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Jl:TEM İZZET B E NİCE 

YIL: 4 

Yugoslavya da 
,. ~nlılar içini~-~·· 

ı bir fırsat . " . 
sıyası vazıyet 

iyidir 
k -'4 Qrı devletleri Arna· 

Q,/ htaki hezimetten d
d e ~trr.di ve Ballran

·lıı Qhı aükünu kendi 

/
erine ve yükuk istilr
e. h · /' eaabına faydalı 
Qle sokmalıdırlar • 

. t~ İZZET BENiCE 

1 Sulhün muhafa-1 
ı zası temin edil-

• •• H N 

il; " ı te,· gun evvel • talya ı..-
• 

1he bakmak vaziyetiJle 
'-" adlı m akalemizde 

"'>ııaruz bulunduğu tebli-
arüz tt' · t 'k • li tl e ı~ın ış ı . 
~ Uktak.i ltalyan bezi - 1 

ı, ltoınanın d .. saklıyaını- ı 
1
' llıahlyet ifadesi a.lıaıj-

111 n ordusu panik balintle- 1 

ı./ ların naklettiği habtt- ı 
k hlaJıfilleri n yaptJb tah
ltınakarvıık bir halele 

L~ ltalyan kıt'aların ın ar
~ ,hatta tu tunamıya...k

IQdedir. 

0 8.adoglionun istlhsı 
liı lııueyyidcleri..den ı.iri 

~tıı gelir. İtalya, ordımun 

mış gorunuyor 
1 Yugoslav Başvekilinin 

mühim sözleri 
Belgrad 7 ( A . A.) - Bıq

vek il, memleketin siyasi va. 
ziyetinin iyi olduğunu ve Yu
go.lav milletinin sulhu muha
faza etmesinin hemen hemen 

ı temin edildiğini beyan et
miıtir. 

lio.§Vekil demiştir ki: «Bi
ttrral kalacağız ve bizi bita
rııllıktan çıkarmak için yapı
lacak her teşebbüse mukave
met edeceğiz.» 

. "" .. - . .. , .... l hususun da.ki teeaaisi- Bir Yunan geael.kurıpay subayı Başvekil General Metaksasa .-aziycl i 
Ilı lı.faşis t riieanın fınat u.aJı ediyor ı--------------

f~.:~:·;~':,~op~:":..8! Yunanlıların Badoglı·o bı·r 1 50 tahsildarlık 
~tasını ya~tı. Yu-

.~~:=~~~ :::ı..= ERGiRi'yi de hafta evvel 1 için 170 kişi 
0 ~~unun ltalyayı Araa- • 1 ki 
'h~~üp atması faşist ri- ışga etti eri ı"stı'fa etmı'ş müracaat etti! 
1 

tun Şllfır tacak, İtalyan 

ı.t~ı ve e!Urı umumiye- bı"Jdı·rı"lı"yor Belediye, kayıt müdde-
1)ın üstünde ve 1ıerıe1. Fakat Krala ver· 

~1•tsaca&.br. Bilhassa in- d" tini bugün, bir hafta 
ııı kuvvetlerinin İtalyan iki cenahtan ihata ıği istifası gizli erken olarak kapattı! 
~~~lerin ıle ve Araa - h k ti i t t 1 
., •rınde )aptıkları müt- are e g ttikçe u u muş Asker ailelerine yapılacak var-
it -t şimd iden italyada genitliyor Lozan 7 (A.A.)- •Gazel de dım için ev ve müesseselerden pa· 
~~lıduııuya 'başlamıştır. Loı.an • Mareşal Badoglionun ra toolamak üzere belediyece 50 

ltıı llılar';"-'n ter~.si, Ar- A l istifasının İsviçrede uyandır- tahsildar alınması kararlastırıl -
\· !eruizltnmesı, Italya- Tnavut ar dığı derin hayreti kaydetmek- m1$tı. Belediye reisliği taliplerin 
,;11 •!okun un aihayet iki tedir. Öğrenild iğine göre, Ma- ayın 15 ine kadar müracaat etme-

~ - bıte.:eti nin tahmine- hevecan ic. inde reşal, isti fasını bir hafla enel !erini iliın ettigi halde ilanı takı-
·~.~~u. geldiği takdirde OT Krala vermişse de, bu t eşebbüs ben buı:rüne kadar. 7 ı?iin içinde 
ı;, 1 •ilab, edecek hir hale R ' o • gizli tutulmuştur. müracaatçıların sayısı 170 i bul -' at l netıcevı mustur. Bu vaziyet karsısında eski 

,lıııu h ld .T Yunan umum i efkarı , Gra- karar bueün tadil edilip badema 
•ı;. • eki ve istikbal - b k/ o / ziyaninin, Arna\ulhıkta Ba -
'"i .. ı e lJ'Or ar istıda aımmaması kararıastırılmıs-' ur .,. kan devletleriae dogl ionun yerine tayi n edilme- t 

Uk k . ır. , açma tadır. Bu ufuk mış olmasına hayret etmekte-
. •e herşe3 de beraberlik 1 d" Bu tahsildarlıklar için Yalnız; o-talyan idaresi ne ır . kuvup yazma kavdı arandıiiı halde 

1 4ıtı \' ğ müracaatçıların icinde orta mektep 
;q, h unani, tana teuvimi yapaca ını şaşır- Italyada u··ç ay ve lise mezunları daha fazladır . 

1 akkında mib,•erin nok- b" h 1 j 
'~ııı· •ınelin i sarahatle or- mıt lr a e girdi ' 1atbuat Te'.L niıyenleri 
!I;, Uş Ve mih verden gele- v l k içinde mayi mah- ' Birliğinin mü~ameresi 

,/• minin kıl met aruıt- I apı QCQ fe'v •• 
0 11 1 .~tetnıişf ır. J k k Methuat teknisiycn ler birHğini n 

.. " ııi v ru at tu enıyor bu akşam dağkılık klübündc ve-t: •: n encdik sarayı pe11.- A rna VU f f ug"' U rilecek müsamere<i !\taksim ala· 
~•tı - hırka kısmında ' eril ecektir . Salon 

ıs tana c!okunmıyaca - f terk etmektir ngili z Şark petrol ~'=~~~~.için aç ı l.tır, tia lloraJ •• ,il 
'nd . • n beş ay sonra Yu-

•n ( · 1 · 'k ~d l'Cl Hr su ı a~ t if a-
~ sa ld ırıJ ınıstır. Eger, 

'< nı ;"uzu nuvaffak olsay-, 
«J •da lıorp her tarafı 
"" k tı q · ve bi r sürü n1asum 

· ~ ı na k~d•r harp ate~ı ıçi n-
4p . . 

• lı gıı nu~ ol acaJ..t ı . Yu-
d 1 u lgarı;tan, hatta Tur

" ı ıa . . d ''<h rp ıçın e bıılunaca k-
4ı1e tarnan Yunan ordu~u 
,!, Olgunluğu \'e \'Üksek 
~ .tı ile hem kend i ls tiklii.I 

'~ı r aijık• l nelsını korumu ş, 
~•l •nların ;ullıunıı ın•h 
~ ~I lolunda diğer ij.ılkan-

•kabilen des tek olmuş-

a,lk 
~;\ l;ı •nlıla r Avrupa harbi 
• l;ı llıa z Balka n antan!ını 

• ıı,.~ blokı~ haline kal bede
·~n _ardı hıç şuphe yok ki 
, tıh bugünkü vaziyetine 

\u,~ de Yunanistana sal
~''Ubtı ltalyada belirecekti. 
\ ~ •den sonra, Balkanlı

oı 3P•cağı tekrar bah is 
"d llı a k i ht iyacındadır ve 
l L itı .. 

'İ.öıl r once orta)- a ç ıkan bu 
ı · 1 'tnanıak gerekti r. 

ı;~ 1h is tiklalin i müdafaa 
" 1nd d" y . f" l'ıılı d e ı r. u nanıstan ı-

~ i •f•arun içindedir. Bul-
lı..; 'likliıli n i ve istikbalini 
•ıı ' 1tnek nıecbu ri>etinde -
•ı ~ . 

il •)·e geli nce· Türk ke-e . . • 
h· IS tı kl;il l. el i ınesi tari h 

1a ; tı 1' ve beraber yürürnek
~,~••naıel lı •İs t i kliıl , Tür
•ld, ' İsti k liıli ifade eder. 
l ı;tı' bu dör t de' !et in müt<~ 
ı~.,~~ller kar'1sında birlik 
• hı il( aunile miiceh h.-z bir 

0 ku tesis etmderi asla 

Atina: 7 ( A.A.) - Dönen 
ıayıalara göre, Yunan kuv
vetleri Ergiriye girmiılerdir. 

Yunan - it.Uyan harb i- ı 
ne ait diğer telgraflar 
3 üncü sahifemiuledir. 

acentesinin hesapları 
I.ondra 7 ( A.A.)- Şarktak i pet

rol aj•nlığı, İta ! ~ anlarıu petrol 
tedariki bakkmdaki raporunu ik

mal e tmiştir. Son rakamlara göre, 
Jta l ~ ada mayi mahrukat üç a l içe
risinde tükenmeğe mabkilmdur. 

Kuvu kazarken 
1 dina.nı it kapsülü 

patladı 
---

1 lira vizitay11 .az bulup
1

, 

hastanın yOzüne atan. 
acaip bir doktor! 

1 

Eu gsrfp hareketten sonra eczaneye de 
giderek verdiği reteçeyi yaptır mıyan 
mütehassıs hakkında tahkikata geçildi 

Teessürle öğrendiğımize göre. İz - ı 
mitte bır doktor hakkında şaya.111 dik
kat bir şik~ıyette bulunularak tahkika-
ta ıethmışt.t. 

Şı 3yetcı Karabaş mahallesinde bah 
çıvanlıkla meşlful olan Osman Diker 
isnunde bır vatandaıttır. Bu zatın ıd

diasın~ göre, küçük çocugu ge.;E'n gUn 
hastal ... nmış ve doktora gidenuyerek: 
kadar bitkın, muztarip olduğundan ba
bası memleket hcı!>tan dahıliye mü
tehassısı doktor İhsan Ekme k-.>şarak: 

- c Yavrum çok hasta Yalvanıım 

size, onu kurtarınu!. .> diye rıca et
miştır. 

Doktor hastaya ıltmeti kabul et
nw, ve hast.a.nn bcı.bası da doktora bir 
araba tutar.alı:: be-aberfe rve ge'.J.nı1-

lerdir. Jhs.'an Ekin hasla ç: uğu mua
ye.oe ettikten tunra hemeıı ıcap t>den 

Karagümriikte oturan R üse)'in 
isminde bir kuyuc u. kuyu kuzar -
ken dinamit kapsülü karnra pal· 
l nmı~, sol bacağ ı iJe yiizündt:n ya
ralanmış ve hastaneye kaldırıl -
mıştu. 

---<>o---

Ankara Valiıi 

Meb'us mu oluyor ? 
Münhal meb'usluklara yarın se

!im yapılması çok muhtemeldir. 
Bu meyanda Ankara valisi Nev
zat Tandoğanm da yeni meb'us 
namzetleri arasında bulunacağı 
kuvvetls, söylenmektedir. 

1 KISACA , __ _. 

-
Öğrendikleri 

kelime •• 
Bizim mahut arkaJtqla lro-

nufU)'Orduk da: 
- Acaba ltalyanlar Yu -

nanlılardan hangi kelimeyi 
öğrenmİf bulunsalar gerek?. 

Diye sordum. 
- Ahvale bakılırsa «.Er. 

hete> kelimesini öğrenmİ.f 
olmalıdırlar ..• 

Diyerelı ilave etti: 
- Malum a .. geliyor .. mii-

llG6lnadır. 0 

Mütemadi)· en bom balanan Drncın ve limanının tepele rden ı:örünüşiL. 
----

Nur_u~sm~niyc~e / B i r haki kafi n 
yenı hır kımsesız- b·ı· . " 

1

ler yurdu açılıyor , ı ınmesı lazımdır 
İşsizlere iş temini 
içinde bir teşk il at 

ktın..luy c r 
Nuruosı;1a n iyc medresesinin E

m inönü Halke \1ine \ erile rek bu
r ada bir • kjmsesizler yurdu ac ı l
masına beled iye rei~liği m ul af; -
knt etn1iştir. :vtedresenjn yanı nda
k i imarete ai t bina da evkaft an 
bu maksatla istenilmi şt ir. 

Bu iki binada 100 - 150 kişi) i 
barııı dırabilecek yur t tesis oluna
caktır. Ayrıca ~-urtta bir de has
talar için küçük bir sıhh at rev ır i 

bulunaca ktır. 
.Eınin öni.i Halkc, ·i re isi Y a l ' LlZ 

Ahadan ın verd iği izaha ta göre, iş
siz va tanda~lara iş bulmak için de 
Eminönü Halked bir teşkilat vü
cudc get irecek ve mutava'>sıt va
zifes ini ifa ed ecekt ir. Vali \'e Be
led iye Re isi Lütfi Kırdarla Paı t i 
r eisi Reşat l\1imaroğh1 bu hususta 
sam in1i alaka ve yardıın göster -
n1i şlcrdir. -------
Bayan İsmet İnönü Kız 

San'at okulunda 
İstaııbulda bulunan Bayan İs

met İnönli diin Bel·oğlu akşam kız 
san'at okuluna giderek, ta lebenin 
ça lışmasını al aka ile takip etıııi~

t ir. 
Bayan İnönü ınektcpte Japılan 

eski Tü rk iş l e r i le bilhassa alaka
dar olınu ~Ia r \" C biliıh a rc bazı si
pari~lerdc b ul unara k nıt:.ın n uni -
yctle mek tepte n ayrılm ışlard ı r. 

ÇAPA KIZ :;AN'AT OKULU!\DA 
Çapa k ız san'a t okulunda asker

ler.rnize hediye edil•cek kışlık gi
yecekler i~i n faa liye tle çalı~ı l -
maktadır. !:'imdiye kadar G:lO par
ça hec:ii:. e hazırJ :ı nnıışt ır. 

Mi ili Piyanko 
Kazanan numaralar 

Milli piyangonun bugünkü ke
ş i desi saat 13,30 da ikmal edil -

·. tir. Okı- yucularımız bu keşiıle
de kazan an tekmil numaralatı ke
şidey ı takiben hemen neşredere -
~-:..._,; r \ uo ~ ' ~'··, .. · ~'.• 'but: .. ak. -
lr4u. 

ASKER GÖZİLE 
·CE-: PH E .LE R 

.. . "" ~ 

Ayasaranda' dan 
sonra Ergiri--

Yunan cephesinde umumi vu.i
yetiıı İtalyanlar aleyhine ehem
miyet alınış olduğunun en karak
ter istik delili kısa bir zamanda, 
Arnavutlukta üç kwnandanın d.
ğişme•'<li r . Şimdi de Mareşal Ba
doglionun ı:enellrurmay reisliii11-
den çekilmesi, Arnavutlukta.ki 
\'aziyetin İtalyan ordusunun le -
hinde bulunduiu teklinde tef.oir 
edileınez. 

Hakikat şudur .ki, Yunanlılar, 
!D•va... 1 iincli ll&hif-) 

Ayağımıza çe 
ıtakanlar anla 

me 
ıldla• 

1 

Hiç kimsenin el altından emriva
kiler ihdas etmive hakkı yoktur 

Türk gazetesi v e Türk gazetecisi 5 adam 
ve onların hususi menfaati, hususi 

sermayesi demek değildir .. 
Meğer Türk matbuatı el altından' 

kendisini vahim mali ve iktısadi ı 
buhranlara sürükleyecek bir ı;uku
ra vuvarlandırılınıtk istenmis de 
farkında deiıiliz. 

Hakikati ve hadisenin .şekil ve 
cerevanını buııün kavramıs l)ulu
nuvoruz. 

Dün yüksek Başvekalete •Yeni 
Sabah, Tasviriefkiır. Son Tel.ııraf, 
İkdam. Vakit, P olitika, Haber, 
Halk, Son D<rl<ika. eazetelerinin 
mühür ve imzasını taşıyan bir is
tidaname e:önderilmistir. 

Bu istidaname bir iç vanıkh -
.iiının. siddPtli bir ıztı rabın. deh
şetli bir emrivakiin karşısında in
kisarın ifadesidir. 

İstidada aYnen sövle denilanek- 1 

tedir : ı 

•Koordirıa:nıon hevetinin kararı 1 

t·e Başrekciletin test>ibi ile aürdelik 
qazete1erin 11acimleri11e aörc sek:z 
ve altı sahife çıkmaları için 11eni 1 

bir kararnamenin haztrla11dı6rnı 
tıe intişar etmek il::ere buhındıı/jı,. 
nu haber almı; bulunuııonız. Ga· 
zetelerimiz evt'elki kararname da
hilinde intişar etmek ii;:ere bütün 
tedbirlerir.i almışlardır. Maliııct 
fiatlannın mütemadi 11iikselişi, kıi
iiıt fiatlannııı haldeki nisbetsi: ar
tışı. 11i11e kıiiiıt stoktmun coiialmı~ 
deiji! bilakis azalmış bulunması ve 
hariçten qelen bir meta olması 

müesseselerimi:in vaziııeti bu ta· 
dilin iktısadi ve mali talıanımülii· 
müzle karsıl..anması:rıa imkcin. btral:· 
mıııacaktır. Binaenale11lı Aı·rııl'<ı 
harbi sontıtuı kadar m.eı·cu ı-azi -
vetin deQiştirilnıen1esini 7lLÜesşe ... 
selerimi.:i11 selô1neti 1:e 111emlekc· 
tim.izin ikt1'adiııatı namına t1ilkse, 
makamıntzdat1 istida edlvoril:::: 

İsti<lan imu.Jayan dokuz g ze
tenin koordinru;Yon J.c\'eti nezd:n
de berhanı:ıi bir sahifl' artt:rm;, tc

(Deramı 3 üncii sahiird•l 
----

Ekmek narhını tes _, t 
için Belediyede sa .. 

bah toplantı yapRld~ 

ÇERÇEVE 

ilkbahar serabı 
NECiP FAZIL KISAfi.VREK 

Politika ufkunda ( ilkba
har) isimli bir serap pey • 
dahlandı. Her kalem ve 
mütalea sahibi ,harbin Bal
kanlarda veya bat ka saha
larda yeni bir ihtilat ve in
kit&fa, ancak ilkbaharda 
kavutabileceii mütaleaaın· 
dadır. 

- Eh, naaıl olıa bu kıtı 
atlattık farzedebiliriz ! Ar
tık ilkbahar ve yazdan ev• 
vel hiçbir tey olamaz!. 

Bu mütalea, umumidir. 
Bu mütaleayı doğuran se
bep de, harp.hareketlerinin 
mevaiın zorlukları yüzün • 
den daima baharlarda t>&f
ladıiı hakkındaki mailim 
:-re mahut kanun ... 

Polouy., hareketinden 
sonra F....-a itinin baflıya
bilm~i için 1940 i~bahan 

( Yatı~ı 3 ü m·ü<le ) 

beklenmemiş m iydi?. İ şte 
iddiayı ayrıca te yi t ede n 
bir miaal... 

B iz bu mtitaleay ı payl&
ıanlardan deği liz. 

B izc e , harbin Balkan l&r· 
da veya batka aahalarda 
yen i bir iht ila t v e inki§af a 
kavnıabilmesi için 1941 i lk. 
baharını beklemege mec -
bur kalması daima imkan 
çerçevesinde bulunmak şar
tile, kış içinde de harek ete 
geçmesi, daha büyüİi: bir 
imkan ve mantık belirt • 
mektedir. 

Geçenlerde yazdığımız 
gibi, harbin kış içinde yeni 
ihtilat ve inkişafına doğru 
hamle göstermesi, fU sebep 
!erle imkan ve mantık dai
reaindedir: 

1 - Balkanlarda aakeri 
hareketi inkamsızlaştıra • 
cak mevsim zorlukları, an· 
cak koca Balkan dağları 
muhitinde kabul edilebilir. 
Şimali Bulgariatanla cenu-

Dftıarnı 3 üncü sahifcdeJ 



• 

KôRLER:N 

ORKESTRASI 

o;\siz ve sağır cemiyetinin 
yeni vücude getirdiği körler 
orkestrası, yarın ilk konserini 
verecekmi§ ! • Körler orkest • 
rası acep, ne mene teydir?. 
Gö:ı:İeri hiç görrn iyen insan
lardan mı mürekkep?. Peki 
amma, notaları nasıl görü • 
yorlar?. 

Zurnada J>etrev olmaz!. 

KÖPEK 
/(UYRUCU 

Eelediye, tubelere bir ta • 
mim göndermİ§: Her köpek 
kuyruğu için on kurut •erile
cek !. 

Artık, iti gücü bırakıp kö
pek kuyruğu avcılığına çık • 
r.ıa!ı. Günler, zaten kısa •• Kı

sa günün karı da az olur. Mi

rasyedi kuyruğunda dalka • 

vuk olarak dolatmaktansa, 
köı;>ek kuyruğunda dolapnak 
daha hayırlı!. 

EDEBiYAT 

BAHSİ 

Üstadımız Ali Naci Kara· 
can, dil ve edebiyatımızın 

düştüğü §U hazin Bob • Stil 
manzaradan acı acı ıikayet 
ediyor. Yirmi tenedenberi bir 

edebiyat yaratamadık, bir e
dip yetiftiremedik diyor. 

Üstadın bu satırlarını, bir 

tecahülü arifane nümunesi 
addediyoruz. Edep kaldımı 
ki, edebiyat bulunsun?. 

MAAŞLARA 

ZAM 

Tayyare 
ile UÇUŞ 

·"ICültür,, tayyaresi için 
tazıa para veren tale

beler uçurulup ha vacılı
ğa teşYik edilecek 
Twk hava kurumu talebeler ara

sında havacılık aşkını ı.:vandırma.I<. 
ve bu vesile ile kurııma alakalarını 
zıvadeleştırmek maksadtlc Uni -
versite, lise. orta ve ilk okullarda 
birer talebe derneği teşkiline ka· 
rar vermış ve bu teşkilita şube 
başkanlarından 1!yas Tunç Ars
lanı memur etmiştir. Mumaileyh 
Üniversite rektörü ve lise direk • 
törlerile hemen tetnasa baı;lamıı;
tır. Derneklerin önümüzdeki hafta 
içerisinde •amaınen faaliyete gec
melerı temin edilımitir. 

Jniversitc derneğinin çarşamba 
J?ünü teşkili kuvvetle muhtemeldir. 
Hamivetli talebeleriıniz şimdiden 
derneğe kaydolunmalan için reka· 
bete bll$larnışlardır. İlk, orta okul 
ve liselerle imiversitedcn derneğe 
en fazla yardımda bulwıan kız ve 
erkek talebeler tayyare ile uçuru
lacak ve ayrıca da kendilerine ori
jinal mükafatlar verilecektir. 
~-

yakılacak İakambil kağıtları 
Bazı kahve ve ııazinolardaki i.9-

kambil kağıtlarının pis ve gavri 
sıhhi olduidan ı?iirülerek bunlar 
müsadere edilmistir. Mikrop gec
mesine vesile olan ltirli iskambil 
kağıtları ile ovun onıatan kahve 
ve gazino sahipleri tecziye edilip 
bunların kağıtları da yakılacaktır. 

--0-

T_alebe karnelerine tayyare 
pulu yapıştırılacak 

Mekteplerde talebelerin not ,.e 
hareket karnelerine •tayyare pu· 
lu• vapıstırılması kararlastınl -
mıstır. Arzu den hamiyetli tale
beler Kızılay DUiu da yapıstırabi
leceklerdır. 

MUA.'VIELE VERGİSİ 
BEY ANNA."1ELERİ 

Diii:er taraftan muamlee verl?i!i 
beYannamekrine de 1 er kurusluk 
tayyare pulu ilsakı bildirilmi. tır. 

--vu.---

Bursada 2269 asker ailesine 
yardım edilecek 

Sataşmayın, yü! 
mi7elim 

e Münhal Belediye amele-, 
iliklerine yalnız aabıka-ı 
lıların alınması kayma-. 
kamlıklara bildirildi 

Bulıar Hariciye Nazırı Gospe
dia Popof, ~ranyada son söyJ.&. 
diği nutukla, Türk matbuatınuı 
neşriyat edasından ınemnun ol -
madıiını iiade ve bir kısım yazı· TeınizLk işleri amelelii"ıi ile be-
Jarımızdan •yükselen bazı nahoş lediycnın diğer ınsnat ve tamirat 
sesler• tarzında hah•etti. · ..,!erindeki münhal ameleliklcre 

Bu nutuklaa anlıyoruz ki, Bul- münha!lere hariçten kimse alın· 
gar meclismde daha evvel, ba:ıı ma.ması dün bele<liye reis muavi -

'lfo: 18 Yazan: f\AHMİ YAllZ ,,_ 

Deniz Fedaileri 
OSMANLI - İT J L YA HARBiNDE TRtı BLUS

GARB ve ADALAR MUHAREDESI --==· -_-:::_-::::__::::-=---- ---.. ----
Amirale süylcyin, teslim olmayız 

ran düşman donanması faaliyete 
geçti. 

Altı zırhlı ve bir o kadar da 
kruvazörün iştirakile Trablus to
pa tutuldu. hatipler, Türk matbuatının ne'lfi· nimiz B· Lıitfi Aksoy tarafından 

yatı üwriııde durınu~lar, şikayet tekmil kaY:nakamlıklara tamim <>-j 
etmişler, belki de, ileri geri bası lunmuştur. Buna sebep; sabıka -

Hiç şiiphe yok ki, bu hareket, 
'l'rablusuu tahrip olunınanıası 
ınaksadilc değil, ellerindeki bu ka
dar silaha karşı kendisini müda
faa edecc·k vasıtalardan da mah
rum bulunan Trablustaki Osmanlı 
kuvvetlerinin mukabelesi halinde 
ıslıl3:nın imkiinsız kalacağını dü -
şünen amiral, Trablusta bulunan 
kendi taraflarından satın alınmış 
lıainlerin çokluğunu da hesaba 
katmıyarak muvaffakiyetsizliğe 
u.gramaktaıı çekini~ordu. 

Patlıyan mermiler şehrin üze. 
rinde ölüm ıslıkları çalarak ras • 
gele naHalaru çarpıyor, mülhit 
bir gürültü, masum halkın ah ve 
fiı;anına karışarak göklere yük
seliyordu. 

laflar olnms. lıların is. l?iic sahibi edilip sefa -
Popof, Bulgar meb'uslannm bu letten kurtarılmaları ve dolavısile I 

iddialarına cevap verirken, onlara ıslahı hal E'dilmeleri hakkındalti 
h k · · ekt dı"r ·ru .. r'- emniyet müdürll<i":iinün savanı 

a verır gorunrn e • .. takdir kararıdır. 
matbuatından şikayet edeb:lmek 

Taksimdeki vul inşaatında sa!bıiçin, eYvela Türk t'azctelerini ta-
nımamak lazımcLr. Nitekim. Bul- kalıların çalıstırılması tecrübesi 

gar mecıi,ındeki yanlış kanaate ivi netice "erdii!inden temizlik a· 
ımelel; ::> ve tamirat, ill.\;aat ~ibi 

göre, Tiirk matbuatı sansüre ta- islerd •. ""' belediye amele Q!arak 
bidir. Böyle birşey olmadığım te- sabıkalıları kullanacak ve ·bu mün-
yide lüzum var mı?. hallere emniy.,t müdürlüi!ünün 

Biz, va«dtaımız y·azılan saft•o'"r d · b k lıl 
• " " ~ 1 gön ereccgı sa ı a arın tayini 

memuruna değil, sermürettibe vapı!ıp kadro ücretleri avnen ken-
veririz. Tecrübesi bedava. Gelsin· dilcrine verilecektir. 
!er, matbaa matbaa dolaşsınlar. B. Lutfi Aksov uslanma yolunu 

Bulgar Hariciye Nazırı, Tiirk tutan bu sahıslara geceleri barın-
matbuatının •nahoş> addettiği s.,. dırılacaJ<ları yurtlarda ders veril-
sinden bah•ederken, Bulgar mat· m<'Sini de yurt memurlarına tebliğ 
buatının, hatta bazaa çok çirkin etmistir. Bıı güzel tE'bliii: savesinde 
ve kaba fıkralarından, karikatür- eski sabıkalı ve cahiller okuyup 
ıerinden İriç dem\ urmuyor. Yazma da ö,i!remni~ olacaklardır. 

Türk matbuatı, Bulgar gazete- ---oo- --
leri .. :.ı artık fazla haddini aşan Silivri limanı 27 bin liraya 
hfılapervazlığına kar~ı ceva., ver· temizletilecek 
mek ihtiyacını du~ duğu zaman, Silivri limanının taranarak te-
.ıncak, Bulgaristanı ağzına alıyor. mi7.lenmesi kararlastırılmıstır. 

Mesela, geçenlerde, Mir gazete- Bu ise 27 bin lira sarf-Olunacak 
•iuin bir muharriri Edırneniıı Bul- ve avın 25 inde faaliyete gecile • 
ı;aristana çok yakın oldugunu, Bul- cektir. 
y,arların Edırneye uçmak istedi. ı--------------
ğıni yazacak kadar salaldık ve sa
karlık göslenni~li. 

Auba, .ayın Hariciye Nazırı f"D.. 
pof, •Mir. in bu yazısını görüp o
kumadılar mı?. 

İki memleket matbuatından han
~jsinin nah~ş ve haksız ses çıkar
dığını anlamak için, iki taraf ga
zele kolleksiyonlarıru şöyle bir 
Jiarıştırmak ki.{idir, zannediyoruz. 

Ve lmvv~tle ta}ımin ediyoruz ki, 
alınacak netice, Bulgar hariciye
sini mutlaka mahçup edecektir. 

Tiirk matbuatı, tıpkı Tiirk or -
dusu gibi, faarruzi m 'ksatla değil, 
tedafüi za~uretlerde harekete ge
cer ve sesıni çıkardıin 1.aman da, 
hangi tonran kon~acağmı pekala 
bilir. 

REŞAT FEYZi 

POLİS 
YE 

•AHKEMELER 

iş bulmak için 
tahrifat yapan 

aile reisi! 

Eğer aın1iral Faravelli yapacağı 
ihracı kola}ca ba~aracağını kestir
se, hiçbir iı_ısani diişünce taşımı -
yan, lceıu!i Italyan kalasının dikte 
hareketine geçer, şehri topa tutar, 
yakar, yıkar ve zaptctm"eğe çalı
şırdı. 

Tam öğle vakti, düşman An1iral 
g4'rnisi Rencdetto Briniden hir 
filikanın a~·rıldığı görüldü. Suat 
on ikide karaya cıkan bir }·üzbaşı 
iandarma C.:airesindc bu!uncn va!i 
vekili ile Osmanlı memurlarının 
yanına geldi.. Seliım verdi, Amiral 
Faravellinin bir zarftnı Besinı be
ye uzaıtı, vali vekili bunu a~tı .. 
okuttu. Mektupta h:.aca ~ö~ le 
deniliyordu: 

- Verilen mühlet ~u anda ni
hayet bulduğu için şehri teslim et
meniz lclzinl gclınek" .. dir. Tralı -
!ustan aı rılmak isi ıy en Osmaulı 
mcınurlarile aileleri için Mal!aya 
gönderilmek üzere bir sefine ha
zırlanmıştır. 

Teslim işaretini bekliyorum.• 
Bunun cevabını bekliyen İta! . 

yan zabitine vali vekili sert bir 
çehre ile karşıhğı verdi: 

-- Şehir kslim olmuyor, Amirale 
söyleyiniz!. 

İtalyan zabiti Trablnstaıı ayrıl
dıktan on dakika sonra toplarını 
iki aksaındır şehre çevirmiş du-

AVRUPA HARBiNiN 

YENİ MESELELERİ 

:'Genç,, ınillet!er 
bahsi .• 

Şehirde asker yoktu. 
Iiralay Neş'et beyle idaresin • 

deki mahalli kuHetler bir gece 
evvel Trablnsun çöl mıntnkasına 
doğru cekilmişler, şehri dışardan 
kuşatarak neticeyi beklemeğe bat
laınışlardı. 

Şu halde Tralrlus bombardıma· 
nı - içerideki yerlilerden satın a
lınmış adamları \·asılasi!e her ha
reketten haberdar bulunan amiral 
Jiaravellinin • intikam lıı.rsile ve 
her zamn-ki İtalyan hareketle • 
rinde görüldiiğü veçhilc gnyriınu· 
harip kiiılelere, kadın, ~ocuk ve 
sakal hı:l~n karşı talhik edilen bir 
kanlı levhadan ibaret bulunu -
yordu. 

Bene-letıo Brinidcn ateşlenen 
ilk merınill·r birer cehennem kur
yesi korkunçluğu ile Trablus üze
rinde infilak ederken Türk topçu
ları da harekete geçmiş, Osnıani
:ve, Sultaniye, llamii!iyc ve Trah· 
!us kalelerinden ;;!;lan topların 
beyaz dumanları İtalyan donan
masında endişe u~·andırınıştL 

Fakat; 1300 senesinde inşa olu
uan bu tabya ve istibkanılardaki 
topların adetçe az oluşu ve en eski 
toplardon balunusu bu davaya a
teş açmak suretile karışmalarına 
rağmen hiçbir netice elde edeme
melerine sebebiyet veriyordu. 

(Devamı var> 

>er de'Vleti İngiliz imparatorlu • 
ğumı bir türlü tehdit edebilecek
ler diye söyleniyordu. İngiltere 
bunun üzerine yeniden bir çok 
harp gemisi yapmağa karar ver
miş oldu. 

Tramvay müstahdiminin 
maaşlarına bir miktar zam 

yapılması teklif olunmUf. İıa· 
betli bir te§ebbüa!. Sardalya 

kutusu halindeki arabaların 
içinde, o zavallı biletçilerin, 

vatmanların çektiği sıkıntıyı 

her gün gözlerimizle görüyo
ruz .Hatta, onlara ayrıca asap 
tedavisi için bir tahsisat ver

meli: İstanbullulara söz an -
!atmak kolay İf mi?. 

Bursa 5 (Hususi) - Belediye 
daimi encümeni asker ailelerine 
vardım maksadile teşekkül etmis ı 
olan komisyonlarca hazırlanan cet
veller üzerindeki tetkiklerini ta • 
mamlamıştır. Yaınlan bu tetkik • 
!erini tamamlamıstır. Yapılan bu 
tetkiklere göre 1377 si hüyük ve 
89~ si küeük olma-k üzere schn • 
mizd~ 226') yardıma muhtac vahn· 
das olduğu tcsbit edilmiştir. Buna 
mukabil komisvonlar siındlve Jca
dar 107<l6 TrÜkellef ismi te.9lıit e
debilmişlerdir. 

~~ 

Dün Sultanahınct 1 inci sulh 
ceza mahkemesinde açlık Yilzünden 
islenen hazin bir tahril davasına 
bakılnustır. Bu davanın maznunu 
45 yaşında Hüsamettin isminde 
biridir. İddiaya göre bu zat Azmi 
adındaki bir arkadaı;ının nüfus ka
ğıdı ile ilk mektep sehodetnamesinı 
kendisinden istiverek alını.ş ve şe
hadetnamedeki resmin verine ken
di resmini yapıstırıp ca21nıh is:ni
nin varıma bir de cHüsaındtin• a· 
dını ilave etmiştir. Bu sehadetname 
ile Devlet Dcınirrolları idaresine 
müracaat eden Hüsamettin bir 
münhale tavin olunurken tahrifat 
nazarı dikkati celbetmis ve hadise 
polise. oradan da adliveve intikal 
etmi<tir. Hüsamettin dün malı • 
kemede aii:lıva:rak şunları söyle -
miştir 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

1'Tüstakbel harpte talihin Fran
sız toprakları üzerinde kendini 
giistcreceğjni, onun için İngilis 
imparatorluğu aleyhindeki terti· 
hat mutlaka Fransayı da İngiltere 
ile beraber harbe sürükliyeceğini 
o >aman tahmin etmek büyük bir 
kehanet islemiyordu. Gerek deniz
de ve gerek karada İngiliz - Fran
sız teşriki mesaisi elzem görülü· 
yordu. Fakat talih başka tiirlü 

yiiz gösterdi. Fransa Avrupa kıt
asmda mağlup oldu. Bu keyfiyet 
mihver tarafını da şaşırttL Çünkü 
nıuvaffakiyct çabuktu .Artık bu· 
nun arkasından asıl hedefi tcskU 
eden İngiltere geliyordu. 111ih.ve
rin hesabına göre bir kere Fransa 
yıkıldıktan sonra İngiltereye en 
ağır sulh "1rtlannı kabul ettirmek 
işten bile sayılmıyordu: Yani bir 
kaç haftalık bir iş. 

AHMET RAUF 

l~•J 
Hatalı bir iş! 

Tramvaylarda kıt'a farkı kalka
cak, ikincı mevki her yerde 5 ku
ru~. birınci mevkide seyahat de 
her yerde 7 kuruş olacakmış. 

ırata.. Hem de hatanın en bil • 
yuhıi. Öyle yolcular vardır ki, i§.
ı•r. ıcabt, dalına kısa meoafede se
'aha!' eucrler. Bunlar, ne diye 
m«k .. cJdi:ıen fazla para versinler? 
Dnııııa uzun mesafede seyahat e
;, ıı!~r ise, hiç de fazla birşey ka
a :ımıvorlar. Yirmi para kazanç 

,.,,., Öbür tarafta iki, üç kur~ 
.. ar.04 

BVRHAN CEVAT 

--0---

Bakırköyünde meccani tedavi 
en 

Bakırköy Ha1kevi; fakir ve muh-1 
tac hastaları meccanen mua >ene 
ve tedavi ettirmek üzere bir ooli· · 
klinik acmı•tır. Burada haftanın 
muav<·"n ııünlerin<le mütehassıs 
doktorlar bulumnaktadır. 

-0--* Vali ve ~lediye rem B. LQt:fl 
Kırdar pazartesi günü Ank:araya gide.

celctir. 

Biru ciddi ve nmimi 

olalım 
Müeeısesemizce isim ve muvazzah ad· 

resleri tesbit edilen vabtndaşt.-ırınuzın 
birçok müracaatlarından, bazı esna -
tın ÇAPAMARKA müsL,hzaralı bula
mıyoruz diyerek mukallit markalarla 
halkı izrar ettikleri anlaşıl.maktadır. 

Piynsamızda her nevi ÇAPAMARKA 
müst.ahzarabrun mcbzulen mevcut ol
duğunu görd..iğümüz lüzum üzerine 
tavzihan iliı.n t-diyonız. 

Be~iklaş - Çapnmarka 

Son T elgraf'm Edebi Tefrikası: 22 

sGel! 
<>ELAMI iZZET SEOES 

Bu V("jil meşin cüzda"ldı. Ü.tün
le k ndi isminin ilk harfleri \'ardı. 
Bıı ~uzdanı ona jale hediye etm,şti. 

Peki am'.11a, bu cüzdan<J.ı evden 
çıkorken bepsi heP5ı on bes lira 
va dt. Simdi ise bir deste banknot .. 

- Elli banknot... İki bin beş vüz 
lira. 

Cahit alnını sıvazladı ... 
Jale aralıktan gözetliyordu. Ca

'ut etrafına bakındı, sonra cüzdanı 
cE'bıne kovdu. ceketinin önünü 
Jikle<li. 

Avnava baktı. Bu ne, saosarn-dı. 
Jale titredi. Cabitte, bir şey cal

iı:ktan 90,ıra kaçmai!a hazırlanan 
t>ir hırsız halı vardı. 

Calut bu gece nereden gelmişti! 
Bu pa_"" • ~r· nere.d~n bu~ ustu? 
Gen!: !;; J: nd ili. 

Jale vatak odasına ıtir<li. Cahit 
gülümsedi: 

- Ben dedi. atölyeye çıkıyo • 
rum. 
-Yor~ de~ misiııll? Çok 

calışıruı. 

- İnsaı:ı nekadar calııısa çok de
ilildir. 

- Dün gece kı.düııte ne yaptı, -
inru söv lem edin? 

- Hic. konustulı:. 
Cahit cüzdandan. paralardan. pa

raları görüp şaşmasındıuı bahset
mivordıL 

Atölye)'t! çıdctı. 
Öl(le vemei!i~ J11le oorıruva 

başhvacaktı . fakat annesile babası 
geld., biraz oturdular. Cahit oııları 
vemei?e alı.kovmak 5!ooi. Kalma • 
dılar Ca. t ın.ır et ... Jale 1 ıca- ı 

IBüçüK HABERLER I 
* Belediye reis mua vinl B. LQtti 

Aksoy serseri köpek ve kedilerle ya
pılan mücadele neticelerinin ik.. günde 
bir merk~ze bilcUrilmcsinl kaymdk:am .. 
Jıklara tamim etmiştir. Dünkü rapor
lara göre son iki günde 134: köpek, 32 
kedi iUftf olunmuş, bu sureUe ayllk ye.. 
kün köpeklerde 4al i keJilerde 169 u 
bulmu~tur. 

* Baro umumi heyeti bu gün s.'at 
14 de toplanacaktır. Ekoeriyet olmazsa 
ayın 14 üncü günü tekrar bir toplanb 
yapılacaktır. * Dün Tuna yollle, Macaristandaiı 
liman.ımıza ambal!J k~ğıd1 1 otomobil, 
l'ödyo c:L. t.ı, ampul, elektrik sacıtt, şalt
la.r ve aksamı, boya, k3~1t, melin, cam 
ve saire gelmiştir. Aynca Bura yollle 
de bir vagon otomobil JAstiği gelmıf • 
tir. 
* Maari( VekAletl bir hallı: edebi

yatı antolojisi h::ızırlamaktadır. 
* Erdek kaymakamı İhsan, Tokat 

vilciyeti seferberlik müdürü Tahir Ve
kAlet emrine alınmşılardır. * Fatib medreseleri talebe yurdu 
haline konulacaktır. \~ali atin bu med
re."elerl gezmiştir. * Almanlara İzmirden 3000 ton incir 
satılacaktır. 

sının bu ısrarına mana verdi. Ken· 
dl.sile yalnız basbaı;a kaimaktan çe
kindiğin: hissdti. 

Annesile babası damatlarının ıs
rarı üzerine kaldılar. 

Sofrada Cah.it fevkalade nes'e -
li ydi. Babası sordu: 

- Oi!lum, yeni eserin var mı? 
- Var baba. calısıvorıım. hem de 

QOk çalışıyorum. Hatta yemekten 
sonra izin verirseniz gene çalış -
mağa gideceğim. 

- Git yavrum ıtit, çalış .. 
• Kahvesini ictikten sonra Cahit 
atölyesine çıktı. Jalenin annesi 
memnundu: 

- Çifte lruınrıı1ara bemiyor • 
ımnuz kızım. 

Babası illi.ve etti 
- Ne de ~l vuvalıın var! 
Fakat Jalenin düşünceli, '.lı;o:rııulu 

olduihınu farketti. 
- Nen var Jale? 
- Hiç anne... Cahit QOk calı -

sıYordu. 

- Ne çıkar 'bundan? 
- Esasen asabi. siıtiri daha fn-

la bozuluvor. 
- Amma sen mes'utsuıı va? 
- Çok m~s'l''lum. 
- Doiiru söv 

•- Çoluk çocuğum aç, sefil bir 
vazi vette idi. $ehadetnaınem ol • 
madıi!ından bir türlü iş bulamıyoır
c"ım. Bunu acltlc saikasile yaptım. 
Kimseye ne bir fenalıi!ını. ne de 
bir zararım dokunmadı. EJ?er bu 
iste muvaffak olsavdım aile efra
dunı açlıktan, sefaletten kurtara • 
caktım!.• 

PİSMANLI.K 
Hiikiın R~it bu hazin sözler ü

zerine icabını düşniimüş ve: 
•- Hadisede tevkifi mucip bir 

suç unsur ve erkanı görülmedi • 
ilinden Hüsamettinin serbest bıra
kılarak evrakının müddeiumumi -
liiie verilmesi kararlaştırıldı• di -
yerek hükmünü vermiştir. Hüsa • 
mettin de pişmanlık ve ıninnettar
hkla hfilc.ime teeskkür edip ağlıya 
ağlıYa salondan çı'lrnııstır. 

- Dol!ru sövlüyorum anne. 
Biraz evvel yalnız kalmak isti

yordu. Doitruyu öğrewnek isti -
vordu. . 

Anasile babaısı g>cier aitmez he
men atölyeye cıktı. Cahit seya -
hatte baı;ladıii:ı bir resme calısı.vor
du. 

- Fevkalade olmuş Cahit! 
Söze nereden başlıyacaii:ını, ne 

soracaii:ını kestiremiyordu. Cahit 
i,sile mesguldü, dUYmamazlıktan 
geldi. Jale biraz durduktan sonra: 
1 

- Ben gidiyorwn dedi, sizi ra
hatsız etmiyevim. 

Caiıit gene ses çrkarmııdı. Jale; 
bir fırsat beklemekten başka çare 
kalınıyor. fakat masanın önünde 
cüzdanından cıkardıiiı paraları s.
van adımı da ııöz]erinden l!itmi -
wrdu. 

- (}ece ne yapacağız! 
- Koııservatuarın komıerine ıri· 

delim. 
Gittiler. Cahit lron•er fasılası.u

da: 
- Musiki insan ieiıı zaruri bir 

ihtivac <ledi. Ne yazık ki artı.le pi
;:an.o calmıv'"lrsun. 

Jale S!Ülürı;•~: 
(Den mı 

Uç s<..~ en·el Bol~e,ikliğc k:ır
şı muc., 'ele diye Almanya, japon· 
ya ve lt"lya arasında aktediimiş 
olan mbak hakikat ' Jue Ingiliz 
imparalorluğu aleyhine çevrilmiş, 
fakat gizli bır sil~!: teşkil ediyor
du. Alnı.ınyanın bu suretle japon
ya ve ltalyayı da kendi tarafına 
çektigi anlaşılıyordu. Buraya ka· 
dar olan mülakaza daha 937 de" 
düşi;.niilınüş, erbabınca iz~h edil
miş fikirlerin hulfısasıdır. Onun 
için bugünkü mütalea değil, yal
nız ilave edilecek daha başka bir 
nokta var ki o da üç sene evvel 
bu fikirlere şunun ilave edilmit 
olduğudur: 

İtalya olsun, japonya olsun genç 
milletlerdir. Bunların yaşamak ve 
mücadele etmek için duydukları 
hararetin sonu gelnıiyecektir. Al· 
maya da öyle. Her üçü de dün
yanın •adaletsizce. paylaşılcLğını 
ileri sürerek muhtaç bırakıldık
ları iptidai maddeleri elde etnıeğe 
çalışacaklardır. 
İtalya Habeşistanda bir impa -

ratorluk kurdu. japonay Çinin şi
ma]ini aldı. Almanya da bir çok 
yerleri almak emelindedir. İşte üç 
sene evvelki bu mülahazaların 
neşrinden beri zaman geçti. Büyük 
vekayi b:rt"rini takip etti. Şimdi 
yeniden öğrenildi ki genç sayılan 
milletlerin de uzun bir harbe da
yawııaJc için hararetleri kifi gel
ıniyebilir. Çünkü dünyada hudu
du olmıyan hiçbir hal yok. 

Harp çıkmadan evvel bu üç genç 
ınilletin İngiliz imparatorluğunu 
ergoç nasıl tehdit edebilecekleri 
etrafnwla yürütülmüş fikirler muh
teliilir. Zamanla bunların ~
!eri az çok dah3 müsbet bir kıy
met kazandı?. Bunu araştınnaık 
bugün fa)dasn demektir. 

Almanya Balbk ve Şimal d• 
ııizlerinde harekete geçebilir. Bu
ııun manası İn«iliz imparatorlu· 
tunun Hindistaıuı giden yolunım 
garptaki cenahınıa ucunu tutmak 
olacak diye söylüyorlardı. japon
lar da yine ayni yolun prktaki 
ucunu yakalıyacaklardır. Bıuası 
Bong - Kongdılr. İtalyaya veril
rol ise az ağır değildi. Çünlril yohm 
ortasını teşkil eden sahayı, yaai 

• Akdenizi elinde tatacak, bütün •· 
tırlığun oraya Yetecekti. Dahua 
var: Habeşistan~ hlkim olıaıı İtal
ya artık Nil nehrinin meabalan
IU da telıdit edebilir, dolayı•ile 
Mısırda i~tedi~i gibi ~ (jziinü ge
çirir. İşle bu suretle her üç miI.-

Lfıkin haftalar birbiriai takip 
etmekle beraber mihverin bn 
emeli bir türlü hakikat olamamış
tı. İngiltere bilakis harbe devam 
için kuvvetlenmektedir. 

Acaba İngiliz imparatorluğu i
çiu daha ne gibi tehlikelerin teh
didi hatıra gelebilir? Uzak şarkta 
japon tehlikesinin ihtimalleri u
nutulur gibi değildir. Buna mu
kabil Amerikanın alacağı vaziyeti 
düşünmeyi de japonlar hiç ihmal 
edcmiyeceklerdir. japoııya her 
hareketinde Amerikayı, Sovyet 
Jlus1ay:ı heaıoba katmak meebu -
riyetin<le olduğu gibi üç senedir 
uğraştığı Çinlileri de diU,ünecek
tir. Fl:ansanın mağlubiyeti üzerine 
Bindiçinide harpten evvelki tah
minlerde bugün ne d~eye ka· 
dar isabet olduğ1lnn araştırırken 
göze çarpaıt keyfiyet meseıa FrllD
sanın im kadar çabuk mağlftp e
dilivereceğinin pek de düFinill • 
memi• olduğadur. Eğer bn cihet 
az çok bir isabetle tahmin edilınit 
olsaydı japonlarm da fırsattan is
tifade ederek Bindiçiniye ıeç • 
mek istiyecekleri söylenirdi. Fa· 
kat milııver devletlerinin esaııea 
hangi )'Ollardan İngiliz imparator
luğuaa tehdit etmeyi düşündük
leri daha ene! ıuıb4ıldıiı içia 
~ni 4e erbabınca ista- iste
wz - • zau lıabsolmaktan geri 
lı:almamqtır. Evvelki tahminler 
ae olursa olSUJ1 bugünkü halde İn· 
ıiltere artık Anupa kıt'asıııdald 
Fronsaclan filf!'n yardım görmüyor 
ıiemektir. Fransanın harp harici 
kalm11&1 n:llıver devletlerinin ü
ınitlerİ1ıi çok arttımuş ise de v.
ka. ·i daha Daşka bir yola dökül • 
mi\~für. Böylelikle nrtık genç mi~ 
ı..tler balıısiaiıı de :uınıııltl l"eÇttek. 

~~~~. Jebt~~a 
A ~ lı~elimin ga. ·M 

.. ı:)ı 
{ ..ızan: Ahmet Şijkru ıb 

.. Jdcfl1 

Bulgarı.tan bir nıu . 11 ,ı 

beynelmil _I politika ı••.~ir.U 
ön sahnesini işgal ctnı<~ 1~0 ıı 
garistanı ön plana atan ~-rsl 
yelin ba~langıcı, ;\loıc>lc 1.,pı 
ı is tarafından Alınan)·a)'ll ;ııı 
lan bir seyahattir. Bu .. sc;~ 
g jzli ve esrarengiz •rOr_un 

C> 1'l( • 
!ar altında >apılın,.,ı, ar oı" ıc; 

.,: c•O 
Sobranyada \Jillıa>'a ~ u. , ~· 
aleyhine söylenen ,ı;zfcr \, 1ıIJı 
ti.an sonra ,la Bulg:-:.r 3•J"~ ~ aıı 
Bcrline vapacnğı lnldirıl~ rı!' S 
hatin dedik"ı!ıısıı, p;.lko0;;.rıtı 
huna kıynıct vcr.:-n .ahf11j; r~ 
endişe uyandırmı~!ır. IJU 
mn, 1911 harbinden sonr• ,il' 
komşularıadan bir takını 

11 
,ıı 'tı 

iddia etliı;i malumdu. Ve DD,ıı ' 

!ar, Balkan devletleri ar•'', ı I n 
tesanüt kıırulmamıa eng<j,,11: ~, 
etmişti. Bununla bt-rabcr, •" '1.k 

ı ril~ c lar, komşularının bazı a t ~· ı 
mal, bazıbrilc de diirüsl ' ,.il' ~~;ı 
mi münascb~tlcr ida.ne etı:ı~ 1 
emellerini ancak sulh ,·o 1 ~J# 
umek kararında buJı:nJU 
ı.nlatmışlnrdı. . ci\ 

Bu defa Bulgar )tarı<! .,~ 
namına s:jz söyl'.._,1eğc ,ıı ~ 
lahlyetli olan bir ai:ızd•0·1 ,. 
ciye Nazır< Popoftan, bu -~~oi ı" 
bir defa daha izah cdi)dıı:• r ~ 

1 " ınekteyiz. Filhakika Btı ';;ab 
l'iciye ~azır.''. _geçen (erde il' 6 
J ada so~·kılıgı hır nutuk \ıt'ıl 
garistanın harp dısında ,k• blll 
!'arını tekrar teyit ctrnıŞ ~c 
yor. Popofun sözleri, al<lı· 
mantığıdır. 111~ 

Bulgar Hariciye Kazır~ 01, 
da sık sıli mihver devletlcr~ıııl 
garislan arasındaki do~ ılf 
bahsetmiştir. Bulgaristan•" V 
den beri, mihver poL ıik!''u;r. 
•empati gösterdiği ınnliiD'd yı' 
dan başka Bulgarlar, doğru fı 
- kendilerince belki do~"°11.' u 
bizce yanlış • Oobrucanın ·~ 
dından dolayı mih\CrC I<~ ıJ.I 
şükran ve minnet hissi ııJtı• 
duklarına kanidirler. • 

Yalnn Poııofun TiirkİY~~ 
~ederken üzerinde durduar ... 
noktaya işaret etm~k istıY01, ( 
da yine Bulgar kom~un1uı..iP . .J1 ı 
nıiinakaşa kapısı açmak ,,. il'. ' 
ğil, ortadaki sniteklıhiilflıı ;,ı 
etmek maksadına matuftur· 
yın Popof, Türk matbuatın~, ı 
garistan lı11kkındaki yazılar~ 
kit eder bir lisan kulla~•.', 1 ı 
7etelerimfain nahoş neşrı~ Jıi~' 
tıklarım söylemi~tir. Jl• 

11
1°" 

Bulgar gazetelerinin hakk; ,,r 
ki neşriya!ları bizim kulak 

9;4; l 
nahoş bir &es gibi gelme1<1\ ~ 
doğrusu, Bulgar hiik~eti~'or< 
karşı takiu ettiği dürust . ı 
karşısında bu neşriyat b•',o 
teşkil etmekte idi. Bir. ı•11;J,ı 
rim !ıakk1mızdaki neşrı:v• 1 s' 
aykırılık görlilmiyen sulg•\ıi 
teleri, ansızın, dillerini de!!i ',ı ) 
rek Tiirki~·eyi iktısadi aıı•'~0,i 
attlmış her tü.rlü gıda rn.• 

0 
nsikaya t.ibi tutulmu' b~8~i/ ' 
leket ola.rak ;;:öslemıeğe , 
Jar. Bazı gazeteler JÜksek ~ 
hoş se•le şarki Trakyadaıı . ·11 
tiler. Biz, doğrusu, bu ne·ı'~j 
manasını anlıyamamış "" l;İ 
gırın iki '>lemleket aras~d•.0ı" 
nasebetleri zehirlemek ..,t• ;!, 
da olduğuna birkaç defi l" 
etmiştik. Bununla beraber. r 
leketiınizın gazeteleri, sul~~: 
buatile her hangi bir poJetı'. .

1 mıilı.tan ~ekin diler. Eğer b~•' J 
!arda bazı Bulgar gazetcl•~~;t'/ 
vap vermek lüzumunu b'· o• 
birkaç gazele çıkmış ise, b•! ıı' 
neşriyatın uyandırdığı ııl''' 
baret olsa genklir. 

~ ·ııli Oç hırsız teYkif eu'.J•. 

Fatihde Kurşunlu medı:&' 
kurııunlarını calan Şerifi ~· f 
biri vakalanıp dün 4 ilJlCıl 
cezada tevki.f olunmustur· ~I.) ı 

Yine dün. Bakırkövündt.,ıı ı'.i 
talteı>ede Rızanın evini SO.' ~ 
lim isminde biri de 7 iDCı • r' 
h • kimli" - . tar·'·--' :ıtii~ Jf a l?l aı.ıuuan, (JI'" 

zarda muhtelif ev !erdııda G1 
çalan Şükrü adlı. hırsıZ ıt'' 
tanahııııet birinci sulh ce~-i} 
kemesi kararile tevkif edıJJ" 
dir. 1 
Talebelere verilen b~. d: 

zifesi zararlı gö~I ,/ 
Bazı orta mektep ve l~, J· 

timlerinin ctabiive• de~ıel"' 
taplarındaki tekmil resırıv JJl 
va etmelerini talebelere b .,ı; ..ı 
!eri ve bunu cevde vapılll" ;il', 
zife> diye verdikleri ırörÜ1:ıl' 

M.aarii Vekaleti dün bll eııt' 
mekteplere bir emir ıtön?.<t ~ 
Emirde; kitaplardaki tırb1,'ıc ~, 
simlerini talebelere v~' ıl 
kAmilen kopva ettirmenı~ t"ı 
deiHI zarar vereceği; çüııl<~~ e 
ferruatı cok resimleri koP1 ,.t>' 
icin taleh<'lerin zaman 1<~ 
dii(er derslerine evde çal 
u 1 rı bi (. ri1ere ı fert"\ 
sıt resim çiz<t ril~ · ı.sl<'. 
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S~n Tel ura flar illl Piyango saat · soN 24 sAA Ti BUGCN 

MELEK 
AALBLERI 
hepe an 

titreten bir müzik - Gönüllere 
veren bir Aşk - Renkli ve şahane 

sahnelerle dolu : ~areşal Badog
Ho 'nun aczi 

·itina 7 (A.A.)- A~kerı müte
~lı.ıı·Iar, Mareşal Badoğlionua 
~~•-.istandaki mesaisinden bah
li etek, Mareşalin Habeşistanda
~~uharipleri mağlup etmek içia 

11 
etsiz derecede takviye ku\' • 

0 
1"'ri istPıniş olma~ını h~tırltttı
tlar \'C .. inrc~alin Arnavutluk -

Ayasaranda 
alevler içinde Kazanan bütün auma

~· İtalvan ı·unotlerinin de ma· 
liııııı·atını yüksrltcbikcck ve he

etın iinünc r..;:ctchilecrk bir itı· 1 

si1~itı~h~tj;·~ ch~~:hr. 
hücumu 

.~lina 7 ( A.A.)- Emniyet amir
~ nin bildirdiğine güre, İtalyan 
~~areleri Yunani~tanın sivil 
~ ntakalarına, bilhassa Arkadiye 
~~~ etım>lerdir. Burada bir ço
~~1 •lnıüş, üç kişi yaralaıımıştır, 
- kaca telefat ve hasar olma 
%ıc 

İki. cenahtan ihata 
hareketi 

~ 4tina: 7 ( A.A.) - Resmi 
, b/iğde bildirildiğine göre, 
·~ -I' rıcın sol cenahında evvellıi 
ı~" bQ§l.yan ltalyan ricali 
)~rı de devam etmi§ ve ltal
ı~~lcır nihayet Ayasarandayı 

Jı etmiflerdir. 
I~ remedi cihe!:nde, Yunan 
İ!t,Qları göl sahili boyanca 

leınektedirler. 
'ıtılfer iki cenah müntehala-
1 
4
rlakj ihata hareketi, ıimdi 

1,1 
~a~ mutebariz bir hale 

'lıı "1 •ştır ki, Arnavutlar ara
b{ rlo büyük bir heyecan ha· 
ıq olrrıuş!ur. Bütün ltalyan 
Ilı llresi ne yapaca~ını şafır
~~ bir haldedir ve çekilmek 

'edir. 

~tr avutluğu terket• 
Jileleri lazımdır 

~lina 7 (A.A.) - Mareşal Ba
~~&lıonun ıstıfası 1 Yunanistanda 
-~~k bir memn.ıniyetle karsılan
b'-ır Bu, ltalyanların bır aaha 
<anımııvacaiiına \"e Arnavutluk-
j8S!•eıi bakımdan kendilerini ye
en tencik edemiyçcell:ne bir de
llıldedilıvur. Bu delıl giisterir ki, 

· 'ııavutıuğu terketmelcri lazım -

l lir · · b ~ a vızıtayı egen-
rniyen doktor 

"'•ı. . ( 1 inci ,,alıifeden det•am) 
~!i 'ı Yazmış ve herrıf.!n ya.ptınnasını 

lt )'~ek o~mana vernııştır. 
~~~ buraya kad>r olan fh:ısı 
I~ "1dır ve bir ıayri tabill•k yoktur. 

t asıı pyanı teessür vak'a bundan 
~ta başlamı·tır: 
flh<~van <. _,nuın reçl'tcyi alınc:ı dok

, t<şekkür eımlı ve müşkül3tla 1.e

J' ~ . tettiği l lirayı vh .. te ücreti ola
Jna Hzatıp: 

:Zcı Bu ı>arO'nın ı;o az olduğı_;n bf-

~ .tzrı .. Fakat llıtfen kusura bakma .. 
·· '.Ben tah.r bir adamım ... Araba 

«it: ':ilinizi evinize k::ıd:ır götürccck
dl":ıni.şUr. İ~te bu esnada Bay do!s.
ıiiy{ik bir hiddetle: 

Ben ~adaka :ılmıyorum; üç li"ra 
l'!J.iz 15.zıınrlır! .. > mukabelesinde 

~1.ıp bilahare rle lırayı hakaretle 
·@orırıe fırla~ıp git niştirl.. 

I., !::GER İDDİA DOGRU İSE 
t4 çocuğlt."" baş ucunda ccr~yao 

il J'ı ınuameleye çok ınüteessi: ol.Jn 

r baba evvela h;ısta~ını ıztıraptan 
~!'fnak emelile ccznncye koşmuş ve 
(ti ı.n verC:~ği rec;et~yi yaptıracağı 

1 a Bay n1Utchass:ıs Ihsan Ekın hid-
"'1 t ~Czahaneye girerek eczacı Yusu

tunden r~!.::;..ini almış, yaptırt

ı~~tır1 .. Hastanın babası da bu va
~~~ kc:ırş~;nda ağlyaral. ec:ıahancden 

' Yllr 

~~l nı dık.rat olan hadise bund:ln 1-,' r \~e .ıyanı dikkat olduğu ktı.dar 

AtU. 7 (A.A.)- YnııaA mn · 
lan BAf)wmıuıdanlığllllll 1 llklıi
mm tarillli .,. '1 ıuı.ınıınlı akpıa 
teblifi: 

Cephenin sel cenahında kıt'a -
larımıs düşlll&Jllll Bistrica nehri 
jizerindeki mnk•vemetini kırarak 
nehri geçmişler ve Ayııaaraıula 
şehrini işgııl etmişlerdir. 

C.-phe hattı.nuz, şimale dooirru 
·ı • ı eri alınmıştır. Diişman, ric'at e-
d<!rken şehri yağmn etmiş ve ateşe 
vermistir. Tayyar~lerinliz tarafın
dan bombardıman edilen İtalyan 
muhribinin imanda sular altında 

Cephenin dii:er kısımlarında 
muhribinin limanda sular altında 
muharebe muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Elimin geçen gonaim 
arasında iki top bulunmaktadır. 

Romanyada isyan 
etmeğe kalkanlar 
Bükreı; 7 ( A.A.)- Stefani: • eş· 

redilen bir kararname mucibince 
askeri mahiyette isyan çıkaranlar 
idama, bu harekete iştirak eden· 
!er müebbet küreğe mahkftb edi
IMeklerdir. 

Hususi askeri mahkem , 24 •aat 
sonra kararını verecektir. Ceza 
kabili istinaf olmıyan karardan 
nihayet iki saat sonra tatbik edi
lecektir. 

Grinviç rasathanesine 
bomba düştü 

Londra 7 (A.A.) - Dün, bazı 
Alman tayyareleri İncillere üze
rinde uçmuşlar ve az bomba at
mışlardır. Bir kaç gün evvel meş· 
hnr Grinviç rasathanesine de bir 
bomba isabet etmiş Ye bazı alet
ler hasara uğramıştır. 

- , . \ ' ~ .... 

ÇERÇEVE 

ilkbahar serabı 
( 1 inci ahiteden drvam ) 

bi Yugoalavysda bulunan 
bu muhit, atağı yukarı mih
ver hizmetinde olduğuna 
göre, bu muhidn cenup is
tikameti kış mevsimine rağ
men aakeri hareketlere mü
saittir. Koc:ı Balkan dağ· 
larınm cenup istikameti, §İ
malliler için hatta Ler za
man yazlık günetliktir. 

2- Evvelce de bildirdi
ğimiz şekilde, Almanyanm 
ilkbahara ve yaza kadar 
beklemesinde, ruhi, iktısa
di ve askeri maniler vardır. 
Başlıca mani, lngiltereııin 
o zamana kadar Amecika
dan göreceği yardıml!l müt
hi§ bir hava üıtünlüğü te
min edeceğidir. 

3-- İtalyanın kıta rağ -
men Yunanistana aaldırtıl
maaı da açıkça isbat etmek
tedir ki, mihver Balkanlar 
davasını bu kıt hallehneyi 
dütünmüı; fakat mucizevi 
bir tecelli yüzünden daha 
ıtın ba§langıcında çolak 
kolunu zedeletıniıtir. İtal
ya ilk hamlede muvaffak 
olsaydı, görürdünüz §imdi 
Balkanların halini!, 

1•rıd· Eğer bah\ıvan O~ıı;:ı.nm 
f'ı~iklerı tahakkuk ederse aLı.kkadar 
ba ·' . ı· . 

Mihverin ır\iya sağlam 
kolu nasıl olsa İ§e karıımı
ya; ve bence ilkbahardan 
evvel karıtmıya mecbur • 
dur. Eğer ilkbahara kadar 
beklene - ki daima müm
kün - bunu, mihverin §İm
dilik umulmıyacak derin 
bir za::.f geçirdiğine hamlet
mek gerektir. 

Ben ilkbahar mütaleası
na, henüz serap gözile ba
kıyorum. 

o\,olaıı Dı\ an hnys1yc ının; ıztı-
D ı . 

ı.ınde bul· ınn b!r ,1asta~ına ~er-

Jç, c;cteyi par.:ı düşüncesile geri a
~ ~adar maddlleşco bu doktoru 
t.bh etmesi Jb .. mdır. Ve ıd<llanm 
~. -' olup olmad dın1da tahkikat 1 

~~~:~r~I~ --0Vekilimizin 

tetkik seyahatı \ 

NOT.- Gazetem Musevi va
tand~lamnızdan bir mektup 
aldı. Bir yazımda (Havra şama
tası) ılı) e bir ta:bir kullandığını 
ıçin teessürlerini bildiriyorlar. 
Musevt vatandaşlar= sö -
:ı:üın tektir; Herhangi bir tabire 
kızmanın manası yok; ben on-
ları sevenlerdenim ... 

raları Yeriyoruz 
MillJ pİ.yHpıl- dördüncü t.. 

tip, ikinci keşiclesi bugün saat y.
nmda An.karada Serı:ievinde icra 
e4.ilıniştir. Keşideden evvel istik
lal marşı çalıııllllŞ ve yılbaşı ke
şide5i hakkında izahat verilmiştir. 
Bu izahata göre yılbaşı ke,idesi -
nin en büyük ikramiyesi 100 bin 
liradır. Ayrıca büyük i.kramiyel<r 
de vardır. 

Bugün kazanmış olan talihli uu
ınaraların taın listesini veriyoruz: 

7 ile nihayet bulan bütün bilet
ler üçer lira kıızanmı~tır. 

2 ile nihayetltuen bütün biletler 
de üçer lira kazanmışlardır. 

10 LİRA İKRAMİYE 
KAZANANI.AR 

91 le nıhayetlcnen biletler onar 
lira kazanmıştır, 

50 SER LİRA KAZA'.llANLAR 
530 la nihayetlenen biletler elli

şer lira kazanmışlardır. 

599 la nihayetlenen biletler de 
ellişer lira kazanmı~lardır. 

100 LİRA KAZANANLAR 
549 la niha~·etleneıı bütün bilet

ler yüzer lira kazanmışlardır. 
SOO LİRA KAZANANLAR 

4781, 4900, 4529, 2045, 2722 ile 
nihayetlenen bu biletler de beşer 
yüz lira kazanmı~lardır. 

ırı.;o LİRA KAZANANLAR 
7986, Ol!M, 7951 ile nihayetlenen 
biletler 1000 er lira kazanmışlar
dır. 

2008 LİRA KAZANANLAR 
205608, 229521, '23442, 18537!, 

111954., 1890«, 2262 t4, 195926, 
140105, 020, 618, 

5000 LİRA KAZAXA."{l.AR 
009&89, 280292, Olı274.7, 218300, 

140105, 020618. 
10,00ll LİRA KAZANANLAR 

131797, 048309 

40,000 LİRA KAZANAN 
NUMARA 

252638 
Bu nuınaranın ,•arısı İstanbula, 

yar1'l Ankaraya isabet etıııi~tir. 
Büyük ikramiyenin son numar:ıları 
ile alakadar olan 47 bilet de ayrıca 
80 er lira tc•dli mükafatı ka>an· 
ınışlardır. 

Asker gözile 
cepheler 
( 1 inci salı'f~den devam) 

Italyan mukavemeti ile uğraştığı 
kadar, dağlık ve yol•uz arazinın 
tııbii güçlüklerine rağmen, yavaş 
da obıı hemen bii tiin cephede u· . 
nıumi ilerleyişlerine devanı et· 
mekteılir. 

İtalyanların, ellerinde bulwıa.n 
şehirleri birer bireı· tahliye et -
mckle beraber, muknvemet ede 
ede çekilme !eri, daha gerilerde ka· 
bul edilecek kat'i neticeli bir mu· 
harebeye vakit ve imkan hazırla
mak içindir. İtalyanların Yunan 
tazyikini nerede durdurmağa ça
lışacakları ve bunda muvaffak o
h .-ım,~·acakları k""tirilemez. 
~ımoıki halde umumi vaziyet 

şudur: Yunanlılar şimalde Ohri
nin garbıodan Elbasan i•likame -
tindeki Korinça tep•lerine var -
mışlardır. Oevd vadisinde petrol 
kuyularını ateşleri altına alnıı~lar
dır. 

Moskopulos istikametinde Ti -
moriça dı;.ğlarında da ileri hareket 
devam ediyor. Premed.yi zaptc -
dcrek, Eı gir iye sarkıruşlardır. Bu 
şehrin de bugün yarıu düşmesi 
beklenebilir. 

Cenupta, dün de söy lediiimiz ııi
b;, Ywıan kuvvetleri Ayasaran -
daya girmiş bulunuyorlar. İkinci 
derecede bir liman olmakla bera
ber, Ayasaraııdanın İtalyan or -
dusu için büyük bir ehemmiyeti 
vardı. ~ünkü harbin ilk saflınla -
rında \'asıtalarını bu limandan te
min ediyorlardı. Bu rcphede gös
teri!Pn ciddi mukavemetin hik
meti de bu idi. Fakat İtalyanların 
bütiin gayretiııe rağınen, Ergiri 
tclıi'ike~e düşünce, bu limanı da 
terketmek zarureti hasıl olmuştur. 

Yunanlılar Ostravis(a dağların
da, Berat istikametinde mühim 
mevziler elde eUııişlerılir. Bu mev
zilerin ele geçirilmesi, barekatuı 
müstakbel inkişafı üzerinde ebem
ıniyetli rol oynıyacaktır. 

ı,i~kara 7 (Telefonla)- Müna
'ı-v:~~kili Ce,·det Ker_im ~noedayı ·-"'8==U=l=a"'b"'a=b==b=ı=.r=b=e=k=ç=İ= 
~d ı ge<e Sıvasa gıtınış \'e o-
ı;1•k; ,·agon atelyesi ıle i tasyon ölü bulundu 

Yunanlılar evvelki gece de Ma
lini köylerine yaptılı;ları hücum
da, bir İtalyan bataryasını ele ge
çirmiper \'e bir tabur askeri de 
esir etmişlerdir. Esirlerin içinde 
bir albay, dört subay, altı crba~ da 
vardır. ~ ~t'.nda ikmal cdilmri<te olan 

ltı;:")'<>lu ıııahallesh nı tct ik 
~1ı:n ve alıikadarlardan ıeap 

ıuıhatı nldıktan oıırn :ıu-

.\ı, ara ·n 

Ka!Rmpa ada Ha,·uz Uniinde h:ı3-
h duraa Kocaeli upuru bekçbi 
bu sabah olu olarak bulu ın 1, 
ccs · m rga kald .\ıo olu. ıu iip
h l ı: ru it~t~r. 

Bütii•ı İtalyan rcphesi, düğüm· 
leninciye kadar, s~n1di bir çorap 
sökiiğil manzara~ı ~termt'1 te 
.ı r E:!cr dligi.inıl n 1lilirsc...... 

SİNEMASINDA 

.> 

Hadiseler 
(Bu yazının metmleri No&. 
dohı Ajansı bülleııleriDchll 
alımnıştır.) 

SON BESTE 
• 1ıir • \iP-Hlll 8'kı ve mü ~.ıe lesi 

DON AllECllE - AL .JOLSON - ANDKEA LEEDS 
S hr. 1 .. 2.311 - 4.31 .. $.36 ve 9 da 

Yunan cephesinden dWı. de nıit-
hiın haberler ııelmisür. İtalyanlar 
Ergiriyi evvelki ;ıece boşaltm,.. 
lardır. Bu şehrin Yunanlılar ta -
rafından zaptı bir ıUn meee~itlir. 
Ve şehrın Yunanlıların eline f/.eı>
mesi bütün İtalyan sait cenahını 
zayıflatacaktır. 

• Kallkana Krallan LOJlEL .. BARO Y'nin 

Jd)J:(l& AŞK fl,hnjede 

- em. ihünıılı, • mqmc 
.,. - gibel Aşk filmi: 

KALB 
-i S 111 l A R 1 ~-

1 

1 
• 

SARAY Sinemasında 
Gö•lerilıııekte olaa e.msabis derecede ncş'eli 

LOREL -HA.KOY 

Haydutlar arasında Yunanlılar, dün İtalyan sai! ce
nahında ve sahilde bulunan Aya
saranda kasabasına da girm.iı;ler ve 
bu şehirle Erıtirl arasındaki Del vi
na kasabasının da pek yalı:inine 
gelmişlerdir. 

İtalvanlar şimale dıab'u cek:iI -
ıınektedirler. 

Tür~ siizH! keaıedisini görüp candan gülünüz. 1 
J Bttciia saat 1 de ten•ilitlı ıııati;ıe. 

ı·~~~~~~S~e~a~n~s~la~r~:~l~-~2~.3~0~-~4~.:ıt~~·~6~.3~0~s~ua~r~e~l~d~a==~~~~ MARESAL BADAGLİO 
ÇEKİLDİ i 

Romadan gelen bir habere ı;ıöre, ı 
Mareşal Badoglio talebi üzerine, 
bir kararname ile genelkurmay 
baskanlıih vazifesinden istifa et -
mis, verine Afrika cephesi kuman
danı General Kavallet'O getirilmiş· 

SBmer 
Sineması • H.AYATINI BE.%RİYET İÇİN ----mJ•• 

tic. 
Bu hadise. Londrada iki türlü 

tefsir edilmektedir: Ya Mareşal 
Bado~lio Arnavutluktaki ahl<eri ı 
harekatın uğradıitı muvaffakivet
sizlikleruerı ask<>ri şefleri mes'ul 
tutmak istiyen fasist partisir.i tat-
min etmek için bütün kabah:ıtleri 
yüklenere]\. azledilmisir. Yat.ut da 
parti teşkiliı tının takındıb vati-
yete muhalif olduğu için hakikaten 
istifa emist;r. Her iki bakundan da, 
bu hal, İtalyada ordu ile faşist par-
tisi arasında ciddi: bir ikilik çıktı-
ğını gösterir. 

YENİ GENEL KURMAY 
BASKANI KİMDİR? 

Yeni İtnlyan Genel • . .ırmav bas
kanı Kont Ugo Cavallero 1911 
Trablus ve 1914 Avusturya muha
rebelerine istirak etmis. 1917 den 
sonra Başkumandanlık harekat bü
:tosu sefliitinde bulunmus. iki sene 
İtalyayı mütlef;klerarası askeri ko
mitede temsil ettikten sonra ordu
dan avnlmıs ve 1925 senesine ka· 

1. 8e~ in:ile:riııi ıauediyor. 

Bq Rolle.rıle: 

CAROL LOMBARD 

KAY F.B.ANCİS 

CARY GBA."'IT 

Bngün •aat 1 de tenzilitlı matine 

- --
Bo hafta Kadıköyünıle 

OPERA 
fürkçc sözlü - Arapça mnsikisi 

ile r.Wlü bü~ bir aşk ve 
macera filmi olan 

LEKELi KADIN 
Pek btly\ik muvafakiyetler ka

zanıyor. Baş Rollerde: 
LEYLA. MURAD -

YUSUF VEHBİ 

dar kend'sini endüstri havatına ve-

1 rerek Cenovada:ki Ansaldo fabri -
kal arının başına geçomistir. General 
Cavallero bundan on bcs sene ev-

Sayın Bayanlar, 

v~l MuMlininin arzu~u ile tekrar 
ordu hizmetine girerek 1927 de 
TÜm<ıenerall:iic terfi etmis ve 1928 
senesine kadar harbiye nazırı ola· 
rarl: calısrr.ıslır. 

BAYAN 
Mağazam size ipekli 

ROBLARI 

Bir ~et ol= VEREM mikrobu mm mücadelesine fro e<len 

BOBERT KOCK 

ÖLÜME KAR .. ~/ SAV AŞ 
Filınınde: EMİL JANNİNGS tarafmd~n yaratılmı~tır. 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
l"•auslar: 1- (Tenzilatlı) %.30 - 4.30 - 6.30 'e 9 da 

.1 

Hu ak am T U R A N Sinrma ş Tiyntroc..;ııda 

San'atkar N A Ş J T ve arkadaşları 
Okuyucu: SUZA."'< ve 1-L CAR varyete 

1 N C İ L l Ç A V U Ş kom~di 3 pt-rde 
Slıı~ı~a: Gündi.t .. leri 11 den ıtıb~r0n devamlı ma\,n<'ler. 

1 - SAADET YUVASI ~~~~: ~~~~~ıı 
2- 1-IIRSIZ K . M 7 GEO.RGF. 

J • •• • • O'BRIF.:-0. 
Büyük ser& üze,( filmi. 

Alı:şamları sinema 19.30 da başlar 21.~0 dA biter. Tiplrıı 21.~3 de 

başlar. Sinem• ve tiyatroya bir biletle gırılir. 

a 

Bu hafta ASR İ Sinemada --ı:ıı.1~ 
Bir sinema şaheseri 

HAR B 
CBAJILES BOYE&-Al'1NA ~ 

(TÜRKÇF:J 

+ • + 
+ 

Şaranı hayret ve harikuhid~ 
:\-lAClillALAR FiLMi 

MARKO POLO ! 
(GARY COOPLı\) ı 

- Matineler saat 1 de ve Cumartesi .. P~zar il -le oaşlar ....--

Son askeri m~muriveti, 1937 se
nesin<lenbcri bulunduitu İtalvan 
Afr;ka ordum kurmav baskanlıih 
idi. Maresal Badoglio'nun halefi, 
kendisinden dokuz vas kücüktür. 

nm yeni kolleksiyommu 

ve el ile lşlenmil 

YÜN KA.ZAXLARIN zenıin 

ç<!fiUerinl takdim ediyoc. 

Vakıflar idare1eri vez.nesi.nden mıa, 
milin 1 incikanun 94-0 şubat vo mart 941 

alm: kta olan mütekaidia eytam ve ~ra
üt aylıklarının verilmesine ba,slanm!ş: 

tır. (11577) 
Bad<ıglio'ya gelince: 
Mareşal Badoglio, biri 1927 de, 

diğeri de H:ıbesistan muharebesinin 
hitamından sonra olmak üzere, iki 
defa İtaJvaıı ordusu genel kurmay 
başkanlığında bulunmustur. 1935 

BAYAN Ayağımıza çelme takanlar anlaşıldı 

KADIN ÇANTALARININ 

muhtelif çe§itlerlni bulacaksmrs. 

İstiklal Caddesi No. 213 

HAOOPULO pasajı lı:aqınnda 

de doğu Afril<ası fevkalade komi
serlii!:ine taYin edHmis ve bu sıfat
la Habesistan muharebelerini idare 
etmiştir. Halı<osistan seferinden dö
nüsünden biraz sonra tekrar ordu 
Genel lnırmav başkanlıiuıı ele al- 1 J~~~~~~~~~~~~~ 
mıs ve bunu düne kadar mulı.afaza ı. 

etmiştir. Mare şlaBad01?lio, bu'l?iin Yeni ekmek narhi için 
69 yaşındadır. J İNGİLTERE NİÇİN HARP bugünkü top antı 

EDİYOR? Ellerinde 500 lı::ilodan fazla b~ 
Avam kamarasında, Kralın nnt· day ve çavdar bulunduranlar be-

kuna verilecek cevap münasebe - yanname vermde buaün de devam 
tile, yapılan müzakereler esnasın- etmişlerdir. Diğer taraftan bu sa -
da .. üc kisilik bir muıhalif grup olan bah belediyede il<tısat müdürü B. 
müstakil isci partisi hükiımetten Saffet Sezerın reis~inde yeni ek· 
harp l'.!avekrinin tasrih edilmesini mek narhı icin tocJlamJ:mstır. De-
istemislerdir. ğjrmenciler ve fırıncıların tıulun-

Muhtelif hatipler söz almış, bu- dııitu bu toplantıda yeni narhın 
•na aleyhtar beyanatta bulun - baslıyacai!:ı gün ve miktarı teı;bi.t 
ımuslarsa da, nihayet hükiımet na- edilmektedir. T~lantı devam et -
mına söz alan Mister Attle bilhası;a :ınektedir. 
şunları söylemiştir: SEKER FİATLARl ART.MIYACAK 

.Sulhculara hürmet ederim. Fa- Buj!oday fıatlanna Yapılan zam -
kat bugünkü ıztıraba nihayet ver- dan sorını ı;eker fiatlannın da art
mek icin hi<>b'r SCY v:ıpmadan, sade tırılacaiı halclı:ında 'bir şayia cıl<
söz söyliyenlere ııek hürıroefuıı mıssa da Anadolu aiansı bu haberi 
:v<>ktur. kat'iyetle tekzip et:ı:nis ve şeker fi-

Günün en elim faciası, Avruı:>a- atlarına hiçbir zaman zam yaJ>I). -
nın ortasında kudretli bir ınkın eI'- masınm mevzuu bahsolmadtihm 
keklerinin barbarlıi?a dönmek ü- bildirntiştir. 
zere talim Pdilmis olınasıdJ:r. Ara- ,,..,... .... ,..;,!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!"!"!''!"!"'!'!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!_!! 

da muazzam bir fark olunca sulh 
sartlarından bahsetmek kolav de-
i!il dir. 

Makst.on dünyanın ibiitün büviik 
milletleri arasında bir konieraııs 
tıoplanmasını teklif ediyor. Fakat 
sorarım: Hangi hükt'.rmetler, halll(i 
milletler? 

Evvelce de sövlediğimlı gibi, 
harp gayelerimiz hakkında rnüna
siP bir zamanda lbevanat yapıla -
caktır. Fakat şimdi bunun tarihini 
tesbit edecek vazivette değilim. 
Ancak şunu sövliyebilirim ki, ga
yelerimiz bir sulh ve hür milleler 
filemi kurmaktır.• 

ATLAS DENİZİNDE BİR 
MUHAREBE OLDU 

1ngiliz amirallik dairesinin bil
dirdiğine göre, Tarnarwn Kastle 
ismindeki silahlı İllJ?İliz tkaret ge- I 
mis •. Atlas drri.ıi cenubunda, ~ca
ret" • ru eki.ine ı!i-mis bu unan 

cok kuvvetli ve ııiir'atli bir Alman. 
korsan gC!mısi ile muharebeye tu
tusmuştıır. Korsan~ yaltındaa 
mücadeleyi kabul eV:nedil!ıi i<:i:a 
muhard:>e u:ıalrtan u.z:aia <ıere'V8D 
etmistir. İki taraf mühim ~ 
sarfe~tir. Diismanı lı:ıovalamalc 
:meclıurivetinde kalan Tararvon 
hafil hasara uh'anuıı ve bir miktar 
telefat verntlstir. Korsıt:ı eemisin
deki haııar malüm deilildir. Gemi 
sür'atle şimale do{?ru ka~tır. 
VA$İNGTONDA MÜHl!M BİR 

GÖRÜ$ME 
AmerikaTa ııiden İnl?iliz hazine 

dairesi mümessili Filip, dün Blr-
1cşik Amerika hazine nazırı Mor
gentau ile mühim bir ııörfuımıedıe 
buhmmı.ıstur. ~ ııaze'ecil~ A
merikada üç hafta kalaeeiını ve 
Amerika haz.ıne daıresıne İngıl -
tcl'l'Din mali vazivetini lbiJ,direce
fini söyleıniş'l.ir. 

( 1 inci snhifeden devam i 
~n haberdar olmadıitı ve 
haberdar edilmedilti Yine bu im· 
zalar ve istida ile anlasıld.ıb gibi 
karar tadilinin yine bu dokuz ga
:ııeteııin bünyem üzerinde vukua 
ı;:etireceii vahim mali buhran ıa 
Tine istidada anlatılabild1ii .kıı<lar 
anlatılmıs ve yüksek Ba5\·ekilin 
müdahalesi a vnca bir te~afla da 
rica oiuıımUŞt ur. 

Anlaş:ılıyor ki İstanbuldaki on 
d6rt ııazeteden dokuzu el altından 
yapılan 'bazı teşebbüsler ve ıizli ı 
tutulan temaslarla bır emrivaki I 
kar$ısıııda bırakılmak isterun~ -
!erdir. 

ve rekabet saikasile dığerlermı de 
buhrana ve bıraz sonra da bat -
mıva. iflas evlem~e süriiklive -
ceklerdir. 

Herhakle hükümetın matlüb<ı ha 
olınamak gerektır ve bu deit:ldır. 
Hükiımetin Türk ı:a:wteleri hak -
ikındaki fevkalade hüsnüniveti ba
zı zevat tarafından istismar oluıı-
malt ve Ttllllı$ bir istikamete sev· 
kedilmek istenmiştir. !\luhtcrem 
Basvekil ve hükUz:net hiıdiscv ve 
kendisine sadokatle. inarla baglı, 
bütün emelleri hfll: ,ane reiiın<!. 
devlete, millet ve vatana hizmet 
olan dokuz Türk ozetesinin haklı 
sikavet ve dileeini öğrenince el -

İstidada imzası o!mıyan 1?11zete-
ler •Son Posta. Ak:şam. Tan. Cum- bette ki icaheden müdahaleyi esir-
OOriyet, Vatan• dır. Bunlardan gemiYeıcek ve eski kararnamenin 
b~ ve hanl!ilerinin diiter :. muhaiazao;ı cihetine ıtide -

ar!radw•rının avai!ına celme talc- ==============-
mal< ve onları buhrana sürilldeınek B [k [ [ . • 
üzere bu emrivakii baz.ırlaclıbnl a an ı ar ıcın 
şimdıld bald• bilmivoru:ı ve bil- • 

~~:ıl!~~~F~ yeni bir fırsat 
ıı;ıerek koordinaS'V'On heyetine. ge
rek i:ıüki'lmete ve hatta Başveka
lete Türk matftluatının elaıerive -
tini muztario hatta periıan edeoek 
ıııekilde yanlış iz.abat wrilmi., hu
susi ve 51>hs! menfaat ve serma -
velerin istihdaf ettiği emeller ııe
hasına ddruz Tfirk ~ptesj emr\ 
vaki k~a bırakılmak isten -
mistir. Asla 5 ;:ıazete İstanbul mat
buatı deme~ def!ildır. Ve bu 5 mı
zetenlıı Türk ııvıetıesi ~ Türk 
gazeteciı&i adına umum1 t 'e e1 h-,._ 
leroe. taleplerde bulunımn luıık -
kı yoktur. 

sanrııu ,.. berbahle faydalı ola
caktır. 

Almıuıyıııuo Balkanlardaki ye
lli nizam taarruzu akim kalnuştır. 
Fakat, ilkbaharın bir takım sürı>
rizlerle dolu olmadıiı temin edile
miyecep gilıi bu yolda herb,...ı. 
bir temine d• ı:ftTenilcmm. Bina
ena!eyil, Balkaalılar Arnavutluk• 
taki İtalyan hezimetinden istifaM 
etmeli ve Ballı.anlardaki bu ın,... 

vııldmt sükila tlenesini kendi leJıo. 
lerlıte ve yükaelı istikballeri ı
sabına faydalı bir hale ""kmab
dırlar, 

İttihat. .. muhnkkak ki her türla 
yeni cilr'etl kıracak. Balkan ıml
huna, Balkan istikrarmı sonu• 
kadar bruya.caktır. 

ETKM İZZET BENİCE 

İstidada ;.m-. bWunaıı pııete
ler normal variTet aV'det em,, lı6-
kQmetin karannı tadil sırası ge -
l.incive kadar ~ bir sureıı.. 
.ı;ahife tahd:ldio bramıımesi de
~ itl:mat ede'rek be -
eaı>lannı vıwm~er ~ orıa !!ÖN 
kendilerine bir hayat hakta mu • 
bafazası imkimm temln "1~ , ..... , .... _ ... , ................ -··-··-······· ········-
!erdir. * !lomanyodmı ıelen mahııc;rıerlııı 

Yükrek BllŞYl!!ı:il bu tadfle mü • beraberlerind• dilviz golir lelerine mi). 
da.hale etmedikleri takdirde vıı - u.ad• edllmecr ii>'d•n •ller'n dd """' 
kar.da ishrl&ini zik:rettJA'imiz ı?a- ile Romany~don killl~t m • -d• kt-
:ı:eteler ı r !!Ün (6) ve (8) ( ı '· ıca.k t> tw ' ı r-'•r 



4- S O N T E L G it A F ·- ı t inci KANUN IMO 

ja Muamele vergisi ile alakadar müesseseler • ·t Yeni nümunelere &öre 1941 senesi b~rinci gününden itibaren tutacağınız bütün deft r ve matbuaların yegane sa-

l tış merkez~. ?ı.Iuallim Fuat Giıcüyen er'in (Anadolu Türk kitap deposu) dur. Yeri: Yeni postane karsısında Meydan-

l ı:ıt1. hanında No. 10 11 - 12 dedir. Taşra siparişleri de gönderilir. 

f Ç K l S t Z S AZ -----------1\ 
Yazan: lılıenJer F. SERTELLi lio.60 Yarından itibaren her B o R s A K h B D N J G R 

Pazar ~.at: 2 _ 6 ya kadar Jraat 3DCSinde aş, iş, ez e, rip, Omatizf1l3, 
Babıalinio bu ittifaktan haberdar olmaması 
ve duyunca omuz silkmesi; ittihatcıları da 
itilafcıları da suçlu mevkiine düıüren siya-

KEMANl NOBAR TEK YAY kıymern san'atkar Tanburı M 1 1 FAHRi. NevralJ"i, Kırıklık ve bütün agvrılarınızı derhal keser 
ve arkadaşları. Ayrıca a aty a 1 

~555~5~~·~·i~n~i.~t~ir~a~k~il~e~Mll5·~· K5Ei\~ı ~IME5~L~S!A!Z55'l~in!l~e~m~e!k!f~ı~rs~a~tı~n~ı~ka~çır~m~a~y~ın~ı~z~. ::;~=~==~ ,! İcabında l(iinde llç kqe alı na bilir. saJ<ınıOJı. 
si ve affedilmez bir gafletti 

~ Her yerde pullu kutuları ısrarla 

Halkevlerinde Defterdarlığından : 
Nihayet, öyle bir zaman oklu ki, 

bu hıristıyan kardesler hatır ve ha
vale ııelmiven rn<!Zalimi birbirine 
kar51 reva eördüler. Makedonya ve 1 
daha sonra Arnavutluk binbir tür
lü mukatele ve fecavie sahne oldu. 
Baba, evladı öldürdü. Evlat, ba -
bayı kesti. Sonsuz kanlar döküldü. 

Çarikof'un arzulan birer birer 
tahakkuk ctme.ii'e baslamıstı. Ax
lik Balkanlartla çarp~an menfa
atlere bir istikamet vermek, bir 
ıedcfe sev ":etmek imkaru kalma -
mıstı. 

.M!.'Şl'utiyetin llanından sonra 
· siyasi bir saskınlik neticesi ile -
Balkanlara biraz sükfınet cöker ııi
bi olmuştu. 

B:r müddet sonra. bu idari dej!i
sik likten beklenilen iviliklerin J!Ö
rülememesi halkta fena :fikir ve 
kanaatler l'aratmıstı. 

Artık. ağızlarda dolasan (hürri
vet, adalet. müsavat) sözlerine hic 
ki.ınse inanmıyordu. 

Hatta yine bir Sırp ııazetesi bu 
noktaya ;şaret ederek, şU satır -
!arı vazrnıstı: 

·Türkler, Avrupalıların mü
dahalesine mani olmak ve Ru
meli hakkındaki siyasi teşeb
büsleri durdurmak için, ııüzel 
bir ovun buldular: Hürrivet. 

Halbuki, ııavrimüslim mil
letlerin amaline set çekmek 
kin ihtira edilen bu ovuna 
jön Türkler kendilerinden faz
la seyirci bulamıvacaktır!• 

.Bu sırada Balkanlardaki köyler
de de Sırp, Yun&n ve Bulııarların 
ruhani reisleri köylüler arasında 
dolaşarak, onları da birbirine ·bait
lama.ita çalısıyor ve az çok da mu
vaffak oluvordu. 

Artik birbirlerini viven çeteler 
faalil'etlerini Türltler üzerine tek
sif e<livordu. 

İstanbulda bulunan Bulııar ek
aariı.ı ile Rum patriitinin o "İlnler
de sık sik Babıilive l!'elerek Bal
kan köylerinde ııavrimüslimlere 
mezalim vapıklığına dair miiştere
ken şikayette bulunduklarını ııaze
teler de vazmaktan çekinmiyordu. 

Halbuki, ayni l(iinlerde Üsküp, 
Selanik valilerinden ııelen telııraf
lar. bu şikayetlerin aksini ııöste -
rivordu. Yani, mevzuubahs meza -
lime maruz kalan onlar deliil, bi
zim köv lülerdi .. Türklerdi. 

ne Çetineden mle bir te]J!raf ce
ltivordu: 

cBUJ!iin Balkan ittifakı, Bal- 1 

kan devletleri arasında ciddi 
bir şek.ılde ve Türkiye hariç 
olmak üzere aktedilmistir.• 

Bundan sonra, ayni haber bütün 
Avrupa ııazetelerinde inti.sar et -
ıınişti. Bu hakikati o esnada Bal
kanlarda dolaşan bir Amerikan ııa
zetecisi. Kral Ferdinandın aitzlndan 
öğrenmek sevdasına düsmüsse de, 
Kral Ferdinant Amerikan ııazete-

Çabuk ve iyi çiJinemeden yemek yiyenler. 
fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
ick:i içenler midelerini tahriş ederler. 

EK~JLfK, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmelı!ri 

ve veme.kten sonra bütün vikutte ve mided• 
aıtır !ık h isscder ler. 
Yemeklerden bir saat sonra birer tatlı kaşı~ı 

MAZON J HAZl.USIZ· 
• ıuıraa LiGi 

MiDE, EKŞiLiK ve YANMA
LARINI ve BARSAKLARI 

cisini kabul etmedii!i için. ancak yakan zehirleri J!iderir. 
bu adam: Sabahları ac karnına alınırsa İN KIBAZI defeder. Seker hastalıib 

•Balkan ittifakından müsbet, olanlar bile korkusuz alabilirler. 
bir netice beklenemez. Çünkü ~~~:!!!!!!!.~~:'.;fa~z~o~n~ı!_:'s~im~v~e:_!H~o~r~os~m~ar~~k!a:_sı~n~a~di~·kk~a~t:... . .!!!!!!!!!!!!:~!!!!'!!!, 
bu blokun içinde Rusya ve t 
Türkiye voktur!·I .... __ ı_n_h_tsa_._r_la_r_U_. __ M_Od __ ü_rl_Qt...:....u_· nd __ •_"_: _ _.l 11. Mealinde yazılar yaııınıs. fakat · · 

Balkan ittihad1 aktedildiği icin, I - Mevcut nüınunesl mucibince .100> adet kıyım bıçağı müteahhidi nam ı 
rnü'telifler bu yaygaralara kulak ve hesabına pazarlıkla salın alınacaktır. 
vermem.işti. lI - Pazarlık 9/XIl/940 pazartesi günü saat 14 de Kabaıaşta levazım ve 

Ferdinand.ın Çetineden dönüşü mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

de, Bulaar e.fk.irı umumivesi üze- ur - ~ümu_ne sözü geçen şubede görülebilir. 
rinde büyük sevinçler husule ııe- iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 
tirmistir. Daha ortada birşey yok- !iat üzerinden % 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mezkilr komL<yona müracaat-
ken: lan. <11293• 
•- Edirnevi de alacajtız .. Trak- -------------------~--------

vaya sahip olacağız!• ~•P Kol Sa3tlerl Altın Metal \ Kömür ve Odıın -~ 
o zaman eseri kalmıvan - dostluihı 1 15 oene6~~1ı1ıle;ı Sobaluı 1 

toplantıSlnın mahiyeti tamamile 1 
büsbütün ihlal ediyor ve Çetine l ::==.:=~~~==========~'::':;':;ts;:::ıı1a;:==::!!...._I 
nM!Y<lana cikmıs bulunuyordu. lbva&"•n ve Ele.kirik A E G elektrik A..t.eler 1 

Bu ittifakın temelini vaktile Yu-ı ocaklan >iıpiirl'e "' •• 
nanlı (Trikopis) atmıştı. Kral Fer- : hrml&n hedlyeliklor 
dinandın Çetineden dönüşünden c labltte • labllle c . 6 lab!Ue 
sonra, ittifakın samimi bir çerçeve 
içinde canlanmasına da (Venizelos) LUXOR Radyolan ve otomatik gramofonlan (taksiUe) 

ııavret etmiş ve emeline muvaf- Q S M A N Ş A K A R Şk • 
fak olmustu. Bu ittifaktan (Babı- Ve J 
fili) nin vaktile haberdar olmaması Galata Bankalar Caddesi 59 - 47 Tel: 41378 Beyazıt. Üniversite caddesi 
ve ö~endii!i zaman da omuz silk- J!!!!!!!!!!!!!!!~-~N~o:... :'.28~,_:ıc:a~dık~o'.:y::_, ~ls~lı:=el~e~c=:a:'.d~d~es:'.i.:N~o::_._:3~3/~2:_._J:!!~:ııı!!~!!I! 
mesi. ııerek ittihatcıları ve ııerekse 
(itilaf ve hürrivet fırkası) na da
vanan Ahmet Muhtar pasa kabine
sini tarih muvacehesinde suclu 
mevkie düsüren siyasi ve affedil- ı S••li 
mez bir ııafl~tti. ı 

Şehir tiyatrosu Beyazıt 
TEPEBAŞI DRAM Hask 

KISMINDA oy 
Bu akşam saat 20,30 da Kumkapı 

Istanbul Defterdarlığından : 
Mahallcıi 

Dayahatun 

ıracı Şaban 

Kürk~übağı 

Süleymannğa 

Scılı:aıtı 'llo. Nev'i bisıe mııhaııı· muvık
milttuı men 3. kat T. 

Çakm"kt;ılarda 

Yenih:.on 
Efremoğlu 

Taşı;ılar 

Yeni 
Eski 

Yeni 
Eski 

55 
56 
17 
23 
25 

Li. Lı. K. 
oda tamamı 360 27 00 

Arsa tarn:ımı 24 2 00 

Arsa tamamı 750 56 50 
Bulunmaz Uşak 

Yazan: J. M. Barrie 

İstiklal caddesinde Komedi 

Haliç feneri Te\•kJica!cr Ern1eni odala:ı Eski 

kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

DADI 

YAVUZ SULTAN_SELiM 
danda yanan gemilerden başka bir 
şey ka1m~mıştı. 

Dü;;.'llanın zayiatı çoktu. Yüz 
yirmı >ekiz harp gemisi kaybet
mişlerdi. 

Cenk kuşluk vakti başlamış, gü
neş çekilinciye kadar devam et -
mişti. 

maiyeti ümerasının denizcilikteki 
meharet ve malümatını gösterme
ğe kMıdir. '.l'ür k denizcilerinin şe
caatini, bahadır!Lklarını da söyle
mek gerektir. 

İngilız tarihçilerinden meşhur 
profesör Kreyzi Preveze muhare
besini yazdığı s.rada Barbarosun 
ittihaz eylem.iş olduğu harp niza
mını ve manevralarını takdir et
miştir. 

Ha lif elf?r Diyarında 
No. 64· V azan : .ı SAMI KARA YEL 

L~ .. iiııilll .... .ı.iiıiıiiiıiııııllılililııiiiıİııİİıİİııııİİİıİİIİİııİıİİıİİİİilıll• 

iki esir kaptan padişaha gönderildi 
Hasılı kelam, akşam erişip de 1 

sular kararınca artık Anderya Dor
y a için kaçmaktan başka çare kal
mamıı;tı. 
Meşhur İtalyan amirali, gem.i

sinin güvertesinde hırsından sa
kalını yoluyordu. 

Çünkü, sular kararınca maiye
tindeki ehli.salip gem.ileri firal' e
diyordu. 

Anderya..bilmecburiye firarilerin · 
arkasına takJıp ı·ic'at etti. Mey
<lan: haı·bi münhezimen terkeyle
d i, 

Bu m~har~be~e Anderyan:n iki 

Türk donanın~ fuar eden düş
man gemilerinin arkasına düştü. 
Eline geçirdiği gemileri batırdı, 
yaktı, zaptetti. 

Turgut Reis bu gece takibinde 
düşmana aman vermedi. Meydanı 
muharebede koca kalyonlar, ka -
dirgalar sa.baha kadar çatır çatır 
yandı. 

Türk denizcileri düşman gemi
lerinin yangını karşısında zafer 
şenlikleri yaptılar. 

Sabahleyin denizin yüzünü bü
yük bir orman şekline koymuş o-

• 

Preveze muharebesi gününe ka· 
dar denizlerde bu derece büyük 
bir harp tarih kaydetmemişti. 

Barbaros, nihayet Anderya Dıor
yayı ve bütün bir Avrupa kuvve
tini az kuvvetile Prevezede ez -
mi.şti. 

Altı yüz parçalık ehlisalip do -
nanması iki yüz küçük Türk do
nanması önünde mahv ve perişan 
olmuştu. 

Türk amiralinin maiyetmde bu
lunan donanma gerek adet ve ce
sametçc ve gerek toplarının çap
ları ve adetleri nisbetince düş -
man donanmasının dununda idi. 

Sonra bilcümle Avrupal!.lar bey
ninde cesaret ve mehareti mallım 
ve müsellem olan amiral Anderya 
Dorya dahi d~an donanmasına 
kumanda eylemiş iken yine Türk 

Barbarosun bilhassa, d~an 
hattı harbini yararak bu veçhile 
mezkur donanmayı da düçarı pe
rişan eylemekten ibaret olan ma
nevra=ı tahsin ey Jiyor. 

Hulasa; bu ehlisalip donanması
nın perişanisini intaç eden mu -
zafferiyetin tebşiratını havi tarihe 
yazılan satır Türk denizciliği için 
medarı iftihar olacak derecede 
mühimdir. 

Muharebenin ferdası günü Bar
baros tarafından esir edilen iki 
kaptan,, kendi mahdumu Hasan 
beye teslim ile İstanbula padişa
ha gönderdi. 

Barb~ros da Preveze limanına j 
avdrt etti. Bicim zayiatımız " ka-

Fotoğraf 11ergisi 
Bakırköy Halkevl.nden: 
Evimizin senelik resim - totograt 

Ma bam•e~ ıatış 

bedeli 
Lira kuruşJ 

Muvaklc•I 
teminatı 

Lıra kuru• 

sergisi 15 kiınunuevvel 940 tarihinde 
a\'ılacaktır. İştirak etmek arzu eden -
lerin, şimdiden eserlerini IJalkevine 
göndermeleri il<'in olunur. 

ı Tarakçılarda Cezairli hanında mevcut on 
dört adet pedal baskı makinesi ............ 140 00 10 50 

1 0rtaköyde Gazi Osman paşa mektebin-
de 4 adet haH\ tası .......................... 20 00 l 50 
109149 motör No. h altı silindirli 927 mo-
deli sütüt Peyker markalı müstamel 
otomobil .......................................... 800 00 60 ~o 

Balıkhanede Av Vergileri Mildürlüğü 

ambarında mevcut hurda es,-a .........•.• 
Tarlabaşı 1'.-1aliye Tahsil şefliği dairesin
~?e mevcut bir adet piyano .....••..........• 
lstanbul Ceza Tevkif evinde mevcut me-

90 40 

40 00 

7 00 

3 oc 

·nıva!e!lı\lzi yaparken 
Pltdra altına daima 

KREM 
PERTEV 

surunuz. Pudrayı sımsıkı tu· 
tar ve alcmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vaıoları vardır. 

Şerik Aranıyor -
İş t~lnıamen hazır ve ticaridir. 

Kazanç çok yüksek ve nıüemmen
dlr Zarar kal'iyen mevzuubahg 
değiJdir. Şerikin münevver ol -
ması \"e müstacelen bin lira koy
ması 15zımdır. İzahat iı;in Beyoğ
lunda İ~tiklill caddesinde 18 nu -
marada avukat Şefik Ya~aya !'aat 
12 - 14 ve 18 - 20 aralarında 

müracaat edilmelidir. 

zaffniyetinden memnun oldu. 
h.aptanlara, askere bolca hediye
ler ihsan eyledi ve deniz erlerinin 
tahsisatlarını arttırdı. 

Padi§ah Türk imparatorluğu da
hilir\de muzafferiyet dolayısile 
şenlikler yapılmasını emretti. 

Amiral Anderya Dorya ise ya
nında kalan kırık dökük harp ge
misile güçhal Kodu ada~,na iltica 
edebilmişti. Altı yüz parça düş -
man d-Onanmasından amiralin ya -
nında ancak kırk tane çürük çarık 
gemi kalm~tı. 

Barbaros, bir kaç gün sonra, 
Kefalonya adasıru gönüllü korsan 
filosuna yağma ettirdi ve parga 
kalesini tahrip ve dört yüz kişi 

esir etti. 
Barbaros bundan sonra düşma

nın izini keşfetmek üzere Paksobe 
doğru yürüdü. Yolda iki Venedik 
harp gemisine tesadüile zaptetti. 

Barbaros d~anın nerede ol -
duğ'unu anlamı.ştı. Korfu üzerine 

kanik tesisatlı iki adet t-·ılumba ........... . 
Şişlide Bomonti Havuzlubahçe sokağında 
55 No. h evde yedi kal!"m c~ya .•.........• 
Biri Balıkhanedeki diğeri Sanyerdeki Av 
vergileri teşkil~tına ait iki sandal ....... .. 
Cağaloğlunda Veteriner işleri müdürlüğü 

ambannd::.ki müstamel aralıklı ve basma 

125 60 

14 40 

35 00 

9 50 

l 50 

10 

17 d ı ... . l" o " a e pujY('rıza or • . .. . .. .. . ...... .... ... .... 26 5 ... er' 
Yukarıda yazılı me_nkul emval 12/12/194-0 perşembe günü saat 14 de pert ytl 

darlık Milli Emlak l\liıdürlüğünde toplanacak komiryonda ac:;ık arttırına He 
8 

ayrı sa1Jlacaktır. ·ıe 

Satış bedeli nakden ve pf'şındir. Ta tiplerin muvakkat teminat makbu;Jafl 
1 

nıuayyen ~ün \~e santtc komisyona müra caaUarı. ( 11060)---------

, ... s N 
Berke3, bilhassa tocuklar b.r&lmtl&.a alınması cay et 

kolay ve müessir bir müstahz&rdır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Kar,ı ıa1eı te.!lıirlid!r. B:a.rull: solucuılannın 'hüyiiklrrde ve 
Ki.ıçüklerdt ıebep olacatı tdt.ll keler &ö• önüne alınarak solu

C'an hastalılr.larmda bunu kulla.nmaJan faydalıdır. 
Hekimlerimize ve h:ı.lkımıu iavslye edJleo bu müstahzar iter 

"A"7.a.hane:de bulunur. Reçete Ue sa.khr. 

Kutusu 25 Kuruf. 

rJ Şöhreti Bütün Dünyayı Tutan 

Hacı Bekir Lokum ve Şekerleri 
Gordüğü emsalsiz rağbette halkı rııızın yüksek kaliteyi derhal temyiz edt'" 

bilmek hususundaki kabiliyetin n 1uhim rolü olmuştur. 

Fakat fırtına uzun sürdü. Kış 
mevsimi de yaklaşmıştı. Padişıt!ı 
İstanbuldan haber yolladı, Bar -
barosu isi.an.bula çağırıiyk>rdu. 

Hayrettin paşa, k~, fırtına din
lemiyerek pad~ahın emrini yeri
ne getirtli. İs tan bula geldi. 

TÜRK DENİZCİLERİNİN 
HİNDİSTAN SEFERİ 

On beşinci asır, teceddüt ve te
rakkiye atılan asırlaıdan biridir. 
Avrupalılar yekdiğerlerile müsa
baka edere.esine keşfiyatta bulu
nuyor !ardı. 

dümen kırtlı. ı 
Barbaros Koriu üzerine gelirken 

İspanyollar Amerika kıt'asını 
keşfe muvaffak oldukları gibi Por
tekizler dahi Üımitburnu yolunu 
bularak bu yeni yol ile Hindista
na kadar gitmişlerdi. On beş sene 
zarfında türlü hilelerle yavaş ya
vaş Afrika ve Arabistan Hindis
tan sahillerinde bulunan en mü
him ticaret mevkilerini ı.apt ve 
ıstila ve müteaddit şubeler tesis 
ederek Hindistan tıcaretini kiımi
len ellerıne g~irm~Jerı 

şiddetli bir fırtına çıktı. Bu 'ebep- ı' 
le Avlonya limanına girdi. Fırtı-

,. ı . . 

Portekızlilerjn bu sahillerde is
tila ,.e tesis e:vlE'<likleri 'llÜSlf.'m-.. ; ; +; 

~ 
1 


