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En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4ı 

rıyet - Japon -
\ltnan harbi 
~klenebilir 
' &o"'."'. """""'""""""'""""""~"""' -:!-" bir harp bellri de 
~,.'' zaman mesalerine 
4 'Yaç kalmaksız.ın rııı-
~ ~q ıelecektir. Bu yiiz-
11ı'" Balkanlar da harbe 
~ kalacakhr .• 

: trEM iZZET BENiCE 

~~a ~ir ç~azın içinde • 
~ah· ~•Anazarıye J.aybetmiş 
t ılır. Fakat, evvelki 
la aıırııızda da izah ettiğimiz 
.\lnıanyanın •terki silah• 

~th edeceği lıükmünü ver-
laramaz. Bilakis Alman

,1~•katine karlar harbe de
·ı. •k i>tiyecek ve aklına ne 
~ ••ğini koyorsa onu yap-
ı·a\ocaktır. 

,, d 
, 1~ a yine e\velki günkü 

1 a üç ihtimal üzerinde 
ı· b t•~ unları aJrı ayrı tah-

~ g_1 nıizi olı.uyucnlarınwca 
. llııştik 
'Qij • 

llıallerdeıı bir tanesi Al
~ Sovyet Rusya ile lıarlıe 

1,
1 

ve bu ~elı.ilde bütün 
ı; ~ . nıuharebeye ıirmesi 
~ d~. •Son Tt lgraf• ın oku
lı-.~1ndcki en büyiik rağbe-
' 

1 !aluııiıı ı e idcıialarınııı 
•ttı . 
h~ı • ve ısa be ile tahakkuk 
~d·Unnıası teşkil eylemekte-
4~•.eler Avrupa harbine 
b 1111 ıünlerden başhyaralı. 

11/larlarımız, görüşlerimi• 
i 'nlerimize çok yakın ola
lilt et · tir mış . . 
nya .,___ • d . .,. .. 
i .. •"'1LDaoyaya ın ı5 ı eun 

\•lilıdaf eUii;i ıayeyi izah 

~k.at KaradeıUze inmek, 
. ~ "5yaya füılkan yoluau 
~, Sovyet Ru•yayı Bal -
• .. Yapılacak teşebbüsler 
lıııı Urkütmek ve isıikbale 
" llkhr. 
~~b~L 

''•ıı. ...,ar ve_kı~ zarfında Al
ı~ .lluJgarıstao ve Yuıos
ıı, '!_nde siyasi tazyiklerine 
·~'f'z. Fakat, ilk hareketi '* talyada.u., yani, Arna-
4-n beklemek lhımdır.• 

tahminlerde bulunmuş
t 
""'ttı'n • •-L· f •• lır· seyır ve ıuaışa ı , ... 
'l,~u teyit etmiştir. Falı.at, 
lt'1ı.; l'ıınanistaıı karşısındaki 
h Yet..izlijti mih,erin Bal
ti~ndaki planını altüst 
ı, 1 Sovyet Ru,l· anın da 
~Ve Boğazlar mevzuu ü

• l~yanın serbestii ha
~ llıusait olamıyacajtını te
):ltirıniştir. Binaenaleyh, 

lj llın müstal.bel ballı ha-
1.t,ve harbin nıüsıakbel inki
... ~~eki tahnıinl~rimizi de 

ııl "l.e mahzur tas.avvur et
,1~ llııim şah'i goriiş ve 
~~i •:ıa nazaran Almanla İn
i ltıaflüp etmek ve girdiği 
ı):~annıak ümidile Sovyet 
~ .. ~tıularına rimeylemelı. 

ı,,~tı istikamete sevketmek 
ıı 1 duymaktadır. Halbuki, 
~::.harbi bitaraf ı:eçirmek, 
14 sına kuvvetli oturmak 
~ı •dirler ve dünnnın istilı.-
'•nı . ı; 

1 
1ndan Almanya ile men-

.~ •ıat halindediı. 

/~faatler dijter devletlerle 
•dilnıiş değildir. Giiniin 

~ !\Ve Almanya •ılnşlıkça 
I; Usya ile Almanya ara -
ııı."'•nfaat tesadümleri ve 

>ı,~•tııak Sov~ctlcrin idare 
I~ •ağınen nıiııukün ola
ı;/'· Almanyanın takip et
i;, ••.•ği harekot tarzı karşı
;~ .hadise patlak 'erecektir. 
tı~ ı· ·' 1 q•a ın dışında ı,,ovyet -

~t ı~•diimünii 'ukua getire
'lııi'~in de Japcnyunın Uzak 
1 Ş •aliyeti ol.ıcaklır Ja -
~i,a arkta açıkça kendisine 
hİı~' lıazırlanıal.tadır. Bu 

ıı, h a,,.a •Çan - ""Y -Şek• e 
"ıa;ısusundaki al.haları kes
~. ıı~ ı e Japonyanın Uzak 

~ td nııfuzunu ıakvıyeyi is
i den bir hazıTlıklu. Bu 
ı, J a günün bıri ~de s~v -
I illi 3Ponlar arasında gayri· 

1. nap bir tesadünı ltazırh 
i~, e binr.etice üçler paktı ; •ı: ;'\lmanya da Sovyet 
(~ hınde harbe girer~ktir. 
"Vamı 3 üncü ıııhifede) 

• 
Yeni ve giizel bir karar 1 ı 

' • 

~' 

On iki ada 
valisinin istif ası 
Atinada heye
canla karşılandı 
Bu istifa gösterl
yorki1 on iki ada· 

lstanbulun her kö-
1yünde bir belediye 

ebesi bulunacak 

İtalyaııln, hemm bütii• filolarını göndererek topların himayesi altın da Draca böyle 
yapmıflarclı. Şimdi yavaş yava~ im istikametlere çekiliyorlar , 

ihraç hareketi 

lngiliz Hava 

da yiyecek ve 
petrol kalmamıştır 

1 Atina 8 (A.A.) - On iki. ada "alisi 
1 General Dö V e.;chl'nin istifası A-
' · tinada heyecan uyandırmıştır. Bu 
1 

istifadan az cok bilindiği gibi. on 
iki adada İtalyanların yiyecek ve 
petrolleri kalmadığı anlaşılmakta
dır. İngiliz filosu. İtalvadan hersey 
.ııönderilmesine mani olmaktadır. 

Kahirede, Yunan sefarethanesin
de bir memur. Rövter aiansına be
yı.natta bulunarak. namuslu bir a
damın yapacaih işi vanmıs oldu -
kunu zira felaketli bir vazivet;n 
mes'uliyetini üzerine almak iste -
medii':ini söylemistir . 
~~~ 

Fatih, Eminönü, 
•• 
Usküdar, Bakır-

köy ve Kartal kazalarında da 
belediye ebeleri çoğaltılıyor 

Belediye Reisliği ~ehı ımizin ka
labalık niifu•lu kazalarında bele
diye ebelerini çoğaltmayı karar -
laşhrmıştır. Yeni büt\C ile Be -
yoğlu, Fatih, Enıinöı;ü, Bakn köy, 
Kartal, Üsküdar ka2'larına birer 
belediye ebesi ..laha ili'ne oluna -
caktır. Ayrıca İsfanbulur. her kö
y ünde de peyderpey lı re• ebe bu
lunacaktır. 
Yalovanın Kılıç, Çıuarcık, Şile

nin Teke, Alaçalı. SHi\irİnin Si -

•ekli, Çatalcanın Hadımköiy, Sarı
yerin Rumelifeneri, Beykozun Boa
hane köylecine ay da 30 ar lira 
ücret ve 10 ar lira da. zaruri mas
raf verilmek üzere 8 J. öy ebesi
nin hemen tayin olunnıası karar ... 
laştırılmıştır. 

Bunlar için Sıhhat ve İçtimai 
MuaHnet Vekale.inin eınrile 2100 
liralık tahsisat ayrılnu~tır. 
Diğer köylere de 19~1 biitçı.sinru 

tah•isat konacaktır. Delvino şehri de 1 Arnavut çete-' 
Yunan ordusu- leri de ltalyan-
nun eline düştü Jara nefes 

kuvvetlerinin Tütün işçilerinin 1 Mütekaitlere maaş da-
bir haftada büyük bir !ğıtılırken beş bin lira 

Pogradeç cenubun
da ve Elbasan yo

lunda şiddetli 
muharebeler oldu 

aldırmıyor 
ltalyanlar isyanı 
bastırmak için 
kadınları bile 

kıhçtan 
geçiriyorlar 

( yaptığı akınlar i vatanperverliği sırra kadem bastı 
1
Mubtelif üslere otuzbeş Bugün pazaro[cu 

defa hücum edildi ğu halde c:a ıştslar 

İtalyan ordusu 
aağdan ve soldan 

denize doğru 
sürülüyor 

Son muharebeler
de Yunanhlar 900 
esir daha aldılar 

Atina 8 (A.A.) -Re&mi 
tebliie göre, Yunanlılar, A
yasaranda ile Ergiri arasında 

Ati na 8 ( A.A.)- Arnn.-ut
Jar her tarafta İtalyanlara 
karşı isyan etm~kıe ve ~ ap
tıkları çete muh"rebeleri ile 
İtalyanların Yunanlılara mu
kavemet için yel!iden toplan
malarına m.3.ni c.huaktadırlar. 

İtalyanlar, isyanı bastırmak 
için, birçok köylerde adamla
rı ve kadınları kıh~tan geçir
mişlerdir. Bu mezalim Arna
\'Ut)arın ga~·zını büsbiitiin art
tırmaktadır. 

Londra 8 (A.A.)- :lö1 t ~r: İn
giliz ha\ a bu,·, tileri, fi k3:,tu!u -
e\ ,-el sabahı nil:.:ıyete crtn haf
ta i~indc, fena ha\ a ş~raiti scbe -
b!le dii~man ~rat..i~i \ t riü_ş_mnn iş
gali altındaki araı.i~·c ıllahdut hü
cumlar yapmıştır. İki gcte hiçbir 
biicunı \·ukua gelıncuu~tir. Fakat 
giındiiz hii.ruınJarı ::rnış bir ma
hi~ et gösterıniştir. 

Eu 1'.;fta içinde İngiliz ha"a 
ktt\'\"f'."tlerinin hede(leri arasında 
bilhassa şunlar buhınınu~tnr: 

Tor~no: Burada biiyi_ı!;. silıih \'e 
ıniihin1rnat fabrikR"-1 \'·~ Jtiat fab
rikaları bo:nlıardınıatı edilnıi~tir. 
8U kiionll't ·edrn göriilı·n ~ ang111-
lar ( ı!<arılnıı~tır. Of 111barc!ın1an 

(Ue\•amı 3 iincü t;ahifedel 

Yevmiyelerini, 
kışlık hediye 
uzere teberrü 

askere 
almak 
ettiler 

inhisarlar idarcsin~ ba~ll Ü~-
1.iıdar depolar grııpu ile p,,~aii -
n1anı, Şarkı Topta~ı_. l"enc!ık ve 
Kuruçcşn1C' depolarında ~ah~'.ın 
biitün ıı:üstalıdemin 'e is~Hcr, a
ralaruı<la \'erdikleri lJir kararla, 
bugiin pazar olduj:u hdıle, depo
lara giderek çalışmışlnrdır. 

İ~çiler, bu bir güııiük ~ e' nıi~· e
lcrini askerlerimize alınacnk he
di~·e için, tamamen l' ı7ılaJa te -
brrrü etmek suretilc büJiik bir 
,·atanpcr,crlik ırt;s teı·n' işlc.rt.lir. 

ve yol kenarında bulunan Del- ı u·· k .. d K d k .. 1 o· h l 
vino kaıabasmı xabtebni§ S U ar Ve a ) OY tramvay arı lVaill arp er 

ıerdiAyaıarandaıan Evkaf tekmil hiSS~Sani~ önümüzdeki 
ilerisinde 1 hafta faaliyete 

~.;;~::t=:.•:"'~:: :::·: yan b~delle, fa; si~ I geçiyor 
~ö?e~y=:p~~nAy~::1~ Beledıyeye satıyor. i\~ahkemelerin rsisl 
vePremedinin ilerisindeki dere bo- ive ôzaıar1nın hepsi 
yunca ilerleıni$1erdir. Bundan su Bu hususta Büyük Millet Meclisine bir kanun 
netice cıkıyor ki. İtalyanlar Korfu de g~ldi 
adasının k=ında bulunan Ar. layıhası verildi. Fakat Şehir Meclisi, diğer bor~- 1 j 

Örfi idare dolavısile teşkil erli-
navutluk arazisi ile bütün teması lar hakkındakı" ı"tı'la"fı şı"mdı'lı'k kabul etmedı' '· kavtıetmektedirler. lccek <>lan askeri mahkemelerin 1 

Del:vino ile liiyara arasuıda, Yu- Üsküdar, Kadıköy ve havalisi !isine bir kanun Javihası verilmiş- re;s ve azaları tamamıle sehrımize 

Kadıköy mal müdürlüğünde bu paranın odacı 
Süleyman tarafından çalındığı anlaşıldı 

Kadı1'"lil ınalıniidi.irJJğündc şa
:yanı dikkat bir lıır!'.ızhk vak'ası 
olmuştur: 1\-lezkfır nıalmüdilrlügü 
111a&a~ te\·.r..i meınurt: Alı e,·,·c1ki 

e:iin polise n1üracaat ctnliş 'e ka
sasında ıııc\ cut paradan 5000 lira
sının miitekait y(' C-\ tanıa 1naaş 

dai,'llırken ka~ holdıı!;unıı söyle -
nıi~t ir . Bunun iizeranc tahkikata 

el ko)an ıe mahallinde telldkat 
)·apan zabıta, memurun ma:-..s te\·

zi etliği giç;e ile içiııdcn p:ıra ça
lındığı id<!ia. olunan k::.sa arasın
daki nıcsa!cnin ) akın lığını göz

önilnde tutarak bıı hırsızlığın da
hillİen ~apıldığı ~an;.t2tinc \ar -
nuı-.fır. 

Bu suretle tetkiklerini genişle
ten zabıta nlen1urları. :ı~ni günün 
akşanıı, nıaliyc tahsil şube~l oda

cılarından SüJc:ymanın bir miras
yedi gibi. ötede beride hol bol pa
ra sarfetnıcktc oldu!:rıtnu da gör
mü~lcr 'e kendisıni ) akalamış -
!ardır. 

Maliye binasının ait 1'afında yat
makta olan otlacı Stil'~'.\ man, kasa
dan 5000 lirayı çaldı((ını itiraf e
derek. bu paranın nı i; him bir kıs
ınını odasındaki küpiin içine sak
ladığını sö~·lcıniştir. 

Para saklandığı )'erden alına -
rak :ıkkadarlara, hırsız odacı Sü
leyman da adliyeye teslim edil
miştir. 

,- -
Un fiatları yarın 

sabah tesbit 
ediliyor 

Yeni ekmek narhının 
13,50 ile 14, 75 kuruş 

arasında clrr'ası 
muhtemel 

Fiat murakabe kou1is~·ontt ~-arın 
r;abah toplanarak elt.nıck i~!ni tes
bit edip un fiatlarına narh kosa
caktır. 

Topr~k ınah'iullcri ('fisi buğday 
ve unları kn('a \•ert.'l'•~ğini tc-~bit 

etmektedir. Ekmek ııarhı da bu 
tesbite göre olacakhr. Şımdıki tah
minlere göre 3·eni <.·knıek uarhı 
13.50 kuruş ile 14,75 hu:u~ ara5tı!!.
da olacakhr. 

Üç ayda müsadere 
edilen ekmekler 

Son ü ~av zarfında muhtelif fı
rınlardan 6404 kılu c•ksık ekmek 
nrüsadere olunmuştur. Bu ek -
rnekler Darülaceze ve emsali na;"' 
teşekküllerınc- h~d11 e olunnıuş:ur. 

nalılar ....,..,_tle taamızlanna de _ t B 1 d' b k ııelmisler ve örfi idare komutanı ""'°"" Halk tramvaylarında evkafa ait ır. e e ıye u şir ete tam amile ı İlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_._,.,.. ~,..;;. 'iiiıiiiiiiiiiiiii-.iiii'ii'iiı-.-._ ______ __ 
vam etmislerdir. İtal·--•-- tutu- Ali Rıza Artunkal'ı ziyaret et!ll;ş. ıi :ı 

,......., olan hlsse senetlerinin 'belediyeye sahip olduktan sonra İstanbul ı krıhr. 
Devamı ve a:;;r._ tel-

88
.., ___ ,,..., Bü···"ı.. Millet mec _ tramvay ve elektrik idarcsile bir- aı v . d . .1 ..,., """"""" - r~ A ıye ekaleti e sıvı aza,·; ta-

ırrallar 3 üncü sahifede !estirecek ve bir su besi halinde ida- ' o· yin etmistır. Mahkeme reis ve aza-
re edecektır. ]arından burada calışacak olanlar 

Dii!er taraftan şirketin İs ban - vakında faaliyete ııececekler. d;ğ~r-
Jı.asına olan 320 bin !ıra borcunun Jerı de Çorlu ve Çanakkale\•e gı-
200 hın liraya. eski elektrik sirke- derek ışe başlıvaeaklardır. Diva -
tine olan 261 bin küsur lira bor -
cunun beledivemizin kefaletile 100 
bin lira,·a indirilmesi ve İş Bankası 
borcunun 15 Yılda faizsiz olarak 
ödenmesi hakkında bir itilaf yap:l
mıstı. 

Bu itili'ıfın tasdiki şehir mecli -
sinden islenmisse de. meclis !!ecen 
ıriinkü son toplantısında. şirketin 
daha ne miktar borcu oldui!unun 
ve kar ve zarar hesaplarının bi -
linmesi mütaleasile bu itilafı tas
dik etmemis ve evrakı belediye re
islii!ine iade etmistir. 

Satın alına hakkındaki kanun 
meclisten cl'kınca seh ir meclisi su
bat toplantısında mezkı'.ır tramvay 
'.idaresinin biliinco hesaplarını tet
kik edip ililiı.f hakkında bir karar 
verecektir. 

Diiier taraftan meclise verilen 
kanun Jiıvihası mucibince tl'skü -
dar; Kadıköy tramvavlarındaki 

evkafın 468 bin 200 bin liralık hisse 
senetlerini beledive 200 bin liraya ı 
satın alaeak ve bunları 15 nida 

,faizmz olarak ödeyecektir. 

nıharplerin önüıniizdeki hafta zar
fında kendilerine levdı edil ~·:ek 
ıslere bakmaıia ba-;lıvacakldrı an
lasılmaktadır. 

~ , .. - .,,.~ ' 

.: ASKER, GOZILE 
~c e il,H E·L ·e ·R 

~ ' - .. 

ihata hareketi 
tekemmül ediyor 

Yunan taarruzu bütün cepheler
de mühim muvaffakivellerle inki
sar edıvor. İtalyan rie'atı ise henüz 
durmus dcğildır ve nerelerde du -
rabıleecih de malüm deiiildir. 

Ohri gölünün batısında Yunan 
ilerleyişi iki istikamette inkişaf 
etmeklc>dir: Bıri sirnalde Elba -
sana doiinı. diğeri de Elbasanın ba
tısında Kadıpa.>a suvuna dojiru ... 

( Devı<mı 3 iirıcii sahife;!e J 

ÇERÇEVE 

Başkumandan 
değişince 

NECiP FAZIL KISAKOREK 

Bir harpte baıkumandan 
mevkiindeki §ahsın boz -
gun içinde değiştirilip de 
o harbin kazanıldığı henüz 
görülmü§ değildir. 

Fakat bozgun, ayni bat
kumandana rağmen telafi 
edilir ve zafere çevrilir de, 
başkumandan ondan sonra 
deği§tirilirse mesele yok .. 

1914 dünya harbinde 
(jofr) ve (fo§) misali!. 

Bozgun içinde değiıtiri
lip de bir daha zaferin te
m;n edilemediğini ıoren 
bnşktımandanlar, denizde 
kum kadar hol ... 

Son ve en canlı miıatler, 
yine 1914 dünya harbinin 
(Molteke) si ve yeni harbin 
('Gamlen) paıaudır. 

(Gemlen) pa§a değiıti
rildiği gün do&tlarımıza §ÖY• 
le demi§tik: 

- Eyvah!. Artık F ranaa
dan hiçbir §ey üm;ı etme
mek lazım... Ke,ke (Vey
gand) ı (Meygand) ı işba

ıına getirseydiler de yine 
(Gamlen) paşayı isim ve 
göstermelik olarak muha
faza etseydiler!. 
Şimdi de, bize bu yazıyı 

yazdıran yeni bir misal ka
;zanmak üzereyiz: 

Mareıal (Badogliyv) ! . 
Askerlikte temel kaıde

lerden biri ,ba§langı~'a iş
lenen hataların soııuna J. a

dar telafi edilemiyecegid'r. 
Bu hataların sahibi değiş
tirilmekle de çok defa, bel· 
ki her defa hata ortadan 
kaldırılmış olmaz. Üstelik 
böyle bir değiştirme hare
ketile düşman, umumi bir 
ric'at emrinden daha ziye.
de ;zaaf ve peri~anlık ilan 
etmi~ olur. 



. 
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USKUMRU 

AKINI 

Birkaç gündür Boğazda u ... 
kumru akını var. Bu mübarek 
balıkların ki~:uu geçenlerde 

beş kuruşa kadar düfJDüttü. 
Y aglı uskumru iıkarası, bol 
soğanlı ve maydauozlu hot 
olur. 

Yalnız ,dikkat etmeli, ıo • 
ğarıını fazla kaçırmayın. Son
ra, benim gibi ,üç gün üç ge
ce mide ağrısı çekersiniz. 

BOSTAN 

NE LAZIM 

Gazeteler yazdı: Yeni imar 
planına göre, Yenikapı, Çu
kurboıtan taraflarında bah
çeler, bahçecilik mektebi .... 
saire tesis edilecekmiı!. Fa· 

kat, İstanbulda yeniden bah
çe, bostan yapmağa lüzum 
var mı?. Şehrin ta göbegİne 
kadar, her taraf boıtan dolu. 
dur. 

FRANSIZ 

INCELlGI 

Alplarda Fransız aıkerleri, 
İtalyan hududuna bir levha 
asmışlar. Üzerinde fU y&%1 
var: «Yunan askerleri duru-
nuz ! . Buraaı Fransız hududu· 
dur.» 

Arnavutluktan İtalyan top
raklarına giren Yunanlıla • 
rın ,bir gün, ta Alplara kadar 
gelebileceğini düıünerek, yu
karıdaki harikulade ince esp
rili satırları yazabilen Fran -
•ızların, bu kadar ince yara -
tılmamalarını ne kadar ister
dik!. 

ŞİŞLi 
. 
KİBARLARI 

lnönD 
meydanı 

Eyüp wapur iskelesi cİ• 
varında Milli Şef'in 
adıyle kıymmetlenen 
bir meydan açılacak 
Gittil<ce kalabalıklaşan Eyiip ka

zasında bir •hUk.Wrıet mehalleai> 
vücude ı?etirilıresi beledi vece lta
rar~tırıhnı.ştır. Bunun icin va
pur iskelesinin ~ tarafında Fe&
haneve kadar lız.ıınan ~ sür'atle 
mimlak edilecektir. 

cH ükü:met mahallesi.; 'Defterdar 
caddesi güzerı;ıaJıına tesadiif eden 1 
kısmıda bulunacaktır. Burada ka..,_ı 
makamlık. bcled:iYe. iandarma .w
mandanlıiiı, askerlik subesi. Hal • 
kevi, parti merkezi ve emsali te
şekküller için ayrı avrı bina yer
leri avrılacaJ<lır. 

Bu binalar ayni tipte olacaktır. 
Vapur iskelesinin sa.E' tara!ı.ndalı:i 
saha istimlıik edilince bir meydan 
acılacak ve bu meydana Eyüp hal
kı Milli Şefimiz ismet ioonünüıı 
bir hevkelini rekzettirecektir. 

Bura.>ı, böylece .lnönü meydanı> 
ismi ile kıymetlenen güzel, mamur 
bir saha haline ı?elecektir. 

Askere alınanların çocukla • 
rına leyli mekteplerde 

tenzilat yapılacak 
Serbest meslek sahiııleri ile mü

tekaitlerden yedek suba7 olarak 
askere alınan vatandaşlarm leyli 
mekteplerdeki cocuklantmı mek
tep ücretlerinden beher tak:ıritı. 
yüzde 10 tenzilil.t yapılmaSl karar
l~tmlmıştır. 

Aocak bu tenzilitt; oocuk!arın 
babalan askerlikte bulUDduklan 
müddetoe devam edecektir. 

-<>--
Gaziantep, Konya ve Boluda 

Modern hapishaneler 
Adliye Vekil ti peyderpey eski 

hapishaneleri kaldırıp veni ceza ve 
tevkif evleri yaptırmaktadır. 

Bu kere de Gazi Antepte 96 bin 
liraya, Konvada 54 bin lirava, Bolu 
vilavet merke•inde 51 hin liraya üç 
modem ceza ve tevkif evi insa et
tirilecektir. Bunlardan cBolu• da
ki 300 k~ilik olacaktır. 

Hepsinin insaatı bu av icinde 
müteahhitlere ihale olunacaktır. 

HALK~~ 
Filezolu~ 

Hazin bir jübile aonu 
Geçenlerde, operet san'atürı 

Cemal Sahiriıı sahneye iafuıabllllll 
2$ inci yıldönümü münasebetile, 
Fnımıs tiyatrosunda b'r jül.>ile 
tertip edilmişti. Bu himayesiz ve 
muhtaç san'at adamına yudım e
dilmesiai. tav5İye etmiştim. Tertip 
edilea jübilenin, bu yatandaşa, 

ahir ömründe Joeş on kuruş temi& 
edecei'i iiınidini izhar ederek, e 
akşamki tem.sile rağbet gösteril • 
mesini dilemiştim. 

Bu jübilenin hazin neticesini, 
tüylerim ürpererek ö~rendim. 

Bizde, her nevi san'at adamı bi
mayesWiir. Yaln12, artistler ıçıa 

böyle arad~bir jübile yapılı:r. Bat
ti, yaz.ı san'atkiuları. aradabir, bu 
hale imtisal edilmesini isterler. 

Cemal Sabir jübilesinin netice
sini öğren.ince, anladım ki, sahne 
adamlarına yapılan bu jübilt>ler
de hakikatte bir kadixşinaslık, saa· 
atı himaye hareketi değil, sadece 
'hir liftan. bir jestten ibarettir. 

Dinleyin: 
jübill' gecet1i, Fransız tiyatrosu 

gişelerinde 600 lira hasılat olu -
yor. Demek ki, salon '!-olm.1.JW1. 
Bu 6oO liranın 400 lirası mana& 
«itmiş ve Cem.al Sahirin eline, 
..ıme.&e 25 yıl uğraşmam, mah
rumiyetin, meşakkatin mültiifatı 
olarak, sadece :UO lira verilmiş . 

Bu netice huin değil. kwkunç
tur. 

Y alıw, salonun bir ııecelik ki
rası için 49 lira almışlar. Elektrik, 
müstahdemin ve snir masrafları 
da ayn. 
Aıılaşıhyor ki, bizde jübilen.ia 

ruhu değil, ismi ve tezahüratı şa
doluyor. 

Bir vatandaşa, hem de 25 yıllık 
san'atkir bir vatanilaşa yardım }.. 
çin tertip edilen böyle bir müsa
merede, eğer, daha çok hüsnüni -
yetle ve muavenet fikrile hareket 
edilmiş obayı:!.ı; muhakkak kL bu 
cemi.Yetin snı!at muhitine daha az 
hicap verecek bir netice alınırdı. 

REŞAT FEYZi 
~~ 

«Tan» ve «Tasviri efkar» 
kapatıldı 

Ekalliyet 
vakıfları 

Tek müteYelliliklere 
talip çok. Evkaf idaresi 

namzetler için bir 
imtihan açtı 
~ idaresi İstanbul emelin -

deki ekallivetlere ait vakıflara da 
peyderııev tek mü'tevelliler taYiıı 
etmektedir. 

Tek mütevelli tayin edilecelı: bu 
kabil vakıflar meyanında aşaiııda
kiler için avın 16 ıncı ızünü nam -
zetler arasında bir imtihan icra olu-
nacaktır: , 

Lan.gaıda Ayatodori Kilisesi ve 
tahsisatlı mektep, Samatvada Ava 
kostantin, Analiıısis. Ayanikolas. 
Ayayor(!.. A yaparaskovi ve tahsi -
satlı mektep, Tek!ursarav Panai va 
kilisesi, Edirnekapı Sarmaşık Aya
dimitri kil.iseei. Topkapıda Aya • 
nikolas kilisesi, F4ı;rikapıcla Pana
iya kilisesi, Balat Loncada Ayadi
ıınitri kilisesi ve tahsisatı: mektep. 
Loncada Balino kilisesi, Balıklı 
Rum hastanesi. Y eşilköY Ayasta
fanos Avazına ve mezarlık ve tah
sisatlı mektep, Fenerde patrikha
nenin Kotedral Avavorgi kilisesi. 
Ayatrapi ve Vefa ve Vlaherna a -
yazmaları, Fener Yuvakimion kız 
lisesi, Fenerde büvük Rwn erkek 
lisesi, Fenerde .Masali ilk mektebi, 
,Sirkecide ilk Rum mektebi. 

Bunlardan her biri icin mütevel 
liliklere 2 - 3 namzet vardır ve en 
QOk narm.edi olan da cBalıklı Rum 

· hastanesi> dir. Mezkur hastane 
müdürliiğü.ne talip olanlar sun • 
!ardır: 

Dr. Yusuf Petraki Eczacıoi!lu. 
Timoleon Güneı>'>i!lu, E. Panda • 
zidu. Vasi! kontoiZlu. Diırmandi 
Keceoğlu, Zamba Zamba<>Alu. E • 
vanııelos Fundo.ı:ıulos. 
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Belediye sığır kanlarını da 
satacak 

Karaaiiac mezbahasında 1 vıld~ 
toplanacak olan sı.j!ır kanlarını da 
belediye satmaiia karar ''ermistir. 
Bu yılda c!OOO• liralık sı!ıır kanı 
toplanacağı tahmin edilmektedir. 

Y' 
1f AUKEMELER 

No: l9 Yazan: RAHMİ YAGIZ 
' 

Deniz Fedaileri 
OSMANLI - iT AL YA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Hain gözlü, cellat bakışlı adam 
Atılan mermiler İtalyan dunan

masına kadar ulaşaınıycır, yarı 
yolda denize düfiiyordu. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Hamidiye, Osmaniye ve Sultani
ye istihkimları cephaneleri tüke
ninciye kadar ateşe devam ettıler. 

Trablus ve Sultaniye istihkiım
larındaki Sayyadıderya ve Dcrı>e 
vapuru mürettebatı fevkalıi.delik
ler gösterdiler. Hamidiyeden atı
lan mermilerden bir tanesi, bir mil 
mesafeye ·,."ula.n İtalyan dördün
cü dcıtiz fırkası gemilerinden Fotit 
kruvazöriine isabet etmiş, düşman 
gemisi hasara uğrıyarak sa.Hı harp
ten dışarı çıkmıştı. 

Nisbetsiz topçu diiellosu devam 
ederken jandarnıa kumandanlı -
ğında bulu.nan villl.yet erkiını ola 
sükfınet içinde bekleşiyorlardı. 

Saat 14 buçukta artık Osmanlı 
istihkimları susmuş, şehrin sahil 
kısnıile içerilerini harabeye dön
düren iiişman ateşi şiddetini art
tırmıııtı. 

Bele:liye reisinin mükellef evin
de toplanan hainler birbirlerine 
bakıstılar: 

- Ne olacak? 
- Bu • azi~·et daha ne kadar sü-

recek?. 
- Ne yaacağu:?. 
Karamanlı Hasune etrafma ba-

kındı, sordu: 
- Daha bekliyecek miyiz? 
- Ne hususnnda?. 
- Teslim olmak için ne bekli 7 

yornz?. Şehrln harabe haline gel
mesini mi?. Osmanlılar nihayet 
burada yabancı ve nüfuzu tüken
miş bir heye.iten başka bir şey 
değ_i!dir. Onlar \e Trablus vira -
neye dönünce çekilip gidecekler -
dir. Halbuki biz bu topraklara 
bağlıyız .. Evlerimizin, ocaklarımı
zın yerle bir olmasını beklemek
tense tcslinı olalım .. 

Hasunenin hain arkadaşları bu-
nu bir ağızdan ta~\·ip ettiler: 

- Tesliın olahın, ne duruyoruz-

Hasune bu adaınc 
- Hoş ı:eldin ya Halife.. Düa

denberi meydanda yoktun. Bir bal 
mi oldu sana diye telişa düştük. 
Şükür sai;sın. 

- Çok şükür Seyyid!. 
- Nasıl Babülbahirde hasar çek 

mu?. 
- Fazla Seyyicl.. Yıkılıruıdık ev

ler parmakla gösterilecek kadar 
az ... 

- Biz karar verdik, teslim ola
cağız Halıfe.. 

- Yerinde bir karar bu Seyyid. 
- Teslim ijıaretini sen vere • 

cebini. 
- Ben mi?. Nereden ve nasıl?. 
- Onu sana izah edeceğim: 
Ve .. Hasune, hiyanet arkadaşı 

Halifeyi bir kenara cekti. Ona u
zun uzun fısıltılarla büyük ihane
tini nasıl yapacağını anlattı. Ar • 
kasını okşıyarak kapıya kadar gö
türdü, iliıve etti: 

- Haydi Allah muinin oLnn, 
muavifakıyetle avdet et .• 
Diişman filosu nıiithiş güllele -

rile şehri harnbeye çevirmiş, hala 
mukavemette ve mukabelede inal 
eden Turguttcpe tabyası ile civarı
nı bir cehennem saP.nağı altına al
mıştı. 

Buradaki topçu kumandanı .vüz
bası Sükrii ağa son cephanesine 
kadar .,.üdafau etmek kararile ve 
yanındaki bir avuç l'iirk kahra -
rn:ınının mesaisile dt;ğ:üşe devam 
ediyordu. 

Otuza yakın düşman topunun a
teşi tabyanın üzerinde tekasüf e
dince Türk topçuları çok müşkül 
bir vazi:vetc diiştüler. Top başın
da parcalanan arkadaşlarının ye
rin" geçerek harbe devam arzu -
sunu gösterdiler. Fakat on dakika 
sonra tabyanın cephaneliğine isa
bet eden blr mermi dehşetli bir 
infilakla etrafı simsiyah duman
larla örttüğü zaman tabya son 
gayretile çarpıştığı harpten çık -
mı~. tamamen susmustu. 

I Amerikanın rol:İ·· 
i Yazan: Ali Kemal suN!\I'-~ 

Am~ikanın su Avrupa ~~ 
karsısında ne yapacağı ııabsıskil' 1\ 
!arca sürdükten sonra artık e ·od'' V 
J?ibi öyle herııün tazelenir h~JJ .- \, 
çıktı. Şi.ındi umumiyeti'\ kabb;o;r: { 
dilen kevfiyet su olmus ı:ı. ·nar• 
Birleşik hükılmetlcrin A vruP• ~" ~ 
bine fili ve askeri bir suente . ~ 
melerinden İn~iltere için ıann~~ 
d.ildiiii kadar fayda olmasa ~~rsl• 
Anwrikada istıhsala• artar. 1 .ı 
malzemesi vücude ectirilaıcs~,;. 
de daha ;!eri ııotürülürsc -~~ ır ı~ 
dım Ingilte~c için daha muCSSk p;JI 
Ve saire g,bi. Fakat Anıcr• a ~ 
bilhassa r~ıs Ruzveltin tckr:;..ı;. 
tihap edilmesin.den sonra /-. ·~tıı' 
harbi karsısında ala<:alh vazı ıe6' 
kat'i mahiyeti ne olacağı ıne-<ı: dJI" 
.ııene bütün canlılığı ile duruPiJ<a. 
maktadır. Çünkü artık Amer ıP' 
lıların dün vanın başka taraflaf,e
dalı:i kavgalara karsı uzak?'n dıı~ 
yirci kalmalarındaki iı:ıık•05 esti' 
kendilerince de anlasıiınca ,ııı de· 
veni<len mevzuu bahso!makta uı· 
mektir. Diğer taraftan ııeıs. fetiel 
veltin büviik tecr:.ioclcrı .. r. 1111.ıutı' arasındaki ilserde edinmı< ~ rJe' 
bilııi göz önüne ~etirilince .~;.ıı:n 
şik Amerika devletlerinin cıh at 
istilobalini hazırlamakta aJaC·o! 
rolün ehemmiyeti de belli 0ı~1e' 
Amerikalılar icin gelecek ncS 3 • 

rin sulh ve terakki fıkmini ,·ııs·e~ 
malannı şimdiden t<"ınin kevfı~in 
en büyük gayedir. Yarından eı 
olmak.. cu~· 
İste Amerikalı bunu istiv0ddild~ 

kü yarından şüphe ve tere ~ · 
olursa bugünkü mesaisinin 5" ;,,~ 
releri de tehlikeden kurtulrn3 diW 
demek olacai!ını bilivor. yen~ tC" 
va ile eskisi arasında pek 00 tisl 
liikki farkları var. ÖYie kı ,\pii5" 
Okvanusunun öbür tarafııı<l3t ııa 
bütiı.· n baska bir alem mevcu ·

1
. fi' 

iit u il.lemm türlü dcl!isiklikleri. t_ .
0

; ti" 
kir cerevanları her~n birbı~ı .rııı:ı' 
kip etmektedir. Onun icin "\ot 
harbi karsısında Amerika1Jlııfb9ııi 

ninde, sonunda ne vapacal<latl ıııa • 
baist bir mesele halinde kala.Ji 0il
mıştır. Eski dünyan.o bir lı3' 

0
Ji' 

sünccsi var ki AımenkaWar.l<~e ti· 
!erini hunların üstünde dej!l .. oJl" 

- Vekiller Hevetinin. matbuat ka
nununun ellinci maddesine istina
den verdi1!i bir kararla. •Tan• ve 
cTasviriefkar• ııazekleri bu~ün
den itibnren muvakkaten kapa -
tılmıslardır. 

1 
POLİS 

- Teslim işaretini kim verecek? jandarma dairesinde dişleri bir· 
birine gecıniş gibi sessiz duran 
Osmanlı vilayet rrkanı hayretle 
hüki!:net konağın~ bakıştılar. 

le haricinde sayıyorlar. Cünktl ~r 
!arca dünvava verilmesi lıiZ1111 ~ <' 
len nizam bü9bütün veni oırıı: ;ır 
her milletin hukukuna tam .b cdi • 
rette riavet edilmek ile tesıs ·I !lJ' 
lebilecektir. tl'c dört sene .1:'\oD'. 
eoos Aires Amerikan Birlıır! ~iaı 
,gresinde Reis Ruzvcltin '~ r .,.e 
istikamet bu ~avevi ~ö..<ter""r 8 • • 
Amerika kıt'asındaki de,.Jct1ee,.,µııı 
rasında tam bir barısı!dıi!ın f'~9t 
hedefine isaret ediyordu. . jııtı· 
dünva milletleri arasındaJ<ı ]<er<' 
lafları nasıl halletmeli? .. .Bır .,0 

--Dün hava kurumuna teber
rüde bulunan kıymetli 

tacirlerimiz 

Şişlide, bir ıucu yakalan -
mış. Bu adam yıllardanberi, 
bütün o civarda, menba ıuyu 
diye terkos ıatıyormuı ! . iyi 
amma, Şişli ve civarında otu-

1 

ranlar rivayet ederler ki ki

bar insanlardır. Bizim gibi, 
üçüncü, dördüncü sınıf semt 
halkından değil.. Acaba, bun· 
ca zamandır, ıuyun içimin • 
den de mi anlamamıılar?. 

Hava kurumu İstanbul tubesine tilc
c~rLarımızın teberrüleri gittikçe inkl
ki~at etmektedir. 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 

AHMET RAUF 

Neden gecıkiyor ? 
Gc 'n gün İstanbul müddeiu -

mumisi ihtikar davalarının niçin 
sür'atle neticelenemediğine dair 
ikhat verdi. Anlaşılan şu ki, ihti
ktır hadiselerine ait evrak, adli
ycvc ı>ksik gehnekte ve mahke • 
meler, davaya başladıktan sonra, 
bir çok noktalar hakkında muh -
teM makamlardan taisiliit almak 
ihti"acını duymaktadır. Bu halin 
önüne geçmek icap eder. Aksi hal
de, ihtik3r h§dise3"inJn cezası, za -
mania tesirini kaybeder. 

BVRHANCEVAT 

Kurumdan aldığımız bir tezkereye 
göre yalnız diln 5175 lira teberrü edil
miştrr. Dün teberrüf~ bulunan hami
yetli tecirlcriıniz ile teberrü ettikleri 
miktarlar tUnlardr: 

A\Tam Tauırtes 1000 lira, Abdülva
bap ve Hasan Tat..ıri 750, A. CUmbüşyan 
(tasviye halinde) 750, A. Kamparosy<m 
(ki şirketten) 750, N .. im ve Leon Şa
ban 500, Mehmet Hüseyin Tatari ve 
oğlu Sami ve Ort. 375, Yudo Balul 
Kürkçiyan ve M.itrar.U 3001 Avadls 
H::ı<1:ci,.lrr 250, Ziya !'la.fi Paker 250, 
Ahrr.~t Hamis Hoşer 150, V.:t.h,i Cide .. 

* Kızılay bal.osu kurban bayramı -
nırı üçüncü eilnil Taksim belediye ga
zinosunda verilecektir . 
* Taksim gazinosunu illeten Ro -

manyalı Yorgolsku artist getireceğini 

söyliyerek Bükreşe gitmi~tir. Fakat ıa
z:inonun vaziyeti iyi gitınectiğİnden mu.. 

malleyhin dönmemesi de mlllılemel -

dlr. * On beş ıün içinde fehir hudutlan 
dahilinde 381 başı boi köpek ve 169 

kedi ita! edilmiştir. ciyan 100. 
-o-- * İzmirde Bucada İbrahim isminde 

A ık i! ve memuriyetler biri, bir ellencede p1·kı •öylemek me-
İs!bul mahkemelerinde açık bulu- miyen kardeşi Mitbat1 öldürmüştür. Kar-

nan Onar lira maaşh lliyade mübaşir- de~ katilı 22 sene,'e mahküm edilmiştir, 
liklerine mü ... ::ıbaka imtihanı yapılmak. * Vali ve belediye reisi doktor 
suretile Erkek mübaşir almacakbr. LUtfi Kırdar yarın akşam An.karaya 
Askerliğini ifa etmiş, orta mektep me- gidecektir. Ankarada pasif korunma ~ 
ZL1DU ve yaşı 35 den aşağı buJunmak 
şartile talip olanların evrakı müsbite
lerile birlikte imtihan ıfinil olan 12 b.i.
.irncik.inun per~mbe saat 10 dan bir 
CUn evveline kadar bir dilekçe ile Ad
liye encümeni reisliğine müracaatları 

lci'.ibetmektedir. 

taksi buhranı işlerile meş&ul olacaktır. 

* GümrUge 61 bin libre kakao ve 
4 bin blok kalay celmişür. Bunlaruı 

kimlere ait oldulu tahkilt edilmekte -
dir. İlk fmatta mallar piyasaya çıka-
nlacaktır. * İlk okullarda dersler yarından iti
baren sabah 9,50 de boşlıyacak, akşam 
15

1
30 da derslere nihayet verilecektir. 

Haydarpaşa Lsesl müdürlUğü kadın 

1 
hademeler ar..ımaktad1r. Kayseri bez 
fabrilca..ıı;n::ı müteaddit dokuma işçileri 
aranmaktdır. Yarıvür 

Son T clgraf'm EdebJ Tefrikası:' 
23 

cNihayet p;ırti ressamın lehine 
neticelendi. Ressam iki bin beş 
vüz lira kazandı, ovun da \ıitti. 
Simdi karilerim: Bu basit ve ola
ğan hadiseyi ne dive vazdı~ımı ser 
racaksınız?. Hakları var. Fakat bu 
bezig partisi bence basit ve olajtan 
bir parti değildi. Her ne <>!ursa ol
sun, kazanan veya kavbeden mü
teessir olur veva sev!nir, halbuki 
ressamda ne teessür alıiimi görül
dü, ne de sevine .. Dikkat ettim. 
ressam ruhlu bir mahluk değil, 
tıpkı bir Roboto idi. Demek ki, in
sanların baı.ı anları oluyor ki ..• 

.. çü H 011 Yavas Gel! 
SELAMI iZLE 1 SEDES 

• - Hakkın var. Garip değil mi, 
tın\. cenc kızlar. öğrendikleri pi
' ,yu calm:ısınlar diye evleni -
\ • 

r .. •e de Jale kocasına bir şey 
,. • .. .ılı Gec uyudu. Hillfı icinde 
!:orl u vardı. 

Ertesi sab::.h Cahit erkenden a
•öıHsıne cıktı. Jale uvandı, ııaze
tc!cı. istedi. 

-10-

Bir bezig partisi 
Jale, Kelii.mi S:ıffet 'ınzalı bır 

y -ıvı dikkatle okud' 
cGece l?<'C· kul •;)te <asılacak 

ıbir .,. rt ,.. r•isı cvr \tik BuE?\ine 
J<. d r vmrı•·· - dil' isk;;mb' · .al

ku ar < • ı".ımamı:;; olan I 
~r re :l·rımu: •4': bli •• be-

ziiideki ustalıi!.ı ile tanınan ook zen
ı?in bir zatla bezig ovnadı. Bir ara
lık usta zat iki bin lira kavbe ı?irdi 
ve bıraktı; fakat ressam kazandık
larını kaybetmeden kalkmak is -
temivordu. 

cNihavet üste iki bin lira ka -
zandı, kalktı: 

•- Bu kadar yetişir dedi. 
cFa:kat ressam ısrar etti: 
c- Havır yetişmez, iben bu l!ec9 

iki bin bewiiz lira ka~lmelıe 
karar verdim. 

cAsıl şas:ılacak olan sev bu iki 
ovuncunun so2ukkanlılıklan idi. 
Sanki kurulmus birer mıkir.e gibi 
ovnuYorlardı, akıllan ovunda de
ız'., ba.<Jta yerd,,vdi. Re m bir a-
• üne ı:,; ikmis ola; iki bin 
lı f şin farkır ;ı bık <'mu -
y ) .ı. 

Jale makaluin alt taratmı oku
madı. İşi anlamıştı. Cahit öteki ben
liğine ıtirerek kumara otunmuş ve 
ne yırptığını bilmeden bezil( ovna
mıstı. Gazetecinin vaıxhkları Jale 
:kin çok sarihdi. 

Cahit sa-bahlevin cüzdanında iki 
bin bes YÜZ lira ııörünce bunun icin 
şaşalammı. Kumar ovnadıiıru. ka
ı:andıl!ını bilmi-V()rdu ki .. 

Demek gece kulüpte Cahit kısa 
b;r buhran C!ecirnıisti. Demek Ca
hit ivilesmemislı. Bu ne korkunc 
~ir hasta ıktı. Kumar nvnadl<iı cibi 
k ıvga c<k'>.lir. I< lıdit ed<'hilir, ;n
s.ın ökl ı:· r ; 

Jak pa an·n n 

Aylarca hırsızı 
peşinden 

kovalıyan adam 
Bundan üc av kadar evvel sabı- • 

kalılardan Hüseyin. Edırnekapıda 
oturan Ahmet adrnda birinin evine 1 
vrmis. birçok esya ve bu arada 
bir de ııocuk çalmıştır. Hırsızı ta

- Na.ıl verecek? 
Bu suallere de hain Hasune ce-

vabı verdi: 
- Halife burada yok mu? 
- Ha:vır! 
- Öyle ise biriniz fırlayın .. Ba-

bülbabir cadd.,.indeki evine ko -
şıın hemen buraya çağırın!. 
Beş dakika sonra ürkek bakışlı, 

hain gözlü, cellat kılıklı bir adam 
llasunenin evine gc! . ·ş, hain be
lediye re!sinin karşı~ına ~kmı!jtt. 

nunalda olan Ahmet, kendisinden AVRUPA HARBiNiN 
şüphelenmektedir. Fakat ortada ~----------
hicbir delil olmadığı için bu şüphe- YEN! MESELELERi 
sini izhar edemem is ise de. isin j .:...:=-~---...:;:..::;.......;_ __ 

peŞinibırakmamısveHüseyinisıkı Galı"p ı"le mag~lup 
bir ııöz hapsine almı~tır. 

Bu takip haftalarda böyle ne
ticesine devanı ederken, Hüsevin 
bir ııün Haydarpasadan trene at
lıl'arak İzmite !(itmiştir. Ahmet. 
yine takipten vaz ı?ec;ıııe.mis. o da 
arkasından İzınite gilıınistir. Hü
seyin İzmitten Hendeğe (!.e(:mis. 
Ahmet de arkasından... Ni!ıaYet 
Ahmet Herı.dekte, pazar yerinde 
dtılasll'ken, kendi ~ocuitınu Etem 
isminde birinin üzerinde ııörmüs 
ve Ahmedin müracaati üzerine ya
pılan tahkikat neticesiı>de ııoou· 
i!un Hüseyin tarafından Eteme sa
tıldıi!ı anlasılmıstır. 

Ahmet üc avdarrberi takip cttii!i 
Hüsevini yakalalımlstır. Sabıkalı 
hırsız $ehrimize getirilerek birinci 
sulh ceza mahkemesine verilmie 
ve socınısunu müteaklp tevkil e
dilmistir. 

öi1;renmişti. Calıit atölyeden inince 
dedi ki: 

- Kocacıi?un 'buf;?ün senden bir 
şey istiveceğim. 

- İste canım. 
Cahil sevinmisti. Jale: 
- Amma almazsın kL .. dedi. 
- Ned"n almava'Yllll? 

Çünkü çok pahalıdır ... 
- Sövle ne istiyorsun? 
- 01-0mobil istivorum. 
- Otomobil mi? 
- Evet. herkesin var. 
- Peki, biz de alalım. Yalnız bir 

ka.c zaman da ha sabret. buıı\ln o 
kadar param yok. 

Bunu ııavet taıbil söylemışti, Ja
le doi!ru sövledifuıe süı:ıhe etmedi 
kulübü. bezii!i. beziiide ~ · 
unutmuştu. bilmivordu. Zihni. ku
mar j!ecesine ait hatıralar bakı • 
mından bos. bombostu. 

Jale ııözlerini Cahidin ııözlerine 
dikti, isticvap eden bir so~ hll.
kim; dei!il, annesinden şeker isti -
yen bir çocuk gibi: 

- Cü:ııdanın ı:ıar::ı dolu dedi. d4iıı 
ı>ece eve cok ııara "ctirdin. 

Para T" ı-etirdim 1 
K, ,ıJar ~ ırC- 11· 

(D vanu \'ar) 

}'ransızlar yeniden çetin bir im
tihan daha ı:eçiriyorlar: Avrupa 
kıt'asında silih.ıru teslim ettikten 
sonra galip tarafın dediğinden çı
kaınaz olan Vişi Fransası bu im
tihandan nasıl çıkacak? Herhalde 
dünyanın bugün pek merak ettiği 
belli başlı meselelerden biri de 
budur. La\'alin faaliyeti arttıkça 
artını.ş, Almanlarla temasları ço
ğalmıştır. üu faaliyet ve temasla
rına bakıltııca k<ndisinin ıtalip Al
manya ile mağHıp Fransa arasın
da pek ehemmiyetli bir rol oyna
mağa çalıştığı anlaşılıyor. Habe -
şistan harbinde Lava! Fransanın 
dostu İngiltereye müzahir bulun
makla beraber, İtalyaya karşı al
dığı müsait vaziyeti ile de kendini 
tanıtmış bir diplomattır. O devrin 
vekayüni bulisa etmeğe lüzum 
yok. Esasen olup bitmiş hadiseleri 
yenidea r.<izden geçirmekten zi
;rade bunl.uın içyüzünü gösteren 
malfunatı elde etmek daha karlı 
olabilir. 935 de Fransa hiikfuneti
nin başında bulunmuş olan Laval 
Milletler Cemiyeti tarafından İtal
ya aleyhine karar verilen zecri 
tedbirlerin tatbikinde yumuşak 
davrandı. İtalyayı mümkün olduiıı 
kadar darıltmamak istiyordu. Fa
kat İngiltere ile Fransa arasıada 
az çok belli olan soğukluğu orta
dan kaldıramadı. Aradan zam .. 
ı:eçtikt&ı s'lnra diplomatlar ile -
miıtln de bir takım perdeleri açıl
mıştır. Sonradan anla§ıld.ı ki Fran
sa ile İtalya arasında bir anlllJma 
vücude getirerek A.kdenizde her 
iki kuvvetli tlevletin tepiki -
sai etmesi. Lavalin zihaini çek 
meşgul etnıqtir. Daha ileri gidile
rek Ahnanyanm da iştiraki Hdea 
olmasın?. diye tle düşünülmiişttir. 

Bu işlerın içyüzünü çok sonra 
General Yeygand tarafından ne~
redilıniş 1'ir makaleden anlamak 
daha kolay olmuştur. General şa 
n<>ktadan tntturmnsf•"" 

1 <ill"der politika..: h' hissiya
ta tiibi olınnzlar. Fraıısu - İtalyan 

İri. beyaz bir bez, hükfunet ko
nağının bayrak gönderine çekil • 
mis, tıpkı bir beyaz kefen sallanı
şile soğuk 5oğuk boy gösteriycrdu. 

Bunu :,imin yaptığını anlamı -
yan memurlar birbirlerine bakış
tılar Komodor sordu: 

- Tesliın i.nretini kim çekti? 
!Devamı var> 

anla•masıııa mukabil hiç tereddüt 
etmeden hemen Almanra ile ko
mı;muşlar, Alınaıı)aya donanma 
yapınası i<;in müsaade etmişlerdir. 
Akdenizdo }'rausız ve İtalyan de
nanmaları birleşince her iki tara
fın gemileri sayı itibarile lngiliz
lerin cıra<laki gemilerine karşı ko
yabılecekti. Buna larşı İngıltere 
şunn dü~ünınüştür: 
Almanlaı Versay muahedesine 

bağlı oldul<ları için donanma ya
pallliyorlu. ~'akat İngıltere kendi 
donanmasının ~'c, 35 i nislıetinde 
bir ıniktar1 vücude getirmek üzere 
Almanyaya neden müsaade etme
sin?. ~te İngiliz - Alman deniz an
laşması bi>) le olmuştur. Bundan 
maksat ise şu idi: 

Almanya donanma yaparak de
niz kuvvetıne de az çok malik o
hmca gerek Manş denizinde, ge
rek Atlas Okyanusunda Fransayı 
düşündıireeektir. O zaman Fransa 
Akdenizd•ki kuvvetlerinin bir 
kısmını alarak Manş tarafına ge
çirmeğe .necbur kalacaktır. 

Bunlar beş sene evvelki veka
yiin o :r.aınan herkesçe izah edile
miyea saflıalarınm sonradan nasıl 
'Vuzuh lı;;esbe~ olduğqnn gös
terir. Dalıa evvel yalnız diplo -
matlar arasıııııia kalmış bir çok 
ınescleler1 de harp yeniden taze
lemiş old.ı. Şimdi meseli Lavalin 
A!maıı.ya ile 11Dlaşmak yolunda 
bahsedileu mesaisi bu bakımdan 
o kadar şaşılacak ı:ibi deiiJdir. 
İtalya ile Fransarun anısını bul • 
mak n AJrdenizde .İn&iltere,.. 
karşı cepb" almak yolunda bir 
umaıalar beslediği tasavvurlan 
ha tırlıyınu şimdi şu sual zillia.. 
lere gelmektedir: 

İtalyanlar l>und .. MD.ra eı.e
miyetli bır re! oyıuyabilecetina 
Lava! de mi artık ihthıtal venni-
11>r?. Fr~Ja karşı ı:alip vasi
yette 'hulunllll İtalyadan bugün 
iyilik beklemektense Almanyaya 
yüzöııil dönmek daha karlı olaca
ğım mı diişünüyor'. Ne olursa ol
s1111 Avrcpa kıt'asındalıi mallfıp 
Fransa 'ha~a mü kül bir imtihaa 
daha ge, lr-:yor LAkin sanıllatle İa
giltere aleJ hine bir vaziyet alma
ğn kadar } cndini bu:akacağa da 
beııumcmektedir. 

• • 

"taıv <' ııave bu olduktan sonra va: r p. 
bulunabilec~i!i kanaati vard~· ,:ırıet 
rupa kıt'asında bu ııaveve ~u., ta~, 
edilmedi. Harbin mes'ulü o. 3 ~eo" 
raf ııne\'Ctlt ihtilafı silahla_ ':C~ ır 
lehine olarak halletmek ıst ]131" 
te Amerikanın nazarında bU n .9 • 

bin mes'ulü olanlar dünva~ı }. • 
savısım bozmuslar demeJ<tır~5,~.ıı 
merikalıva ~öre milletle'. _nrııırııı'· 
devamlı bir anlasma tcsısı o,e 
kündür. Bu nasıl olacak?. on~r ~l 
Jet adamları düsünsün. EJ,·e3,-cY~ J?aveve varılsın. Liıkin bu e13111a: 
varmak lüzumu her tarafe3, •f IJÖ1 

mile takdir edilmemistir. E:~' 3ıd" 
le olsaydı Avrupa harbi cı~fllıı ~C" 

Birlesik Amerikada efkarı 8ıı
cirdii!i safhalar nazarı di.kk~eıaıı1' 
nırken ı?Özden kacırılma:lll uııut· 
gelen bir esas bulunduit1111~11,ıı1'.~ 
mamak Jazım gelivor: '()tl eJc C-::-ı 

"p p fi' mal satmak istiven. bueu ik9 s .;t 
altını da cc·kmsi olan Amer eJef • 
zamanda daha vüksek ~v di<ar 

0 runda emeller besliwn bı\ 11 ıarı. 
dır. O divarı ö~mis 0 ~i ~1 
vardıkları kanaat sudur \':ıl' r' 
dünva yenisini düsünürı;:fiJlİ ~/r 
hülriimler vermekten ke tt 
taramıvur. Gecen harpte de .,.,ıııP 

erı• t • 
Almanyası yanılmış. AIIl aP ~.o 
alaca.i?ı vaziyeti yanlıs he5 s.ıı!~~ı' 
misti. Halbuki orada Alır! diıı ~,~ 
istihbarat için vücude l?C;~~ -.,, 
kilatın pek mükemmel o

1 
_,,.,.şı;;. 

_. ki A )11"" "Y" leni vordu. Bu ...,,er . jp<ie ş<J .,. 
da 939 harbinin arües a pl ~ 
d .... d .. """ ··rüld·· · Avruı> ~al uşun u~u flO U • }lef • 
smda ne oluTSa İnııiltere etıı'i~e ?!' 
Almanya ile muharebe. b;ı)ı$! , 
ccktir. Aksi cıJı:tı. S~al< ılı# 
iiıtımıvarak netıceve v ~fil' , 
zım. Müstakile! sulhun aJ< O ı~ıı' 
Amerika rolünü yapac _ · ıcefl"e~' 
manı beklerken de bu~eıirrtl 
düsen ne ise onu yerıne "" 
calısı,,or. • 
~.tn 

Açık muhabere r.ıe"' 
Bayan Nezahet ö~ene; a~ 

zuubabs iş yerinin ısi1Il eııiı 
sini de ııa:ıetemi7.e biJdi!11' ~~ 
olunur. . şil<i"etJll a4· 

B. Nihat Sevil - ı;:ırılı 
derci icin melrtııbunuzıı AZJ'."'.:dlr 
resinizin de vıızılmOSl 1 



elvino şehri de Almanlar Ro- 1 Ruzveltle Kral 
Unan ordusu- manyayı bizzat ! 
ttn eline düştü idare edecekler 

(fJirinci sal>ifede11. rlevıım) 
:tınakta ve ara::.yi boyuna ter

: ... ~irlcr. 

ltalyan gayretleri 
boşa gidiyor 

• 8 (A.A.) - Balkan lell!Hf 
ıarı Kukça ile 5kunbi ara -

"· bilhassa bü vilk ş00e üıı:eriıı
\'ıınan ileri hareketini du~ur
t icin ltafranların :;..c· · •ı b;r 
~ ~areketi yapttkl;;rın. uildir

,.)'1rler. Çok sidd"lli n ıha -
~r o!mustur. 
~adec cenubun<.ı.cı tl;- t+ l'l"'an 1 

.~ı külliyesi, Yunan kıt'alannı 
Urınak icin ııörülmemis gay ! 

; sarretmislerdir. Tayyare ve 
!arımız da bila inkıta muha-
·e istirak etmişlerdir. 

.:nal't"be Pogradeç'.in .cenubuna 
r Yayılmrs. nihavet Italvanlar 

: ilcrlevisini \'e ihata hare
'lıışj durdurmaiia muvaffak olıı

l ardır. 
. ı·anlar sai! ve sol cenah larm
~rnavu tl ul'un ııaro sahillerine 
y~ sürülmekte<l.rler. 

ı:osıav hududuna 2iıren E1 
~~ yolunda, Yunanlı!ar vabk 
,~u·mislerdir. Buradaki mu -

• ıki !!Ün sürmüstür. E:izun
~Usınan dümdarlarrnı siddetle 
" ~trnişkr. 600 pivade ve bir 
trı kolunu esir almı~lardtr. 

Londra 8 (A.A.) - ı..ndrau 
zanned.ildiğine göre, ,\lmaalar Ro
manyayı doğrudan doğruya biz
zat idare etıueğe kaı:ı.r vermi~ler
dir. Çünkü polis vazifesini demir 
mohafızla.:;.dan almıslar ve bunu 
hü lımete ,·ernıi~l~r~lir. "'Roman -
yada (ıkacak bir karısıklığııı pet
rol istihsalıitım işkal etmesinden 
korktukları 'arihtir. 

Japonlar yeni 
liı:il ekonomi 

nizamı kurdular 
Tokyo 8 (A.A.)- japon nazırlar 

heyeti, dün yaptığı ıe, kalôde top
Jaatıda, yeni bir ekoııom.i planını 
tas\ ip etmiştir. 

Bu yeni ekonomi planının pren
siplerine nazaran, japon:a l'rlan
çuko ve Çin arasında mütekabili
)·et esasına da;yanan hir ekonoıui 
mıntakası kurulacaktır. Takip o
hınan hedefler, ~ nııntakanın e
konumik btiklali, iptidai madde -
ler n1enhalarının daha iyi ve r::ın
dıınanlı bir r-urettc işletilmesi ve 
memlekete aı.ami müdafaa kabi
liyetini Yermek mak,adile bil -
hassa mühinı ekonomı sahalıırın
da planlı ekonomi pı ~nsipkrinin 
tatbikidir. 

1 cenahta da 300 esir alınm1s
. ~Or tarafta Val!mur]ar yafr -
, ı·e harekatı iskal etmek - Resmi dairelerde 
. . 
~Şizm rejiminin 1 

sarsıldığına 
dair haberler 
}:i~a 8 (A.A.)- •/\tina a;"1:.sı 
tıYor· 

ı . 
1t;;lYan faşist rejiminin sarsıl -
~ ~ dair ecnebi ın~ınleketlerin 
~ti~ haberleri mevzuu bahseden 
}lıerini gazetesi, t a.•makale -
"•"'ı " ,1 .,.,y e demektedir: 
lt!Yada neler olduguııu bilmi-

. Fak:ıt barkesın bildiği bir ''•ar a o da, gerek i'jgal atımda 
:-q ~an, gerek işgal edilmeınış °" 
\ı 1 tlnsız topraklarına ve hatta 
ı~~llrakların ötedenberi İta! -

1 tın göz koymuş old uı;'U kı -
iıtı'~ı.ıa bile bir tek İtalyan a.
'ı~ın aJak basmasına m:isaade 
~~';tııi~ olmasıdır. f{ezalik Trab-
1! 1 ltalyan ordu"u i'II!str bu
brırtı ~·ı ;;lm:ş ol.ırak durmak 

lıt '~riye! •• de bulunduğu gibi 
i~ .''t.andaki İ!o1Hn kun·ctle-

~ 1tlıbatı da endi•e doğuracak 
>. 

1~rette kesilnıi~ bulunmakta-

~·-
~ ~•r taraftan 12 adadaki İtal
'ıı ıt'alan sıkı bir abluknya a
i 1' bulunurken Amayutlu.k -

\ı,1~ llalyan ordusu r.:a darmad.a
t.- Olınuştur. 
,~r huiçten gelen haberler 
~~ değilse ve faşht rejimi sar
-1ı. t\\ı~sa, bunun manası biitün 
·,~ 

~· ttııı faaliyetten t1ttrınus, can-
~ 1t cisim gibi temelinden sar
[ 1} olmasından ibarettir.• 

lalyaiı iddialarına 
'i Unan cevapları 
~11na 8 (A.A.) - İtalyan pro • 
~ 1dası., birçok şaheser yarat -
· ladır: 
"-boan propagandası diyor ki: 
~' ll.euter aiansı, evvelkı gün 
anlıların Avasarandiye iki ki-

. 're mesafeye kadar vaklastı
.,d rkcn yalan sövlemistir. 

, •t Avasarandi dün sabah Yu-
" eline ı:ıecmistir· 

' ltalvan hava kuvvetleri, 4 
. Ilı.evvelde yeniden bes İnl!i· 
Yıuıan tavvaresini tahrip et-

{ ~•rre bu rakam çok müba
. 'dır. Bundan ba,ka bunu bil-

Stefani. avni gün 17 İtalyan 
•t~s:nin düsürülmüs bulun • 
ı{% zikretmevi unutuyor. Bu 

. ,Ya . tavvaresinin 13 ü Yunan 
lı.ıtvvctkri tarafından düsü· 

·: Uşııir. 
!> Ei!er İtalyan hava kuvvet· 

•tras, Selnnik ve saıre ııı bi 
, •vu a bom bardıınan ctmek
l4r· 

1 1 ~ ,mıvorsa, bu. sırf >u se-
~ıı askeri · edefler teşkil etti
. dclavıdır. 

lı ta.1amile yalandır. Patr.ısta l 
ar<! .an edılen yerler. liman-~ 
.~~bu ·ıı 'l 'l'!al all rd r. 
, lia sözde "ed f ,t ı 
lı.aı. kr• Venedik ndan 
' %ıtt k ' r r E .ıı r. bır 

iş saatleri 
Ankara 8 (Telefonla) - ht an

buldaki remııi dairelerd<! sabah -
lan saat 9.30 da işe ~]anılması 
için Dahilive Vekaletine müracaat 
olumnustu. Bu talebin kabul e -
dildiı!i ve yemek tatilınin 1 saate 
indirildiği öğren.ilmiştir. Ya1<•,,da 
tebl~ olunacaktır. 

Anbarın kapaiı b iı 
kadının Üzerine düştü 

Gellboltı<lan limanımıza ııelen 
.:Mersin• vapurunda Hahreddin is
mindeki şahıs 1 numaralı ambar 
kapağını kaldtrrrken, kaııa:k aşağıda 
bulunmakta olan Ali kızı Gülter 
Ersoy'un şiddetle üzerine dfo>müs 
ve kadıncağız ai!ır surette varalan
mıstrr. Güllerin vapurda ilk mücla
,·aü yapıldıktan sonra. hastaneye 
kaldırılmıştu. 

Alman korsan 
gemisi ile 

çarpışan vapur 
Londra 8 ( /\.A.l- Atlan tikte, 

Alınan korsan gemisini takip eden 
Karnarvon Kasti g~misi Monte -
videoya g<!1nıi~tir. Korsan ~cnıisi, 
bir duman bulutundan istifade e
derek kaçmıştır. }'akat bundan 
sonra yakalanması ıımhakkakbr. 
Karnarvondaki hasar kola) ta ta
mir edilecektir. Bir komisyon va
pura giderek, hasaratı tetkik e
decek ve İngiliz gemisinin "ı1on
tevidcoyıı terkedecci:i zaman hak
kındaki mühleti tesbit eyliyecek
tir. 

orta çağ harbinde dahi ise vara
vacak vazivetle dei'(ildir. . 

4 - Roma. İtalyan tecavüzü vu
kua geldiği zaman. Yıınanistamn 
harp yapmak icin tamaıınile hazrr 
bulundulhınu ve bunun için bütün 
!bir strateiik vol sebekesı vücude 
gelirmis oldufonu bildirmistir· 

Roma bövle söylemekle kendi 
kendisini yalancı cıkarrnaktadır . 
Filhakika. simdiye kadar. Roma. 
Yunan arazisinde her türlü vol 
fıkdanından sikaJ'et etmekte idi. 

5 ~ Roma, soğı.:ğun Yunanlılara 
vardım ettiğini iddia evlemektedir. 
Soğuihın İtalyanların ~ahsi düş

manı olduğunu ve valnız onlar Ü· 
zerine tesir icra evlediğini bilmi • 
vorduk. Halbuki Yunanlılar, soğu
f!a daha ziyade alışkın olmas! ica
bedcn meshur dai! fırkaları efra
dından daha cenupludurlar . 

6 -- :-fiha yet, Roma, sonunda Yu
nanlıların Arnavutluktan kovula -
caihnı temin etm<'ktedir. 

Buna intizaren. herl!iin veni mü
h.im bir mevki. valnr.ı: sehrrleri sav
mak liızırn ,gelirse Gerice. Poırra -
dcts. Llboh vo. Premcdi. A yasa -
randi. Yunanlıla"n el n dü.smek
tcu·r. Blill<lan ba ka Yunan rd. uı 
· dıve kadar ı.lc l iv 'l h ku-
mandanır. . Prase ı3 d<>g ıo'vu 
1u rr ·u~ Bu. Y 1 ı \ 

•luk·"lk\ t !'r 
dl •. 

Jorj arasında 
telgraflar 

'Atına 8 (A.A.) - Kral Jori ile 
Amerika Cumburreisi Ruzvelt a
rasında teati edilen tekıraflarda. 
Ruzvelt Yunanistana Amerikanın 
yardımını vadetmistir. Kral Cum
hurrcisine şöyle SÖYlüvurdu: 

•- Hak ve adaH!t uf!runa muha
rebe etmekte olan Yunan milletine 
karsı. Amerikan milletinin göı;ter
diiii sempatiye teşekür ederim.• 

Cumhurreisi su suretle cevap 
vermiştir: cMilletinin 2österdiitı 

kalıraımanlıktan dolavı hasmetme
aplarını tebrik ederim. Hücuma 
·ı!ramrs milletlere vardım etnıek 
Amerikanın daima esas POlitikası 
olmuştur. Bütün Amerikalılar Yu
nan kahramanlığının havranıdır 
ve bundan müteheyviç bulunmak
tadırlar.• 

Amerika Meksikadan 
Üs istemiyor 

Vaşington 8 (A.A.)- Hnll, ga-
zetecilerle :yaptığı görü~mede, 

Meksika nılarındır·· kolaylıklar ve
rilmesine ve Meksika deniz üsle
rinden istifade edilme,ine muka
bil Amerika Birleşik devletlerinin 
Meksikaya destroyerltr vermesi 
hakkında müzakereler :.-apılmak
ta olduğuna dair :Meksikodan ge
len haberleri yalmJaır .ştır. 

~ ~ ,~. ' -· 1 . ... • • .-

Asker gözile 
cepheler 

( 1 inci sahtfrdcn deT&m ) 

MoskoP<>lisin batısında da Berat 
istikametinde ilerleven Yunanlılar 
'bu sehre varmak üzeredirler. 

:Merke7.<ie Klisura mevkii de Yu
nan ateşi altındadır. Yunanlıların 
bu cephedeki harekatı doi!"rudan 
doı!:ruva Tepedelen şehrini tehdit 
etmektedir. 

Cenupta Ayasarayd::n zapteden 
Yunan kuvvetlerinin bu şehirden 
virmi bcs kilometre ötede Tukuva 
kasabasını da ele geçirdikleri bil
dirilmektedir, 

Görülüyor ki, Yunan ilerleyişi 
.ırün l'(eçtikce ve gittikce tekemmül 
eden geni.5 bir ihata hare.keti sek
line ıtirınektedir. 

Hadiselerin sevri bundan sonra, 
daha ziyade dikkatle takip edile -
cek bir ehemmiyet almaktadır. 

İngiliz hava kuvvetle
rinin bir haftada yap

tığı akınlar 

( 1 ir.ci sahifeden devam) 
tayyareleri, silah Iabr<kası üze -
rinde iki saat uçınuştur. 

Kolonya: Burada i~ Pman bom
b. . ... ~ ve tahrip ed·ci yangın
lar ve infilaklar vukua gelmiştir. 
Tay yarclerden birisi. 800 metre 
gcııi~lıginde bir yang:ıı çıkarmış
tır. 

Brcıncn: Burada Dculsche schiff 
nnd )fascbinenbau deniz ınşaat 
tezgihlarına çok ağır bir hücum 
yapılmıstır. 

Vilhelnıshaven: Burada Mari -
neverft deniz inşaat tezgahlan 
bombalanmıştır. Bu tezı:ahlar AI
manyanuı en mühim ırzgahlann
dan birisidir. Harpten e\vel dahi, 
buraya Alman olmıyan kimse gi
remezdi. 

Dusscldorf: Burada Mannes -
man Rohren\'Crke esliba fabrika
lar~ goaz fabrikaları boıubalanlll.IJ· 
tır. Hücum 12 saat sürmüştür. 

Holanda ve Norveç sahilleri a
çıklarında seyrisefaine hücumlar 
yapılmıştır. 800 tonilatQluk bir iate 
gemisi batırılmış, diğer üç vapura 
taıu isabetler kaydoıunmuştur. 

Norveçte Feje adasında, liman 
ve mühimmat depolarına hücum 
yapılmJJitır. 

Lorient denizaltı gemileri üssii, 
dört gün arka arkaya hücumlara 
maruz bırakılınıştır. 

Ceman limanlara ve seyriııeiaiRe 
karşı 20, demir yolları ve eşya de
polarına karşı 5, fabrikalara ve 
elektrik saatra1Ianna ursı 10 hü
cum yapılmıştır. Ayrıca bir çok 
tayyare meydaD.Ula faarruz edil
Dll''ltir. 

Biitün bu taarruz hareketlerin
den iki İngiliz tayyaresi ii.'5üne 
dönmemiştir. Bunla•dan bir tanesi 
l•:ılyn iizcrine yapılan lıiicıımlar-

kn)·holuıuşlur. 

SON24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 
(1kı. ya.mwı mc1' 'cri Ana. 
dalu Aµnsı lıııöömlerindea 
alınmıstır.) 

Telhis ede.: MUAMllD ALATVB 
Yucoslavya Bq....ırui Zvetke

yj~ Yugoslavyanın yua.i A~rupa 
alı:amıaın kurulması.na iftirak et
mqe amade oldıığuau bildir • 
JRİ§tir. Başvekil dem~ ki: 

- Beyndmilel vaziyetlır;z iyi
ııtir, fakat harbin vücude gelird.iğı 
bütün müşkülleri önlemiş dc&iliz. 
Avrupanın :1ı eni nizan<ın.a blz de ... 
iştirak edeceğiz. Beynelıuilei bü
tün ınüaasebat sahalarında gö -
rü~ıneler yapılabilir. Fakat emin 
olabilirsiniz ki, memle.k.ttlmiziıl 
emniyet, istiklil ve laürriyetine 
halci gelmiyecektir .. 

YENİ NİZAMLAR ZORLA 
K.ABL"L ETTIRIJ.EMEZ 

Diğer tara[tan İsveç Bqvekj,li 
Hanson da söyleıliği cetıt1rane bir 
nutukta demiştir ki: 
•- Hükumet, memleketin bita

raflığını idame edecektir, elimiz
deki bütün vasıtalarla İsvoçın is
tilkaliui ve ayni zamanda demok
rasi rejimini müdafaa hwıu•ıında
ki kat'i aznıimiıi biçbj~ ~ urctle 
ıleğiştirmedik. 

Memleketimiz dahilinde ve i 
memleketin1iz hakk,nda karar ~ 

vermek hakkımıza y~pW.cnk her 
tecavüz reddedilecektir. Kuıdini 
bağlı ve mahpwı hisseden bir 1 

milletten en iyi verim beklemek 
mümkiin değildir. Tam ınanasile 
meınnuniycti mucip bir ı;ct ıceye 

varmak için takip e<\ilecck yol, 
hür milletlerin fşbiriliği yapmala
rıdır. Yeni nizamlar diinyayııı zor
la kabul ettirilemez .. 
•LÖ TAN• GAZ:t.'TE'>İNİN BİR 

MAKALESİNE CF.\' AP 
Fransıı:ca Lö Tan gt\7.C1es1 ev

velki gün şayanı dik.kat biı ma
kale neşretıni~tir. Gazet.,, b;ırpten 
sonra, yeni içtimai kurulu~" her
kesin rnüsa\'İ şartlarla iştirak et
mesi lazım geldiğini ya,nııştır. 

İngiliz mchafili bu yazı) a ce -
vaben diyorlar ki: ·İçti11lllli bakım
dan bö)·l• bir yeni kurulu.ş!a Al
manlar kendi Şlll'tlarıaı ıleri sü
reeeklerdir. Bu sureti\! t!c en bü
yük fenalıhlaruı tohllJllları bey
nelmilel işlere serpilmiş olacak
tır. Esarete düşürülen millcller ü
zerinde daha şiındiden gtirilien AJ- • 
man nizaını, haksızlık ve kuvve
tin saltanatı demek olacaı..tır. İn
giltere bö~·le bir i~timai kuruluşa 
razı değildir.• 

FRANSIZ KABİNESL-...DE 
DECİŞİKLİK 

Vi~idcn gelen haberlere göre, 
bazı nezaretlerde deJ'ışiklik ola
cağı bildirilmektedir. Na.mbr nıec
lliıi dün akşam toplanarak, bu me
uleyi görüşınüşlür. 

Eski bosYCkil Fland<·nin Dahi
liye Neza;etine, Da.biliye Nazın 
Peyrutonun '.lfüstemlcke Nezare
tine getirileceği zanneılilmckte -
dir. Adliye Nazırı A11.ıer ıstüa et
nıi~tir. 

YUNASİSTANDA HARP 
VAZİYETİ 

Ayasarandayı i~gal ~den Yu • 
naulılar, İtalyanları J>ch·ino isti
ltametine tamamen pdskürtmüş -
!erdir. Bu şehrin şimali ~arbisin
de ve Ergil'İ civarlarında anuda
ne, fakat faydasız mu.kavenıet gös
teren İtal~·anlar, bütün ınıntaka -
larda geri çekilmektedirler. 

İtalyanlar Ayasarandaya Jlfnso
lininin kızının şerefi-!~ Por - Edda 
isnıini vermişlerdi. 

İtalyanlar, bilhassa Jlloskopulos 
civarında çok ağır zayiat vermiş
lerdir. 

Diğer tara[tan Yugoslavyadan 
gelen haberlere göre, cenuiıi Sır
bistanda İtalyan ve Arnavut fira
rileri için üç, dört yü~ ki§ilik 11 
kamp kurulmuştur. Aralarında 

sık sık kavgalar oldniu için İW
yanlarla Arnavutlu ayn ayrı 
kaınplua konmuşlardır. Bu su -
retle Yugo•lavyada eııterne edileıa 
yalnız İtalyan askerleriıı.in arl. 
di 6000 i bulmuştur. 

•Taymis• gazetcs;, muhasama
tın bidayetindenberi Yuna.nlıla -
rın İtalyanlardan aldıiı teçhizatın 
kıymetini 2,500,000 İnııilil liraaı o
larak tahmin etmektedir. 
Diğer taraftan Amcraıa Birlefik 

Devletleri Reisi Runelt, Elemi• 
K-~lı Jorj ile yaptığı bir~ te
atisinde, Amerikanın Yuaanista
aa yariım edeceğini viııietmiftir. 
ON İKİ ADA KUMANDANI DA 

İSTİFA ETTİ 
Ege denizi lwmaııd.~ıu ,.. vau.i 

unvanım ta~makta olall General 
V ecchinin talebi üzerine i!tifaaı 
Kral tarahnılan kabul edilmiştir. 
Kralııı diğer bir emirnamesile Ge
neral Otlore Bastiluı on ;ıri ada1ar 
valiliğine ve buradaki kuvvetle
rin ktımandaulıiına tayin edil -
miştir. . 

Röytcrin dilpomatilı. multabiri, 
ltu son istifanın, İtal3nda siyasi ve 

(!laıııocJı:ılede.. cıe-ı 
Bun• Amem.- ltarlıte ıirmesi 
ta.kip e:r~ktir. 

S-yet Rusya ile Alınaa:l'll -
sındaki harp Ballra•l~n taltiatüe 
alikıılalHtıraeak ve Almıuolac S-
yet - İqilis beraberliği&i o..ı.. -
mek teşelıbüsüae geçettklerdir. 
Bu da loarbi Balkwnw• yayacak
tır. Bu. tak dinle .ı. lııarp, ciAaıl 

harbi eılııcak!JL 
Ancak bütün bu talııuinlcr;a ı. 

haklmku Almanyanın takatini .,.. 
harp kabiliyetini lı.ilen ~ Ulaa 
bir müddet içia ınubafau e:rı. -
nıesiae ltailıdır. 

:t."TEM İZZET BENk::I: 

Ziya Göknlp Ye Nllllllk Kemal 
ihtifalleri 

1 
BüY'iik Türk mütıefeloldri cZi:Yt 

Gökalp. için ~ Aat 14,30 da 
Bakırköy Hallı.evinde bir ihtifal 
tertip olunmuştur. 

Dii(er taraftan ünlü va*ım şairi 
•Namık Kemal. için avın 21 inci 
gi.ınü Üniversitede oldu,ii:u ııibi 
tekmil Jhlk.evlerinde de büvük ih-
tifall,er vapılacakttr. O AÜn biiyült 
vatanı>erver ve ateşin şairin eser
lerinden ve hakkmda yazılm13 olan 
kitaplardan mürelokep bi.iv1ilı: bir 
sergi de .İnkılap müzesi• :ııde a<:>.
lacaktır. 

iRTİHAL 
'.ita.ruf baakerluimizdea Namık 

Kapancı füc'eten vefat etmiştir. 
Cenazesi yarın saat 2 de ŞişUde 
Halaskirgazi caddesi ~00 pumara
da Aaanyan apartımanından kal
dırılacaktır. Allah rahınet eyliye. 

: .. ;'; .... ~ :· .. 

1 

Bir karamanlı 
1 Yazan : S E 1\1 1 

Galatadak:i eski şer'ıye mahke-1 - Deniz fu;tündevh, adamın b&-
meıti binasmın önünden l(e<·i yor- 8lllı b lava sokma! dedı.m. 
dıık. Yammdalti ihtiyar dostum Ser. söYleyişim onu sindirmisti. 
dunkı. ~ü : Fakat ı in çin homurdaruvordlL 

- Su binayı .;irüyOI' musun? Galatays yaklaşuken, kulağ ma 
Meşhu:ı Galata mah'kemei eer'iye- eğildı: 
al .. Geı:ıcliiıimde bir j(Ün suçlu - Ben senin basına bır aça-
&ıfatile buraya d'üt;:mi41;üm. :vırn da, ııör ııününu dedi .. 

Tekrar viirümeiie başladık. İh- - Ne yapabilırsın sanki? 
Uyar dmıtıım anlatıyordu: - Seni aclında olmıvan bir za.-

- Bir ııiin Galatada isim vardı. rara sakayı.on da bak' 
Mevllim yaz. ÖJtle ıııca~ o za-ı Hıç kulak nsmadun. Galataya 
manlar için köprüden ııecmenın vana8tık. kayıktan çıktık. Baktım.. 
ne felaket oldul!unu bilmezsin. Karamanlı peşım sıra gelivor. Te-
Şiındiki gibi ne tramvay, ne tik devim amma. ne ~ apacak bil-
de köprünün alt yanları! Eminö- mıvorum ki ... 
nünde bir .yan dolmuş• bekli - Caddede Karamanlı paketlerindeo 
'l'Ordu. Hemen atladım. Deniz üs- birini yere bıraktı. Yakama va -
tünde bile ııüne ,söyle bastmvor pıstı. avaz avaz baihrmağa basladı< 
iti, terden testi J?ibi SIZ>VOruz. Da- - Bt.. g ·ar hala 'Cılık olmaz, 
ha Mti kişi beltll1·~miuk. Biri ,gel- vi. paralarıın .! 
di, nihayet öteki de sökün etti. $asırm1'tını .• walı de etrafınuza 
İndi amma, iki ıılinde davul !:!ibi halka olmal!a başlaroıstı. G müte-
iki paket Yar. Bodıır, tıknaz bir madiven baL'trıvordu: 
Karamanlı. Kalın. gür. ç;;hk ka:r - :>1amus'u adamlar diye gan-
lar, P06 bıyıklar ... O zamana ait dık. senetsiz sepetsiz para verdiğ! 
bir tip. Şimdi bu Karamanlı tipi On iki altın ciı!erim, tam on iki 
de kalmadı. sarı gız ... 

Uzatmıyalım, Karamanlı ,geldi, Cok ı:ıecmeden zaptiyeler vetisti, 
evveli paketlerinden hirıni uzat- btzi Galata mahkewci ser'h·esine 
b: ııölürdüler. Hakimin huzuruna çı.k. 

- Amaiın dizim, l(Ollarun 20!>- tıık. 
tu. Hele bir vol ~unu alın. Karamanlı hakimin huzurunda 

Miişterilerı:len va havir sahibi, büncür hün!!ilr alHı\'ordu 
va beklemekten usanmış birisi pa- _ Ocai!ınıza düstüm. Bu adam 
keti aldı. Karamanlı öbür paketi beni kül gömür elti. Zati sunun~ 
de uzatmıştı. rasında gaç paralık esnafım ııi! 

- Suncaiıızı da alın da. fazla Serm vem ne ıti! Serceve değnek 
belde~ yo.ld.an l(almıyalı.m. breder ciğerim. 

Avni havir sahibi o paketi de Hiıkım bana sordu: 
İı;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;B' aldt. Karamanlı kayıkçının elini _ Bu adamın parasını • ı. tutarak kaVJğa atladı. Kayıkta V<!mıivorsun? 

VATAN - İSTİKLAL ve zayıf bir adamın s~bilecci!i ka- Baktım. is ciddilesıvur: 

divt 

MEFKÜRE ""KININ dar bir ver vardi. Karamanlının - Aman efendi hazretleri de-
KUDRETİNE YOKSEK 1 iri, hantal vücudü l!iiç suıardı dim, ben bu adamı daha bugtin ilk 

Fakat o kendine rahat bir ver a- defa görüyorum. Kovı kta tanıs _ 
bir "MİSAL rıvordu: tık. 

l - Sövle bira:z sıf!ış?verin de, Karamanlı sanki bir yerinden 

VATAN 
FEDAİSİ 
Büyük Harp, SMgüzeşt, Aşk 

ve Cidal Fihni 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Büyük vatani ve uk:eri 

Dram 
s.,ta: RCHARD DİX 

Dilber CAİL PATRİCK ve 
JOAN FONTAİNE olduğu lı.al
de ll büyilk Yılıhz ... 

pa binlerce figüraa 
Milyonluk Film 

Bugün 

TAKSiM 
Sinemasında 

Sean~: 11 - 1 - 2.30 - 4.30 -
6.30 ve 9 da 

Bugiia saat 11 de t.mü&th 
ınatine. 

askeri zimamdarlar aras.nda tanı 
bir teşevvüş mevcut olduğuna ye
ni bir bürbaa teşkil elliğin.i yaz -
naktadır .• Ordu ile parti arasında

ki geçi:mslılik gittikse artmak • 
tadır. 

İNGİLTEREDE KÖMtiR BOL 
Lonılradan bildh-il<lijiine göre, 

İngilterede kömür stQkları, geçen 
seneniıı. bu mevsimıne nazaran, 
yüzde otuz beş fazladır. Küçilk 
müstahsillere 500 nıilY'O• ton 
kömür daiıtılmalı.tadır. 

HA VA MUHAR.EBE1...ERİ 
Düıı, giincliiz, İngiltere üzerinde 

hna faaliyeti mahdut olmuştur. 
Hücumlar şnk.a ve cenn"bu şarktye 
rniinhasır kalmış, b:m noktalara 
bombalar atılmıştır. H>.SM mu. 
Birkaç yara1ı vardır. 

Kuvvetli bir İngiliz ı...m.artı
rnaa fi1oeıa 4a eTTelki riiıl .q.
daa ...,.,.. yarısmılan biru ll8llrllJ'a 
kadar Fra11sa ve Holanda4alıi tay
y...., noeyftnlanııa, d&şn.ıo iHle
ri•e, Kale ve Beloaya lime•ı.n.• 
mtR'aftakiyetll hiicmnlar )-J ı 
ludır. :iki İBgilis tayy......,ı 411ııı -
meeJipir. , 

BUG"ÜN 

İPEK 
8iDe-.-mU 

r biz de ilişelim ciiıerim. bıçak yemiş gibi saç· r'nl yolmağa 
Çaresiz sıkıştık, o da ilisü. Ka- başladı: 

ramanlı biraz sonra bana: - Diinvada ne adamlar var! Hı· 
üstü!:a.:ı.;:_açm ciiterim, if!ne ristosa sıiiınırım. Ah, acımaıı da mı 

"~ '~ ı:ıabahet? Sözüne iİıandık. Seneı.riz 
ı Aı;ilihk, 0 da ivioe yerleşti. Ce- sepetsiz tam yirmi dört altın cı -
, binden çarsaf .ıtiOi yazma mendil kardıit, verdiğ! Ama~ın dirim, sim-

i çıkardı. Terini si.lmei!e başladı. di de inkar gelivor. 
Paketlerini tekrar alma.il hic dü- Karama!llı ış· i az;tıyordu. Ben 
si.inmüyordu. 

Hayir sahibi: de baitırdım; 
_ Hemeerim. palretlerini al ar- - On iki altın simdi virmi dör-

de mi cıktı? 
tıkJCa'!:~ mendilini cebine Karamanlı hemen hakimi etek· 

soktu. Paketleri aldı. dizlerinin 1~ 
İ' üs1üne kovdu: - Amal!ın d:irim. iste hiıkim 

huzurun<ia on ikisini diJ,J,. iiirar 
- G.ısuca nlma ci~. sana etti. Hakim efendı. on iki>:• icın 

zahmetli oklu. 
iliırn c1ğarın. !!alan ııusunı için ben 

Paketler taın-nile anım dizinde •vrı dava acarım. 
değildi. Birinin yansı beninl di- İhtiyar dostum acı acı l?Üldü: 
timde. öbürünün var1B1 da sahnda \ - Kişi ikrarile ilzam oluınır 
otııranın dizinde idL Paketlerden derler. ben de Ka.!Ca.ınanlınm ta • 
C!kan fena fena. aiır aiır kolru<ian sarladıih hilevi bil.medii!:l!n icin, 
birinde vaii, birinde et olduğu an- tıesaplıvarr/k Joom.ışmuvıorduın. 
!asılıyordu. O s:ı.cakta Yal'? eı:ir de iMah-keme huzurunda itiraf efııniı' 
elbisemi beri>at eder dive düşün-düın: sayıldım. Karamanlıya on iki al 

tını ödedim. 
- Ariı:ada9. dedim, eu paketi bi- -==========-=~ 

raz çek. sti.im basmı vai! olac:ı.k. 
Kuıdı.. çatık kaşları daha ziyade 

catıldı: 
- N°ıreTe çekeyim? Bunları ııa

vetlen ivi ııardırtttm. Sen hiç me
ral! itme! 

"Ben .bırçı.nlaştvn: - Göz göre 
l(Öre merak etme olur mu? Çek şu 
vaketi! 

Dedim ve paketi elimle ittim. 
Karamanlının kafası ikı:z:ırustı: 
- Bu l(adar nazik idin de Diden • 

bir l!QJ)aVa binmedin? 1 
ArUk aizmı açmıştı. susmak bil

mİVOrdu. Ben de fena kızmıştım: 

Mecidiyeköyü ve cıvannın
kadutroau 

Balmumcu çiftliği dahihııde Ya
pılmakta olan tahdıt ve tesb:t· iş
leri nihayet bulmus ve burada ca
lısan kadastro komiswııu Me~i -
diye köv. Dikilit3$. Mesrutivet ma· 
halle"k!rinin de kadastrolarm1 ik -
mal etmi.5 olduğundan valwı.da ta
pu idaresine devredllecektir. 

Halen komisl"On , Iecidive kö -
yfuıdeld bürosunda itirazları tet -
lriılı: etmektedir. Bu is de 15 kfımı
nuevvelde bitirilecek ir. 

AŞKIN alıe§iai... HARBbr heyecaın!!l-· SAN'AT'1a 
JrodreQaj ~ ek istiyealer 

Bugün LALEYE koşsum 
Meuuunu Jtalı:ilci -.k'a lardım alaa (FRANSIZCA) 

CASUS AŞIKLAR 
Herbert Marshall - Gertrude Michael - Lionel 

AtTil'in Yrattıjı bi.r 

Pl"lm-•·t Şiıı .. tmm haarı...hia 
DÜR, tffhı7aıwı, tarihili 

DİKKAT: Son ıllinn haberlui 

·-

hı17ecaa qpağı. 

_.r .ıelu bir hayat ro~ Gü
y.,.tııaa bir salüfesidir. 
Türk.,.. Paranmnt Jurnalda 

- -

• 
LADAJıl OKAMELYA"daa, ROMR O ve JUl.YET'tea daha güııeı, 

e.ıiııa ......,ir ve diia;ııa edebiyat..ın şabeserlerindea 

MANON LESKO 
B JR ı ........ İPU: rtLlıl attiıiş'os unda yapolu T Ü R K Ç ıı: S Ö Z L "Ü filmlerin e11 

miikem.mcli ve • çok ~vafiak olanıdır. 
S" mi r. 11 - (temilith) 1 - 2,30 - 4,30 - &,30 w 9 da 
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Yazan: lakenJn F. SERTELLi !Vo. 61 

Balkan harbini niçin kaybettiğimizi düıün
meğe lüzum varmı ? O zaman en k11metli 

kumandanlarımızı ordunun başından , 
u:ıı:aklaıbrıyorduk ., / ''' 

1 ~niyet Sandığı ilanları 
Taksitli emlak satışı sekiz senede 

0/o 8,5 faizle ödenir 
Semti Ci 11i Muhammen 

kıym•ti 

Beyoflunda Tatavla Kamerbatun mahallesinde Despot yeni XArgir ev 
Kokoroz sokağında eski 3 yeni 5 No. Jı 

~ Xalyoncukullutu mahallesinde Korneşci sokatmda KtCir ev 

eski 20, 22 mü; yeni 69, 75 (No. taj 24) No. lı 

Üsküdarda Gülfemhatun makallesiDde A'Ziz:mahmutefendi so- Ahşap ev 
katında eski 42 yeni 20 No. lı 

3000 

! 00 

MAKS • 
1 M 

ALATURKA K ISMINDA - HER AKŞAM 6 dan İTİBAREN 

SAF iY E 
Okuyucu: SUZAN, FAİDE, NEVZAT, SEMİHA, GÜZİN, 

SÜVEYDA. SANİYE, İHSAN, A(;YAZAR, FARUK, Kanun: 
AHMET, Piyano: ŞEFİK, kemençe: ALEKO, Keman: İSMAİL 
ve MAKSUT, Cönbiiş: YORGO, Klarnet: ŞEREF, Ney: GAVSİ 
ve Qırbuka: HASAN TAHSİN iştirakile muhteşem SAZ ZESKA, 
J AK RASTAN AGRA, İFFET, Ça lıkuşu L()TFİYE, STELLA, 
DİRİL, BELLA Kardeşler ve ORKESTRA iştirak.ile büyük ve 

yeni VARYETE 

Pek yakında(Havay adalannda h irgece)Revü opereti 

Macaristan 
Kü~ük milletler, büyük bir ıı.or· 

ı ku ve endişe içinde biribirlcrınC 
sordular: 

- Akıbetimiz ne olacak? Ho.rP 
nihayetinde istikJiiliınizi n111hai3 .. 
za edebilecek miyiz? Yoksa ... 

yocdu. Cünkü. o. Ruslann hedefini 1 - Arttırma 16/12/94-0 tarihine düten pamrte.i günü yaplacak ve 13 ~ , 
Yazan Ziya Şakir, Beste: Şefik Giirmeriç, Rejisör: S. ATİLLA. 
Büyük Mizansen - Muhteşem Dekor - Fnkal8de Müzik ve şarkılar 

_;8dcika, durma~a;1 silahl• 0~~ 
m udafaa ktıv\'etlerını arttırd ı. 1 

landa, kanallarının kapılarını acıP 
memleketi su içinde bırakını~" h~· 
zırlandı. Romanya , .• Yugosla'J 
da boş durmadılar. Polon~aıııll 
h arabeleri üzerinde tiiten dun1an .. 
!ar henüz kaybolmadı. Çeko0.l0 ~ 
vakya har itadan silindi. Ne ol·lll · 
Bugünkü ,·aziyeti hep biJi)· orıı•· 

Eski günlere bir bakış .• vaktinden evvel keşfetınisti. Rus 15 e kadar devam edecektir. 

orduları, İstanbul üzerine yürü - İhale arttrma sonunda en yüksek bedel veren• yapılır. 
ınek ve payıtıtlıtı tehdH ile muha
rebeyi bir J!\in evvel bitirmek is
tivecekti. Sukadar ki. Meriç ova-

2 - Arttırmaya girmek için. muhammen kıymetin yüzde 15 i nisbetinde pey 

•kçesi yatırmak lüZımdır. 

Slna indikleri zaman üslerinden 3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz sen<>de sekiz mü-

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

\~· 
Yanırın içinde bulunnn koca' . 

rupada şimdi sulh , e sü künet ic ıı;· 
de yasıvan bir kiirük memlc~< 

~ "" ' j)c-
var~a, o da M:acaristandır, den 
bilir. . 

MakedonYa irıbizamınm maddi 
ve manevi pek çok sebepleri vardı. 
Tarih, bunları elbette ıninün birin
de daha esaslı lbir şekilde araştırıp 
bulacaktır. cok uzaklaşrnıs ve geri1c-rini mu - savi taksitte ödenir. TaksJt1er yüzde 8,5 faize tabidir. Muha mmen lık E!ı.a i l tmenia Hudu tları gayritabii ve fen" cı· 

zilmi~ o);,n l\otacari~tanın e trafuır .. 
Del!erli bir valimizin dedii(i ııi

bi, o zaman. iş başında milletin ah
lak ve adatma, kabiliyetine vakıf 
adamlar bulumnuş olsaydı, fela • 
ketler şüphesiz o derece büyük ol
maz, hiç olmazsa önlenmi<; olurdu. 

hafaza için de mühim bir kuvvet 4 - TaksiUer ödeninciye kadar ıayrımenkuul sandıga birinci derecede ipo- C•nsl Miktarı bedeli te• iaa lı Teri hl S aati Şek l i b , ,,~ 

da AJn1anya, bu memleketin l '"' .. 

Bütün hayatında bir takıma bil.? 
kumanda etmc:miş ve askerliğini 
kalem odalarında ııeçir:miş olan bir 
wk zevat birdenbire en mühim ku
mandanlıklara ııetirilmisti. 

Ve aksine olarak. bütün hayatı 
orduda asker arasında ııe<:mis. as
kerin talim ve terbiyesile mes.ı:ıul 
o)muŞ kumandanlar ve daha ufak 
rüföeli zabitler ordudan uzaklas
tırılıvordu. 

Bunun oobebirıi so;ran Manyasi 
zade RefHr Beye, Talat Bey: 
•- Orduyu bu halde bırakacak 

değiliz va. Elbette tasfiye edece -
i'iz.> 
Cevabını vennisti. • · · 
Eski zamanda - başka ınemle -

ketlerde de olduğu ı:!ibi - bir ordu 
&uman<lanı vazifesi basında. iiine
den ipli~ kadar her sevi düşün -
meite mecburdu. 
BiDıassa askerin karnını doyur

mak vazifesi. en basta bulunan a
damın yani ordu kumandanının 
düsüneceti bir isti. 

.tttihatcılar tarafından. Alman 
menzil usulünün ansızın tatbik 
mevkiine vaz'ı, tecrübesiz adam
ları şaşırtın~ ve tecrübeli kuman
danlar ordudan uzaklastırıldıiiı için 
askerin erzakı şurada burada dağ
lar .ı?ibi yığılmıs dururken, asker 
l?iinlerce viYecek bir sey bulama
mıstı . Balkan muharı>besi bunun en 
acı bir misaliydi. Harp, pek nazari 
esaslara dayanarak cereyan edi
yordu. Neticede maifü:biyet mu -
hakkı>ktı. Öyle de oldu .. 

* $Öyle biraz yakın tarihe l!ÖZ a-
talım: Mesela, serdarı ekrem Ab
dülkerim pasa. Ahmet Evüp paşa, 
Hüseyin Avni paşa ve o devrin 
emsali kumandanları orduduları
nın ruhiyat ve maneviyatını ook iyı 
bilen kimselerdı. 

Onlar. hır işe karar verecekleri 
zan1an. en evvel askC'rın kuvvei 
maneYiyes.ini düsünürler, bunu 
takviveye çalışırlardı. 

Gecen RuSYa muharebesinde bir 
<dört .kale• nazariyesi ortaya atıl- 1 
m~tı. Bunun mucidi Abdülkerim 

1 
Pasa idi. O, dli.$ünmüstü ki. o za
man harbe seYkedebileceğimiz kuv-, 
vetlc Rusların Tunadan ı:ıeçmelerı
ne mani olmak veva Romanyayı 1 
atlaVl'P (Prot) nehrinde Rus ordu
larına karsı durmak kabil deiiildi. 
Serdarı ekrem bu hakıkati 11örüp 
tesbit ettikten sonra. artık tered -
dıit etmedi ve askHini dört mühim 
noktada, Silistire, Vidin, Ruscuk 
ve Sumnuda toplayıp düşmanı bek
Jpdi. 

ayırın~ olacaklardı. tekli kalır. 1 Li ra Kr. 
O zaman Abdülkerim paşe toplu 5 - Binaların fotografları sandık daRilındeki salış salonunda teşhi r olun · Haricı e! bi ~c 90 takJm 23 00 

Lira Kr. 
daylnrrnı. geniş mer"aJnrıudn ot 
lı:yan öküzlerini, koJunhırın• rle bir halde ve ııözünün önünde bu- , maktadır. Fazla talsiliıt almak için salooa müracaat edilir. Palto imaliyrsi 37 adet 8 oo 177 45 13/ 12/940 14 Açılı: 1 

lundurduitu kuvvetle Rusların üze- E J " 1 l k k • 
1 

iı ayakl:abısı 90 çilt 7 50 50 62 13/ 12/ 940 14,30 Açılı: getirmek yag· lannrlan 'c baMC -
• ' • f r • Jcrindcn istifade etınek için 1 .. ,. rine atılacaktı. m aK a ma Ve satma ısteye~ ere (posıaı > / 

Herşey serdarın dilşündüğü ve . . İstanbul ziraat mektebinin cins mlkdarı yukarıda yazılı ihtiyacının 13/ 12/ 94-IJ 
,. tlP 

sat tırıyorılu \.C bu fırsat gun 
hatta bekledl. m tarzd b ı d T Istanbulun her semhnde her ,,_it •ml.iik almak ve sa tmak için en kısa yol . . .. .. ~ . . . 

· J:;;~ a aşa 1· u- sa"o 1 . "d ' .. _ tarih ıne r<oı s t lıyan cuma gunu s~ut 14 de Beyoglu l stl k hı1 cadclcsi 349 numarada ı birinde. ~ıkh. , 
Miihim miktarda buğdaJ ihO' nadan zahmetsizce ~n Rus or- ,... sa onumuzun zıyareu ır. I . . .• . 

. s.atıcıdan :ıl. ın_an teşhir ücreti: Bir liradan aşag~ 1 olmamak üzere ür ay için 
1 

liscır_r mnh. ase. bccılig. ındc toplanacak komisyonda ;:ıc;ık. eksiltmesi yapılac. akhr. . 1 
dııları (Tırnova) Yı kararııah vap- ' 

bın liradan .. on ıkı buçuk kuruştur. Satıştan soara başka ücret alınmaz. ( ı 1300) J l !-': teklı1crın bellı saatten. cvv. el muha~ebc vczn.esıne yatıracakları ı lk tem :nat 
tılar ve buradan Balkanlara doi!ru 

makbuzu ve 1940 mali yılı tıcaret odası vesikasHe bır!ikte eksiltme s:1atinde komis-

eden 111acaristan tütün, ~eker ~"~: 
carı ve çok lezzetli nlC) \'il ~eti~ 
rir. yürüdüler. Pek az sonra General 1 / y ona müı·acaatları ve evsaf ve şartnameleri her gün adı geç~n muhasebecilikte 

(Gorko) Balkanl<.rı !!eQmis xe Rus görüp öğrenmeler!. <11169• 1 
ordusunun pişdarı Edirne civa -
rında ııörünmüstü. j .,.,.,

1 
g L b ( nÖı'" 

Sarapları her ~·erde rağ c ~ 
mclitcdir. Macaristanda ipek b;;, 
ceği de beslenir. Hemen her "'ı 
bir böcekhane, bir tezgfıh ,ar<~'.: 
l\fararbtan, nakliyat için 9,000 
lometreli!< demiryolları ile Tun• 
nehrinden istifade eder. 

.. İste. fa.m .bu sırada (dört kale) 1 
onundekı Turk kuvvetlerine (ile- +ı 
ri!) emri verilmişti. Gazi Osman ~H'5'~"ioll{":i:P~PI 
Pasa kolordusu bir Haomlede 
(Pilevne) ye varmıştı ld, Abdül
hamit Ruslara yaranmak hulyasıle 
derhal serdar Abdülkerim paşayı 
azletmisti! ... 

Bundan sonra parça parça edi
len kU\·vetler. Tuna sark ve !!arp 
orduları Rusların önünd<> birer bi
rer mahiv ve perişan oldu. 

Tarih, aleyhimizde olarak. kötü 
bir tekerrür nümunesi verdL Bal
kan muharebesinde de orduları -
mızı harbe sevkedenler. daha eV\·el 
memleketi ve askeri düşünmek 

mecburiyetindeler iken , bunu yap
madılar ve bilakis is 11örmesi u
mulan del!:erli kumandanları is ba
şından uzaklaştırmak suretile, ko
ca Türk ordusunu hezimetten hezi
mete uğrattılar. 

Abdülhamidin durdurdui!ıı Rus 
muharebesini neden kavbettikse, 
Balkan harbini de ayni sartlar için
de kaYbetmistlk. 

(Devamı var) 

İ. ; tanbul beşinci icra memurlutun _ 
dan: 

l\1ahcuz olup sahlrnasına karar veri
len (b ir adet 3595i90 numaralı S. 225. 
M. 17 No. lu :ıyak1ı , Nauman markalı 
terzi dikiş makinesi) 9/ 12/ 940 pazar
tes i günü 1'aat 13 den sonra belediye 
bedest."ıinde !:atılacaktır 

İsteklilerin mahallinde ·hazır bulun .. 
maları i1iın olunur. 939/4.607 

1 

1351 Hicri I wc ..... , 1 
ZİLKA'DE 2 inci T~ 

il 25 
l!MO, Ay 12, Gün 342. Kasım 31 

8 Bi ri ncikiınun PAZ 0Ut 

Vakitler Vıuatı ı Eza.at 
8a. Da. ' !la. Da. 

Günet 8 12 2 31 
Ö~le 13 06 7 25 
İkindi l 5 28 9 47 
A.k$am 17 41 12 00 
Yatsı 19 19 1 38 
İmsak 6 27 12 46 

l 2000 - 2080.-

3 1000 - 3080.-
2 750 - 1500.-

' 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

J5 180 - 3500.-

80 50 - 4000.-

. 1 00 20 - 6009.-

Türkiye iş ~ank sİna para yatırmakla ya l
mz pal', birik ~ .. .iş olmaz, al nı zamanda 

, ._ taliini..:i de denemiş olı. Junuz. 

Ueıideicr: 4 Şubat. ı )la.... t Kunıba.ra.lı v e: Jıı:ambuasıs 
a-ıs. ı Ai"uslos. ı iıJııcl- ~...aplanuda en az elli 11-

ra.sı bulunan1ar kur'a7ı. 

t•ln larlhlerlndt 7JIPl]n dahil edilirler. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DR A."\<I 

KISl\UNDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 

Yazan: J. M. Barrie 
İstiklal ca ddesinde Komedi 

kısmında 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk 

1 
hakimliiiinden: · 

J RAD YO PR OG RAMI 1 

Saat: 18.00 Prol[ı:am ve memle
ket saat ayarı. 

18.()3 Müzik: Radvo caz orkes -
trası (İ.brahim ÖZJ?ür idaresinde) 

18.50 Müzik: Fasıl heyeti - ka
r~ık proı:ıram 

21.15 Konl1$Ila 
21.30 P iyano soloları - bayan 

Rui Sobo taraiından 

Macaristanın modern b ir ord1ıı· • 1 • re ı•· su, agır sa ı ra topıarı, tay~·n 

22.00 Müzik: Opera aryaları. 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri. aians soor servisi. ve 1 

f i topları, tankları vardır. r· 
Trianon rnuahedesilc ~a.car.:ti. 

dusu 35,000 nefere indırı ln111 · 1 Şimdi ise, ihtiyatlarile bcr • ,c 
500,GOO dir. 

19.30 Memleket saat ayarı ve a-
jans h3'berleri Ankara sonbahar at yarışları neti-

19.46 Muhtelif şarkılar celeri 
20.15 Musiki Kaleydoskopu, (Pi.) 22.50 Müzik: Dans müziği (Pi.) 
20.30 Konuşma 23.25 Yarınki proj!ram 
20.45 Saz eserleri ve veni şarkılar. '.!3.30 Kapanış ·----

''- Dr. Hafız Cema! 
LOK MAN HEKİM 

1 DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

1 

Divan yolu 104 98 ~ıoayf'ne saatleri: 2.5 .. 6. Tel: 2Z~ __ 
-

A iL i EC'Z·AHANE ) 
Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Ôlümü üzerine terekesine mahkememizce el konmuı olan 

Eminönii eczahaneai sehibi Eczacı Hüseyin Hüsnii 
Onar' a ait olup mahallen vaki istimlak sebebiyle halen Mey-
dancıkta Sadıkiye hanı altında bulunan Ecza
hanesinin t erekenin tasfiyesi zımnında bilmüza1ide satılmt
sıoa karar verilmiş olduğundan mevcuduna 17.000 lira kıynıet 
takdir edilen mezkur Eczahanenin birinci açık arttırmasının 

3 I 1 I 941 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 den 16 ya kadar mahallen icra kılınacağı ve bu müzayide· 
de teklif olunacak bedel; muhammen kıymetin 0/ 0 75 ni bulmadığı 

_ taktirde ihale yapılmıyarak ikinci arttırmasının tarihi mezkurdan 

1 

Bu savede. o zaman. ordumuz 
uzun ve müdafaaya pek az kabili
vetli bir cephe üzerinde parça -
lar>mış ve dai!ınık bir halde kal -
madı. Abdülkerim pasa, Rusları: 

Sahibi ve nepiyatı idMe eden 
1 Baş muharriri 

Bu akşam saat 20,30 da 

Kulaklarının aihr isittii(i ve göz
lerinin de rüyetten madum hale ı 

ııeldifri tıbbı adli meclisi raparile 1 

anlaşılan ve halen Be\'azıtta Koska 
Cuımhuriyet caddesi börekçi Ali 
sokai!ındaki 1 No. da ikamet eden 
Eıninenin hacrile kendisine ayni ' 
adreste sakin Akilenin vasi tavin 
edildiiti ilan olunur. 94-0/847 

on gün sonraya müsadif 13 / 1 / 941 Pazarte8İ günii 
saat 14 den 16 ya kadar aynı •uretle icra kılınacağı ve 
daha ziyade tafsilat almak isteyenierin 937 /1 dosıa numarası ile 
mahkememize müracaatları ilan olunur. 937/1 Tereke 

Balkanlardan ııecip (Meriç) ova
sına indikten sonra bir mevdan 
muharebesine mecbur etmek isti- 1 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telgraf Matbaaaı 

rr6'J ........... ım:ıı:=-----------------~·ı 

YAVUZ SULTAN._SELiM 
Ha lif el~r · .. Diyarın-da 

No. 65 Yazan : U. . 3AMI KARA YEL 
L.: 

Hıristiyanlar, Türklere yalvardılar 
Bu kfu; if ve amiral fütuhatını 

/l.v stralya ve japonyaya kadar 
ı;ütürmüş me~hurlardaııd , r. 

Albukrek tarafından Sokopra a
dası ve Hiırmüz kalesinin istila
larıle Babıilmendcp ve Hürmüz 
bogaz larmın kapatılması ve bu 

1 
veç>lile eskidenbcri cari olan Hin
d istan ticaretinin külliyen men'i ve 
j, bu m _ vafakiyetlerle dahi ka -
naat etmeyip gfıy a Nil nehrinin 
111ecra~o.:ıı K.rmızı denize tahvil 
ile Mısır k:t'~sını çöı halinde bı-

. \'e Kudüsün Müslüman-

• kei Mükerremeyi fethetmek gibi 
ihtiraslara kapılmıştır. 

İşte bu zatın müslü.manlık aıe
mine el atıması ve bilhassa Mekkei 
Mükerr.,meyi fethe kıyam eyleme
si pad~ahın nazarı dikkatini cel
betmişti. 

Zaten Venedik ve Ceneviz gıbi 
şark ile ticaret sayesinde servet 
yapmış olan Bahr i.sefil hükiımet
leri dahi Portekizın kuvvetinden 
zararlar görüyorlardı. 

Akdeniz havzasını kaplıyan hı
ristiyan hükümetln Türk impa -
ratorluğundan himaye ta!ep edi-

DAD 1 
Şehrin her tarafına otobüs temin 

edilmiştir. 

Hulasa ıslam aleminin tecavüze 
uğraması fikri, bilhassa Mekkei 
Mükerrem_eye taarruz niyetı İs
tanbulu harekete getirmege kiıfi 
gelmişti. 

Şarkın bu gibi tecavüzata uğra- ı 
ması Türkiye imparatorluğunca 
fevkalade haizi ehemmiyet olup, 
gerek ticareten ve gerek siyase
ten bü~·ük mazarratlar doğuraca
ğı düşünüldüğünden ba_l'ka bu sı 
rada Kecrat hükümdarı Melik 
Mahmudun dahi Sultan Süleyman 
hazretlerinden istiane eylemiş ol
ması padişahıır ciheti camiei is13-
miye hasebile teessüfünü bir kat 
daha artırarak Mısır Emirülüme
r;ı.sı Süleyman paşayı gerek Cezi
retülarap ~ ·ahillPrinin dPnl z emni
yetini ve gerek Portekizlerin Hin
distanca tecavüzlerinin men'i hu
susuna memur etn1işlerdir. 

Yavuz Sultan Selim, Mısırı fet
hederek <Yavuzun M:sır seferini 
ayrıca bir kısımda yazacağım) hi
lafet Türkler uhdC6ine aldıktan 
sonra Türkler alemi isLitmuı ha -
misi ma~amına geçmişti. 
Bınaenaleyh, alemi isliima vaki 

Türkler tarafından tard ve defe
dilmek iktiza ediyordu. 
Padişah emrinı ,·erdikten sonra 

otuz adet mücehhez kadırga ve 
asker yüklü daha bir çok gemi -
!erden ibaret mükemmel bir do
nanma i!t Süveyş limanından sev
kolundu. 

Sülcvman paşanın ya.şı çok geç
kindi. Seksen yaşında olan bu ıh-
1iyar Türk amiralı maiyetinde bu
lunan donanma ile Süveyş lima
nından kalkarak yola düzüldü. 

Türklerin ve isliimların padişa
h! daima muzaffer olageldiğinden 
Süleyman paşa muzaffer Türk 
sancağını Ceziretülarap halkına 
göstermek ve islamların kalbini 
müsterih ve düşmanların kalbini 
korkuLmak arzusile Arabistan sa
hili boyunca ilerliyerek Tor geçi
dinden e:ec:ip sonra Ciddeye geldi. 

Oradan dahi Kamaran adasına 
uğrayın. Kızıl den izin sapları a
arsından mahirane manevralarla 
geçerek açık denize çıku. 

5'ı leyman paşa, büyük denizde 
dört gün dört gcı:e yola devam et
tikten sonra Aden limanma geldi. 

Aden !c·hri Amir ibni Davut na-

tilasına geçm~ olmakla berabe: 
Süleymar. paşa hakimi çağırıp mü
nasip bir Jiı.anla vaziyeti anlattı ve 
hitkımi l:endine celbeyledı. 

Paşa, Adeni zaptederek kalesinı 
tah Kim ve tarnjr ve içine muha
fız ika.rne ~deıel< Ade>ı sancağını 
Behram lxy na.ıtıında bir Türl< 
bey ine verdi. 

Süleyman paşa, Aden memle -
kelini ve Babü1meııdep boğazını 
elde ettikten sonra asıl hedefi olan 
Hindistana doğru yürüdü. 
Paşanın gemileri Hindistan sa

hillerine doğru yol aldı. Bir ç.>k 
fırtınalardan sonra donanma Hin. 
ristanın garp sahilleri üzerinde 
bülur.an Portekiz müstemlekatın
dcn Goa kalesinin önüne gel<iiler . 

Türk ııemicileri, Goa kalesini 
ve sonra yine bu sahil üzerinde, 
fakat daha şimalde bulunan Kare 
kalesi önünde karaya asker ve top 
çıkardılar ve bu kaleleri tazyik e
derek hücumla zaptettiler. 

Bu kalelerin muhasara ve hü
cwnlarında pek çok Portekizli te
lef edildiği gibi hücum ile zapt.o
lundukları esnada dahi bin nefer 
kad~r düşman kılıçtan geçirildi. 

Buralard n dahi kalkılarak bu 

sahillerin daha şımal tarafında 
bulunan Div kalesi üzerine akın 
edildi. 

Div kalesi önüne gelinince Sü
leyman paşa karaya yirmı bın Türı< 
askerile elli kıt'a top çıkardı ve 
kaleyi m uhasara etti. 

Div kalesinin üç tarafı denizle 
çevrilmiş olup ·karaya nazır olan 
cihetı dahi gayet metin duvarlarla 
tahdit ve ayrıca bir hend ekle tak
viye edilmiş olduğundan metane
tine nisbeteıi böyle cüz'i adckıluna

bilecek bir kuvvetle istilası güç 
görüldü. 

Türk denizcilerinin zahireleri 
de tükenmişti. Süleyman paşa, her 
ne kadar .Kecerat hakimi Melik 
Mahmuda zahire göndermesi için 
haberler yolladıysa da bir ay ge
çen müddet zarfında bir cevap a
lamadığı cihetle muhasaranın de
vamı nisbetinde kıtlık yüzünden 
husule gelen mü' külAt dahi kat 
kat artmRkta idi. 

Nihayet Türk gemicileri ve ka
raya çıkarılan Türk erlerı kale -
nin karaya muteveccih olan cep
hesini kanlı hiieumlarla zaptetti -
ler 

Kalenin deniz tarafında mah -

"'"'-'='====================""" > ,191·' 
ııur kalan Portckızlu Ml'lil< " 19~ 
rnuda, Süleyman pa~a taraf1~.1,\J1.." 
evvelce Aden enıir i . .l\n1Jre };:'~ı .. 
dilmiş olduğu gibı bıı defa ~e ğl 11 

sine dahı suıka!'t \"i..L'\.tıiJtılflC~ ~ 
ve herhalde keııdiler i l e ıtt1f.ıfı.,.. 
derse hakkında hnv ırl ı y .. tl'

1 
·fJ." 

lacağını bilvasıta ihbar ile ~~li~ 
ka tergip etmış olmaları ve ~abul 
Malınnudun dahi bu ittıfal". .ıir39 
ile erzak göndermekten ı~ 1 eti 
ve mahsurine bilfiil mua\·cl'Cp'11;f 
mek üzere tedarikata hazırlaJıi·P,u 
olması Süleyman paşanın ııı~at il• 
olmakla ıcra ey ledıgı tahO ıeıJıP 
iktifa eder ek muhasarayı . ~\ıct"" 
asker ve topları gemilere ) u 0ıdU• 
rek denize açılmağa mecbur '"pil''' 

Türk donanma;ı bu kal~ ~ !!',.. 
den ayrıldıktan sonra cenuD dere~ 
biye doğru yoluna devaırı e ceı'' 
yirmi gün denizde kaldı ,·e ,.e 
retülarabın cenup sahilinıle, ·ıı:U' 
Ad.enin ciheti şarldsinde b" " 
Şecer nam mcvkıe geldi. "'ira• 

Bu kıt'~nın hakimi Türk ;ua(e
line lazım gelen riayet ve·bi fİl~ 
nette kusur eylcmed iğ'ı_ g_ı k;ıb 
ımparat(lrl•ıf!u ti1t, yetını 
ettı. .-r> 
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