice olmuştu. 

ı Hezıkes beri yanda muhtesem 
sintmalar dururken, üç arkadaşın 
cSafa• ismini koydukları sinema
ya wk o kadar rağbet e1ırnivordu. 
ffiir hafta, on 11,Ün müşteri adetleri 
asarat hanesini gecmiyor. üstelik 
ışeritler de pahalanıyordu. Şüphe
siz bu böyle devam edemezdi. El· 
1erindeki para bir ay dayanacak, 
'<> da suyunu tüketince apışıp ka
lacaklar-dı. 

Her biri bir tedbir düsünüvor, 
mirlü çarelere baş vuruyorlur, fa
ikat nafile! Müsteri yekfuıunu ka
bartamıyorlardı. 

Bir ırün içlerinden biri heye -
canla odava ı:?irdi: •Buldı.mn, bul
dum!. Dive haykırdı. Elinde te
lefon rehberini sallıyor: 

- Her ümit bunda! diyordu. 
Malı'.ı.m ya, telefon kullananlar 

zenı?in ve zenııince insanlardır. 
Eh, koca telefon defterinde birkaç' 
tıin isim var. 

Hemen üçü baş'başa verdiler, bir 
karar ittihaz ettiler. Buradaki ad· 
resleri alfabe srasile çıkaracaklar, 
hepsine bier mektup yazacaklar, 
mektubun yanma da birer bilet 
ili'ıve edecekler. Bu suretle hem 
sinemanın reklamı, hem müsteri 
celbi meselesi halledilecekti. 

Evvela A harfini seçtiler ve Ah
met isminde olanların adreslerini 
sıraladJlar. Bir baktılar 'ki, !stan
bulda telefonu olan iki bin küsur 
Ahmet isimli inasn var. 

Bu rki 'bin 'küsurun hepsi ııel
ımese bile, beş vüzü ııelir ya! O ka
darı zaten ikafi! 

İs biraz vorueu idi amma, ka· 
zanç meselesi bu! Tercihan semt
leri vakm olan cAlınıet. !ere bir 
mektup, bir prol(ram ve bir de bi-

Bu muvaffakivetli netice !karsı
'sında ü-c arkadas. ertesi eün he
men telefon defter ini l<aotıkları 

~ibi Bay cAlh !ere geçtiler. Bak
tılar ki, vi ne bırkac ıbin Bav Ali 
var. O geceyi dolgun hasılatla ka
pattılar. 

Artık üc mütesebbis ~ene tam 
manasile harekete geçm i ş hulu -
nuvorlardı . Bulduklan u sul saye
sinde sinemaları her gece dolup 
iıosalı yordu. 

Nihayet Adan B ve. B den C e, 
C den D ve, D den de E ye, E den 
F ve gectiler. 

F harfine baktılar ki, cFatk• !er 
çok . Havdi heosine birer davetiye 
~önderd i ler. 

O ııece d e Bav •Faik , !erin şe
refine sinema basladı. Tam lam
balar sönüp seans baslayınca iri 
yarı bi radam kapıya geldi. Kon
trola sordu: 

- Faik Bey burada mı? 
K ontrol memuru pek tabii o}a

rak cevap verdi: 
- Evet burada! 
İrivarı ada m hevecanlıvdı! 
- Mutlaka kendisini ııörrnek is

ter:tm, diyordu, ne tarafta otu -
ruvor? 

Memur da laf olsun diye: 
- Galiba orta sralarda olacak! 

Dedi. İsterseniz bir >bakınız. 
Crl!len adam kapıyı aralilldadı. 

k crive baktı. karanlıkta aradıii;ı 
adamı göremeyince, ellerini ağzı· 
nın iıki yanına e-etirerek orta sıra
lara doiiru bağırdı: 

- Faik •bey, Faik bey, burada 
ne duruyorsun? Evin yanıyor. 

Bu ses salonun içinde gümle -
vince, o anda bütün koltuklar bir
den ayaklandı. Bütün cFaik• !er 
vanııına vetisrnek icin, •biııbirle -
rini cii!neverek dı.sarıva fırlıvm- -
!ardı. Bir telas. bir kıvamet kop
tu. Çok 11.~eden de salon bo • 
saldı. 

Mal sahipleri vaziyeti görünce 
döitüıınıeğe başladılar: 

- Eyvah, mahvolduk! dediler. 
Acaba bu iri yarı adamı ııönde

ren rakip bir sinemacı mı idi? 
id c.rrzeüm, 

Sahibi ve neşriııatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEl\t İZZET BENİCE 
Soo Tclıırnf Matbaası 

YAVUZ SULTA SE i 
Halifeler Diyarında 

No. 6 Yazan : M. SAMİ KARA YEL 

Kurkut kargaşalıktan korktu 
BİR İZAH 

fYeni başladığımız bu tefrikanın 

okuyucularımız tarafından büyük 
bir a15ka ile takip edHdiğini gelen 
ınektuplardan ~lıyoruz. Tefrikanın 

esasına giris olan dünkü kısmın hu
lasasını, romanı yeni takibe başlı
yacaklara bir kolaylık. olmak üzere 
bugi.ın neşrediyoruz: 

Büyük evlit şehzade suJtan Kur
kut 1di Şeb.ude sultan Ahmet de 
lahb &'eı>m.elt istiyordu. Şehzade 

Selimin ra.Jılpleri bu Lldsi idi. En 
~ ui'.._,. Ahmd idi. Selbn bir

den Edirneyi işgal elli. PadJ4ah suı

- Beyazıdın emri1e Edlmeye Se-

llmln üzerine bir ordu cönderiJdl . 
Şeb'Zade Selim mafliip old u ve Kn· 
ma kaçtı. Oradan tekrar İstanbul 
üzerine yürüdü. Bu sırada Padişa
hın ya.nıudakl Yetıiceriler isyan 
elti.) 

Bunlar, isyanın mukadde -
mesi addoluna:bilirdi. Yeniçeri -
ler vüzera ve rical konaklarını 
soyup soğana çevirdikten sonra, 
yağıı-ıalarını diiter yerlere te<mıil 
ettiler. Ecnebi ımaP.azalarını, Ya
hudi zenginlerini talan eylediler. 

Asiler, ceplerini dol.durduktan 
sonra, nihayet saraya hücum et-

Yıllardanberi tevl iyet vazifes ine al~ka göstermiyen ve adresi idaremizde ma

lünı olmıyan Valde sultan kelhüdası Yusu! ağanın kapı çuh:-.darı Ömer Ef. 

ibni Ali vakhnın mütcvcl1isi NaU'in ilfı.n tarihinden itibaren on beş gün zarfında 

idaremiz mülhak vakıflar kı!'; ım 5mirliğine müracaatla vakfına ait muameleyi 
t{ık i p ve hayır sarttarını ifa etmesi aksi takdirde hakkında kanunt muamele 
yapıla<'aı;; ı ıl5.nen tebliğ olwıur. • 9592> 

-Devlet Liın~nl :ırı İşletıne Umum 
Müdür:üğünden : 

M 3. Nev'i 

65 Meşe lcoğuşu ve yollaması 

55 Çam koğuşu 

Mubammen bedeli 

4075 

3300 

Muvakkat teminat 
Lir. Kr. 
305 62 

247 50 

Atelye ihtiya cı için lüzumu olan cins ve Jnikdorı ve muhammen bedellc-

;l"ı\'.\ı.~. Şehir tiyatrosu 
l'\ıı•ı"~ TEPEBAŞI DRAM 

~
~ı.. 11 , !\'r KJSMINDA 

1,,.1 
ı · ı· •ı:ıı' ,1 Bu ak~am saat ~0,30 da 

-.\ ı ""'" OTELLO 

G- il ' . . rıle muvakkat teminatları yukarıda yazılı ıkı kalem kereste açık usulde ayrı ayrı' - OZ CKımı •At M 

eksiltmeye konulmuştur. · 11 Dr. Murat Rami Aydın 1 
İstekh!erin 14/10/940 tarihine rastıoyan pazartes i gunü saat 15 de Galata Hcyoğlu • Parmakkapı, İmam 

rıhtımındakı umum miıdurlUk bınasında toplanacak olan satın alına komısyo- sokak No. 2 T~l. .~15?,3 ı 
nuna m uracaat etmeleri. Mu~yenc ve her turlu goz 

g2 
1 nmeliyctı fıkaraya parasızdır. • 

Şartname her gtin sC:;.:.i geçen komi ı:yonda görulcbı lir. • ll> t444bii+ •IJ 

l _I_s _t a_~-_b_u_l __ B.,,,,e_l_e_d_~ı-· y_e_~_ .... _i ~İld-~ l a r ;®·ı 
Yıllık 

kirası 

iık 
teminatı 

96,00 
96,00 
96,00 
96,00 
96.00 
96,00 

7 ,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze Hfı.li aralığında 

> 
yeniden 

• 
işna edilen 43 9No. lu dükkfı.n 

7,20 > 
7,20 > 
7,20 > 
7,20 > 
7,20 > 

, 
> 

• 
> 
> 

> 

• , 
> 
> 

• 
> 
> 
> , 

, 
, 
, 
> , 

• 
• , 
, 

96 r• '} 7 ,20 > > > > > > 

96,00 7,20 > > > ., > > 
96,00 7,20 > > > > > > 
96,00 7 ,20 > > > > > >. 
96,00 7 ,20 > > > > > > 
96,00 7,20 > > > > > > 
96,00 7,20 > > > > , > 
96,00 7 ,20 > > > > > > 
96,00 7,20 > > > > > > 
!16,00 7 ,20 > > > > > > 
913 ,00 7 ,20 > > > > > > 
96,00 7,20 , > > , , , 
96,00 7 ,20 > > > > > .. 
96,00 7 ,20 > > > > > > 
84,00 6,30 Floryada Çarşı sokağında kiıin 15 numaralı dükkan 

100,CıO 7,50 Floryada Çarşı sokağında k~in 20 numar:ılı dükkAn 

, 
> 
> , 
, 
, , 
, 
, 
> , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 
> , 
> , 
, 
, 
> , 
, 
> , 
, 
, 
, 
> , 
> 
> 

edilen 35 No. lu dükkiı.n. 
edilen 47 No. lu dükkan 
edilen 26 No. lu dükkan 
edilen 60 No. lu dükktın 
edilen 49 No. lu dü.kkfın 
edilen 45 No. lu dükkfın 
edilen 59 No. lu dükkfln 
edilen 5 No. Ju dGkktın 
edilen 42 No_. lu dükkiin 
edilen 8 No. lu dü.kkiln 
edilen 44 No. lu dükk5.n 
edilen 53 No. lu dükkfın 
edilen l No. lu dilkk:iı.n 
edilen 40 No. ıu dükkan 
edilen 10 No. lu dükk5n 
edilen 33 No. lu dükkan 
edilen 31 No. lu dükk5n 
edilen 20 No. ıu dükkan 
edilen 28 No. lu dük.kfln 

54,00 4,05 Si.ileymaniyede Emaruf mahallesinin Dökmeciler sokağında 1 numaralı Dükk5n. 
48,00 3,60 Unkapanında Haraççı Kara ?ı-Tehmet mahal1c~inin Kasımpaşa kayık iskelesi sokağındaki baraka yeri 
85,00 6,38 Fatihde Kirmasti mahallesinin Hafızpaşa sokağında 4 No. lu dükkfın 

Yılhk kira muhammenleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı gayri menkuller ayrı ayrı kiraya verilmek üze
re açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhaıe 11/10/940 
cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılac::ıktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muay-1 
yen saatte daimi encümende bulunmaları. (9159) 

tiler. Hainlerin azil ve tediplerini 
istediler. 

Yeniçeriler, saray bahçesinde 
bağırıyorlardı: 

- Şahzade Ahmedi istemezük. 
- Bize şehzade Selim sıerektir. 
- Şehzade Selime karşı koyan-

ların kellelerini veriniz. 
Vaziyet kötü idi. Aylardan ve 

senelerdenberi yapılan tertibat bir 
anda bozulmuştu. 
Şehzade Ahmet, babası Beyazıdı 

Velinin yerine padişah olamıyor
du. Yeniceriler, direnmişti. Yeni
çeri ne isterse o olurdu. 

Sultan Beyazıdı Veli, şaş•rdı, 
korktu. Asilerin isteklerini der -
hal kabul etti. 

di aleyhine revirmekten hali kal
madı. 

Bu muazzam vukuat içinde sa· 
kin duran yalnız bir kişi vardı. O 
da hakkı saltanat kendisinin ol -
dui(u halde çocuğu olmadığından 
dolavı mahrum edilen şehzade 
Kurkud Sultan itli. 
Şehzade Kurkud, Anadolunun 

kargaşalığından korktu. Çünkü, 
şehwde Ahmet Sultan Anadoluyu 
başına toplamak için her tarafı 
asıp kesivordu. 

Kurkud. gizlice kaçtı. İstanbula 
geldi ve yeniçeri ocağına dehalet 
etti. Bu suretle ortalık büsbütün 
karışmış oldu. 

O yeniçeriler ki, Fatihin vefatı 
üzerine babasının vüsulüne kadar 
vekalet ederken, anları ihsanlar 
ve terakkiler ile taltif etmiştir. 

Ne çare ki, Kurkud Sultan ehli 
kalem, ehli keyif ve şairdi. Ne ça
re ki, yeniceriler hem ehli kalem, 
hem ehli seyf istiyorlardı. 

Yeniçeriler, şehzade Kurkuda 
hürmette kusur etmediler. Lakin 
itizar ile kendisine Selimden baş
~asını istemediklerini söylediler. 

) rde 
Traş bıçakları geldi. Her ye_ jj 
bulunur, mıırka~ına dikkat edıP 

Deposu : Jak llekalo ve Şi!r. 
ısta bl!I Tahtakale NO. 51 _,,., 

Leyli y • K ı • Neheri 
F]"""'?IQ Er A.elt enı Q e j Ku; ~ 
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Müdü-rü - Eski Ş4'A Te-rakki Direktö-rü M. Ali H<ı$met 
Hususiyetleri : YABANCI DİLLER ö(.;RETİMİNE 

Ehemmyiet vermek. tah:benln sıhhat ve inzibatı ile yakından 
olmaktır. 

~--=-.,,...-:--~--:::-:~:-:-=T~ELEFO::::;::....::,N~:4=1~15=9~~~~~~-~ 
Yalova Balediycsinde l : 

ı - 750 Jira bedeli keşi!li Yalova belediyesi ısınır haritası . -·~·.,,. mu .. 
konmuştur. ıe111j .. 

2 - İhole muamelesi pazarlıkla yapılacağından taliplerin yüzde 7,5 da 'pl" 
nat akçesile birlikte 23/10/940 tarihine milsadil çarşamba günü saat 16 

lcdiye dairesine müracaatları il3n olunur. •9569> -----1'ı 
Yalova asliye hukuk hi>kimliginden: 1 DEVREDİLECEK İHTİRA at:ıt/\~· 
940/68 istanbulda .SKF.• Bileli •Arazi vesaiti nakliye ReJl'l~~J ' 

Rulmanlar Türk limite! ıirketi tarafın- !arı için Çapraz mafsallı J{uP ve-
dan Yalova belediyesi ile belediye elek- hakkındaki ihtira için Jktısat 111, 
trik müteahhjdi İsa Asa! aleyhine açı- kaletin<len alınmış olan 22 ~~ııJı 
ıan 60 beygir kuvvetinde bir adet muz 1936 tarih ve 2202 ntJl'll kU~ 
komple Dizel motöründcn dolayı açılan ihtira beratının ihtiva ettiği hU~ut 

bu kere başkasına devir ,_·e_ Y~oY' 
istihkak davasının nakızdan sonra ya- f Je il' -

pılmakta olan muhakemesinde. icadı Türkiyede mevkii ıı ·ıeee~İ 
Davalılardan İsa Asalın hali hazır mak için icara dahi verileb• 1ıu· 

ikamctgihmın meçhul olduğundan na- teklif edilmekte olmakla bU ;ştı· 
bl .• ed"d'ıg·ı· susa fazla malı'.ımat edinmek ,,i 

mına ilftnen davetiye te ıg u 5 ,. 
hald~ mahkemeye gelmemiş ve bir mü- yenlerin Galatada Aslan ha.O ylt" 

kat 1 - 3 No. !ara müracaat e 
dali de göndermemiş olduğundan gı- meleri ilftn olunur. ~ 
yaben muhakeme icrasına ve kendi - rtfl 
&ine ilfrnen gıyap kararı tebliğine ve 
duruşnıanın 17/10/940 perşembe gü-
uü saat 14 e talikine karar verilmiş 

Şehzade Ah.met, rahat durmu -
vordu. Anadoluyu altüst etınıişti. 

Alunet Sultan, Kırmlılara is • 
tikli'ıl vadinde bulundu. Kendisi 
padisah olursa Kırımı müstakil 
ibir hanlık yapacak, Osmanlı im
paratorluğunun bir vilayeti ha -
!inden cıkaracaktı. 

Sultan Ahmedin Kırıma istikla! 
vadinde maksat vardı. Şehzade 
Selimi oradan ihraç ettirmekti. 

Fakat, Kırımlıların bir<;<:ığu Se
limi tuttular. Bu entrikaya ehem
miyet vermediler. 

Tanı bu sırada, şehzade Selime 
babası Bevazıdı Veliden haber gel
d; v"lr ... ..,~ti affolıınuyordu. Yine 
eskisi ~ibi Semendire vilayeti ve-

··ı 1e 
olduğundan gıyap kararı ctblll~ ııcJ~ 
kaim olmak üzere keyfiyet berrtl 
karar ilfuı olunur. •9575> ~ 

.. eradaP 
laştı. Bu haberciler wz ;cetı 
Selim taraftarı olanlarla ye~erdİ· 
ağasından malılrnat getırmı~. bile 

Hatta. Sultan Beyazıdı -Ve ~lJl'le
şehzade Selimin Jstanbula il 
sini irade eyliyordu. . vu' 

Yeniçeri ileri gelenleri ı~c!İ''i 
zeradan ba:zıları Beyazıdı p.Jıfllel 
kandırmışlardı. Şehzade uııe
Sultanın Anadoluda wan c şel1' 
sini bahane ederek bu isyan• J<U' 

-1 ve 
zade Selim kuvvetlen e Jif et· 
mandasile bastırılmasıı;• te~08na' 
mişlerdi. Bevazıdı Velı deırrıesine 
rak Selimin İstanbula ge 
ernreylemisti. iJl'le vs· 

Ahmet Sultan, Kartalda alay 
tertibile meşguldü. İstanbula deb
debe ve haşmetle girecekti. 

Sultan Beyazıt Velinin idaresiz
liği tamamile tezahür etmişti. 
Şehzade Kurkudun tebdili kı -

yafetle gelip yeniçeri ocağına il
ticası tuhoftı. Bu da gösteriyordu 
ki. kuvvet yeniçerilerin elinde idi 
Hatta saltanat kuvveti bile .. 

Selim tahta cülüs edince Kur
kud Sultanın hayat ve maişetine 
dokunulmamasını temin edecekle
rini vadettiler ve yeniçeriler Kur
kud Sultanı alay ile saraya götür
düler. Pederinden hakkında hüs
nü muamele edilmesini istediler. 

Bu haller cereyan edip durur -
ken şehzade Sellin Sultan Kırım
da memleket ahvalinin gidişini 
seyretmekle mesguldü. 

1 riliyordu. 
il Şehzade Selim, bu emir üzerine 
. O.erhal maiyetinde kalan Üç bin 

Haberciler, şehzade Sel --zerine 
ziyeti anlattılar. Bunun 1 ~5 ;ıe W 
~ehzade beş ·bine yakın at 
tanbula yol aldı. . kları 

Vüzera ve ricalden bırÇ{Jeçek· Fakat, <;<:ık geçmeden şehzade 
Ahmet vak'adan haberdar oldu ve 
korktu. Ümidini kesti. Şaka değil, 
yeniçeri istemiyordu. Evvela A
nadoluyu elde etmek, sonra gelip 
İstanbulu almak fikrine saptı. Kuv
vetlerini to-""arak Kartaldan 
kaçtı (H. 917). 

Lakin, şehzade Ahmet, her ne
. ye teşebbüs ettiyse, !karıştırıp ken-

Şehzade Kurk udun maksadı baş
ika idi. Yeniçeri ocağına dehaletle 
onları kendi taraıfna celbetrnekti. 
Gı'.ıya Ahmet Sultanın taarruzun
dan korkmuş, hayatını kurtarmak 
için yeniceri ocağının cenahı altı
n a iltica etmişti 

Görülüyor ki, Kırım Türk i:m
paratorluğu dahilinde bir vilayet 
olduğu halde şehzade Selim isie
diği gibi oturuyor ve hükmedebi
liyordu. Artık Beya:cıdı Velinin 
padişah olarak imparatorluğun ba
sın-da bulunmasına imkan yQktu. 
Herşey sukut etmişti . 

.Jilluuoıu sıpahısi ve ıbin beş yüz 
muavenesile Karabulutunu süre
rek yıldırım sür'atile yola çıktı. 
Tuna aii:_zına dayandı. 

Tuna buz tutmuştu. Buz üze -
rinden geçti. Bulgaristana girdi. 

Selim, Semeııdreye -;tıniyordu. 
Maksadı baş'ka idi. Fakat, Bul -
garistana dahli olur olmaz İstan
buldıın ııelen habercilerle karşı -

·· er 
şehzadeyi karşılamak uz e<Jikoıe 
meceye kadar gittiler ve Y 1 )l•lJCl 
ve kalesi haricinde istanbU o1' 
toplandı. bula I< 

Selim son sür'atle isian put' 
' d and1• ıe muştu. Çekmeceve •Y .. ,ii ' 

"rU" · 
m adan sehir kapılarına yu. g;rd1• 

İstanbul kapılarından ice~ 11.S) 
(DC\/ 
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