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En Son Telgr.afhm Ve Habeıılet; Veren Akşam Gazetesi 

Yunanlılar 
Arnavutlukta · 

lya ate,le 
<_nuyor 
~ePte aldan m~çhul yeni mevziler aldı 
'ııı l>cıiarla Y ugo•lauya-

hıırbe wrüklenme•i Son çarptŞmalarda 
~~Qirıhilale•evkedilme•i 150 ltalyan esiri 
°'~ Yerıi ubepler ihda• dah I d 

llıek istendiği anla- a a 1 n a 
'~o 

.t~ Yunan ileri 
• t'ttAf iZZET BENiCE 

14 • ' harekatı 
1 lJ.!Uısı Zagrepcle mej;-
lt tarafından ınuhtelil 
atıl.ınış bulundutunu ha
~ledlı, 

.vYaya Avusturya im
lldan intikal eden ve 

~h ıııerkezi olan Zagrep
Ul bombaların bu~n-

,11llt1atılıru~ olmasının e
l aşikardır. 

( llırvat elemanlannuı. 
~dilleri mülahaza edilebi
lt •t bu infilıiklarda Yu

~ llıaeeraya ve harbe sü-
~ı·e~·liyen ecnebi tesirlerin 

1 de daha büvük !ıir 
~: •laka mevzu;;, olarak 
,11 nabilir. 

1
•ksant1rm hayatına ka

il; ı.ıı Ustaşilerin iftirakçı 
~4 Yeni bir lıamle hazırla
l·g•slavyanın bugün ar
~~~•k ifade;i karşısında 
t •ce vereınez. Daha bir 

~ hVel Hınatların lideri 
lQ 

1rliği h:ı kkında hara
ıı •tta bulunduğu ı:ibi ka
.''Vatlarla tam bir tesa
••d' ı,~ •r. Bu !;akımdan Hır-

1 tıfarın hazırlıyabile -
er n · 'k d 'I~ .• evı Slli astı anın a 

ı llıumkünrllir. 
'> IJstaşilerin Zagreı>de 

atmak, h:ıdiseler çkar
tllrıda b::ıı ı ecnebi tesir 

devam ediyor 
Atina 2 (A.A.)- B. B. C. Dün 

neşredilen resmi te1'liğe göre, Yu
nan kıt'aları Arnavutluk cephe -
sinın muhtelif noktalarında ta -
arruzJar .na devam etmişlerdir. 
l SO esir alan Yun anlılar yeni mü
him mevziler işgal eylemişlerdir. 
l' unanlıldrın eline büyük mik -
tarda hurp malzemesi geçmiştlı. 

Atina 2 (A.A.)- B. B. C. Fena 
ha\•a şartlan yüzünden, İtalyan 
ha\ a kuvvetleri tarafından mem
lek•I dahiline taarruzlarda bulu
nuJman1ı":ıfır. 

FAŞİST ALEHTARLI<il 
Atina l (A.A.)- B. B. C. Atina 

radyosu dün, faşist idarecilerden 
Stracenin İtalyan kıt'aları arasm
ı;ittikre ~rtan faşist aleyhtarı ba
ıeketleri bastırmak üzere Arna
vutluita gittiğini bildirın~tir. 

Yugoslavya 
istiklalini müda-
1 faa edecek 

Bugün, Bükreşte, Alman askerle
rinin önünde bir geçit resmi ~•apa
cağı Romanyanın genç kralı Mihael 

Roman yadaki 
vaziyet müthiş 
anarşi içinde ! 

Demir Muhafızlar 1 

Trı:ns!lvanyah:arla 1 

açıkça vuruşuyor ı 

Sovyet-Amerika 
dostluğu iyi bir 

yola girdi 
Amerika Hariciye 
müst şarının yeni 

beyanatı 

İki devlet kurucu 
bir •iyaset takip 

ediyor 
Vaşington 2 (AA. - Times ıta

zetesinin muhabiri yazıyor: 
B. Dummcr Welles, Sovyet el -

çisi B. Umanski ile yaptığı uzun ko
nu.şmaya telmih ederek bu konll6-
manın dostane ve kurucu olduğunu 
sövlcmistir. Bu mülakatta bilhassa 
iktısad! ve ticari meseleler j!Örü -
sülmt.:stür. 

L. Molotov'un Berlini ziyareti
nin Amerika - Sovyetler birliği mü
naseb~tleri üzerinde tesir edip et
medi~i sualine karşı B. Sumaner 
Welles demiştir ki: 

S-Ovvet - Amerikan münasebet -
!erinin avni dostane hava icinde 
dc\'am ettiğini söylemek bu suale 
en güzel cevap teskil eder. 

B. Summcr Wellcs. Vladivostok
da bir Amer,kan konsolosluğu ih
das cd!L'llesinin Moskova tarafın
dan kabul edildiğini ve liizun sı.e
len tedbirlerin alın.makta olduğu
nu tevi• etMiştir . 

Alman}·a ise !Bulgaristan iaşe 

kbeknla.rda 1 Sof\a~~A";/S~T!. B. nin; 
e ıyor bıldirdiğine ııöre. umumi iaşe ko-

miserliği bugün faalivcte •ba~lamıs

,. .. ,. • " 
, . 

. -
(r P-AZAT:.TESI 

2 l 1 • • KANUN 1940 ıncı 

IWııip - 8e'"9'harriri: 
JITEM İZZET BENİCE 

YIL: 4. 

• k:e kapılı:ıı,,- olması ih
lq; ıtıühimdir. 
\~ ler iki ~rkilde olabilir: 
ı:"•lavyavı içinden inhi-

Belgrat 2 (A.A.)- B. B. C. s.rp, 
Hırvat \C Slo\ enler Krallıi,:1 1 u. 
rulu~unun 22 inci J•ldünümü u1it 
.nasebeo.lc Ktal N.aıbi Prens. Po! 
diin rad.' o ile yayılalı bir nutuk i
r;tt etmi~t~r. 

2 bin Romanya:ı daha 
öldürüldü 

tır . Bu komiserliğin faalivet sc.ha
sı asal!;daki hususata samildir: 

1 - Hububat. 

Yunanlılarla beraber, Arnavut mil liye!pen<erleri de, çeteler lutlintle va bıalaruım utilditi 
Resimde, yaralanan bir ArnaYUt zeisini, ıırkııdaşlan arasın da prüyorsunuz. 

için çahşcyorlaıı. 

~n Heınek 
0

ümidi 
~~slavla). harbe sürük-
~ ., 

~t~·ay, iciı:deıı inhilale 
11~~1ı. isti) en !er Karadai-
1 ıı,0 tları, Slo\ enleri, Boş· 
1 ,~ htelif tedbirlere baş -
•ı ı:klandır~nayı bilhassa 
ıı,. R>cktedırler. Eğer bu 

1
·,, ·k llelgrad bükfıınetine 
''h~ı· Ve infirat talebine 
·:t·r 1rler, isyanlara sürük-
\·0 '• biç şiipbe yok ki 
. \; hsfav itt ihadı mütees
~.~ ~inıal bölgesinde, Sü
~1,1>uunda ı:öriilcn teza
~~ •llara da tatbik oluna-

1g•slavyn bazı cmrivaki
ly:da bulundurnlabilir. 
'<ib·'lJıı Yugoslavya hak 
i ,'.lı. •imek isteılif;i plan 
••r n ·· ıı·ı 'h ·ı·f \·" ıuse -. ı ı tı a a se-

~.~•neden Yugosla,·yayı 

Röytel" ajansının Belgrat muhu· 
birine gore Prcn< Pol l'ugo•la~ 
n1iJlctiuc :iOfıukl.t. 1 nlıhk ta,·siyc l•t, 
mi~tir. · 

Naip Prens Yugoslavyanın sul
hu arzu ettiğini ve istikJ31ine ve 
Ulüll..i taınan.11.\'!"' 1 nt' ria.v~t cdec !~ 
biitün koınsularilc işbirliği yap
n1ayı istf!·1it.:"ini ~Oj·Terniştır. 

Niha~ct, Ytıgo:._irv3·a ist:kiilini11 
bir konrcrans ı11;ıı- .. sında alıno1\') 
kararlar neticesi olmadığını, bu is~ 
tildiılin .nezarlıklarda ebedi uyku
larına dalmış Yugosla"ya evİat -
ların:n kanlarile miihürlenmiş ol
du~unu ~öylentiştir. 

Yunan. ltalyan harbi
ne ait diğer telgrallar 
3 üncü •ahifemiz.dedir. 

Yeni b~r hükümet 
darbasi yapmak 

istemişler 
Londra: 2 ( A. A.) - Ti-

mes gazetesi yazıyor: 
Bükreı/ten alınan haberler, 

Romanyadaki uaziyetin müt
hiş anarıi içinde olduğunu ue 
her feyin beklenilebileceğini 
gösteriyor. Bükreş mıntaka
sında Demirmuhafızların Cod
reanu'ya taraftar zümresiyle 
T ransiluanya'lılar açıkça uu
ruşmaktadır. 

(Devamı 3 ürıcii. sahifede) 

Maaş bu sabah başladı --J •• tl tır. Bu p:ır(alanış ic;tcn 
h • lemin edildiği tak -

ı d"ngi bir ,·ardun ,.e nıü-
1. '. • 'Ilı celbetnıekten uzak 
·it 80Yada o!dıığu gibi. 

Asker ailelerine aiti 
\ ~~nyanm Yugoslavya 
1~ 1 liusellalı bir işgal ,·eya 
''< . alkanlarda harbin) a-
·~\~e dünya harbi nıalıi -
i~i ~a Sebebiyet \'e:ir. Bu 
'•ıı, •ide Alruanyanın işi
h >. Fakat, İtalyanın Yu

. r"kkındaki noktai na -
tı~diki halde bunun ta
ı,v . ı <>labilir, 
ı 1 \•tıın harbe sürüklen

• Yanın men(aati ,·ar· 
\ \' 
\l"nanistan karşısında a
~lı~~a~iyete uğramıştır. 
·•ı1. 1 lngiliz bava lazyi
\;-~a mebzul miktarda 
'ır~a takviye kıt'aları ge
~. <!:lını vern1cdiği de an
ıa\ \ ıa harbe sürüklendiği 

~ • hlnıanya üçler ittifakı 
~q U harbe girmek nıcc
lı,' kalır. İttifak sarihtir. 
ı~,'deıı herhangi birisi te
t;,~dığı takdirde diğerlc
~;n.~'e uğramış sayılacak· 
ı 1 "<naleyh İta!) anın Yu
~ ~afından tecayÜze uğ
~I. lıııanyaya teca,·üz ola· 
' ·ı1a11 d . 
L ~'d or usu derhal ltal-
'll;c'tııına koşmak \·aziye
. ~.aktır. 
~ııJla bıınu bildiği içindir 

, • tahrik nereden gelir- 1 
'ı ;~nasıl olursa olsun •i
'ı, • are, soğukkanlılığını 
\hl'~eınektedir 1 
il, •lı içtinap bir hadise l 

~cımı 3 iiııcü sahifede ) 

pa-ra kesiliyor 
Üç aylıklar da 
Bu sabahtan itibaren deyair<le 

maas teyzialına baslanılmıstır. As
ker ailelenne yardım icin de 100 
liradan fazla maası olanlardan bu 
sabalıkı maas tevzıatında vüzde 
2 nısbetınde tevkifat vapılmıstır. 

Kesılen paralar belediveve sür
ale ııonderilecektır. Avni nisbet 
dahılmde ıkametdı.hlardan talı -
silata da bazı semtlerde baslan -
mıstır. Fakat beledıve asker aile -
!erine vardım ismin ııecikmemesi 
için kendı biıtcesinden b"'1Ünden 

ASKE~ GÖZİLE 
C E. ~ H ·E L E R' . .. 

Hedef, Opari 
dağları olmak 

lazım 
En ~on babrrler, 'Yunanlılann 

taarruz lıbiliy..tinin devaoı "ttı

iini '"' trriyor. Italyanların çe -
( Df.'Vıum 3 üncii salııtede) 

bugün veriliyor 
it>baren kazalara 40 bin lira dağı
tacak ve hemen tevzıata ııecile -
cektir. 
MÜTEKAİTLERE DE MAAŞ 

VERİLDİ 
Eemliik ve Eytanı Bankası veni 

saal !er mucibınce mütekaitlere tev
ziat saatinı dei!işirmıs ve bu sabah 
saat 8 de tevzıata basla.-nıştır Tev-

ziat öğle tatilı yapılmıyarak devam 
emektedir. Bn.,-ün evvela askeri 
maluller ve sehıt anaları. maas al
mıslardır. 

iEmniyet Mü.dürü 
\Ankaradan geldi 

Vilayetimize ait emniyet işleri 

hakkında aliıkadarlarla temas et

mek ve direktifler almak üzere 
Aııkar&Ja giden emniyet müdürü 

Muzaffer Akalın bu sabah şehri

nıiıe dönmüştiir. 

Mumaileyh doğruu emniyet 
nıiidürliiğüne gitmiş ve bilahare 
vil.ıiyete gelerek Vali ve Belediye 
Reisi Li'ıtli Kırdara Ankaradaki te
nıasları hakkında izahat nrmi,fu. 

----
2 - Elbiseler. c Yün, pamuk, • 

m~nsu~:1~,;,a, aydmlaLma ,.e inşaat ılcra dairesine en 
malzemesi. 1 k k • } 

4 -1\ladenler, kimya maddeleri ço ım er 
ve te\'z1atı. 

6 - Umumi kontrol. baş VUrUyOr? 

Orfi idaı-e 
teşkilatı / 

Örfi idare komutanlıjh emrinde te
şckkUl etmekte olan Askeri mahkeme
lerin kadroloırı tekemn1ül etmektedir. 
Adliye Vekfıleti de askeri mahkemele
re tayin edilecek sivil azayı tesbit ey
lcınektedir. Kadrolar bir iki güne kadar 
bitmiş olac<ıktr. 

Oiğt-r taraftan haber Yerqdiğine gö
re, Örfi idc:ıre komutanı bugünlerde 
Or!1 idare mıntakasına dahil vilayet
lerde b ir teftiş ve tetkik seyahatine 
çıkacaktır 

Milli Müdafaa 
Vekili geldi 

Jllilli :11.üdafaa Vekili Saffet A
rıkan bıı sabah Ankaradan eks -
pre!-tle J.,ıanhula gelıniştir. Saffet 
Arıkau J-la) darpaşa istasyonun -
da Örfi idare Komutanı Ali Riza 
Artunkol Merkez l{unıandanı Ya
şar. Kolordu Komutanı İshak Av
hl. General Kemal Koçer \C diğer 
askeri erkan ile Vali ' 'e, Belediye 
Reisi Liıtfi Kırdar, Parti Reisi Re
şat 1\Jinıaı·oğlu ve sair zeyat tara 4 

fırıdan karşılanınışhr. 

İstanbul kadroıunun 
ıüratlc tcvıii istendi 

Son yıl içinde şehrimizde icra 
işleri artmıştır. Geçen yıl teşrin 

a~·larında bir tek icra dairesine 
4GOO müracaat vuku bulduğu hal
de bu yıl bu miktar 5900 e yak -
!aşmıştır. 

Şlhrimizin 6 icra dairesine ge
len senelik dosya saJm ise 30 bini 
bulınu~tnr. Bu suretle her yıl İs
tanbul icra veznelerine 4 milyon 
küsur lira girn1cktc ve bu kadar 
da rıkmaktadır. Şchrinıizdeki icra 
takiplerinin % 60 mı taksit üzeri
ne mueınele yapanlar, veresiye 
eşya satanların dosyaları teşkil 
etmektedir. Sonra da ev tahliye 
ve nafaka işleri gelmektedir. 
Diğer taraftan yapılan tetkik -

lerdc şehrinıizde 6 icra dairesinde 
1~0 memur çal.ştığı halde bunla
rın gayrikafi geldiği göriihniiş ' 'e 
h8kim. ınen1ur, k3tip kadrosunun 
sür'atle tak,·iyesi Vekiletten is· 
tenmiştir. 

Bir ev yıkıldı 
70 yaşında bir 
kadın ezildi 

KISACA 

'

• Arnavutkövünde. Bebek yolu ü-
zerinde Çamlı bahce müsteciri İs-

~ ........................... ~ı 
tavrınin ııazinosunun vanındaki e-

~. kşam ve sabahları vı. fırtına ve son vai!nıurlar yü-
Bizim mahut arkadaf ile zünden yıkılmıs. evde bulunan İs

tavrınin 70 yasındaki annesi Mari, 
ko11uıuyorduk da: ankaz allıncia kalarak vücuuunün 

- Eakiden mekteplerde a· muhtelif yerlerinden yaralanmış -
ferin almak uardı. Şimid ak- tır. Mari ankaz altından çıkarılmıs 
fam ue sabahları «Aşkolsun» ve tedavi altına alınmıstır. 

takdirini almak uar.. ?OO . d"ld" 
Dedi. vagon temın e ı ı 
- Nedir bu?.. ı Yeni Münakalat Vekili B. Cev-
Diye sordum, şu ceuabı ver- det Kerim İncedavı vagon azlığını 

di. sı.idermek icin veni bir tedbir al-
• rnıs ve istasvonlarda cikarnet yeri> 

Şimdi tramuaylara bi- dive ayrılan 700 vaııonun faal bir 
nebilen/ere, otobüste yer ala- hale çevrilmesini aliikadarlara bil
bilenlere, takai arayıp da yağ- dirmiştir. 
mur altında bir hayli bekle- Bu vaııonlar sür'atle atelvelere 
meden ue bir kaç durak yeri çekilecek ve demır kısımları ta -

mamen konulacak bir halde oldu-
Jolaşmadan bulabilen/ere i!undan valnız tahta kısınıları i1a-
«A1kolnımı diyorlar! •• ve c·<lilcct>kt r. 

Valinin gazetemize beya_natı 

Dün gece yap lan 
kontrolün neticesi 
Işıkların maskelenmesi muvaf

başarıldı fakiyetle 

Dün gece görülen aksakhklar fçfn 
ihtar yapılmakla iktifa edildi 

Dün akşam güneş battıktan son
ra şehrimizin her tarafnda ev ve 
müesseselerden ışık sızıp sızmadığı 
hakkında umwni kontroller) apıl
mştır. Bu 'kontrollere Vali \'e Be
lediye Reisi Li'ıtfi Kll'dar, vali mıı-

avini Ahmet Kınık, seforbrrlik 
müdiirü Ekrem ,.e kaymakamlarla 
alakadarlar memurlar i~tirak et
mi-.lerdir. 

Bu sabah vilayette bir toplantı 
(Devamı 3 ü.r,cii. sah ıfede) 

Müthiş bir • 
cınayet 

50 yaşında bir 
kadın öldürüldü ,. (Yazısı 3 üncü sahifede) 

3 doktor ikişer ay 
işten menedildi 

Bunun sebebi, hasta celbi için 
simsar kullanmalarıdır 

Bazı yerlerde doktorların hasta \ 
celbi için simsar. komisyoncu kul
landıklarını yazmu; ve Sıhhat Ve- ·I 
kaletinin bu hususta takıplere sı.ec
tii!ıni haber vermiştik. Takibat ne
ticesınde İzmirde bu kabil üç dok
tor bulunmus ve ikinci mıntaka e
tıbba odası haysiyet divanına ve -
rilmislerdir. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

Jdiletınin şe·hrimiz etıbba odasına 
yaptığı bir tami:mden anlasıldı -
i!ına ııöre bu doktorların simsar 
kullanmak suretilr hem mesleiı:n 

haysivet ve şerefini ihliil ettikleri 
ve hem de meslekdaslarile hasta
ların menfaatlerıne avkırı hare -
kette bulundukları tesbit edilerek 
iki ser a\' müddetle icrayı san 'attaı 
ımcnedılmeleri kararlasırılmıştır. 

Vekalet; kevfıvetin bütün dok
torlara teblii!i ile İstanbulda da 
mesle{!in haysiyetine avkırı ve hal 
kın doktorlarımıza karsı olan iti
matlarını azaltacak mahiyette ha• 
reket eden dokorlar bulunuo bu -
lunmadıi!ının dikkatle arasLrıl -
ma~ını sehrimiz etıbba odasındap 
ehemmivetle i;:;te.ml~tlI'. 
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No: 13 Yazan: RAHMi YAGIZ 6 ihtikar. 
vak' ası 

Hergünet 
kesilecek Deniz Fedaileri İlk hava bombardııJI~ 

Yazan: Ali Kemal 5l)rlrıf t 
· ·ııtr< " · bpuıyaya Milen va• . ki•"'e~ 

FASULYENiN 

AHLi..KJ 

4 muhtekir tüccar 2 ıer 
yıl sürgüne mahkum 
oldular. 2 tüccar da 

tevkif edildi 

Cehennem 
Birçoklar~ Alm~nyarun Avru -

pa<la hakinı kılmak istediği •yeni 
nizam• ı n1erak edıyor, buııun ne 
olduğunu öğrenmek istiyor. Ev -
velki '7(in, •Tasviri Efk:ir· da saf 
saf soruyordu: 

Mezbaha idar~si s~lı ve\ OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABLUS-
perı.em~. gunle~ı de GARB ve ADALAR MUHAREBESi 
keaım ıçın tetkıkler Bir ahçı dükkanında, kuru 

fasulye yiyen bir adam, zehir
lenerek ölmi'J· Halbul:i, biz, 
fasulyeyi nimetten ıayardık. 
Demek ki, birçok kı) metler 
gibi, asırdide faaul)e de hu

yunu ,ahlakını değiııirdi. 

yapıyor Abdülaziz zamanındaki donanma 

Bu zamanda, karakterini 
kaybetmiyen §eyleri parmak
la gösteriyorlar. 

MÜZAKERE. 

YOLIYLE ----· 
Bulgaristanda, Üni't·erıite 

talebesi, nümayiıler yapıyor, 
müz<ıkere yoliyle Yugoılavya

dan arazi iıtiyormUf.. Müza

kere yoliyle kaydı, mühim ••• 

Peka!&, müzakere yoJiyle ala
mazsanız ne olac:ak, delikan
lılar?. 

Yahu ,oturun oturduğunuz 
yerde, deninize çalııın!. 

MEŞHUR 

BİR FiRMA. 

Şu randevuc:u Madam Ati
na müthit bir kadın vesselam! 
Kendiıini müdafaa için ver
diği ifadede ıöyle demit: 

«- Baulan bu iki evle be
nim hiç bir ali.kam yok. Be
nim firmamın beynelmilel 
!Öhretini bqkalan iıtiımaı: 
ediyor.> 

Şimdi, ıunu merak ediyo
rum: Acaba, Madam Atina -
nın diğer tubeleri hangi mem
leketlerde?, 

BREZiLYALI 

GAZETECi 

Bir Brezilyalı cazeteci ka
dın, Vatan refikimizin idare

hanesini ziyaret etmİ§. İntıba
larını ıöy !erken, ıöyle di -
yor: 

«- Bize en çok benziyen 
insanlar Türklerdir.> 

Fakat, bu hatunun, Vatan 
refikimizde çıkan reımine 
göre, o §eti bq görüyor. 

Halbuki, biz, !eti bet cör
meyiz ki. •• 

AHMET RAUF 

Yüklü yolcular 
:;:.,. ra köy köprüsünde bir hamal 

bürosu tesis edilmi~ . Faydalı bir 
ış. :lıiadenı ki hamal isleri yoluna 
konmak ısleniyor. Biz de, hal.kın 
~ika\·ct ettıl:i küçük bir hadiseden 
bat~edelim. Köprüde, diğer iske
lelerde, elinde veya sırtında et
yası olan hamal, küfeci, hatta yol
cu. \'apura en geç binmeli, en geç 
çıkmalıdır. Bu hususta muhtelif 
tamim.er oldu/:unu Lilıyoruz. Fa
ka , vokularuı rahatsız olmaması 
bır türlü temin edilemiyor ve eş
yalar. yükler de herl:ese çarpa çar
pa ç•.kJr • !:yor. 

IJÜRHAN CEVAT 

Şehrimizde olıduj!u gibi dii!er yer
lerde de muhtekirlerin takipleri
ne hız verilmistir. Bu suretle son 
üç ı:ıün içinde Adanada hırdava~ 
Mehmet oğlu Osman Yeşilkava i8-
minde biri 50 lrurusluk l kilo çi
viyi 135 kurusa sattıi?ından tevkif 
oluıı:ınustur. 

Yine Adana.da kömür ilıtikarın
dan suçlu olarak mahJ<emeye ve
rilen Gani Küçük ve ihsan Canatan 
isimli iki muhtekir 2 ser yıl lı.rnire 
süı·gün ve beser viiz lira ~ para 
cezasına mahkfun olunmuşlardır. 
Adapazarında İsmail Açıkalın 

isminde bir tüccar ile çıra_ğı karfiçe 
çivisini kilosu 49 kuruş yerine 15G 
kurusa sattıi!ı iddiasile mahkemeye 
verilmislerdir. Neticede İsmail 
Acıkalının sucu bulunamamış çı
ra.ıh Milinin Çi,W.r. 2 yıl Kütah -
yaya sürı:ıüne ve 500 lira aıtır para 
cezasına carptırılmıstır. 

Yine Ada:pazarında Nasrullah a
dında diiier bir tüccar da 100 pa
ralık ısı.lt karartma kfıi!ıdıru 5 ku
rusa sattığından tevkif olunuıt 
muhakemeye veri1ınistir. 

Takdirname alan 
kaymııkamlar 

Vali muavini B. Ahmet Kın.ık Ba • 
kırköy kaymakamı bulunduiu esnada 
kazada ve köylerde halkı maarif sev
gisine teşvik ettiği ve köylerde yeni
den birer ilk mektep 7aptrdığı için 
vilayetçe takdirname ile taltif edilmiş
tır. Aynca Eyüp kaymakamı B. Sail 
Ali Yücel kôy yollarının yapılmasında 
ve köy işlerinin hOsnü id~inde gös • 
tenliği cayretten, sabık Bakırköy, yeni 
Beyoğlu kaymakamı B. Ga!fur Soylu 
da köy meketpleri ln:;aatının tamam -
lanması, imar iflerindek:i faaliyetinden 
viloiyetçc takdirname ile taltif olun -
mUJlardır. 

---0--

Maden mühendislerinin 
içtimaı 

Türk maden mühendisleri ~ -
mivetinin yıllık konı!resi avın 4 
üncü çarşamba günü Zonı:ıuldakta
ki merkez'nde yapılacaktır. 
Aidatın l lirava indirilmesi hak

kındaki bar.ı Ankaralı azaların tek
lifleri de bu meYal!da görüı;üle -
cektir. ---

.__ Ne istediklerini bir an!ıya
bilselı? .• 

Ne istedikleri malilm: Canunızı 
istiyorlar. 

MuUak ~tikli! hiııim caıu:mııı j 
olduğuna göre, Türki7eaiıı yeai 
nizama ~irmesini arzu etmek, bun
dan başka nedir?. 

Bir kısım Alınan ve İtalyan mat
buatının bir zamanlar yaptığı net
riyattan \'e «HiUer bana dedi ki .. > 
kitabından yeııi nizamın ne oldu
ğunu ö~renememek mümkün de
til. 

Alınanya, bütüıı Avrupaya şa
mil konfederasyon şeklinde bir 
büyük devlet vücude getirecek. 
Bu Avruı>a birleşik devletini teş
kil eden bugünkü devletler, yine 
müstakil olacak(!) fakat şu şartla: 

Ordusu bulunmıyacal-., müsta -
kil bir harici siyaseti bulunmıya
cak, müstakil bir ekonomisi olını
yacak. 

Bu konfederasyonu Almanya 
idare edeeek. Çünkü, Almanlar, 
yeryüzüne, bütün dünyayı idare et
sin, diye, Allah tarafından gön • 
derilmiştir (!>. 

İşte-. veni nizam hu. 
Yani bütün milletler, Alınnnya

aın kilesi, Almanyanın eoıiri ola· 
cak, her memleketin balkı, o mem
leketin tabiat, coğrafya, ekonomi 
şartların.a göre Berlinden emre
dilen vazifeyi yapacak. 

Son günlerde şehrimizin muh
telif semtlerindeki kasapların mu
tat ihtiyaçlarından fazla et aldık
larfı görülmüştür. Bu meyanda A
dalar. Boğaziçi ve Bey0ğlu semt
lerindeki kasaplar sarfivatlaruıdaıı 
çok et istediklerinden evvelki ~ 
mezbahada 2500 bas hayvan yerine! 
4000 baş hayvan kesilip intizamla 
yerlerine sevkolunrnustur. Fa:ka.t 
bu etlerin hepsi o gün satılamamııı 
dükkAnlarda kalını.ştır. 

Diğer taraftan salı ve perşembe 
l!ilnleri mezbahada et kesil:me:ın.iş
tir. Belediyenin et nakliye vesa
iti sür'atle çol(altılıp en mütekiı
mil bir hale gelciii!inden badema. 
hı: usulün ·kaldırılıp herı?iin ka -
saplık hayvan kesilmesi için mez.. 
baha müdürü B. İbrahim tarafın
dan tetkikler vapılmaktadır. 

Esasen kasaplar da her ı;ıün et 
ke~ilmesiııi arzu etmektedirler. 

Tövbekar aabıkalılara da 
i§ bulunuyor 

Emniyet miiıdürlültii; ııehriroiz -
deki serseri sabıkalılardan sonra 
uslanma -yoluna girip bir daha her 
harnıi bir cürüm yaoonamağa az -
mettikleri sezilen ve sicillerindeki 
.sabıkalı kaydından dolayı işe 
a!ınmıyan tevbekar sa'bt'lrnlılara da 

ııeçim vasıtola.rı bulma_ğı kararlaş

tımustır. Bunlar taşradaki nafıa 
• işlerinde. madenlerde büyük in -
şaatta ve emsali yerlerde kulla -
nılacaklaı·dır. 
Diğer taraftan 13 - 16 yas ara -

Almanyanın hakim kılmak is
tedifi yeni nizam, Avrnpa için 
tasarlanan bir ceheqnemdir. 

REŞAT FEYZi l sındaki kücük serseri hırsızlar Da
rülacezeye gönderilmislerdir. Yol 

1 ~ ' inşaatında. Tak.simde ça!ıstırılan 
Bu sabah yakalanan haylaz ıserseriler icin Tophanedeki Denizi 

talebeler yolları antreıxılar;ndan birı av -
Ders zamanlarında kahve ve si- rılmı.ştır. Yers~z. a!lesi~ sal;>ıkalı - . 

nemalara ;?iden talebelerin yaka- !ar da gecelen :munasıp i:ıır yerde 
Iamnası için bu sabah Bevoi!lu. ts.lbır arada barındırılacaklardır. 
tanbul semtlerinde yapılan kon
trollarda üc bavlaz talebe yaka
lanmıştır. Bunlar da ı:ıecen hafta 
yakalanan talebeler gibi üçer ,gün 
tardı muvakkat cezasına çarptırı-

POLİS 
vr 

~JAHKEMELER 

lacaklardır. 1 B • tt k } 
IBüçüK HABERLER I' ır sala7 e yba .ka la-

. nan sa ı a ı * Jıalya ile memleketimiz arasında 
karadan eşya nakliyatı için İstanbul k ~ • f 
ve italya arasında baltada 3 - 4 deta yan eS.Cl • 

Halbuki Türk kruvazörü Trab
lusa celdiği zaman Ombriya ve 
Lumbardiya isimli 2500 zer ton
luk iki İtalyan kruvuörü de Tralt
lus sularına hareket etmişti. 

Henüz ortada muhasamat mev
cut değilken İtalyanların bu l.abil 
hareketleri, her hadise ve vesile 
karşısında mukabil tedbir alır gibi 
davranışları iki devlet arasında bir 
harbin başlıyacafına kuvvetli işa• 
ret telli.ki oluauyordu. 

İşte harbin ba$Iadığı 17 eyhll 
1327 (30 eyliil 1911) cumartesi gü
nüne kadar vaziyet böyle devam 
etti 

m 
HARP BAŞLARKEN İKİ TARAF 
DONANMASI MATERYAL VE 

PERSONELİ 

Altdülaziz zamanında tes~ ola
nan kuvvetli Osmanlı donanması 
15 zırhlı, 11 kruvazör, otuz parça 
:ı:kavttan mürekkep iken Abdülha
midin otuz üç yıllık mutlak idare
sinde Haliçte çürüyen bu kıymetli 
materyale birkaç yoni vahit ilave 
olunmuştu. 

Bunlardan 1281 de satın alınan 
Mes'u<liyc ile 1283 de Almanlar -
dan alınan Asarıtcvfik, Ansaldq 
ve Kiye! doklarında tamlr ve ta
dil olunmuş, Mes'udi. ye büyük 
Armistrong topları yerleştirilmiş, 
fakat zırhı bulunmaması yüzün
den bu koca gemi büyiik bir kıy
met iktisap etmemişti. As:ırıtev -
fik de Kiye! dönüşü yine eski ha
mam, eski tas denecek bir vazi -
yetteydi. 

Eski zırhlılardan Avnullah, Fet
hibülend ve Muinizafer de İstım
buh!aki tersaneye getirilen An -
saldo işçilerine tamir cttirilınişti. 

Halbuki meşrutiyeti nıüteakip 
bu on beş zırhlıdan iki tanesi on 
bir kruvazörden dört tanesi kırk 
skavttan on tanesi İşe yanyacak 
hal~eydi. 

Amiral Gambcl ıslah heyeti ile 
birlikte meşrutiyeti müteakip Os
manlı donanmasını tensip eder ... 
ken şöyle bir filo ıesıs etmişti: 

Birinci fırka: l'tles'udiye, Haıni .. 
diye, l\Iccidiı•c, Berkısatvet, Pey
kişevkel 

1 

i 

500 koc:akan ilacı toplandı! 
Üniversite tıp tarihi enstiWsü 

tarafından çı:kanlacak olan bir ki· 
taptır. •kocakarı i!aclan• namı ve-

karşılıklı ticari tren tahrik oluna -
caktır. 

Evvelki gün Tahtakalede dolasan AVRUPA HARBiNiN 
Kastamonulu Husev:run yanına ___________ ......;, 

rilen eski, zamandan zamana inti.kal 
etmis ilaclarda ı?österilecek. bun
ların terkip ve mazarratları tah -
!ille teşrih edilecektir. Mexkıir ens
titü doçentlerinden B. Nasit Bav-

lav bu maksatla eski kocakarı ilaç
larından 500 kadarını topla-nıstır. 

-<>-

Açık İ§ ve memuriyetler 
15 lira aslt maaş veya 60 : ira aylı.it 

ücreUe pos~a idaresinf" alınacak erkeltı 
kız memurluklara talip olan orta mek-; 
tep mez\Jnları ayın 20 incl günü ak
şamıoa k:ıdar İstanbul posta merku 
rr.üdürlügünc müracaat edlp evrak • 
lartnı ve:-mel idirler. İmtihan ayın 23 
üncü pazartesi sabahı saat 9 dadır. 
Mezkiir idare ayrıc:ı lise ve yilksek 
ınekt.ep mezunu meınurlar da aramak

tadır. 
Elektrik, tramvay \"C tünel Iıletme

sinin Şişli depasunr. ehliyeti.erine göre 
saatte 28 kuruşa kadar ücret verilmek 
üzere 3 tenekeci usta.«1 ve yaj!il r ı 18 den 
yukarı 4 _ 5 bobinör çırağı alınacaktır. 
Talipler hergün s:ııat 14 den sonra ~ıetro I 
hanında 1..at işleri müdilrlC.ğüne ınü- 1 
racaat etmelidirler. 

* İlk mekteplerdeki fakir talebe -
Ieri bjn1aye için kurulan cyoksul ço.. 
cuklarl himaye heyeti• 16 kazada teş

kililtını tamamlamıştır. Bu ayın 15 in
de heyetin bir ko~rC5f toplanacaktır. * Şehrimizin ekmeklik buğdayının 
Derincede teslim edilmesine başlan
ması mi.ınasebctile nakliye masrafı ar
tacağından beled;ye iklL>al müdürlüğü 
ekmek fiatlanna yapılacak zammı bu
gün tesbil edecektir. * Bed~n terb'.yes'i genel d.irektör
lü"ü Gazi ler'biye enstitusünün beden 
tcrbiYC!·t kısmına 10 talebe alınacaktır. * Şilşi H:ıJkevinde toplanmakla o
lan kahrarııan askerlerimize kışlık he-

Topkapı.cia oturan •abıkalı h:~sız YENİ 
ve yankesicilerden Hasan sokula-

MESEL""'.ERI 

rak cebindeki 350 liı'a dıolu çantası- 1'arı·h ı" ı.e efsane .. 
nı calmıı;tır. Hüsevinin vaki şi.kii-
yeti üzerine polis hırsızı araştır -
mış ve 1 saat sonra yakalamıştır. 

Paraları harcavamadan yakala-
nan Hasan cürmü meşhut mahkeme 

sine verilmiş ve simdive kadar hır
sızlıktan 17 sabıkası bulunduğu 
anlaşılarak 7 av 10 gün hapse ıa.ah
kum olunmustur. 
i3ir gaz muhtekiri de 2 yıl 
Muğlaya sürgün edilecek 
Berııaına kazasının inkıliıp ma

hallesinde oturan ve Sadırvan al
tında bakkallık eden Salih Divril:, 
dükkanında ııazvai!ı mevcut olduğu 
halde müracaat eden müsterifore: 

- Gazyai'(ı yok. alıoca size de 

Kıo, gecelerini hoş geçirebilmek 
iıir meseledir. Ha~ ve faydalı ge
<:irınek.. Çünkü günün siyasi mü
taleaları, askeri mülahazalar okun
duktan ve geçmekte olan vekayie 
dair aşaı\'ı y ukım bir fikir edin -
dikten sonra daha başka mevzn: 
larda dolaşmak ihtiyacı hisscdili· 
yor. İnkar edilemez ki kış gecele
rinin hayali maziye çeviren, hep 
geçmiş zamanlan düşündüren bir 
sihri, cazibesi vardır. 

diye yekünu 21 bin paı·çayı gcçıniştir. 
* Almanlar t.ar:ıfından teslimi dcr

uhde edilen modern lokomotiflerin bir 
kısmı Sirkeci istasyonuna gelmiştir. * Ak:>aray~a ~!ularda oturan S~b.ril 
bir k~l\·ga nelice~ınde arkadaşı Failti 

veririm dcc:1istir. Fakat ihbar üze
rine bakkal dükkanında arastınna 
yapılarak iki teneke gaz yağ1 buçakı ile .kolundan yaralamıştır. 1 * Di.ı.n şehrım11e ıeldiğini haber 

vE>rdiğ_imiz Sıhhiye Vekili Hulüsi A -
!ataşı b~ııUn eczacılar namına bir heyet 
ziyaretle ilfı<.· ithal<itı ve satışı hak -
kında baı.ı temennilerde bulunacak. -

!ardır. 

lunmustur. 
Bu vaziyet üzerine suçlu adli -

yeye verilmiş ve iki sene müddetle 
Mul(la vilayetine sürgün edilme
sine ve 500 lira p:ıra cezasına mah
kum edilmiştir. 

Bayan Vefa itiraz etti: 

Son T clgraf'ın Edebi Tefrikası:· ı 7 

i!rnJmb~ r'.'Ssamın >öhreti bir kat' 
daha art:ı ı s tı. 

Cahıtl~ Jale c\'lcnr.li bir sene ol
mustu. Bu b!r sene zarfında, o ıma.
hut gC'CC\'e. o cinnf't buhranına da
ir ara1annda te1: si.iz söylenmemiş, 
hiç bir imada bulunulmarnıstı. Ca
hil, Jalcnin bir şeyler sczdiE!ini zan
netmiyor, böyle bir ~ey akl.:na bile 
getirmivoııdu· 

- Amma yaptınız doktor! 
- Ahlak birdir, fak.at ahlalwı 

tefsiri bir çoktur. 

En uzun gecelere girilirken bu 
tesir daha çok duyulmaktadır. 
Böyle olunca maziyi nasıl canlan
dırmalı?. Tnrihin orta zamanla -
rından mevzu alarak roman yaz.. 
nuş olanlar var. Bunları oku -
maltla ej\cr baya! kuvveti ile ına• 
zi az ço ; gözününe kolavc:ı j!eti
rilebilivorsa geçecek saatler tatlı 
<.l>a gerek. Lakin bugüııden büs
bütün alilkasını keserek -•cenin 
bir kaç saati için hayalen tama -
mile maziye dönmek mümkün d&
ğil gibi. Çünkü icinde yaşanılan 
büyük vekayiin tesirleri dalına it
Iemektedir. Nazarları çok eski bir 
zamana <evirmek isteyince yakın 
bir memleketin mazisinden türlü 
sahifeler gözönüne geliyor. Yu -
nan. İtalyan muharebe3i, dağ har
bi gibi bundan bir asır evvelki za
manlan, Yunanlılann o vakitld 
Avrupayı keadilerile pek meşgul 
ettikleri senelerde yazılmış ro -
mania.!! hatırbtıyoı'. Saatlerçe ba.
nunla meşgul olmak kabil ise de 
her fikrin başka bir dfu,ünceye VÜ• 
cut ''t•rdiği de malum. YunanWa
rıa bugünkü muvııffakiyeti batıra 
geliyor. Ondau sonra Bulgaristan 
nasıl olur da unutnlur?. Bilhal•a 
komfQ memleketin buPnlerda 
bariz surette gösterditi sulh ve 
dostluk teubllrleri devanı eder -
ken Bulgaristan nıutlaluı hatıra 
gelıncktcdir. 

anım Y a· Gel! " .. 
UÇU 

SELAM) iZZET SEDES 

- Bu o:.bah bu ov .. lede b ı r re
sırn yok muyc..ı•. 

Cahit <·nd ı:;di gciründü: 
- Bu sabah mi?. Kcden bu sa

bah'. 
ıalcnin ne demek istediğini dü

:;ünerck ka~larını çatm•ştı. jale 
Cahidi müteessir edeceğini sezdi: 

- Laf olsun diye bu sabah de
d.i.ın, dün de diyebilirdim. 

ladın degil mi~. İşle bu eserim is
tedi/!in •ahescr olacak. 

jale uzun uzun eskise baktL Bu 
resimde havatmın bir anı, mes'ut 
bir anı tesbit edilmiştL 

jale mes'uttu. Artık korkmu -
yordu. Gözlerini yumdu, başını Iro
casırun omuzuna dayadL. Geceki 
kabus geçmişti artık.. 

- Beni seviyor musun Cahit?. 
- Canı.m gibi seviyorum!. 

Vefaların ziyafetinde do1."lor 
Şükrü de vardı. Sofrada., doktorun 
vanına düşen bir muharrir, dok -
torla konusuyor, öbür tarafında o
turan Jale de bu k.onusınavı dik
katle dinli vordu. 

-8-
FENNI BİR ANKET 

Muharrir sualini tekrar etti: 
- Bir insan iki benlik taşıyabilir 

öyle mi? 
Doktor: 

Gazeteci sözü kesti: 
- Ben ahl.ikı mevzuu bahset - . 

medim. benim anlamak istedikiza 
sev bir insanın iki benlik taşı~ 
tası yamıva<:dıdır. 
- Tasıyabilecei!ini sayledim. Mu

vakkat bir zaman için bir insan 
müfekkiresini kaybeder ve tama
mile yeni bir zihniyet sahibi olur. 

- Şu halde hayatı da ~~. 
- Evet. 
- Böyle bir inşanın hali scıa:n -

nani:ıulizmaya benzer değil mi? 
Yasar fakat uvandıb zaman hio 
bir sev hatırlamaz? 

- Asah yulı:an. fU:at bir f:aıtc 
vardır . 

İkiaci fırka: Asarıtevtik, Fotlü.
bülend, Avnullah, M11ini7.11fer. 

Torpito filotilliısı.: Sanıoun, S-. 
ra, Taşoz, Yarhisar, Sultanhisar, 
Demirhisar, Sivrihisar, Hamitabat, 
Akhisar, Draç, Musııl, Kütahya, 
Alragot, Antalya, Tokat. 

i'ısaniy" yatı Amiral gemisi, Ti
rinıüjgin da fabrika ıemisi ola
ı ak ilhak edilmişti. 

Amiral Gambel kısa bir talim 
dcnesinden sonra sıhht sebepler 
göstererek istila ettiği zaman ye
ni gemiler mübayaası için Avru
paya iki heyet gönderilmiş, bu. 
lar satın alınacak gemi tetkikle -
rile meşgul idiler. 

Gambelden sonra donanmaya 
gelen ıslah heyeti reisi Amiral 
Vilyams zamanında be Barba -
rosla Turgut mübayaa olunmUf, 
1326 ağustosunda donaamaya :ı...
tııın.ıııtL İtalyanlarla re.mıen harp 
vaziyetine geçildiği gün Beyrutta 
•ulwıaa Osmanlı donanması mi
ralay Tahir beyi,n knmandasınU 
şu nizamda idi: 

Zırhlı fırka: 
Barbaros amiral gemisi: Süva

risi: Kurvet kaptanı Enver bey, 
Turgut :ı.ırblısı süvnri.sC Kunet 
kaptanı Arif bey, Hamidiye kru
vazörü süvarisi: Korvet kapt.aııı 
Aziz bev, Mecidiye kruvazörii sü
varisi: Kıırvet kaptanı Arif bey. 

Filotilla: Komodoru binbaşı 
Hıkkı kaptan, Yadigimmillet sü
varisi yüzbaşı Fahri kaptan, Mua
venetimil!iye süvarisi yüzbaşı Re
şit kaptruı, Gayretivataniye süva
risi yüzbaşı Sabri kaptan, Nümu
neihamiyet süvarisi yüzbaşı Ali 
Riza kaptan, Basra süvarisi yüs
başı Ali Riza kaptan, Tqcn süva
risi yüzbaşı Mehmet Eruin kap -
tan, Samsun süvarisi yüzbaşı O... 
ınan kaptan, Yarhisar süvarisi yüz.. 
başı Şüluii kaptan. 

Tirimüjgan fabrika gemisi de 
filo ile birlikte hareket ediyordu. 

Donanma knmandaru Tahir bey 
erkanıharbiye reisi İngiliz talim 
heyeti reis muavini miralay Fut 
bey, ve erkinıharbiye heyetine 
memur firkateyn kaptanı Riza, 
kurv~t kaptanı Naci, yüzbaşı Na
mık. yüzhası li'aik de donanmanın 
~·üksek sevk ve idare heyetini ta
mamlıyordu. 

(Devamı var> 

gür hadleri ortadan kalkarak ye
rine rumca yazı konmu, ve az çok 
oknr ya>ar olanlar da ancak Rnm 
pa µaslarmııı öğrettiği ile kalmıştı. 
Ii:ui;edc ıbadct rwnca oluyor. Hu
lasa kendmi 3·etişmiş !arzeden her 
Bulgar Rıun olduğunu söylemekle 
iftihar duyuyor. Onun için dai -
!arda macera anyanlnrın ve git -
gide sayısı artanların hareketine 
milli bir mahiyet verilmek isten
miştir. lJ11nlar zayıfı korudukları
nı, fa.kiro yardım ettiklerini söy
leınekle i'e girişmişlerdir. Söyle
mei{e hacet yok ki himaye edile -
cek zayıf ile fakir ancak hıristiyau 
olabilecekti. Başkasına merha -
met yok. Bulgaristanda bu ınillt 

harekete iştirak edenlerin ekseri
yetini teşköl edenler şunlar ol -
muş: Haksızlığa uğradığı için in· 
tikaın hırsı ile yananlar bir; ha
"atlannd"n başka dünyada kay
bedecek hiçbir varlı.kları kalını -
yanlar iki. Bulgar köylü kadını da 
böyle düşünerek dağlara (Jkınış o
lan erkcklerile beraber olmakta 
gecikmemiştir. Onun irin o za • 
manları Jmgüıı hayallerde can -
!andıran halk türkülerinde Bul -
gar kadınlarıııın türlü c:üret ve 
cesaret hıkiiyeleri ağızdan ağıza, 
batından batına söylenip ıelmek
tcdir. 

Yalmz kışlll Balkanlar hasindir. 
Oralarda barınmak, geçinm~k im
kansız olan mevsim gelince bnn
lar hep köylere avdet ederler, ba-' 
harı beklerlerdi. Lakin her şeye 
verilecek hükmü bakı~a göre de
~~tiği P.:ibi Bulgarlar için kahra
man savılan bu erkekler, kaolııı
lar bir kere ellerine düsmek bed
ltahtlığına uhıyanların nazarın • 
da hic öyle de~Jlcrdi. Çünkü yol
dan seçen kervan soyulmaltla kal
nu;,.r, volcuların kafaları da ke
siliyord.u. Bu dağ kalıramaaları 
çik ge(mejen nihavet kan dök • 
.mek Ye para koparmak yolnna dı;.. 
k:ülnıiişl.,rdir. Uzun zamaalar 1Mi7· 
la ıreçm.i,ı. aoııra Bulgar milli ha
reketini.a lıepıtdakHer istiklal i
ç.in 'kilı A TI11tmya imparatoru -
aun himayMiılİ, kih Bus Çarla -

ınen General Franko bı~aıi ba al 
mihver tara(ına geçmekte b'.' ga' 
adını atamadı. 'l'eraziııUı .. ,10e Jı 
~üne bu vaitleri, diğer ~o~ııgt-ciır Ş 
Ispaayanın İngiltcn• ile ıı . ,; b~ 
mek. zaruretini ko\·tuıca hJI·~ ı~· 

• [ Ol· 
sabın ağır bastığı anJaşı ı) ,n f' 
panyolların gururun~ dok00 ıt:lr 
fer mühim bir cihet de '"'" bıl• 
ver tanfı bu haleti rubi~~:rP ,r 
mezlikten geliyor: Dahili j\I~' 
nasında General FrankoY• dıı" el' 
larm, Ital~ anlarm çok l,"r 0o-' 
tikleri .s?ı lenerek ~~ı~dı. d:81 ;~ıl 
mukabılı beklenir gıbı bıtb rP lıl' 
alırunıştır. Halbuki dahili 

8 ıııil 
ter bitmez yabancı •göııiıllt:aııjl 
fazla bir ay bile misafir lı• ;cdi· 
lspanyollar tabamnıiil .ed' jSIİ••ıl 

Misafirler iyiden iyıy• pıinnı1 

edildi. Hulasa İspanyollar pıişıer 
altına girmeyi hiç çekeıt1• ri bj)ı' 
dir. İspanyolların öteden~~ d<l'ı 
nen gururu bnna nıÜ58,1 ıeriJll' 
Hem de İspanyol lıarP ~ri iJI 
kendisinin başb.larmdaJl ~- ,ııııif 
madığına şiddetle .kani ol•~ JıP'. 
!erdir. Eh erir ki gurnruıaa JıO~ ~ 
ı:.ulswı. Meseli havad-Jl~,ıııJ.~ 
yağdırmak suretile d~ı~ P' 
zerine saldırnıu vasıtld~ ııtı"' 
lanan kentlisi ololuğunu U:,f' 
mıştır. Harp tarihinde ~ 
bombarı!ımanııı başl.~cı i~P':". 
Hl4 - 18 harbinde değil~1 ~,ı • 
yollar geçen harpte bit.ar-1,ıı'" dıklan İçin tabii başka de" (fi ~ 
karşı lıoınbardıman ta)'Y,r fı~ 
sıüre kııllanımıamı~larılı. Jı#~ı lr 
913 de· Afrikada Riflilere .. ıeı '! 
p;myollar bunu düşün1'1~ i jı<". 
yapmıılardır. Fasın takS'~ 0 ~ nsmcl.ı tÜrlü saf!ıalar old ·•;,ı I! J 
Ri( dai:larındal.i nıul<a"" .,ıııf> 
İspanyolları az uı;, ... aşW:11\i ııf 
Emri .Jtında Jı:~f için bıt 1b~ ·~ 
yare bulunan - o zaına~ıar p1o!f. 
sıta öyle bol de~ildi - bır d)S P Y 
zabiti düsünnıüş. bunlat • 1ıt1' 
!ilerin üzerine el bombal~1ı1 
mışt.ır. Lakin Ri!1iler bOJll ıır' 
ı.cbep olduğu zayiat ne ol ııı''"' 
sun kahramanca nıuka""defııf 
vazgeçnıeı•tişler, kavı;aya 101 ~ 
dau yıl.mamışlardır. lsp•" ııJI'"'• 
biti de helki .kendince pe\ V',,, 
ğu neticeyi almaktan uı• ,ı~~~ 
ınışbr. Herhalde o zaman ı.,r~ 
nın askeri .mütehassısları lı ,~ıı# 
öirenince a:ı çok güliin15"JI! .. 
kendilerini alamamış!~~ gii~ 

Yenilik karşısında böY ,,01 ~ 
siyenler okluiu gibi lsP";,;d• ~ 
bitinin keşif tayyareler._.,il~I 
bomban atmasını na te,,.· eı• ı 

1 .. dB~· Jıi:I 
karplıyanlar vardı. şı ber• r 
bulanlar da giilnıenıeıd~ 1 ,~~ 1 \ 
bu fikrin istikbalde ıatbi!'~ıi lıl ıl' 
sında nasıl ilerliyebil~cCg dit· .~ 
kile tahmin edemeıııışle1' :.,ııbil~ ı 
gün o 913 deki İspanyol "tb•'' ~ 
adını pek de bilen yok. ~~bili' . ı 
idi?. Fakat tahmin cdı "ıpıılı il' 
pek de yüksek rlitbcde .

0 et •"~r 
cak. Vaziyet icabı kencl~a:•'\ı 
racaat edilecek bir çare 13ıb~ı 
düşünmez bunu heıu•Jl il'\!!' 
geçmeyi münasip buiınuli"d•'' ı 
yenilikleriıı kimler tar•~'" 0ııır, 
lunduro her val..i t rnal'1J111p3 ı 
mu?. Bu da onların sır•' ,,. . ti ,., 
mış r. . jjıı• \IJ;)'.1' 

Avrupada böyle tebe~S ,,4J',eı;p:r 
dıraıı bu yenilik şiınali sılı~.ı1ı 
da daha ehemmiyetle ~a·rlı Dı11~ 
tu. O zaman bir Anıcrıkaı;o~ ~·rl 
şn kehanette buluıınıu.ş: Jıİf ~ıf 
ıniyccek; tayyare mübıP'dsll b~jıl 
vasıtası olacağı gibi baVG • ı•!f11 
ba atmak sureti le d üşıtıı;:'.,ıııı•11 (1 

verdirmek de gitgide e rd' ~~~· 
alacaktır. Gelecek harple 0J~1 
vasıtaları başlıca amiJle! . l' 
tır _,~. 

. " b•" ı•· Amerikalı amiralin < ~,lir ıf. 
çok geçmeden kendini ~.v''ı ıl' 
Çünkü üzerinden aşağı Y';1 ıı ti' 
cak bir sene ııeçtiktcn ,on ~J ıt' 
Avrupa harbi çıkınca f•P 1)i'ıİl 
bitinin fikri gitgide ı:,,, 

CD ....... s tİJICll 

1------~' 

llrlmlzlı D•~Ji' 
Hıplmlzlı D~ 

Yalnız takını o18~p 
satılan elektrik • 1 

fenerlerı ~t<i:' 
Sirkecide muJ<iI!l ~,-ol~ 
~n B. Sadettll1 ~ 

- Üç gündür atelyeme ayak 
basmadım. Kimse buraya girme -
de Ş~\'alede bir resim olduğunu 
mu söylediler?. f''e resmi?. Resmi 
kim görmüş?. Ben hiçbir resme 
başlamadJTI. Neden sıordun?. 

.... 
- Doktor ·bir insanın ili şalıııi

yeti, biribirinden tamamile biba -
ber ve tamamile ayrı iki benliği 
olabilir demek?. 

- Elbette dedi. Zihni mıddele -
rinln islevisine ı;ıöre. suurun muh
telif gösterisi olırbilir. Meseli bir 
muharririn suuru bir amelenin su
uruna kat'iyyen benzemez. 

- Biliyorum. 
- Malfun. ozetecller her teJi 

OnUll için Bulgarlarm geçaiı 
zallUIJ\lımna dair yazılınış, k1' C<>
celeri hayali .,qıyaca'k .meseı. 
şOylo bir iki •ahife ,.......k Weta 
zararl oluyar: Beş y8:ı - f!fY • 

velld bir devir. Bulprluuı. ı..ıtk 
nrumdan çıkmış, dağl&Tda d.ola -

nıuıı. yardımını beklemişlerdir. Kih. 
Cennen ve 'kö hliv niifuzu altı.
da kalan Bulearistan kndaa .... 
ra ne safhalar eeçiriyor?. Arh'k e
rası •tarih• elemektir. Bulgarlıına 
m.illt benlilderinl toplamakta •ef
san.,. niu ne kııdıır yeri oldnğmm 
hatırlamak hayal içhı lifi. 

•- Geçen gün 60 il' eW:~ 
riı> kapalı carsıdall ~ eC"j 
cep feneri aldun· ~9 vz 
tükendi. Kapalı ça j) t>ıll /t' 
ltet' bazı yerlerde P o1ııtıı:ı 
dı.rn. Herkes takı.Jl'l wıdeıı 
ner satıyor .. Bu Y aıJı9 iJ' ft' 
nuı verip bir fener .eJ)İ b ı..P 
Her ecza bitisind~ ~ ııcıl' b' 
ner almamak icin 6l',8ı# pııl 
hep takım satırnaYlP_,,k ,ıl'ıııf 
lara.k ta pil ve JcÜ<;"'Uı O 
satmalannın da tf.'11' 
mas·ru rica cd "ilfl" 

- Hi<;~ Boş şövale hazin duru
yor ua .. 

- Dolch.ırınak için şurada gör
düf,ü.P.•iı Ada pla. mn eskisini ko
-up devam edenc" .ın. B~ ha!.ır-

Vefaların, Cahitle Jale şerefine 
verdıJtleri mükellef bir z;yafet
tevdı. Cahlt karısı ile sep.hate ı?i
dip ııel.ınis. seyahatte Y11n ..• ;s oldu-

... bir _JJeizaı son ser i e ok be- • 

hiç unutmam. ııençliğimde, mual
lı.mlerimi1.den biri bir 4nsando. iki 
ahlak olabilecei!iıtl söyledii!i za -
man lsnn ctir.;şı•~ A liik vazi
vete !!Öre dei!isir. 

bilirler. 
Jale yanında oturana sordu: 
- Bu kimdir? 
- Meşhur ııazeteci Ke!Ami Sat-

fet. 
Gazeteci devam 

ur bir~ok milli bhnımaalan t&
r mlş. Yahnt o ııam:ınkl Bulgar -
l:ır bwılurı bö le 17Mlarolı. DO 



~ita da müthiş Harbin başından\ 
ışe müşkülatı beri 3006 Almanı 

çekiyor tayyaresi 
1 

Romanyalılar 
istiklal için 
dua ediyor 

~n 2 (A.A) - İtalyanın d.. .. -ıd•• 
\ticareti ~ akkrnda bir rapor uşuru u 
~ ~ Aıne.ri.kan nraat nezareti. 
~ <blukasının İtalyan itha -
lıiı'fiizde seksemni durdurdu-

Londra: 2 (A. A.) - Eski Romanya 
elçısi B. Tilea Lnııdrada ~aııall.a bu
lwıarak bütün Romanyanıo müttefik .. 
lerin mı.ızaf!erlyetine dua etti.ğ:ini çün
kün an('ak bu ınuı.arferiyet s""..;resınde 

Roroanyarun hürriyetine tek .. ar kavu
p.bilcceğJli söylem~tir. 

dırıne ktedir 
~ ô1ı izahatı vermektedir: 

llıııı son derece muhtaç ol
:ıa ınaddeleri ithalatını dur
'a abluka o kadar müessir 
lı!ı ki memleket dahilinde 
~ Vaziı·et ciddi bir surette 
il ~ılmistir. Yiyecek mad
~arının harpten evvelkin
kt e 40 fazla olduğu tahmin 

ta edır. 
~ h~rbe en esaslı zirai mad
ltiı hl<'birisini stok yapma -
~~tir. Bilhassa kauçuk, 
n • et \"e nebati y3ğ tıohum-
noksa.nhğı hissedilmekte -

1' Y~llarile mal göndermek 
l\> ~ bulunan memleketlerin 
'la nasıl kauçuk. süt, vün, . ı;.• kahve gönderebilecek -
:ıı;ı av,·ur etmek rnüşküklür. 
Ilı 1•;-h muhtemel olan, İn -
ı~ !~kası de\·am ettikçe, bu 

•tın noksanlığının da git
~dile$ffiekte dev;.,.-. e} lı -
lıı r .. Bu ~erait dairesinde İ
·~ılleti, hafl~d:ı beş nya 

Ril"c tabi tululmay: gö-

ı!~;;ya harbi 
ttaybedince.~ 
~·2 (A.A..)- İs•·e~ Gothan:lel 

1 SUnları yazmaktadır: 
~l!:ııltynin t~hribi, milletlcr
~lorler arasmda olan bir 

ı..c karşılaştığımızı göster -
-'~. Şimdi anlasılırnr ki lıı.
.• ~e r..ımanyaıl~n. birisi ya 
"Qll.natak ve valıut tc•liıu 

\~· Fakat ne i~ı:illere ve ne 
lıı tıya son nefc,J_erine kadar 
~lnıazlar. Eğer In~tere ıa-
' ak olursa bu, jmp:ırator ... 
tı ~nu demek lir. Alman or -
~1••eddüt edetek oluna kom
~ •titr derhal kıJam edcttk· 
~ · ~~J!'al altındaki memleket -
~·Ulunan Almanlardan tek 
~ tnnını kurtarama:ı:. Zira 

-.... ile Coventnnin intikaın-
\ ~rr. . 

e: 2 (A.A.) - Resmi teblır. 
ı.le iş'ara değer hareket olma-

.. 
\l n •• un 
~s~I c:!eri -----

Londxa 2 (A.A.) - B. B. C. har
bin başından-beri İnl(iltere üzerjnde 
:ıııati sı Alman ve 2C si İtalyan ol
mak üzere 3006 d~an tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Sekiz Alman 
tayyare!: 
düşürüldü 

Lorıdn 2 (A.A.) - B. B. C İngil
tere fuıerinde dünkü muharebeler 
esnasında sekiz Alınan tayyaresi 
düşüriilmüştü.r. 

İnıtiliz hava kuvvetleri 5 tayyare 
kaybetmi.sse de pilotların besi de 
.!a~ ,.c salimdir. 

Uzakşarkte 
Clll•kcng 2 (A.A.) - B. B. C. h:ı

ricive nazın < Vanl(..Şinıı-Vev hanı
nın tanınmasının. Şanıı-Kav-Şek 
hükümetince Cin halkına karsı 
ııa»ri dostane bir hareket olarak 

teJai1;;~:~· Rv;i;iistir. 1 

Maçeke suikast 
Belgrat 2 (A.A.) - B. B. C.: A

yala aiansına ııöre Başvekil mua
vini ve Hırvat .köylü partisi reisi 
doktor Maçek'in hayatına kar
sı bir suikast tertibine teselbbüs e
dilınistir. Filhakika doktor Ma -
tek:'in evi ününde bir bomba patla
mış. hafif hasarat yapmıştır. Polis 
tahkikat yapıyor. A\'ala aiansı Hır-
vat kövlü partisinin siyasetini pro
testo etmek istiyen H:rvat milliyet 
pervcrlerinin bu suikasdın faili ol
duklarını talmıin ed vor. 

At/antikte iki 
Alman gemisi 
Meksika 2 (A.A.) - B. B. C. 

Exchanl(e Teleı;ıraph muhabirir.e 
ııöre, İ~ ablukasını varmak 
maksadile son l(ÜOlerae Tamoico- j 
dan ayrılın ıs olan c Idarwald • ve 
• Rhein• adındaki iki Alman gemisi: 
Vera - Cruz'dan gecm'.şlcrdir. 

1 

B. Tilea, medeni dileya,ya lı.il.ap ede
rek, her insanın istikrah edeceti. ceha. 
letaver ve menfur bazı hareketle.re 
bakarak sulhu ve hürriyeti seven bil.
tün Rumen n1illeti hakkında hiJkü.m 
verilmemes:n: istemiş ve tunlan i~ ve 
etmiştir: 

Avrupayı istila eden zihin ha;;talığı 

ı.t :nalf.ıl bir avuç ımcin böyle cina
yetler iılemi' olma:s Ilimınter'in tahri
l<At neticesidir. Rumeolerirı yüzde oolı:
san dokuzunun bu harekeUeri takbih 
ettiğini tam bir itimadJa be-yan edebili
rim. Bu delice ha,..,ke1"'1', Romanyada 
bilen. mevcut Nazi lehdan idarenin ne 
kadar zayıf ve halkı hoşout etmiycn 
bir idare oldttğUnu göstE!rir. Rumen 
milleti, isb1iların birleşti.ti, Avrupanın 
bu tehlikeli köşesinde iki bin sene 
yaş:ınuşb.r . .U:edeol ve i.nsaniyetperver 
ınHleUe.r ara.~da diğer mllletiule 
.iijbirligi yapn)3k iç.Uı Rumen mille.ti 

yine y~ıyacak ve \dcrar hür ve saki& 
hayatına ka\.·uşacakb.r. 

İngilterenin cevabi 
not .. · 

Madrid: 2 (A. A.) - D. N. B. nin 
bildirditine göre, İngilterenin Madrid 
büyük elçiai !rlarsiiyanm bombardıma
ıuru protesto eden MattSJl Pctain'in 
not.asına dün İngiliz hükOmetiılin ce
vabını Fransa büyük elçisiue verm~
ıu. 

Müthiş bir 
cinayet 

Ka!:unpas:ıda kanlı bir c:n:ıYet 
olmustur· 

İplikçi karakolu karsısında otu
ran 50 yaşlarında Fatma isimli 3 
()()Cuklu bir kadın Sabri isminde 
birisini dost tutmuş ve Sapri ev
velki gece Fatma ile kavııa etmiş 
ve taba™'asını kkin öldürmustür. 

Müddeiumumi muavini B. Ziya 
tahkikata el kOVlllUS ve tabibi adli 
:S. Enver Karan cesedi muayene 
edip defnine ruhsat vermi5.tir. Bir 
dairede çalıştıi?ı anlasılan Sabri 
vakalanmıolır. 

--o--

Giz:i mckta~ 
açmıtlar 

-,.,.,,diki benzin sarfij·atı ile daha ı 

Ödemişte Cumlıuriyet mahalle
siııde oturan Eyüp karısı 25 yaşın
da Fa!nı:t ile İbrahitn isnıhıde 3 
kişinhı C\1 lcrhıdc gizli bir ınt>k -
tep acar.ık Ar:?p harflerile tedri· 
sat y·aptıkları haber alınmış ' '" 7-
ll ~·aşında 7 luz çocuj.\u ile 6 - 10 
ya larında 16 erkek çocuğuna ders 
oku.a•la.rken, Arap harfli alfa -

~ok araba çalı~tırmak \ 
mümkün olabilir 

"11~ i ~ 'mııbi llcr seyrüsefer -
, ncctı d~ Tnkoiler tek ve çift 
ı :ı •eklı ve rr:üna\·cbe ile ça-

~ıYl.rlar. 
~~ite ki. bu kararı alm•k hu-

ı, il haklı \"e yerinde sebepler 
ıi ll_u ~ebepleri olduğu gibi ka
~ı.ve ve icaplarına katfan=
"'1c?uruz. Ancak, İstanbt.l ~clı
'tı~ ti vaoı~alar:nın en bol za
lr da dahi buhrana maruzdu, 
-~en.harbi başladıktan wnra 

ıesızlılı: bir kısım tramvay 
~r·n~ otobüsler! kendiliğin
~ide tabi tı·ttu. Tahikrin 

-.,4. ı da hurda hale l(e!Ji. 
~·,t.~üyü.k ve mesafeler uzun

'~ &lıden bır memurun Tiirbe-
4~eoi, Edirnckapıdan bir va
~ ıı Ga!atasaraya, hatt..i tram-

~tlnıesi asga.ri saat mcsele
llôy]e bir şehirde yürüye -
,~ ~idıp ııclmek hde kış ay-' 1 tı ı. ir • ansız gibidir. 
~ •ç ı<u. ıük tecrübe gösteri -
~benzin tahdidine ihtiyaçı 

<l: ~ es:ıs.n:ı s:ıdık kahnakla 
'r 1'aki! yasıtalannı tahdıt 
"de .bılhassa İs!anbulun hu -

"<!· }ıvetini nazara alarak ba
t ~~t yapmak yerimle olacak-

~ 'l.\Iar,n tencvvüünü ve eok
~ de~il, benzini tahdit eyle-
2tnıd:r, Bunun için de ben-

~~rfivatında vesika usulü ih
t ııı!'ı<>k ve her \"ası taya m !ı -
ttır_'~la.rda benzin vermeıt ge -

fakat nakil müskiilatı karsılana -
caktır. 

İzah edelim İııtanbulda sefer -
den menedilen hususi arabaların 
liıakal 300 - 400 tanesinin şoförü 
vardı. Bunla.r iş.siz kalmıı;tır. Tek 
ve çift numara esasında scförler 
!!Ün aşırı calıstıkları i0n birkaç 
taksisi olan müesseseler tek so!ör 
esasın ı tercıh etmişlerdir. Bu da 
yine bir kısım şoförlerin işsiz kal
masına sebep ol.mustur. 

Benzin sarfivatında büvük bir 
eksiklik •:u kua ıreldi!!i tahmin olu
namaz. Cllnkü. piyasada taksi a
dedi azalmıs. buna mukabil is co
iblrnıstır. Eskiden müı;teri ve nö
bet bekli.ven talr.silcr yerine şimdi 
nöbet yerinde taksi bulmanın im
kanı kalrr.:ıml$tır. 

Yani tahditten önce calışan ara
balar nekadar benzin sarfedivor -
lar idi ise tahdit esnasında da n,._ 
kil buhranını önlemek icin avni 
sarfiyat vapılmakla devam ~'1ivor. 

O halde. cbenzin tahdidi fi.kir vel 
prensiııine aynen sadık kalmak. ve 
iakat her arabaya mahdut miktar
da benzin vermek sekli ile bugün
kıi sarfiyatı bütün arabalara tak
sim etmek ve na.kil vasıtalarını 
bollandırmak bilhassa İstanbul iciıı 
çok verinde ve lüzumhı bir tadil 
ola<-aktır· 

Her ha}(h,. İııtanbul belt<fitaıinlıı 
de bu ba" .s üzerinde bizim E!ibi 
düsündü~nü tahmin edebillr~ 
Exdı'.iie' 

*Bun 2 (A.A ) İsviçre ahali-
~ %p faydası şu '>la<"akt r: ı;; gençliJ!ın m....ı.. .. --<· a kert hız-

! siz şQför ka "ll.lyacak.tır. metl' al tmlm= ~'<kındaki luı-

·-' i\"ımc ve Tebarekeleri ile 
. •,ı ....... nnıışlardır. 

As1<er gözı1e 
cepheler 
( 1 inci salııfrden devam ) 

kildik.leri (''l son müdafaa mevzi
leri de n.· .hlclif noktalardan ya -
rılmıştır. Pogradcç şehrinin Yu -
nanlılnrın eline geçıuesi ebemıni· 
yelli sayılmak icap eder. Bu ~eh
rin ınevkii, Ynuanlılann daha i
leri haroketleri için çok nıiisait 
bir stratejik nokta teşkil edscek
tir. 

İtalyaııfar, Arna•-utluğa yeni -
den getirdikleri takviye k:ıt'alarile 
bazı noktalarda mukabil hüeıım
lar yaptırdılar. Bunda.o maksat, 
Yunanlıların yeni işgal ettikleri 
me•zilerde tahkimat yal'malarına 
mani olmaktı, Fakat, ltalyanlar 
bu neticeyi elet edemediler. 
Şimdi Yunanlılar için en mü

hlm mesele, Görice yaylasına hiı
klın bnlnnan Opari dair sil. ilesiıri 
basta.o ba~a ele g~irınek ve k
rasını sür'atle tahkim etmektir. 

Yunanlılar bu i.şe mnvaffa.lı: e
hırlarsa. İtalyanlara yeni darbe
leri kolaylıkla indirebilirler. 

Önfuııüzdelri hafta ic.inde, pek 
mühim ban harekat beklenebilir. 
Yuıuutlılann, bu defa u Epir cep
beaiffe geniş mikyasta taa.rnıza 
&eçecekleYi ve Ergiri şehri ile ci
val'llll :uıplefmqe çahşecaklan ii-
111.İt edilebilir. 

Birkaç gü11.diir, ceplaelerde gisli 
tutulan hummalı bir faaliyd el
~tığu hi•sediliyor. Herı..lıU, bu 
sükunet, geaiş bir hareketin ari
fesin<le hıılumıldv&-awt üade oı-

> 

içindeki 
Hadiseler 

~yazının w:"oleri Ana.. 
dolu Ajana lııi1Meüırindea 

~ alınmıstır.) 

'fethis efftı: MUAMXI:& ALA TUB 

Le.ffradan veril- lııir telpafa 
pre, itaıyaıuıa uera• - lıe
ıı:imet ve donaa=v m yMııiCi Ur
ileler dolayısilc, A.J.u;ya, ,..,1.nu 
keadisiıain bir it ı;ireltiJueğine 
baaat· g-etinııit ve a..ı..a.rMe saı.
aalerini ı.wat kead.isiılİ.ll iaillıap 
eblle&i Wmı ıı:eldiii.ıai a~tır. 

Baaun için de, siyaı;I ve daha 
ı..z:ı sebepler dolayuile, Alman -
~anın şimdilik c~u şarki Av
rv .. da değil, garpte askeı-i bare
lit yapmasını icap ettirmektedir. 
Havada ve ılen.i:aıle İıtgillerey• 
~ mücadeleye ft't'- edilet!ek
tir. Almanlar, .Kaurya adaların
da fıt:ıla faaliyet gisteriy•rlar. 
Loadranm kanaatine göre Alınan
lar 390 - 400 tonluk küçül: incim
le, seri halinde denizaltı iıqa et
mektedir, Bunlarla Albntikte11 
&'eçen İngjlh ticaret gemileri ka· 
filelerine taz)ik yapacaklardır. 
İngiliz Amirallik d:..iresi ise, her 
teYe luırşı tedbirlerini ahaqtır. 

ufNDisTAN NAZIRININ NUTKU j 
Hindistan Nazırı Amery, aöyle-

4iii bir nutukla Yunan ordusuna 
methetmiş ve Aimanyaya arka ka
pıdaa taarruz edilmesi imkanın -
brı h•hscderek şunları liiylemi~
tir. .Eğer Mısırda l>i>< İtalyanlarıa 
hakkıadan gelinciye bU:r Yu -
ııaaWara dayanmak İmÜlll111 ve
l'ffilirsek, ordularmıı:za Türkiye-
7• kup yapılabilecek heriıangi 
Wr taarruzu ,..,odan teı.tit eılebi
leceğimi:ıı: bir hanket aak.taslDl 
temin c imiş olacaiıs. Bu mttiled.e 
kendi ordulanmı:ıla ve artan kuT
vet v1> kudretimizin biu temin e
.ıec:eği yeni müttefiklerle Almaa
yaya öldüriicü darbeyi iıtdince -
iü-• 
SOVYETLERE GÖRE VAZİYET 

l\toskovada çıkan •Kr .. naya 
Zuezda• ı;azetesinde albay Popof, 
İtalya - Yunan harbinin safahatını 
tetkik etmektedir. Aluy 4.iyor ki: 
•Harp İtalyanlar için müsait ce
reyan etmemiştir. Çünkü, İtalya.a
lar bir yıldmm harbi yapabile -
ceklerini zannelmişlerii. İtalya ... 
ı .. ın bata ettikl"ri aşikum. Yu
nanlıllll' lıarbe Wi derttetle ha.
zır bulıınıry·orlarıh. İngiliz ban 
kavntlerinin de müdalıalesi esaslı 
bir yardıın teşkil etm.i~ ve hare
katın gidi~inde müessir olmn~tur. 

Son •eneler için<k İngiltereni.ıı 
Yunanistana açtığı kretl.ilc.t Yu -
uanisb.nl muazz.a.ıu bir hava üssü 
halın.. getirmiştir .• 

Albay Popof m.a.kalesiniıı so -
aunda, harbin üçüncü haftası ne
ticesinde İtalyan variyetin.iıt büs
blitün fen o lruıtığuıı yazmaktadır. 

ZAGREPDE BOMBALAR 
PATLADI 

Eelgratt:.ıı bilılirildiiine göre, 
dün öğkden sonra, Zagrep şehri
ain muhtelif yerleriııde küçük 
bombalar patlanıaş ise de llasar ol
mamıştır. }'ailleri şimdiye kadar 
n1eçbnl kalnıı~tır. Polis tahkikat 
yapmaktadır. 

RO:\IA.'IYADA VAZİYET 
Bükreşten U. N. B. ajansının bil

dirdiğin~ .. ~öre, Roınanyarun üçler 
paktına iltihakı dolay•ile Roman
yada bulunan Alman talim ve ter
biye kıt'1'1tı bugün Kral Mişelin 
ve Basvekil General An1onesku
oun önünde bir geçit resmi yapa· 
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' (Ba ' 1 in • .,,., 
....._plmcd&ı .. Yı• ı • ...,.... 
-•hattı .... ' c 1 ,_ 

......... :nmluıkkMt--.:c .... , Zqreıı'e -,..&,,,., ___ boa • FIRTINA 
'9tar itat,ıılllll = · 11...; ı. .... 
iıma bir gizli JUbat talll:rOn& 
İtal;vaıı.ıa ateş ile .,-.u 1 lı ve lll
a.Tutluktali vuİyt!ÜJıi ıslııll ede
kilmek içiı Y~ şah -
... da harbi 1tiitiin Balknbıra n 
tliiıı.yaya ya}'WK iıltM.iii muhalı:
bkbr. 

1 Yazaa: REŞAT FEYZİ 1 

Bu ihtimal d ı '8 efv Ustaşi
Jer emrlı-akiler ve suibstler ha
zırlıyorlarsa onlar "8 yine zanı.an
ııııı ve yersiz bir ihtirasla insanlıiı 
luına boyamaya imi! oluyorlar ... 
demektir. Çünkü Kral AJeksand:rm 
temel siyasetine bağlı olan Yugtı•
lavların her türlü iftirak suikasti 
karşısı.da lakayt kaJ..ıyaeakl:an 
muhakkalı:tır. 

~ k.aıkan vapur. Çanak- ı 
lı:Ueyoe ıeJ,ip demirledıkten sonr:ı, 
...._ yoluna devam için, havanın 
eçJlmas.ını ·yecektı.. Ara pos-
layı ,._,.küçük ııemi. volda o ka- l 
._ s;ellannuş, övle korkunç dal ... 
ııeıılarla çarı:ıı<mıstı ki. bütün yol
cular. bmıta d seii:ine serilmisti. 

Beraber a[!ır ai!ır yürümeRe ~ 
la.dılar. Güverteye çıktılar. Genl
nın kenarında. küpeşteye vaslana
ra:k. enı?in ufulı:ları sevredi•or -
lardt. 

ETEM tz.zn BENİCE 

Romanyadaki vaziyet 
anarıi içinde r 

( I inci sahifeden deı•ıım j 
Demirmuhalular Horia Si

ma'nın ikamet6idwta hücum 
etmiılerdir. DcmirnuıhaJu:la
rın mütemadi miidalıalui yit
:Uinden zirai ve nnai istihsal 
ve ticaret durm(lftar. 

Vaziyetin in1U1alını takip 
eden Almanya lı.enarda bek
lemelıte iMı .U Romanyadan 
Almanyaya nmıatazam ilırar 
catı temin edecelt idareyi ceb
ren kabul eUinrtelc i~ mü
jalıaleye htuır l>ıılunına.lua
Jır. 
H'ÜK0MET DARBESİ YAPMAK 

iSTEMİSLER 
Londra 2 (A.A.) - T:iınes ga

zetesinin Bel~ratta bulunan bir 
muhabirinin bikfudieine Röre. Bük-1 
resten !(elen bir rapar Romaıwada 
cerevan eden siyasi katillerin ha
len Rwnen hü.kUmetinin basında 
bulunan scflere kar:;ı müirülerin 
hazırladıl!ı ııenli bir suikast tes -
kiliıtı tarafından yapıldıihrıı gös -
termekledir. Son !(Ünlerde tevkif 
edilerek partiden ihrac edilen ı 
Cor~aru'nun suikastı idare etrnis 
olması muhtemeldir. Cocoııaru ta
raftarlannm actw mücadele Bra- ' 
sov, Turnu - Severin ve Crayova'da 
k:ırışılklıklara sebebiyet vermıs - • 
tir. General Antonesco'nun ııav - l 
bubctiden istifade ederek müfrit - ı 
!erin bir hükUmet darbesi vapma.k 
istedikleri ve generalin ani olarak 
a\'deti ve aldıi!ı tedbirlerle hüku
met darbesi icin alınan tertibatın 
bozulduitu zannedilmektedir. 

Sunri ambarlardan bir kısım 
.,ütltri bi~ denize ;ıttırdı. Güver
tede lNlunan bazı denkleri de su
lar ahı> ,fÖWrmlistü. Vapur Çanak
kalede bir ııece vatlı. Ertesi J?Ün 
ı;ıüzel bir ııün~s oral~ aydınfo.tı
yordu. Geminin içi sakinl"«mis. 
yolcular kendilerine gelmis, tek, 
türk ııüverteie cık.mai;.a başlaınıs
laıdı.. Mutfak servisi. vcmek sa -
lomı tekrar intizama girdi. 

Vapur öi!lc;·e dogru demir aldı 
ve wl.a cılı.tL Deniz sakin, ufuk
lar aCik. E!Öi< ma;·i idı. 

Sevim. iki !! ün ~'Üren fırt :nalı 
yolculuiıln rahat.su.lıl!ını aeçirmi~. 
kendine eelmh=ti. Bir rüva icin~e j 
ı:;bi idi. Yata~ından kalktı. Aynı.v• baktı. Biraz düzelıni:;ti. Givin
d.i. D:şarı çıkt!. 

Birinci mevki kamaralardan bi
rinde. tek basına sev:ıhat eden Se
vini. llojtazın dısında. fırtınanın en 
şiddetli saatlerinde kendisinı mut
lak bir ölümden kt;rtaran gerıı,, a
damı hatırlad ı.. Dü<üne düsfıne 
merdivenleri ç;" • K ı< bah,·c -
sine ~irdi. Btr .ş~zlcr:..... uzan ~ 
dı. Şimdi. uslu usul h ~ ->kın blr 
bal alan denize baktı_ 

Bes oo dakika gecmi>ti. Camlı 1 
kapı.n.m dısında. bır 2ölg40 beErdi . , 
Sonra, bir avak sesi duyuldu. Bir 
yolcu daha kış bahçesine tnrivor
du. 

Sevim, icci eiren adamı tam
dı. Bu, i!ti ı;ıece evvelki delikanlı 
idi. '.Me(!ı.u1 adam. gülerek, Sevime 
do2ru ilerledi. Sevim. minnettar
dı. Delilı:anlın, ayağa kalkarak se
limladı. Eline sıktı. 

- Size nasıl teşekkür edecei!imi 
bilmiyorunı, dedi, s.iz olm:ısaydı -
nız muhakkak k :. şu anda vasa -
mı~oroum .. Size minnettarım. Övle 
bir hizmet vaptınız ki, bunu. ha- , 
yatımın lllOnuna kaci~r i.'<liyemı: 
vecejilın.. 

Gene adam QOi:. nazikti: 
- Screlli bir vazife telakki edi

yorum, o kadar. Minnet his0 i ~ı n
da olan ben.im. Çünkü, sizink ... -
ııışmak bahtiYarlı.ğına ka"usLum. 

Rumen ve Alman askerleri Bük
res sokaklarında devriye ızezmekte 
ve resmi binalar muhafazıı altın - [ 
da bulundurulmaktadır. Profesör 
Yor2a'nın katli Balkan memleket
lerinde hatta Ramanvada bile is
tikrah uvandırmıstır. 

Delikanlı, biran durduktan sonra: 
- Merak ettlın, dedi. sabahtan

beri hic ı;ıörünmediniz.. Filvaki; 
bütün ııemide kimsecikler ı;ıörün
müvor. Herkes. fırtınanın vorgun
luiunu J?idermek icin kamarasın
da .. Nasıl efendim, uvuvabildiniz 

•• mı .. 
- Fevkalade .. Rahatım .. Gözü

mü actıibm vakit saat on bire ge
livordu. Az sonra da vapur hareket 
et misti. 

News Chronicle diyor ki. 
BudaPE'şteden !(elen malılmata 

ııiire. son üc gün içinde coi!u va
hudi olmak üzere ilı:i hin Rom~nya
lının katledildii!i anlasıbr,aktadır. 

v AHİM HAIJtsELER 
BEKLENİYOR 

Sevim denizi 2östererek: 
- Şu bale bakın, dedi.. Sanki, 

hiç gecen akşamki deniz deltil .. 
Ne kadar sakin .. Fakat biliyor mu-
9lllluz, beni çok korkuttu_ Hava
hmda bu kndar üriildüğ:ümü ha -
tır lamıyorum. --Dün gece yap.lan 

kontrolün neticesi 

Genç adam, birden Sevne dD-
nere k sordu: 

- İstar4>ula değil mi efendım1. 
- Evet .. 
- Ben de öyle .. Bir av izi:nli'!'D 

Gezmcge eid :..-orum .. 
- Ya._ Demelt. as!un İzmırli -

siniz?. 
- Evet.. İzmirde < ••••••• hastane 

sinın dahilivc mütchassısıvını .. t. 
mim İsmail Süren~ .. 

Sevim eenc adama daha dikkd 
le baktı: 

- İımir cok güzel. Fevkalade 
yer deiı:il mi? 

- Tabii.. Yurdun her kösesi l!Ü
zeldir. İı.mir hepsinden güzel. 

- Ben de çc>k bci(cnd .. n. On beş 
ııün kalmak üz.rc gitt:m .. İzmirdt 
ablam \'ar. K~;.cası zevt.in tüccarı
dır. Brn İst~nbulda otııruycrum .. 
Paı,gallıda .. ismim Sevim Akka~a 

Doktor İsmail Sürcvva. ııeoo 
kadına daha d:klwt'.e b:ı.klı: 

- İslanbul ıı:üzel. k·kalade de
kli H!i? 

- Tabii .. l\kmlel,ctirı her köşesi 
ıriizeldir. İ>la'lb-.J 1-ırp inden ızü -
zel.. 

Gene ka;.ı.:n. son cl.lm!esini süv
lerken. eli ile kovu s.\!alı ~at.:lnrıa 
düzeltiyordu. ?ı{..'C. uzun parma
ğında veni ç kar.! b:r ' : 'uk 
izi. doktor İsmail Siirc yanın g5-
züoden kacmadı. Hic düsüıınwden 
cesaretle sordu: 

- Evli m:siniz, han..m'fcndi? .. 
Sevim gülcımsedi .. Basını hafif 

kaldırmıs. uzak sahillere ba!<,,.,.,._ 
du. Kalkı:k burun celikleri ;itriwır 
du. Basını ccvirmcdcn h:ıfif bir 
sesle: 

- Neden sordum:z. d~di? 
Doktor. birden ne cevap \er~ 

ceğini şa-:ırmıstı: 
- Bilmem __ II' ç.. Belki de ge· 

ı.rezelik .. Yahut. bır tcrhivesizlik .. 
- Hayır.. E3ta1[furul'ah.. Biı 

nokta' ı anlamak istivormn .. Par -
ma[!ımdaki alyans veri gözünüze 
<;arptı , dei'!il mi?. 

- Evei, cok zek!!: iniz. hanune
fendi .. 
~ Te,·ecciihünüz doktor .. Tesew 

kür ederim. :Madem. merak rtti -
niz. sövlivevim .. Evli idim. fwt 
simdi. havır .. 

İsmail Sürevvanın ~zlerinin ~ 
ne baktı: 

- Yine meraktasmız. d~l mi? 
Farkındavım . Kocamdan veni a.Y'
rıldım. Ve hava. ildim, muhit de
l!i.stirmek kin. İzmire kadar bir 
""vahat vaptım .. Simdi, asabım sa 
kin .. Tıpkı bu deniz ııibi .. iki n-v 
evvel beni ııöro;evdiniz .. Tıpkı, iki 
ı:ece ewelki deniz gibi idim. 

* Ertesi aksam d-Oktor İsmail Sü-
reyya. Se-'•im Akkavavı. PaN?altı
daki apart·manırıda ziyaret etti. 

Bir av sonra. doktor iznini biti
rip İ>:mirc dönerken. \•apunia k..,. 
rısı Sevim Akltava ile beraber~ 
vahat edivordu. 

caktır. 1 
RorrJanJa Hariciye Ne:n.reti neş

rettiği bir tebliğde, yabıı haberler 
işaa edet-ck millet arasıada kar -
gaşalıkla.r çıkarmağa çalışan gizli 
bir radyo postasma karp balkı i
kaz e!mclı.tcdir. 

Londra 2 (A.A.) - Romanvadan 
ı;ıelen haberlerin aksettirdiği man
zara muzaffer Yunan mukabil ta
arruzu ile Yunanistanın arzettii!i 
şerefli ill1anzara ile tezat teskil et
mektedir. Mihvere ibovuıı eğme
nin bir fa vda teşkil edccei!i zannına 
düşmek safdilliğini gösteren mem
leketler icin yeni nizamın ne de
mek oldui!unun acıklı misali Ro
manyadır. 

( 1 ir.ci sahifeden det:am ) 
ya:.ılanı!.c ilk lı:ontroliin neticeleri 
tetkik edilmiş ve alakadarlara i
cap eden direktifler verilmi tir. 

itik hava bombardımanı 
İNGİLİZLER AKDENİZE IlAKiM 

Londradan bildirildijiine göre, 
İtalyan deniz kuvvetleriae karşı 
Taranto ve Sardunyada i.ııdirilen 
iki darbeden bahseden Deyli Tel
graf gazetesi b•tmab]esinde di
yor ki: 

•Bu iki deniz mnafferiyet.in -
d.en sonra Akden.izin biitün balui 
vaziyeti temelindea deii'!lDiştir. 
İngiliz donanması ltalyaala.rın •bi
:ı:im deniz• dedikleri Akııleni:ıe lıi
kiın bulunuyor. 

İNGİLTEREYE YARDIM 
Nevyorktan biljirildiğ:ine göre, 

Cıımltur Reisi .&wıvelt lM torpi
tonun inşaatım tesri iP,.. miida -
lıalede bulUJJduiuıın aöylemiştir. 
Bu hal, İngiltereye llU miktar da
lıa deııtı:oyer v•il....-iıai mümkün 
kılacaktır. 

PE'l'ENİN SEYAJlATi 
Viş.iden :tel.,. kaberlcr• &öre, Jıla.. 

repl Petea ç~lııa sünii. vapur
la Tulona gülecek ve perşeıııM 
.-W.ü Vişiye ılöıw 'diz. 
İTALYAYA YENİ DABBELD 
Londradaıı ıe1- iıaberier, 12 a

ıiadaıı biri olan 1- ve Tı-a9-
lusta tloklara çok aüMir hava a
kıalan yapıldığuu. b!!lim>ektedi:r. 
İtalyaa gemileri ı.emlı ' •mı~ a
ğır hasar vukııa pfuihniştir Ital
:yanlar, ıoıı. iki cfiıMle A.nıanıt -

Romanva Kralı Mihail'in sara -
yından k~tığı hakkında dolasan 
savialar hakkında Daily Herald 
diyor ki: 

Demir mulıabzlar isvan etmiş ve 
Rumen ordu.sana. karşı .koyarak u
ımumi binaları zaptet:ın.iştir. Asa
yişi temin vesilesi.le Alı01m ordu
sunun anbean beklenen müdaha -
lesi vaziyete daha QOi:. vehaınet ver
mektedir. MÜ$kiilit.ı vatlştırmaJta. 

gavret eden General Antoıw;oo 
dün ~ünü Rumen ordusu ve ta
ş:ist teşkilatı seflerile ııörüsmeler 
yaparak ııe<:i:mıistir. 

IŞIXLI İSİMLE& 
Buı diikki,el 1 rm w etlence yer

lerini.ıı maskef.....q kapı veya 
pen.cerelerino beyu ışık sudıra -
rak islmleriıı.i yaı:clılı:lan görül • 
düğünden bu u mene.ı.ilın.i, ve 
ancak hafif mavi ışıkla isimlerini 
yıu:malarıııa müsaade olıuımuştıar. 

keri hedeflere ıuü bi:r lıask:ı.a yap
ınışlar, 12 bin ki!Hu fazla y6. 
sek iafilikh ı.-ı.alarw yunpa 
bOllllıtiı abıılflardır. Şiddetli ;.... 
filWar mYlll=at. it~ ~ 
!ar çı.kmıştu. 

VALİNİN İZAHA"Il 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi 

Kırdar ıteceki ve ha ak<anı ,apı
lacak kontı:oller hak.kında bu sa
bah bir muharririnıize şu izahatı 
nrıniştir: 

«- İlk geceki kontrollerıleıı a
hnan netice yine sa)~anı m<"mnu
ıılyettir. Bazı yttlerde filvaki 11-

fak t•iek kusurlar, ışık sıza.ıı pen
cere ve nıetballer göriihuü tür. 
Fakat ilk gece olmak itibarile bun
lar ha.klanda ceza kesilmemi~. sa
dece •ihtar. la iktifa oluıınıuştur. 
Fakat bu gtceki koutrollerden i
tibaren rn küçük bir 4ılı: sızdırıl
j-ığı görülen yerler hakkında cezai 
takibat ~apılacaktır. 
Tayyarelerimi:ı ile ha eteler -

den birinde ~ehir İİZft'İntle uçarak 
ışık sızııı:. ı.mıatlıiıaı kentrol ede
eelrlerılir. 

Vatandaslarıa:ı ıaweleme ~
ni t;<Ok tliklı:at n itiıta ile başar
-ardır. 
Balkın piyasadan istediği kaCar 

oiy•h 1ııa ve kağıt Jıulamam•sı 
buı vulenle ı~ sızm-• im.il 
olmuştur. Bngü.a piy-ya ihtiytıt:ı 
tamamen önl.iyecek aiAe!U ki
iıt çıkanlmaktadır. 

Bi:nafllaleyh dün ıeceki lı:asu
lann bu alqaa girülmiyrcrr;ı.. 
r.lniim.• J 

(:? inci sahıfech-11 devan) 
ba~ka c11erde ink.işa' etnıi~. ı\me
rik:ılr amirnlin d~ditıi gibJ de ha
"--. bombardrmaıılart ~ enı harpleri• 
en mühım :ımillt"rjndl·n oldu(ua• 
an}atmı~rrr. F3krır bu aı: uıun bir 
zatnanm terriibesı olınadı. <'ünkü. 
geçen harpten bu harı.., kadaT 
bomlıartlımao tayyar lrnnin mü
essir ve kafi roliı o~·nanıa'1 bahsi 
dP erbabınca h~hi ınüııaka~a>ına 
d~' .. , ... rılHen bir ıne,·zudur. 

A hu munaka alarm orta-
sından ç1kao nt•ti4-e u olu)or ki 
ha,·;ıdan homha ~ a~ı!ırmak yoai 
harbi11 nıuessir hir iıniltdlr. Fa .. 
kat tek amili deııılılir. Buna mu
kabil çar~ln dl' bulunmamı~ d~iPJ. 
Hava bon)hardın1anları d~ı'1tıanıa 
sanayi merkC'zlerini altii:,t etmek 
itibarile onım muk:ıvt-met ve h:uı
be dnanı imkanı rrnı kaldım111 
olacak dı'.\ e dÜ'-Ünnıl•nin doğru ol
duğ'u •amanlar anlaşıldı. Buııde 
da serveti ve maddl. ma.ne,·i kuv
,·eti yeı·mde elanlara harp talihi 
ı:üler y;;, gö!terccek. 

Bir İspanyol zabitinin Rif kah
ramanlarına havadan el bombalan 
atmış ohnası aradan yirmi ~·edi se
ne ge(tikten ~onra bugün i~te böy
le hatıra geliyor 

r l'luı;ıün sarf, di rn b nziıı nun la fı sını plc -t netı < nde 
>ır. ıtada sarfı ~nacak n ı r detmıştır. met.ted.ir. -~ ....... ....,.ı-. 

lnkta 10 tayyare bylıetm.işlenltr. 
İn.ı:iliz tayyareleri, Bttadizide -

İllgifüJer, pqla, .ı\lnun,-a üse
rinde miüeaddit lıiieumlar yap -
mı.Jar, birçnlı: aM:ed ı...Gefiere ha
sar yapm~lanbr. Alınanlar ıJıı ia
ı:iltere iizeria4e _......,,.ıu_ 

BEYoGJAJNDAKİ KOSTIWLLE& 
ali muavini Ahına Xmık dü.ıı 

ııe<:• Beyoi)uadak.i t.fti. ıcriıı.ı. • 

Perapala• ile dii:-er hnn old ve ' 
mü~sesrlcriıı mdhnllermd~n l'!dİ 
sı>dığmı görmüştür. Me hallMin 
de p~~ 'eklinrl.- •ivnh Jıt.ılr 'k .. ' 
rjanma-. Ja)7· 1d ftindca bun - l 
lara ihtat" yapılmı~ 
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l ASKERLİK BAHiSLERİ J "l,_-_s_P_O_R____.I ~-.:ı::.::=.-::=ın.o~ _, •0111&1 llaııizyol~n Metme Umum Müdürlüğü llinları11 
uzu N :r~~ :::= :· Dün k o c' HE L M o B LE u 2 Birinciki11u11dan9 Birincikanuna kada; 
Menzilli =;.,~~.mehafilisul<anaati maçların Mabtıelif batlaı:_~-~k.acak vapurların İ8İmleri, k•IkıŞ 

- Böbreklerin ça.Jıı,mak Jaıdr<!otim lrltmr. Kadın, mele ldrM 2lCll\lııiklıar IJiin Ye _..eri Ye kalkacakları rıhtımlar 

T 1 Flander cephesindeki kol.av mu- ) op ar vaffakiyetle Fransayı. istila eden n etı•cesı• eııki w yeni ~ -ne iiıühabmı, bel ağrısını, ak sık g ham Uttma -Salı 12 de (Gilııe7su), P•rşembe 12 d• (Karadeniı 
! Alman umumi karar~; :vine böy- idrar bozıruH< ve boızarir.erı yanmak halJıeriDi giderir. Bol idrar temin ve Pazar 16 da (Aksu). Galata nhtımındaıı. 

Müdafaa ve taar
ruzzda topçu 

kuvveti 

'le bir baskınla İnıtiliz anavatan a· ede!'. İdrarda kmnlann, meııaıııede ~ 1ıesekkil11ioe mlni olur. Bntm luıttma - Salı 18 de (Konya), Cumartesi 18 de (Antalya) · 

dal d 
..__, !Dün Kadıiı:n.. ve Seref stadla~ DİKKAT: HELMOBLÖ :id:ruınrn temizliyerejr; mavi!qtiıia. S k arını a ...... avca ele ııecireceitini ~· ·~ Sıhhat VekA!etiıniıı nıh.aılııru halscfu. HER ECZANEDE BULUNUR. ir eci nhtmundaıı. 

besapJmrus, aradaki 33 kilomet • da liıı maçlarına devam edikli. 
relik denizi de husufil vasıtiılarla Seref stadında ilk mac Bevoiiu 
aşarak mot.örlü AJ.man tımalannı sporla Altmtult arasında >di. Be- ------

ın• 
M~a Uttma -Pazartesi, Salı U.50 de, Çarşamba, Perşembe, er.; 

18 da (Trak). Cumartesi 14 de (Marakaz) ve paı•' 
9.50 d• (Tralı:). G&lala nhtımmdan. ) 

. ~ '~ ıc.oıt • muka'bil sabile çı:kamıalı:, Londra- voikısı>or Altın~a ha:kim bir o-
.' ), işııal etmek! yundan sonra Hk lıaftavm ve ilrin-

İnl!iliz donaımıasımn cilıanşü • ci haftaymda üç l!Ol atarak devre
mul söhreti hesaba katılmadan ileri nin sonlarına do~u penaltıdan bir 
sürülen bu dü~ kısa iblı' dene- '101 kazanan Altıntuğluları 5 - l iti-

İstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Ziraat mektebinde mn-cut 33 ton kaplıca acık artt.Jrmaya konmuıtur. Mu

hammen bedeli 990 liradır. İhale 9/12/MO pazartesi günü .. at il de mektepte 
yapılacaktır. İ:iteklilerin belli günde yüzde yedi buçuk t~m.inat paralarile birlikte 
mektepteki komisyona mUracaatlan. Şartnamesini İstanbul Ziraat müdürlüğünde 
ve mektepte mutasiplik:te görmelerJ. 

B•IMI- ı..ttaa -Pazartesı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (~ ""' ..., 
Galeta nbtmımdan. .A1nca Çarşamba ve ..:umart 
20 de (Saadet). Tophane nhtımından. Bu kuvvetlerin 

teknik ve taktik 
bölümleri 

me safhasından sonra suva dÜ$tii. ıbi :mühim bir faıkla mağlup etti. 

IUnlıic• luıttı:aıl -Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıl,tırt' 1nd>l" 
İmnn hattına -Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın ·iı>l· 
ATt"ıalık lı.•ttıı... -Çarpmba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Mer> İşte, uzun menzilli ve çok mas- G. Saray • Beykoz 

Sirkeci nhtımından. 

~b:;:·~~G~ 
Son A vnıpa hatibinin teknik ve ı 

taktik sahadaki yeniliklerinden bi
rısi de topçu sınıfının taazzuvunda 
mütalea olunabilir. 

1914 harbıııde harp sanayiinin 
fevkalade inkişafına rai!Iru!n topçu 
sını.fının ııen.ş ölçude bir hareket 
sahası bulmaması bu swııiı 20 yı.J 
daha kendi mubi tinde kaı>alı kal
maea mahkı'.ım bırakmı.ştı. 

Bilhassa o zamanlar ııerek ıı;arp 
cephesınde J!erekse diğer cephe -
lerde bütün harekatın mevzi har
ibinc inkılap etmesi topçuyu mu
ayyen mıntakalarda muayyen he
deflere kar$! 'bellerunis bir ateş 
sistemine bağlı bırakıyordu. Fakat. 
BOn Avrupa haroinde, dölıüş sis -
terniPin harekat sahasında saat 
sür'at düsturuna dayanması, top
çu sınıfının ııerek bölümünde ve 
1?erekse vazi:felerinde de~isıklik -
lere sebep olmusur. 

Büyük harpten evvel topçu tes
ki!Atı hafıf ve aitır isimlecile ikc ve 
avnlır. hafif topçular alay ve liva 
birlikleri halinde ve (seyyar) if;mi 
altında teşkillenirdi. 

Fakat, 1914 harbinde veni silah 
olarak harp sahasına intikal eden 
zrmlı vasıtalar - zır!ı 1 ı otomobil ve 
tanklar - topçunun bu teşekkülünü ı 
bozdu. Daha küçiik cüzütamlar ha
linde piyade kıt'alar:na mülhak 

ı bir sınıf haline soktu. 
Yine tahkimatın ilerlemesi, -mev

zi hart>inin ihtivac:ları piyaC.e ha
'Vanı denilen topu da ihtiraa vesile 
oklu. 

Son AvTupa harbinin veni dö
~ ihtiyaçlarından 1914 harbile 
beraber t.oucu sınıfının yeni teşek
k u llerine bu arada uzun menzilli 
topların ate.:; kudret ve ıkıt'alarını 
arttırmakta mühim bir iımil kesildi. 
Fransanın Alman kuvveleri ta

rafından istilasından sonra Marn> 
&:ıhillerinin İnııiıterevc karşı va -
ııılacak taarruzlara hazırlaruna -
sında uzun rncnzillı top fikri ön 
vliında mütalea edileli. 

Almanlar tarafından icat olunan 
vı:ni tonlar, ııerek cap, ııere.k men-ı' 
zil, ı:erekse tesir itibarile cok is 
eöreceği hesaplanarak Manşın 
Fransız sahillerine tabive edildi
ler. 

Fakat, her silaha ayni ile mu
kabele tarzını di.istur ıttihaz eden 
Büyük Britanya İmparatorluğu da 
mukabil İnı;liz sahilini ayni tesir
de avni toplarla tahkim etmei?:i u
nutmadı ... 

A ians haberleri iki tarafın bu u
zun menzilli toplarla sık sı.k dü
ello yaptıitını bildirmektedir. 

Marı.şın Kale ile Tavmis ağzı a
rasındaki en dar mahalli otuz üc 
ltilometredir. Fakat iki taraf kuv
vetlerinin de buraya yerlestirdiği 
toplar 140 - 160 kilometre endaht 
saha ve vüs'asında bulunuyorlar. 
Acaba bu kadar uzak mesafelere 
a1es yapan bu silahları karşılıklı 
dizmek ve, her 'endahtı yüz bin -
lere mal olaıı bu toplarla saatler 1 

raflı olan bu topçu sınıfı. evvela 
Almanlar tar~ndan - eskiden sa
hil muhafaza ve müdafaası için icat 
edildiği halde - bir taarruz hazırla
ma vasıtası olarak kullanılmak is
tenildi. 

Yine ayni mahfillerin tefsirlerine 
J!Öre Almanlar; bu toplarla İnııiliz 
sahillerini ııünlerce bombardıman 
ederek topun ateş menzili olan 
(160) kilometrelik bir sahayı her 
metre murıı'bbaına birkac ton ce
lile isabet edecek şekilde kesif bir 
ateş altına aldıktan sonra ellerini, 
kollarını &allıyarak karşı sahile, 
hj,ç bir mukavemete rastlamadan 
varmak kararında idiler. 

İstila proiesinin bö>le havali he
saplarla basarılamıvacaR"ı anlaşı
lınca Kale sahilerine vc·rlestir;len 1 
ı.bu toplar da - tıpkc 1914 harbinde 
fevkalade tesir bekltnilen 42 san
timetrelik si"11lan bertolar l!ibi -
ebemm;yetini kavbeti. 

Su kısa mütalea ve tefsirlerin 
naklinden sonra toJ>Cunun buııün
kü harpte rolü ve buna göre bö
lümü bahsine 1?ercbilirlz: 

Toııçu, modern harplerde esas 
kuvvet olan pi vadenin ates n dola
yısilc harp kabilintini artt:ran bir 
sınJftır. Bu maksatla toncu b;rJik
lcri esk den oldui!u gibi büyük 
cüzütamlar halinde d<>i:ril, p;yade
ye mülhak kıt'alar şPklinde vazife 
ahnakıadırkr. 

Topçunun kendi sınıfı dah'linde: 
Uzak muhare\ı(o topcıısu. yakın mu
harebe topçusu kısımlarına ayrıl
masından baska pivadc birlikleri j 
tarafından kullanılan piyade topu; 
hafif. orta ve afrır pi\'ade havan -
!arı, ta .,·are, tank. defi tesekkül
leri e:ibi kı!ımları meYca:tur-

Kı'alnrın motörle"'n1csinden sor.
re. bugünkü haro:erde topcu. bil
hassa z;rh! ,·asıtalarn - tanklarla 
zırhlı o!o!nobiller - kr.rsı muvaf
fakin•Jc harbeden bır sııuf ı,aEni 
almıstır. 

Zırhlı fırkaları !.arekc'ten alı -
koYmak. a.cılmat"a. \ avıl:naC.a mec-ı 
bur etmek icin en müessir çare 
topcu atesi olduL'llna ve son harbh 
ilk büviik safhasın: teskil t'den 
Fransa muhareb.-.;ınde ı.:; luk top
ların 90 tonluk muazzam tanklara 
karşı müeı;sir ateşkri ile sabit ol
mustur. 

Hulasa: Modern muhareobede top-. 
cu sınrfının rolü bulun.ınakla be -
raber topruların da i!:tisas sahibi 
olması zaferi temin hususunda en 
bü,'Ük &mil tclıikki olunmaktadır. 

İste. İnl!iliz sahil batanalarının 
Mans kıv;sındoki Alman topcula - i 
rına baskın tarzınclaki ~a1volarile J 

ımühim zayiat verdirisL Inl!iliz toıı
cularının ihtısasına bir delil ol -
malda beraber kal'i netice\'i almak 
hususundaki İnl'iliz azminin mu
vaffak bir tezahüründen ibarettir. 

l11ZAR 
cPerde arkasında oynıYan

lar• ısımli tefrikamızı, muhar
ririnin rahatsızlıiiından do -
lavı buııün kovamadık. Oku -
\'ucularımızdan özür dileriz. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
ı .ff alifelşr Diyarında 
1 No. 59 Va2a11 : M. SAMI KARA YEL 
\: 

Napoli'nin fethi 
ve daima Macaristan tarikilc Al
manvava hücum eden Türk impa
ratcrlugunun himayesine sığ:nmak 
Ye bu sayede bir ittifakı siyasi ak
detır.ek lüzumunu derkederek İs
tanbula bir elçi gönderdi. 

Fransa kralı bu elçiyi sureta 
Türk imparatorluğu ile bir tica
ret mualı.edesi akdetmek ıizere ol
duğunu ilan ederek hafiyyen gizli 
rrıaksad;nın husulüne çalışmak ve 
bu veçhlle Avrupa luristiyan aha
lisinin husumetini tahrik eyleme
mek tedbirinde bulunm~tu. 

C!iinkii ol zaman bir hıri.stivan 

• • 
ıçın tedarikat 

imparat.orlujtlle akdi itilaf eyle -
yip di~er bir hıristiyan devlet a
leyhine yürümesi müUıış bir tah
rik olurdu. 

Filhakika birinci Fransuanın el
çisi, kralından aldığı mahrem emir 
üzerine asli maksadı olan siyasi 
ittifakı padişahla akdetmeğe mu
vaffak oldu. 

Fransa İspanya devletine tabi 
Napoli kr~ını fethetmek için 
uadişahı teşvik etmişti. 

Elçi bir ticaret muahedesi ak -
dine de muvaffak olmwıtu. Fran
sa hükı'.ımeti Türk imparatorluğu 
dahilinde serbeoitii ticarete de ı;a-

Kadıköy stadının ılk ma<;ı Ga- ı 1 
latasaravla Beykoz arasında idi. ftanbuJ B }edi • tt"' ı· 
Bevkozıuıar maca on kisi ile ·ba;ıa-1 IS e yesı an arı 
dı.lar ve pisbeten Sırı - Kırmızı 1 ~ !ardan daha ivı ovnıvarak hasım.. : r..----,_ .... .._..., ___________ .., .... ,...,... ...... _ .. z ....... .!I 

İzmir ıilr'•t luıttm-Pazar 11 de (İzmir). Galata nhlımında;ı. 
iıııaır ilin -lası- P•rşembe 13 de (Tırhan). Galata nhtımından. 

KOTı afi 
v~ .. Mlerltırl ••>ık•"• iter tllrıll - -fttla leldoıı ııwnartol !arına birçok tehlikeli anlar ııecirt- Tahmin iııı: 

tiler. Fakat acele ve şanssızlıkla _ bedeli teminatı yazılı Acentelerlmhden öiroı>Uebllir. ogU 
rından bir türlü gol yapamadllar. 3750,00 281,25 D•ırülAceze müessesesinin yıllık ihtiyacı için alınacak 25,000 kilo Galata. Bat Aceıa&ellfl _ Galata rıhtımı, Limanlar Umum l\1u<.url 
Devrenin on beşinci dakikasından çiy sut. binası altında. 42362 
sonra hakimiyetlerini daha eok ari:-~ 1525,00 114,38 Karaağ.aç mü~sesalı için alınacak 2 adet vinç, 1 adet iki tek.er- Galala ti•btıı • _Galata nht&m, mmtaka Liman Reisliğı biIJ.aJİ 
!ıran Bevkozlular nchayet 27 inci I !ekli demir araba, iki adet demir ayaklı çini masa, 1 adet do-1 altında. 40ı33 
dakikada Şahap vasitasile ilk ııol- j lap v• vinçlerd•n birinin yerine konulması. IJlrlı:ecl Şııl>e • - SUiı:eci, Yolcu salonu. 22740 
}erini vauabildiler ve netice deltis- Tahmin bedelleri ile ilk temlnaUarı yukarıda yazıli iıler ayrı ayn açılı: ok- •••••••mnasmnı=i:liı=•••mmm::rı••(llil;:H;ıl l __._ 

ed s s· hl l siltnıeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde gö- ~ 
m en arı - ıya 1 arın bütün 1 rulebilir. İhale !3/l2;940 cuma cünü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Ta- ----------------------------
ıtavretlerine raiimen dene l - O 
ealibiyetlcrile bitti. İkinci devre liplerin ilk teminat makbuz veya mck~ ıpları ve 940 yılına ait ticaret odası! 

vesıkalarile ihale &ünii ma.:ıyyen saatte dalın1 encümende bulunmaları. (11296) 
daha düzııün ve hı-!ı hamlelerle \ 
Beykoz kalesine sık inen Galata -
saraylılar 11 inci dakikada Gündüz 
vasıtasile beraberlik 14 üncü da -
kikada da Vi!M! Gündüz vasıta.çile 
ııalibivct l!<>llerini vaptılar. 1 

Gahbiveti ııarantileven Galata -
saravlılar işi ııevşettiler. Bu ara 1 
Beykozlular biraz canlanır 1!ibi ol-[ 
du. Fakat bir netice elde edeme -
diler. Devrenin sonhırında Sala -
haı:ldin ciizel bir vuru,şla Galata -

İşte Fransa ile yapılan bu itti
fak üzerıne padişah Napolinin fet
hi için trdarikata başlamışt:. 

Barbarosun hazırlad.ğı iki yüz 
parça harp gemisi, Napoli kr3ll.
ğıııın zaptı içindi. 

Barbaros Apolya sahillerine as.. 
ker dökecekti. Bu sırada da Fran
sa hükıimeti şimalden İtalyayı iş
gal etmek üzere beı; bin askerden 
ibaret bir ordu göndererek Lom -
bardiya kıt'as;na dahil olacaktı. 

Bu karar neticesi olarak Bar -
baros Hayrettin paşa otuz kıt'a 

harp gerı;isinden mürekkep bir 
seyyar donanma ile Akdeniı.e çık
tı. Doğruca Avlonyaya arnnet ve 
orada Baron Senblankar namın -
daki Fı·ansız Amiralinin kuman
dasında bulc:!lan on iki kıt'.ı harp 
ııemisinden iberet bir filo ile bir
le~tikten so'lı a ve on bin n~ferlik 
bir süvarı f?rkasını dahi n.ıkliye 
f.emilerinr. bindirerek yüz bt'aya 
b:.liğ olan donarunasile İtalya kıt
nsının Apolya sahillerine hareket 
ettı . 

Barbaros Otranto civanna gel
diğinde donanmasile getirdiği on 
bin Tür!< süvariııini karaya çıkar-

funda bulunan Ka•~ro ismindeki 1 
metin hL~:ı .siddetle muhasara al
tına. ald:. 

Türk süvari.,;i Kastroyu ikinci 
hüeurı;iarında zapteylL'di ve için
de bulunun eşyayı asker yağma 
etti. On bin kadar nüfusunu esir 
eyledikten oonra dahile doğru 
ilerleme~e başladı. 

Fakat, Fransa krdinın nıu~yyPn 
valutte italyada görC.nmey, il! -
mal eylemiş olması ve maiyeti fır
kasının kale teshirin~ muKtazı mu
hasara topları ve nakliye .!:ay'"' -
natı ve iılatı sairesi mevcut bu -
lunınaması y.üzünden Barbar.o.< 
askeri ııeri çekti ve padıı;ahtaıı al
dığı emir mucibince htdnbula 
döndü. 

Görülüyor ki, Fransa k,·al• beş 
bin kişilik ordusile ve top!arı'e 
Lombardiya ovasına inec~ı':i YH
de hareket etmem~ti. Bu sebeple 
süvariden mürekkep olan Türk 
kuvvetleri topsuz bulandukların· 
dan ve mekari hay\'anatı bulun
madığından İtalyanın ci;.~.;:•ne 
doğru yürüyüşlerinacr> vazgeç -
mişlerdi. Lakin, İtaıya sal'.'lierine 
çık.arak harple mühim lıarekit 

Apolya kıt'ası ~vvelce 'f'jrkler 
tarafmdan zaptolunmuştu. Fatih 
Sultan Mehmet zamanııı•la Gedik 
Ahmet oaşa serdarlı.O:ıle İtalya s .. 
hillerine sevkolunau bir a'rıanma 
Apolya kıt'asını zaptl"ylemişti. 

Bu kıt'a bilahare İspanyolların 
eline düsmüştü. Fatihin o.~lu Be
yazıt Veli zamanında b» kıt'anın 
istirdadına gidilmemişti . Yüz;;stü 
bırakılınıştı. 

Bu defa Fransa hükumetiııin 
müracaati ve İstanbula gelen te
firin teşviki neticesı olarak ;ıbu 
kıt'anın yeniden fethine karar .. e
rilip, tedarikiıt yapılmıı;tı. Bu ı.e
beple Barbaros Hayrettin paıa A
polyaya yollanmıştı. 

Fransızların ittifak rnucibıoce 
asker yollamaları icap cdeu~n 
yollamamaları ve bu ı;urPtle Türk 
süvarilerınin ve don~nmasnın g~ri 
dönmesi padişahın hiddetin! mu
cip olmuştu. 

Padişah italyaya ıkinci bir sefe
re hazırlandı ve bu seferi bqlı ba-
5lJla yapmağa karar verdi. 

Bu sırada Avlooya taraflanı.ca 
bir vakitten beri tamam edilmiyen 
bazı harp meselelerinin te1'Vlyesi 

t 
diği ariza "Padişah tarafından ka
bul edilerek karadan patiişah Av
lonyaya hareket etti. Barbaros da 
denizden harp gemilerile Av Jun
yaya yelken aıçtL 

Donanmayi hümayun yüz otuz 
beş adet kadiqıa ve baştarda ile 
vü.z kırk be.ş adet sa•r gemilerden 
mürekJcepti 

Türk harp gemilerinin bu ~e· 
fer adedi tam iki yüz seksten ;ı:ır
pa idi. 

Bo. iki yili: seksen parça 'l ürk 
harp gemileri Çanakkale bog3zın
dan merasimle çıkıp Ad~lur de
nizine dehşet saçarak açıldılar. 

Amiral Anderya T'orya Avlon· 
ya sularında dolaşmakla idl. Har
barosun gelmekte olduğunu haber 
alınca Misina limanın&. savuştu. 

Barbaros, Avlonyaya ıı~ldi. İtal
ya ve Arnavutluk sahi:ınd•' lazım 
geleP yerleri yakıp nl<tı 

Ve İtalyanın Apolya sahillerini 
lı:ökünden taradı. ita \yanlar sa • 
billerdeki ~ir ve kasabaları bı
rakı.p daltlara ve içerlere ka•. tılar. 

Barbaros Korfuyu muhasr.ra et
ti. Sonra Adalar denizinde İtal • 
yanlara mensup yirmi beş adanın 

Devamı vu> 

sarkılar. 
20,15 Radyo ııazetesı. 
20.45 Müzik: San sololar_~tel<Iefl 
21 00 Müzik' Dınlevıcı 1 bi\'eil 

· · rI< ter 
ıı ,ao Konuşma: Gene 1 

5ua•• , 
21 •5 Mü" 'k· Radyo orJ<e ai3~ . zı . ·arı. J. ı. 
22.30 Memleket saat a'_ talı''' a 

ba·berlerı. ziraat. eslıaJl'I (fiatl 
kambiyo - nukut borsas' :Pi 

22.45 Müzik ıca.z0arıtl · 
23.25 Yarınki prol!fa.ın 
23.30 Kapanış . 

r.;;;~~.,,...;;~:-:rrıal 
Dr. Hafız Ce.~ 

LOKMAN JJEIO ssrS1 
I DAHİLİYE ~ri)'l'Ellı\ 
1 Divanyolu ı04'f<I' ~ 
Maa.yt"nr sa.a.tltri: 2,S • 6. 
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