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ZTl!M İZZET BENİCE 
YIL: <& 

ita/yanlar son 
b;,. denemeye 
hazırlanıyor! 

~"""""""""""""""""'"""'""" ......... lttılyada bir birini takip 
eden iatilalar, aziller, 
Musolininin bQfkuman -
danlığı üznine alacağı 
hakkındaki tahminler ve 
ıöze çarpan hareketler 
Jleni ve son bir gayret 
•ar/edilmek iateğinin 

delili sayılmak gerektir •• 
Bu arada ltalyanın Yu
ıoalavyadan bazı talep
lerde bulunması ihtimali 
derpif edilebilir. 

~:ETEM iZZET BENiCE 

~ı.JYan ordusundaki istifalu 
~p ııöküğü halini aldı. Başku
~ct.n Marqal Badoglionun is
'llıı, on iki adalar ve Ege ının
~~omutarunın, onu da denlı: 
~ arbjye reisinin ve diicr 
' d .ı..~naııda mevki indeki zeva
l, •ıtışmeleri takip etti. 
~•faların bu şekilde tevalisi 
lıı; •r hak.kında biraz da ••·azife-

11. •l. şıiphesini doğurmaktadır. 
!!,. ~halde, İtalya gerek harp, 
\ij ·~ .. iç sıkıntılar ba.iınnından 
~kıı.latın haddi azamisi safha
.\. tırmiştir. 
'llııı\'utluk cephesindeki ademi 
'affııkiyet her türlü tahminden 
" •şın olarak ve sür'atle de
(lt •tnıektedir. 

\ dunun Arnavutluktaki çözü
'li.~:Z' yeni müdafaa hatlarında 
A:"°ak ümidini de larmaktadır, 

Su""TIIUuk cephesindeki bariz 
~ llluvaffakiyet ve mağlübi
~ ~ılık diğer cephelerde de 
it) . e kadar 1Lazanılnı1ş hiçbir 
\iıı·)olctur. Mısır fatihi olmak ü
lı~- Trablusı. yıllardanberi ha
~ ~ ordu uıeak Solluma ka: 
~~ U-Jenıiş ve orada mıhlanıp 
~ır. Habeşistan ordusu da 
~lq·"' lrluvaffaki;ret elde etmiş de-

' it. liatta Ak denizdeki lngiliz 
\ 8 ~deniz hakiınıycti Trablus 
ijd ll:aııeş ordularının akıbetini 
~ı,'11e tehdit etmektedir. Hu or
~ ta, ~navatandan yapılan yar
l11b~t3ılmiş gibidir. l\lısır \'e 
'i~·""" vaziyet böyle okl'!ğu (ibi 
ı,_ ıı:. adalarda da öyledir. Italya-

d tlıe girmeden önce bu ada
~.,' 50,llOQ kiJilik bir ordu talışit 
~ ~ bulunduğu tahmin ediliyor
~ lıııu ordu on iki adada nıahı>ur 
~ lı idedir. Son üç dört ay için
~ il adalara anavatandan hiç 
\dhtdun yapılamamış olması 
\;~.'. llıütehaşşit ordunun tesli -
11 ~ •cap ettirecek kadar vahim 
ı\ıı ilo.bet hazırlamaktadır. 

Yunan harbi 
hakkında yeni ve
sikalar bulundu 

A11asaranda da 
ele geçen vesika
larda neler var? 

İtalyanlar çok 
evvelden hazır-

lı~i=':'c:~~i ~~~c~ui~i 
nanlılar Avasarandada. birkac ııün 
evvel İngilız tayyareleri ta_ rafmcianl 
hasara ıtitratılmış bir İtalyan des
troyerini zaptetmislerdir. 
Yunanlılar Avasaran<lada, İtal -

v::ınların Yunanistana taarruzu u
zun zamandanberi hazırladıkl,1 -
rını, J ulia fırkasını bilhassa ihzar 
etti.islerini ve Ywıanistana ültima
t.1mu vermC'den üc ııün evvel bu 
fırkaya Epire taklasmak üzere 
Arnavutluk dai!larındaki mevzı -
l 11 ini vavaş yavaş ilerH>tmeleri 
hakkmda emir vcrdiklermi isbat 
eden vesikalar ele t:ecırmisJ.:rdir 

İtalyan - Yunan harbine ait 
diğer telgraflar üçüncü sahi
fenıizdedir. 

Resmi Yunan 
TEBLiGi: 

Ric'at eden 
İtalyanların 
peşinden 
koşuyoruz 

Atina zafer t•n· 
liklerl yapıyor 
Atina: 9 A. A. (8.B.C.) 

- Resm( tebliğ, Yunan 
kıt' alarmın, ric'at etmek
te olan ltalyanların pqin
de olduklarını zikirle ikti· 
la etmektedir. 
BUYUK TEZAHÜRAT 

Atina: 9 A. A. (B.B.C.) 
- Atinada Ergai'nin zap
tını tes'it için büyük teza
hüratta bulunulmu§tur. 
Atina « Y aşaaın Kral, ya
a•sın General J!.fetakaaa» 
nidalarile çınlryordu. Pi-

l redeki vapurlar bayrak
larla donanmqtır. 

"' an 1 
İkramiyeler erkana verildiğine 

gerek! .• öyle olmak •• gore 
Kazaları önlemekte yararlıkları 

cörülen ve tramvay arabalarlDJ 
arızasız idare eden vatmanlara 
elektrik, tramvay, tünel idaresin
ce •yararlık ikramiyesi• nanıile 
verilen paranııı-,topu topu •4• er 
liradan ibaret olduğu görülerek 
bunun çoğaltılması istenilmıştir. 
Diğer taraitan tramvay idaresinde 
tetkikler yapan şehir meclisi mu
rakipleri 939 yılında ancak 5 vat· 
mana 4 er liradan ceman 20 lira 
•yararlık ikramiyesi. verildiğini 

ve ayni senede mezklir idare rü
esasına ise yararlık.ikramiyesi na
nıile 7200 lira tevzi edildiğini ve 
1940 yılı bütçesinde 40 bin liraya 
çıkarılan bu tahsisatın yeni ha
zırlanan 1941 bütçesinde de 40 bin 
lira olarak bırakıldığını bildirnıiş
lerdir. Halbuki elektrik, tünel ve 
traın\'ay idaresinde memurlara 
senelik hizmet ikramiyesi namile 
•80· bin lira verilmekte olduğun
dan ayrı bir namla 40 bin lira ik
ramiye daha ayrılması doğru gö
rülmemiştir. Murakipler bu se -
heple: 1941 büt.ı:esindeki ikinci ik
ramiyenin 40 bin liradan ıo bin 

Bir tramvay arabası 

liraya ten~ilini şehir mecliline tek
lif etıniflerdir. 

Zabıta evi basınca 

Almanlar yine 
hastaneleri bom
bardıman etti 

Dün lngiltere üz•· 
rinde şiddetll hava 

harbi oldu 

Haaara ağrıyan 
binalar icinde • 
kili&eler de var 

LondTa 9 (A.A.) - B. B. C. dün 
akşam A1man ta Y\ areleri İn,;ıil -
tereye taarruz c!rnislert.:ir. Hava 
dafi batarvalarının barai atesi cok 
yüksekte k:ılmalarına mecbur et
mekle beraber bu tayyareler cok 
,büvük ve fazla kudretli bombalar 
atmışlardır, 

Mutat olduğu üzere hastanelere 
ve kiliselere isabetler olmustur. Ta
arruz saatlerce devam etmistir. Bir
biri arkasından dalgalar halinde 
ııelen Alman tayyareleri İnııilte
renin cenubunda da bir ~ri bom
bardıman etınislerdir. 

• • 
iki It--lyan 

Generali öldü 
Roma 9 (A.A.) - Stefani ajansı 

bild:nvor: 
Bir askeri tavvare Roma ile To

rino arasında sevaba! ederken he
nüz mechul bir sebepten 7 kanu
nueVV<?lde Pıemonl vilayeti dahi
lindeki Acğui civarında vere düs
müstür. Tayyarede İtalvan - Fran
sız mütareke komisyonundaki İtal
yan deleııelerinden bırkaçı bulun
makta idı. General Peitro ile hava 
General~ Aldo Pelleıırini bu ka•a 
,.,eticesınde ölmüstür. 

MiLLi ŞEF 
At yarışları ı takip 

buyurdu;ar 
Ankara 9 (Telefonla) 

Milli Şef ismet lnönü dün Hi
podroma gelerek at yarı§ları
nı takip buyunnutlardır.Hallc; 
Hipodroma gelişlerinde ve 
ayrılışlarında Milli Şefi §id
detle alkışlamıtlar ·lır. 

Caddu üs.ünde 
düşüp öldü 

Nişantaşında Küşadıye sokağın
da 12 numarada oturan Abdur -
rahntan Apak ismındc biri; karısı 
ile dün akşan1 Tc~Yiki, ·e caıni' ya
nında Tak apartıınanı öniindcn ge
çerken bird~nbire fenalaşıp )Cre 
düşmüş ve ölınüstiir. 

Tabibiadli Enver Karan cesedi 
muayene edip kalb sektesinden 
öldtiği.inü tesbit etmiştir. 

1, ~~"~tan ise her gün biraz da
~ı 'Q'ıpkir mahiyet ve tesirini 
\ "'•n İngiliz ha va filolarının 
\ı,"lt tiyareti karşısındadır. Son 
~Pb 'l'orinoya, Fiat ve en büyük \ ;ıı.e fabrikalarına, gaz ve ben
~~ı."Polarına, deniz inşaat tez
~-;ıııa yapılan taarruzlar fev
~~ e nıüessir olmuşlardır. Bü
'lıt bu l'aziyetlerin zaten muha -
'('.taraftar olmıyan ve yıllar
ı,~ trı ınahrumiyet içinde yaşı
\lıl halkın 111aı11~viyatı üzerinde 
\L. • l'etirec-'« vahim tesirler 
•arıtır - _. 
~ . \ ;.~e ordu ile faşist idare arasıa

'Jıı1~0tüş, düşünüş, gaye tezatla -
~li .. ltıcvzuu bahsedilmesi \'e bir 
'<\1:111. vücut bulmuş ıörunmesi 
'ıı14 •nın istikbali bakımından 

Randevucu, kadını ı._K_ıs_AC_A _ 

~ n bütün endişe mevzuu ol -
~ itrektir. 
\~ İtibarla İtalyanın bütün bu 
ı, ~tileri ı:özönüne alarak yeni 

1 U bir kalkınma hamlesine 
\;~ ~ ritmek istediğin• hükmet· 
~ gerektir. 

~~' 1kınma hamlesinin inisiyativi 
~'~d•lde faşist partısi erl<iDIDlA 

1~ 1~ bulunmaktadır. 
\~_'nıa.I bazı kaynakların haber 
~~~(:; gibi Ouçe bizzat başku -
."11 •nlığı ele alacak \'e her eep
\•İ hirden kat'i harekete geçe -

1 ı ~· 1•lyan manevi_yatını ve pres
,'~,~ lı.ıırtarmak teşebbüsünde ba
"ıııı alıtır. ihtimal bu kalkınma 
f'. h~'•no temel; bilhassa d"1iz
\ı1 •»ada, karada alılganlık ola-

ıt 

~f; h. . 
L •ı~. alde; I•alyan deniz kuvvet
"'•h~ Akdeııizde kal'i bir mıı-r; l>ennesi; hna kuvvt.>tleri-

e n · s 

On iki ada kuman-

k UYU Y 8 sakladı ~~:,~~:n"iki ia~~iv~~.~·ve 
kuma~danı General dö Vecchi de 
istifa etti. İki kadın terzisi de aynı zamanda 

randevuculuk yapıyormuş! 
Beyoilunda Sak,,. sokağında 2ı 

numn.r~da mukım tanınnıı~ rau -
devuculardan J)imitri k.ııı Herak
liyanın tekrar &izli kadın ticare
tine ~aşladığını haber alan ahfak 
zabıtası memurları başlarmd" şcf
lerı olduğu halde dün gece bura
ya girmişler ve ıeııç kadınları er
keklerle münasebetsiz vuiyeıte 

yakalamışlardır. 
Memurlar bir odada bir kadın 

mantosu ile ayakkabıleri da bul
mu lar, fakat bunun >ahib<>,ınin 
meydanda olmadığını görerek a
raşlırmağa baslanııslardır. 

Nihayet memurlar evdt>ki bir 
kuyunun luıPatını knld.ırdıkları 
yakıt pnç bir kadını bura)·a sak· 

(De1>amı 3 uncı. •alııfede) 

, AŞKER GÖ_ZİLE 
CEPHE.LE R 

Arnavutlukta 
stratejik yollar 
Cenup ccphesınde De!Vlll-0 kasa-

1 basının ve muteakıben ve sür'atle 
Erııirının Yunanlılar eline _geçmesi 
de ııösterivor kı. sahılden Perme
dive kadar olan kısımda. İtalyan - J 
]ar bo2,1!un halinde ric'at etmek -

( Devorrıı 3 urıcü salııfede) 

hızim mahut arkadaşla konuşu
yorduk da, şu ihtimalleri saydı: 

A- Acaba kendisi Giridi niçin 
İngilizlerdeu daha önce işgal et
medi, diye mi?. 

B- Komşusu Yunan adalarını 
bata niçın istila etmiyor, diye mi?. 

C- Mısıra, Filisfine eliudeki 
50,000 kişilik ordu ile neden geç
miyor, diye nıi?. 

Muaheze edildi de İl9tİfa etti; 
yoksa on iki adalarda gıdasızlık, 
muvasalasızlık, mahrumiyet ve 
teslim olmak alilmetleri başgös
terdi de böyle bir ıııcs'uliyetil' ve 
vebalin yükiiuü taşınınınak için mi 
çekildi?. 
~1ahudun &aydığı ihtimallerin 

her biri bir gerçeğin ifadesi ola
bilir amma, gerçrjpn tii kendisi 
lıan&i•i?. l\les~le o.nu bile biimekte! 

•• 
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YUGOSLAVYA 

Uu haritada, Arnavutluk arazisi i( inde Yunan ilerleyişinin nereye b cin vardığını vazıh an &örüyor' ıı~ 

Meclis bugün 
toplanıyor 

Ankara 9 (Telefonla)- Bil-
3· ük Mı ilet Meclisi bugün sa
at 15 de toplanacaktır. Bu top
lantıda görüşıilccek kanun lil
vihaları ara;;ıntla hava taarruz
iaı·ına karşı koruun1a kanu -
nuna ek layiha da bulunmak
tadır ve bu layiha mucibince; 
pasif müdafaada yaralanan -
]arla ölenle ln ailf'leriııe ma
aş bağlanacaktır, 

Devlet konscrvatual"ı ve Ri
yaseti Cumhur flarnıonik or
kostrası J..011\Prlerinde dühu
Ji~-e ·ncrcti alınması hakkın -
daki kanunun birinci müza -
keresile askeri memurlar ka
nununun 4 iincii n1addesinin 
tudiline ve Ankarada bir tıp 
fakiilfesi tesisine dair olan ka
nunların ikinci müzakereleri 
de bu toplantıda yapılacaktır. 

Hayvan nakli için 
vapur yapllacak 
Dcnizyolları idaresi hayvan ve 

insan nakliyatının ayrı vapurlar
la yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Eski vapurlar bunun için sür'atle 
tamir edilecek ve Karadeniz hattı 
gibi hatlarda e\ vcla tatbikata ge
çilip hayvanlar yalnız hu vapur
larla nakledileceklerdir. 

Trenlerde ucuzluk 
kalkacak mı ? 

Devlet Demirvolları umum mü
dürlüi!ünün: trenlerdeki tenzilatlı 
halk ticaret biletlerini kaldırmak 
üzere tetkikler yaptığı bildirilmek
tedir. 

j S P O R j 
DünkO 

·maçların 
neticesi 

Lik maçlarına dün Şeref w Fe
nerb8™:e statlarında devam edildi. 
Seref stadında ilk maçı Besikta$ • 
Sülevmanive takımları yaptılar. 
Sülevmanıve bastan sona kadar 

bır müdafaa oYwıu takıp etmesine 
rağmen sahadan 6 - O maı'!lüp çıktı .. 

Beşıktaslı !ar, birinci devrede üç. 
ıkınci devrede de üc gol vaı:ıtılar. 

(Devamı 3 üncü s<ıhifede) 

Ekmek narhı:. yarın 
13,75 ve cuma 
da 14,50 uruşt r 

Yeni fiatlar bu sabah belli oldu 
Elleriııcle 500 kilodan fazla buğ

day ve çav<!_ar bulunanların be -
yanname verme müddeti bu ak
şam bitecektir. Beyannameler ti
caret ve zahire borsasında bir ı,.,. 
yet tarafından tckkik olunacak ve 
buğdaylara kıymet iakdir edile
cektir. Diğer taraftan un ve ek
mek fiatlarını teshil etınek üzere 
bu sabah saat 10 da fiat murakabe 
komisyonu diğer ba7t allikadarla
rın da iştirakile fevkalade bir t-0p
lantı yapmıştır. Bu toplantıya vali 
.;,ua-'ini Ahmet Kınık riyaset et
mi' ve belediye iktısat müdürü 
Saffet Sezer, toprak mahsulleri o
fisi müdürii, buğda~·cılar, değir -

ÇERÇEVE 

Gerçe ki eşiyor 
muyuz? 

NECiP FAZIL KISAKUREK. 

Vaktile bir (Akaiyon ae
risi), bir uzun makale ve 
birkaç fıkra halinde ileriye 
attığımız bir dava, aon e
marelere göre gerçekle,. 
me yolundadır. 

Bu dava, dünyanın kur• 
tulabilmeai için, araların
daki tezadlara bakmıyarak 
Sovyet Rusya ve büyük de
mokrasyaların elele Ter
mesi; ve topyekun insanlı· 
ğı tehdit vaziyetine geçen 
tehlikeyi beraberce taıfi· 
yeye ıavllfmaları borcudur. 

Biz, inıani kurtuhttun 
tam minasile idrak edile
bilmesi için, her türlü ko
münizma zıddı telakkileri
)llize rağmen ba,ka çare 
görmediğimizi boyuna kay
detmittik. 

insanlığı kökünden ku
rutmaya niyetli tehlike kar· 

menciler ve kırmatıların mümcs
sileri de hazır bulunmuşlardır. 

Neticede yarın sabahtan itiba -
ren ekmeğin ~ehrimizde 13 kuruş 
30 paraya ve cuma sabahından iti
barcıı de 14,5 kuruşa satılması ka
rar 1 aş tırı lınış lır .. 

SİMİT FİATLARI ARTACAK )11? 

Un fintlarının yükseln1e~ı n1ü
nnst..·betile {ırıntJl:ır sinıit \eı p!de 
fiatlarına da hir nıikt~ır 1.aın ya
pıhllasını zaruri bulnıaktadır. Fa
kat bu zanı i~i; fırınlara ~inıitlik 
onların yeni fiatla \~ri1 ınesiııden 
sonra; yani 10 gün sonra tetkik e
dilecektir. 

tısında bütün insan( ihti
laflar birleşecek, teh! - :e 
kaldırıldıktan sonra da ara
larındaki ihtilafı tasfiye 
yoluna gireceklerdi. Bu ıon 
tasfiye hareketi, neticede 
kanlı veya kanaız, fakat in
sani olacaktı. 
Şu anda, daima karanlı

ğın hakim olduğu Sovyet 
Rusya ufuklarından gelen 
bazı t§tk çakıntıları belli 
etmeğe başlamıştır ki Sov• 
yet Rusya bu aziz hakikati 
anlama arifesindecJir. Bu 
anlaytfı doğuran müessir
de, tehlikenin Sovyet Rus. 
yaya dönen sivri boynuz
larıdır. Tehlik- sadece 
kendi sakar ihtiraaı yüzün
den, Sovyet Rusyayı lngil
terenin kucağına abnak Ü· 

zeredir. Bu takdirde, bir 
Alman - japon • İtalyan ve 
ayrıca ufak tefekler ittifa· 
kına kartılık, bir lngiliz • 
Amerikan - Sovyet Rusya 
ittihadı doğar ki, bunun ne 
ticeai herhalde ve her hu· 
susta mutlaka beıeriyetin 
kurtulutu olur. 



1 
TERCÜME 

lişe 
~-erkip er 

Maa sız formaliteler 

Şehir 
işleri 

\ Mumaileyh, merkum, 
YANLIŞLICJ 1 h AIA "b" k ı· uzurua ı gı ı e ıme 
Dün bahsettiğim, Fransızların t k" l A 
Alp hududunda astıkları lev- ve er ıp erresmı J&Z1-

Birl.aç gün evvel, Vali ve Be~ 
diy~ Reisimiz Dr. Ldtfi Kırdar, İıı
tanbulda ü~üncü JD<lııai yılına hat
laı kcn, pzetecilerle vaptıtı lıir 
has'>ihalde, bilbas.sa şuaları söyle
mişti: 

Bu akşam Ankaraya 
gidecek olan Vali orada 

hangi meselelerle 
uğra.şacak? 

ha üzerindeki esprili cümle

yi Tasviri Efkar da tercüme e

qerek koymuıtu. Fakat, ekseri· 

ya olduğu gibi, muhterem ce
ride, Fransızların bu cümle-

lerini de tahrif etmit. ve yaıı
{ıt bir tercüme ile nevebnif
tir. Ah, bu Taaviri Efkir_!, 

MÜNHAL 

VAZiFELER 

Belediye kaymakamlara 
fU tamimi göndermiı: cMm
takanızda çöpcülük ve İnf&at 

ameLliği münhallerine kat

iyyeıı hariçten kimseyi alma

yma:. Bu gibi vazifelere yal· 

mz ubıkalı!arı tayin ediniz.» 
Bir gün, muhtaç olursak, 

bize ıt verilmiyecek, demek!. 

SEKRETERE 

BAKIN! 

Vatan refikimizin ı~el&
rine bir hal i.riz olda. Geçen-

lerde, valimizi üç yll§ında, di
ye, yaznıııtı. Dün de, Eminönii 

halkevi reiai ac-.imli Yavuz 
Abadanın rcamini ıuünaka· 

lat veka!~ti teftit heyeti reisi 
diye koymuı •• 

Be birader, bir gazeteci, 
memleketin ileri gelenlerinin 

ismini de, cumini de, Y&fllll 

d~ ivi bilmek gerek. Bırak 
Allabaıkına, böyle sekreter
l ik L~I oiıır?, 

SELAMI 

KESTl 

Arnavutluktaki ltalyan or· 
duları baıkumandanı iken 

vazifcaine nihayet verilen Ma

raıal Badoğlio, faıist aleyh

darlıiıle mqhurdur. Şimdiye 

kadar, fatiat varı ve Musolinin 

istediği tarzda, elini havaya 

kaldırarak, birkere bile selim 
vermemitti. 

Jarda kullaaılmıyacak 
Bazı resmi yazılarda eslı:i O&

manlıca dilindi! ver tutan yabancı 
terkip ve edatların kullanı\malı:ta 
oldu.iiu l'!<irülmi.iştür. Halbuki Türk 
dilinin kendine mahsus bir l!fa -
meri mevcut bulundu~dan ya
bancı kalimelerin resmi yazılarda 
da hiç kullarulmaması al&l<adar -
lara bildirihniştir. 

Billıassa rapcırlarla. ifade ve tah
.Jtikat kiı.ıiıtlarmda sık sık l!Örülen 
cderdest., cmecnili•. •maı<tule• 

etııezbure•, c:merkum •• cmımıa .. 
ilevt», •istirahati imme•, •milıı -
telzimi ceza•, ·ifadei meram• .l!ibi 
kelime ve terkipler tamamen kul
la.nı lmıyacaklardır. , H uzurıraı;.. 
cmanzuru alileri>, cmaruzu adz
Jeri• l!iobi eski kılişe terkipler de ta
mamen bırakılacaklardır. Gazete
lere resmi dairelerden ııönderilen · 
alım ve satım ilanlarile muna.kasa. 
mahkeme ilanlarında da açık bir 
ifade. sade türkce kullanılacaktır. 

Belediye en eski bir halk san· 
atki.rıııa yardım edecek 

cOrta 07U11U> nun en eski sim.ala
rmdan ve tamnırul. ~iş halk san
atk.irlarmdan iti.ti.yar cAsını baba> nra 
yardıma muhtaç, muztar bir halde bu
lunduğu ogrenilmıştir. 1 

Uzun yıllarca sahnede halkımlZı .,.. j 
bilhassa kilçült yavruları kahkahalarla 
gilldU.rlip sevilen, takdir edllen Asını 
baba artık hazin bir vaziyete düimilf 
:fakat ötekine ~ik:r..e avuç açmak -
dansa yine elı:megini kendi çıkarma!a 
koyul!llu.ştur. Bunun için rle, u.vallı 

ihCyar san'atkAr 78 yaş.ına rağmen ştm
di sokaklarda karamela satmakta; ıa 
soğuk kış gilnlerindc ısınacak bir par
ça kömtir, midesüti dolduracak biraz 
ekmek temin edebilmek kaygusile :rai
mur, ayaz altında saa.llerce bekleşmek
tedir. 

YEGANE MÜŞTERİLER 

«- İstanbulda vazüe göriırkea Vali ve belediye msi B. Llitfi 
karşılaştığını en büyük engel ba- .Kırdar bu aksanı Anlaıraya l!kle-
zı manası.z formalitelerdir.. cektir. Valimiz Ankarada veıli yıl 

İııtanbul Vali ve Belediye ~ belediye bütQesiniıı hazırlanma -
lifi cilıi ~ maazzam bir idrak ve sına ait esaslar haldonda da Dahi-
ihata kıymeti istiyea bir vazifeye lıye Vekfiletile tıenuıs edecektir. 
liyık görölnıüs ve ea kısa zaman- ~Yeni !belediye verıti ve resimleri 

. • . kanunu- bu devre içinde 001'iüc 
da bırçok muvaHaltlyetler sıra • ıt.fil.l t !is. d -·ı.. 1 
lamış bir vntanclaşın a~"ZlD.daa: l · e ec ın en .....,.acaılından be-

ortada I
" •·t 

1 
ledıveınizin veni .bij•--' de bu ü-

•- manasız o~ı e er- ~ 
var., iıidiasıru tluydu!!U.Dluz vakit nı;ııdaki esaslara ııöre hazırlana -
bu teşhis ü<erinde a;la şüphe v~ . ı cal~tır'. •Yeni beledive ver,gi ve re-
tereddüde düşemeyiz. • ' fımlerı kanunu• nda vatandaşlar 

O halde eııcrji, bilgi, hüs'üüıtl::' için veni vcrııi ve resimler konul-
yet sahibi bir adamıı•. çalışmak muş değildir. Sadece; •tarik bedeli> 
arzuları önüne çıkan bu ma.nasa nln kazanca ı?Öre alınması esası ıbu- 1 
formaliteler nelerdir?. lunmaktadır. j 

K anuni ıne\zuatta, nizamna _ Diiicr taraftan B. Lı'.ıtfi Kırdar 
mclerjmizdc, talima~nameleri _ pasif müdafaa, imar ve muhtelif 
mizde, bö) le lıir t kım •manasız sehiı- işleri ile ·beledi ve ihtiYaçlan 
formaUtel .r• hangi.Jer'dir?. hakkında da temaslarda bulunacak· 

· stanbul Vali ve elediJc Reisi, tır. 
Soorimttde bazı çift numlralı 

bu cüml<"Sile, oadc bu şehrin iş 
hacn.ı!ndcJ.:i •nıanasu {orma!J te - taksilerin teke cevriln"'!.ek suretile 
ler• den bal,.selıniş olmuyor. Ha- herj!Ün isleven taksiler arasında 
yır .. Dava bu kadar mücerret, bu müsavat temin olunması hakkın-
kadar tiU, bu derece mevzii değil- c!aki ·bel<"Clivenin son kararına Da-
dir. Sayın Lutri Kırdar, bu ,özile, hilive Vekaletinden müsaade de 
hütiin memleket çapındaki idare alacaktır. 
mekanizmasının bir baınteline do- ;=.:.:::::::::::::::::=:::::;, 

POLİS kunmus bulıınuyor. 
, Şu muhakkak ki, evvela, baı 
mevzuatınuzda hir takını •ınana
sız formaliteler. in h:ıkikalen bu
lunduğunu kabul ehnc k lazundır. 
Bu hareket nokta.,ıudan itibaren 
de, geniş bir tetkik, yaman bir 
sür'ati intikal, enerjik bir iş yapı
~lık zihniyeti ile, hu baınteliıı 

üuri~e parmak basmalı; l\astalığı, 
sade J<t:ınbul ihlivac ve zaruret
leri öküsile değil,, bÜtca memle
ket kallanınası cephe :ıdeu teda
vi etmeliyiz. 

REŞAT FEYZi 

Vl'. 

l\f AH K F MELF. R 

Valinin eJ;ni 
öpüp teslim 
olan katil! 

On gün evvel Mersinin Tece kö
yünde i.$lenen bir cinayetin faili 
evvelkı ı;ıün Mersin vilayet kona-
_ğma ı?elerek teslim olmuştur. 

Yırtık ince paltosunun altında elleri 
titreyen, kalbi ağlayan bu ihtiyar ita- Üstleri kapatılacak tribünler 

Mezkur kövde Osman Naval is
minde -birini öldüren Hasan Kara
kuş adındaki •bu «ati! vak.'ayı mü

t.eakıp firar etmiş fakat 10 ırtin 
saklandıktan sonca iandarmal.a -
nn takibinden kurtulam.ıvacaı?ını 
anlayınca teslim olmaii:ı kararlas
tırmıstır. 

rnmelilcının yegıne, sadık müş - Besiktaşta Şeref stadındaki açık 
terisini de kücilk merhametli yavrular, tribünler de, yajimur ve kıs mev
ııen mektep çocu!ı;ları teşln1 etmektedir. Si:mJnde halkın ÜSÜ'VÜP :ı..landıiı 
Asım babarun ıztırap ve sefaletle 

bi;,ll!<'e ~çeleştiğiııi haber alım se. ı:ıörülerek belediyece ıtalvıınizli ,,.ç 
lediye reiıı muavinimiz B. Lütfi AkJoy verilmek suretile bunların üstleri-

derbaı bu 
..... , ... b. , t ı·1ı; nın kaııatılması kararlastırı.hnıştır 

J ...... ı.r sana sever ı. ve ye- f • 
rinde bir kadirşinaslıkla bu ihtiyar hallı: 1 .. ..' 
san'atkArma belediyece yardlm edilme-; KUÇUK HABERLER 1 
sini ltararıa,tırmıştır. Şehir tiyatrosu -
ır.\düru B. Emın Zeki ~wi da ay- * Bu yıl portakal ve emsali ıa, 
rtel allkadar olmaktadır. meyvaları nisbeten boldur. Yalnız; 

Bu al~alnr ve belediyenin yardımı 
zava1h ihtiyar san'atkiıra ömninün şu 
muztarip son ;Jlllarında bütün bir ta.. 
seli i olacaktır. 

Amasya elması azdır. 

Bu kararla !Mersin hükılmet da
iresine ,!!elen katil, müddeiumumi 
Enver Unalın Valinin Yanında bu
lunduku bir sırada valinin odasına 
J?elerek evvela Vali B. Saip ~e
nin sonra da müddeitJmUminin el
lerini öpmüş ve: 

•- Ben ara., ı lan ka tiliro... Os
manı öldürdükten sonra kaçbm· 

No: 20 Yazan: RAHM1 YAGIZ 

Fedaileri I lı .11 A,..,;k• 
ngı ereye 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABLUS- kred:si .. 5~1, 
Deniz 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi Yazan:Ahmetşiikrut:br 
·ı ıı h• ı 

Türk • 
esır diıştü memurları 

Vali vekili •a&tarip lıir - -
ile inledi: 

- Bil.nem.!. 
- Bu.a u ioclirelim... 
Ve .. b•3 rağı indirmeie koşuı. 

komodor, diişınaa llarp &emile -
rinden hıdirilen filikalarla Trab
lusn lıalr öye silah eodazları çık.a
rılma;':a ba-~lanıldı&'ııu da ı:iirdü. 
Artık toesUrn bayrağını indirmeı;:e 
ne lüzum, ne de imkan kalmıştı. 

Tralılt•sun satılmış belediye r ... 
isi IC;ıran.anlı Hasnun paşanın a
damı H&.!iie, efendisinden aldığı 
talimatı yc.rine ıetinniş, evinden 
getirdiji bir yatak çarşafını hüku
met kcn~ğuım dircğhıe çekerek 
Trablusu ;.,.endi eliy lu kendi cel
latlarına teslim etmişti. 

f~jr saat znrfwda yüzlerce filika 
iki bin taijo·an bahr~ycliıtlni gü.m
rfil önüLc \ie Trablu.s iskelesine 
foşıdılar, 

:&irkııç ı.aat evvel Amiral Farıı
velJi taraiındtı1ıı vali ,·ekili Besim 
be)e t , •Ln teklifi havi mektubu 
getiren ;<üzbaşı Skiloretti, arka -
sında yüz kişilik bir müfreze bu
lunduğu halde doğru jandarma 
ku111andanlLğ111a gelmiş, hôla toptu 
bulunan ~ınanlı vali vekili ile 
maıyetiııc: 

- Ilarp e-irisiniz .. Teslinı oh.:.
auz!. diye lıaykırmıştL 

Burada çok tuhaf bir vak'a ce
rc~·an etti. Karşılarındaki faik 
düşman <lonanJW1s1ııa k::ırşı teslim 
olmak zilletinden ise çarpışarak 
ölmek knrarını ftren, fakat maal
esef yerli hainlerin ~atılmıs ~icd~ 
ve kafalaı mm mahsulü bud'alarta 
fıu:kınJa olmadan düşman eline 
düşen Tüı k memurları, İtalyan 
zabitinin ve bahriye neferlerinin 
hakarctle~ıne uğraüılar. 

Vali vtı;:..ıli, koınodor ve jandar
ma kumaudanı itıle, kakıla hüku
met kooo;il:ına getirilip baps-0lun
dulnr .. Albay Ceornnni, hemen 
giim.riik binasına inerek mahalli 
kumandan Gvani ve Trablus İtal
yan valisi Amiral Rafael Barya 
nanıınıı ilereyi ele al4.ığını ilia 
etti. 

Hasun•• ltaini, yanmclaki avene
sile birlik!~ mutantan bir heyetle 
albay C.,ovanniye 2iyarete gide -
rek tebrik etti. 

Mah~lli jandarmalar, bir gün et'
vel kendilo;rine bin meşakk.atle ve 
fedakirl•kla İstanbuldan getirilen 
sil&hlar ttni edilm~ olan Kuloğlu 
Oeağı milisleri tüfek ve cephane· 
lerini İtalyanlara teslim etmcğe, 

lııer tüfek ıcin on Frank alarak İ
talyan mer.alıine çahşmağa baş· 
!adılar. 

İtalyanların karaya a~ak baslJl 
ile Tı-ablu•ta o zamana kadar gö
rı:hnemiş i~ace ve :ıulüm salı.· 
neleri kendini gösterdi .. 

İtalyan hizırıetini kaba! eden 
yE.rli jandarmaların gösterdiği in
sanlar tutuluyor, İtalyaya karşı ha
reket ettikleri bahanesile türlü iş
k.,neelere tabi tutulduklaıı sonra 
kurşuna ,Jiziliyorlardı. 

Üalyanlaun karaya çıkışları; 
Hasune pa~a ile yardaklarına bü· 
yU k bir yağnıa fırsatı da vernıi§ti. 

Aç mliste\lilerle birleşen bu 
vatansız ve vicdansız .l~rliler şeh
rı yağınaya koyulmuşlar, ku"J.·um
cu çaı şısı, çekirge hücumuna uğ
run11'! bir tarla halini almış, çar
~·1ar basıl'Dağa, evler aranmağa 
başlan~ll. 

Ka.rayP çıkan ili bin İtalyan 
b~briyelisıniu mühim kıı.m.ı şehri 
is<?al ederek ,aı.atar ,-e çöl kısmı· 
na doğTt ılrrliyor.Jardı. 

Trablu•nn içindeki ~tili bar· 
barlığı c11c,y siirdü .. Boynundaki 
altın di7.i&: ahnınak için kesilen 
n:a;um bqlan. parmaklarındaki 

yti.~ükleri çıkarmak zahnıetine 
kntlanınıycıu \'e bi.r .süıtgü darbe
•dc lmuiarı kupnran İtalyan hah· 
riyelileri tarafından kesiliyor, yüz-
ii~tii b1r.11kılan aınbtt.rlarla dep.o
hır i,:·1acılaıla birleşen vicdan -
s1> vata•ı hainlurı tarafından ya!· 
ı.oa olunu3·ordu. 

Yüzba1: Skl\e,etto vali vekili ile 
yilayet erkanını tevkif ettikten 
sonra su'~ut et.!cn tabyalardaki 
.rürk askerlerini, memur aileleri-
11.i \."e dii;cr o~manlı reis ve n1ü
dıirlerini de toplıyarak ayni bina
ya getirınişti. 

O gün k~raya çıkan İtalyaa hah
,. yclileri Trablusun cenup mah
reciude mevzi tuttuklar zanıan bir 
Floranse fırkas.nı hamil ol.an İtal
~·an nakli)c filosu du Trablus su-
laruıa giriyordu. 

Ertesi j!Ünü e irler İtalyan ban· 
dıralı Egari vapuruna bindirile- -
rek l\faltaya götürülmek üzere yo
La çıkarıldılar. 

S<>hirdc dellillar bağırıyor, Os
waııl. tıtb;iyetinde kalmak istiy<:n· 
l"rin se :ri terkedebilecekleriu.i 
halka ilıin ediyordu. 

(Devamı var> 

Vaşingtondan vcrı c . ,., ı 
t 'ıtcrcı e . 

göre, Amerika ngı . · ,dılll~ 
yardım oıeS<'lesinde bıt Jlı!Jt '( 
ba ileri atmak üzercdır. ı< 

'b' ;rt.,jlter< ·~ gı ı, Amerika ~ vr l\f 

harı> maJzeınesi, tnY.lnrretilc 
harp gemisi satmak •0\ıııW· 
essir yardımda bulnııı11• fenP' 16 

giltere Am~ril'.a~ıu b•~tJll.,I<'"' I~ 
larındaıı da ıstıfade d• ı· ~·ı 
Mesela Tannto Jiınanın pılsJI- ~ 
t~yyareleri taraf1,Dd"n ll~P J"~ lııı 
rıbat, Amerikan ıcadı 0 b'1 "'1ı d 
mül cttiriln1esi i~in ~n f 5 ~ 
çalışılan yeni bir fot•ıi'\tt ~ ~' , 
'I • ) le I<· t 
ı e alınmış resım er ~r 

• (' L•~ 1 
IDl§ l.l'. ı.JJ 11"" i ~ 

Vaziyet bö~·Ie olm•~ ;.~ ~it 
her, ~u da doğrudur 1 · i ~ li" 
in. 'il ~ 'ıcuıe~ itı t gJ ereyc ou ınaı . 11 tlı, .J tı 

vern1en1ekte..::iir. IJatta l~ rıı1' '-' ~~rtı . o~· "'41fl 
)·anın parasını pcşuı i ... ~ıtc ~ 
makadır. Anıcrikanın Dtt111 ;ıt ı.~ 
kredi ile t"S\"ll liiıtllUıt"'111' tıı 
laıı iki vazi~·et ,-ardır: !tslf1 ı·-.~ 

· US'I ı i;ı 
1- lngiltcrc. Fru ' d<"' ~ 

diğer bir takıııı A,roP~11ı:fe ~t 
Amerikaya 19H ~.·ti>~ bir l. İti·· 
lanm~lardı. Pcl. !ıu~fı. ı~•"' 
na baliğ ol•n bu bt>,'<"~i ı\ 
sek!;nde ma<- rıo ettıl<I< .. ,!tr ,.. • " ' b::.r: ,,... • ,,.,. 
yndan alını~ a tc..'!''b '" v:ıl"1 
A 

• ı...,rt.·tJ 
!manya, tanı i'"t ":.ı.,.ıil<"' .ı 

tında bu tumin;ıtı "", ,ı!'ı 1 

!ar da Ameril• ·~ a borç.~ ısıt ~, 
ye ettiler. Fak~! Alııt3lll.,ııo•' 1 t, 
nesinde tamir~! ııor~ c~ıt' i 11 
tında tnzm;nat <;<Icrıı"' i~• ~ 
di k ... ı· . k~iıı<"<· ıd rere t.,..ıyey1 v d. jf • 
teı-e dahil oı.tuğu ıı-! ;ır!i#' 
binde Amcrik3 ile ış ueri 4' 
m~ olan Avruııa d<'"1<..,ı ırt 
m crikaya obll bo«Jaı. e<' 
etm~diler •. Amerika •. ~l<~;!ı'f 
arasındaki farkı. esl. fak•' j 
rine anlatmıya çalı•I•· 61101Jll 
anlamak istA:medılcr .. ~#'''i 
rine ayan aza;ından ~ .~ 
merikaya borcunu ,·el' ~d• 
let.e Amerika pi~·asalafl oJI 1' 

·ı · · · bı'r I<:ıJI ''' verı pıemesı ıtın . bd •O 
etti ve o gündenbef1•1 dıf· ı , 
!ere kredi açılnuuııal< .~, 0-d• • 

ı h b · ı nsoıı k..- .~ 
enila ey . u JO ı 'k p;ı·•''ı4i~ f 
g tcrenın Aroerı ~ 'ııS' 11!1 

kredi .te~~ dnıe~ı~cd: bi''iı~ lj, 
2-- lkıncı hır man• J) (l~ı .~ • , 

kanunlarıdır. 1~9 lı•~ ~d'' ıı! 
ma.u, 1914 harbi"\ istır . Jl)l''ı 'J 

ı.UJ.r •' "' layı bnyal 5u J'~tuıı• .ıcf• l>l' i 
IUWUl Aınccika, bı.t c;...:ı. 
rak harbe iştirak ct.ıJl 11~1 ı ı 
•bitaraflık· kauunJar; r .,,d \ 
tında bir takım )<anıın ~ııııfd"' 
miştlı. Bu kanunla~tJI .,ıet. ~ 
rine göre, bir ecııebt 1~ ;,1 1' 
rikadan eşya satın 3 •rJİ)r · 
peşin olarak parasını '!' ,ı•• 

· "Jk'vel.l· el meli. Eşyaıuu mu ·ı. ıları••. 1, 

Bu s.efer, vazifesinden isti

fa ettiğine göre, demek, sela

mı, sabahı bütün bütün kea • 
mit oluyor. 

* Dün sabah Harem islcelesi civa
rında sahile 50 ı;andık kadar portakal 

vurmuştur. Bu Porlakalların fazla. yük· 
lü bir motörden muvaı.eneyi temin için 

denize atJldığı tahmin olunmaktadır. 

Kıorktu~an -buı;ıiine kadar sak- 1 ·ı 
landım. Şimdi teslim oluvorum!.• AVRUPA HARB N N 

da silahını teslime mecbur oldu. 
Dalı.a sonraları da bu suretle ha
reke< edildi. J<'ransı~l:ırın acındığı 
nokta şudıır ki 918 de g:ıliıı gelin· 
di, Almanyanın silahları alındı. 
Fakaı sonra çok geçmcdeıı Almau
yanın tekrar silihlanınasuıa gö~ 
yumuldu. 

lılardıın çıkıp yabonr. d<P'ı 
ne intikal etmeli, >·aJJ.' ıl•ği~ ./1 

Amerika malı oı:ıraJı.ı.JtıiilP1~1-
bancı m.alı olarak n• uJ;ıiP'' AHMET RAUF 

Sumerbank, t'lbıselık kumaştan 
halka daha ucuza satmak için, ma
lı, d<ı(:rudan kendisi sat:nağa ka
rar ver.miş. Ortadaki mutavassıt
lara, iş kalınıyacak. Bu, faydalı 

bir karardır. Zaten, İstanbulda 
birçok maddelerin pahall oluşu -
nun sebebi, arada, fazla mutavas-
5ll elinden geçmesida-. Bir mal ü
zerinden doksan dokuz kişi ka -
zanmak isterse, neticede. asıl müş
teri olan halkın lr.ay>hı büyük olur. 

BÜRHANCEVAT 

Muhtekir bir kadın para ceza· 

sır.a mahkuın edildi ı 
Bevoil:lunda Tarlahasında İSJ>iro 

kızı Eleni isminde bir dül<kiiocınınl 
15 kuruşluk pilleri 25 kurusa sat
tıi?ı anlaşılarak Beyoğlu adliyesine 
verilmiştir. Mahkeme. Elenivi ih- j 
tilcar suçile 25 lira para cezasına. 
mahküm etmistir. 

--<>--

Saklanan ve getirilen piller 

Tahtakale civarında bir kırtasi
yecının dükkanında pil sakladı~• 
ve m~terilerıne ·bunları Yalnız fe
nerle vermek suretile fener satı
sından isluadeve kalkıştıiit görü' -
l~rek hakkında taktbata ,l!eçilıniş
tir. Diğer taraftan şehrimizdeki pli. 
fabrikası randımanını iki misline 
çıkarmıstır. İtalya, Yunanistan ve 
Macaristandan da veni parti piller 
vola çı.kanlmıstır. , 

F.deltJ T efriba: 24 

üçük YavasGel! 
SELAMI IZZE 1 SEOES 

- RtiYamı görüyorsun?. Ne pa· 1 - Sana kulüpten. beziııde kazan-' 
rası?. dığund;ın kim bahsetti~ 

- Masanın önün<le durUP sav • - Bak. 
dm. sonra benim hediye ettiii'iın Cahit ııazeteyi kaptı. okudu. 
Cllldana k<1ydun, cebıne soktun. - Kabil değil!_ Dive söylendi. 

Cahit derin bir düsilnceve daldı, Sonra elini alnına ı?Ötürdü. mı -
hat.rlama.k için enerıı sarfe<liyoc- rıldandı: 1 
du: - Kabil. •. Kabildir... 1 

- Ben para getirmedim... Tekrar .1?:auteyi okudu. okurken 
- ı·a.sıı getirmedin?. Kulüpte kulüpte, masa basındabezig oyna· 

kazandın \'a ... Hem de en usta bir yan iki kisi .l!Öriir gfui oldu ve tek-
bczıııciden kal~n<iın . rar, dudakları titreyerek söYlendi: 

- O da kim? - Evet, kabildir ... 
- Kulüp azalarından biri. Gazeteyi fırlatıp attı. kansına 
Cahit sehadct parınaihnı kalbi- baktı: 

nm üstüne v ;rdu: - Paralırrı savdıkmı,ı gördün 
- Ben mi?.. mü? Nereye koydııın paraları?. 
Ca:hidin sesi ö~·Ie acı çıktı ki Jale - Cüzdanına. 

* Maden! mahrukat satışı da Sü -
mer Bank tarafından yapılacaktır. 
* Büyilk: Türk piri ~ir Nevayt 

hakk ında yakında bir ihtifal yapılması 

kararla;;tınlmı;;ı;t.ır. Baz.ı prolesirleri -

miz bu ı;airi Füzuliden de bıiyük ad
detmektedirler. * Dun; tCl.k~i saatleri bozuk olan & a-

rabanın şoförü cez.alandınlmLŞlardır. * Saraçhafıebaşında Amca Hüseyin 
pasa vakıfları evka" ·a tamir olwıa -
caktır. * Şek.er şirketi Avrupa ve Ameri
kaya goodereceği 50 talebeyi tefrik ~t
mi} ve bunların bir kısmının şimdilik 
Ankarada yü~ck ziraat enstitüsünde 
okun1alarını ten.~ip etmi~ti.r. * Milli korunma kanununun t:.dili 
için h.azırtanan kanun liyihası büyük 
mi.ilet mecl.i.iine verilm~tir. Bu yeni 
lAyiha Jle, ihtik5.r suçlarının ...uıdet ve 
Wr'atle takib i mümkün olacaktır. 

hatırlamıyorou. Hiçbir şey bılmi
'!<>rdu. O 11eceyi va.sıvan kendisi 
deı!ıldi, öteki idi. 

Birdenbire cllerinı Yüzüne ka -
padı, kendini bir koltuğa attı, iki 
bü,klüm oldu ve v~i bir sesle 
havkırdı: 

- Öteki•. Öteki!. 
Yumruklarını sıktı, boslui!a uza

tıp bir hevulavı tehdit eder ııibi 
durdu. 

Gözlerinde sımşekler çalavordu .. 
Birdenbire verinden fırladı: 
- Cüzdan nerede? .. Parayı nasıl 

kazandım?. Kulüoteki en usta be
ziı;ıci Şevkettir. Onu pek az tan1 -
run. 

Jalevi tuttu. kendine çekti. bağ
rına bastırdı. basını omzuna daya
dı: 

- ı\ ffet dedi. beni affc t ! .. Beni 
affediyorsun dei!il mi? .. 

- Affedilecek ne var Cahil? 
- Sana valan söYl<'diğim için 

korktu. vaptığına oisman oldu... Cebinde cfuıdan voktu. Nereye 
Şimdi Cahit sQru\'O:d:u: zihnini~- ~cüzdanı! Bunu da ha - j 
lamak- hatırlamak ~ ~ ~ tırlıyordu. O ıreceye dair hiçbir şey 

af diliyorum. Sana doi!ruvu. her 
şeyi oldul!u gibi itiraf etmediğim 
icin af dili yorun1. Sana, canım ııibi. 
canım kadar sevc!ii!im sana her şe
vi söyleomeliydim ... D eli olduğum 
halde. hasta ~ halde seni 

Demiştir. Hasan Karakuş tevkif e
dilip ceza evine ı;ıönderilmistir. 
13 ya§ında 6 sabıkası olan 

hırsız çocuk ! 
13 yaşmd.a bulunan Sait isminde 

bir ı;ocuk yasının küçüklüğüne 
ra~en muhtelif dükkanlardan öte 
beri çalarak 6 sabıka kazarunı.ş ve 
son bir vak'asından d<ılavı evvelki 
~n asliYe 6 ıncı ceza mahkemesine 
verilerek 1 yıl 2 av haı>Se mahkil.m 
olunmuştur. 

Bir arkadaş caribi 7 ay hapse 
mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel Eyüpte 
bir dükkanda ar>kadaşı Sıtkı ile 
kavl!D. ederek Sıtkıvı muhtelif yer
lerinden yaralayan Remzi isıni.nde l 
biri asli ye 2 inci ceza mahkemesin
de 7 av 6 ı?iin müddetle hapse mah
kum olunmustur. 

aldı~ıın için beni affet! .. Bunu val>
mamalıvdım. 

Jale kocasını baiTnna bastırdı, 
bir çocuk sevip okşar .ı:ibi sevip 
aksadı, vatıstırmai!a uğ;rastı: 

- Bövle söyleme Cahit. sen be
nim her şe~-imsin, aklın baoında. 
Deli dt>ı!ilsin. İvi yaptın da evlen· 
din. Seni seviyorum ... Seni bütün 
'kalbimle. bütün ruhu!"' la sevivo -
rum. Sana asılam Cahit. 

Cahit hıckırırnrdu. hiddetli hid
deth konusuyordu: 

- Doktor Şükrü beni aldattı. 
Anlıvamadı. Doktorluklan bir pa
ra dmez. Bir sev bilmivorlar. va
lan sövlüvorlar. •Hele biçareyi 
selli edelim. hem kimbılir, belki de 
ivi olur. diyorlar. Beni de tese.li 
etti. aklımın basında oldui!unu söv
lroi ... Amı1'1a ben evlerınni,,ecek 

obrsam intihar edecejfüni itiraf 
etmistim. Beni ölümckn kurtaııınalr. 
istedi. .. Eı!cr seninle evlenmesey
dim ölürdüm Jale ... Amma bana 
doktor: .Öl!> demeliydi. Benim gi
bi i1153nlarm sevme>ıe. mes'ut ol
ımağa hakları yoktur.. Ol:ınadığı 
da işte meydanda. 

(Devamı var> 

YENi MESELELERi 

Tecrübeuen 
istifade .• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

On sekizinci a..ırda Prusyauıu 

ku.nııu: bir kralı varmış .Fredrik 
isimli bu hükümdar gençli~>inde e
debiyat ile, (elsefc ile çok m""!gı.tl 
olur, dünyayı da kitapları ara>ın
dan görürınü~. Buna hoknrak o -
nun bir gün lıılıta çıktığı zaman 
filozof, insaniyetci bir kral olarak 
Jıllmct edeceğini ümit eden Avru
palı nazariyeciler varm1ş. 

Freclrik hükümdar old.ı.ktan son
ra ise büsbütün değişmi~tir. Kur
nazlığı ele alarak ko~u komşunun 
toprağına göz dikmeyi kitap şahi
felerine eğilerek göz nuru dök -
meğe tercih etmiştir. 

Freclrik kitap okumaktan büs-
bütün vaıgeçmi'j dej::.il. Fakat 
doğrudan dogruya işine yarıya • 
rafr ne ''ar-·, onu ok ua\.1 kftrlı 
bulmuştur. Bu itibarin tarih oku-
\.u . ., 

1 
~ 1' b"'-~4 i ...... ıuouüh.1>1 \'U• 

kuatmdan ilerısi için ders almayı 
bile tav•iye ediyor. Fredrik Al -
manlığı temsil etınektc gözönün
dcn a}'.rtlnu:yacak bir nüu1une. 
Çünkü· Almanın bir tarafı var ki 
şiirdir, edebiyattır, musikidir. La
kin bir tarafı da var ki hep döğüş· 
mek arzıı.su neriye sevkediyorsa 
onu yapmaktır. Fransızlar bir za
manlar çok zayıflannw;lar: Avru
pa lut'asında birinci NUııolyonu 
mağlfıp etmekte Prusyalıların bü
yük bir rolü var. Bu böyle olunca 
üçüncü Napolyon devrinde Fran
sanın kuvvetli bir zamanında ay
ni Prusya komşusu A vusturyaya 
hücum ederek Sadova harbini ka· 
zanmış. Katolik Fransa neden ka
tolik Avusturyanın böyle mağllıp 
edilmesine müsaade etsin?. Üçün
.eü Napol on Bismark Prusyasımn 
gitgide niifırımnu, kuvvetini art
tırmasına göı yumdu ve nihayet 
1871 de ona ınaillııı olarak Sedan 

Tarihılen istifade etlemiyenler 
de ,.ar. Fran~ızl:ıra göre üçüncü 
Napoiyon böyledir. 918 den sonra 
da aı·ni hal devam etti; diyorlar. 
Bu 8\CV7.U her tiırlü münakaşalara 
mü,aittir. Acaba tarihten ibret al
mak insanın her vakit elinde mi 
dir?. 

Geçen umumi harbin ileri gelea 
devlet adamlurmdan biri söylemiş. 
Kendisi birçok vekayi ve hadisa· 
tın içinde bulunmakla beraber 
Fransanın zaferinden sonra artık 
Avrupa tarihinin 914 - 18 sahne
sini düşünmeyi istemez olmuş: 

- Neden hatıratınızı yazmıyor
aunuz? diye soranlara verdiği bir 
cevap var: 

- Hiçbir işe yanyacnğına kail 
değilim de ondan. Çünkü bir baş
kasının tecrübeleri kendinden son
ra gelecek başkalarına umulduğu. 
kad:ır faydalı olmaz fikrindeyim. 
Her zamanm, her hidisenin tecrü .. 
besi ayrıdır. Ayrı ayrı insanlara 
göre tecrübe vardır. 

Su halde Prusyanın bir güo ge
lerek koca bir Almanl'a vücude 
cetlıınesinin önüne neden geçile
mediği izah edilebildiği gibi filan 
ııene uğranılan mağlubiyetin ne
den ilerisi için ders teşkil edeme
ıliği de anlaşılabilir. Vekayiin bir 
yürüyiişü var. Buna karşı geline
miyor. 

Sörii bugüne gell!mek lizını ge
lince söylenecek şunlar var: 

Bu se(erki Avrupa harbini ne
ticelendirecek olan zafer eski mu
harebelerin. semereleri gihi ucuz 
elde edilemiyecektir. Onun için 
dünyaya yeni bir sulh devresi a
~rkcn efkarda da bu s«lhun kıy
meti iyi~e anlaşılacak, kuvvetlinin 
zayıfa ikiolebk sat.ışnıasına imkan 
bn:alalmıyacaktır. Böyle bü)·ük 
harpler karşısında daima lıü ülr. 
tewHer Jıeolamelıt 1iz.ım. 

bu suretle Amerjko b .ı.Ii 
malın emniyet altındıı.ı:fl''~~. 
uli)eti altıııda bul< ~İJ,.,,·,p '~ 
Bulundurona, bunu ·v ~~~ 1 

ğe ugra~ırken. AJ11~rı !)~'~ 
tinin harbe girıneS• tcb , 

!ı" dır. ı,.aodP 
İşte Jıu bitıırailık #.' I~ 

İngilizlerl' kredi \'eril
01 17.Y~ 

ol.an ikinci ,,aziyctlıf· •Pi''. 
gi\tcrcnin AıııerikwY'.\j:i? r•~ 
parişlerin yekfınu .ırıu:. bO(o) 1 

!ara baliğ olmuştur. 1 
bab·,. 

yar dolarlık sipariştc•~gilt~ 
yor. Gelecek sene d; at d 1 

Amerikaya dört ını ~'' <• 
harp malze .. ı< i ,ıp• · 
bildirilmektedir. ıııı:il14 J 

Bu şartlar aıtıod•. i vr , 
Vaşington büyük elçı~ı 'ııı1fl':,,,, 
hian, Londraya y:ıptıg·fcSİ ,ri 

. t ~·aı• •"' . zıyare ten sonra .. ti fY ti' 
döner dönmez, vazı_> e di _.ıtı~~·~ 
lılara anlatmıştır. ŞıJlldi ~'(,••' ., 
lıların İngiltereye ~~r aiı: ~ri \ 
çin bir takım forınul!. 11dr"b e• 
te oldukları birkaç gıı b1eı' t 
şingtondan gelen )lar• .ıv'1 
laşılmaktadır. biJl'~dil 
Amerikayı 1911 h~~ fllş !' il'/ 

liycn en ehemmi.yel .;c ıı•• 1f 
mücadelenin netıc~:951yd1 •1,f~jl 
kımdan al:1kadar oln ıl'' b ,.- 4 
rika müttefiklere o p ,.ıı'rı;ı; 1 

ra ...ermişti ki'. Al'."~:;jıı 1 tıljıf 
kazanması, muttrf;l< octi<~ ~tfl • 
Amerikanın da hın 11,,lı ~ıf 
zararlarn uğrıy11r.alc• tict ,.c <' ,.., 
içine dü~mc<;i gihı 'J:ıııetİ~•· 
ti. Bu maddi alaka 1çıil 
be sürükledi. . 11 ~,e~·t ı/ıl 

· d ' in"' ""' •" Işte bu c.a r d' ,,,.. ,,.. 
ca.iiı bildirilen k~ ;ıiın ' 
dalıa ehem"1iyctlı 
hudur. -~1 - . ·•-ı '/ . . •-=rı ır- ı'lt" Bır un muı.~~.ı» .. eo' ~ 

vilayetine aürgıl~rıda ~ -
Unun bt'her ~ııv3 l(Ôıc"':V 

ihtik.~r yapan !1'?5 rırı 2 -11 

bir Trabwnlıı tuC'.'~ 5ii'1f', 
de'le Ordu \'ila\·cuııe' 
500 lira da aeır par• c 
kar.arlastırı l nı ıstıt· 



ı• 

~ ltalyanlar da 
' 'r' un an zaferini 

1· kabul ediyor 

J

llngilizler çok şid
detli bir ha va 
akını yaptı 

bt\lina 9 (A.A.J- Ati.na ajansı 
~J,t;riyor: Stefa;·i ajansı bcynel

-ıo'1•1 Dlatbuatm Yunauistanın. 
~ l •de ııariak muzafferiyetleri lıak

~llıda.~i he~ crmılı mülıal.ipları-
. n !ionrnek Ü7.('l"e bulunduğunu 
ı· ·~·•ktadır. nu iddia kıymetli 
~t· ıtira[ ve asikir bir ~·anJı~lığı 
r~•a etmekte<1ir. Çiinkii Stcfani 
~: nsı bu suretle bütün l'eynd -
tj'1••1 nıathtıatın Yunan mu•affe

ı t •tt!erinden heycranla bahsetti
~·· ılıraf ctnıektrolir. Bu da Yu-

:ı nluz:ıiferl,·l'1lcrinnı bir kıv
~-U nldu~uno. del!\let cıl~r. Ak~i 
tıı ~trdc dün~-a a ("(ell"rioın ıncv
t: t olınıvnn bir ilia c'ın lloıncr-

,ı ~~İni ya.pm~kla tophn ı:ıldırmış 
~ Itı~farını kahul etmek !arım ge-

d ı._ !'ih•n~ümul h~~ecanın •ön -
il···· te ltne g~lince son hnfla ?.qrfınria 

r ~ 1'€>.Yan eden Jıidi"elcr yalnız bu 
r ~t~·cl"anın sönnı~ine iml-:.tn bı -
~ _ıııaınakl;' 'kalmamış bit:ıki' hu 

, .1 t.'eanı arttıracak bir mahiyet 
ı .. tı·ı!>;tır. 
1 ~ l<'illıakikıı birhiri arknsındnn 

.'•ııı...ı;_ Avft•ar.ında, Delvino ve 
ı ~nİrinin Yunan kıCalnrı t-.:r·ı(ın

~~ ı:aptı ''e hu ktt'al:ıru-.111 l"og
\ <b'in garbhıc!cki ınühim ileri 
~•l<rtleri be~·nolmilol hcvt>Mlnı 

t •ı raddr-c_ine ::ötünnii~für. ti~ ~a
" '\'tıh("rİ TtnJ,·..:n r("..-rni tclıfi.YJ~ri 
~ı: hıı lı:ıkikatl sarahaten itiraf ct-

~~i~~~;ın vesika 1 

: h:ıki .. ati ortaya 
:: koydu 
o 
1 h,ttina 9 (AA.) - Atina ajansı 

trıvor: 

;r:ı llu sabah cıkan ıtazcteler Pindo. 
ı~ iıııhıncta Yunan kıt'alan tarafıncan 
~· il<; a edılmıs olan Julia ismindekı 

,_ ~ ~~ 1 .ncu Italvan dai! fırkasının dos
. J" iıı •tında lıulunan bazı !otograf
i ıl l(,~1 \'e gı.zlı veo;_ıkaları nesretmek-
~ ile ı,'tler. Bu vesıkalar İtalvanlann 
11 ~~ 1•nberi Yunanbtanı istil;iya 

ı•'' \> ı·.rtandıklarını i:obat etmektcdır. 
... - ""·k_ataroan birı ZI tesrinievv~ldc 
~~ 1l! ultimatomun Yunan hlikümet 
·~ () ·ne tevdiindcn altı gÜn evvel 
e ~~ll{,ra 1 {arfo İdiroti tarafından 

~ <rt~ alınan l?izli bir emirdir 
~. . 
l, neral bu emirde Yunan hudut 
~akollarına. bu karakoJl:ırın bu-

' 'ı\: duk!arı verlerden telılıl<e i~areti 
-.:'Mlcı :ne vakit bırakmıv:ıcak 
!l~ılct • taarruz edilmesini tavsivel 
""'ekte idi. 
~.l)ıg"r bir w•<'ka 26 teşrinievvel
~" c;..,neral Zar,in tarafından :!J ! 

eu Ferr<"ra fırkasına vazıJan b:r 
'- ·ı-dfr. Bu em rde bılhassa denil-
l'ktedır: 

r 4 1q •9 avdanberi bu sert Arnavut
,,. ;, k torıraklannda simdi artık ,·a-
l 1 ı,.,mıs olan bır hedefe varmak 

. n selamlarımızı ve l<:alplerimızi 
~ •>.ııJıvı,ruz. Bır tek Fasci-0 etra
#,, "<ta tonlanmıs olan Jtalvanlarla 
q,t '~.ıvu tfar simdi eözlerıi.ni Eoice 
ıı;.~ru ce,·'rr-i.s bulunmaktadır. 
ı,, ~ 1 ediğimız !!Ün ıtelmlstır. Mu -

!c-r olnıalı\,2.• 
"ı tfalbuL acıklı hezimetlerinden 

Londra 9 (A.A.) - Hava neza
retınin istihbarat servisinden teb
lıı!: edilmiştir: 
Cumavı cumartesi~ baifüvan 

ıtece sahil mii.dafaa tayyareleri 
Brest ve Lorient'deki deniz inşaat 
tezgahlan ile doklarını bornbardı
mruı ve buralarda yangın ve '.nfi
lakler tevlit etmışlerdır. 

Brest dokları üzerine yapılan 
taauuz si.md.i ye kadar yapılan bü
tün taarruzlardan şıddetli olmuş
tur. Denız mektobinın dört ccvre
siııde yangınlar çıkmıs ve derhal 
bıitıin lıcil~e alevler ıçinde k..l -
mıstır. 

N ı.şan alınan diğer hedefler ara-
sında havuzlar var:hr. 

1 
Lorient üzerine yapılan baskın 

esnasında havuzlar bovunca ve ha
,·uz'ar etrafında bulunan der.ız te-1 
sisatının bır kısmında 15 yanııın 
sayılmıştır. 

Fransa icin Al-
• 

manyaya tabi ı 
olmak imkansız! 

Londra 9 (A.A.) - B.B.C. Gene
ral Dö Gol, Suri) c ve ~ııuali Af:·ı 
k;1~ a hitaUeıı r~dyoda bir nutuk 
İrat ctnı . .:zt~r. Geuerul ga!~bc ınu· 
ka\.·cın:::ı irin lıcr tura.fta g"jzJirc 
[i'rar..-.ı7 1ar n j ttihsrlı tc~tkkül etti
gini. t .. rau. il için Alınanya ~ a tiıbi 

olnıanın ~n1 kUnsız bulundu~u.nu 
söylen1i'." ti.r. t\kdeniıde İtııJ~ anın 
zwy .flaın ası Fran~a ordu&unun yc4 

uıdeıı teşekkülii i~in bir {,,,oıtır. 

Si ma cür'eti 
kim veriyorıı uş ? 

Bcrlin 9 (A.A.) - D. N. B. aian
sı Cenevre mahrccile bildırılıvor: 
· Fransada çıkan Le Temps ızaze
tesı Hindicıni vazı;·eti hakkında 
neşr~ltı ·ıı bır makaled 0 scivle de- . 
mektedır: 

Bangkok hükümctinın buı?ünkü 
hattı lıareketınde Fran'ilz İmpara-
1-0rlui?unu her vasıtava muracaat 
ederek sarsmak ve birlğini kırmak 
istiven bazı yabancı nüfuzların al
tıııda kalmıs olması muhtemeldir. 
Fakat Sıvaın hükümetının bu ka
dar cür'etle kullandıi?ı bu müza -
heretınl ne ıaponvada. ne d<> b•şka 
bir Yerde bulmakta olmadığına <:a
naat ~etirmek ıcın Japon ıtac.cte -
lerının tefsıratını okun.ak kıifıdir. 

Yugoslav - Bulgar 
münasebeti 

Ilelgnd 9 (J\.A.)- O.N.B. Liub
liyana ( tni\·crsitesi talcbc!crı b~r 
bt:"yanuame neşredcı-ek. IJ·1lgar -
Yugo'ilav dostluk münasf"betleri
nin rll rınJcştirilrnesıne matuf her 
luıl'ekcte ıstikbalde de mÜ7.ahir o
lacaklarını bildirm~lerdir. 

aranhk yüznden 
ölenier 

Kopenlıag 9 ( A.A.)- Sl.•fani ı
jan5ındau: Işıkların karartıhnası 
~iı-zUndcn istlkaınetın ta\·ını hu -
susuud.a çekılcn nıiı küliıt dolayı

sıle heı: gece bırçok ~e;\·riısefer ka
zaları vuku bulmaktadır. F.vvelki 
CM• bu yüzden altı kışiııin oldü('ü 
endişe ile kaydcdilını&t•r. 

1, nra İtahanlar. Yunan.W.arın an
~>ın kendılerine taarrw: ederek ı 
t "navutluk tuprakl•z:na l!irdikle: 
~ ve kendılcrını n ıse harbe h ıc · 111-~illllııjflifll~PlııiP'd~lllli-.. lllı 
,,, ırJanma.mı.s o. !duklannı sövLe - Randevucu kadı 
'"~k ci.ır'etini gcistermıslerdir. ' nı 

Arslan, ıenbolik bir 
hayvandır 

tıı~~znrın dostu ve Kleopalronın 
1 1"1akbel "'iti;ı ~lark Autı.aıı, 
l: ""Sat nıı:lıart:~,esiuın crte!)ı guuu 
- ()ına~ a, ıki arslan kb~ulu bır cenk 

1 •abasile girmı~ti. Uahıli harp bu
~n şıddetıle devam edi)ordu. Ro
~ alılar, bu sabral.ır kraJla:rının 
1 ""ııln oldut;u arabayı bÜ)Ük bır 
h~\·rct ve korku ile seyrctrnı~lcr, 
ıı"?ıun )<•ni hır taz~ıke işareı ol-

··ııu pek iyi anloı11nşlard1. 
~.-'•">lan, Kartacada bir srmlıol· 
l ~- J\saletin ve cumerıliğin deı':l l, 
"vvet ve lwdr<!lin sembolü ı<\ı. 
~T•şhnr general ve siyasi Uam

~on, bir arslanı ok.şamak ce~ar~ 
~n1 de bulundnj;'U için mahkwıı e-

1 llıisti. 

lıı Ani bal mal:lôbiye1inden bir ı 
lıı lıddet sonra llammon, Kartaca-
~ arı Romalılarla anlaşmaya mec:-
~t etmişti. 

1 .\rslan. ~efkat ve merhametin 
~ll'ıbohide olmuştu. Yaşlı bir Rı>
~~lının anlattığına görr, Siraı;ü
~ l Meı:ı.tor, Snriyede bir anla
t!._Y~lenl.e yuvarlandığını, inle
·~ ıı;iiQııi.iştii. Biy_ülı. bir korlu& 

kuyuya sakladı 
( 1 ıncı sahıf•den dc.,am J 

bnmış çlaraL. bulmuşlardır. Gizli 
fWıu~ .) c>Juna hcnuı. duıı.ıııuş ıtJlan 
bu kadıu:n Her.aklı;\ u tarafı odan 
aleJoicele ku~ U)'a ~klıuıdığı :.ıınla
şılnıı~tır. 

Tutıtlan kadınlar muaseocye 
göntlcrtln1ıı tcr, licr.aklıya tl.ıı ad
Jiy('ye vcrilnıiştır. 

TJmL.İllJ\N.E Mİ . .CA.'iDEYU 
YERİ r.ıi:' 

Di~<'r taraftan Taksimde Lamar
ti.ıı C".:Jt!dcslade 35 uunıaralı /\~·ela 
aparlıma!1ın1n l.ıir daire\tnde ter
zilik )"apan Dc.spına ae Alarikanın 
terza~ncleı·ini gizli ra.ndevb. evi 
lıaline getirdikleri luıbtr alınarak 
bu folıu~ yuvası d.a dün mühür -
!eJ>nııslir. 

içinde kaçmak, uzaklasmak iste
di. Fakat hayvan yolun'u kesti ve 
ayaklarım yalanııya ha ladL 

.M.,ntor, arslanın pençelerinin 
lıirine hır diken battığ"ını gördü. 
Yavı. ça dık•nı çektı, ~ıkardı. 

Arslanlara aıt btr !,'Ok vak'alar 
clahn hıkiıyr ederin. Orta cağıla, 
anlon, ilahi bir semboldıi. Eskil~ 
rin rlv'!_7etme g-o~ nrslnnlar, yav
nılarını ölü dutunorı.r Bualar, 
ÜÇ ı\iıı SODl'I caııJanırlar. 

. - . ' . ' . ·. ' . ... .. -

De Gaulle 
donanmayı 
teftiş etti 

Londra 9 (A.A.) - Hür Fransa 
maı.buat servisinden teblii! edil -
mis tir: 

General de Gaulle dün İnıtiliz 
limanlarına ıtiderek yeniden teslim 
edilen hür Frnn51z kuvvetlerine 
mensup gemilerin ikinci filosunu 
ziyaret elıınistir. 

General ezcümle iki torpido 
muhribi ile muhtelif torpidoları 
devriye ve mayn gemilerini teftiş 
etmisir. 

General mCıtcakıben istikbalin 
l!enc deniz S'1bavlarmı vetıstir -
mekte -0lan hi..r Fransll;arm deniz. 
mektebini ziyaret etmistır. ı 

1Iür Fransızların rci3i gördüğü 
mükemmeliyetten dolayı o .< ziva-
de memnun k11lrnıs ,.,... Atniru? 
~Tuselier'i tebrik etmi.;tır. 

De Gaul'e Franıın 
miil!yctiııdeo iskat 

edildi 
Londra 9 (A.A.)- B.Il.C. Vi~i

~cıı bildirildiğine göre hükıin1ct 
Dii G olii n fı".ran;;)IZ ınilliyt"tindt!n 

İ:-•kat cdildiği:1i beyan etıniştir. 

Lo .. drada '\ u:- an 
esk r ai!eleri için 

i ne "'op!an:yor 
Londra 9 (A.A.l- il.RC. Bdc

diyc reisi I.ord radyoda l.ir nutuk 
irat ederek Yunan kıt'alal'ını nıet
lıetmi şti l". Hclt.::i~ e rel!';t Yunan as
kcrlerin1n ailf'leri irin hlr tencrrli 
Gstesi attığ·1nı bi\di;miş ve İngiFz 
halkını reislerini \'Cya ,,ğt lları
nı ka~ beden, yalıut da ,adecc ge
c;iınlerini ten1in edrn kiın'4!:ıln g..ı, -
bubctinden ıztırap d~ı y:ı u bu aile
lerin acısını bafifletrueğe davet et
miştir. * Çungking 9 (A.A. l-· Eski 
Çahar valisi General Şi!ıyusanın 
c3.mire itaatsizlik· su .. ·ınd.ın do -
layı idam edıldiği resmen oildıril
mektedir. * Kahire 9 (A.A.)- Polis yerıi 
ihtiyat tcdbırlcri cümlesinden o
larak Kahlrı~deki barları kapat -
mıştır. 

Asker gözile 
cepheler 
( 1 inci sahifeden dt>vam J 

tedir. Geri cekılme muntazam ol
sayd~ İtalyanlar. l!erilcrde tutuna
bılirlerdi. 
Ohrı gölünün şımal noktasından 

Permedıye kadar uzanan si.mal 
cephesınde ıse. ltalvnn mukaveme
tının daha şıddetlı o!du[!u anlası
lıYor. Fakat, son tcblığlcr ve ha·ber
ler. bu mıntakada da. Yunanlıla
rın sevkülcevsi ehemmıvetı hait 
bazı mıihım tepelen işıtal ettık -
lerıni bıldırıvor. 

Arnavutlukta, buııünkü cephe -
lerdcn icerı \•c doi!ru eıderı ıkı mü ... 
hım v<>l vardır. Bırı şımalde Ohri 
gölünıin en sıma! noktasından bas-
lıvarak Elbasana ve oradan da 
Drac limanına vasıl olur Diğer VQl J 

da cenupta, Ergırı'den ıtibaren Te
pedelene ve B~rat ıstikametinc 

~der. Ergır~ ccnuptakı yolıın bır 
anahtar noktas ırt ır. Cenuptakı Yu
nan ılerlevisı. ·bundan sonra. cok 
daha k-01avlıkla Tepedelen ve .Be
rat ıslikametınde ınkısal edebılır. 
Yıne cenupta. Yunanlıların evvetl:ı 
l!ıin ısııal ettiklerı Ayasaranda'dan 
Al'lonva limanına giden ve sahıli 
takıu eden bır baska vol daha var
dır Yunanlılar. bu v-0ldan cevırme 
hareketı ıçın ıstıfade edeceklerdir. 

Dıt?er muhun nokta da sudur: 
Yunan topcusu. Arnavutluktaki 
petrol mıntakasını ateş altına a
lacak kadar ıll'r!cmıstır. Ohalde. 
Itahar.!ar, petrol kU\'Ularını mu -
hafaza edemıvecek kadar perısan 
vazıvettedırler. 

Anlasılan sudur kı İn2ıliz hava 
kuvvctlerının Avlonva ve Draç lı
m.anlarınt boınbard1manları cok 
tesırlı olmakta ve !tal.Yaıılar cep
hedekı kıt'alarını k.olavl.ıkla lak
vı "e edememektedır. 

ita.ıvanların matı.eme zayiatı is>? 
müthıstu-. Bugi.ıne kadar. bu mal
zemenın 70 mılvon lıra kıvmetınrle 
mülum hır ''ekıln tuttui!'u haber 
verılmektedır. Bunların yerme ıse, 
derhal venıl~rı konamıyor. 

Esır, ôliı ve varalı olarak insan 
zanatı ise az deilıldır. 

lt:ılvanların Arnavutlukta, ~n 
l?iiz:de k•t'alardan mürekkep 17 
fırkaları buluııduıiu tatunın edili
vor. Yunan harbının basındanberi, 
bu fırkalardan en az besı. muha - ı 
rcl>e sahasından cekilmı.ı;, harp dışı 
ed.ilın.İ$tir. 

• 

SON24SAATf 
içindeki 

1 Hadiseler 
(Bu yıızının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerindea 
alınmı:;tır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALA TUB 

İtalya ordu ve donanma erkim 
arasındaki manalı istifalar devam 
ediyor. Kral tarafından imza edi
len bir kararname ile, çekilmek ar
zusunu izhar eden donanma erL..inı
harbiye rei>i ve Bahriye Nezareti 
müsteşarı Amiral Doıuenico Ca
vagneri vazifesinden affedılıni~tir. 
l'. erine de Amiral Arturo Uiccardi 
tayin eaılmiştir. Filo kumandanı 
Anıiral İnigo Campionc douann1a 
erkUnıharbi;ye ikin~i reisliğine, fi
lo kmmındanı Amiral Angclo Yac
hino da donanma kumandanlığına 
la~ iu edilm iş tir. 

YUNANLILARIN :\1ÜT ... LEA 1 
Atinada çıkan Katimciini gaı;e

tesi bu hau"elerdeıı bah>odorkcn 
diyor ki: «İt~!~ anm öledenbcri göz 
dikmiş bıılunduifu 1''ran~" top -
raklarının bir karı~ ı nda bir •~ 
İtaJ.)·an 11~!.ier i ~·ok.tur. Trablu~ -
gnrpteki İlal)an ordu u JH1>ır 
huö.ut.iorına yı_:;ılmış olar.ık dur
mak ın<>r 1 nri~eliodcdir. Habcşis
tan-laki l ta lyan ku"'ctlerini.n ir
tibatı dn kesilmiştir. 12 ada aki i.
tal;:ın kıt'aları sıkı lıir a?;i.ı;.kaJa J 
alınrıı ıştır. Arnavutluktaki Jlalyan j 
ordusu is(" darmadağtn olınu~tur_. 
ATİNA AJA:N!ol. lN TEFSiRi 
Atinu ajansı da şunu sO!r li..iJor: 

·Bir ay nıuharebeden sonra :\olu -
soHniniu varJı~ı netice, Duçenin 
etrafındaki mü>hel dı.nağlardan 
ayrılmak istediğini \e · llal}ada 
askcrl.:::rle faşistleri ayıran çukuru 
her gün biraz daha kazmakta de -
vanı ettıbrini lsbat etmektedir. Dun
dan anla§ılıyor ki, l\lusoliui, ayni 
zanıanda diktatör ve b'-4 kun1aıı ... 
dan olacaktır. 

Lo;,JitANIN r•AXAATİ 
Londra, italyadaki istıfaları ga

yet uıüiıim teliikki etmekte ve bil
hassa Badoglionun isil'asıııı i.'ılu -
soliniuiıı nüfuı. ve itibarına bir 
dubc olarak l:abul etmektedir. 
Faşist partisinin zacı meydana çık
mı~t<r. ~tareşahn şimdi istiia ct
mclde Arnavutluk muharebesine 
kaybolmuş naurile baktığını söy
lemiş olmaktadır. 

YUNAN HARBİ 
Diğer )andan Yunan kıt'aları 

iler!eyi ine muvaffaki.-etle d~vam 
ldİyor. Resmen bihlirildiğine gö
re, Erigiri şehri de zaptedilmiştir. 
Kilise çanları, bu zalPri te;'it için 
durmadan çalnıakt1.dJr. Dctvino 
~cbri de dü:ınıüş, bu n1uharebeler
de bir çok Halyau esiri alınıuı~tır. 
Esirler !!<asında İtalyan zalııtlcri 
de vardır. 

Ayasarandadan Pr.,ıııediye ka
dar olan hütün cenup hattında İ
talyanlar ric'ate devam ediyorlar. 
Mühim miktarda her lürl..i harp 
malzcn1c.si hrakıyorlar. 

Daha .ı;.imalde, Yıınanlıl,w. şid
detli bir mukavemete maruz kal
dJkf-:.ın ~onra srvkulccyşi ehenımi
yeti haiz bazı tepeleri sünıı-ıı hü
cuınile almışlardır. halyanlar açık 
şehirleri bombardıman ~Ji~ orlar. 

Yunanistanda nıcvku( b_u ınan 
277 ~ivil İtaJyan esirh"?c mukabil 
277 Yunanlının iadesine te~ebbüs 
edilu1h~t ır. İtalyan sivil esir kafi
lesi Bclgrada hareket etnıiştir. 

HARP HARİCİ YAPILACAK 
Loııdrada çıkan Observer ga

zetesinde Garvin şunlart yazmak
tadır: ·İtalyayı harp harici kıla
rak mihveri yıkmak niyetile ilk
bahara kadar ve ha:t.ırlıklarımız 
tamamlandığı takdirde daha ev
vel, Akdeniz veya Afrikada veya 
hor ikisinde hirden ka 'i harekete 
geçmekliğimiz lazımdır. 

Nevs Kronik! gazetesi de baş
makalesinde şunu yazı3 · or: «Arna
vutluktaki vnziyclin ümitsiz ol
masında i'ki amilin saik olduğu 
tahmin edilebilir. Balkanlardaki 
Aln1an propagandacıları, Alman -
!arla Tiirklerio İtalyan - Yunan 
ilıtilfıimı sulhan halletmek iste -
diklerinı <öylemektedir .. 
BİTLER NELER ISTEMİŞ? 
Yiııc Londradan gelen bir ha

bere göre, Bitler, Musoliniden, 
ıniistakhcl İtalyan harp ekonoıni
sinin ve harekitın idaresini t:ıuna· 
ınen Almanyaya bırakmasını iste
mi ş tir. Bu maksatla Alman deniz 
suba~·hrı İtaly•n filosunun ve bii
tün İtalyan limanlarının kuıno.n
dasını ele alauklardır. İtalyan 
milli bank•sı kontrol edilecek, İ
talyada bir na•i erkanıharbiyesi 
me,·cut olacaktır. itulya, Fransa
ya karşı ileri sürdüğü arzulardan 
vazgeçerek, bnna mnkabil miiş -
kül:ittan kurtulmak için Alınaıa -
yad•n askeri yardım görecektir. 

1'iııe Londra)·a göre, Ital)a bn 
teklifleri kabul etmez ·e, Akdenbı 
harbıne devam için kendi kuvveı.. 
!erile valnız bırakılacaktır. 

BUWARLARf'.'I SİYASİ 
FAALİYETİ 

Taymls ~.uetesi.nin Sofya mu-

İtalyanlar son 
bir denemeye 
hazırlanıyor ! 

(Bll$11<alcaleden devam) 
ııin )tısıra, Kanal ve Şarki Afri • 
kadol..i Jngiliz masteınlekelerine 
ve Akdenizdeki adalara şiddetli 
hücumlar yapması; Trablustaki ta
arruz orf1usunun harekete geçmesi 
beklenebilir. Bu arada Yunan cep
hesindeki vaziyet de İtalya için ye
niden dikkate şayan bir mevzu ına
h' "tini alabilir. 

Böyle bir mahiyette, İtalyanla
rın Adri!'atikten istifade edem~ 
dikleri takdirde Arnavutluk cep
hesine yeni kıtaat geçirmek ütere 
Yugoslavyadan bazı talepler:le bu
lunn . aları ihtimali de derpif olu
nabilir ki, böyle bir vaziyet IU.lya 
için Balkanlar cephesinde son koz 
sayılacağı kadar harbi bütün Bal
kanlara yayacak tehlikeli bir t~ 
şebbüs de olur. 

Herhalde, bütün bn hadiseler 
İtalyanın vakltsiz, lüzumsur, ha
zırlıkc;o1z ve stoksuz olarak harbe 
girmi~ ve ht'saplarında kat kat 
yanılmış olduğunun bir d 0 1ilidir. 
Şimdi İtalya bu kusuru:ıun, bu 
hesap lıt.!a'1nın daha fecie ve da
ha \ahinıc gitmen1e~ini ö.ılemek 
azn1!a rl.e görünmektedir. 

ETIUI İZZET BENİCE 

Lor.dracla otomobil 
kazaları 

Londrada otomobil kazalar.na 
c:n;r nesredilcn bir fatatistik çok 
savanı dikkattir. Geceleri şehri ka
ranlık bulur.durmak d-Olayısile sev-, 
rüsefcr vukuatı düşman tan•are
leriııin l!elınesi ihtimalinden dolayı 
artmıştır. 939 ilkkanun avının ra
kamları pek a,cıklıdır. Bu av zar
fında 1,155 kişinin öldüifü l!Örül
mfü;tür. 938 ill<kiinıın a) ındaki bu 
kazalardan ölenlerin miktarı 683 
kişi imiş. 1939 senesi zarfında btı 
yüzden ölenlerin mikları 8,270 kı
sidir. Vukuat sövlemeile hacet vok 
ki en ziyade vava ,..;;rüyenler ara
sındadır. 938 de otomobil ve sair 
vesaiti nakliye kazalarından ölen
lerin miktarı 6,5ll9 imİ.5· Bu hal İn
l!ilterede son derece hassasivet u
vandırmıs ve bu islerle meşgul tes
kil.it tarafından be~annaıneler nes
redilerek vollarda emniyetin te -
mini istenmistir. 

babirinin bildirdiğine göre, Bul
garistanın Tü.rikye elçisi Kirof 
Sofyaya gelmiş ve hükuıneille gö
rüşmeler yapmıştır. Bulgar hükil.
meLnin Türkiye ile bir yakınlaıı
ma planı hazırlaıııakta oldugu YI' 
Bulgar sefirinin bu plaru gelecek 
hııita Ankaraya tevdi edece~ zan 
ed.ilıııektedir. \.ine İngiliz gazete
sine göre, plan, hudutta toplanan 
Türk ve Bulgar kıt'aları ınesclesi 
de dahil olmak üzere Türkiye ile 
Bulgaristan arasında mevcut me
seleler.in heyeti wnuıniyesine ait 
bulunacaktır. 

SOVYET ORDUSU HAZm! 
P..öyter ajansının Moskovadan 

Ö~'l"endiğine göre, Sovyet ordtı er
kiilll araslllda bazı yeni tayinler 
yapılmı~lır. Orgeneral Grigori 
Stern Uzak Şarktaki kıtaat ku -
mandanl1ğına tayin edilmiştir. 

l •eral Popo( birinci ordu, Ge
nerıu Serkiyel de ikinci ordu 1..u
mandanlığma tayin edilmi~tir. Ge· 
neral Stern, 1938 de Uzak Şarkta 
birinci ordu kumandanı bulunur
ken, Kbalkhigol muharebesinde 
japonlara karşı bü,·ük bir zafer 
kazanmış!~ General Pop.,f birinci 
ordudaki hatıratını anlaltıktllll 
sonra demiştir ki: 

•-Herhangi ıerait dahilinde o
hırsa olsun, icabındıı harbetme&'e 
ve her düşmanı yenmei;e lıazırı:ı. 
Jlalibazırdaki vazi) et luu-~ı!ın<la 
ordıuuu•un tAıkemmül ve kuvve -
tjnin artması için mütemadiyen 
çalışıyoruz. 

FRANSADA NE OLUYOR! 
Fransa başvekil muaviai Lavııl, 

Berline yapacağı seya!ıatteıı va:v 
eeçmj~tir. Fransız hükUmcti, Pa
ris sabık askeri kumandPnı general 
Henri Dcnetzi Suriye fevkalade 
komiserliğine ve askeri kuvetleri 
b111;kuınandanlığmı tayin etm~tir. 
Almanyanın ı•ransaya yaptığı Z 
bin tayyare inıtli siparişini, Fran
sız hıikfımeti reddetmiştir. 
MACARİSTAN - YUGOSLAVYA 

Macar Hariciye Nazırı Kont 
C!<ak~ oin yarın Belgrada gelmesi 
bekleniyor. Yngoslav - .Macar do .. -
lnk paktının bu ziyaret münase -
betile inwılanacağı tahmin edil
mektodir. 
Siyamla Fransız Hindiçinisi anı

sındaki hndut miisadcmelui her 
gün devam ediyor. 

İngiltere ile Almanya arasında 
hava muharebeleri devam ed.iycw. 
İngilizler dün Doseldorfu, Alınuı
lar da Bristolti bombarılıınan et
mişlerdir. 

---~O<>---* Londra 9 (A.A.)- a-aı 
Dö G-01 dün akşam Londra radyo
sunda Suriyede n şimal Afrih
sındaki Fran9ız kuv..etlerine hi
tıı.lıen bir nutuk ı;öy iami;tır. 

Dünkü maçların 
nctic€sİ 

(Birinci sahifeden devam} 
İkinci maç Galatasaray - Bevoğ

lusoor takımları arasında oldu. Ga- 1 
latasaray ibtün bir ovun cıkarm~
sına rağmen galip gelemedi. Bun- ı 
da hiieu:m hattının ve bilhassa Gün
düzün cok mühim rolü oldu. HJ
cum hattı, daima topu a\ agında e
zerek birrok fırsatların kacmasma 
sebep oldu. 

Birinci devrede Salahattin firi
kikten gü«el bir l!<>I ··aptı. Fakat 
Bevo.itl uspor buna kısa bir fasıla 
ile cevao verdi. Ovuı:ı bu suretle ne
tice dei!işmeden devam ettı ve mac 
1 - 1 beraberlikle bitti. 

KASlMPAŞA 3 
TOPKAPI: O 

Bu maçın ilk devresi tarafeynin 
biıtün 2a·fretı.ne raIDncn nrtıce ve
remem.is ,.e (0-0) bera.bue bitir -
mistir. 

İkinci devrede Kasımpasalılar 
daha canlı bir oyun çıkardılar. O
nuncu dakikada Ali birincı, yedi 
dakika sonra da Havri frilcikten 
QOk sıkı bir sütle ikinci !!Ölü attı. 
Kasımpasa takunile Saidin avağıle 
üçüncü savısın1 da vaoarak saıw.
dan (3 - O) galip -0larak ~vrıldı. 

FENERBAHÇE: 5, 
İSTANBULSPOR: O 

ÜYuna Fenerl:'ı ak.n le ba>landı. 
On dcirdüncii dak:kada l jcumları
na d"vam e~ekte olan Fenerliler 
Esadın hasım müdafaa! en~ n t.opu 
wrla sokmesil~ ilk ııolü katar mı$ 
oldular. iki dakika sonra da Nivazi 
{(eriden aldığı toJ)U sıkı bir şülle 
istanbulsoor kalesine soktu. Otu
n·ncu dakikada Küciik Fikret cok 
vakından takımına üçüncü tıolü 
kazand1rdı. Bir dakika gecmeden 
Basri de bo.mba l[ibi bir sütle buna 
dördüncü ro!ü ilave etti. D vre 
ooylece (4 - ()) bitti. 

İkinci devrede Fenerliler dahn 
zi) ade Jıak..!r.1 o ·namağa başladılar. 
Ahncı dakikada Niyazi besinci ıı:ö
lü vaot~ ve netice dci!ismeden mac 
(5 - O) Sarı-Laci\"ertlilerin galibi
vetile sona erdi. 

BEYKOZ: 3 

• VEFA: 2 
Oyuna Vefa basladı. Sulhinin 

hafif hır burun vuru.sile ilk ııolü 
kazandılar. 

Otuzuncu dakikada Y esil - Be
yazlıların alevhine çekilen bir kor
ner Bevkozlu Orhanın avai\'ile t,op 
Vefa kalesine girdi. Vefa kalesinin 
çok sıkıstıib. -Oir anda Sarı - Siyah
lılar soliçlerinin sıkı bir şüt.ıle mai!
ltibiyetten galibeyete gectiler. Ve 
devre (2-1} nihayetlendi. 

tkioci devre Vefalıların akınile 
basladı . Beykozluların canla basla 
kalelerini müdafaa ettikleri bir sı
rada ileri bir pas alan Şahap to1>11 
sürerek V<>fa kalesine kadar indi. 
Cektiği sıkı <Ütü Vahit kaNıla.Yım 
di!rken ters bir vuruşla kendi ka
lesine 90karak takmıının vazive -
tini büsbütün tehHkeve soktu. 

lst. Levazım Amirliği ıahn-\ 
alma komisyona ilanları j 

122, 100 ve ayrıca 30.000 kilo klıru 
ot a',.acuktır. PJzarhkla elu·"' ı · 

10/12/940 sah gi.inu uat 14.10 n:, Top
hanPde Lv. Amir:...gi satıla1mn k\.lt,i~

yonunda yap1.:ıeaktır. I t ... klilerin tl'

minatlarile belli saatte kot ..sJı·ooa r.cl-
mel\!ri. 115til 

-·· 
9.000 adet bakır karavan3 alınacak

tır. !vfüteahhit nam ve hesabına pa

zarlıkla eksiltmesi 10/12/940 531ı ı;tü

nü saat 15 de Tophanede Lv. Am,r..-ıği 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tabıni.n b~~li 36.C\OO lira ilk tcnlinatı 
tı 2700 liradır. Nümunesi komisyonda 
görülür. İstelr.lllerin belli '"13\te komis-
yona gelmeleri. 

1 
Deniz levazım satına/mal 

komisyonu ilanları 1 
29500 metre teldon teli 2.5 mim lilt 

300 adet Fincan 
30 • Kuru sahra pili 
10 • Sahra pil. büyük 
6 • Çantalı sahra telefonu 
4 • Masa telefonu 

2000 kilo Yu~ 
'.!4 adet Sofralık tal.ta 2.5 ,.< 20 -<3 

4 • Baglama taht.o! 3 !OX4 
16 • Sıralık lnht.ı ~.5x.~OX5 

300 • So ra ıcin ,-ına 5 sim 
270 • Sofra .cin \'ida 3 s/rn 
68 metre Sofra ıç,n a rn:r 3 s/m 
55 > Sofra icın <lc:nir ~ s/rn 

1310() metre Çelik izoleli kahla 
120 adet Fincan No. 7 ccıvata 

.maa somun• 
2000 kilo l\lan(!a! kömurü 
5000 • Odun 

15 • Alabana feneri 
70 adet Ay:ıkka.bı okçe !as 

tıC- 9 '8 
30 > Avakkabı ökre listıl\i. 

No.16 
20 çift Kısa kor.·lu liıı.t.k ciz

me No. 41 

Yukarıda cins \•e mikt..rl~ ı va
z.ıli eşya ma!romen.n her bir ka
lemi ayrı ayrı 13/ 1. kanun/940 
cwna günü saat 14 den itibaren pa. 

zarlıkla alınacalctır. 
İsteklilerin ıbelli gün ve saatte 

komisYonda hazır bulunmaları. 
.11557. 

ZAYİ 
İstanbul mıntaka liman reisli -

ğinden 77 numaralı reis sehadctna 
mesini uyi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskistnin 
hükmü yoktur. 

Mehmet Çelik 

Müessif bir irtihal 
Vaızı şehir Eyüplü Hoca llfönip 

vefat etmiştir. CeoaU!•İ ) arın ki 
salı günü saat 12 de Eyüpl~ki h:ı
nesinden kaldırılacal<tır. 

l\levla rahmet eylesin. 

Otuz besinci dakikada Sulhi sıkı • 
bir sütle ikinci ııolü vaptı. Bundan 
90nra her iki tarafın da sarfettiği Beylerbeyinde bir hırsızlık 
ııavrete ral'!men netice deilismedi. Beylerbevinde Camlıca soka~n-
Ve ovun böylece (3 - 2) Be~ da 26 numarada oturan terzi Mus-
ııalibivetile sona erdi. lafa Şekercinin evine hırsız girınio 

• ve bazı eşyalar çaldıktan sonra 
İsta!l'bul kız mektepleri Volevbol kaçmıştır. Zabıta meçhul hırsızı. 

ille !ıeveti baskanlıifından: __ ar_am __ ak;...-ta.....;dır.....;. ________ _ 
9/XIT/1940 pazartesi günü Eini

nönü Halkevi salonunda yapıla - Dil} Tabibi 
cak maçlar. • Ratip Türkoğlu Saha kıomi~ri· M. Saver 

Isık lisesi -Camlıca L. saat 14 ' Adnııı: Slrkeetae vı,. ..... olell sll'Ul 

İsl Kız lisesi - Kandilli L. saat 1 blrlnei kal Ne. 21 
H.30 Hua,.eae oaall: Öft<Alen oonra 14-%1. 

.. . ~ ... 
\ As~eri . Fa~r~ala{. · satınalma Komisyônü ·--~- ııanları .·, 

• • ~ ' Jf •. ~ ot-~. ~' ..,.. . l • ""; • .,.,... ,, i. .... ..... 

3000 kilo sadcyaiı 
5009 > me.rd.mek 

10000 > nohut 
20000 > b'""1r 

IOOO > sabun 
Tahmin edilen bedeli •22.400> !in olan }'Ukanıa enak AK~ 

ı1 fabrikalar Umum müdü.rliliti Kerl<.ez Satın alma komiıi,.onwıca 24/12/940 sa
lı günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasJZdır. Muvakkat 
leminat .1680> liradır. Teklif meirtuplonnı m<'Zi<Qr ilinde saat 14 de kadar ko. 
mls,.-ona vermelui. c:l1556> 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 1,Ietme 
U. İdaresi lJanlan 

Muhammen bedeli (4000) lira olan 10000 adet küçük ve 20000 adet de büyüle 
hasır süpürge (19/12/1940) pertembe günü saat (10,45) onu kırk beşte Hay
dıırpoşada Gar binast dahilindelti kom.iııyon taratmdan açık elcsillme mullle satın 
alınacaktır. 

Bu işe Jirmek istiyt>tı.lcrin (300) liralık muvakkat temin.at ve kanunun tayin 
ettiği '-enikle birlikte eksiltme ıüııil N..a1iDle k.ad.ar kombyona müracaatlan 
lizımdır. 

1 

Bu işe ail prtnameler lı»mioyondaıı param: ol.aralı. datutlmalcladlf. (t 1391) 

San'at aleminin werlerini elle rinde tutan iki bü~k Yıldız 
CHARLES BOYEK - CLAUI)ETTE COLEEllT 

Bir tek hnih da birlcsti. 

DUŞES PETROVNA 
(TOVARiÇ) 

Perşembe akşamı AL 'de 



'"-801' TELGRAF- 9 lt.l • 

1 lataabul Vakıflar Direktörlüğü fıutan 
Pey 

llC:ıy•eU akçes( 
L. K. L K. 

171 IK 12 80 Çarşıyılı:ebhıle Uneuoi\u • · ı ı.ı. 1111 J.'lo. lu dil-m 1a -

nıartn 5882 

too oe ıs 00 Carfıyiltebirde Bessam Baenect1•r ..... lmda 77, 71 Ko. 1n 

Yazan: /.kenti.,- F. SERTELLi No.62 dükldlmn tamamı 7028 

•22 M 12 00 Çarşambada Eski Oebecil>Slı yeni Te91cilcafer mahallesinde 

Sizi saadete götüren 

PUDRA 
RENGiNiZ 
Hangİ•idir? 

AVRUPADA HARP DEVAM EDERKEN 
Tatlı yiyip tatlı konuşmağa 

H AaCdsnımyadBaE vK 1 R 
Hükumet o kadar gafildiki, Balkan harbi baı· 
lamadan beş on gün eYvel yüzbin kişilik ordu- .ı? ıo • IO 

Manyaszade ookağında u;a atik ıo2 cedit No. lu üç odalı ahpp 
Mamulatı. yenecek tatlı şeylerin en iyileridir. 

lıanenin tamanu 7028 

Çaqıyılı:eblıde -~ ham ookaiın<la 25 No. hı dtlkkAnın 

Aleni Tetekkür yu ternis etmişti. Bu gaflete, düşmanlarımız 
bile ı•ıırmıştı J 

lt2 • 

•10 111 

tamamı 7183 
16 00 LAielide e.ıu Mollalı:eslel yeni Kemal- mahalleoinde ~

lıan üst katta 30 No. lu odanın tamamı 103T7 
aı oo Çarşıyılcebinle ırnrkçlllt\l'de Rebi.iye hanı alt katta U No. lıı 

odanın tamamı 7193 

Refikımun QOlc dır sevir eden 
tehlikeli hastalıh.m Ha~arpaşa 
intaniye hastanesinde pek bü:villt 
bir sefkat ve hazakatle tedavi eden 
insaniyet ve şefkatin timsali çok 
k:lym.etli sertabİ'P dahiliye müte
hassl6ı Bay Galip Ataç ve sayın 
bakteriyo!Qe: Bay Vasfi Öne;rerdem. 
dahiliye mütehassısı Bay Feyzi 
Ençönol ve asistanları Bay Niza -
mettin Alo;ı, Bav Hilmi Yalçına re
fikam ve ibütün ailemizin ebedi 
minnet ve sükTanlarını arzeder, re
fikamın hastanede bulunduğu te
davi müddetince ııösterdikleri kıy
metli alaka ve yardımlarından do
layı bashemsire Fridd Üie hemşi
re Zehra. Neriman. Kadriye, Fir
devs, Halideve ve bütün hastane 
memurlarına tesekkürlcrimin ibla
i!ını muhterem gazeteniroen istir
ham ederim. 

o zaman. biz - kıymetli bir. er- ı 
kiınıhari>imizin teşrih ve tesbıt et
li;ii ııft>i - Jurık dökük kuvvet -
leriıni:zle, talim ve terbiyeden mah
rum redi1 fı-rkalarile Bulgarlara 
taarruz edecek yerde askerimizin 
toplanmasına intizaren geri cekilip 
bütün iı::uvvetimizi (Er.gene) nehri 
etrafında tıop!ıyacaktık. Bir tuttuk, 
hiç bir işe yaramaz kuvvetlerle. 
hemen baştanbaııa bize karsı isyan 
ve ihtilal eden MakedonyaYı, Ar
navutluiu dört bükümetin askerine 
karşı müdafaa etmek istedik. 

Otuz beş sene evvel bir kwnan
darumızm. Şıpkanın talihsiz fatihi 
Süleyman paşanın "1.1 mustahfaz 
askeri hakkında yaz<hi!ı şevleri ve 
muhakoeınesi esna5111d·a söyledii!i 
sözleri bütün hatırımızdan cıkar -
drk. Ordwnuzım en büyük kuvve
tini askerlikten anlamıvan redi! 
kıt'alarile müstahfazlar teskil edi
yordu. 

Bir taraftan da - bu tarihin af
fetırniveceiti bir hatadır - yüz bın
den fazla nizam.ive askeri harbin 
ilanından pek az evvel terhis edt
livordu. 

İlk (Konıaııova) hezimeti. btınun 
daha evvelden ııörülm"'k k•bil olan 
ibir neticesi idi. 

Bundan sonra (İşkodra) ve Yan
ya) müdafaalarımız da faydasız ve 1 
neticesiz kalrnıstı. Oralarda dö
külen Türk kanının bir katresi ·bile, 
tazmini kabil olmıvan büyük bir 
zivadı. 

8-MI • il U Kumkapıda eski Muhsinehalun yeni Saraç İshak mahallesin
de Şokir elendi çeşmesi ı;okağında eski 9 yeni 15 No. lu 81 
metre muarbbaında bulunan arsanın tamamı 904 

Yukarıda yazıh emliik satı.lmak üzere (15) gün müddetle açık arttırmaya çı
karılmıştır. İhalesi 12/12/940 perşembe gilnil saat on be&te icra edileceğinden 
isteklilerin ÇembcLitaşta İstanbul Vakı!lar Başmüdiriyeti Mahhil~t kalemkıe 
müracaatları. (11215) 

Hasılı en mijhim kuvvetler bir s o L 
taraf;an israf ediliyor ve daha öte- F o :. .... A R 
de zaptiye neferli<!inden yetişen 
tecrübedide (!) bir adam ufacık 
bir kuvvetle, red1ften ve müstah- .,. b' . . 1 

fazdan ibaret bir askerle düs.rnan .,,u ı nncı 1 

or,dusuna karsı göm:leriliyordu. Bu Kan, Kuvuct ve ı"ştah Şurubudur ' 
eibi ııarabetlere hiobir memlekette Y fena renkte 

kullanır hiçbir harp sahnesinde tesadüfe-
1 
'!!·~~~~~~~-~~l~le~r'.:_~ec~z~:ı~n~e~d~e~b~u~h~ın~u~r:..·~~~~~~:!~lli 

dilemezdi.> ;. 
Fena ren '<te bir pud

l Kadıköy Vakıfiar Direktörlüğü Ilaa ları J 
1
ra. vuzünüze .·mk.akvbai-Görülüyor .ki. bu bir harn del!il. I 

baştan ba~a garabetler. fecaat ve j 
rezaletlerle dolu bir kör döı'ffişü idi .. 
Beyni de vücutları ııibi uvusmus 
birkaç pinti. koskoca bir milletin 
mukadderatile, varlı!!ile oynuyor
du .. Ve mes'ul olmuyor. kendilerin
den ufak bir hesap bile sorulmu -

l anmıs> ve cır ın ır 

.. .. . · ı·d 1 
1manzara verir ve sizi 

Beykoz kazasının Gumüşsuyu Mevkunde kaın Bezmı5lem va 1 e su -ıd h nnl .. te . E 
.. · · · · · k · 1 d d ·tt· 1 a a y_,ı ııos rır. n tan vakfındHn olup vakıflar mud.irıyetiı1c nıt olup Incır arıye!>ı ıu u u ı ısa- af. k . b l 

· .. .lh · 1 muv ı renJ?ı u ma-
linde lebi deryada merlnun Yahya beyefendi zade Ismet efcr.aı sahı anesıne ... . .• 

. . . . 1 1. • . bed "elnın veııane caresı, vu-
muttasıl hoca tahçc" . demekle arıt ban c hc.....,değının es e ı c .ın ı oı en " .. .. .. b' t f 

• • . • . . - d zunuzun ır ara ına 
K::ınlıcok mukat.."ıası ;,ır.ızis!ndcn olan cebel esfelinae vfı.kı karıyeı mt.'!zkurc en b' k d·~ t . . .. . ır ren ve ıger ara-
Sultaniye ç:ıvırına mürur olwıan tarika ve andan car ı bı yesara mutevcccıhan f b k . ,_ . 

~ ı ına as a ren.r. pu.._:ra 
ta-ikı n1ezkür ile McLit köyünden deryaya cart olan dereye ve and~n dcrei mez- tecrübe etmektir. Bu 
ktire ile Abdullah p.:lsa val::ıfından Mezit köyü 'bahçesi demekle arif bahçeye ve tecrübeyi. Tokalon pud

vazifemiz aaraısız ve bitaraf bir ·ı andan derei mezküre He değirmen mukabelesinde olan derei mezkôrenin münha- rasının. veni ve cazip 
eörüşle .fı~diselcrile tetkik obiekti- rif mahall ine ve anJa..'i canibi yemine müteveccihen yine dcrei mezk:Ore bent renklerile yapınız. Bu 
finden 2ecirmek ve vnen aksettir- başı nam mahalde vd.kl zikrolunan Mezit köyü bahçc::;i arazisinden tarla sını- veni renkler ~ayet mo-
ımekten ibarettir. rına muhazl rr.aha1le \'e andan canibi yesara mtiteveccihcn mezkür tarla ve d.ern •Chromo.scope• 

yordu. - Neden? - bunun cevabını 
tarihe bırakalım .. O versin. Bizim 

Yarbay 
Doktor Muhtar Davaz 

DEVREDİLECEK İilTİRA BERATI 
«Tabı işlerinde varakalam be:;leme 

usulünde ıslahat> hakkındaki ihtira itin 
İkhsat Vekftletinden istihsal ed.ilnıi.ş o
lan 26/7 /938 tarih ve 2620 No. lu ihtira 
beratının ihtlva ettiği hukuk bu.kerre 
başkasına dC'vir veyahnt icadı Türki-

yede mevkii fiile koymak için sa1'1hi _ \!!\!!!!!!!!~~{!!~!'!!!!~~ 
yet verme teklif ediln1ekte olmakla bu ~ 
hususa fazla malümat edinmek isti -
yenlerin Galatada, Aslan han 5 inci kat\ 

1-3 No. !ara 
HAn olunur. 

Binlerce kiloımetre uzunluğunda 
bir cephe üzerinde ve hükümete 
karsı ilitilal çıkaran bir halk ara
sında muharebeyi kabul etmek çok I 
düsünmek veva hiç düşünmemek 
lazun ııelirdi. Mesela harbin bas
langıcında Bulsıarlar sabile en ya-1----

ııJevamı vor) yine mezkiır b:ıhçe arnzfsi~den b~ğ sınırlan ile atik ?en~eğe ve. andan mezkQr : ·_ıakinesi sayesinde ~..:a
hendek ile fundalık cebele ve andan mezkür he:ı.dek hiza.sile Cf'belı mezk'Or vasa- rı~-tırılmı.stır. Si.hrcimiz 
tına kireç kuyt~ >u nezdinde set üzerindev3ki hendek misillU katıreı tarikine v~ bir e:öz, hemen kusur
andnn eanibi yesara. nıünharifen tariki mezkür ile tariki merkumun hoca bahçesı ,suz bir itina j}c renkleri 
fevkinde olup bahçci mezkUreye muhazi Jnahalline ve andan yine tariki mezkür il~ in ti hap eder ve artık 

Gumüşsuyu der0 sini arzan katederek karşısında diğer cebel e~ie~ine :aki Ar- •·rnakyail~nn~ıs· ı:nan-. 

kın bir noktadan ııecen iltisak hat- 11'-~?~W.l!:"l';~ 
tt- ı kesrnis olsalardı. Rumeli ile 
muvasala ve muhabereye imkan 
ka mazdı, o zaman oradaki kuv -
vetlerimiz mahsıır bir halde bulu
nı•rdu. 

En evvel hatıra ııelebilecek as
kni tedbirlerden biri. ordumuzu 
toplu bir halde ve müdafaası kabil 
olan bir nok-ıada bulundurmak ol
malıydı. 

Sırbistandan, Karadağdan ve 
Yunanistandan yüriiYen orduların 
:r.: ,;terek taarruzları karsısında 
ve hükiimete karşı isvan eden bir 
halk arasında kalan Osmanlı ordu
s._n un kolav kola v Bulııaristana gi
rcmi veceiiini, Bul!!arların bizden 
cok evvel düsünmüs olduklarında 
~uphe yoktu. 

Rumelideki Bulgar hudutlarımız 
- Edirne tarafları müstesna olmak 
üzere - hemen bastanba.şa Rodop, 
DesPOt ve Rilo müselsel daltlarile 
mahfuzdu. Buralarda büvük ve 
kat'i bir muharebe yapılamazdı. 

Diiier taraftan da Bu4!arların, 
bütün kuvvetlerini kendi hudutla
rır:n en açık yerine, yani Edirne 
Üzerine sevketmeleri ve buradan 
da - muharebeyi biran evvel bitir
mek maksadile - Rusların vaktile 
\' aptıkları gibi, İstan bula doğru 
vuklerıroeleri ihtimali kuvvetliydi. 

• Bız de bu sıra.da. arkadaki kuv-
vetlerimizi ııetirebilmek için, ilk 
za:nanlarda geri çekilecek ve yal
mz Edirnedeki kuvvetimizi bıra

-kacaktık. Daha doi!rusu Makedorı.
yavı müdafaa dei!il, ba.stanbasa 
tahliye edecektik. Bulııarlar mai!
lup olduktan sonra, buraları Yeni
den fetih ve istila etmek isten bile 
olma:odı. 

Biz. düsman hücumuna Jı:endi 
memeketlimizde deiti], adeta bir 
düşırum memleketinde, etrafımızı 
a~ilerin, ihtilalcilerin cevirmis ol
dueu bir verde muntazır olduk! .. 

navut bahçesine muttasıl olan hendeğe ve andan mezkılr he!'":.dck ılc kıreç oca- zaray~ nıha~ et ver1r. Cı_lt ııe ga-
. h 11 d . ta k. ,·et ııuzel bır tarzda ımtu:ac eden 

1648 m 18? K•/s 123 Kw. ğına mürur olunan torik! anan kat ıle Taşaltı nam ma a e ve nn a:ı rı ı b .. ~- . . d t t b·• b. .. t 
· - - · · t d 'k. h a ğ ~ k(\r hen u pUA.Ua a e a a ıı gı ı J:!O• e -

T.A.P. 31 7 m. 9 tfi:; K"·/s. 120 Kw. JT'E'zküre muh~,zi me~ntlık cebelı v.ac::a ı~ a vu. ı en c ~e ve an -~n ~ez - ·ir. Tol-: alon pudrası hu..:::usi bir 
TA Q i n 7om Jj! . Kc/s 20 Kw dek ·ııe cebel ba!5sında mcşatlık ıttısaUndc kam mezkur hende). canıbı ulyasına I d h·ı· d K k.. -·· .1 · · · ..,, · · · · · . . ~ . · usu a ı ın e • roma ·opugu • ı e 

- - -- , • dan fundalık den.ıniındcn yine hendek ile lebı deryada t.::ırıkı;ım uzerınde .... 
18 00 P 1 'e an . . . . . ı« h d k il .•r :stırılmıstır Bu sa,·ede bu tun Saat . roıtram, ve n1em e - vflkl yar b~ı:ıına ve andan can1bı yemıne muteveceıhen yıne mcz ur en e e .. b k 

1 
. _ 

ket saat ayarı, 18.03 Mı.izik: Radvo kire"'"i tıırık~ıne ve andan tariki mezkür ile lebi deryAda v~kı Topt:'lşı tabir olu- rı~n ~ad ıt a ırdve_,, ne
1 

'a<!ffil ur ve 
k (İb h . o·· · 'd 1 " . · · k 1 r:ızf'ar an ne e rnz a ter eme -caz or ~trası ra ım zgur ı a- ruın kebir t;;ışa ve andan canıbi yesara nıüteveccıhen lebı derya ile zı ro unan 1 k t•· . .. t . lm . H 

resınde) 18..40 Müzik~ Ince saz fasıl, J·ınet efendi sahilhanesine muttasıl hoca bahçesi benricT.ıı. esfclınC' mUntehi veı PO ba 11 .cndn m~Tcekssı1r 
0 adı. e-

" 
1 ~ • • • • • od men ugu en o a on pu rasını 

1915 Jlluzık· Havaı\.en parcalar m hdut olup hududu rnezktlre dahılındc k~ın kıre(' ocakları ve d rılJan ası ve\ " '- ed T . ·- 1 · · .. . ~ 'l'Cruuc 1 nı:r . en1nızın ~uze -
(Pi) 19 30 Memleket saat ayarı, kıre,..rilcr çalıcılannın mutemekkın oldukları oda ve harap kasır ve kahve oc<.1gının t -· . . k . 

• • • .. ... • • ,..o:; l!Iını e:vr~ ce sın1ı. 
ve ajans haberleri, 19.45 :Müzik: nr.:'lları ve bostanlar ve çayır ve fundalık ve mer'a minelkadım Sultanıye n&m 

Dalga Uzu n luğu: 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Tek ve rnüstcrcl: sarkılar. 20.15 mahal denıC'kle marul diye vakfiye~~ndc yazılı olan arazinin vakıflar idare~i na
Radl'O J?a7.etesi, 20.45 Müzik: San rrıına tapuya bağlannıak üz~re tahdidi y~n~!acağından bu era~i _d~hi!in~e bir hakkt 
solo _ Soprano Bedriye Tüzün. t:ı.!'arrut iddia eden var ise 2/12/940 tacıhınden 2/1/941 tarıhınc krıdar Beykoz 

( · f k t'l ) 21 00 M .. 'k tapu sicil memurluğuna müracaat eylemeleri ilfı.n· olıınur. • !« 11590> 

cSellüloz pudrası imaline dair ısla

hat> hakk1nd<:ıki ihtira için İktısat Ve-1 
Pıyano re a a ı e , . uzı : 

Dinleyici istekleri, 21.30 Konuşma, 
21.45 Müzik Radvo orkestrası (Şef lıtanbul Mıntaka L\man Rei~J j :';i ndea : _, 
Dr. E. Praetorius1 I. W. A. 1-fozart: Mendirekler için lüzumu olan 2000 3 m taşın mübayaa ve gö.~terilen yerlere 

Küçük Flüt ve harpa icin Koncer-

1 

döktürüımesi kapalı zarllarla eksiltmeye konmuştur. 
to. Solistler: Fr. Schönfeld ve Tahmin bedeli 11000 lira yüzde 7,5 leminaıl muvakkate 825 liradır. 
Hanny Seidler. 2. E. Grieıı: Norveç İhale 19/12/940 per~embe günü saat 16 dadır. . . . 1 dansları. 22.30 Memleket saat avarı, Taliplerin bu işlerle iştigal ettiklerine daır en az ıo,oon lıra1ık ış meKttıplan 
aians haberleri; ziraat. esham - ve mall ve tüccarı • vesaik ve teminat makbuz veya bt'lnka nı Pkt~ınlari1e birlikte • 
tahvil.at kambivo - nukut borsası mühürlü zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar G lal "l t;' Rıhtını üze
(fivat), 22.45 l\lüz!k: Cazbant (Pl.) ı rinde İstanbul mıntaka liman reisliği .alınalına kon;,yonu rei> t 'no tcv<li etme-
23 25 - 23.30 Yarınki pro~am ve 

1 

leri ve sartnameyi almak üzere riyaset idare 5e!liği.ne müracaatıarı iF1n olunur. 

kapanış. (11481 1 

Şehir tiyatrosu ~--·-"' Yeni l(azanç ve Muam .. J; ~ 
İSTIKLAL CADDEsiNDE 
KO,lt'Jİ KIS1\llNDA 

Bu akşam s•at 20,30 da 

DADI 

$ehrin her tarafı··a otobüs temin 
ed.ln ıstir. 

Dr. Hatız Cemal 
LOK..l\'JAN HEKİM 

DAllİLİYE MÜTE>' \SSISI 

1 
Divan,·olu 104 

Wua.yene saatl.-rL 2,r; - 6. Teı: %%398 
- -

Vergi kanunla rın:ı göre 

Cef r t·'akkı d a Te:vs>1e«-.r 
İsinıli brö:•ürtintiiz cıknustır. Per kif:ıpcıd:ı bulunur. Bi.iro

muzdan da ala) ilir ııiz. Fiatı 25 kuru~tur. 

Lıuıail I ;il'lli Af~ar - Heeap ve Tt'rciim" Büro~u 
Mey<lanctk - Gü, elhan - TELF'FO'i: 23406 

~~~ 
:Sahip ve ne§riyatı idare ed;;n Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Basıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

kô.letinden istihsal ediln1iş olan 19 ilk-

kftnun 1938 tarih ve 2718 No. lu ihtira 

beratının ihtiva ettiği hukuk: bu kerre 

başkasına devir veyahut ic;;ıdı Türk.i

yede mevkii fiile koymak için sal:\hi-
yet verileceği teklif eJılmektc olmak.la 

b:.ı hususa (azla malümat edinmek isti-

1 

1 

y nierin Galatada, A~lan tı:-.n 5 inci 

kat 1 - 3 No. ı~ra mürac:_c eylemeleri_ ! 
il:ln olunur. 

t:t< "!•rr 1 USI ile..- ı 1 
ZİLKA'LE 2 inci TEŞRİN 

9 26 

1910, A~ 12 .• Gün :ı :4. Kasım 32 
9 Biri ıı rikanını PAZARTESİ 

Va :Citler ··~" · 
Eıani 

Sa.. Da. s,,. Da. --
Güneı 8 13 2 32 
Ö~le 13 06 7 25 
İkindi ıs 28 9 47 

Aksam 17 41 12 00 

1 
Yatsı 19 19 1 38 

İmsak 6 27 12 46 

Lira 

1 2000 - 2003.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-.. 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

15 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

' 118 20 - 6000-

Türkiye İş bankasına para yatırmakla yal
nız para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliini_i de denemit olu ;unuz. 

&-.ideler: 4 Ş•lı&I, ı Ma-

71" . 1 Aiuslos, S ikıncl

teşrtn larlhl•rlnde .. ...,ılır 

Kumbaralı ve kumbaralitı 
hesa.plarmda en az elli U· 
rası bulunanlar kur'a.ya 

d&hll edilirler. 

~ıııı, 
==,._,------======================================================================================================================~ ıı~~ ~ 

tiği sırada zuhur eden şiduetli bir fında .Nova kalesine tam sekiz bin du ile Türk sahillerıne ıc_ »Üz et- ettiği otuz parça harp gemisile da- toru Şarl zannedivordU ~~ 1l' ı., ,----------------------\' 
YAVUZ SULTA S~ i 
H~lif el~r Diyarında 

No. 66 Vaun : M. SAMI KARA YEL 
~ 

150 parça gemi ile hücum 
Türk donanması buradan da ha

reketle .Arlene ve ondan sonra Ze
bit iskelesine uğradı. 

Bu sıralarda Emir Ahmet na -
mında bir şeyh buralara müstevli 
olmuştu. Bu şeyhin gizlendiği ka
le sW<ı bir hücum ile zaptolunarak 
gailesi bertaraf edildi. 

Ve bundan sonra Yemen viJayeti 
Bıyıklı Mehmet paşa zade Musta
fa beye verildi. Burada tamam bir 
ay oturuldu. Yemen vilayetinin 
idari işleıi yoluna konuldu ve mu
hafazasına asker bırakıldı. 

Bu işlerin itmam:ndan sonra 
Suleyman paşa Ciddeye geldi. Pa-

şa Hac için Ciddede donanmadan 
çıkar ak Mekke ve Medincye gitti. 
Bundan sonra Mısıra döndü. Do
nanma da Süveyşe geldi. 

Paşa, Mısıra ge !dikten sonra is
tanbula hareket etti. Süleyman 
p~anın bu mühim seferde vuku 
bulan h etleri padişah nazarın
da hüsnükabul gördü. 

Padişah. Süleyman paşaya we
zir pfıyesi verdi. 

Preveze muzafferiyetinden son
ra, Barbaros Hayrettin paşa An
derya Dorya donanmasnm firara 
muvaffai< olabilen kisrr.'nı aramak 
üzere Korfuya cioğru hareket et-

ftrtıııa miınıa,;ıle Avlonyaya dön- ıkı yll:l gulle atn ı. ~t:r. mek üzere Venedık sahilin< kadar ima İspanya sahillerini tahrip ve Reislerin, BarbarosJar~ııı'''~~ı;' ~, 
mcryc mecour oımuştu. Kulelernen baıdarı Türkierin gelmişti. gayret ederek Türk satvetini o sa- yavaş vavıış Cezaır uz ııe' 1 )-

B u e0 naoa Amıer) a Dorya dah ı eluıc >("~'''"" İspanyoılJr wger ku- ltaıya ı;ahillerinin büyük bir hillerde kemali şan ile göstermek- kiJ.mi§ti. Hadım .Hasarı ı4 \; 
maiyetiııdc'.:i gemı!er .. Nave u- kitre ılLıca Ntıleroc J e aman ve- kıs.mı Türk pa<llşahının elinde bu- ten geri durmamıştı. sayıyordu. . gı;ııd~9dı' lı 
zerıııe Ju,;üp, muhaltzıarının gaf- rilııııyerck o kule de Türk erleri- lunuyordu. Düşman donanmaS'.I Hatta Hadım Hasan beyin müt- Imparatorun Cezaıre .. ı ~·t I~ 
lcti sebebile bu haleyi istifaya mu- n~ıı elıne düştü. Türk sahillerine hareket etmişti. hiş taarruzları karştsında impara- harp donanması üç yu ~ 
rnflak clara~ içine altı bin ııdcr Yapıla:ı umumi ve şiddetli bir O esnada Barbaros Hayrettin tor Şorl daima korku içinde bulu- mürekkepti. .. .,.ısr 
muhah koyarak oradan İtalya hücun la kuleler zapt ve düşman paşanın yetmiş parça kadirga ile nuyordu. Bu miktarın yuz klcı-di· I 
sc.lar.na çekilmişti. kılıçtan geçırıldi. Be. muharebe Türk sularını muhafazaya çıktığı,. Hasan bry, hücumlarını daimi nevinden büyük gerııı ııı J<~J' 

Kışın 1;elmesi bu kalenin geri müddetınce Anderya Dorya Bar- nı haber alan düşman amirali ve bir surette ve fasıla vermeden Düşman donanrııasııı a oe 1 
alm;lıa.sına engel olmuştu. Bu se- barosun üzerine gelmeğe cesaret kuvvetleri kwnandaru derhal dü- düşman üzerinden eksWı: etmiyor- danlığmı Amiral porY ;t,I ~ 
beple bu kale ilkbahara kadar İs- edemedi. men kırarak kaçtı. du. etmiş bulunuyordu. idsf~j3<4 11 
panyolların elinde kaldı. Barbaros, tahrip edip yıJctığı ka- Barbarooun namı düşmanları tit- Düşman, İspanya sahillerinı mu- Amıral Doryaı:ıı.ıı ge~'.9 1t 

İlkbahar gelir gelmez Barbaros lenin ye:ine yeniden bir kale inşa retiyordu. İtalya sahillerinden ka- hafaza ve müdafaa için baştan ba- di' rt yüz parçaya yakı~~e~j!J 
Hayrettin pruşa, yüz elli parça harp ile yirmi altı kıt'a topla tahkim çan ve uzaklaşan düşman hiç ol - şa kuleler, ·kaleler inşa etmiş ve b~ka bir çr·k da 1<ar9 ~ı.ır · ~ti il.; 
gemisile Akdenize çıktp, doğruca etti. mazsa bir intikam almış olabil - gece gündüz ikame olunan nöbet- Kara askerini nıeŞ 11 erı vı; d l 
Nave kalesi üzerine yürüdü. Bundan sonra kalenin etrafın - m.ik için Cezair vilayetinin fethi çiler vasıtasile teyakkuz ve inti- Dorya gibi İspanY3111 p.,·fl" 

.ndall 
Bu kale Kalaro körfezinin met- da bulunan Venedik hükümetine niyetile ol tarafa hareket eyledi. bah üzere bulunmağa mecbur ol- hur kuımandanlaru, d 

haline hakim ve iki adet büyu .. k ait şehirlerin kaffesini askerlerine İmpara1ıor Şarlin Cezair üzerine mu•tu. u..lıde etnıi•ti 0a 
' ... . nndaslll . pi)' 

ve müstahkem kuleleri havi olup yağma ve tahrip ettirdi. hareketine sebep olan bir başka İşte, bu iki sebepten dolayı im- Avalosun kum"'· bal<i>ı jJI • 
yeni kale manas:na olan Kastel Bu suretle Anderya Dorya ve madde dah11 vardı. parntor Şarl oonanmasını Cezair bini zırhlı süvarı ve eJli b 
Nova namile maruftur. İtalya tam manasile cevabını al- O dahi Barbaros Hayrettin pa- üze!ıne tevcih etıınevi ve Hadım ve topçu olmak üzere . 1<ııl' 

Hayrettin paşa, karaya otuz ye- mı.ş oldu. şa Cezairden İstanbula cağınldı- Hasan bevden intikam almayı dü- vard,. nıütlııŞ ,/.' 
di top, ve bir miktar deniz askeri Türk imparatorluğu Avu.•turya ğı esnada bu vilayetin umuru ida- şünmü~til. İmparator Şarlin mak- Görülüy3r ki, bU ııalY:> 
çıkararak kaleyi muhasara etti. ile muharebe halınde idi. Almanya resine. kendi mensuplarından Ha- sadı tamamile Cezairi almak ve vetle Amiral L'.}otY 8 vetı'.' 

Tam on dört g.;n mütema<!iyen imparatoru ve İspanya kralı be- dım Hasan bey isminde mtıktedir Türklerin ayağını buradan kes - lerine gelememı.ştl. ro5u~ ~~6· 
şiddetli top ateşler:le tahrip ede- sinci Şarl Avusturva kral kav - bir zatı mamur eylemişti . . mek, bu suretle eskisi gfüi yine Daha garibi Barb3 do~~~-
rek acılan !_'edikleı den yaptığı hü- makamı bulunan biraderi Fe;di- Hadım Hasan bey dahi hengamr Afrika sahillerine ve Arap h~kim- n:ırçadan ibaret olan ,.,sı 
cumlarla kulelerden baztlarını nıında '1ıtıaven~t cl•rak üzere bü- memuriyetinde kadirga ve küçük krine rükiimran olmaktı. dan kaçnuştı. cvevaıı>' 
zaptetti. Barbaros on dört gün zar- • yıik bir donanır :ı ,.e büyük bir or- harp gemiler:nden tertip ve teçhiz Almanya ve İspanya impara -


