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·:.~VE AçıK j Badoğliyonun Türk G~zetele- f Mil f 
41 iT ALYA ! . istifası et- 'ri ne dıyorlar? . 

lkMAZDA... rafında YENI sABAH: 
ili o--

' tafyanin Yuoaniıtao.a 
ka.rıı yaptığı habersız 

~111 Italya için bu kadar 
ı.1 bir hezimet ve bu de

ı · ,"t bütnn dünyayı hayret · 
o· ~İçinde bırakan kötü bir 
r) 

0

hıılıkla ve bu kadar az 
'lbliddet içinde ncticele· 

i'iıai kimse tasavur ede
di, i'1n doğrusu budur. 
~'-sus ki ltalytı!\ların bu 

•111 yapmak için on ay· 
b~ri giztidf!n gizliye ha-

' lıdıldan bugün anlaııl
~ butunmaktadır. O halde 

ftci hezimetler, bu kötü 
/ 

0

k11lık neden doğmuıtur? 
~tr balde ltalyan gazet&
~İlı, havanın kötülüğüoti, 
t•i11ıin münase betai:ıliği, 
~İin dağhğı, ltalyan re· 

~ 'ilerinin beceriksiıJiği, 
~ '-•11 askerlerinin şaka 
t a:ıiyeo süngü hücumu 

l,Riliz tayyare ve topla· 
il dehıeti gibi ortaya at-
~tı garip ve gülünç ba· 
. ltr bu mağlubiyet ve 
11•ıahğı mağdur göslere

sebeplerden değildir. 
-.•ıeretler bu felikete 
)) ve imil olaalar dahi 

Lt~ rı meydana koymak 
~ gülünç bir harekette 
~Qlbak demektir. . 

\ 1lte en büyük heıımet 
\ 1tlaket saiki, Italyaoları 

, \ 1tci çıkmaza sokan _en 
~~I sebep, yalanını, hur-

~t \re istiklalini koru.ma~a 

Mareşal Bodoğliyo 

Londra (A.A) - ltalyan 

orduları geneJ kurmay baş

kanı Mareşal Badoğliyunun 

yerine gıeaeral Ugo Lavcrlo 
tayin edilmiştir. 

Bu istifa un iki sebebi 
olabHir: Aanavutluktaki ltal-

ynn hoıgu J.uğunu üzerine 
alarak istifa etmiş olması 

veyahut parti teşkilitına karşı 

takındığı vaziyet üz.erioe 
azledilmiş olınastd11. 

Bu vaziyetler ve Arnavut

luktaki muvaffaktyetsızlik 

dolayısiyle faşist şefleri ara
sında ikilik zuhur etmiştir. 

Balkanlarda vaziget 
-o-

Hüseyin Cahit Yalçın: 
Türkiye ile Y unanistanın 

cesur, açık ve dürüst mea
J ekleıine Sı;Jvyetler birliği >in 
uzak görüşlü ve dı rayetli 
siyaseti de inzimam edince. 
Balkanlar artık mihver ent
Tikaları ve emelleri için mü
said bir zemin olmaktan çıktı .. 

Fakat Yunan, Türk ve. 
Sovyetler politikalarının h.e .. 
meu hemen müvazi bir ıs

tikamet takip etmeleri n-· · 
ticesinda tekarrür eden sul· · 
bun Bulgaristanı mewnuı l 
edeceğinde şüpheliyiz. Bul·· 
garistau için bu bir ushı . 
oturmak sulhu olacaktır. 

Yugoslavya da l1 mufass .ıl 
ve meuuk haberler pek
alınamıyor. Fakat Yunan 
zaferinin orada da derin bir 
ferahlama husule getirmiş 

olacağında şüphe edilemez. 
Coğr~\fi vaziyeti icabı, mi~
ver devletlerin.in tazyıkierı
ne pek maruz !;bir halde. 
kalan Yugoslavya, mihverin. 
bir kolunun kır1lması neti-· 
cesiode daba rahat bir ne
fes alabilir ve karşılaşacağı 
zorlukları daha serin kan-

lılıkla muhakeme imkalı'.UDL ' 
bulabiHr. Istiklil ve hürri· l 
yetine pek mt.~rbut olan Yu ... 
goslavyahların~ icabederse., 
vatani vazifelerini ifade ktJ
sur etmiyecekle~ine kim'Sf:-

Piyango 
Ankara 7 (Hususi) - Bu 

gün Milli piyango çekilmiş
tir. Aşağıdak i n umaraları 

'bildiriyorum: 

40,000 
Li , A 

252698 
Numara~/ 

1000 Lira 
131797 48309 

5 Bin lira 

91 ile nibeyet bulan bi
letler 10 nar lira kazandı~ 

lar. 
AMORTiLER 

2 ve 7 ile nihayet bulan bi
letler 3 çer lira alacaklardır. 

Ayasarandada 
bir ltalyan 

muhribi battı 
Atina (A.A)-Resmi teb

liğden anlaşıldığına göre 
Ayasarandayı işgal eden yu
nanlılar limanda bulunan bir 
ltalyan muhribinin iıabetler 
neticesinde bntmış olduğu
nu görmüşlerdir. 

kazananlar Yugoslivyaya 
280292 9689 218300 8:&747 ·ı . d it 
197968 ı tıca e en a-

2000 Lira · yanların adedi 
~~~;~: i;:~~! ~~~~~: 1~~:~~ 6 bini eeçti 
140105 20618 londra ( .A.A ) - Yu· 

goslavyadakı kamplarda bu· 

1000 Lira 
7951 194 7986 

lunan ltalyan ve Arnavutlar 
aralarında kavga çıkardıkla 
11ndao ayrı ayr1 kamplara 
tefrik edilmişlerdir. Yugoı-

500 Lira kazananlar lavyaya iltica eden ltalyan-
2722 2045 4529 4900 4781 ların mi ktarı altı bini geç· 
numaralarla nihayet bulan 
biletler 500er lira kazanmış· 
lvdır. 

100 lira kazananlar 
549 la nihayet bulan numa· 
lar 100er lira ! ~iHını~tır, 

50 lira kazana.olar 
599 530 la nihayet bulan 
numarlar 50 lira kazanmış-
tır. 

miştir. 

Kanadada2500 
Amerikalı ta

lim eörüyor 
Okta (A A) - Kaoadada 

hava kuvvetleri için 2500 
Amerikalı talim görmekte 

~ '' 9ermif bir mılletın 
· ~l harikalar yaratabilece· 
-· ltalyanların kifi dere-

ı:.• 1 
nin şüphesi yok tur. ra.~at ~....._ ................ "'" .... '"'"'-"'-'""'""'""'"' ·"""'"""'"'"""" '"'""~'""""""'"""""""""'""' ...... ' '"' ""'"'""""'-" ......, 
Yugoslavyadan 11t'bepsb ye-

oldukları bildirilmektedir. 

d ı 'd' e takdir edememe erı ır. 
SIRRI SANLI 

,llnanİılar bü-, 
il cepheler-
ileri hare· 

~ti arına de- · 
'tıı ediyorlar 

ltt ITAiYAN 
~BU UESIR 

EDiLDi 
' ~tılırad (A.A) - Arna
~ ~it hududundan alınan 
~ ~tlere göre şimal eepbe· 
~-d, Yunanlılar bir dağ 
-.t~- bataryasile bir tabur 
t~~ eıir almıılardır. . 

\ ••rlerin arasında bır al· 
y) birçok ıubaylar var dar· 
~:"'11hlar bir ad yolu üze
't d, ilerlemeleriue devam 
~'~tedirler. 
""'•fı 31acft ıalaifeclc -

" 

Çok değerli ye kudretli 

muharrir B. Abidin Daverin 

.. Ôliilarin idaresinde deni

zaltı gemisi,, adındaki me

raklı •• beyeea11 Yerici ya

zıııaı 3 inci ıabifemiıde 
okayuawı. 

re, bir maceraya ab.lmak 
hareketini bekleıue1' .te de 
mini yoktur. Büyük "bir di
rayet ve kiyaset ile .memle
ketin mukadderatına riya
set eden prens Pol, 'Yugos
lavyanın selamet ve şerefi 
için en münasip yolu pek 
güzel takdir ve tayiıı ede
cektir. Bundan dolayıdır ki 
Yugoslavya da Bal~tanlarda 
istikrar ve sükiiu temini 
bahsinde mühim bir aı:rjil 

olacaktır. 
Rumanyaya gelince ..• , fa

kat artık bir Rumanyadao 
bahsedilmesine imkan kal
mış mıdar? 

AKŞAM: 

iki Devlet Aldandı 
-o

Necmiddin Sadak 

Biri Fransızdır. Harbe 
girişirken maddi kuvvetinin, 
manevi kudretinin hesabında 
yanı1d. Aoavatan cephesiu-
4e hezimet felaketini ıi· 

( Devamı .tinci sayfada ) 

--

Müşteri - Karımın da resmini yaptırmak istiyorum, fa· 
kat oaun böyle değil bacaklarının da görülmemesini arzu 
ediyorum. 

Ressam - Öyle iıııe kadınla11n sokağa çıktıkları kıyafet 
ile d•ğil onun e•de riydiği hir pijama veya uzun entariyle 
reımiai y•pmak IAzım ı-elecektir. 
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Şişlerin büyüklükleri bir değildir, zor
lamak ve gündüz çalışmakla ayağı şişirir, 

:fakat dinlenince bu bal geçer. 
Damar şişleri çok büyük olursa az bir 

yorgunluk zahmet verir, az çok şiddetli 
ağrılar yapar. 

Deri şişer altında su toplanır ve orada
ki vücut örgüleri arasında sular girerek 
bunları bozar v• morumsu bir renk alarak 
örgüler şişlere yapışır. 

Fena beslenmek. düşme, vurma ve batw 
tel adi bir sürtünme derinin siyab rengini 
alarak ve çok zaman kapantt' ıyan yaralar 
yapar. 

Bu yaralar ufak bir bahane ile kanar. 
Fakat bastırınca kan kc.silir. Çok defa 
bunların siyah kan daman iltihabı batta 
filegman ile karıştığı görülebilir. 

Nasıl bakmalı?- Buclara mahsus lastik 
çoraplar giyilir, ayaklar havaya dikilir, uy· 
kadan kalkınca az ve hafif yürümeler, 

sabah soğuk ıu banyosu yapılır. Geceleri 
baöak altına bir yastık konarak yüksekte 
tutulur. 

Valpa namında bir zatın sargısı ile ayak 
parmaklarından başlayarak şiş olan yere 
kadar sarılır. 

içilecek ilaçlar vardır: fakat hunların 
hem tesiri şüphelidir ve hem de hekimler 
Yerebilir. 

Ameliyatla şiş paketlerini çıkarmak mfim
klndür. 

Fakat o şişlerin ameliyattan sonra tek
rar çtkbkları çoktur. 

Şişlerin içine kurutucu Hiç şırınra etmek 
le tedavi ediliyorsa da yalnız siyah kan 

damarı iltihabı çekmiyen hastalarda biraz 
hafiflediği anlaşılıyor. 

Bacak siyah kan damarı iltihabı-Siyah 
kan damarlarınm kılıflarının iltihabı az 
çok yüksek bir ateş ile başlor ; bacakta 

beyaz bir şişlik, uyuşukluk, baı;ıldığı za

man veya durduğu yerde ağrı vardır. Bu 

hastalık grip, karahumma gibi bulaş•cı bas
talıklar_da, damar şişkinliğ! olanlarda, ve

rem ve kanserin son zamanlarında baş 
gösterir. Yeni doğurmuş kadınlarda da gö
rülmektedir. 

Hastalığın iyi olması için altı haftadan 
üç aya kadar bir zaman ister. Uzun süren 
cinsle.ıi de vardır. 

Bu hastalığın ani ölüm yapması çok~gö
rülmüştür. 

Bir kan pıktısı koparak bir yerde tı
kanır kalır ve birdenbire ö lüm bundan ile· 
ri gelir. 

Nasıl bakmalı? - Mutlak sebebi bulup 
ortadan kald1rmalı, bacağı altı haftadan 
üç aya vo ateşin kesildiğiuden on beş gün 
sonraya kadar beklemelidir. Bacad:lara yaş 
ve sıcak bezler koymalıdır. 

(Devamı var) 

FAYD!\Lt 81P-GILER 

Yü~ün cildi lJ~zan kepekii bir hal ?.lır. 
Süıuten bütün kremler faydasız kalır. Bu
na geceleri yatarken sürülen şu buit ilaç 
iyi gelir. 

Yüzü yıkayıp kuruladıktan sonra avuç 
içine tüple satılan vazelinden pek az koy
malı, üzerine birkaç damla limon sıkarak 

karıştlrmalı. Yüze sürerek cilde iyice içir· 
meli. Birkaç akşam sonra biytk bir fark 
görDliir. 

- N. Damla'ya 

Hoştur amma her yeri güzel Türkiyemizin 
lzmir kıyılarında başka bir bayat vardır. 

Bu toprakta yetişen rıda aaddelerinde, 
Bilhassa üzümünde doyulmaz bir tat vardır. 

Yazı sıcak olsa da, gönüllere hoş gelir 
Akşamları batıdan esen bir imbat nrtlır. 

Baharında, yazında, güzünda ve kışında 
Kalbe ilham dolduran bin bir hakikat vardırdır. 

Borda susan bir edip belki aşık dsğildir, 
Ben de susanlar için böyle kanaa vardır. 

Her çalışım kibardır, asla batmazdikenim 
Diken biraz batarsa gülde kabahat vardır. 

Ta ezelden aşığım yurdun güzelliğine 

Çüakü coşkun kalbimde saklı Sabahat vardır. 

Ozüm boyaha-1 

nesi de yan2ın 
çıktı 

Birinci kordunda Akseki 
bankasına aıt olup Istanbul 
umum sigorta şarke
tine 31,000 liraya sigortalı 
ve balen Pariste oturan ls· 
vi,re tebasından Evantia ait 
olup Ismail oğlu Nurinin 
idaresinde bulunan üzüm bu· 
yahanesinde yangın çıktağı 
haber alınmış ve yetişen it
faiye tarafından derhal sün-
dürülmüştür. 
Yangının sebebi zuhuru 

hakkında yapılan tahkikatta 
üzüm kurutmağa ait ocağın 
altındaki betonun hayli za
mandanberi tanıir edilmeme
sinden açılan çatlahlardan 
aşağıya sızan küllerin beton I . 
altındaki tahtaların tutuşma· 

sından ileri geldiği ve 200 
lira kadar bir zarar husule 
geldiği anlaşıl~ış ve ihmali 
görülen suçlu nakkında mu-
amele yapılmıştır. 

---o--
BORSA 
HABERLERi 

F. Batmazd.ıkea 

Izmir valili-
2-i den: 
1 - Bazı vilayetlerde 

hububatın azami satış fi
atlerinin tesbitine ve bir 
kısım yerlerde tüccar elin
deki buğday ve çavdarlar
lara hükumetçe el konu
larak t oprak mahsulleri 
ofisince mübayaasına dair 
olan 76 ve 77 numaralı 
kararnameler 5-12-940 ta
rihili resmi gazetede neş
redilmiştir. 

3 - 76 numaralı karar· 
name gereğince beyanna
meler alakadarlar tarafın
dan 10-12-940 akşamına 
kadar vilayete verilecek 
ve mukabilinde makbuz 
alınacaktır. Bu beyanna
melerin nümuneleri mın

taka tica rı t müdürlüğün· 

den istenmelidir. fi"" 
3 - Bahsı geçen ka

rarnamelere aykırı hare· 
ket edenler hakkında mil
li korunma kanununun ce
zai hükümleri tatbik olu· 
nacaktır. 

4 - Bu hususlarda iza-

12 - 27 ,50 kuruş arasında hat almak istiyeolerin 
3676 çuval üzüm, 7 - 1,,5 mıctaka ticaret müdürlü-
kuruş arasında 2434 çuval , ğüne müracaatları icap 
incir, 9-10,75 kuruştan 630 1 eder. 
ton buğday, 6-6,75 kuruştan 

1 
- ·---------~-==--

90 teıın arp:ı , 20 k:.ıruştan 64,50 kuruştan 568 balya 
15 ton fasulya, 9 kuruştan pamuk satılmıştır. 
53 çuval n obut, 20,25 ku- Soa günlerde üzüm ve 
tuştan 35 ton sısam, 5,875·6 incir satışları hararetlenmiş 
koruştan 685 ton bakla, 53~ ve fiy&tle r yükselmiştir. 
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7 lacı Kla 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKAD 

(17) Yazan: Halil 

- Ah, bilseniz bu vaziyet işimi Dl 

alt üst ediyor. Seni bir gözcülük 

siyle tavzif edecektim. Fakat ne çar 
Kendi başıma yapacağım. 

Rumrib hiddetle telefonu bıraktı ve k 
bineden çıktı. Metrepol cadtlesinde dij' 
bir telefon kabinesine girdi. Maliye Ne• 
reti telefon merkezinden pasaport işi 
şefi Hoyt ile görüşmek ftzere yol istedi. 

Alo, bay Hoyt? 

Bizzat. 

Sıze söyliyen Edvar Vestondur. 

Ha, evet, lakin ..... ? 
Canım şurayı devlet şifretarı, Edt 

Veston. 

- Oh, evet · bay Veston. Affediniz, 
zinle konuşmak şerefine ihtimal bile Y 

mi yorum. 

- Bu pek tabii bir şey. Benim N• 
yorka geldiğimi kimse bilmez, siz de si 
lemeyin?~ 

- Anlıyorum, size ne gibi bir hizmet 
bulunabilirim? 

- Otuz be~ adet doldurulmamış pa 
porta ihtiyacım var. Hikmeti hükumet 6 

le icabettiriyor. Bunları Taft oteline ac~ 
göndermenizi rica ederim. Paketi bell1 

namıma göndereceksiniz. Anlaşıldı 1111 

Verdiğim taliınatı tekrarlamanızı rica ed 
ıim. 

- Fakat bunlar takdir makamında O 

dukları için bay Vestonun Nevyorkt• 
adresini havi bir makbuz verilmesi ikti• 
eder. 

Rumrih emrini daha şiddetli bir 

tekrarladı ve Huyte heyecanlı görüaet• 

emirlerini aynen ifa edeceği vaidini ald1• 

Ru;ıırih telefon kabinesinden çıkarlı' 
kendisinde bir can sıkıntısı duydu. Hll1 

tun son cevabında bir ihanet havası bİ~ 
setti. Bu yüzden Naft oteline gidip V•1 

ton adresine paket gelip gelmediğini sot 
makta acel~ etmişti. 

Yarım saat sonra diğer bir kabined•' 
otele telefon etti. 

Bay V eston namana hiç bir paket 
mediği cevabını alınca kurnaz casus 
şencelere daldı: 

11Acaba pasaportları bazarlamak için bİ! 
nüz vakit mi bulamadılar? 

Acaba Huyt unuttu mu? Acaba keodl': 
sine bir tuzak mı hazırlanıyor?,, 

Tabi; bir surette Maliye nezaretine d~ 
ru yürüdii. Fakat oralarda şahsını fa ' 
göstermiş olmamak için gene geri döPd. 
tekrar bir telefoo kabinesine girdi. V•' 
t ern-unyan bürosuna telefon etti. Orad•; 
Naft oteline birinin gönderilmesini ve b' 
Veston namına gelen bir paketi alın•51"

1 

söyledi. 

Bir türHi kabına sığamıyan, can sıkıotı: 
d - . d · pC' sın an ne yapacagını tayın e emıye , 

sus tabii bir sevk ile 187 inci sokağa 1'' 
t' 

dar gitti gene Vestern-unyona telefon ',, 

ti. Otel Naftan bay Veston namına bır 
dıJ· 

kılmış bir paketi alıp almıtdıklarını sor 
Hayır cr:vabı aldı. 

,,,,., 
-Devamı ''' 



alınacak• 
bel, tramvay ve t lektrik 

idareleri! memurlarına 

kere alınmıı ye 

verilecek maaıları 
lttaabul - Şehir meclisi bugünkü toplantısında elektrik 

vay ve t••el idarele:inde çalııan memur ve müstah
lerdea manevra dolayiıiyle askere alınmıı ve alınacak 

ları• ücretlerinin tediyesine karar verilmiştir. 

\'aliler 
Arasında 
Ankara - Gümiıhane 
lisi Niyazi Sergen Ağri 
liliğine. Ağri varisi Hasip 
•itan Gümüıbane valiliğit'' Hakkari valisi Sadullak 

t "loilu Bingöl valiliğine 
6rdöı kaymakamı Rüıtii 

tııtay Hakkiri vali veki
.~iıe tayinleri yüksek tas-
1~• iktirau etti. 

Hırsızlık 
Siaeldi caddeıinde Haıaa 

'il• Hüıeyia maid•raa 
~lrkiaı önlnde bal•aan 15 
"'"•ı değerinde bulunan bir 
~•ir parçaaını çalclıjındaa 
'8ıafa oğlb Hasaa Şalaia 

'-'•fıadaa tikiyet edilmesi 

~•riae ıuçlu kaçarken ya
'llllaa•ııtır. 

-·-
~ıçak taşımak 
• l' ıpecik Gaıler caddeıin
' Yuıaf eilu Mehmet Mor· 
t~aia .,. Has•n oğlu lbrabi

~· lıerlHinde birer bıçak 
hıaarak alıamııtır. 

--o--
labanca 
l'aşımak 
. Çorakkapı &aziler cadde

-ilde Haydar oğlu Vehbi 
l ~rdana &zerinde bir tabanca 
~tanarak alıamııtar. 

-l 

t, ~I çeıit. uyıun fiyat. 
llliı. katıkısız ve iyi mal. 

.. ~lııveriıte sayrı, doğruluk .. , . 
~elcfon :3882 30 -~ 

'? ·. Fahri Işık 

Hemşireler 
Arasında 
Bursa memleket hastane

sinde hemşire Fatma Kmm
Jı 20 lira asli maaşla naklen 
Eşrefpaşa butanesi heruşi
reli;iae, Eşrefpaça hastane
si hemşiresi Sabiha Sinan 
lıahkesir memleket hastane
si hemşireliğine, Haydarpa
ıa nümune hastanesi Diyet 
b~mşiresi Hacer Lensru 1ı
m11 memleket hastanesi hem
şireliğine, Muğla memleket 
hastanesi bemıiresi Nebahat 
lrdotan 15 lira asli maaıla 
Öclemiı memleket hastanesi 
bemıireliğine, Ôdemiı mem
ket hastanesi hemşiresi Be
sime Muğla memleket has
tanesine, Matla memleket 
hastanesi eski hemşiresi Ay
t• Bağac 15 liıa asli ma
aıla lzmir memleket hasta
nesi bemşireliiine tayia edil
miılertir. 

DOngada leler Olugor 
Telsiz 
Telefon 

Telli telefonla konuşuldu
iu tarzda konuıulan yegi
ae telefon Haari Fordua 
otomobilindedir. Hanri Forcl 
istediii zaman otomobili 
içinde iken bu telsiz tele
fonu, adeta telli telefonmuı 

gibi açar, otomobili durdurma 
dan Londrayla. Parisle. Bü
enes Ayresle konuıur. 

Alkol fıçısında 
idam 

lnsiltere kralı dördiincii 
HanriDin oğiu Klarans dü
k& J•rj, ihanet ıuçile ölilm 
cezasına mahkum oJunmuş.ı 
tur. 

Babası, ne suretle ölmek 
iıtedirini oilunun arzusuna 
bırakmıştır. Jorj. alkol için
de boğulmayı tercih ettiği
ni bildirmiı. bunun lzerine 
başını alkol dolu bir fıçıya 

ıı batırmak s!ıretile boğup öl
dürmüılerdir. 

Piramid 
Pi rem us 

Priamid iımini verdikleri 
Mısır ehramlar1nın hakiki 
ismi Piremustur. Piremuı 
Mısır lisanında yüksek ma
nasına gelirdi. 

OLOLERIN IDARESiNDE 
Denizaltı Gemisi 

Yazan: Abidin Dav er 
13 Temmuz 1915 lngilte

renin şark kıyılarında avla

nan balıkçı gemileri, bir de
Dizaltı gemisinin ağır ağ1r 

sahile doğru yaklaştığını gör
düler. 

Bunu evvela lngiliz. s n
dılar, f.ıkat sonra Alman ol
duğunu görünce dehşet için

de kalarak feryadı bastı
lar. 

Karakol gemileri yetişin
ceye kadar karadaki batar· 

yalar. denizaltı gemisinin üs

tüne ateş açtılar. Gemi ya
rı dalmış bir Taziyette 3ey-

rettiği ve bava da biraz sis
li olduiu için lnriliz topçu

ları, bir türlü tam isabet te
min edemiyorlardı. 

Esasen o tarihte logiJiz 
sahillerinde tesis edilen ba
taryalard11 talim ve terbiye-

leri noksan ihtiyar askerler 
vardı. 

Talim ve terbiye görmüı 
genç topçuların hepsi ya 
ordunun yeni tcıkil edilen 

f11kalarında. yahut da sürü 
sürü yardımcı gemilerle ih· 

tiyacı mütemadiyen artan 
donanmada idiler. 

lnıilterenin müdaf aast için 
kalanların en iyileri de müs
tahkem limanların ve mühim 

me•kilerin bataryalarına ve· 
rilmiıti.! 

Hülisa, lngiJiz topçuları 

attıklarını denizaltı remisine 

bir türlü isabet ettiremiyor
lordı. 

Almanı giren balıkçı ge

mileri de müsellib dtğildi. 
Bunlar, sadece uzaktan de

nizaltı gemisi seyrediyorlar 
onun bir torpiline kurban 

olmamak için sağa sola ko
şuyorlardı. 

Denizaltı gemişi dostoğriı 
sabile gidiyordu. Bu gidiıle 
biraz sonra karaya vuracak
tı. 

FECIJ BiR 
KAZA 

Adana (Hususi)-Memu
re-Osmaniye arası trenin
de bir hadise olmuştur : 

Malatyalı Ali isminde bir 
genç. biletsiz bindiğinden 
kadar durmadan atlamış ve 
kafa tası parçalanarak öl
müştür. Hadise mahalline 
Osmaniye müddeiumumi 
muavini, doktor, jandarma 
kumandanı ıitmiı ve tah
kikatta bulunmuşlardır. 

Geminin takip ettiği rota, 
bir limana müteveccih olsa, 
logilizlcr bunun limana hü
cum etmek istediğine hük
medeceklerdi. Halbuki ora

da, liman falan yoktu. Bu 
esnada med zamanı gelmiş 

ve denizaltı gemisi med dal
gasınm da yardımı ile daha 

süratle karaya doğru gitmi
ye başlamıştı. 

lngiliz balıkçıları, burala

rını pek iyi bildikleri için 

düşman denizaltı gemisinin 

birkaç dakika sonra karaya 
oturacağını anladılar. 

- Herifler, pusulayı şa· 

şırddar, nereye gittiklerini 
bilmiyorlar. 

Şimdi karaya oturacak. 
sapasağlam önmüze düşecek 
ler, diye sevinmiye başla
dılar. 

Bu sırada lngiliı karakol 
gemileri de uzaklarda gö· 
rünmüştü. 

Tam yolla geliyorlardı. 

Denizaltı gemısı, karaya 

o kadar yaklaımışh ki, sa
hilde bir tepeye tabiye edil

miş olan bir batarya da ar
tık ateli edemiyordu. lngiliz 

ister GOi, ıstar Ağla 

balıkçıları şimdi bana mem
nundular. 

Çünkü düşmanle karaya 
vuran bir balina gibi diri 
diri yakalanacağına emindi
ler. 

Birez sonra Alman gemisi, 
sahile yakın bir kum ban
kına oturdu ve olduğu yer
de bir kaya gibi hareket.iz 
tlaldı. 

Balıkçı gemilerindekiler, 
Almanların meydana çıkma· 
sını beyhude beklediler. Ge-

minin kumanda kötkiiade 
bile tek bir adam g&rüa
medi. 

lngili:der, aralarında koau· 
ıuyorlar:: 

- Ne tuhaf herifler b•a
lar be. diyorlardı. 

Gemileri oturdu da kim1e 
meydana çıkmıyor! 

- Korkularından çıkamı
yortard1r. 

- Ne korkusu ? Ceswr 
olmasalar burnumuzun dibi
ne kadar gelebilirlermiy-
d'? ı. 

- Kafayı çekip sızmıı 
olmasınlar? 

-Sonu var-

Gene bir gazeteden ahnmı~ tır 

Karısına ölürse 
beş bin lira 

kacak bir 
iki dost arasında : 

bin, evlenirse 
miras bıra
koca ?! 

- Ben öldükten sonra kar'm evlenirse ona mir aıımclaa 
beş bin. dul kalacak olursa bin lira verilmesini vaıiyet 

edeceğim. 
- Ya... Neden böyle tersine.?! 

- Azizim, neden tersine ol•un? Onu alacak biçare ada-
mı da düşünmem . insanlık vazifesi değilmi? 

Ey okuyucum sen de buna duyda kocalarını bu derece 
bıktıran bazı kadınların ıu lıallerine : 

ıstar GOi, ıstar Ağla · 

.. "~ ...................... " ...................... .. 
ı lngiltere civarınnda donacma- denizaltı arasnıda harp ve ı 
ı iki kahraman arasında bir kadın. Aık ve casusluk ı 

it-Şimal denizinde casuslar i 
ı Muazzam.. Müthiş Türkçe Sö~lü ıabeser. : 
ı Matineler: 2.15 - 4,45 - 7.15 - 9.45 ı 
: VE : 

i 2-BA T AKHA~E KIZI i 
ı Fransızca Sözlü - Matineler 3,30 - 6 8.30 ı 
ı iki filim birden: 5-12-940 bugünden itibaren ı 

ı Tayyare Sineması TEL: 36'6 i ................ . .......... ~ ........................ .. 
lbır Memleket haataaemi 

it, Rontkea müteha11111 ... ~ ................................... ~~~----........... Km • .,., 

>, ~tlcea • ve Elektrik te~~vi~ 
P lır. ikinci Seyler Sokak 

2' Ne. TiLIFON 2542 

MiLLi PIY ANGO ILETLERINIZI (SA DET) 
Ki1e1iaclen ahaıı) Çorakkapı Poliı merkezi karıısı Noı 864 Hasan Tahsin Önder Telefon 3497 
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Türk Gazetele
ri nediyorla!'? 

--oı--

-Baıtarafı 1 ıncı Sahifede
rlnce berıeyin bittiiine hilk
metti, bu takatlızlık karıı
sıada lnıilterenin de teslim 
olacağını ıaaarak bir daha 
aldandı. 

Diieri ltalyadar. Bir iki 
hafta içinde sulh masasına 
otaracak ıekil ye tarihte 
harbe karııtaiını sanmişti. 
Heıabı ters çıktı. 
iki devletin de hesabı aynı 

h•kikata unutmaktan çıkı· 
yor: VAtan miidafaaıında 
teslimiyet olmaması esastır. 

Arada yalnız bir fark var: 
Fransa kalkınmağa çalıııyor. 
Kendini toplayarak kurtuluş 
volu bulması bili mümk n
dür. l.tediji, gene nihayet 
vatan mDdafaasıdar. 

Fakat, bir rejime temel 
olan emperyalist maceralar
da hesap yanlıılığı daha 
Yabimdir. Geaiı hayallerin 
ıakat etmeıi kadar milletleri 
ye rejimleri yıpratan bir ıey 
yoktur. 

Arnavutluk dağlarında kırı
lan luı, yalaız askeri ve 
mevzii deiil, aynı zamanda 
manevi ve ıumullu bir çö· 
ldlnttlye de vanr. 

Fransanın aldandığını an 
lamuı va ltaiyanıa beaabıada 
yanılmuı bu harp taribiade 
neticeleri ıimdiden keıtiri
lemiyen bir dönllm olabilir. 

VATAN: 
* • • 

ladıı ıı blUOIOz, 
nadıı ın ıaraıuuız 

_.,_ 
Ahmet Emin Yalman : 
Camhurreiaimiz ismet ln-

6nü, genç mlllkiyelileri irı'lt 
içia söyledikleri hitabede 
demiılerdir ki: .. Milletimiz, 
milletlerin en bliylği, en 
tereflisidir." 

Bu sözler, derin bir mil· 
let ıev~siaden dojmuı bir 
coıkualatun ve övtlnmenia 
ifadesi deiildir. Mlnlsıns 
derinlerde aramak llıımdır. 

Biı, milletler içia namus 
Ye laalr yolunda lacı olmak 
kararıadayıı. Bagln kendi 
etrafımız a milyonlarca in -
ıan içiD ıulba korumıya ça
lıı.aakla kalmıyoruz. Hakiki 
barıı, amami hak ve emni
yet, karıılaklı sayrı ve tole
raaı metalelerini bGtlia in
ıanlar için yllkaeklerde tu
tuyoruz ve tatacaju. Ban· 
larla iaaanlıiın yarına ıiden 
yollanaı aydınlatmıy• ve 
banca ııtırap bahaıına elde 
edilen tecr6beleria boşa git
memesini lemin et::niyL so· 
nuna kad r l!İ aşac ğız. 

B'z milletJe~in en bilyiiğll
ylı, ea ıerefliıiyiz, ç&nkü 
milli davaıı insanlığın haki
ki davalarile m&ıterek olan 
biricik milletiz. 

••• 
ltadyo r•••tesine fÖre 

v ..... ltalyan mbareb -
ılaia e• brakteriıtık aok-

-------
ta11 ltalyaala:ın haftada bir 
kumandan deiıiıtirmelerin
dedir. Şimdi) e kadar iç 
bllyük kumandaa deiiıt1ril
miıtir. Baıünkii haberlere 
göre en son genel kurmay 
baıkanı marc şal Badoğliyo 
ve.ıifeıind n affedilmiıtir. 

Radyo gazetesinin kana
atine nazaran Mareıalı isti
faya sevkedeıı büyllk mu
vaffakiyetsiıl ğia sebebi ko 
mutanlar1n sevk ve idare
sindeki hatalarından ziyade 
ordunun harp kabiliyetinin 
ıaif olmasıdır, 

Maneviyah bozulmuş olan 
bir orduyu bir kumandan 
bir daha zafere al•ıtıramap 
Bu Fransa hurbıada 16rlll
ml1tllr. 

General G ımlen deiişin
ce yerine Veygand gibi 
muktedir bir kamandan gel
miı iıe de g !Deral Veygand 
da Franıız orduİunan tlliini 
değiıtirmemiştir. 

Şimdi lta!yanın de vazi-
yeti budur. 

* •• 
Yanan orduıu bitin cep· 

hede ilerliyor. ltalyan ricali 
umumidir. Mukavemet g6ı
terea ancak arbçı kuvvetle· 
..-ldirı 

Şimalde Olıriden Elbuan 
istikametinde ilerli ten Yunan 
kuvvetleri Koraiça ve Kore
çaniball tepclerhıe varmıı-

' :udır. 
Yunan kuvvetleri burada 

Devol vadisindeki petrol 
kuyularını at·=ı altına almıı
lardır. Bu kuyuların büyük 
ehemmiyeti vardır. Çiiokü 
ltalyan mot6rlii kuvvetleri
nin petrolilnli bu kuyulardan 
temin ediyor. 

Moskopolosun ıarbında 
lıtroviça tepuleri Y unanlalar 
eline geçmittir. 

Merkez c:ephesiade F ra
ıari tabk mahnın batıııuda 
ilerliyen Yuııan kuvvetleri 
Sterniç· Fra11ri hattının ba-
tısına doğra geçmiıler terdir. 
Permediyi za pteden Yunan 
kuvvetleri Kiliıura istika 
metinde ilerl~mektedir. 

Erıirinin bir iki ı&oe ka-
dar dilımesi çok muhtemel
dir. 

Arnavutluğun ikinci d~re
cede ebemmıyeti haiz limaaı 
olan Ayasara nda Yana alılar 
tarafı adan zı ptedilmiıtiı. 

latlyıalar bir hafta evve
line kadar ordulannın iaıe 
Y• cepbane ihtiyacını bu 
limandan te•ıin ediyorlardı. 
Bu ıuretle 1 alyaa ordusu-
nun m&ıkll itı daha çok 
artmıı buluaınaktadır. 

Düokll muharebelerde Ya· 
nanlalar dl1111. aolarınclan bia
dea fazla enir Ye mlhim 
miktarda barp malzemesi ....... , ... ,. 

57 iı'-ci so·'~~nanlılar bii-
& t1Jn c p )er• 

İki de ileri hare
kitlanna de-

carpıştı 
, l ı I_ 

Buıln sabahleyin saat f rene teçarmıı oldukları on 
10,20 de Ko11aktan Gtizel- bftyiik kazadan dolayı ıeç-
yabya ıitmekte olan ve vat mıı elıan deriz. 
man Osman Hayrullahın Çarpıtma hadiaeıini Ye 
idareaiadeki8 numarala tram. feryadı itiden Güzelyalı po-

göıte peapartımanını ıeçtikten lis komiser muavini bay 
ıonra 57 numarala sokak Şemsi lıık deı bal •aka ma
ağzında r.aydaa çıkarak karşı halline koımu~ ve inzibata 
tarafından relmekte olan ve tedbirler almıt Ye korku ge• 
vatman Rızanın idaresindeki çiren halka ılkftnet ve on-
14 numarala tram•aya çarp- lara latımrelc b yud1mlan 
mıt ve bu farpıfma netice- yapmııtar. . . 
sinde her iki tramvayın &n Bu va~ıyett7n ~onra ıı 
kısımları harap ol u tu"" ve güclerıne gıdernıyen hal-

Tramvaydc bul=n:a halk kı~ vesaitio~ ~emil)I çi!1 k~-
bll iik b" k k . . mıser muavını Şemsı ltı' 

y .11 
• ~r u geçırmıı lımirden otobiis iıtemiı ve 

ve kendılerını tramvaydan göJ erilen otobiislerle iati· 
dııarıya atmıılardır. . . zam temin edilmiı ve aeyri-

Çok tilk&r nlfusça bıçbar fer itleri tanzim edilmittir. 
zayiat olm•mıı yalnız 14 Tramvaylar kaıa mlinaıe-
numaralı tramvayda bulunan betiyle iki saat iıleyeme-
hukuk hakimlerinden bayan mittir. 
Naime Ôzevren hafif surette çarpışma hirliıeıine mlid-
bnroundan berelenmif ve deiamumilik ve belediy~ hey-
biraz kan zayi etmiştir. eti fenniyeıi el kuymuıtar. 

Çok deierli hukuk biki- Tahkikat deYam etmekte-
mimiz bay .. n Naime Ôıe•- dir. 

\ 

Bitpazarında 
kanlı bir hadise 

Koltukçu Azizi Vurdular 
Keçeciler yeni pat paza

rında koltukçu Azizin yanın· 
da çahıan Blinyemin cğlu 

16 yaıında Nesime karyola 
alım satım yliziinden kol 
vuran Reıule Aziz hiddet
lenerek aynı yerde Hamidin 
kabveıine gidip çocuğa kol 
vuranı sövmek suretile ha
karette bulunduju sırada 

kahveci Hamit iıe müdaba · 
le ederek Azizi te1kio Ye 
d&kkinıaa glnderdij'i 11ra-
da hiddetini yenemiyen Aziz 
dülckindan aldığı tabaacaıı 
ile tekrar kahveye fiderek 

ateı etmeğe baıladı ve çı
kan kurıunlndaa orada 
oturan Zeyael Ocakçı ıırt 
ve kolundan ve d6ıemeci 
Abdurrahman benli de ıai 
kulağındın yaralanmıı ve 
bu sırada kahve mlıterıle· 
rinden Ali Bayburtlu Mus
tafa oğlu Riza da hamil ba· 
lunduju bıçaiı çekerek ca· 
dh Azizi sırtından ajır su· 
rette yaralamıı ve yarılılar 
derhal hastaac•ye kaldırılmıı 
ve carib Riza da yakalana· 
rak tahkikata m&ddeiumumi 
el koymuıtur. 

Gazetelerin sa- Sandığı kırmıı 
h•f d d• Cezaevi karı11ında No. 

1 e 8 e 1 22/l de Giritli Hlseyia kı 

h kk d zı Hatice Saydır Qaatdur a ID a Mustafa dükkanında yat· 
Ankara - Gazete aahi mapta olduğu odaıı içinde 

feleriain artbrılmasına dair bulundia sanchtın kilidi in-
ya pılan teklif bııvekllet rarak sandık içinde bulunan 
taraJından kabal edilme- 4 adet franıız Uraıı, bet 
mittir. adet lnıiliz liraıı 26 adet 

Gazetelerin muayyen ba· Ttirk madeni olmak üzere 
cimlerine ı&re altı veya se- cemaa 25 adet alhn lira11 
kiz ıabife olarak çıkmaları ile 200 giiır.&t mecidiye ve 
için hazırlanan kararname bir kese içinde yarım ye 
buı&nlerde Vekiller heyeti· çeyrek olmal< üzere 350 
ne verilip mlzakere edile- adet bozukluk rlmlf para 
cektir. iki çift altın k&pe Bç adet 

işçi aranıyor 
Matl»aacıhk'atrenmek iizere 

14, 11 yaılarıadı 4 lrlılye 
llı•m Yardır. Muifet mat-
lMlası•• •ln•at. 1-5 

altın saat iki adet altın ka
dın yllziij8 çnlıadıjı bakkal 
Ahmet otlu Mutafa Park
ıilller tarafıLd•n ıiklyet 
edilrnit •e ••ıla yakılanmıı
br. 

vam ediyorlar 
-(Baıtarafı birinci 8a,fada 

Atina (AA) - 8118": 
cephelerae ileri hıreklt 
yam ediyor. Merkez •• 
kasında ltalyaalar ka,-•.,.ım. 

tadırlar. Burada 15 ıa 
200 er esir bırakmıtlardır. 

Ayrıca 8 top, SO mit 
y6a Ye birçok harp malı 
meal de iitinam edilmittlt. 

ltalyaalar Yananhlarıa ~ 
ce ve ılagli h&ttımlarındd 
çok korkmaktadırlar. 

Atiaa (A.A) - ltalyaalat 

Ergiriyi yavq ya••t terk •~ 
mitlerdir. 

Atiaadaa bildirildiji•• 
16re Erıiriaia tabliyesi d .. 

rece biböittir. Şimalde Y• 
naa ileri hareketi De•• 
Ye Skombi dereleri araaaa.t. 
da kAin Arnavutluk ,. ..... ~ 

mıatakasını tehdide bqla• 
mıfbr. Erıirinia pek yakır 
da Yunanhlar tarahndaa 
zapb pek tabii olarak bltla 
ltalyan ıağ ceaahıaı zaifl•• 
tecektir. 

Yunanlılar Avasaranday• 
firmiı bulunmaktadır ve lr
ıiri ile ıahil araııada Del• 
viaa tehrinia pek yakını•• 
daclular. Merkez mıntaka" 
ıında Permedi b6lıesiad• 
Yanan kuvvetleri ricat ba• 
linde bulunan ltalyaaları ta-

\ ciz etmekte ve ıeri itmek
tedir. 

Burada kaydı ihtiyatla 
ı&ylondiğine göre Pograde" 
çin ıimıli garbiıinde faali
yette bulunan Ymaaa kıta• 
lan halen Skombi nehrini• 
yukarı kıımında bir nokta• 
da nehrin iki uhiliade çar• 
pıımaktadır. 

Ayasaranda Arn&vatlaj'd 
kGçUk bir limanı olmakla 
beraber ltalyanlar biti• 
itlerini bu liman va11ta1ıı. 
görmekte idi. 

Atina 1A.A) - lalyaalat 
blltla ıimal cepbeıiDi bot~ 
tarak çekiliyorlar. Ka•vetlr 
rimiı Elba1&D ve Berat itti• 
kametine ylrlmektedirler. 

Yatuılavyaya iltica edd 
300 ltalyaa arnavada ltalp• 
ordusundaki intizamıızlık 
Ye motorla kanetlerl 
taı1ikiıden balaHtmifler" 
dir. 

Seker pa 
lanmıyacakb 

Ankara (A.A) - Baib1 
fiatlerine yapılan zam ..... 
rine ıeker fiatleriadecle Wf 
tereffl laasıl olacatı laak
kında buı tellkkiler vıcat 
balmutt•r. 

Alikadar makamlar ..... 
dinde yaptıtımıı tallkikata ir 
tiaadea Anadolu ajuaı blJ"' 
le bir .. JİD meyıuababı ol-
•adıta•• beya• ••••••· 


