
SAYISI • 

5 r • 

PER MBE 

5' 
1 inci KANUN 1 

SA.yı ı 1346 Telefo.ıı.: Bqm.aharrir: ZOl27 - İıhıre Müdiirti: zr.ıoo 
İstaııhal Nw niye No. 54 

En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi s.hip - Bqm.aharriri: 
.l!:TEJrl İZZET BENİCE 

YIL: 4 

ltalya kendi 
• • 

fının care•ını 

dGfüne~ek hale 
• • • 

gırmıştır 

Ballranlarda •Ükün de
vam ettikçe, Almanlar 
ba sükünu ihlal etmek 
rıaz.iyetine geçmedikçe 
ltalya Yunaniatan kar
ıuında yalnız; kala -
caktır. Ve .. Almanya
Jan yardım istemek 
İmkanı artık ltalya için 
kalmamqtır .. 

~: ETEM iZZET B~lCE 
~ 
111ııllıı ordusaaun muzafferane 

'ti)e~ışi bütün cephelerde devam 
'iıQr, Bu ilerleyi§ en kısa za -
'ıı 4- İtalyan ordusunu Arna -
~İ)~l<ı.., söküp atmayı istihdaf 
~· Yunanistanın menfaati 
~ıı. clır. Bunun içindir ki, Yunıın 
1ı,,:-u her türlü be~eri takat ve 
•~ sarfederek tabiatle ve 
~ıı; llt ile bu kış ayları içinde 
lı. ı...nanda çarpışıyor. 

lııq l~ıın ordusunun daha ı;eri ve 
~ lıııtlarcia tutunup tutuwıuııya
~iJ'.•nüz kat'i "'kilde mahinı 
~ ""t. Ancak, muharebenin la
~ltiği seyir ve inki~af llalyan 
~ t Veı:ıı.etinia her glin biraz da
~~Vtediği~ ve yıprandığını gös
~~lttedir. Italyan mağh'.ıbiyeti 
~i-~ Balkanlarda sirayetini ön
~ Cibi İtalyanın Almanya na-

ıl.tki mevküni de herhalde 
'1 '-tsınış bulunmaktadır. Bal
~lııtdaki son Alman siyasi ta
~Q akamete uğradıktan sonra 
~ <laıı doğruya ıtalyan ordu
,liıı, lı~ Alman yardımlnlll vukuu 
~•li de zail olmuştur. Her -
' na11uuı1ara bakim olan şim
,,sllltiın devam ettikçe ve Al
lt,1•r bn sükilnu ih'.'ıl etmek va
~"1.t geçmedikçe Jtalya Yuna-

t' karşısında yalnız kalacak
lıtııı'alya, Almanyadan yardım 
~r eı. imkanını da artık kay bet
\ı..1t Ve böyle bir yardımı iste
\tı, İtalya için Arnavutlukta 
'~ olmaktan daha acı, daha 
~lıl Ve elim bir akıbeti peşinen 
~ ID.evzuu halini a~tır. 

'ıti u İtibarlı. milli haysiyet ve iz
i,; ltefsini küçük Yunanistan 
~1sııı.o1a koruyabilmek ve Al
~a nazarında mevkiini kıır
~1~ llit için İtalya bütün imkan -

1 larfedcrek kahramanca dö
~lıı. it l'unan ordusu karşısında 
~b, ı kalıuak ve haşhaşa muba
~.• devam etmek vaziyetine 
S'ıi"şttir· Ancak, askeri harekat 
iı;1 blllı.u şekil ve cereyanı ile Hal
\ <\ Çok aleyhine inkişaf ettiğine 't ~tıyatiğin İn&iliz - Yuuan 
~'-~ ltıtvvetlerinin tahripru iz- · 
tı, •hında fazlıı miktarda tak
,,. tıinıenleri göndenlmesine 
~ ıt_ olmamasına g<ire Italya 
'il ?~kül bir durlllll8 girmiştir. 

~ 
~lıt~ıuu Arnavutlukta İtalyaya 

ti~ .nıev'ut kılmaktan ziyade 
4' L,'li Uhıyeti takdir ve vi41eder 

~ıı.ı:llıelttedir. Mağlubiyet ıakdi-
~~t ltaJya yalnız Arnavu:luğu 
•"'- llıek.Je kalınıyacak, her sa-

' ~~ltt ltıanen ve maddeten sarsıla
'ltt-' Arnavutluk hava ve denız 
~-~1ttdeu istifade edecek İngilız 
''lıd tUeri ııünün hemen her sa
~ı,b~ İtalyayı ziyaret fırsatını 
~1~,1l•cekleri cibi Adriyatikte 

d;, ~ do'!anmasının barınması -
)11 

1tnkan kalmıyaca.k ye bir 
'•ı, 1•rsılmış olan donanma un
l.,1 ~1 lıirer birer Akdenizde İn

p' ~ı,~ ~p gemileri tarafından ya-
1 f j ~l' 1~ batırılacaldardır. 
/ ~.~ 2amanda İtalyanın Akde

~\ 
1
1 bütün muvasalaları kesil

ıt ~4~k•cak, Trablustaki, Habe~ı>
of ~ı ı, Somalideki Jtalyan ordu

"<ı~ .•~lık tan, · m alıe mesizlikıen 
~ I;~ kendilerini dağıtmak ve 
~qir olnıak vaziyetine circcek
!11 lı,,~ nu ıneyanda on iki adaların 
I.'.' i .' daha kısa bir zaman ıne
'lıL.,.k'~ınde teslım olaca;ı mu-
1,~t ~ tır. 
\ ~~~ alde hidistlerin inlı:işafı, 
'• ~ ~ Utlu.k.taki harp, Almanya -
\"i~ lrtın ve kızgın his, İngilıe
~ q;, .\~denizdeki hakimiyeti ve 

1~duriıcü huırlığı llalya için 
1,,, i·fkb 1 ..• d ı iih· s ı · a çerçc ·esı ıçın e 

~ ı ı,il ıl~ccğinden çok daha mii
ıı, dı,~ıcr ve siirpri>.I r hazır

tıı,; &örünüyor. 

Yunan ordusu 
dün Premedi 
şehrini de 
işgal etti 

Harekat ~unan or
dusu •~hine her gün 
daha müsait bir in-) w==~~---

kif8f gösteriyor j 

Dün ltalyanlar-: 
dan 500 esir 1 

alındı 
ltalyanlar Ayasaranda 

ve Ergiriden de 
çekiliyorlar 

Atina 5 (A.A.)- (B.B.C.) Dün 
gece neşredilen re.mi tebliğdır: 
Premediııin şimalinde, İtalyanla
rın şiddetli mukavemetine, zuhlı 
otomobillerle yaptıkları mukabil 
taarruzlara rağn1cn Yunan kuv -
vetl~ri ilerlemişlerdir. Premedl 
Yunanlılar tarafından işgal edil -
miştir. Düşman ağu zayiata uğra
nuş, 500 esir, 6 top, birçok harp 
malzemesi ele geçirilmiştir. 
Şimalde Pogradeçiıı garbine doğ

nı şiddetli çarpışmalar olmuştur. 
Yunanlılıır büxük muvaHakiyet
ler elde etmişlerdir. 

Yunan tayyareleri keşif uçuş • 
ları yapmışlar ve diişmau kolla -
nm bambardıman etmişlerdir. Bu 
arada bir İtalyan tayyaresi düşü
rülmüştür. Yunan tayyareleri sa
limen üslerine dönmüşlerdir. · 

Atina 5 (A.A,)- (B.B.C.> Atina 
radyoııu askeri vaziyet hakkında 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Ywuın cephesinde vaziyet 

Otomobillerini 
iyi maskelemi

yen şoförler 
Dün muhtelif acmtlcr
dc 13 §oför haki.anda 

takibata başlandı 
Isıklarını iyi maskelen"yen şo

förler hakkında sıkı takibat yapıl
maktadır. Emniyet memurları dün 
şehrin muhtelif semtlerinde ışık
larını iyi maskelemiycn 2504, 1810, 
2174, 1512, 1986, 2360, 1948, 2598, 
3100, 3660, 2138, 369J, 3101 plaka 
nun1at'a!arına sahip olan şoförler 
hnkkında kanuni takilıata geçil -
mistir. Kontrollere daha sıkı ıu
rette devanı edilecektir. ------ - ------------

Valinin şerefine verilen ziyafet 

Örfi idare o uıanı 
gazetecilerle kıymetı· 
hasbihalde bulundu 
"Türk matbuatı reşit bir kuvvettir, sansör 

hic bir zaman hatıra gelmez,, 

Gazetecuerin dün alqamki 

B. Vltfi Kırdarın İstanbul vali ve 
beledıve reislikı vazıfesınde ikincı 
vılını dold uru o ~üncıi. mesaı se
nesıne basması mWıasebetıle dün 
ıece Basın bırlii!i tarafından sere
öne .Parkoteı. de verilen zıvafet 
tam bu aile samimiyet ~ nesesi 
1Ç1nde ııe<ımistır. Örfi ıdare komu
tanı Kor11eneral Alı Rıza Aitun -
kalın ve Darti idare heveti reıst 
Resat Mimaroğlunun da ıstirak et
tıklen lbu toolantıda ı;ıazete bas
muharrırleri ve vazı islerı müdür
leri, l(Üzıde bir asker olan örfi ıda
rıe Komutanı Korgeneral Ali Rıza 
Aitunkalle ı;ok samımı hasb'lıal
lerde bulunmuşlardır. 
Zıvafetin nes'eli bir ~mda a. 

Hüsenn Cahıt Yalcın B. Lı'.ıtfi Kır
dann muvaf(akivetlı mesaısuıden 
bahsederek bcledive rcısımıze; 
•-Be. dıye ışlt'rı g· tecıl r ıçin 

klasik btr hücum mevzuu ıd Sız 
İstanbul halkını I"emrn.m ctm k~e 
bızi haslıca hücum 'e t<'nk t n ev
Zlr Jzdan da m!tı' rum z• 
d >:r, Lütfi K r oı •ı " • 
c:u.: le: 

ziyafetinden bir resim 

•- Bütün islerimizde daima el
birlij!i ile calısıvoruz. Her tenkidi 
müşterek maksada doğru bir var
dım savaI"'m. Benı bu voldaki var
dımınızdan mahrum etmemcnızi 
clilerım• cevabını vcnnıstır. 

ÖRFİ İDARE KOMUTANI 
DİYOR Kİ.. 

Müteakı.ben örfi idare komuta
nımız olıı:un sözlen ve kıvmetli 
hasbihallerı arasında' demıstır ki: 

•- Benım vazıfem Cumhunve
fuı ruhunu aynile temsıl ettınnek

( Devamı 3 üncü sahifede J 

Valiler arasında 
tayinler • 

yenı 

An.kara 5 - Açık bulunan Bingöl va
lilığine Httkkarı valısi B. Sadeddin, 
Ağrı valiliğine ~luş v.:ılısi B. Niyaz. 
G n:ıu~ane v3!1iğine Ağrı valisi B, Ha. 
JP ııari.len, Hakkflri vaiL vekah•tıne 

tic: i kay:nakamı B Rüştü u~ n e-

"Bizim milleti
miz milletlerin 
en büyüğü ve 
en şereflisidir,, 
Milli Şef Anka
rada Mülkiyenin 
yıldönümünde 1 
kıym ... ta bir hita· · 
bede bu undular 
Siyasal bilgiler •l\fülkiye• oku

lunun kuruluşunun 84. üncü ve 
yüksek tedris müessesesi oluşu -
nun 63 üncü yıldöniimü münase
betile, dün Ankarada Cebecideki 
okul binasında merasim yapıl.nıış
tır. 

Cumhur Reisi İsmet İnönü me
rasime şeref vermişler, Millet Mec
lisi Reisi, Ba~vekil, Vekiller, meb
uslar, devlet dcvairinden seçkin 
zevat merasime iştirak etmişlerdir. 

Merasime talebenin söylediği 
İstiklal marşile başlanmış, Direk
tör Emin Erişirgil bir hitabede 
buJunnıuştur. 

Direktörü takiben okulun en es
ki mezunlarından Ordu meb'usu 
Ahmet İhsan Tokgöz kürsüye ge
lerek hatıralarını anlatınıştu. O
nu takiben son sınıftan İsmail 
Soysal arkadaşları namına heye
canlı bir nutuk söylemiştir. 

• 

•• 

-

Yunan erleri şevk ve neş'e içinde cepheye gidiyorlar 

areye devre. 
s ı -hiyetler 

Sarhoşlar, halkın istirahatini bo
arar~~a zanlar, 24 ten sonra gürültü edene 
::~~;-:. ler, ahlaka uymıyan temsiller 

olunca.,. verenler divanıharbe verilecekler 

Bıından sonra Milli Sef, okula 
karşı besledikleri teve<:ciihün bir 
nişanesi olarak kürsüye gelmişler 
ve talebeyi irşat eden kıymetli 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Jşık:ar hakkındaki 
karar kalaırı.~cak 
Işıkların söndürülme ve mas

kelenmesi hakkındaki k&rarın tat
bikatına ~·akın bir zamanda fasıla 
ver1lcccği öğrenilmiştir. Esasen; 
halkınuzı pa><f konınmaya alış -
tırmak ve tekmil memleketin ica
bında derhal ruaskclenmcye hazır 
bulunmasını tenıin etınek ınaksa
dıle verilmiş olan bu karar, nıas
kelcınc ve karartına tcubirlerinln 
tamam olduğıına kanaat geldiği 
anda kaldırılacaktır. 

Bunun için de lıiı· i l.ı ı,;üııe ka
dar tayya.relerinıiz şehrin üzerİn
den uçarak ışık sızıp sıznıadığım 
kontrol -edecekler ve raporlarını 
v~rcceklcrd·r. Raporların ıctki -
Jrinrlcn sonra netice n1fisbet gö -
rülürse tatbikata yakın bir zaman
da fasıla vnileccktir. Fakat her 
ev ve müessesede maskeleme, ka
rartn1a malzemesi her an hazır 
bulunacak! ır. 

Bir birahanenin ta
vanı çöktü 

Beyoğlunda Asmahınescitte 32 
numarada İbrahimin işletmekte 
olduğu •Ho<gör. birahanesine bi
tişik ve belediye tarafından yıktı
rılrnakta oJan duvarlardan sıçrı
yan taşlar birahanenin üzerine düş
miiş ve birahanenin tavanını rök
türmüştür. İnsanca zayiat yoktur. 

1 Ki SACA 

Etme.. Bulma 
dünyası bu .. 

Anadolu Ajansının Londradan 
naklettiği bir habere göre İtalya, 
Almanya hududunda tahkimat 
yapıyormaş. 

Birnn mahut arkadaşla k4nu
SUl orduk da: 

- Bu tahkımahn manası Al -
•ıauyanın gtlnLin birınde Italyaya 
iıınıesine m3ni olnıak gayreti nıi 
oluyor acaba?. 

Di)·e sordum. Gülerek ıu cevabı 
verdi: 

- E ... Olur mu olur"!. Etme bul
ma dünyası bu. Kendi halinde ve 
kcnfli malında ya~ı:\·an Yunanis-
tan1n ne ~uı.:u vardı:', • • 

Fil. e sanaryoların tetkiki de 
örfi idar te kil8tınca yapılacak 

• 
Poiis bu sabahtan itibaren örfi idare komutan

temaslara başladı lığı ile 
• ..,.-· r ..... •, r - I; ,· • 

Örfi idare 
ihtil~ar suçları 
ile de me}gul 

ol3bilece!c 

Örfi idare ilan edilen mıntaka
larda, örli idarenin devaını nıüd .. 
detincc-, örfi idare kanununun 2 in· 
ci maddesine tevfikan, polis sala
h ixet ve vazife kanununun 6, 13, 
H, 18, 21 incı maddelerindeki va
zife ve salahiyetler örfi idare ko
n1utaıılığınu devredilmiştir. 

Polis vazife ve salahiyet kanu
nunı•n IJ iin('ii maddesi ~udur: 
Halkın rahatını bozacak ve re-

ÇERÇEVE 

zalet sayılacak surette sarhoş o
lan larla, sarhoşluk halinde baş

kalarına tecavüz edenleri, mutlak 
civar halkın rahat ve huzurunu bo-

( Devamı 3 üncü ıahifede ) 

İktısat Vekili geldi 
lktısat Vekil, Hu.nü Çakır bu sa

bahki ekspresle Ankaradan &ehrimizeı 
gelmlştir. 

Mec.ise reni Lir 
layiha verildi 

!\.1.illi korunma kan~unun ihtiklira 
mUteallik bUkutnleri tatbikattan alı

nan neticelere .;öre tadilı 1çın icap eden 
lAyiha ~1eclise verilmıştır. Bu 18yiha
ya göre Orfl idare olan sahalarda bu 
Jdare ıhttkö.r ıuçlarile ·meşgul olabile
cektır. 

Harfler ve mefhum ar 

Diğer taraftan fiat kontrolleri en zi
yade lilzumlu maddeler ti.Zerinde tek
sı.f olunacakhr. Kaput bezı, basma, pa
muk iphği, bütün gıda maddelerı, lAs
tik, çivi gıbı moıddcler bu meyandadır. 
İstanbul gıbı btiylik pıyasal.:ır daha sı
kı kontrol edilecek ve yeni fiat kontro
lörlerı alınm:ııc üzere pazartesı günü 
b ır toplantı yapılac:1.ktır. 

ASKER, GÖZİLE 
.~ E•P H_:E,'0~ !E R 

Ayasaranda, Pre· 
medi ve Ergiri 
Bugün de Yunan .. İtalyan 

t'ephesindeki unıtuni ,-aziyetin in· 
kisafını se:yredclin1: liar yağı~·or, 
her taraf ('.ınnnr ic.inrlc .. (favanın 

f Devamı 3 Ü'lcu sıı1ııfede) 

Menfaat ihtiraıı, ihtiras 
hayali, hayal viıhimeyi, VA• 
bime entrikayı, entrika ri
yayı çağırdı. Bir araya ıel
diler. Göğüılerine, marka 
diye isimlerinin ilk harfleri-

ni işlediler .•• 
Meydana ne çıkıa iyi?, 

Yukarıdan aıağıya do~ 
okuyunuz!. 

Menfaat 
lhtiru 
Hayal 
Vahime 
Entrika 
Riya 
Betinci kol iftirayı, iftira 

tete'ümü, teıe'üm ahmaklı-
ğı, ahmaklık rehaveti, reha

vet akameti, akamet fela
keti çağırdı. Bir araya gel
diler. Göğüslerine, marka 
diye iıimlerinin ilk harfleri
ni itlediler .•• 

Meydana ne çıksa iyi? .• 

NECiP FAZIL KJSAXUREK. 

Yukarıdan aıağıya doğru 
okuyunuz!. 

Beıinci kol 
İftira 
Teıe'üm 
Ahmaklık 

Rehavet 
Akamet 
Felaket 
Tedbir ümidi, ümit rahatı. 

rahat kararı. karar İmanı, 
İman yekpareliği, yekpare
lik ebediliği çağırdı. Bir ara
ya geldiler. Göğüslerine, 
marka diye isimlerinin ilk 
harflerini iılediler ... 

Meydana ne çıksa iyi?. 
Yukarıdan aıağıya doğru 
okuyunuz!. 

Tedbir 
Ümit 
Rahat 
Karar 
İman 
Yekparelik 
Ebedilik 

c 



• 

Hava gazi 
aboneleri 

KOCAKARI 

iLACI 

Üniversite tıp tarihi ensti· 
tüsü, hazırlanacak bir eser i
çin e .. ki ilaç nevilerini topla· 
mağa karar vermit·· Şimdiye 
kadar da 500 cins kocakarı 
ilacı toplanmıf .• Merak ettik: 

Saatler uaslı bir kont
rolden ıeçirilecek. iste• 
yenler maktu Ücrete 

Bugünkü çocukların 
oyunları 

Oturduğum evin arkuında ı:e

niş bir arsa var. Akşamları, tatil 
günleri, mahallenin bütün çocuk
ları, bu arsada toplaDarak, türlü 
oyunlar oynuyorlar. İJk günler, 
bu oyunların ne olduğunu anlıya· 
maınıştmı. 

Acaba, bunların içinde da't"ul 
tozu ile minare &'Ölgesi V&r 

mı?. 

UYUZLARA 

GÜN DOGDU 

tabi olacaklar 
Ölcü ve ayarlar bıısmüfettişlij!i; 

İstanbul. BeY'Oilu w Kadıköy ci· 
hetlerindeki havagazi abonelerinin 
saatlerinden 3 yıl evvel mühür -
lenmiş olanlarının esaslı birer şe
kilde muayene edilip bozuklu~ 
'bulunanların yapılarak mühürle • 
rin kiiımilen deıtiştirilıınesini hava
gazi şirketine bildirmiştir. Bu su -
retle mühürleri dej!işecek •aatlerin 
sayu;ının üç bini bulacağı tahmin 

Şehir meclisinde hot bir edilmektedir. Saat yoklui!undan 
teklif yapılmıf. Uyuzlar için, yeni abone!.,,- isterlerse maktu 
ayrı tedavi istasyonları, ayrı s;ırfivatı usulüne tıibi olacaklardır. 
hamamlar tefriki istenmif.. İDDİA VE SİKAYETLER 
Bilmem nakil vasıtalarında Beledive makine subesi müdürü 

mühendis doktor B. Ertuıirul İsda ayrı yerler temin edilecek 
• 
7 

tan bul havaııazi şirketinin kakırısi 
mı·· az kömür kullanarak. müsterlleri 

Hastanelerde sıra bekleni- fazla gaz sarfına mecbur bıraktıi!ı 
yor. Hamamlar hıncahınç, hakkındaki bazı iddiaları fenni şe-
tramvaylar malum.. kilde tetkik etımi•tir· Netict>de i<i-

0 halde İatanbulda rahat dialar tahakkuk etımisti r . Günün 
. •. bazı zamanlarında gaz tazyıkının az 

yaşamak ıçın uyuza tutulmak- j verildii!i hakkındaki sikavetler hu-
tan ba,ka çare yok!. susuııda da şirketin ehcmmivetle 
MEGER SEBEBi nazarı dile.km celbolunmustur. 

VARMIŞ!. 

Bu s.ıbah arkadatlar fU 
fıkrayı anlattılar: 

Muallim bir talebeyi derse 
-Jtldırm.ş . . Sormuı, sormuı; 
hiçbir fey yok .• 

Hoca kızmıı: 
-:; Oğlum, neden bilmiyor- ı 

sun •• 
Talebe, boynunu bükmÜ§: 
- Efendim bugün çift nu

maralar çalı§ıyor, benim nu
maram 431.. 

TRAMVAYLARLA 
DOSTUZ 

Diğer taraftan idare ücretleore 
zam talebinde bulunmaktadır. 

Oımnmak için gönderilen 
kitapların sahifeleri bile 

açılmamı, ! 
Talebe ve muallimlerin okuvup 

istifade etmeleri için Maairf Ve • 
kiıletince her yıl muntazaman 
mekteplere gönderilen muhtelif 
mevzulardaki kitaplardan ekseri -
sinin; bazı mekteplerde sahife -
!erinin bile açılmadan öteye beriye 
tıkıldıih. bir kısmının da ara sahi
felerinin kayboldıı.ğu Maarif Ve
kaleti müfet~erince yapılan tef -
!islerden hayretle anlaşılmıstır. 

Geren gün, kendisini bu arsada 
oynarken sılr. sık gördüğüm bir 
ahbap çocugu evimlıe gel~ti. 

- Bu oynadığınız eyvnun ismi 
aedir, dedim .. 

- Kovboy!. 
Çocuk, Kovboy oyııııınnun bütön 

tekniğini anlaftı. Meğer, bizim 
mahalle.ıek.i ilk mektep çağındaki 
bütün çocuklar, bir reisin kuman
dasında, bir teşkilata (!) bağlı 

imi~ler .. Hepsinin birer demir, te
neke veya tahtadan • apsül taban
caları, uzun men::lilleri. kenıend a~ 
mağa mahsus ipleri. bazılaruun 
huswsi şekilde yap,fmış pantalon· 
ları \.·ar. 

Oyunda, hiç türk~e konuşnıu. -
yorlar, garip bir takım kelimeler 
tela[fuz ediyorlar, ağızlarile si -
lih sesi taklidi yapıyorlar. AldıkC 
ları e"iirleri, iple ağaca bağlıyor -
lar, ai(zına mendil tıkıyorlar. 

Sonra, aradabir acı bir çığlık 
du~ luyor. Bu, öyle bir sayha kı.: 

Bıı. Tarzanın vahşi hayvanlara 
verdiği işaret imiş. 

Çocuk claha bir hayli izahat ver
di. Silahları atıp nasıl ve ne vakit 
yumruk diiellosu başladığını an
lattı. 

Bir de •'.\faskeli 12 !er• varmış. 
Bir kmm çocuklar. maske de y:ıp· 
hrm;slar. 

Hul5rn. 8, 9. 10, 11, 12, 13 yaşın· 
dnki bütün İstanbul çocukları, 
~imdi. hir Tarzan sayhası, bir Kov
boy oyunu karşısında mest ve ha-

rap oluJorlar. REŞAT FCYZ} 1 
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IBüÇÜK HAL.~RLER 1 
* Telgraf muhabere bilgisi olan 

Biz, bugüne kadar, türlü 
kahırlarını çekmemize rağ • 
men, tramvaylara kartı sade
ce dostluk duygularile müte
hauia bulunuyorduk. Onun i
çin, karşıdan gelen her araba· 

nın üst tarafına bakardık. 

Maarif Vekfileti dün bu müna -
sebetle mekteplere .bir emir gön
dererek bad<>ma tekr:ıil kitapların 
demlrbas defterine kavdolun.ınasıru 
ve listeleri yapılıp her kitap ~l -
dikce talebe. muallimlere bildiri
lerek verilmesini teblii! etmiştir. 

A vrıca bu kitaplar ciltlenecelder· 
<iır. 

orla mektep mezunlarından muhabere 
memuru alınmak üzere posta ve tel -

&raf idaresince bir imtihan açılmıştır. * Yüksek muaUim mektebinde bir 
yabancı dil muallimliği şubesi açı

lacaktır. 

Şimdi, birkaç gündür, bine
ceğimiz tramvayı tayin ve 
tefrik için, arabaların alt ta
rafına bakmağa mecbur olu
yoruz. Dost bata, diifman a
yağa bakar, derler. 

Sayın tramvaylar, sakın, 
doAtluğumuzdan fÜpheye diit
meainler. 

AHMET RAUF 

Çukur ve tümsekler 
Ko.ranltk sokaklarda gece yürü

mek kolay oluyor, diye, bir iddia· 
da bulwınıak tuhaf dü~er. Mu.hak
kak ki, kolay değil. Biz, bir kaç 
gün evvel, bu sütunda, cadde ve 
sokakların çukur yerlerinin alela
cele düzeltilmesi ıazını, her kaza
da. bu gibi yerler sür'atle tesbit 
edilmeli de:ni-ş~ik, zannediyC!' ... z. 
Bu i.:;, o kadar uzun boylu bir mas
rafı da mucip değildir. Daha ol
mamış, talı derecede bir iki yo
lun yeniden inşası tehir edilebilir. 

Bilmiyoruz, bu mevzu üzerinde 
henüz düşünüldü mü?. 

BURHAN CEVAT 

Er çorapları büyük olmalıdır 
Kızılay İstanbul mümessilli/iin

den: 
Kahraman erlerimize kl'lık he

diye olmak üzere muhterem hal
kı;mızın ı?etirdiği viin corao ve el
divenlerin çoğu küçüktür. Bun -
ları yapanların boylarını biraz bü· 
yiitmeleri ve alanların da buna 
dikkat ve itina etmeleri rica olu
:nur. 

Geri alınacak ekmek 
ruhaatiyeleri 

Bazı bakkallarla lokantalarda 
elaneklerın narhtan fazlaya satıl
dıi!l hakıkında vaoılan şikayetler 
üzerine dün 'lıeledive reis muavini 
B. Lı1tfi Aksov muhtelif semtler
de teftişler ;aı:ımıs ve 8 bakkalı 
cezalandırmıştır. Lokanta ve bak
kallarda ekmeklerin Yelevki narh
tan 10 para fazlaya olsa dahi sa
tıldığı görülürse birinci defasında 
ceza kt-silecek rkinci defasında ise 
ekmek satma ruhsatiyeleri )!eri a
lınacaktır. 

--0-

Kadıköyünde fotogrllf sergısı 
Kadıköy Halkevinde büvük bir 

fotol(raf ser.ı?isi açılacaktır. Eser 
vermek istiyenlerin eserlerinin ka
bullerine başlanılıınıştır. 

Son Tctgrarm Edebt Tefrikasa: 20 

üçük · anım Y vas el! 
·SELAMI iZZET SEDES 

Cahıt atı.dı: 
- Demek doktor Kili mucize 

yapacak kudrette. 
- Havır. fakat hilkat nizamla

rını altüst edecek kesifler yapabilir. 
Dimağ üzerinde yaptığı tetkikat 
bütün dünvada alaka uvandmlı. 

- Ne bicim adam bu? 
- Herkes gibi bir adam. Bod • 

rum katında. avuç içi kadar bir ıa
boratuarda calısır. 

- BevoUunda mı? 
- Havır, Cnı..aJof!lunda. 
- Su halde varın g;derim. 
- B;r diıhi ile konu.şacağır.= 

SÖ\'ledi'.!imi unı~tıDaYlllU ... Doktor 
Kiıfi dahidir. 

- Yan' deii. 
- Yaln z ahmaklar deli d!' ği l<lir. 
Bütün bu konııeınıılar müdde-

tince jale gözlerini kocasından a
yırmıyordu. Cahıdin göı.J:ıebekle
rinde yine şiımşckler çakıyordu, 
bakışları yine sabitleşiyordu. 

jaleye ~iırc roira başu1d~ • cre
yan eden sözlerin sıklet merkezi 
Cahitti. Doktor Cahitten bahsedi
yordu ve Cahit doktor konuşur • 
kcn ıztırap çekiyordu. Iztırap çek
tiği şimşek çakan gözlerinden, tit
riyen ellerınden belli idi. 

Sofradan kalkttktan sonra, er· 
kekler doktor Şükrüden ayrılma
dılar. Cahit Bayan Vefanın yanın
da kadınlarla beraber kaldı. 
Şükrüyü sorguya çekiyorlardı: 
- Demek sizin doktor Kafi mü

hlm bir ~hsiyet!. 
- Eğer ömrü vefa ederse mü • 

hını bir ~ahsiyet olabilir. 

* Alemdarda bir odada oturmakta 
olan Arif, Hayri ve Bürban isimlerin
de ilç arkadaştan Bürhan, diğerleri 7ok... 
ken odaya girip arkadqlarının birer 
kat elbiselerini çalmış ve satarken ;ra
kalanıp Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesine verilerek tevkif oltm -
muştur. * Şimdiye kadar Univer•lte talim 
taburuna hiç müracaat etmediklerin -
df'n ~ını!ta. kalmış olan talebelerin rek
törlüğün müracaatı üzerhıe tekrar ka
yıUannın yapılmasına bqlanılmıştır. 

* Görele, Köyceğiz., Vakfıkebir ve 
Bodrum ticaret odalarile Mersin hay
van bo~a~t işleri az olduğ'undan ka .. 
patılmıştır. Bandırmada bir zahire ve 
emtia alun, satım borsası açılacaktır. 

* Yaz saatinin tatbikine geçilme -
sjnden sonra sabahlar köprünün açılma 
saati karanlığa tesadü.t ettiğinden bü
yük vpurların. Halice girip çıkmaları 

müşkülata uğramıştır. Çünkü vapurlar 
karanlıkta köprü gözlerini göreme -
mekledırler. K'°(ıyfiyet viU\yete ve Mü
nakale Vekaletine bildirilip köprünün 
daha geç açılması veya kuvvetli lim. ... 
balar yakılması jstenilmi~tir. * Kız liselileri arasında voleybol 
maçlanna dün Eminönü Halkcvinde 
başlanılmıştır: Boğaziçi liseliler ile tu: 
muallim rneklepliler araı;ındaki maçı 

kız muaUim mektepliler 15-12 ile ka
zanmşılardır. Ereoköy ve Cumhuriyet 
.kız llseWeri maçında da Erenköy ltıı: 

l.iiehlermıiz 15 _ 13 galip gelmişlerdir. 

* Dün şehrimizden 800 bin liralık 
ihracat yapılmışlır. 

Bıraz sonra doktor Şükrü bayan 
Vefanın vanına gitmek üzere iler
ledi. jale doktoru gözlüyordu. Du
daklar-ııdan tebessümünü eksik et
meden, havadan sudan konuşu • 
yormuş gibi d :>ktorla konuşmağd 
başladı. Cahidin kendisine baktı.. 
ıtını bildiği için kocasının konuş
tuklarından şüphelemne.mesine gay 
ret ediyordu. 

- Doktor söyliyeceğim sözlerle 
dudaklarımdaki tebessümle ala -
kası yok. Mazur görünüz. Ben, 
benlik değiştiren, iki şahsiyet rn
hibi birini tanıyorum. Dikkat dok
tor, bize bakıyorlar. 

Doktor böyle mahrem itiraflar 
dinlcmeğe alışkan bir adam tavri
le itidalini baz.ınadı. 
Yavaşça: 

- Demek bilıyorsunuz? dedi. 
-Gördüm. 
jale gülü:m;,üyordu. 
- Uzun bir buhran mı geçirdi? 
Cah idin gözleri onların üstün-

devdi. 
- Birkac saatlik. 
- Ne zaman? 
- Bir sene evveL 
- Ondan :;onra? 

Otomobil 
ıastiği 

Hariçten getirilmesi 
için Ziraat Ba11kasına 

350 bin lira kredi 
açıldı 

Koodirıasvon heyetinin teklifi 
üzerine dün Ziraat Bankası emrine 
haricten otomobil. kamyon ve di· 
iter nakil vasıtalarına ıınahsus liıs
tikkr satın alınıp getirilmesi için 
350 bin liralık kredi vcrihn.iştir. 
SUD KOSTİK DE GETİRİLİYOR 

Yine meııkılr heyetin teklifi Ü· 
zerine hariçten Sud kostik müba
vaası için de Ziraat bankasın<ı tıes 
vüz bin liralık bir kredi verilmiıı
tir. Bu suretle her iki kredi mec
muu 850 bin lirayı bulmaktadır. 

---00-- --

Bir köpek kuyruğuna 10 
ku~U§ veriliyor 

Belediye reisliği dün kavma -
kamlıklara gönderdııi bir emirle 
serseri köpekleri itlilf ed:p lcuy • 
ruklarını l!etirenlere beher kuv • 
ruk basına IO kuru.s verileceğini 
bildirmiştir. ---o---

Berber düL:kanları için 
bi r "mir 

Müsleri!crin fa3ia olduğu saat
lerıi . b·zı berber dükkanlarn1da. 
kücük kız ve erkek müstahdem -
!ere de lıras işinin verildiiti gö -
rü!mustür. Ehliveti olmı.van ve sa- 1 
dece dükkanların tecııizliii'ıııde kul-ı 
!anılan bu kabil çocuklara kat'iy
ven berberlık vaptırılmalY'ası be
ledivc reislii(inden aliıkadarlara 
bildirilınistir. Ehlivelname alma -
mıs olan büvi.iklerin <lahi berber
lik rnpmamaları hususunda da sı
kı kontrollar icra edilecektir. 

3500 binadan fazla ~erefiye 
resmi alınacak 

Bazı semtlerde asfalta cevrilen 
caddeler, acılan meydan veya ya
pılan parklar dolavısile oralarda- . 
ki binaların lmmetlcrinin arttı!!ı 
. müliıhazasile belediyece fazla •se
refive resm' · alınacaktır. Bir kLmn 
da .,serefive resmi. !le veni tiıbi 
tutulacaktır. Bu kabil binaların 
te<bit oltmması iciu beledivı> <u
ibeleri faalivete ,::ecmislerdir. İlk 
partide bu kabil 3500 bina mevcut 
bulunmaktadır. 

POLİS 
YE 

!\-~ ARKEMELER 

Ne: 16 'Yazaa: RABMi YAICZ 

Deniz Fedaileri 
OSMANLI - iT ALYA HARBİNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR rv1UHAREBESI 

Son damla kanımıza kadar •.• 
Derne vapurile ~elen yirmi bin 

mavzer tüfeği, 6812 sandık kur
şun, hl')! yüz çuval elbise hemen 
vali vekili Besim bey ve kuman
dan tarafından halka tevzi e.ti.1-
midi. 

Trabluslu.lar bir tarafta• ma • 
halli hükı'.imetle birlikte düşmana 
mukabele etmeğe hazırlanıyorlar, 
diı{er taraftan da elaltında İta! -
yanlarla anlaşmış bulunuyorlardı. 

Vali vekili gemiden dönüp tek
rar jandarma kunıandonlığı bina
sına gelince vilayet erkanı ve ku
mandan n1erak.la sordu!ar: 

- Amiral ne isti.yor?. 
Besim bey; İtalyanların yerine 

getiriln1esi im.kin~·ız isteğini bir 
cümle ile arkadaşlarına bildirdi: 

- Yarın öğle nkti şehri teslim 
etmediğimiz takdirde bombardı
man baslıyacakm~ .. 

- - Şehri verecek miyiz?. 
Bu suale jandarma kumandan

lığında iizüntillü bir bekleyiş sa
ati gerircn bir avuç Türk, anava
tan topr3klarından binlerce mil u
zakta oln1a!arın:.. ellerL-ıde silih 
ve miidafaa vasıtaları hulunnıa -
maswa rağmen yiğitçe bir eda ile 
haykırarak tevap verdiler: 

- Hayır!. 

- Ne yapocatız?. 
- DüğU§~, tlöğü~e son dan1la ka-

nııuız.a kadar k!ir~ı kuj:ac~ğlı:. 
Vali vekili. gcnı~ rnıonu doldu

ran kabualıı;ı gözlcrile )of..ladı. 

Ortaya seslendi: 
- Belediye reisi nerede?. 
- Hiç buraya uğramadı efen-

dim. · 
- Onu bulun bana!. 
Belediye reisini arau1ağa adam 

kcşturuld u. 
J~alyanların aıı.i ta::ırruzuna uğ~ 

nyan şehirde bir avuç Türkün 
k.:ı~ılarındaki düşman donanma
sının tehditkar toplarına omuz 
silkerek müdafaa tedbirlerini ha
zırladıkları o sırada belediye rei
si Karamalllı Hasune paşa kendi 
ikametgahında bulunuyor. etrafı
nı saran adamlnrile birlikte İtal -
yanların ~hri işgali sırasında ken
dilerinin ne suretle hareket ede -
cck.lerini kararlaştırıyordu. 

Hasune ve arkadaşları ~ehri he-

1 
ınen teslim etmefe karar verm.İ§
JerdL 

İtalyaaların daha çok zaman ev
vel bol para dökerek satın aldık
ları hainlerin başında Hasune ı>.a
ta ile Kuloğlu ocağı milisleri ve 
~·erli ayandan bir çek kimseler 
mevcuttu. 

Hasunc paşaya adamların4aıı 
Mustafa Kefii gelip: 

- Vali vekili ile vilayet erkfını 
jandarma kumaodanlıı{mda bn
Juııuyorlar. Sizi aradılar. Oraya 
ça~ıyorlar. 

Haberini verince Ha~une paşa 
haini mel'un bir tebessiin1le du .. 
daklarını bü~tlü, nurıldandı: 

~ Bckle,inlcr .. Artık İtalyanla
rın c: ·ı .e geçmesi saat ıne . ..,clesi ha
line g~len Tı·ablustd. Osınanlı nü
fuzu ıncvcut değil. Benj evvelce 
Osmanlıların belcJlye reisi idiın. 

Şimdi; büyük İlal~ a knllığıınn 
Trablusgarp belediye reisi sıfatını 
tasıyorun1. Oraya gideıncm!. 

Ve .. şel1riu ne sureti\! te:)linı e
dileceği, te.'iliıu sırasınJa Hasune 
P"'ı" taraflarlarile yerlilerin İtal
yauları nasıl karşılıyacakları mü· 
zakcreye tlevuuı olundu, 

Komodor Hacı Ahmet bey vali 
vekili IJesinı beye gizlice 5.0rdu: 

- Lımandaki muhafız destro -
yer Sayyadıderya ile Derne va -
puru ne olacak?. 

- Bilmem?. Siz ne düşünüyor
sun1.t1? 
~ içerisinde on bir kişi bulu -

nan harp gemisi ile Derne t.rans
ponııu düşmana te.lim olmağa ic
bar cücccktir. Bunları düşmana 
teslim etmek hiç de doğru olmaz 
beyefendi .. 

- Ne :v:ıpacağız? . 
- Bana kalırsa; Sayyadıderya-

nın iki 4.6 lık topunu çıkarıp tab
yalardan birisine nakledelim ... 
Tekneyi tahrip ve Derne vapuru
nu da batıralım .. Bahriyeliler de 

1nüdafaa sırasında bizimle bera • 
her bulunurlar .. 

Çok ınüı;kül vaziyette bulunan 
Besim bey bunu tasvip etti: 

- Olur. Siz nasıl düşünüyor • 
sanız öyle yapınız!. 

(Devamı var) 

Bir kız iç in bir 
gence kıyan 
sabıkalı katil! 

AVRUPA HARBİNİN gün de kendini göstermektedir. 
ı; nıns:uım Avrupadaki r.ağlubi
vcti üzerine Suriyenin bal ve is
tikbali Avrupa harbinin birinci 
derecedeki mühim meselelerinden 
oluyot·. Suriyede bugün eheınnlİ· 
yetli bir surette geçen seneden -
beri hazırlaıımış bir FransLZ ordu
su var. Di~er taraftan daha evvel 
Suriyede birkaç sene buluumuş o
lan General Veygaııdııı tetkika· 
tınca Suriyenin yerlileri ara~ında 
iki nıUJıim cercyanLn tesirlerin ... 
dC'u balıo<.'<iilıyordu: Necıt hüküm
darı İbnissııudun kazaudığı mu • 
v•ffaki~ etlere takdirkar olanlarıa 
duyguları ve düşünceleri bu cere
yanın birincisini vücude getirmiş 
oluyor. İkinci cereyan da Irak ta
raftarlığıdır. Irak devletinin ba· 
tında bir zamaoıKral Faysal vardı. 
Yani ıeçeo harpten sonra Fran
sızlarla mücadele etmiş olan l'ııy
sal bir gün Suriyeyi bırakınağa 
mecbur kaldı. Lakin frakın gerek 
siyasiyatta ve ıerek ilmi ve edebi 
surette fikriyat sahasında Suriye 
üzerinde büyük nüfuzu olduğu 
nu General Veyp.nd da itiraf et
mektedir. Kral Faysal hayatta ve 
Bai<fat tahtında iken Fransızları 
d~ündüren şöyle bir mesele var
dı. Kral Faysal Irakta, kardeşi E
mir Abllullah Maverayi Erdünde
dir, Suriye Krallığına da bunlann 
bir üçüncü kardeşi ıetirilmek is
tenirse ne yapılacak!. BQylel~kle 
Bağdat, Amman ve Şam eski Hi
caz kralı Şerif Hüseynin üç oğlu 
arasında taksim edilince Arabis
tanın vahdetini Jıru.mııığa tqebbiis 
edilecektir. Bu harpten evvel Ge
neral Veygandı olsun, Fruısu po
litikasının başında bulunanları ol
ıun pek me§gul eden bir mesele
nin de bu olduğu aıılft4ılıyordu. 
Fakat Fransızlan Suriye ve Ara
bistanda o kadar düşündürmüş ol
masının diğer bir sebelti daha nr
dır: 

Fatihde Çır~ da Hüsnü isminde 
eskı bir sana vi ::ıektebi talebesini 
öldüren Rifatın muhakeme.si dün 
akşam bırinci ağır ce.ıada netice
lendirılın.istir. Hadise sudur: 

Rifat ısminde bir sabıkalı. tanı
dıklarından Hüsnünün bir kızla 
konuştUJ[unu görerek kızı kendi -
sine tanıştırmasını sövlcmiş ve id
diaya göre de. Hüsnü bunun icin 
Rifaltan para alınış. fakat ııece; 
kendi>i kızla beraber Sehzadeba
sınd.a bir sinemaya giderek fıUm 
sevretmiştir. 

Hüsnü ile kız sinemadan et.kar -
!arken arkalarına Rifat takılmış 
ve Cırcır ci,·arında Hüsnüyü cail:ı
rarak; •Kızı hemen )lana bırakıp 
sen buradan kirisi kır .. > demistir. 
Hüsnü buna razı olmayınca da, 
Riiat bıcai!ını cekerck zavallı !!en
ci öldürmüştür. Mahkeme. Rifatı 
18 yıl hapse mahkı'.ım etmis. fakat 
sabıkalı olduihından bu ceza 22 yı
la cıkarılmıstır. Sabık?~\ katil ay
rıca Hüsnünün veresesine 800 lira 
tazminat da verecektir. 

- Bir llJ'Y olmadı iFakat korku
yorum. 

- Korku fena şeydir. korkma -
vınız. Biraz evvel konuşurken ona 
dikkat ettim, mevzuumuzu din • 
terken fazla asabi değildi. 

- Evet :mmıa .. 
Sustu. 
- Gözlüyor. seziyor! 
Doktor sözü kesti. 
- Bir fırtına daha ııe<;ecektir. 

Hava elektrikli. bunu farkettim. 
Fakat bu da bir sağnaktır. Esasen 
ben buradayım. 

jaleye scliım verdi ve ilave etti: 
- Lüzum görürsen doktor mu-

cizevi çağırırız. 
- Doktor Kafiyi!., Ciddi mi? .. 
- Çok ciddi. 
Cahit uzaktan karısı ile doktoca 

bakıyordu. Jale doktorun vanın -
dan avrılıp kocasının vanına sıe • 
lince C"hit hemen sordu: 

- Doktor $ükrü ne anlatıyor? 
- Son yaptıitın resimlerden bah-

setti. 
- Sahi mi? 
- Sahi mi ne demek? ' 
- Bilmem ... 
Bir•7. rl.üsündü: 

IDevamı var) 

YENi MESELELERi 

Suriyeye dair .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

.1 Parisin C5.ki polls müdürü Şi
yapın geçen gün Frunsadan Suri
yeye gelırkeu tayyarede nasıl öl
dügü az ~ok tafsilatile öğrenilmiş
tir. Bu ölüm vak'ası Şiyapın ph
siycti etra[mda ~imdiye kadar söy
Ieunuş, ~azılmış bir çok sözleri, 
yazıları hatıra getirdiği ııibi Su
riy<nin vaziyeti ve Vişi bükllıne
tinin h•linı de düşiindürmektedir. 
l"arisin eski polis müdürü 934 lie
nesi ~ubatının ı; ıncı günü Fransız 
paytabtında vnkua gelen hadise
lerden sonra bir kat daha şöhret 
kaıaıvnııb. 

Son senelerde lehinde ve aley
hinde bayii neşriyat görülmekte 
birinci eıelnıek itibarile değil, yal
n.ız Fraııııada, belki Avrupada da 
ilk. g>irülcn hep Şiyap olm~tur. 
Sağ cenah waf• tamamile clostu, 
sol cenah matbuatı da şiddetle a
leyhtarı idi. Nihayet sol cenah ik· 
tidar mevkiine &elince Şiyap da 
polis müdürlüpnde duramadı. 
Fakat buna mukabil belediye reis
liğine intihap edildi. Meb'us da 
oldu. Hul.ilsa sai cenah sabık pelia 
müdürünü dalına lutm:...tu.r. 

Avrupa kıt'asında mağlubiyeti 
üzerine artık Frans.ada başka bir 
de;.işiklik olunca &ağ ve sol ce
nahların mücadelesine de nihayet 
verilmek istendi. Zaten çok geç
meden parlamentonun da hayatı· 
na nihayet verildiği için arlık ild 
tarafın aleni mücadelesine i.ınkin 
kalmamış oluyordu. :Mağlubiyet 
üzerine işbaşına gelen idarenin 
Şiyapa mühim vazifeler vereceği 
tahmin edilebilir<ii. Nitekim ken
disinin Suriyeye gönderilıııek İs· 
tenmesi de bunu göstermiştir. Vişi 
hükumeti Suriyedeki Frans12 nü
fuzunu kuvvetlendirmek için Pa
risin eıki polis müdüriinü gönder
meyi münasip bulmuş olacak. Fa
kat artık Şiyap diinyadan gittiği 
için Sur1yede tasavvur ettiği icra· 
atı da kuvveden fiile çıkamadan 
kalmıştır. Bununla beraber Fren· 
suların Suriyedeki vaziyeti bu • 
gün çok söz götürecek bir mese
ledir. 

Yirmi senedir Fransanın Suri
yede karşılaştığı birçok haller ol
ınll!jtur ki bunların tesiratı ı... -

$imali Afrika. 
Atabistandaki cereyanlar ve 

bunlara karşı Fransanın alacağı 
vuiyet şİınllli Airikanın yerlile
rini çok meşgul etmekten geri 
kalmıyordu. Fransızlar arasuıda 
hep tavsiye edilen şu olmuştnr: 
Suriyede uyanık buluıım:ılı. Mnh· 
telif cereyanlara göre meharetle 
iş görecek adamlar yollamalı. O
rada k8lı uysal olmalı ve krb me
tanet gös.tenneli. Suriyede neler 
olnp bitlil\i şimali Afrikada dik
katle takip ediliyor. 

Bin senelik bir ııı'!, .. (.) 
Yazan: Ahmet Şükfll" 

1, s•U Almanya, Fransa ı t 

beklemcge lüzum bil~ gu 
ıl 

Alsas - Lorcn'i resmen 
mistir. Du suretle bır se 
beri, Almanlar ıle f P 1 ·' 
sında el topu gıbi bir O'~ 
olan bu memleket te<r•r 
ların ellerine geçme~ 1e;; 

Fraru;anın hczimetın 
Alman askerleri Str.ıı!Ju~ 
girdikleri zamandır kı 
bu sehrin tekrar Fr3n«L .. , 
m•'Sine muvafakat etoııl f" 
ma .etmişti. Almanl~rın·0 ,IJ 
verılen teminata raame rı 
Lor~n'i Fransızlardan ~c 
. t• k1 . ~·l·' . ıs ıvece erı tal·nl"'ın ~-... 3ı> 

kat Fransızlar, LJun..;.ı 3r: 
ırnüzakereler:nde bah'-' 1 ~ 
labılecei!ini zannc<l:\ ,r . 
sen şulh aktedilıııeıden e 
kcri isc;al altında L dun 

) -takanın ilhal-ı. ka ... L '1<t 
8 

hareket dc2'ildır. B ... .,ur. !'; 

nasvonal Sl•~valistlil..v 
mahsus ·bir 'ıu.'<uk teiak 
Ve Almanva. Fransa.''\ 
Alır.ıva · lüzı..m bile '' 
Alsas-Loren 'i il ha!·-= rtn:r 
memleketin Alrnııda•tır 
de tesebbüse gin,;mis•"d 
manlasttrma amcılives , 
mahsus kestirme ,..,! ıJe 
Alsas-Loren'in nüfusu. fi. . 

man ve k.ismen ue fr~~.ı 
sasen iki mılletin bu fil ıe·· 
urınde hak iciuia etın~fll 
s<>bep de buuur. Alsas- ııd~ 
manların e.lerind bulU oıJ 
ile 1919 s~ııelerı arus n~~· 
lekrtin Fransız olan il b";;ı 
ır:t.vı idaresine kar.:;1 ~ fıJf· 
mış ve Fram;a da pu pUP, 

kadderatı hakk,r.da ~ 
gi.\stermisti. Bu düa Nal< e 
yası, Alsas-Loreıı'i ı .... 11 
kalmıvor. Fran:..q fl ı • re· 
mazdan evvel, Alsas·L,t rl' 
lesini de halledivm·· \ ~rtl' 
berlcre göre. Al ıanY• e' 
Fransızlara. Polonvat·:1 .~ 1 
Fransa ya hicret etme!c \ 
mühlet vernıis ve l;u ~~._fi, 
nunda, bütün Frar.sız s(J' 
Loren'den dışarı at'11ı f."1"1' 

Alman\'anın Loren , 
hak\ındaki bu mu"mr e 
hükümetini "1Ü<klil b~, . 
ko,·acaktır. Çünkü AL0 • e~"" 
!asma politikası takıtl ed rır# 
kfrmet. sulh müzakerrlett 
sac;-Loren'i Almanvavtl .. 
i!e razı olsiı bile. bu rıı ıe~ıl 
baslamazdan evvel. meı1'1,.~ıl mnnv3va ilhakına mu,·a ... ıı' 

·· c8I' l!let. Esasen bugünku · ,,JI 
t•nr!a Almanyanın Al.ıt1 ~ı;r iktifa M('cei!i de süPiıe .9ı: 
ırörünüyor ki Almanva.;ır:, 
S<!nelik Alsa<-Loren rıır· ,..,. . 
iTil. bin senelik Fransı~. A 
halletmek i•tivor. YaO' v'" 
yalnız Al<as-Loren'i ,ırr.A!
mn·acak. Bir defa dah9 .1 
ren'i ~eri istivebilecek bl 1 . ~· 
nın dirilmesine mfın' rtP 
Fransızlar için Alsas·J)J ,+ 
vade endise mevzcıu 013 ~-;<ı' 
de budur. E•asen Al.r. 3~ 
İnı?ilterenin müllcfil<l ~ rıP 
idame ettir'l'IC'k L•tİ''"n .e {ıi' 
aleri de bu idL Halb~l<\~ı:Jl 
kümeli. 1870 ma~lübıYe8 j)I 
lan dairesinde Alınad' f 
aktedebileceğine inan 1e) 
Almanyasının bede! v\ ~ 
anlamazlıktan do~an b·1 ı o 
ki. Almanya bunun hat;.,, 
ı?eçen hazirandanber.1 ·v ~1 
karsı takip ettii!i polıtı 11' 
maktadır. Fransızlar 8°.t)~ 
!ar ki Almanva ile eirı> ttS' 
mücadele bir hayat rııeı 

0 
delesidir. Almanva ~sı;;&ı'. 
bircok Avrupa milletler,~ 
sızlar da havat hakktld ,.,f:(I 

""il kalacaklardır. Bunu •"' n'°' 4 
sızlar. kurtul usu Alırt8 Jıl • 
!asmak carelerinde d~b ~· 
yavı mai!lüp etmek t tfll ıı 
aramaktadırlar. An laf P ~ 
rini arastıran p0Jitik3rıntıl~ 
sili olan Petain, Allfl8tflrııı"~I 
ğüsmek. ıxılitikaSJnııı , ti'• 
lan de Gaulle karsıs~rıdh,.çl 
ısahsiveti itibarile. 5UP ell"~ 
büvük itimat telkin h 1sfır'• 
Fakat bu meselede ~· .,-e~;ı 
vade davanın ehem'ffl1 ı. r,· 
Esasen Nazi Alman'la> O'~ 
vasını rürütmek ve de e~ '«1 
vasını kuvvetlendirrı;,8rı• 
eün veni bir hadise cı ıe 
Lorcn Fransızlarının ~,.ı 
L?~en'in ilhakı da ~ 
bırıdır. ..1 

ı:ıı DJ~ İhanet eden karıfl 
0
1 1 

koca mehl<uırı rı •' 
Kendisine ihanet eeıe ıı•~ 

vadan Besiktasa kacJlflırı'~ 
vevi Besikt..,,ta amc~et 
bıçaklavıP öldüren a<l' 1.ıt 
dün birinci al!ır ce:u.ııırı~' 
av hapse mahkiiın ° 0ir 
si yenin Halil isminde t>O C:,, 
oovi$mesi AmnedıP ·ol 
tavirunde tahI~f s~~. 
zarı d.i.kkate ~ 



Sovyet deniz 
Ordusunda yeni 

rütbeler 
aı, l!""kova: 5 (A. AJ - Sterani: -
tııı fır.ye Halle komi.seri Amiral Kuz
~'.:ı.ov, s.on zaınaıılarda kara ordusun-
' da kabul edildiği gibi .denı:z zabit 1 

e rtıü.rettebatı itiri de yeni riltbe1er I 
~ etnnştir. Askeri hizmet mtiddedt
:1nt Yeniliyen deni.ıciler altın şerit ta
'ilcaktardır. 

logiltereye 2,5 
lllilyar dolarlık 

bir istikraz 
.,.~: • .. :y• ... dc: (.ı\. A,) - Ne• ./rırk Her1!d 
"

1bune, aşagıdaki haberi vernliştir: 
~!!~"Ve Federal banka r üdürlcri 
~ r~i~i B. &ccles, B;rleşik Aıneri
~· ln.gHtcl"eY~ 2,5 mil)tJr doıarlık 

Almanya ile Ro
manya arasında 
yeni mukavele 
Loııdra 5 (A.A.) - B.B.C.) - Ro

manya ile Almanya arasında 15 sene
lik blr anlaşma yapılmııı:tu· .. Anlaşma 
mucibince Romanya arazi kurutma ve 
sair suretlerle ziraJ istihsali iyi'eştir

mek. için tedbirler alacaktır. Yollar ıs
lah edilecek, petrol istihsali arttınla

calrtır. Alrnıınya Romanyaya para yar
dınunda bulunacak ve Romanya mah
sullerini., buhran vaziyetlni nazarı dik
kate almryarak evvelce tesbit edUen fi
~tlarla satın alınacaklardır, 

~ • ti , r • .., -.. .h ., ·· .,. 

ithal ve ihraç 
mıll2rının 
fiatları 

r .1Stikrazda bulunmasını ve İngilte- 1 
~1n de buna mukabil, b•ş sene müd- Dört vekilden mürekkep 
llt.ı ~ mü.stemlckelerindr elde edilen • k'I d'ld' 
'lııınlıırı AıneJ:"'koya verme.ılı taahhüt bir heyet tl'Ş 1 e 1 1 
~ esuı[ te161if etmı.ştir. Bu teklif, ge- Koordinasyon heyetinin tc ~ı üze-
.. ı>erş~rnlıe günü .Nt'vyork'la ban- .,n 
"'=r rine, ~filli kot·unma kanununun ... :; u:1-
binı}gsanayj n1üP ;:;e:;eler sahibi ve eko- c:u madde:.ine istinaden, ~laHye İktı"':ı~. 
Q.ıı Uer tara!Mdan_ y.:ı.pılan bir top- Ziraat \·e Tıcar~t Vekillerinden mii-

tıcıa ileri siırtilmüştür. 

Y uuanhlar Premedi 
şehrine girdiler 

!\ ( 1 inci ııalı.ileden devam ) 
%.~al6ınatı veriyor: Premedi va
lı 1nden şimale doğru ric'at '<den 

1 

t;;•ly~nların yolu üzerin_deki bir 
ı_ Pru tllhrip edilmiştir. Italyan -
\tr A!asaranda ve Ergiride de ric
lı. •dıyorlar. İngiliz tayyareleri de 
~İt1P._harekiitına iştirak etmekte • 
t, · "üslerinde bulunan 17 İtalyan 

YYaresi tahrip edilmiştir. 
SESSJZ TAYYARE 

S Stoklı9lm 4 (A.A.)- Stefani: 
/ 0nska Dagbladet gazetesinin Va
ı'n~ton muhabiri, Be;ler kardeş- ı 
1~tı~ buharla işliyen sessiz bir j 
İt tbınJa müteharrik bir tayyare 
!.;, ~.! ettiklerini yazmaktadır. Bu 
ı_;Yare, az havalı yii'<•ek irtifa
..:..• anzasız uçabilmektedir. 

rekkep oln1ak üzere, ithal ve ihraç 
maddeleri için fiat tayin etmek ve bu 
surelle tayin olunan tiatl:ırın ithai \"e
ya noksanına ihrac yapılmasını rrıc:n

etmek sal&hiyetini haiz hır heyet tıet

kil edilmi,:;tir. 
KoodiJlasyon heyet~ hüküınetçe ak· 

dolwıan mukaveleler veya ittihaz ed.i
len tedbirler dolayısile, bir malın da-
bili sat~ !latile haricl satış !iatı arasın
da fazla kiır hasıl olduğu takdirde, bu 
faz.la kardan Ziraat Bankasında fon te-
sisi itin Maliye, İkbsat, Zir<ıat ve Tica
ret Vekillerinden mili:ekkcp bir heyete 
salfıhiyet verilmesini tahtı karara al-
111.ıştır. 

Ziraat Bank.as• fon hes3plarının 

miktar ve v~ziyetini her ayın ilk haf-
tasında Ticaret Vekaleti veya Koordi
nasyon Bürosuna bildircc:ktir. Bu su-
retle tees!üs edecek fnıucır, Milli ko-
runrna kanununun 27 inci m(ı.ddesine 

istinaden Koordin<J.syon Heyetinin ka

rarile sarfolunarakttr. 

Valinin ~erefine Ye
rilen ziyafet 
( 1 inci s4hif~den dc-v41n) 

tir. Cumhuriyetin ruhu, her türlü 
kant'!ıi ted.birleri hakiki ihtiyacın 
derecesile takyit eder ve halkla 
tam bcraberhk ve sevJ?i icinde is 
~örrr.eıri emreder., 

Ali füza Artunkal bir meslek • 
dasın: 
•- Lİ2 yazılarımızla örfi idare

nin g-. '."elerine azami derecede fay
dalı oh1ak isli voruz. Bize verece
i!iniz tdirnat yok mu? Sizden irşat 
istiyoruz.• SuıZne karsı da şu ce
vabı vermistir: 

•-Memleketin selametine ve 
em~iyetine ait icapları takdir et
mekte hepimiz müsavi bir mevki
deviz. Hidbirimiz, kendi kafamızın 
dif(erlerimizden üstün olduğunu 
iddia edernevİ2. Ne yazmak, nasıl 
yazmak Jazım ııeldiğini siz de be
nim kadar bilirsiniz. Bu memle • 
kette hersev ve herkes resittir ve 
<ilııunclur. Siz. 'Türk basınını tem
sil edivorsunuz. Türk ııazetecilii(i 
memleketin rc<il bir kuvveti oldu
iıunu bbat etmistir. Türkiyedc san
sür şeklinde bir !ıkir hicbir zaman 
hatıra ııelemcz. cünkü ancak san
sürsüz ve hür matbuat kendisin- 1 den beklenen memleket vazifelerini 
favdalı bir surette görebillr.• 1 

Zi,·afetin sonlarına do,i!ru Basın 
hirliei mıntaka idare hevetı reisi 
B. Hakkı Tarık Us ark,Yla~ları na· 
anına; Valimizin ücüncü idare yı
lının .muvaffakivetlerini simdiden 
selfunlamış ve: 

•- Gerek ker.disine. ıı•rek aziz \ 
ırnisaCirlerim:ze sükranlarımızı ırös
ternıek icin hep birden icmek mü
saadesini istiyoruz• 

Diverek hep beraber icilmistir. 

17 kişilik bir 
beyaz zehir 

şebekesi 
Küçükpa1.arda ve Süleymaniye semt

lerinde esrar \"C eroin kaçakc;ılığı ya
pan l'i k;::;:ilık b;r ;lebekenin faahyet:e 

bulunduğu, En~ı"İyC't mudürhtğil ka
ça.kc;ılık şı.ıbcsince tesbit cdilnıiş ve 
bunların esrar ve eroinleri genç çı)... 

cuklarla sattırdıkl:ırı anlaşılmış, scbe
key~ mcns;,,..~l oli'lnl;ırın hc~i elle-rin
dcki m~~lc.: ı SUi('yn1aniye camii arka
sınrl:·ıki bir at"$ad:ı tcışlar ura~,ından çı

k:rn .. larken yakalJn~nışlardır. 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünd!n 

Gümrük/ erdeki sahipsiz eşya satılıyor 

~20 
~ 

• 

bili 
OPPAL 
MVC 

GB 

İNK 
DJ 

H 
Oto 
Bila 

bili 
200/-1 
1/16 
1266 
70 
bili 

1341 
1/100 

2/3 
bila 

Ki. Gr. 

24 

351 
577 
437 

489 

34 
181 
20 

adet 

500 
500 
000 

000 

000 
000 

500 
000 
000 

İhale günü 23/12/940 
KT 
bila 

JZ 
JAC 

CB 

MMYAF 

1/20 
•bila 

21/30 
1/20 

5120 
1/2 

2020 
10410 

1415 

2 
14 

6 
88 

9940 
o 
o 

000 
000 

000 

850 
500 
300 
000 

()()() 

700 
630 

ihale ıünü 24 - 12 - 940 
2na2 bila bila 1040() ooo 2
oa3 bili bila 4500 ooo 
~oa4 bili\ bıla 550 ooo 
<554 AH !\;il 3t:; 700 3
487 MAC 854/3 69 000 

<oas bila bila 700 ooo 
~~J-~ o 800 
1;,0?v 3375 000 
' 110 500 
•ası 7 650 

<157 
~6 
2ı2a 

~!6 

İhale · günü 25 - 12 - 940 
TMS 
MP 
LK 
RL 
lIF 

15592/93 
924 
284 

ın 

26-4 
28 
17 

123 

000 
000 
500 

200 

Dc~erl 
Li. Kr. 

68 00 

51 60 

157 
192 
144 

36 
08 
88 

H5 98 

174 03 
1038 60 

63 83 
143 44 
126 10 

9~7 40 
2723 17 

141 50 

357 00 
59 37 
55 75 

33G 50 

672 75 
59 65 
51 36 

6~3 20 
338 85 
105 77 

1962 80 
317 25 

54 20 
63 00 

420 00 
60 00 
60 00 

2811 30 
75 04 
51 84 

120 80 

Peyi 
Li. Kr. 

5 00 

4 00 

13 00 
15 00 
12 00 

12 00 

13 00 
78 00 

5 00 
11 00 
Q 50 

75 00 
205 50 

37 00 

27 00 
4 50 
4 50 

24 00 

49 00 
4 50 
~ 00 

49 00 
2"! oe 
8 00 

150 00 
24 00 
4 00 
4 50 

31 50 
4 00 
4 00 

21 50 
5 75 
4 00 

9 50 

Süs ve av köpeiii 

Aaba11 

hlmayei 
havvanat 

cemiyetinde 
Pamuktan donatılmıs erkek 3 
sa;ıkası 
Toz şeker 
Kesme seker 
Ai!ac cerçeveli teneke 
mağaza levhası 
Vernikli boya 

Bitüroen 
Ağaç kundura civisi 

K.çıeşme 
Satıs 5 

> 3 

> 3 

• 3 1 
Kuruces.me 

Oto ic ve dıs lastii!i kullanılmış 3 
Bovalı vernik 5 
Müst:unel P. kilim 

Kendir ip 
Delinmis otomobil vayı 

Mat.baa mürekkebi 

Birvantin 
Paslı tabanca sariuru 
Paslarmııs toplu tabanca 
Demirden makineli oocuk 
ovuncaih 
Ates tuğlası 
Safi ipek mensucat 
Safi ipek mensucat 

Saray 1 
burnu 

1 
s. 3 

s. 3 
s. 1 
s. 1 
s. 5 

s. 5 
s. 5 
s. 5 

Adi demir tel sa~ 5 
Di.kenli derim tel • 5 
Adi demir cubuk • 5 
Sun'i ipek ıolii!i > 5 
Ağac metre (transit) 5 
Köhne demir mamulatı 5 
İpek mensucat S. 5 j 
Adi demir fıcı Saravburnu 
Pamuk ipl:~ı S. · 1 
Glase oğlak ve keçi derisi S. 1 

Bir vüzü bovalı ka~ıt 
Örme pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 

K. çeşme 
> 

> 

!Motosiklet aksamından de- > 

mir sele disli dinı:?il yatağı 
tel ve saire 

~ \'ukarıda evsafı yazılı eşya ü zprl~rinde gösterilen tarih)erde ve saat 13,30 da Sirkecide Reşadiye 
~t !>Si halı antreposu dahilindeki Gümrük sat;ş müdürlüğünde yalru z 25/12/940 günü satış Kuruç~me 
~1'J>osundaki ikinci satış komisy onu tarafından 154ll sayılı ikanun hükmüne tevfikan ve 2490 sayılı 
)~ l.ıtıda yazıh usuller dahilinde a çı:lı: arttırma sııretile sat,ıacaktır, 1 seklilerin belli günlerde ve saat 12 
ııı._~adar 2490 sayılı kanunda vazıh vesikaıan ibraz eyliyerek % 7,5 pey akçelerini vezneye yatı.rmoş ol
~barı lazımdır. İhale günilnden ev ve! 3 gün zarfında sabahları saat 9 c;lan 12 YS kadar eşyaları alıc;lar 
'arlarında usulü dairesinde gör ebilirlcr. Bu eşyadan maada her gün müteferrik eşya satışı yapıl • 

la olup listeler sakın ilAn tahta ..ında asılıdır. 11527 

1 

S024NSAATf 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Aj3!\Sl bültenlerinden 
alınmıstır.) 

Telhis ed~ıı: l\WAMMER ALATUB 
«Taymis:• gazetesi, Fransız Bat

vekii muavini Lavalin yakında 
Berline yapacağı seyahatten bah
Bederken, şu satırları yazıyor: 

•Söylendığine göre, Yunan ma· 
cerasından dolayı Hitler, Musoli
niden memnun değildir ve onu pek 
emin olnııyan bir ortak telakki et· 
mektedir. Hitler, mümkün oldu
ğu takdirde Lavale doğru döne • 
cektir. Çünkü, Akdenizdeki Fran
sız filosu ile Fronsız üslerinin İn
giltereye karşı aç•lan harple İtal· 
yadan daha mÜe8'iir olacağı ka • 
naatindedir. 

Peten i>e, Fransaya yapılan tek-~ 
lüler ne kadar müs~it olursa ol
sun, bir Bcrlin - Par:s n1ihveri 
ku ... ulması taraftarı dco;-.ldir. Hu 
şa~·ialar İtalyadan gtlen bazı kinı- ı 
selcrin verdıkleri haberlerle de 

Bizim milletimiz mil
letlerin en büyüğü ve 

en şereflisidir 
(Bırinci sahifeden detıam) 

sözler SÖl'leıni4lerdir. Milli Şef bil
hassa demişlerdir ki: 

·Arkadaşlar, 
Si> asal bilgiler okulu meınle • 

ketimizin idare hayatına her sene 
seçme uzuvlar yetiştiren en kıy • 
metli ınüesseselerimizden biridir. 
Diğer büyük ilim müesseseleri -
nıiz mezun verirken \'C tahı;iUe
rini bitirenleri hayata çıkarırken 
onlara serbest mesleklerde de ça
lışmak iınkinlarını veriyor. 

Fakat bu müesoeseyi bitirip 
çıkanlar, daha ilk günlerind~ ken· 
dilerini devlete vakfetmek kara
rile işe bn!flıyorlar. Serbest ha· 
yatı en za, •' ihtimal olarak gö
zönüude tutuyorlar. Ömürlerini 
millet hi:ımotiıı. bağışlıyorlar. 

•;\lemleketin idare hayatında 
milletimizin temas edeceğin.iz iş

leri pek çoktur. l\lcmieket mev -
ziıarının hepsine taallıik eden 
bilgHerj, size burada, cu iuce te
ferni~ tına kadar ,-ermek, hiç 
biriınizin iddiası değildir. Bu, si
zin ihtiyaçiar kar~ı>ında tesadüf 
ed<"cc~iniz nıevzuları öğrenmek 
ve- t:ınıınak için göstereceğiniz 

Orfi idareye 
devredilen 
salahiyetler 

( 1 inci sahifeden devam) 
zanları polis yakalar 'e evrakile 
24 saat içinde adliy~ye 'erir. 

14 üncü madde şudur: Şehir ve 
kasabalarda gerek mesken içinde 
ve ı:-erek bariciııde saat 24 drn 
sonra her ne surette olursa olsun 
cvar hal.kın rahat ve huzurunu bo
zacak surette gürültü yapanlar 

polisçe meııolunur. Bu yasağı din
leıniyenlere c:eza kanaııunun SM 
mcı maddesine göre takibat ya
pılır. Zabıtadan izin alınarak ya· 
pılacak düğün, balo ve müsamere
ler bu kayıttan müstesnadır. 

18 inci mad<le muclbince de{.,.,. 
kalade hallerde, ;.olisçe kendile
rinden şüphe olunan e~has bu hal 
kalkıncıya kadar polis ncıaretı al
tına almabılirler. :Line bu mad • 
deye gCire umumi, hust;si nakil va
sıtalaııua polis vaz'ı;yed edebilir • 

.Asker gözile 
cepheler 
( l inci •ahifeden det•a.m ı 

çetinliğine '"-'*ı.k Yıınan erl~rl 
Ohri mıntakasında, ele ge~irdil,le
ri • tokra dağından Elbasaım do~u 
harekUta de\.am ediyorlar. F:Jri..a\ 
ne de olsa, me\·sim ho:c.:-ekatın da· 
ha sür1atlc inkişafıııa n1cl ı..lan "er .. 
miyor. 

Berat istikametindeki hareket 
de ayni 5ebepten ağır iJerli)·cr. 
Bununla beraber, bü.f .in cephe 
boyunca, Yunanlıların ıtal) anla
rın mukabil tnarrıızlanru kıra kı
ra, her gün bir ilci bakim tepeyi 
ele geçirdiklerini g\irüyoruz. 

Bu nuntakada harekat ne kadar 
ağır da olsa, Premedi ile Ergirini.n 
,u bir kaç gün içinde J::len ordu· 
sunun eline geçınesine intizar edi
lebilir. 

Cenup bölgesinde de İtalvan 
ric'ati denm etnıel.tcdir. Yunan· 
War Ayasarandanın önüne varı

ınışlardır. Bu şehiz de bugün, ya
rın diişmek üıeredir. 

İtalyanların Arnavutluktaki 
kuvvetleri 17 tümen !arak tah· 
min c•Jilmektcdir. Fckat bu tii· 

te<-n·üt etm.~ktedir. 
Bunlar, ·ı..ılyanların Brenner 

huduıh:ı.ıbl,ı geçidi takviye et • 
mekie mqgul .,Jduklarıru d~ ila
ve cmektedirler. 

, ga~·rcte birinci dt.:rt!cedc baı;hdıı·. 

Bu hal ve vaziJ etin ve deva· 
mm takd"ri en büyük mülk"ye a
mirine aittir. 21 inci ınadde ise, 
matbuat kanununa göre alıwnış 
vesikası o]mak.sızw. i!:iıı ve abone 
kaydi için idare -.e e\·leri dola
şanlar, dola~tırı!an!Jr, şantajda11 
veya böyle bir hareketle dolan -
dırıcılıktan maznun olarak taki
bat altında bulunanların polisçe 
bu yold~ ç.·Lımaktau me11olun • 
maları hakku:dadır. 8 inci madde
nin D fıkrası, terbi~eye uygun ol
mıyan 'eya devletin emniyetine 
dokunacak oyun oynatan, temsil 
verilen yerlerin polisçe kapatılrnası 
Jıaı..".'.ındadır. 9 unru maddenin F 
fıkrası alıl:lka mugayir plak ve l 
filimlcrin, basma Jazı \.'e rcsin1 -
!erin polisçe almıp ta!:ibat yapıl
masına 1uütedairUir. 6 ıncı ınadde j 
de filin1 ve senaryoların kontrolü 

ınenlet~en bc~i ağır zayiata uğra
tıldığı için, artık onLırı keyfiyet 
degil, hattii kcınnti~·et olarak da 
hesaba katınaınak li:rınıdır. 

M ıLOTOFGN SEYAHATİ HAK
KI:•D.\ 6AZI YENİ MALÜ!11AT 

Londrada çıkan •Dcyli Hcrald• 
gazetc::.ini.n s:ya.;i muharri.rj Bit
ler - Molotof miılilatı hakkında 
şunları yazmaktadır: 

«i\lalotol, Berlin nıüzake..-eleri 
esnasuıda })itler tara(ındaıı teklif 
edilen taahhütlerden Jı;çbirini ka
bul etmemiştir. Ru haber, dün 
resmi :ıovyet nıabllllcri ile sıkı 
münasebeti olan bir nınkam tara
fmdan verilmiştir. 

Hitler ile yaptığı mülakat es
nasında Molotof!'ll Rusy anın is
tikbalde kendisini herhangi bir 
mcınlekcte karşı ihtilafa siirükli
yehilccek bir taahhüde girişmi~e
ceğinl sarahatle sô$·leJiği anlaşıl
maktadır. Söylendiğine göre. Mo
[otoi, Rusyauıu bir •ni.i!uz ruınta
kasile . ala ı:adar olnıadtğı, anrak 
bir •emniyet mıntakası. ile ala
ko.C:ur olabileceği noktasıııda ısrar 
ctr.ı:~tir. Moskova hükumeti, har
bin 6alkanlara ve bllhassa Türki
yeye yayı.lırutsuıa mıini olmak ar
zusunu izhar etnıiştir. 

;)lo!otofun Berlini zi arctinden 
sonrn Sofya ve Belgrattaki Al • 
nıan müm~sillerinin l.u ıneınJe
ketlerin lüi.kümetleriue Almaııya
nuı Sulgarlstanın ve Yugoslavya
nın ıaınaıniyetini ihliıl etmek ta
savvurunda buluıımadıt;ını bil • 
dirnıiş olına<arı dikkate şayandır . 
Ayni teminat l Jrklerc de 'eril -
miştir. Hitlcr söylendiğine göre. 
Rus kıt'alarının huduttan çekilme
sini nıcmnuniyele kar"'jılıyacağmı 
ihsas ctınjştir. l\tolotof, Rusyarun ' 
kendi ta;afından hududu tahkim 
ctmeğe devam edeceğiııi ve bu iş 
i~in gece gündüz çalışıldı~ı ceva
bını '\'erıni~tir. 

İNGİLTERE İLB TİCARET 
HAC:\-1İ!\UZ GENİŞLİYOR 

lliikümetimizlc İıİgiltere lıükü
mcti arasındaki ticaret Jıacmini 
ticari mübadelelerle ehemmiyetli 
surette arttıracak: anla~ınalara va
rılmıştır. 

Bu anlaiimalarıu ıner'iyeti müd
detince, 'fiirkiye ile İngiltere ara· 
sında yapılacak tediyelcrin Türk 
lirası ile ve İngiliz lirasının hali
hazırdaki rayici esası üzerinden ic
nsı derpiş edilmiştir. Ayrıca te
direleri kolaylaştırmak için hu
susi hesaplar açılacaktır. 
ALMANLARIN İNGİLTEREYE 
HUCUMLARI ŞİDDETLENDi 
Görünüşe ı:-öre, Bitler şimdi dik-

katini İngiltereye yapılan \aarnız 
üzerine teksif ediyor. Bu taarrux 
S-On giinlcrde şiddetini arttırmış • 
tır. llitler 9 son !evinde Münihte 
söylediği bir nutukta, denizaltı 

muharebesini şiddetlendirnıek ta
savvurunda olduğunu söyleınişti. 
Bitlerin ~imdi bu ) oldu yiirümek· 
te oldugu aula~lmaktadır. Alman
lar İngılterc)·e karşı yapılan de· 
niz harbinde bütün gayretlerini 
sarfetmcklcdirler. Dığer cilıatten 
Kuvantri ve Sutamptona yapılan 
bava hücwnlarile bu iki İngiliı 
şehrine ağır darbeler indirilmiş
llr. «Deyli Ekspres• gn2ctesi, Lond
rada da hasara ui,'l"amıyan bir tek 
mahalle kalmadığını yazıyor, 
Diğer tara!tan İngilterenin A· 

merikaya yapmış olduğu siııarişler 
bugün iki buçuk milyar dolara ba
liğ olmuştur. Bu miktar gelecek 
sene içinde dört milyar dolara va
racaktır. Şimdiki halde İngilter,,_ 
ye, Amerika taraÜ)ıdan kredi açıl· 
ması bahis mcvznu bile olınaın.ış
tır. 

YUNAN CEPHESİNDE 
HARP VAZİYETİ 

Şimalde, Pogradeç mıntakasm
da, şiddetli mn'•arebelerden son
ra, Yunanlılar yeni tepeler işgal 
etmişler ve esir almışlardır. Sahil 
~rnmda muharebeler YunanWar 

•Bu n1evzua tcuıas .._-dişimizin 
sebehi, ~udur: :\'liiesseseyi bitir
mekle, ilmin bıtnıedığini, ancak 
li.zıı11 olan bilgile!'i ~lde etınek 
için bunların size anahtar olarak 
verildiğini göstennektir. 

•Türk ınillcti i~inden yeti~i· 
yorsunuz. Türk milleti ,idare ha
yatınızda göı:eccksiniz ki, tasav -
vur cdenti~ccğinjz kadar ince 
görü 1~üdiir, güç beğenir ve kusur 
arar değildir. Elveriı· ki, \'azifcrle 
buhın~nların ciddı ve idealle ça
lıştıklarına kani olsun. 

•Milletlerin çok ınüt·adelet:i ve 
çok ~·..-tıcı oldukları hir zrunanda 
)eni Türkiyeniu . ~üksek. parlak 
Türkiyenin istikbaline hükmet
mek üzere yetişecek arkadaşlar
don, büyük hizmetler ve çok yük
tiek vasıflar beklediğimizi tekrar 
ederim. Bu ~asıflar. sizde vardır. 
Kanınııda vardır. Zira bizim mil
letiın.iz, milletlerin en büyüğü, eıı 
ser:flisidir.• 

Diğer tar~ftan İngiliı ve l:runan 
tayyarcle.ri İtalyanlorın ihraç li
manlarını müte:uaJ ;yerı bonıhar
dıuıan etmektedfrlcr. Arnavutluk· 
ta zaten n1ahdut olaıı bu liman
lardan, İal~·ar.larııı henüz i>tifade 
edtbildikleri liman Draçtır. Av • 
lonya da dahi! olmılk üzere diğ~r 
limanlar kuUanıhnaz bir h:ı~e gel· 
mi,tir. Arnahlluktaki 3011 bin ki
·şilik lıir itul) an ord..,,unu bir tek 
limanla iaşe etnıek. nu.ihin.m::ıtını 
ve sairesini yeti~tirn1.ek ;. a~ Ji mü~ 
kül olsa gcrekCr. 

baklmodadır, 1
· 

örrı idare ı.amınunun 2 inci ,Dün ve bu 
madde~i n ... cibince, Heyeti Veki- 1 
lece tayin ve tesbit oJuna.n zabıta 
salahiyet ve vazifeleri askeri ma
kanılar"l intikal e<liı> bu s3):.ibiye t 
ve ,·azifrlere müteallik brarlar, 
emirler. mahal1i 73bıtası rnarl{e -
tiJe icra ettirilcccğ;nden bu hu -
susta bu sabah emniyet müdürü

sai.· h 
es:ıaf 

ceza. .. 
gor.!n 

Firuu~da ..:\.nsar B ""r'in fırınLn

da 125 kilo t"ksuc ek:meK ınüsadere e-
di.lm~. Ag:ı.h"':namında 69 nutnu.rada 
Mustafanın fırınında pasta bezleri kirll 
Galatasaray hamamı yakınında l">.ına-

yolun aile mutfagı tenC"l'relcri kalay .. 

nıüz Muzaffer Akalın idarei örfi.. ı ::az, Karagün.rükte r:.~cep Çelin'i.n tı-
Hiikime teşekkür eden katil 1 ye komutanlığı ile tema~a geç • rınında 80 kılo ek•ik ekmek, Kara-

kadın ! r ıııisfir. 
Tophanroe Kazını isminde birini Bu maddelere muholiC hareket 

güınn.ikte Meml.$, Ahmet, Abdulvahit, 
·Osman, Hasan isiın1eri?ıdeki kasaplar 

öldüren Gülızar adındakı kadının edenler görüliiTSc zabıtaca pkala- da r,nanda etini koyun et diye ~3ttLk

larınd' '' cümlesi hakkmda lakıbata ırnuhakemesi dJn 1 inci ai!ır ce•ad.a I nıp idarei örfiye komutanlığına 
nakzen 1?iırülmü~tür. Kazrm, Trab- ve oradan da askeri mahkemelere geçilmiştir. 

zonda Güll.zarın kardeşi Hü.snüvü verilec:eklerdir. 

ANKARA RADYOSU öklurmüs ve 10 yıl hapse mahkfun - .-- -- - -.--.-.--. . 
e<iilmi.sse de af kanunundan istifa- ISTANBUL ASLJTE BIRINCI TICA-
de edin buraya gelmiştir. Gülizar lllET MAllK.ıı;;MESİNDKN: 
da intikam içın arkasından İstan- Komµaniya Cenoveze di Navi.gazione 

Saa 18.00 Proi[raın ve memleket 
saat ayarı 

bula l!elerek •abanca i,e kardesinın A Vapore şırketinin capo arma vapuru 
·kat:lini ökiürmüstür. Mahkeme 

1 
ile Cenovadan gelen Vot 482 ınaı-ltalı 

Gülizarın aklen biraz malul oldu- v• 1/3 numaralı 3 sandılı: muhteviyatı 
i!unu nazarı itibo.re alıp dün 15 vıl zil elektrik teline ait mezkür şırketin 
1 ~n hapse mahküm etmiştir. Gıi-ı' Türkiye umumi acentası La>ter Silber-1 

18.03 Müzik: Radyo caz orkes -
trası. İbrahim Ozgi.ır ıdarcu-ode 

18.4-0 Müzik: Kan,ık şarkılar 
19.15 Müzik: Operetierden seçil• 

mis parcalar (Pi.) 
lizar bu karal'dan oonra: «-Allah ma

0

n ve ş~rek:lsı tarafından 22/11/937 f 
ömürler versin ... • d.iverek hfı!cime tnri.hinde Ista.nbuJda çiçek pazarında 

19.30 Memleket saat av•rı ve a-
jans haberleri 

tesekkür ctmistir. Rıdvan han 7 numarada N. S Dıkran- 19.45 Müzik: İnce.saz faslı 
20.15 Rac!vo l!a.tetesi ---0<>--- yan namına tanzlm ve kendisine ciro 

Feci bir kavga 
Süleymaniye<le detr.ir c~ya f:1brih.:ı

sında çalı:;an Nuri oğlu Kazım ile Kad
ri oglu Cahit kavga etınişler ve netı
ccde 1(3.zun e1ıne g~çird.gi bir kasa 
denıiri ile Cahidk yüı.undt•n agır su
rette yar:ılamış, Cahlt de büyUk bir 
deınirle Ki&zırnı ayağ:ıı:dan yaralamış

tır. Her j!:;i -ı de Cer .. ahp:ı.şa haıtane
sine ka1dLrılmıştır. * İ;:şi~ gücü olmıyan sabık::ılılardan 
ı;alışt.ırılanların sayısı 300 ü bulmuştur. 
Belediye bunlara yevmiye ve yemek de 
vermektedir. 

lehine devam ediyor. Yunan lut"a
ları Ayasnruuda şelırinin kapıları 
ününe varnıış bulnıınıaktadırlar. 

İtalyan tebliği, Yunan kı!'aları
nın mühim topçu hazırlığı yardı
mı ile yaptığı taarruzların, 1tal
yanlarııı a..ııudane nıukavemeti sa
yesinde durdurulduğunu bildir -
mektedir. İtalyan kıt'nları da şid
detli mukabil toarruzlarda bulun
mıı;ılardır. İtalyan tan arelcri de 
Preveze ve Ayamora linıaularma ı 

edilmiş bulunan gUmrük ordinosunu 
zayi ettil!'inden iptaline karar verilınesi 
Galatada Perçcnli sokak Lacivert han 1 

5 nwnarad;ı ~oris Gros tarafından ta- ı 
lep ve ciro suretile h3:nili bulunduğuna 
dair vesilta ibraz edilmü, olduğundan 
ticaret kan•ınunun 638 inci. maddesi 1 
m11(·ibince me7.ktır ordinonun bulan 
tarafndon 4S s-ün zarfında mahkemeye 
ibr:ız edilmf'Si ve ib raz edilrnediy,i tak-! 
dlrde bu müddetin hitaınında iptaline 1 
karar verileceği Han olunur. (910) 

20.45 Müzik: Keı,1an wlolan 
{Necip Askın tarafındanı 

21.00 Müzik: Dinleı·ici istekleri. 
21.30 Konu.=a Sıhhat saatı. 
21.4f; Mü1jk: Radvo orkestrası 

(sef Hasan FPrit Alnar) 
22-30 Memleket saat a\·arı. aiaM 

haberleri. ziraat. esham - tah,·ilit
kambivo - nukui bor>ası (fıat) 

22.45 Cazbant (Pi.) 
23 rylJ Yarınki program 
23.30 Kapanıs. 

Hu akşam TURAN Sin~:na 
Tiyatı-oıunda 

San'atk:ir NAŞİT ' "e arkadaşları, Okuyucu SUZAN ve yeni 
VARYETE numaraları, İÇKİ ve SEFAHAT komedi 3 perde. 

Sinema: Gündüzleri 11 den itibaren devamlı matineler. 

1 SAADET YUVASI Türkce sözlii 
• Arapça şarkılı 

2-1-IIRSIZ K . M 7 GEORGE 
ı •••• • O'BRİEN. 

Büyük serıiireşt filmi. 
Akşamlan sinema 19.30 da başlar, Zl,30 da biter. Tiyatro 21,35 de 

başlar. Sinema ve tiyatroya bir biletle girilir.••• • 

bom balar a tınışlardır - ~•~•İÜİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİİIİİİİaİİ 
Ayni tebliğe göre, Tiran üzerin

de bir bava muharebesi olmuş, 
İtalyanbr altı tayyare düşürmüş
lerdir. 

İngiliz ve Yunan tayyareleri de 
l\fokra dağındaki İtalyan mc\"Zile
rine ve Elbasan üzerine bomba • 
!ar atmışlardır. 

Bugün 
matinelerde İPEK Sinemasında 

Buı:iine kadar İpek Film Stiid yosunda lisanınuza çevrilen 
filmlerin en güzeli 

DÜNYA EDEBİYATI ~JN ŞAHESERLERİNDEN 
1116 binlerce kişinin romanını seve seve okuduğu, meşhur 

M A NON LESKO Atinadan bildirildiğine göre, 
Vunan ordusu İlalyanlann üç kol
dan gifiştikleri mukabil taarruz • 
ları aklın bırakmışlardır. Muhare- Enualsiz derecede ihtişamlı •ah nelerle, harikulade müessir mev-

zuu ile bütün kalpleri saracak, heyecana getirecektir. 
beler kar ve çamur içinde ve dağ- ti · 
!arın tepesinde cereyan etmekte- SENENİN EN GÜZEL T ÖRKÇE SÖZL ŞAIIESERI . 

dir, Yunanlılar Ergiriye hakim bn- 1 ;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-~~~ 
lunan iki tepeyi daha isgal etmiş- I • 
!erdir. İtalyanlar, bu t~pede atır l Devlet Deııııiryollan ve Limanlan İtletme 
zayiatla tardedilmişlerdir. U. J'..ı __ _: '""-lan 

Londrad_an bildirildiğine göre, uar.- 1.1a11 
İtalyan neferleri Arnavutluğa gön
derilmekten korkmaktadırlar. İ· 
talyaıı subay ve neferlerine A.tna
vutl uğa değil, Korfuya gönderi
lecekleri, çünkü burasının İtal

yanlar tarafından işgal edildiği 
söylenmekte ise de, bu suba)·lar 
ve neferler kendilerini biraz sonra 
Arnavutlukta bulmaktadırlar. 

.Muhammeı bedeli (4000) lira olaıı 10000 adet küçük ve 20000 adet de büyük 
lııwr süpürııe (19/12/1940) perıembe günU saat (10,45) onu !<ırk bejle Hay
dltrpqada Gar binası dahilindeki komisyon !nrafındaıı açık eksiltme ıınılile salın 
alınacaktır. 

Bu işe &i:rmflk istiyenlerln (300) liralık muvakkat teminat ve .kanunun tayi.ıı 
ettili vbaikle birlikte eksiltme eünil uatine kadar k.omi.!fyona müracaaUan 

lhımdır. 

Bu ile ali prlıwrıeler koau&7011dan ı>arutı olarak d$hlmalttadır. (11391) 
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Yazan: lskender F. SERTELLi 

Yalnız adı ile iftihar 
No.5R 

eden (büyük kabine) 
isyanlar, ihtilaller ve harpler karşıunda en 

küçük bir varlık bile ıöıteremiyordu 
H~. o zmnan hütUmetin 

oralania mükemmel bir ordusu 
vardı. Fakat, bu orduvu İttihat -
cılar :rencide etmisti. Ordudan el
bette Ye hl<: .;iı>hesiz istifade et -
mek i:m.k&n w fırsatı. vardı. 

O l{iiııkii Ahmet Muhtar ı>aŞa 
höldlmeti de. ne yazık ki. ordu -
muz.dan istifade etmek imki\nla -
nnı anmıvordu. Muhtar pasa hfil: 

•- Benim ismimi henüz Arna
vutlar duvmanııs olacaklar ... 

Deyip duruyordu. 

Baz:ı k:imıselerin -büvük kabine> 
dive andıkları Ahmet Muhtar ı>aı& 
kabinesi de halkı üınitsi.zlii!e dü
fiiım(lısl;ü. 

Bir hilkilrnet ki, maddeten oldu
j\ı kadar manen de zavıf oldueunu 
hi-Je<leı ae, halka itimat ve emru
yet telkin edeceği yerde. korku ve 
6mitsizlik ftrirse. o hükfunetten 
memleket ne hayır ııörebilirdi? 

BatnAIİ'f'e 'telen bir ral>Orda: 
c ... Kökili ve Tikves taraf • 

knnda BulJ?ar çetelerinin ye
niden faaliyete ııeçmesi; Men
lik ve ~z mınUık.alannda da 
her ııüıı bin türlü katil Ve va~
ma hadiselerinin vulrua ııel -
mesi Y'iUünden hiikfunet miis
lrfil vazivete düsmüştür. Kos -
TR valisine verdii?iniz salahi
-,.eie ~re. val.l. eşkiya ile pa -
ııarlılia ırirismisse de. bu para
lar heder olmaktan baııka bir 
ise varaınıvacaktır. Zira es -
lı:iva reisleri ve ceteler o kadar 
~tır lı.i. bunlara Bri -
tanva dev!f!tinin hazineleri bi
le kafi 1?Chnez!> 

Denilivordu. Ne dol?nı bi'r söz! 
Eskiva para ile satın alınır mı? 

Alınması mü:ml<i.ın olsa bile, bü
tün Amavutluitu ve Mokedonyavı 
tıa~anbasa saran VÜ2 binlel'C(! asi
nin ııözünü w cebini nara ile dol
duırnak v.. onları istedii!itniz ma
nada tatmin e1!nek kabil mivdi? 

ı İşte, Bııb.ıilive ııeien bir te~ 
daha: 

cKaradaP;lılarla Malioorlann 
()amanlı karakollarına hücum 
etmesi ve e$kivanın düşman 
oetel<!rile birlikte alevhimizde 
llw'ekete J(eQmeSİ üzerine me
murlarımız ve iandarmaları -
mız karakolları ve kövleri terk 
edip kacıwrlar. İlah. j 

Karadağlıların zaten Arnavut • · 
ları Avusturyalılar hesabına kıs
kırttıklan ve hirnave ettikleri ma
lfundu. 
Artık bu Mdiseve Avrırııalılar: 
cHillrlimet Arnavutluktan ka -

çıyor!• 

Nazarile bakrr.ai!a "" bu fildr 
etrafında J)ropaJ?anda vapmağa baş.. 
la:ımslar<h. 

Arnavutların eski düşmaru olan 
Karadağlılarla anla~maları. Sır -
bistandan ve Avusturvadan Arna
vut asilerine vardım edilmesi J?ibi 
hadiseler vazivetin ne renk ve is
tikamet alaeaitını açık olarak ~ ... 
terivorou. 

Nihavet Balkan ittihadı 'bu bir -
lesmelerden doğdu. Balkan küciik 
hükUınetleri bir arava ııelerek, 
o kor~ (Balkan harbi) ni ilan 
ettiler. 

Balkan. harbinin ic yüzüne ve 
rezaletlerine ait •afsilatı bundan 
evvelki bahsimizde anlattıihmız 
icin. simdi bunları tekrarlıvacak 
dci!iliz. Ancak o sırada (Balkan 
ittihadı) meselesile .alakadar olan 
ve o devrin tarihine ııe~esi icabe- · 
den sivasi bir tesebbüsten. daha 
doi!rusu bir ecnebi sefirin bu uihır-' 
daki ııavretinden bahsedecei!iz. 
Zira. bu sefirin <?avreti savesinde
dir iti. (Balkan ittihadı l fikri - Ber
Jin muahedesinin akdi tarthinden
beri - ilk defa olarak canlandırıl
mış oluyordu. 

(Devamı nr l 

İstanbul Belediyesi nanlan 1 
1 - 259 4/12/94-0 Çarşamba 

%62 - 488 ~/12/94-0 Perşembe 

491 - 715 6/12/94-0 Cum:ı 

718 - 822 7/12/940 Cumartesi 
823 - 1029 9/12/940 Pnarlesi 

1030 - 1127 10fl2/941l Salı 

Bel~ ve hususi id>re ~kaüt '"' öksüzk>rinin ldnumıe~ MO 6ç ııylık-
lan yukarıda gösterilen günlerde cüzdan sıra nwnaralarma göre verilecektir. 
Aylık. sahiplerinin Ziraat Bankasına müracaatlan. (11470) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
23/12/940 pazB--te.i günü saat 15 cı.. İstanbulda Nafıa müdürltıiü ebiltme 

komisyonu odasında (2345.27) lira keşif bedelli Yükııek Mühendis melı:1ıebi dahl
lit.dcki binanl!l yıktınlması işi açık eksiltn.eye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık itleri genel, husus! ve fennt şartnameleri, 

proje, keşif bulfıısasilc buna müll-ferri diğer evrak dairesinde görü1eccktj.r. 
Muva.1<kot teminat (176) liradır. İsteklilerin en az bir taohhUlte (2000) lir.i

lık bu işe benz.er yıkwa işi y3ptığına dair dairelerinden alınış olduğu vesikalara 
istinaden İstanbul vil!ı.yetine müracaatla eksiltme tarihinden U;..' il günleri hariç 
(3) giln evvel alınmış ehliyet ve 940 yıl1nrı ait Tiıcaret odası vesikalarile &:elma. 
lcri . (11446) 

V AKIT, . NAKiTTiR !.. 
5. porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten gayri hariçten hiç 
bır madde ilave etmeyi diişüıımcksizin) 15 kurıış mukabilinde 

15 dakika gibi kısa bir zam&ııda zengin ve i~tihalı bir sofra 
bazırlıya bilirsiniz. 

Marut ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir 
c;orbayı her za'Tlan bulamazsınız. 

Büyük 'Vardım \•e favdası a.,illi olan çorbalık sebze lııomprimele
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini mnhafaza ettijiine 

wahit olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
J.l.IERCİMEK, BEZELYA, NOHUT n sair hububat sebze ve çor
balık komprimelerini kileriıı.izde buhındurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş serv"t gibi
dir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda 

kıymeti daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve SJ)Orcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek tem ini kabildir. Bakkallar:nızdan 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiruz. 

BESİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

- . .............. ~:!11!1!!1111111~~ ! 

Çabuk ve iyi çiğnemeden vemek yiyenler, 
fazla baharatlı ve biberli yivenler, bilhassa 
i.cki i<;enler midelerini tahriş ederler. 

EK~JLIK, HAZIMSIZLIK, 
A~IRLIK ve Baş dönmeleri 

ve yemekten sonra bütün 'Viicutte ve mided• 
alhrltk hissederler. 
Yemeklerden bir saat ııonra birer tatlı lı:aşıitı 

MAZON a1ınına liAZ~~u-
MIDE, EKŞiLiK ve YANMA
LAR iNi ve BARSAKLARI 

yakan zehirleri ıı:iderir. 
Sabahları ac karnına alınırsa İNKIBAZ! defeder. Şeker hastalılh 

olanlar bile korkıısuzalabilirler. 
Mazon isim ve Horos markasına dikkat. 

92 seııedenberi bütün dünyac:ı 
tanınmış 

ELECTiON 
Kronometreleri metin, hasuıs ve 
garantilidir. Yeni zarif modelleri: 
Bahçeluıpı Üç Kan!eşlcr, Karaköy 
Könrü Cad. Pandris, Beyoğlu Fo
to Süreyya kar,ısı Burhan Rnbi 
mağazalarıada satılır. Fiatlar mak-

i! tudur. 

Topun •İparişler H R K •Yeni gün 1331 ,. ; 
için müra ... aat yeri • • OTI inci sokak No.3 ZITT ı r 

ô~SÜRENLERE KATRAN HAKKI EKR[M 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
30 Teşrinisani 1S40 Vaziyeti 

KASA: AKTiF T.L. J -- Pa!!iF 
Altın:Safi kiloıtram 72.044.190 101.,35.917,3 İlııli,..U Ak-' 

BANKNOT 6.740.402,5 
UPAKLIX 2.2:l2.093,05 110,298.412,93 4dl n fukalide 

Ban.ol -l>alıll4eld aahalılrlerı 

481.318,6 .481.318.68 Tedarildokl -·-
Deruhde edilen evrakı 

Bank,ısı 

T. ı., 1 

6.188.666, J ,ı 
6.000.000,0( ---·-

Tin Una 

Barlolekl llahabhlerı 
Altın: Safi lıJloeram 5.215.199 7 .3'.S.S93,9 

ııakdiTe 158.748.563,00 

Altına tahvili bbil -
dövizler .-.-

ltanunwı t - 1 lnd mad -
delerine tevfikan ha& -
ile tarabııdan .w le -
diyat 19. 746.696. Diler dövizler " lıorclu aıD-

36.487.607,81 Denıhde edilen 
nalı:diya hald.rnl 

-----rinc baJtiyalu:I 29.152.013,8 evrakı 

Huine tah.Wori: 
139.001.867,00 

Deruhde edilen evratJ nü • 
diye "-'hl> 158.748.563,0() 

Jtarşılıtı tamamen altın 

.ı.raıc ilAveten tedavü -
le vaz.edtıen 

Reealı:aat mukabill lli-
19.00C.000.-

••ten tedrilla nzediloo242.006.000,-

Hazin..,., .rapılan altın lı:ar-
fılılı:lı avans mukabili 3902 

ranunun 8 - • !ncl madde -
Ierine tevfikan hıtz.ine tara • 
tından vaki tediyat 

No. lı kanun mucibince i!A- 361· 
veten tedavüle vuedilen • 400.001· 

Senedat cü:::'.-a: 

l\IEVDUAT: - 1 
19 746.696.,0C 139.001.867,00Türk Liram 77.124.268,23 

Altın safi k.lır. 318.565, .448.087, 05 
3850 No. kanuna göre ba-
ıineye açı!to.n a·ıcınıt muka ... 
bili tevdi 011.nao altınlar. 

SA!i 1ı:1ıo.tr•m 55.5-41930 78.12-4.167.9:> 

Ticari 1enedat: 
Döviz taahhüc!atı: 

258.172.86R 4~ 58.; 72.868,45Aıtına tahvili kabil döviz!• --- Diğer dövizler ve alacaklı 
.-,-

Esham ..., tab..tllt C..._ 

(Deruhde edilen evrakı lı:lirinf bakiyeleri 34.641 041 02 
A - (nalı:diyenin Jtarıı!ıiı 

(Esham ve Tahvil.il 
(İtibari kıymetle) 

B- Serbeot •ham •• 
tahYilit 

Altın ve Döviz ilzrlne avam 
Tahvilat üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 

Hazineye 3850 No. ıu kanu
na göre açı1'4a altın karşı.lık.lı 

avans 

Hbsedarıar. 

llluhlellf: 

47.060.616,93 

8.275.325.42 55.335.942.35 

8.749.9 
7.808.72'.!, 
4.35:ı.ooo,oo 

97.584. 926,75,109. 754.398,75 
- 4.500.000,00 

13.545 684 84 

YeHn 727.578 100,79 

l Temmu:ı: 938 tarihindf'n itibaren: islwuto haddi 'I. 4., altın meriue 

,_ Avrupa ve Amerikada bile pek büyük şöhret kaznnaa .. 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
TİCARETHANELERİ, Pazar günleri açıktır. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 
Emsalsiz KAYMAKLI LOKUM ve KESTANE ŞEKERİ 

b' 

GalataHrayG AR D EN(e~kiPa•) 
rızyana 

Salonlarmda: HER AKŞAM 
Güzide Saz Heyetine: Ses .kraliçe8i 

Hamiyet Yücesea 
Bestekar SALAHATTİN PINAR, 

...: Kemani NECA,TI TOKYAY, Piya-
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Akıaspor klübünden 
7 /12/94-0 cumartesi ııünü saat 

20 d.e kurai!ımızda yapılacak olan 
umu:ınl toplantıva kulüp mensubu 
arkadaşların teşrifleri rica olunur. 

istunbul asJiTe altıncı hukuk lıAJdm. 
liğinden: 

İhsan tarafından kansı olup mukad
dema İ<;tanbul Fatih Sofular Emiri so

kak 7 sayılı evde ikamet etmekte ilmı 
halen ikamctgAhı meçhul Hilmiye aley. -
hine açılan !ıo§nnma davasının yapılan 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRA..~ 

KISMINDA 

muhaken1esi sonunda: :Pt-lüddeaaleybin • 
evlenmenin kencfüine tahmil ettiği va- 111••• Göz HekiJtJI dı'1 

zifeleri ifa etmemek maksadile kocasını Dr. Murat Rami A(r,,~ 
Teknik Okul:.ı Satınalm .. Komisyınu ZAYİ-Eminönil Malmüdürlüğ(in- Dr Hatız Cnma I ::::_::u:i:~1;::,;:::a.:.~ ı Bs".;t°.!l!uNo~~makk~:i.1,~l~ 
B k 1 ... d den almakta olduğum maaşunın 147 • r; ı "t • ,~ aş an ıgın &il : !arına kabahatli Hilıniyenln bir ııene Muayene ve her W ıı• 

numaralı cüzdanı ve beratile nilfus l<A· LOKJ\IA."' HEKİM il ı f k r•S 
12/12/94-0 tar:..tıine rastlıyan per,embe günü saat 14 de açık eksiltme ile 200 DAHJLJ'xl> .Ml.J'ı.t..HASSISI İstiklal caddesinde Komedi müddeUe ba.')kasilc cvl:>nmekten mcm- anıe iy~tı ı araya pa 

Bu akşam saat 20,30 da 
Hnlunmaz Uşak 

Yazan: J. M. Barrie 

ğıdınu kaybettim. Yenısini alac.ağun... nuiyctine (1114) kuruş ınasarifi mu ... 
battaniye satın alınaeaktır. Tahmin bedeli 2500 Ura ve ilk temır-:at 187 lira 50 ku- dan --•~;"'inin h'~~u· yoktur. Divanyolu 104 1 kısmında hakemenın· davalıdan "·h<ı'line temyizi - -e ,ıpl"• 

Şa •-- in .. ih ı G · .. d k k "h a· ekt b' ~- ~"' '\luay•n• saatleri: 2.5 - 6. Tel: 22398 w • deli mezkılre içinde kalC•" 
ruştur. ru""mes e gore a umu,sı yuna yu se mı.; <'!n ıs m e ı mu- -----"'"""'.'~---Ah-me' Hono·lı~~==========:::=':! Bu akşam saat 20,30 da kabil olmak üzere 29/11/940 tarihinde it 
basebesinde toplanacak oJan lcomlı;yooum:.ızda. yapılacaktır. Şartnameyi görmek v~ ·- . illmı tebelluğ ederek teroY ~ 

'ah' • 'd d B uh • • D A D 1 sadır olan hükme ait iliım suretinın bulunmadı"' takdirde hill<rııv~., 
ilk teminat yatırmak istiyenlerin ek:ıiltmcnin yaplacağı günden bir gün evve- :s ıp ve neşrıyatı 1 are e en aşm arrırı T"'ahkeme divanhane.ine taliltlne "" lı:ey., - ol"' .. 
line kadar h.,...un Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme günü de belgeterile ETEM İZZET BENİCE Şehrin her tarafına otobüs temin 

1 

tiyetin 15 gün milddetle ilinına lı:a. lı:esbetmiş sayılacağı illın pıo/1 jl 
bırlikte yultselı: mühendis melttebme ıelnıelcri, (11221) Basıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası ·edilmistir. rar verildiğinden müddeaaleyhin müd-

-=======r==,~============~•=================================================================================~.W/ 
Hasılı kelfım, donamnayi hü • bak gibi, m&nevı·a J<abt ııl. · 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Ha lif elf!r Diyarında 

No. 62 Vazaa: M. SAMI KARAVEL -~ 

Muharebeye giren Türk gemileri 
İşte Barbaros Hayrettin paşa, 

bu sebeple Korfuda zannettiği düş. 
man filosunu Ayamavroda bul -
muştu. 

B-.rbaros düşman fik:ı9u üzerine 
yürürken bir yandan da nizam har
binı almakta idi 
Şöyle ki bu mnharebede m~v -

cut 'I'ürk harp geınilerı dört fır. 
kaya ayrıldı.lar • 

Bunlardan g'ÖnÜllü fırkası Tur· 
ıtUt ReiEin tahtı kumandasında ol
duöı• haide ihtiyat makamında bu
lundurularak hattı harbe deri! e
.ı ılmemiştL 

Turgut. muharebe ~as nda t . ' 

avenet edebilmek ve fırsat düşür
<İÜkçe dı.i.şmaru cenahlarından ve 
yahut hattı ric'ati üzerinden taz-

• yik eyJernek gibi yapıhnası mü:
kül bir büyük vazife altında bu
Jund> .ırulın~tur. 

Barlıarosun Turgut Reise iti • 
madı fazla idi. Turgut Reis fevkn· 
13.de cür'etkar ve şeci, manevrada 
kabiliveti olan bir Türk denizcisi 
idı. 

Asıl h;.rtı harbi 1eşkil edea filo 
üc kısımdı. Dördı.:ı>c ' i kı.sl!lı ı· ... -
gut ı-eis \E:şkil ediyordu. 

· Ierkezdc bulunan filoya bizzat 
Barbaros ,!::umnnda eeiy-0rdu. Sag 

• ..1 -·- •\ -, ,.. ... ,,... .. -

dan ve en namdar kumandanları- ' 
:nız.dan Salih Reı.s ve sol cenah 
J :ıosuna da yine en namdar deniz· 
cilerınıizden Seydi Ali Reis ku -
m•nda ..diyorlardı. 

De.,ız kun1aııdanlarımızın hepsi 
korsanlıktan yetişmiş meşhur şah
siy~t:e:cii. Tw·gut, Seydi Ali Rei,, 
Sallı! Jıf is, Barbaros (H.zır Reis) 
bunlar cihanın en ıınukteJir ve 
~esur deniz kurtları idi. 
Muha~fbe nizamı şibih nısıf da

ire şckl ·nde bir sıra üzerine ter
tipten ibaretti. 

Manevra dahi dil1!manın hattı 
harbini yarma.k ve dağıtımakta·n 
ibaretti. 

Barbarosun geldiği ehlisalip der 
narunasından ~rülünce onlar da
hi alelacele yollarını değiştirdiler. 

Zaten Barbaroıs ilk mapevra -
ıında muvaffak olm~tu. Düşma
nı limana girmeden karşılarnıı;tı. 

Yolunu değıştiren düşman he
m•n denize doğru aç.ı.lmağa baş • 
Jadı. 
Düşman donanması mnhtelif 

büyüklükte harp gem'lerinden i
baret olduğu cihetle üç s:ra bor • 

1 
da niz:ımı ııhzeılcrek birincı hat
•• ,,ıvcınlar. ı><.ınc. hatta ka.:lır a-

!ar, üçüncü hatta dahi ihtiyat ma
kamında sair harp gemilerini al
mı.ı;tı. 

Bu iki filo vaziyet alıp bir yan
dan da seyrederek tam Preveze 
açıklarında yekdiğerıne yaklaşa
rak harbe girecekleri sırada rüz;.. 
gar cenuptan esmekte idi. 

Bu cenup rüzgarı düşmana ya
rıyordu. R üı.giirın böyle esmesi 
ve cenuptan gelmesi Türk donan
ıınası 'için tehlikeli idi. 

Rüzgar Türk gemicilerini ümit
sizlik.le karışık bir korkuya dü • 
şürdü. 

Çünkü esld deniz harplerine na· 
zaran gemilerin hareket ve ma
nevraları rüzgara tabi idi. 

Hem rüzgfır, hem de icabında 
kürekle manevra kabiliyeti alan 
fikıl.ar daha ziyade zafere varırdı. 

Türk gemileri çektirme nevin
den hafif harp gemileri olup, aa
manımızın kruvazörleri mesabe
sinde sür'atli gemilerden mürek
kep olduğundan korsanlığa yarar 
ve durgun havalarda kalyonlar 
harf'ketten kalaca1<.lan cihetle u
zaktan top ile ·d(jğe döğe rahnedar , 
1:.t.tikten .ı;c ı:ra c;nt.p, ~apt~·l~r ve 
•• veç ııl~ rail.i ı;alebc olurlardı. 

Fakat rüzgarlı havalarda kal -
yonlar ıstedikleri gi.bi yelken kul
lanabileceklerinden büyüklükle
rine nisbeten hiç mesabeffinde ka
lan kadirgaları müsadeı:ne ile gark 
ve tahrip ederlerdi. 

Bu sebeple bu mnharebede clıı
hi Türk oonan.ınasının çektırme 
nevinden küçük gemileri olmasına 
karşı ehlisalip donanmasının kıs
mı azamı büyük kalyonlardan iba
ret bulwıduğu ve rüzgarın da kuv
vetle cePuptan esmekte bulunması 
Türk denizcilerinin korkmakta 
hakları vardı. 

Düşman donanmasının iri ge -
mil eri yeli< en şişirmiş dol udizgiıı. 
Türk donanmasının küçük gemi
leri üzerıne geliyorlardı.. 

Bu d~tli hale karşı ~baras 
asla meyusiyet yüzü göstermedi. 

Barbaros, fevka!Ade dindar, mu
tekit olduğundan bulunduğu ku
m andan gemisinin bat; tarafına, iki 
ayeti kerime yazıp astı. Ve Alla
hın hik:metile derhal rüzgar dur
du. Düşman kalyonları (büyük 
gemiler şimdiki zırhlılar gibi) rü~ 
gar kesLmce oldukları yerde kal
dıw. 

mayunun düşımana layı.kile yak- mahrum su üzerinde ~~ıl'' 
laŞJillli olduğu bir zamanda esen Düşrnrn kalyonlarh,rP''.J 
rüzgarı.n birdenbire durması bu k.ılınca, bırınci hart:, ~·ıt''ıı· 
defa da düşmanı son derece me - mur gibi gülle yağ'O'' 
yuslyete sevketti. )adılar . pl 

Fakat Amiral Anderya Dorya Fakat düşman ka1J 0 0ıf' · 
artık birşey yapamazdı. Çünkü. topların naınUarı J<J5

8 ~\ · 
harp gemileri safları birbirine yak- sebile mesafeleri de atçıP 
J~m11;tı. İşişten geçınışti artık. dan Türk donanması ~ı 

An<lerya Dorya bu vazıyette ratlarından korkulrııa ~t1'· 
mecburen mnharebeyi yapacaktL Bu cihetle Türk doP

3
·e ,. 

Esasen Türk denizcıleri büyük hal toparlandı, kürekıeı i' 
.,..,rıP " kalyon gemilerine hiç kıymet ver· Barbaros hücum .,, .. p.Jv 

mezlerdi. Hep hafif gemiler kul • ti. Boru, nekkare ,·e. iıı!' 
lanırlardı. )arı içinde deniıciJer•~e ~ 

Türk kadirgaları ha1ii "" seri Allah avazeleri birbırı j]ı" 
kruvazöderdi, topla mücehhezdi. k b" "k b' h ,.ııetJe 

Türk kadirgaları kürekle ica • ra uyu ır e_ 
bında yirmi ınil üzerinden seyir ğe devam ettiler. . 'fii''ı 
yapa.bilirlerdi. Düşman donannıa>1 

. e 
Türk çektirmeleri de gayet ha- lerınin top menzili ;çı~,ıl' 

fii gemilerdi Her türlü manev- zaman dii,<man M 11 
P ~· 

ralara kabiliyetleri vardJ. gayet büyük bir k•ıı·~ı , i~ 
Kalyonlar rüzgar i;sterdi, rüz • . 1 ı 

kıp, Türk dıonaıııı:'.'.l•1' , . 
~fır durdu mu olduklal'l yerde ka· 1 "" ı 
lırlardı.. kürekleri yoktu. le va~dffmağa hoŞ a ırr •. 
I~ Pr~veze önünde talih Tiirk F~" · Tiirk dPn cı ;r 

donanması.na yaver oldu. Rü"g5.r ır:irictr " rtc a ,. "';1 cılv 
d. runca r;1.::ru ·~ · J-.a•t r t,,...:.. ka.Jyonu rjc.: ai" t ıt '\pıJ.l-' 
kıl ed~.n df"V c..ıs.se kal;.ınl;u· lı.a- ..ı 


