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..................... b. Jfe. u En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sülpn~: 
BTSM İZZET BENİCE 

12adaya 
ıiddetli . 

birhacum 
lngillz tayyareleri 

Stampalya adasın· 

umhuriyet Bayramı 
sevinç ve neş' e içinde 

devam ediyor 
dakl tayyare UssU- Ed. d k · · d B ı 

nü bombaladllar ırne e ı meraaım e uıgar 

Şiddetli infilak- • subayları da hazır bulundular 
• 

İtalyDlara Ese deııizintle inmek iıfotlikleri Selanik ,ehrinden iki görünüş lar oldu 'ıi 
garlar aıkı 
·, imtihan 
çiriyorlar 

ilk Yunan 
tebliği 

General Metaksas 
bir mesajla m~ka
vemet €den ordu-

yu tebrik etti 

''Düşmanı imha 
ediniz,, 

Atina 30: ( A.A.) - Ya
nan orJusa haf kumandan • 
lıiının ıebliii: Halil oeoiır. 
topcu laralınJan himaye edi
len kuvvetli diifman miilre
:ıeleri, harakatı evvelce tes
bit edilmif olan plana wörc 
Jnam eden lııtatımı.za hü
aım etmiıtir. 

Garbi ınalu:ıtlonya_ da~ IHl

ziyet Jeiif'llemiııir. 
BASVEKİLİN ORDUYA 

MESAJ! 
,Atina 30 .{A.A.) - Yunan Baş

veltilı M4rtilias, hbıdutta harbe -
den Yunan kıt'alarma aşabdakı 
mesa u J!'()ndermistir: 
cTopra~mızı ve mukaddes vur

dumum müdafaa ettı~nızden do
lavı. sıze en hararetli tebriklerimi 
.rönderırim. 

Adlarınız. büviik haıı> kahra • 
manlannm adlan vamnda altın 
harfler le vazılacaktır. 

Yunan sefiri 
Sovyet 

Hariciyesinde. 
Moeltova 30 ( A.4.) -

Moakor•adaki Yıınnn U!

liri c!~n llariciye Komi -
•erliğine gelerek, Harici
ye Komi•erliği Baımiifa
viri V için•ki ile görüı -

,_m_u_"ı_t_ür_. _______________ !I 

Bir Fransız Ge
neralı daha Dö 

Goll'e iltihak etti 
Londra 30 (A.A.) - Fransanın 

mai!lUbıyetinden evvel. Fransız ve 
İngiliz somalisindc müttefi:k kuv
vetlerin kumandanlı.i!ını ifa etmis 
olan General Jantr\on lLon<lra\ a 
eelmis ve hur Fransız kuvvetleri 
umumi karargahına stitımistır. 

General Jantivon. hür Fransa 
gefi ~eral Dö Gol'ün davasına 
ıstırak e.ttıelı:ıi bevan eylernist:r. 

MÜNAKALE VEKİLiNiN BEYANATI 

Londra 30 (A.A.) - Amirallık 
dairesinin neşretti~ bir 1ebli§:e 
'2Öre. On iki adadaki Stampalya a
dası. Akdeni.ı.deki İnsriliz filosuna 
bri'lı tavvareler tarafından mu -
vaffakiveUe bombardıman edil -
mistir. 

Bu adalarda bulunan deniz tav
T11releri üssünde hasarlar yapıl • 
mışttr. İn~iliz tayyareleri adavı 
terkettiken sonra dahi !:?Örülen gid
<ieli infilaklar hasıl olmuştur. Çok 

miktarda vabınn ıbambaları atıl
~ı bildirilmektedir. 

İnı?ilizler hiçbir tayyare kav -
bctmemislerdir. 

Boyacıköy'de 100 İngiliz Kr.~11.~m 
yatakll deniz has- lsm~t lnon~ne 
tahanesi yapllacak L>n!ı!~~~~~)-
Tophanede büyük bir denizyol

ları binası, lstinyede yeni 
doklar inşa edilecek 

Türkiye Cuml•ıriyetinin vtldönü
mü münasebetile Maieste Kral 8 
ıncı Jori. Cumhurreisı İsmet~ 
JJilne su mesajı ll&ldermistir: 

cTür1cit1emn. Cumhurit1etimn ,,.ı 
döTtümünü kutladıQı buqünde, za. 
tıdlmize ve büvük Türk mil~ 
vüttkten 14'1/Qı 'Ve seldmlanmı 
aönderir, ıizin ve büvük Türk mil-

Münakale Vekileti; denizcilik Dii'er taraftaıı halen ıparea parca ! letinin saadet ve reta.h icınde 114 • 
men1Uolanndan ve deniz *1lerin- binalarda dai'ıJuk bır surette ç~- ıam,mzı ccında.n dilerim. .. • 
den haslalananlarla .bıunlann aile- hsan deniz :yolları merkez servıs- • - --.-_w'"rrtt;r- -.. -.. • 

•--'- ·1 Bo .'-2. ..._ _ ~ ... - ..wwı lerinin ı.cıuaVl erı acın 'V8CULV • Jerinı bİT araya toDlıyaraJt ışlerİn 
yünde bır cdenız bastanesı. tesis daha sür'at ve sühuletle cereyanı Sarhoı bı·r Aıık 
ve inşa etmeli kararlastumıstır. için Toohanede k~ndı arsamız ı,i- U 
Münakale Vekili B. Ali Cetın Kava 21erinde modem btr deniz yolları 

ADkarHa Cmnlaui7•t' 1-yruu m inwhetile 1apdaa mensbnÜ• 
lld bdllta: heller Atattbklta ma ...t 'hummada Te merasime 

sl4er lerkea <Y- ı laell ....... , 

KAÇAKÇILIK AZALIYOR 
SıJihlannız •vesinde, veni bir 

Yunanıstan~ 91!l"efi her z.nan<tan 
büyük bir Yunaıftstan mevdana çı
bcaktır. 

Bu mücadelede Yunanistan val
nız deuildir. 
Du.-ıanı mahvectiniz, wer ai

zındlr. Zafer ıizı beklivor.• 
KJ.BRISTAKt YUNANULAR 

ASKERE YAZILIYOR 

ıerek bu hastane ve jlerek Deniz unn.mıi idare binasının insası dü- aevdi~i '-ı•ın 
vollanna ait diter ıbırıı isler icin ·· ülme:kted' 5 il "" T k • t - 1 • 
=~~..ı:~:..r::ı~~ ::!:1ı!:':~~':..ı~·ı~:' evini taşladı 8 ıp mo or erıne 

--~- hastan · Bo .1...:: mirde daha küçük veni doklar inşa G d I 
~e~t delll3 esı.'..a~:~; edilecdini. ve buralardaki ame - ece yarısı sev a ısı ya- telsizler kondu 

Kıbns 30 (A.A.) - Kıbrıstaki 
Yunanlılar ana vatan iıcu1 miıt:ade
lede umumi bır arzu aöstermek • 
tedir. 

biivü:k bır arsa üzerinde vaı>ıtacat k'cr icın ven: " 11 ,.. a ı:.yırune kalanrp Adliyeye verildi 
ve ?iiıı vataklı mükemmel tur mü- 't.rlC'rı nmek1 .r•ı r \aı;,:!acağmı (Yazır. 3 tın.cü atıhifeü) 
amese halinde bulunacaktır. ' da söv lemıstır. !Kas~ K ülahsızkülhan so- , -i'ilili-ııiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

Dün yapılan bir tezahürde btr 
cok kımseler askere kaydedilmek 
üzere. Kıbrıstaki Yunan konsolos
.bane~ıne müracaat etmişlerdir. 

Kıakanç bir dfık Genç kızları fuh
aevgilisini ağır şa sürü:=leyen bir 

yaraladı kadın tutuldu 

kak.ında 5 numarada oturan Ahmet ı • 
kızı :Muhtereme ayni &0kakta 9 
numarada mukim Mehmet otllu 
Nasuhı ı!ÖZ koymuş. Fakat Muh
teremden lavıkile- vüz ıbulam~ 
tır Buna kızan Nasuhi 2ece sar -
hos olmus ve saat vinni üc bucut
ta kapıva da,·anıp bilahare aem
lisının e·r.m ve pencerelerim tas-

Di~er tezahürouler de ellerinde 
Türk, Yunan ve İnı?ihz baVTak • 
ları olduı?u halde sokakları dolas
mışlardır. 

Amerikanın 
vereceği karar 

Abanoz sokağmda 
feci bir vak'a 

(Yazıs1 3 üncü sahifede) lamıstır.. Nasuhi vakalanmıs ve 
adlıveve verilmistir. 

Vaşington 30 (A.A.)- Ruzvelt 
harbin son inkişafları hakkında 
Harıcıye Nazırı Kordel Hal ile 
görü müştür. Bu mülakatta bita· 
raflık kanununun Yunan - İtalyan 
harbine de teşmili ve al1tcnkJan.(j 
bloke l:'dilniesi nıeseJesı gö~ü~ül
mÜ$fÜr. 

' 
Bevo~lunda Aıbano~ sokaümda 

12 numaralı ı.?cnel evde çalısan Mu
al!:ı ısmindc 2cnc "'-' snizel b"r k:lf' 
dın bundan bır muddet evvel İs
mail ismindE' bırısı ıle tanışmıs. 
İsmail ızünahkfır kadını metres tut
muştur. Fakat son ııünlerde Mıı - 1 

a.la diaeı bır ı?cnct• \'Ücudünden ı 
baska kalbını de vermis ve bunu 
sezen !smaıl metresıne ıhtarda bu-

Y e nİ tecavüz lu~~:u~uaııa tsmaıh dmleme-
1 

1 •lf mistir. Nihavet dun eece lsmaıl 
Vf! ngz ere bir havlı ıçtıkten sonra Muallanın 

) B calıştıiı eve Eelmıs ve do~ruca Londra 30 (A.A. - ahrive Na-ı 
zm. Aleksander sövledun bır nu- vukart- çı:karak .Mualla ile kavızava 
tukta demistir: cSebepgiz ve mer-

1 

baslamıstır Hıddeth asık kav:l?~ 
hametsız vem bir tecav'liz vazıveti esn?-5ında kamasını -~ekmıs ve e\ 
karsısındavız. Fakat nıhavet dlis- wla ızenc kadının vuzune. sonı :ı da 
man alt edece~wnıze kaniız. Tıca· bovnuna sapJ~ıstır. Yaraları a-
ret fJlo.muz St>rbestce münakale • ı ~r olan Mualla kanlar ıcıooe Be
ler nı vaımıaktadır. 2500 inııılız va- ı voi?"lu hastanesıne kaldınlmıs. sev
puru hala seferlerındcdır lnj!ıl . eilışının 1?iızellı{!ın1 de tahrıp eden 
bahrıvesi, diktatörlerle ean> va • . kıskanc asık vakalanmıstır. Mual-
nm kuresı arasında bir haıl vazı- lanın havatı teh~ededir. 
fesını vaomaktadır.• . 
( Gar.etemisi maklllt'ye Ye-

ri11eeye kadar Yunan - ltal• 
yan harbine aiı aldağamız 
diğer telgraflar 3 üncii .. , .. ........... 

Abideihürriyet - Kliıt hane 
yolu 

Abıdeı hürrh.'et - Ki~ıttıane -
Fisekhane vol~un 34 bın lirava 
beledıyece tamır ettirilmesi karar-

1 laştınlmıstır. Tam,i.tata onUınuz • 
Gek1 ~na ~ır • 

r ____ K_ı_s_A~C ,.,..A __ ı 
Üslupta Necip 
Fazll'a nazire •• 

Dediler: 
- Ür saat içinde •He .. • deıııez· 

seıı biz istecliJLleriınizi zurla ha· 
şarırız!. 

Dedi: 
- Kapaa da kaçan mı?. Bi7dc: 

prensıp •Gücü giıcüne ) etene 
helal olsun! .. • dur. 

Dediler: 
- Hesap ~·anlaş, pusla ltozuk 

çıktı. Uc ~ndür )'erimıade sayı· 
yoruz!. Hava, bozuk gıdi~·or., 

Dedi: 
- Daha tiç gün sabırla ol. biz 

seni Oraca kadar da götürür, 
u~urlarız. 

Dediler: 
- EY yıİdınm, ey poyraz, ey 

kara~·el ne oldunuz, neredesiniz?. 
Biz Draca dönmek deiil, Selinij'e 
varmak istiyortluk. 

Dedi: 
- Setiniie yıldırımla, poyrazla, 

kara~·elle varılmaz. Yanla$ hesap, 
Floriaa geçidinden değil, Bağdat
ta n bile ıcriye rföner'. 

Soldan ıeri cark ve .. ıelditiniz 
ue,aıst-

Avrupa trenleri 
Uzunköprüden ileri 

gitmryor 
Yunaıaistaa - İtalya barbillİI'. 

başlaması üzer.ine Auupa ile treu 
seferlerinin yapılamadığını dün 
haJıcr vunıi$tik. Avrupa ekspres 
ve konvansiyonelleri dün sabah 
olduğu ~bi bugün de gelmemiş -
lerdir. Yalnız konvansiyonel tre- · 
ni Sirkeci . Uzunköprü anamda 
se~·abat yapmaktadır ve yapa • 
caktır. 1. 2 numarala Semplon ka
tarları şimdilik lağvolunmu,tur. 
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Sah$ Depon; 
Ribrdo LeYI h.ılefi 

FtLtPPO LEV1 
~vulu U. Mo. 1 ........ 

ÇERÇEVE 

Yine birleşmek •• 
Behcet Kemal Çatlar, ken • 

tlisi hakkında, benden bir tren 
7olculuiunda lif toplıyan pb
lllD neşrettiği kelimeyi, sami • 
miyetsi:ı, riyakir ve menfaat 
pdücü seciyeleri vasıflandır
mak l(in bllmulan muada 
a1mamabdır. 

Ben Behçet Kemalia samimı 
olduğuna, yürelinde riya bes
lemeditine ve hasis menfaatler 
peşinde gemnediğine inandığı
mı, timdı binlerce okuyucu 
ka~ısında belirtmekten znk 
duyuyorum. Şu kadar ki ıiir 
denilen ezeli ve ebedi tılsımın, 
mahi) et ve şahsiyeti her ne o
lursa olsun. devlet ve politika 
kutuplarından birine tahsisi, en 
lrilviik dev olan $&İri, bence he
men cücelqtiren bir bidise ... 

İşte aefslai olduğu f{ibi ba 
bidiseye kaptırmaktan cekia
llM'mi~ olan Behcet Kemal, k~n-
4isi hakkındaki ilk mülahaza
mı, bu telfıldrintn verdili bir 
öfke •iye anlamalı; mabut ke
limenin maksadımı tenümedH 
iciz. kaba ve umumi manuın
•an dolayı da şimdi teessüf ve . 
teessür kay•ettiğime dikkat ~er. 
melidir. 

Bütün bu ..Ui (81rişmeler bir·~ 
tarafa!. Bugün lkimisi tle bir
ltirimise, birbirimizin içyüzü-
11ii ae.termete urhyaa saik, 
Behcet Kem•lm eok hi &kat 
ettili 11,,l, •ullnlertle icinde 

.... ..., •• " fikir tar&· 

NECiP FAZIL ICISAKVREIC 
laranın kötü ve tehlikeli bula
nıklağıdu. 

Saf fikir denilep biricik in • 
sanlk sermayesinin tahayydz 
hassasını kaybettiği bir kıy1t· 
met pnünde, sadece bulanık 
suda balak avlamak gayesile, 
bazı maceracı gazete ve mecmua 
zuburlarmda kendisine ıeımn 
arıvan menfi ideolocyalar; ten• 
kit adına, Behçet Kemalin ba· 
na yazdıiı ml'ktupta pek güzel 
ltelirttıgi şekilde, resmi Ankara 
gazetl'ı.mi U>tismar eden biçlak 
ve öl~üsaizhik; \"C hcr~cyin us
tiıııdc müthiş bir zabıtasızlık 
\ c başıbu,Juk, mal aları bir ol• 
mak sartile kanlı bıçakh düs -
manJara bile elde vermeğe da· 
nl etmektedir. 

Behçet Kemalle aramda ı:e
(Cu 'e böylece neticelenen lıa
dise, l'U genış dünya birlikleri 
halınde, ınilliyet, şahsiyet, sa
fiyet. keyfiy~t, şekil ve manad• tamamı.re\, atol ,;e ruh )a• 
ulllarına hür~t ölçülerınde 
bırleşenler için; gene; ve ihti-
' ar •. ~j.e dü5m•n herkesi 

. t~liJJ.PtlJ a; _. bir yanda hiç
~-da kuadakçıhğa 

.. ~aya (ağaran bir 
. 

NOT.- Vadedılen bu 'azı, 
evvelki gw1 ~ kacaktı. Fakat si
l a.ı;i hachselerm ın kasaf ~ekli 
ve mılli bayramımız onu ıbu~ 
ne $!elildi. ~ olla güç d~il
dır • 

• 



Çöp DÖNMIYEN FiLO 
Eşyası olan müşterileri 
Almayan ıoförlere 25 
lira ceza verilecek ! 

Gür sesle konuşa 

biliyoruz 

ihtilafı 
1000 kilo çöpte 130 'ki
loyu bulan tat} ve top
rakları kim dökecek? 

Büyük Tarihi Tefrika İngiliz -Fransı:ı: işbir 
y nan: AHMET stııoıtJ ~ 
Bcpıelmilel politiJ<.~ıla 0~ 

Bu iene liselerin aon iki ıı· 
nıfında, yabancı d.il tedriaab 
için, muayyen bir mektep ki
tabı kabul edilmemit! Mual
lim, talebenin acviyesine gö
re, hususi müfredat proğramı 
takip ederek den yapacak
mıJ_! 

Oyle ise, bu çocuklara birer 
alfabe kitabı aldırmak en ha
yırlı İf olacak! 

HAVAGAZI 

HiLESi 

Bir gazetenin iddiasına göre, 
Kadıköy havagazı ıirketi hile 
yapmaktadır. Abonelere, ıaıt
ma kuvveti olmıyan, bir nevi 
sahte gaz veriliyor, bu suret
le fiat iki misline çıkarılmıı 
oluyormu§! 

Bazı şofi.irlerin; müşterılerin be
raberlerindeki canta, bavul ve 
bohç<ı gibi eşyalarını arabalarına 
almak isteımedik.leri, bır kısmının 
da taksimetrelerin eö:rterıliiii mik
tardan fazla para talep ettikleri 
görülmü-sür. Bunun üzerine ala
kadarlara verilen bir emirle bu 
kabil şoförlere 25 er ilra ceza ke
silmesi bildirilmiştir. 

Yeni sevrüsefer talimatnamesi· 
nin 118 ,_ıci maddesi mucibince seh
ri.mizde isleven tekmil veı;aiti nak
liye ııünes battıktan varım saat 
sonra başlıyarak güneşin doITTrıa

sma varım saat kalıncı ya kadar 
ı.ştltlarıru va-lrnıaia mecburdurlar. 
Halbuki bazı taksi otomobilleri ş0-j 
förieri vt hususi otom<ıbilleri ida-j 
re edenlerin bu mecburiyete ria
yet etmedikleri anla.sılmıstır. 
9 ŞOFÖR TECZİYE OLUNDU 
Evvelki ııeee bunun ıcin ,·apılıın 

anı bir kontrolda bu kabı! 9 oto • 
mobıl so!örü tutulm:ı., ''" ceza ke
silmistir. Bunlardan bir k:smırun 

Esiri devrin bütün içtimai kıy
metleri gibi, terbiye telakkisi de, 
başka idi. Cumhuriyet repmı, 
memlekette )·aln12 siyasi ve milli 
hürriyeti değil, ferdi ve içtimai 
hürrh·eti de kökleştirdi. 
Geçmiş asırların föreoek Ye 

an'ancsi neş'eyi yasak etmişti. Ter· 
biyeli, dürüst. ahl5.kı yer:nde a
dam, ağır başlı, sükUti, daima dü
şünceli, k•sları çatık, ~ tta, bira:& 
da m•ıiınum insandı. Terbiye ve 
nezaket kaideleri de cemiyetin. 
uğradıj::ı istihale ile birlikte, bit -
tabi de~işoıeğe mahkumdu. Nite
kim, ö~·Je oldu. 

Çekingen, sessiz, ürkek yetişti
rilen fertlerden müle•ekkil ceınk· 
yet. heveti umumi,·esi. itibarile ı~' 
bağırıuasını, haykırmasını bilmi· 
yen bir kalabalıklı, O hale gelmiş· 
ti ki .•kafasına vur. ağzından lok
mayı al. tnbiri, saltanat yılların· 
dn. bu mrml<"ketin uyu~mu.ş ce
miyetinin tın bariz karakter ifa
d~si idi. 

Böile bir va•at ve bu haleti ru
hive i~inde yellşen fertler, ne U· 

mumi. ne husu i hayatta, ne dev· 
let kap:sındll, ne $Urada, ne bura

Belediye ,çöp. ün tarifini henüz 
bulamamıştır. ÇÖp!erı denize dö
ken müteahhit. belediyeye tekrar 
müracaat etmiş, İstanbul çöpleri
ıım terk:bi belli olmazsa mukave
lesi mucibince çöpleri denize dök
mekten vaz ııececeitini bildirııı.iıı 
tir. 
Müteahhiılin iddiasına göre be

lediye ile aralarında va.,ılan mu
kavelede taş ve toprakları denize 
dökmelie .mütea:lıhit mecbur tutul
mamaktadır. 

Bin kilo CÖpe yüz otuz kılovu 
b<Jl;ı.n taş ve toıırak yüzlinrten faz· 
hı mavna kirası verdiğini ileri sü
ren müteahhit, ihale bedelinin art -
tırı!masını istemistir. 

Belediye hukuk isleri mudur -
lüiıü ili$ ve toprakların da cöpten 
madut savılabilece<!i volundakı ka
rannı bir türlü verem,mekt~'<iır. 

---- ov-

yeni hububat depoları 
yaptırılıyor 

No. 28 Yazan : RAHMİ YAGIZ 

Hamidiye Ruslarla tutuştu 
Gecenin karanlığı içinde yak

laşan bu gemi, Marınaradaki düş
man talıtelbahirlerinden Avust • 
ralya enisaltm A. E. III idL 
Hayırsız adalar arkasındaki bn

luşma mahallinde akşam komo -
dor Brodey ile buluşmak üzere 
&elivordn. 

Kendi işaretini tekrarlıyan Al· 
man tahtelbahirini de komodor 
Brodeyin E. B sefinesi zannetmişti. 
Yabancı tahtelbahir U. Z% ye 

iyice sokalunca vaziyeti kavradL 
Fakat ka•ara kapağı açık ve sü
varisi de burada buhmduğu için 
çabu<nk toparlanıp dalmayı be
ceremedi, 

Bir gece gizlice sokulan iki tah
telbahir, boğaz mahrecine 30 - 4'0 
mayn döktüler. 

Fakat, bu hareket ertesi güni 
lıoğaz kumandanlığı tarahnılan 
&örüldü. Maynler, iki tarafına ta
rayıcı takılan Mecidiyenin hnru
cile bertaraf edildiler. 

Bu sırada, Samsun sahillerin -
de devriye gezen Ilamidiyenin Rus 
destroyerlerile harbe tutuştuğu 
Amasra liman reisliğinin Samsun 
mahrccilc Nezarete ve donanma 
lrumondamoa verdiğ-i şifreden ve 
Bamidiyenin telsizinden anlaşıldı. 

Yavuz, fırsattan bilistifade ge
miazıya Jfan Kolçak filosuna had
dini bildirmek için Karadeoize 
açıldı. . 

B ıı, ötedenbcri fU havaga
zının İsmine takılırım. Hava
gazı ne demek?. EYVela bu 
nesnenin adını deği,tirmeli! 
değiftirmezacniz, el oğlu, itte 
böyle havadan para kazanır 
clurur! 

KREM 

/LAN/ 

elektrik fenerleri mevcut niduıl:u da kendi snhsi haklarını i<tiyebile
halde 25 metreden ilervıe ısrl< ver- cek. alabilcceh, müdafaa edebile· 
medii?i ve küc;ük fen~rlerin de 100 cek şuur ve idrakte de;:illerdi. 
~.etr". ötesi~ avdınlatınadıih l!ii- ı Fertler, de,·lr!in ~a.dık tebaası, 
rulmus ve vıne ceza uotL tanzim .. sı..:.~anın bendeganı ıdı. Vat.andaş
olunm..u;tur. !ık hakları mevzuu bahis değildi. 

Bu rnonarşi idaresi namına iş gö

Toorak mahsulleri ofi.<i um:.ım 
müdürlül!.ii muhtel:f yerlerde ve
niden müteaddit ve modem ve mu
azzam hubu-bet depaları lnsa et -
tirmeği kararlaştırmL:;tır. Bu cüm
leden olmak üzere Sefkatli istas -
yonurn.!:ı 72 bin 473 Hra 40 kuruş 
sarfile. Akşeh 1 rde 537 bin 47 lira 
sarfite. iki n:nbar ve idare binası 
insa olun~ca:'ktır. İdare binasile in
saata önlimüıdrki "'vın 15 inde 
başhnılacaktır. 

Avının işi anladığını, kaçınağa 
kalkıstı!iıııı gören U. 22 kovanda 
hazr bulunan 375 kiloluk müthiş 
torpitoları~dan birisini bu tah
tclbahirc sovurdu. Birkaç saniye 
sonra gerenin sessizliğini parça
lıyan müthiş bir infilak di:Şman 
tahtelhahirini tek ki~i kurtulma
dan parçalantl"::, 'Iarına!'aya göm
mii.ş bulunu:. ordu. 

:tiiitcnkip gecelerde ayni i~i tek
rarlıya'l iki Almon tahtelbahiri 
başka düsman sc!incsine raslıya
madılar. 

Ağustosun ilk haflnsında, nıü -
tebaki üç dü~man tahtelbaiıiri, ge
rek tükenen nıuyi ınahı-ukatlarını 
tedarik cdemeyişkri, gerekse cep
hanelerinin bitmesi yüzünden ve 
daha nıiihinı ola•ak, Ileybeliada 
ile Maltepe sahili arasında B. 7 
nin gafletle hir sant'al taarruzuna 
u~raması, neticede sandaldakil~
rin kanC'alarla, tab:lncalarla prt..-s
kopa \'Urınaları netice .. :iııGe pres
kopun catlun1ası lürlinden l\tar
nıara)·ı trrkcttilcr. Gt'ldikl~ri yo

lu takip ederek Çanakkale bJ;;~ı
r.a, or • n dr. boğazı get;c •ek ken· 
di üsl~rin<', l\I.altara avdet ettiler. 

Haınidiyeyi iyice sıkıştırmış olan 
Ru" n1uhriplcri, aradnki muazzam 
mesafeye rai':men Yavuzun deh
şetinden ürkerek muharebeyi ke
~!., karınafa koyuldular .. Hamidi· 
ye bunları takip etti. Yine ka
rakol ve konvoy vazifesine dön
dii. 

Yavuz. boğnzdan çıkıoca doğru 
sin1ale ve sinıati nrki,·eı seyrede
rek Karaclcnizin Rus sahtllcrini 
yoklı)·a '"' lıva ~-ukarı kadar çık
tı. Odesa ac;ıkları~<la rasladığı za
hire yiiklü iki Rus motörünü ba
tırdı. nıiire!tebatını esir etti. Dö • 
niişte, Sivastopola dönen Odesa
daki muhafız dest•oyer filotilla
sından :t)·rılmı~ İğoatiyef adli 
r.ııs rlcstroyerile knrşıla~tı. 

Bir krem reklamı gozume 
ilifti: cGenç görünmek için, 
diyor, filanca kremi kullanı
nız. 50 Y&fllldaki kadınlar 
35 yatında göriinebilirler.:ıt 

Bence, bu bayanları asabi
yete acvkcdip, bilakis o kreme 
karıı boykot ilin ettirecek 
bir reklim tarzı! 

Çünki, hiç bir kadının, u
la, 50 Yatma çıkmıyacağını, 
bu krem fabrikası, hala, oo
den öğrenmemiı?. 

BIRBAŞKA 

ÇARE 

MamaEi, yarın, öbür gün 
yağmurlar batlayınca, tram
vayların yükü bir dereceye 
kadar hafifletilebilir. meseli, 

Eminönü, Akaaray meydan
larında naliyat, pek ali kıs
men, kayık ve sandallarla 
yapılabilir. Bu da bir fikirdir, 
tetkik olunsun! 

AHMET RAUF 

Gazino Te birahaneler için 
bir mecburiyet 

Maballeb!ci, pasta.hane. kırlı.ve -
hane, cavhan~ '(azino ve biraha
nelerdeki tekmil masaların üzer -
!erinin mermer, c:am. mozayilc ve 
yahut da ciliılt düz tahta olması 

veya acık renk örtülerle örtül -
mesı yenı zabıta belediye talimat
namesirun 179 uncu maddesi mu
cibince mecburi bulu'Jır.aktadır. 
Bazı yerlerde riavet edJmeyip es
ki tahta, örtüsüz sac masalar kul
lanıldı('l l?Örlildü~ünden bu.,ların 
kaklırt:lması ve Slk sık kontrol -
ler yapılması kaymakamlıklara 
te-lılii! olumnustur, 

--<>----

Dükkanlarda au bulundunna 
ve kullanma mecburiyeti 

İçınde yenilecek ve itilecek m~d
dcler LT..ıl olunan ,.e satılan. deoo 
olunan tek.mil maha !erde csehir 
suvu• terkos kullanılır.a.-, beledi.
vece mecburi tutulmu..tur. 

Boı<azıdnin ve istanbıılla Ada -
!ar. Bakırköy, Yeşilkö\· ı!ibi cşelıır 

suvu• ııccmeyen sc-mtlerdeki bu 
kabil mahaller icin ise temiz su
larla doldurulmus modeni ve ka-

- pa.kJı depolara bağlı akar su tertl
batı bulundurulma,ı mecburiyetı 
konulmuştur. 

Bu yeni mecbu·iveller beledi - 1 

veee ka.~·makamlıklara tebt,!! olun-

mustur. ---o-- ı 
Tedbirde kusar 

Lodos havalarda, Kadıköy ve 
Üsk i !ar vapurlarm:n seferleri in
tizamını kaybroer. 111E'Cburiyet 
var, mesele yok.. Cumartesi ak -
şamı, saat 21.30 da Köprüden Üs
kud~ra kalkacak vapur on dakika 
geç areket etli. Müthiş bir lodos 
var. Vapu küçlik. Kadıköy sefer
leri vapılamıyor. O taraf yolcuları 
d:ı bu vapurda. Vapurun içi. tram
vav SJhanl•ğı gibi. ~mi .., ile be
ral- •r. Acaba bu halin mahzuru 
yok mu?. Böyle zamanlarda daha 
büvUk vapur kaldırılamaz mı?. 

BURHAN CEVAT 

Açık İş ve memuriyetler 
Ankara polis enstifüsü.ıde 60 

lira li maaslı bir Ktrıminalist mu

allitnlii1i ve 200 faa ücretli fizik, 
klmva asistanlıi?t ile :!50 lira ücretli 
mutehassıs fizik - kımva docentl.ği 
rolinhaldlr. Yıldızda tek:ıik oku
lunun 23 lira asli maaşlı fahiliye 
mcmurlui!u acı ·tır. Talipler 7 teş
rinisDni aksanıma kadar mektep 
müciürlliilüne müracaat edip 8 tes
rinisanide imtiha:ı olur.-'aklardır, 

İk\ısat Ve.kfileti sanav. tetkik he
yetine bir mensucat mühendisi ile 
bir makine mühendisi aranmak -
tadır. Avlık ücret 300 er lıradır. 

Son Telgrnrm edebi roruc:.ı: 103 

YAŞLA~ 1 
ETEM iZZET BENJCE 

1 

reo •memur•~ devlet kapc•ına bak 
dilenm~::. .... gelen masunı vatanda~ı 
koğardı. Hakkını nr:.-mak, hakkını 
istemek ne büyiik suç, ne bii}·,iil< 
ayıptı. 

B~gün, haklının, fnziletlinin, 
dürü .tiin ce i daima yüksekten ve 
gür çılı.ıvur. 

REŞAT FEYZi 
======= 

Amerikava tahsile giden 
subavlarımız 

A. , .:·-•va tahsile eönqeri!nıis 

POLİS 
VF. 

J\T AHKEMELER 

Jandarmalarla 
kavga eden 

olan kırk ıKi subayımızın salimen k h • k 
vasıl oldukları en·elki elin alaka- . a vecı ve arısı 
d~r rr.;ı!·am 'ara gelen rn.:ılü·n1attan ı 
anbsılmı lır. Topkapı Mallepesinde kahveci-
·-__ lik yapan Ali ile karısı Halice cjan-

1 Ku,, çu·· K HABERLER ı· dar:navı dö,·mck ve hakaret• su
[ çile dıin, 8 inci aslive _m.ahhme -

* 
A!ım •ı H .d . • . Sl' ~ vcrılmışlcrciir. Hadıse ŞUdur: 

31
•
2 

e ıoı • uk :ısanbaın 1d~~K.a:ıde.ul İzzc.t ve l\'Ichmet i:siınlerinde ıki 
,, n mara ı yu ara sı un - k lk' Al' · k h 

di d C 1ıan d
,, .ı-- I$ı. e'•' e ı eece ının a . vesın-

rı• a ey ca , •==• geçerken . , 1 · 1 , ım· 1 · 
k d, Ll rt ~ 6 d 0<' "" le Kavııa e ış er ve ıan -
~-;ıya t4rpıp :;r :ı:tte yar=ı~~ 

1 

~f;mt:11ara Alıvı şE.ı;:avet etmısler· 
tır. G 'CC s.ıat 22,30 da iandJrma * S<ın giınlc:ı.le şeJırlmjzde prap denıvesi bulunan Şükrü ile Ah • 
!i.:ıtl~rı artmaktaı.Jır. Buna sebep bazı ımet ve yanlarındaki bekci. si:k3.-
şorıı.p Amiller in f13l!aro ıo - 12,5 lru- vetci izzetle beraber Maltepeve 
ruş z=metmdcridır Diger ta·aftan ııilmislcr, Ali\'i karakola ııötürmek 
piyasad.1kf bırçok ş:ırupbnn iliçh ve isteır.isierdir. 

sıhhat~ muzır oıct ·-u aa beyan olun- .MÜSTACEL M! DECİL Mİ? 
ı!laktac!ır. * Ftat mUrnkabe komlsyonlar:ı k:a - 1 
nrlarınl!l tatbıkahna her bz:ı la kay
makamı ..,11 kkat etme.:ıi ehf'mmi .. 
ye1lc bildirilm .,Ur. l 

1 * Err ınlınunıle Balıkyan hanında 

O sırnlarda uyku va vatmış olan 
Ali. bnsı Hat:cenin bağırmasile 
uv.ı.Pınıs ve donla kalıvcve inerek: 

•- Benı.,-ı ıtnim olmad~n kapalı 
kahveve ı?eee vakıi ni~in ııirivor
sunuz ?. Durası ı cm ikametgahtu .. ( 

U. 22 nin bir torpifo ile iınlıa et
tiği düçman tahttlbahiri, Am;ral 
Suşon tarafından Bahriye Neza
retine zafer destanını andırır bir 
raporla lıi!dirilnıiş, nğustos ınr -
Iında da. ~tarnnradaki tahtdba
hirler:n Marrnarayı terkelmtlcri, 
me\:zii bir süklınet nıcydana ge -
tlrn1:sti. 

Maamafih, Amiral Sqonun ne
zaret muhit;nde beceriksizlil::i et· 
rafa yayılmış bulunuyor, hl<:bir 
iş germediği ileri sürülürken üs
telik kendisinin ve maiyetindeki 
Alman d~niz zabitlerinin Türk 
bahriyclil~rini ayni ~ekilde itham 
etmeled tahammülii çok güç bir 
ke.,fivet teliıt.ki olunuyordu. 

Yavuzun boğaza girip de Ami
ralin taht.llı:ıl-ir i~ile me.~gul olu
su fırsatını k·ı~ırınak istemiycn 
Amiral Kolçak. I<rradeniz boğa
zını dı~rdaıı ıı:aynl~mek, böylece 
Yavırıun çıkmasını tahdit etıuck 
çareı;iı:i d~ündü. 

Daha bir k•~ mil uzaktan Ya
vuzu f~rl;<".den diilljmon geınisi, a
ni bir ~;ışftır.lıkla geri dönmeyi, 
kacınayı deı1emek i~tedi. Fakat 
tıokı fa~c ile o~·nıJan bir kedi gibi 
üzerine ) iil'ii:-.·cn Türk zırhlısının 
ilk ntçrmil('rİ etrafında su sütun
ları "iik ·C'l;ncc şa~kınlıı!ı arttı. Bu 
araca ynklo~an 71rhlıya bir de tor
pito ç:qvın ffi:lY1 ihn1al etmi~·cn bn 
bacaksız dcs.troyer artık ınev'ut 
ınul.a·lJl'ratınt, top ateşi ile hah· 
rıltna~·ı haketmi~ti. 

Üzcri•1e gelen torpituyu bir maM 
nr\·ra ile a\'usturduktnn sonra 
Y~vıız dchsetli ~11lvolarını İğnati
"'efin üzerine tek. if etti. 
... Çıkan ınern1i1er gemiyi su sütun
ları arasında gözden kaybettiler. 

Bu aı·ada siyah bir duman v~ 
bir m<"rınlnin zırhları parçala -
masında.1 eıkan dehsctli bir gürül
tü top infilltkbrı arasında nazarı 
dikkati cclbeıti. 

Bir akika 'jOnra, İl::natieyfin 
bult•nrl·~·._u nft'· ;adan dumanlar 
~ı,·-ıltl·~ı 2am~n gen1iye dair hiç: 
bir iz güriilr.ıedi. 

Ya\•uz, oraya ko~tu. Deni~in 
satlııntla ııe~'- bir ·ağ lekesi, bu
nun ci,·:.ırın(la da boğulmak Ü7cre 
bult nan b~r1•aç insanın son da~ 
lışları göriiliiyordu. 

ııJ~\'amı var) 

yorcıtncılık yapıt.n EmnıUah ile ayrıi 
h<ında yor aocı AU ve H a;n bır iş 

me..,el • den kaV"ilYl tl•tuşnıulı:trdır. 

B•Jnlardan Hweyın Emrullahı kama 
i!e agır surette yardwmı~ •:e yakalan
mı..,t •. 

\ A::em var.• AVRUPA 
Dedikten sonra ifade ver -

HARBİNiN 'l:"unan:stan Akdrnizde en kuv -
ve!li bulun•n devld ile münase
batını tforinle tirmek mecburiye
tinde kalruı~tır. Yunauistanın yüz 
şu !.adar sene evvelki i>tikliilin
denberi - geçici bazı hadiseler bir 
tarufa bırakıhnca - ingiltereden * B<lzı khnselerln boş peynir tene

:itelerı ıl~ bot ç •alları piyasadan top
üııyıµ buoi...ure ..u.. 1al< sure~le fiatları 

yukselbklerl anlaşılıı.ışlır. * J\ksarayda köınür<:ü Ahmet ile 
Çar :ılıtaptda koınürcü Aziz, mangal kö
mürUnü 6,S kuruştan fazlaya sattık -
larından ha · larında takıbata geçil -
mi.şür * Dun .Be;;i.kta.ıta Şeref stadında ya
pılan futbol, maçlarında Beyoğlu:;pcr· 
lular Beşıtttaşlıları bire karşı iki ıoııe 
yenmf~h~rdir. 

mek üzere varın sabah iandar - YENi MESELELERİ 
ma kaıukolıına ııelccclüni, vak- , 
anın, e.cc \akti eörülccek müsta- {-'" ; ) d }atl 
cet bir şev om:adıJ?J11 beyan etmiş- (( ıam, ) ev "' er 
tir. Faka• jandarmalar bunu din
lememişler; zorla götlirmek iste
mıslerdır. 

İste bu ara kütürler savrulmuş 
jandarmaların iddiasına göre Ali 
ile Hatice hakaret etmisler ve döji;
müslcrdir. Dünkü celsede şahitler 
Ali ile karısının aleyhinde bulun
muslardır. Fakat bunların evveke 
ka\'l!a edenler ol'.lui:fu anlasılmış 
dava dii!er sabitlerin celbine kala
rak maznunlar serbest buakılm1$
lardır. 

Vaktile Yunaoistanın büyük gördiii'ü ıı:nıaye H sahabet de a-
hamisi olan devletler vardı. Fakat deta bir an'ane ulıııqtur. Otuz se-
0 zanıan hem kendi kuvvetine is- ne evvel Girit n1esel~i pek hara-
tinat edemiyor, hem de büyükle- retli bir ha!~ geldiği zaman Yuoa-
riıı elinde bir alet oluyordu. za- nis!anın lıiımisi olan devletler es-
man ne kadar değişti, tarihin tür- ki Rusya Çarlığı, Fransa ve İn· 
Jü acı, tatlı ve ekseriya acı olan gilterenin hep birden teveccü -
geçmiş safhalarile şimdiki arasın· hünü kazanmak için Venizelos110 
da ne büyük fark var .. Yunanistaıa ne kadar dil döktüğü de nnutul-
hugün hakiki dostlarının kimler mamıstır. 
olduğunu görmüştür artık. Yakın tarihin o safhası bir ta-
Avrupanıo büyük devletlerin • rafa kalsın. Bugünkü halde Yu-

Yazan: ALİ lIBMAL SUNl-"IAl'i 

dcn yalnız İtalyanın Atlas Okya- nanistanın eski hamisi devletler-
temizlcd,k. Sen bu pısliginle içe- Bes kanıttan ll$ai!ı buradan dön- nusuoa yolu olmadığı. maliım. İ- den Rusya Çarlığı yok, Avrupa 
riye nasıl gireceksın? Bı<tı~ın ye- mem.. talyanın siyasi inkişafı için Akde- kıt'asında mağliıp olan Funsa ar-
rı. oturdu~un yeri soküp at.malı. Ve .. yavaş yavaş merak ediyor- oiz en tabii bir saha diye sayıl - tık bir işe kan~mıyor, İngiltere 
Bır daha ne temizlenır. Ne üze- dum: maktadır. Akdenize uzanmış olaıı de İtalya ile harp halinde ~ulu· 
rine oturulur ,.e bas.hr!. - Bu kadın kim?. İtalya yarımadasının mukadderatı nuyor. Eskiden Italya ile lngil-

Aldırmatiım. Mısırlı bir prenses mi?. bu dcn;,in kapılarını elinde tutan terenin arası senelerce iyi git-
- Onu Jıanın\e!endiye söyle. Ne Bir rr>irasyedi mi?. herhangi bir devlet ile olacak mü- mişti. Yunanistan için hami dev-

di ve beni çağırdı?. Düşkünlere yardun cemiyeti nasebatını:ı mahiyetine bağlı gö· Jet olmakfa tngilterenin menafii 
D~im. reisi mi?. rünn1cktedir. Bugün o kapılardaa. İtalvanınki ile çarOışmıyordu. Bu-
- .l'e bileyim. İşte onun aklı!. İsmi ne?. Cebclüttarık ile Süveyş iugilizl• gün ise Yunanistanı korumak si-
Dcdi. Aklıma geldi. Söyledim: Çak bcklomedirn. Hizmetçi dön- rin elindedir. İngilterenin impar... -·asetine ria)·etkiir olarak Akd1r 

Tane tane söylüyordu!. levha lt!vha, mırıldana mırıldana - Öyle ise içeriye girmiycyim. dO. Ters yüzlü idi. Kızırn ve kır- torluk siyaseti Hint yolları için nizdc büyük devlet yalnız İngll· 
H~tıralarını toparlaya toparlaya sözlerini okunan batıralanna bağ- Hanım na haber ver. Ruhi geldL. gı.,: sağlam istinat noktaları bulmak terenin kaldığını gören Atina ta-

ike,,ıiçleşen kafasında onları zor- !adı ve .. sonra devanı etti: de. Çqk •ara al gel!. - İçeriye girecnksiıı. Hanıme- ve hunları muhafaza etmektir. Ak· rah komşusn İtnlyaya karşı bir 
lukla. derliye derliye sôvlliyordu. _ Gittim. '3u tekli! hizmetçinin hoşu.na fenni öyle söyledi! denizde,.'\lalta adasına ve Fi!JstiA itimntsızlık göstermekten kendini 

V . s0v!~isinde bambaşka bir •Baı;bap. apart•manını buldum. gittL De ·i ve .. İla\'e etti: sahillcrıne de hak.im olan Iogil- alamamı~tır. İtalyanın on iki ada-
ta z bir \enilık ve de ,işiklik var- Verdij(i numarad.ıyd·m. - Hah .. İvi.. Söyli~eyi.'TI, - Şimdi misafirleri var. Onla- tercniıı nasıl şümullü bir •iyaset da tahsidat ve tahkimat yapın~ 
d ( wn! lcrı bırı;r levha gibi idi Karşıma bir hizmetçi kadın çıJ<t,. Dıye v"rtldü. Yur trken tenbih rın cıkmasını bekliveccksin. tok ip ettiğini söylemek ise zaU!D Yunanistanın şiiphelerini uyandır-
Kt.lalta d~l. göze soylıven cüm - _ Hanımefendi evde nıi?. etti: Bekl~ek, içeri girmek, dı.şarı- fazladır. mıstır. Sonra Bul,.Rrisfonın vazi-
lel r Kısa, ke~ik, ikişer, üçer ke- Dedim. - Sakın lch=i gınr.e!. da kalmak .. Bütün hunlar benim ital)'a)·a kom.şu olan _unanistaıa yeİimle de Almanya ve İtalya tıi· 
limeden vapılınış küçük !diçülı: - Ki:ınsiniz? ~ vere el uzatma!. umurumda değildi. Ben tek şeye ile İngiltereoin dostluğu ne kadar bi mihver devletlerine karşı Yn-
tabk.1ıır. Demedi. Beni tanıyor muydu Dlkkat et!. bakıyordum: Para. NEO kadar çok ileri de olduğunu da anlatm~~a nanistanın itimadını arttırmaktan 

- Darülbroayl kapısı. bilmem. Tiksinen bir sesle: Ka<lın gal "ıa hanı:mına ııidio ge- verirlers~ o kadar çok bekliyebi- hacet yok. uzaktı. Bununla beraber Yuna • 
Orada d:lenci'ik. - Siz Ruhi efendi misiniz?. linc:ye kodıır birşey çalaca_ğımı lirdim. Ve .. hizmetçi: Avrupa harbinin <ıkardığı ye- ni•tnnın mihver devletlerile olan 
Pen;embe akşamları. Dedi. zaPnettL - ke~ıye gireceksin.. ni meselelerden en mühimmini ticari müna•ebetleri yolunda git-
On•m ~elişi' - Evet!. c-- ,,, tın B Deraemez ben ilk adımım: eşik· de işte bu itibarla Yunanistan.. mekte, alı, veriş devam etmekten 

- .,.-n Dr;u,. e e iz namus-B ·' sadaka!. Dedim. ('~vap verdi: ten ı.;eriye attım. Hizmetçi bir- nazik vaziyetinin ne ol...,ağı t.,.. geri kalmamıştır. BugünJdi Yuoa-
•Baubap. apartımanL - Biliyorum. Ham~efendi ten. lu düşkünüz. den bır Ç',i\ld< kopardı: kil ediyor. İtalya olsun, İngiltare nistan deniz tarafında İngiltere ile 
O d 

Dedıro. Bıraz bekledim. raya av t!. bih etmiştL Sizi içeriye alac:~ğım!. - Av .. ay .. ay!.. olsun. her birinin kendine göre İta! •·anın a rı ayrı tesirleri altlll-
Gıdemem !. l\1ükelle! bir apartırn.andı. Ve. Diısünüve~ ve~ ke'ldi kc~dime Ve .. ıhive etti: muhtelif cihctlordA!n birer Akde- da, kara tarafında da Bulgaristan 
Israr... hi:z:meıç in p; hep fuerimdev- söylen vordum: - Sokalf.n bütün çamurlarını niz siyaseti var. Bu lıer iki siye- ile ! rnavuthığuıı - yani İtalyBll· 
Para ahnak ümidi!. di. Tepeden tırnağa beni süzüyor- - A.. para ı:c•irı.rse almaın.. da ben:.er ııetiriyorsun!. setin knr ılaştığı merkez de ıı. lann elıne ı:ec;mis huhınan Ar-

ik ka•~ılaşıldıf:ı znuıau b~ b~ 
,,tarihte misli göı·ülnıctılt iilll 
dise" telakki etmek t<0:"~0 ;0 
olur Fransa'nın JngıJtı:r .. jfll . d" pil"·· 
t_~fiki iken, ansızın ıı~ şiP,dı 

mutareke imzalan:ası \~btııt 
dolayisile, İngiltere alc) dtll 
iştiraki minasına deiiılet :--,1',.t 
lijioe karar vermesi ~· 11~ IJIJ:. 
kki edilmiştir. 11a1>ı~ ,jjk 
dünyayı altüst eden b~> ı~ 
beynelmilel karışıklık}:"°cirpııf'I' 
devlellerin cephe de;:•Şiii 
tarihte çok defa gö~iil:del•1' 
!erdir. Bugünkü mu<• . iP 
benziyen Napolyoo de~rı;ııf. f 
bunun örneklczivle dolO iô 

~ '~llıD 
nya ve Hollanda Fran ~· ııır 
nı olarak harbe beş!adılı\ fi 
side İngiltere')'i terk cd•;' ,o#~ 
nın ittifakına girıliJrr. '." toı'I 
gene cephe deği~tircrel• il) 
ile ittifak aktctııler. ııusr "''· 
!er zarfında bitaraf k• "'j,ııl,ıı 
sır'ın Fransa tarafıud:ııı ,sf1i:ı. 

üzerine İngiltC're'nin 'C'r·"i"IJ . ..ti ... 
ımparatorluğunun nıu •' 
harbe girdi. Sonra h:ırpt~P s~ 
İoı;iltere've karsı vürii?~·. 

• t1 :ı JI 
sonra tekrar İııgilte~<· pıı'' ~ 
fakma girdi. o,maııh ıc;;;r ~ 
luihına kar 1 harp pçll· . n''"' 
sonra Fransa ile ittiC.k 

11 
e ı'.1 

Ve n!hayet hansa a!t)~~. r':;ı 
rek Inııiltcrenin ;tırfa~;ıab:' f 
Ve Fransa'nın nihlli n:ilg ı\'~ı:A 
de en büyük rolü oynad•· i!Cıl"jl 
ya bu devir içinJe Fr•~1;ı~O 
de:a harp ve sulh ~ •ı•"· . dC1 

1 d • . . ' . ıeııtı cep le e;:r~tırınc.crı, t ,ı,jı:ı: . . b•· ofan Ingiltere ile kıta~• c 
F~~nsa ar~sındaki uıuP t;ııı•ı:,. 
mucadclenın safhalar:PI U~(t':J 
Dünkü Fransız4Alnıaıt pt 

11 
· ~ 

ve yarınki t'raos" - j\JJ11•0 " ,, 
... . ,, d . . t ıtt -ı..t.P' 
r.-ı e aynı mahı~·et c 11 dJ ı,.. 
mücadelenin bir safhasın . i1 

tir. •d•O Jı"'lf 
Almanya'nın Fraııs2 rJ.t'.ı 

dii!i i~birliği ne olabilirr fb •"'· il, v 
giltere m~~lup edihnİ>- •::o,sı~ ~J'l ~ 
lanmış ve beynelınilcl J11 iş ~L ~ .'c 
!erin tanz:minc sıra ı:rl~ıı ııJ:i. ~~le 
hu "işbirliği" başka bır µ"'.) 'Q 

deliilet erle bilirdi. Fraıısll• bl~ ~; 
,.a'ııın bcynelmild niıaJI\ ~ t'..,1 "l}" 
ki proğramıoı kabul d•ll ... ,,.. a 
uymıya karar vermiş d•"'rP hl 
ktı_. Fakat bugün hcnıit ~e~ı/ ·q~Q 
edıyor. Ve mıhver de•I< -~ I_ 
gul eden mesele, yeni ııı .... ~"'.i ltl' 
mak degil. harbi kaZ1'11 ,..ıııı",.ı 
Şu haWe yeni niıanıın Jı:ll 11~ 
da gö.sterileo istical lı_efeği~ fi 
münasebetlerin tanziıtl 1 -'!~ 
harp manevrasıdır. \'• il 
bu nizamı kabul eden bt~ b 
kendisiyle1 nizam kurın• ~ 
da deöil, Ingiltere ile 111• p•'' 

mesele•inde işbirli~i >f,.~ 
beklemektedir. GoJib• b• r.".ı 

politikacıları. herhalde i""ıf' 
kacıların bazıhrı. buotl ıı' ı1 ıf 
anl1'·amamışlardır. Ya~ı Jı;ı;ıı' 1 
yasi haynttul;,i tecrüb<Sl'~I~ 
kılacak olursa Mıırcşııl ,,ı',wt' 
lam•.mış clmu ı ınub~ ı',,ı! 

Fakat bütüu bu politıl<•· ,rl& 
Laval'in ve hariciye " 1

' pıı"/. 
çekilen Buduan'ın !Junll 'ı.ıı".ııf. 
ına süphe yoktur. Lav21 •ıl r'j~ 
tan kurmnştu. Ilıı Fran• ı'll"/, 
cı<ı>ı öteden beri İtalya de ı/l',JI 
ile işbirlil:ine taraftar ~,,ız 
cephesi kombinezonu . ·pi 1~ 
iktidardan düşürülm<~~,.ıdtıf/' 
hırsını senelerce yürelf 111 tcıll~ 
İ~tidarda~ sukut~un ~ııl' ;/, 
bıraz da lngiltere :ve ~ ,., ~ 
Lava! harp başladıktan şı t i 
Almanya Fransa'ya kV' ~il• 

( Detmmı 3 ~ 

Birimizin D•1 
HıpimiziD D~ 

İnsan kendi eş1' 
,ı 

kendi taşıyadl ~1 
Büvükadada otur:11.fie' 

cularrmızdan BaY3 ( 

zıvor : arad.ıJl~l 
•Geçen ııün .AJık\f\11 ile t" f 

livordum Bir ba ~6P~ 
darp~a ~aourunda!lbl! ~ 11'1 

kel esine cık ar keli te~~~ ~ 
bavulu tasımal!ı ifY ~ 
Akrabalanmd311 bt~aı" 
mekisi ise bavul;dıı.11P"'. 
iskelede bekliV? Jdıl ~· ~ 
mal buna manı 0 ~~ 

c- Bu iskelede ~ş . i ~ 
dan baska kimı•e.~1'11 ;r, 
maz!.• hltabi.lc b_'.,ıııı '~;' 
mal :uıruıediP b~ ıs!•· : 
mani olmalta t<al~ .. :eıl~ı f 
run memuruna 50 ?" 

1 ve ~ 
•- Evet.. Me rt' 

!Mir'.• dedi. dJfll ~ ~ 
Şaşırdım. kal ıcell".' ~ 

cim usul? .. İnsBlllı~"'·~~ ır, 
sını muhakkak JTleC"'..ıı 
verip taşıtmaıta · 
dur? Adamın'· 
tasıtımıaz ını!•_. Gitımel!e karar... j' du. Dayanamadı. en ron SÔ'rledi: Geri \olları.m.. \'e emretti hesapça Yunanist n oln or. Coi- vu!luğun metalibi 1uıraı.s.ında ,__ 

Diye cümle.leri ağzında böyle - Daha bııralan yeni silGiıl. A.ıılırım'. (Devnnu var) , rafi ve iktısadi bir bayii noktadan lunuyor, 
~~~~~~~~__;~~~~~~~~~~~~__:.~~...;..,,;~~~~__;.,~~~~:.....:...~~~~~~~~~__.J 



iner ·ı· ~' ız donan- Dün 27 Alman 1 EN SON 
• 

~ası hazı:- tayyaresı -
... "~r~e30(..\.A.)-Reuter:ı t düşürüldü DAKiKA 
n~t~-::a vaoılacak. İnı!ılız 

~:h~..:'r1t~ ~a~~~~~"e:zs~~ 'lngiliz Hava Nazırlığının -Y--u--n-a-n 
1
•
5

• 
ı Yelin uhaf • . 1 ',~il m azası zarurı ıse • en son teb ig" i 

<r lı-rnıun Ywıancstana ver-
. itut .. v. tumamile verine ge- Londra; 30 (A. A.) - Hava nezareti t ı • 

',·karar v~ımis olması bu- ta.rafın.im ne.redılcn bir tf'b!İğe göre, an ga 1 p 
'~Vi.ik bir memnuniyet uyan- dun 27 dilşm:ın tayyaresi d~ürülmüş-

lsoN24SAATI [ 
içindeki 

DIŞ POLiTiKA 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıstır.) 

Telhis eden: 111UAIDtER ALA TUR 

ı Yunan hududunda başlı yan mu
harebe hakkında son 24 saat için
de ı?elen haberlere nazaran vazi
yet sudur: Bütün hudut boyunca 
topçu düellosu devam etmektedir. 
Yunan askerleri mevzilerindedir. 

Birkaç ileri Yunan karakolu çe
kilmls. fakat bu karakollar tekrar 
ileri müdafaa hattına dönmüşler • 
dir. Yunanlılar sahilden itibaren 
iki müdafaa mıntakası hazırlamış
lardır. Bu mıntakalardan biri Tar-

İngiliz - Fransız işbirliği 
(2 inci sahifeden deuam) 

geçmezden evvel demiştilı:i: 
- Bay Hitler'le yarım saat görü

şmek fırsatını elde edebilsem, her 
şe;yi hallederim. 

işte LR\·al, birkaç gün evvel ı.u 
fırsatı elde etı.niş ve gerek Almanya ı 
ve gerek kendi bakunından mese
levi "halletmi tir" . 

• ır. tür. ing. ~ıcr yedi tayyare kaybetmiş- g-ı e kce 
. 71.~ don,ırrma ·arki Akdeniz- ıer ıse de bunıann pılotlarrndan yal- ı;: 
'a"b""et !1 _ın t -::ıfın! uzun za- ıuz l\.si ölrr:Uştu~. 1 

. t~ r: t ·ıo e• mekte ve her Paz-arte!iiyi s;ılıya bağlıyan gece bir A • 1 • • 
•. '""ate hazırlanmış bulun- düş. n bomba•dunan tayyaruin;n da- tına gazete erı ıman 

ııadan Yanyaya gitmekte ve ora
dan da Kastorya ve Filorinava u
zanmaktadır. Daha geride olan 

Filhakika harbe girmeğe aleyh 
tar olan Boduan'm Jıu aralık hari
ciye narırlığından çekilmesi dikka
te layıktır. Malfundur ki eski ha
riciye nazın, son bir kaç gün zarfı· 
nda bir iki defa beyanatta buluna
rak, İngiltere"ye karşı askeri harı>- I 
katın bahis mevzuu olınıyacağıw 
sövlemiı;ti. Bu beyanatta bulunan 
hariciye nazırı çekilerek, yerine 
Lava! geçmektedir. Tebliğde bah
sedilen ic:.birliğini §Umul ve minuı 
bugün için müphem ol<a dahi, La· 
val'in er geç, Fransa'yı İngilte ile 
harbe siirüklcteceğinc ~üphe yokt-

ılı. ha dLŞu.·uıduğu şU:xI: ögrenıımıştir. ve inanla bu kanaati 
enı•z h b Gı suretle o gece di.işi...:rüleo t:.yyare a.-' mu are e- dedı fiçu bulmakta<l.r. müdafaa ediyorlar 

~l b k Ha\'a akınlan h:ıkkında tafsilit ve-lenm İyor ren tebliji:de bildirildığlne göre dün ka
n;ınlık .basarken düşınan İngilterenin 

Atina 30 (A.A.)- Atina ajansı 
bildiriyor: Gazeteler yüksek bir 
tonla İtalyan tecavüzüne karşı bü
tiin nefretlerini bildirerek Yuna-f" '!O {A.A.) - Dcıı z me-

. Uı an - İtalvan gerg nligi 
: ~le bir cıeııız muharebe• !ni 
r !lek muhtemel gorme ek

r Bu münasebeUe N arvec 1 
at~leri l:atırlatılrr.akta ve I 

'<iıfı de de avn i Uıktikanm ta· 
k ltl!kte olduı:runu ilave evit "ıi rler. 

alyanın sabrt 
~tükenmiş 

~l,ı j~~ (A.A.)·- <-iorııale Di
~- Yan - Yunan gerginli • 
\ '' l .baJısedcn ba.şmakalesind? 
· llu~' •Artık sabır tiikenmis
<, \' •tlanf a çıkarılan ilı lılili 
lttııi·~ııanistanın lngilter .. y., 

~·~Ilı '1 ıtıiimaşata daha faz!• 

1~ ~~~ edilemezdi. :\lu,olini. 
"\ llıılleUeri anla mıya davet 

l'l~ı •t hu davetin tasdikini , . ., 
Cll '> ~•ıni tasdikini bu m<"mle 
l~'.ttl ~takn1Ultı. Yunanistan i-,e 
~ ~1 nazarı dil· kate a]mnını~, 
~. luabriyesi.ne yardıında bu.
~ıı ~ ... 
~ah altına çağ- 1 
k·ll şehrimizde
~ Yun anlılar 
~..ı-t t>latini gınetesinin haher 

ıı..!' t~ güre, şelu imiu ııeınıek 
L~- ~l.ııii olan Yunan prensle
·~ ~lros, kıt'asına lltih:k et
\;_ ~le e diin şehrimizden oto -
~· \'ııııanbtana hn<ekct e!
\~~~e~rinıizde lrnlııııan ve 
\' \' <!rlllcc silih altına çağı
~ l iti lıııan tebaası, talimat al -
':ıt~ V unaa konsolo>hanesine 

1 tl~lerdir. 

~çalı;çı!ığ~ karşı 
~''~ lt~liınfzcle kaçakçılık vak
' t~ ıtıt~~kçe azaldığı memnu· 
~· l:0 rulmektedir. Gümrük 

ı,.~ ~ar Vekili Raif Karade· 
~ h . tına göre. hu yıl zar
\iı'tıt• b.'1ft>izde ve t~kınil ı.ıcın
\ ~ııı dokuz yfix dok~an se
l.>\\• lcr~lı~ vak ası ol.mu) çe 
ı.~~,i>da ıkı bin d<irt yii2 Mli iki 
~ 4a siliılı. 337 nakil vaM

~ : ;İi.ı k ~ak kesim hayam, 
~~liıı. ~hın dört yüz ·etıni:; ki
~~ •ıı:ııı. ita agı, yedi bin altı 
~·t altı kilo inhisar kaçağ'ı, 
\°'~:det İnhiser m•ddesi, on 
~ <ı. aı u~ '~z. on bes kilo eroin. 
~i.:::' gıbı uyuşturucu mad-

ttı~lı . nııstır. 
'~ lırı~etin 17 inci yılında 

i\j/tıı~hgisatla kaçak takibi 
\ t aı •n 9 kamyonet ve moto
~!Oııu •nnHş, giimrük muhafaza 
!;:;' tel\ \a~talarmın tekasüf <'t
~~~ h~p nıcrkezinde bulunan 
~la ır ınotör tamirhan""i ve 

~"\iıı: .8•'.lmı~tır. 
~ ~. ı.:"'11%de gemilerin kont
t,ı "'-l<i.ı:~ı.. bkibi i5in mııllafa· 
ı,. "'°' "• rın.n sayısı 5S e çıka'l .. on İki aeık denizler mo
~İ.~ itinıııe ka akçıları ;yakala -
~~ "' alıcı, \'erici en modern 

azları konulmu,tıır. 

şark \'e ıtimalı ıarki nHntakalanna ta
arrtız etmiş ve b:ızı uoktalara bomba
lar atmış, sokaklsrı n11lralyOı ateşi al
lına al.rnıi'....ır. Bir kaç bına hasara uğ-

rmı,.tır. tıı- ... ..,...,., .,, ı ~· 

L'ondrn 3? (,\.A.)- Salı - çar
şamba gecesi Bedin ;,ch:i yeni· 
den İngiliz tayyareleı i tarafın -
dan bonıbardunan edilmi tir. 

Bu haber, ·abahle~·in hava ne-
zareLı tarafından verıfmi~tir. Hu 
baptaki tebliğ, mnlıalit hava 'art· 
!arma raicmen İngiEı bombardı • 
man ta_yyarelerinin Alınan~·ada hiı
takım askeri hedefler<> taarruz et
miş olduklarını ilave elmektcdır. 

Bayram sevinç içiı:ıde 
devam ediyor 

Cumh :-iyrt!n 17 incl yıl dönlin1ü 

şe1ır:inıizcte olducu gıb1 meın1cke!ıın_

ZJ1 h('r 1.arH!:nd.l coşku.."l bir evinç te
zahD.rü içını1e kı tlı ~nuştır Bir çok: 
yerlerden aldıguP.ız, teigraf ve telefon
lar bay n neıasiminin tafsll .. tmı !"lıl

dirrne-kte !.Se de maalesel sahiielert
m.zin azlıgı bu taf. ılfitını neşre inık:\n 
vennemekted.U'. Dün gc-ce yurdurı ı1cr 

yanı gibl ist::ınbuıda renk, ışık, hare
ket ıçinde yUzmu:; on Lin cc b .. tk 
geç \"kh'..ıtle:e kadar suku.kl r.Ja geı-e

M lı:.ı uchri ~ini seyredı? b3yı a:n 
yapmıştr. 

Tak .m ve B yaz1t mc-ydanl.ırınd;.uci 
k.a.lDMlı!ı:tan dun gece tramvayla:- oto
mobıUt"r zor b; .... yt"bihnı~ ve D,:oyo~ıiu

n3 ('ık.:ın >lob lerde - ba)·• ıtn $C'l~fi

ne ya~{ta. yoicu .ıl:nak mu::;a::desi \•e

rilıruş olacak ki _ he-r otobus 18 kışi • 
yerine 25 - 30 k -i ıle !ab~ba karlar 
fasıla 7 c:efC"r yaprrıı11ardır_ C(.'CC II:ılk
e\ erı de ınuva fa'<.ıyetil ınti&amerc- ~ 

ler ver1 ınışt~r. \ri!J.ye-tte vcrılt-n Cum_ ! 
hurıyet lıa,osu d.."l çok parlıılc ıJ!ıtı ~-· 

tur 
DÜNKÜ VF. BUGÜNKÜ KÜŞAH \R 

DUn öğleden aanra Şılr :::;· ,1T1 ve 
diğer bazı kaı.al.a•·d:ı 11 ik•1k.ıl u'nu
suun 11ç. 1 m:ı ır. ... rasirn )' .. '11 .(ı:l! f), 

ınf>yanda Karta.!ı.l.J I. taı..:buı Ik.ınci ya
Wı okulu saat 14 45 de 1 .. .:ı,,.vrı.l:.k:\n1 B. 
Ahmet .ı\k.sel \.ara!aıdan _aç_ n ..,ı . 
Bugün 53 15,30 da d:ı K .ı ıt..a.1ed.! ~(ı

lar ıdaresme :\:t trrşı tıavuz•arı ,e: 
1 

ni:stanın harp iste1nl!diğini 1 bu hu
susta hicbir '"'ileti tahrik etme • 
diğini ve bu muharebenin halya 
tarafından Yunanist~na cebren 
kabul ettirilmi:; oldugunu laz -
mnktndırlar. Gazeteler egcr İtal
ya Yunan tarihini bil-eydi Yuna
nistanın lıicbir \·akit kendini mü· 
dafaa etmeden tl's1in1 olmadığını, 
hiçbir vakit son damlasile vata -
nının tonrağını kana boyamadan 
yenilmem;s olduğwıu bild:rdi de
mektedirler. 
Katiıncrini gazetesi şunları xaz

maktadır: Hiç istemcdij\imiz halde 
bu harpten hori~ kalmak ifin eli
mizden gelen her şeyi .vapuıış ol
manuza rağmen ve adalet hisle
rine ne kadar münafi olursa ol .. 
sun hepimi7. ölereğiz. f:~~r italJa 
karar verruls b~r nıllleti ,·enmiyc 
mu\·affak olabilirse bu onı:n ası!"
JarJanberi ka\·uc;ı:a111ad1.ı!1 ilk , ,.c 
şayanı havret bir zaferi olur. Bu 
oln11lacaktır. Ytınanh~tcn _yer.e -
eektir .Çünkü onun fecln~arl:i!ı, 
cesareti vt> yüks~k Yunanlıl:k fik
ri İhılvan haıu;l'rin~n halı1.kından 
gelercktir. 

Yunanlıların 
ka11ramanhğına 

bir örne't 
Atiua 30 (A.A.)- Atina ajansı 

bildiriyor: Eınniyeh unıumi.ve ne
zareti Patras boınbardunannıda 50 
ölü ve 100 yaralı bulı;nma.ı aha· 
linin talimata ikıifa ctmiycrck 
bor.ıhardın1auı har:t.:!e seyrctnıeyi 
tercih eylenıi~ olma:,ından ileri ı 
r1~IdiGhıi izah ctn1ektedir. 

Atinada tehlike ı 
iş~reti veri!rnedi 
~ 

Atına 30 (A.A.) - A ın.t a iansı 
b.~ rıvcr· 

Pru:Mrtes: s..ı.at 14 d~:ıber~ ı\tına
da hiebir t '"h.ı.ike ..... ~arcti vcr 1 ~me -
ınb:;tir. 

Siifı.htarag:ı Elt!k~nk L o· ;k!i..and.:ı ye
ni y-r1pılan kaz•r da· ~ı vuli tat;.ı ın

dan merasioıle acıtucalıelı!' 

. !IULLl ŞEF GF.CE R.\l,OI-.\RI 
ŞEREFw:::nıao 1 L..!,J"\ 

General Papagos 
1 Başlcumandan 

Ant:.ra 30 (T~~etonla, ... Buyıil( 

bayram, gtteleyın dP şel:ırimizde t'tJ~

kun blr neı;'e içinde dev<tm etmış, h .... ~ 
geç vakitlere kadar eglfflnıi~ür. 

Reb.İcut!ıhur lnönü gt>c-e evvela An
kara Palas, s:>nr-d l!alkevi ve daha 
sonra da Ordu evinde ve:riJen baloları 
şerdlendinniş.lt-rdir. 

Bütün \Tekiller Millt Şcf'le beraber, 
Ankara Palasta verilen ziyarette hazır 
bulunmu.)lardır. 

CUMHURİYET BAYR~'\l!fNDA H!JL
GAR !il DUT Kl]MANDANLAlll 

EDİR.'ThYE GEI.DİLEa 

Edfme 30 (Tefe[onla) - Cumh:ıri

yetinüzin 17 Jnci yıl dönümü mıJnıse
bctUe dün şehrimizde yapı~3n büyük 
geçid resminde Bulgar hudut al.Jy, ta
bur kumandanları ve zab1Ueri aile
lerile bırlık.e bulıınn1uşlar ve öile ye
meklerini harada yemişlerdir. 

Aliııa :·11 (A.A.)- Dün ~ıkan 
Rc!\n.ıı (;az t' (ier .. .:ral Al~~ :-,.aııdr 
Papagosrn k.ara or<luhırı ba~ku
m..:;nd .. nltg.na ta.)·ın t..•dllJ~;.ıl bıl· 
dirmcktedir. 

.Japonya 
Ynanistan 

Tokyo 30 (A.A.)- D. 1'. B. a
j;onsın1n hususi muhabiri bildiri
yor. Yunan muharebesi h ,kkındo 
bcyautta bulunan jap11u !i~triciye 
Nezareti sözcüsü1 japon\ ~nı11 her 
~eJ-·den c\·vcl \·t1ziycth, ink1~atını 
bekliyeccgini sö;)'lcıui~tir. japon
yanın A\"tupada bu1unstn mümes
sillerinden henüz r.ıufa.;saı bir 
r.apor alınman~t1r. 

Fevkalade Bayram Şerefine 
gram Bugii.nden 

Pro- tlA 
ıı İtiba·ren 

lıılulip t E bırakan 

M en buy ' 

Y dızlan 

LEYLA ! RAT • YUSUJ' VEHBİ 

tar.ı.!ından ~antılm ·• 

1 -LEKELi KADIN 
(Ar.ıpç• rlı:ılı • Tihk ;:.Jl) 

-• + • 
• 

6orıfizeıl filmlerinde yeni bir 

decıilecek bir muvaffakiyet !M 
•+ D BAK STER 

yantm11 olan 

VARNER :A 
f R 

in yara ttı.lı 

2 - GO~OlAR GflİYOR 

ikinci müdafaa mıntakası Kozan
dan F.desa'va ı?itmekıclir. 

Hava muharebeleri de siddet 
ı peyda etmt<ktedir. İtalvan tayya

releri Patrastan sonra Filorina ve 
Kastorva şehirlerine de bomha at
ını -!ardır. Ancak bu şehirlerde in
sar.ca zayiat miktarı bildirilme • 
n1istır. 

Rövtcr a iansı. İnı!iliz kıt'alannın 
Kefalonv~va. Sclanil!e ye diğer 
vedcre ihraç edilmiş oldukları 
~.ukkındaki haberlerin rloi!ru ol -
madıi!ını bıldirmektedir. ·İtalvan
ların K orfova bir ihrac hareketi 1 
yaptı.klan hakkında da malii.mat 1 
voktur. 
!NG;Llz YARDIMI GE1'İSLİYOR 

İngılız bahrıve nazırı Aleksander 
dün >iıvlcdi{{i bi" nutı.ıkla huliısa
ten d"'miştir ki: cK.ralivet donan· 
ması, Yunanistana vapabileccği her 
türlü vardımı memnunivetlc ya -
pacaktır. Bu vardım simdıdcn bas
lam1s bulunmaktadır .• 

ur-. 

Genç kızları fuhşa 
sürükleyen bir kadın 

tutuldu 
Tecrübesiz genç kızları fuhşa 

siirükliycn ve Beyoj;lunda Aba • 
noz sokağındaki genel evinde giz .. 
li gizli ralıştıran Salıende Üulüer 
adında bir kadın ahlak zabıtası 
memurları tarafından yakalan • 
mıştır. 

$ahendeniıı mczkılr sokaktaki 
dokuz numaralı genci evinde ya
pılan araştırmada bıı kabil vesi
kasız iic gen~ kadın bulunma~ -
tur. Bunlardan üçü de IW>talıklı 
çıkmıştır. Ev hemen mühürlene
rek kapatılm:ş ve Şahende adliye
ye verilmistir. 

----00----Londrada tebarüz eıtlirldii!ine 

ııöre. inı<iliL_donanmasınm vazife- Büyük Belediyelerden 
lerındcn bırı de. !talva ıle harp . 
"ahnesi arasındaki deniz münaka- ııstanbul hastahanelerine 
lc;ıni kap~mak olacaktır. B·~ vazi· • 
ftnı" .. tıeınmi,·eti. italvanııı Arna-' para ısteaecek 
vutla2a vığdıC1 büvük ıhtivat'a • 
rın ti.ıker- SLrıC ... n sonra büvüve
cektit. On ıki adadaki İtalvan kuv
vetleri, bilhassa denizal'ılar lıale:ı 
!nııiliz balıri\·esi E2cdckı Yunan 
adalarına girdikten sonra. daha zi
yada tecrit e<fümıs vazi;·ete cıış- l 
mcl--'tedir. 

Şehrimizdeki beledive hastane • 
leri ancak şehrimizin ihtivacına ce
vap verebilecek büvüklükte oldu-
1tu halde Ar.adolu ve Tra.Jn·adan 
buralara müteaddit hastalar ı?el
ınek!edirler. Belediye rl'isliiU: bu 
rrünascbetle diii:er büyük şehir -
I~·dcn İstanbul hastanelrine yar-Ç·'irçil';n birkaç zaman evvel Ak· 

denızde İngiliz kuvvetlerinin he- J dım tahsisatı istemeği kararlaştır-
men hemen iki m 0sline cıkarılmıs mıstır. 
oldul!'\.ınu bildi_rmis bulunduğu ha- ,,. • .,.,,.•-•-••• .. 1••"'1"'•.,.1"'•-•-1•• .. ,,. • .,.,..,._, ._, •••1•11', 

tırlardadır. Itaivanlann 35 bin *(Fitre) le1imi-'i Türk ha-
tonJ.,k ıki zırhlıları hazır olduktan va kurumuna vermekle üç 
son .. a bir deniz muharebesine teseb 
hüs etmeleri mu"teınel telaJ.r..k.i o-
1..ınmaktadır. • 

Bu harpte kücük de olsa. Yunan 
donanmasının İngiltere\·e bi\vilk 
Yardımlarda bulunacaı!ın~ '<Üphe 
<><1°Jmcmektedir. İnııilterede Yunan 
d~nizcikrinin meziyetleri bilhassa 
takd;" C'dilmekte<lir. 
\lJ .. AN KRı'L!NIN tNGİLİZ 

KP., LINA CEVABI 
Yunan Kralı Jcri. İne"iliz Kralı 

~"'-lt:nrı Jori'un ızöndvrmi' o!du~u 
mesa1a v~r:iii!i ce\·.,.ota SÖ\ }(> sö~l
le:n~ktedir: •Sonuna k:ı:..!1r van\·a
na Yürü vece· iz. Ali alım 'na ve-ti ile 
n>ılli ku\Tetlcrlmiz mütecavizin 1 

lıarekdini vok e<locekLr. Güclük
lerc rağmen. hak ve adalet devrini 
vcnidcn tesis evlivec~Qiz. Ya>asın 
İ'lııilterl'. vasasın Kral a!tıncı Jori> 
ROMADAKİ YUNAN ELÇİSİ 

DÖNDÜ 
Romadaki Yunan elcL<ine Ati

naya dönmesi için emir verilmiş
tir. 
BULGARİSTAN CENUPTA 

TEDBİRLER ALIYOR 
Röyterın bildirdiğine göre. ih

tiyat tcd-biri .J,mak üzere. Bu l,<la
ristanın cenup hududundaki kt
taat takvive edilmektedir. 

İngiliz me!ıa!ilinde Bulgar baş
v<ıkilinin müteaddit defalar söy
lediği sözlere atfen, Yunanistanın 
nazik vaziyetinden Bulgarların 
istifadeye kalkmıya<:akları roy -
Jenmekledir. Fakat Bulgarlar Ege
de bir mahreç elde etml'k husu -
sundaki istekleri üzerinde son 
hadiselerin nas:! bir tesir yapa • 
ca!'?ını merak ediy?rlar. Bulgar -
!ar, Yunanlıların Italvan talep -
krine karşı mukavemet giistere
ceıYini hic zvnnetmiJ-orlard?. 

Son hJdiselerin Türkivede bı
rakaca!!ı akisler de Sofvada me • 
rakla beklenmektedir. 

Bulgarıst,;ınla Yımanistan ara
sında telefon muhabereleri dün 
•ab:>htanb~ri kE>.silmi-;tir. 
YUGOSLAVYA .·E YAPACAI<• 

Yunani•Uırıla İtalya arasında 
muha.camatın başla"'ıs alır.ası ha
beri. P. ll(ratta v;ld•r• .n sür'atile" 
yav 1m tır. Arnavutluktaki İtal
yan kıtaallnın Yunani<lana g<:"Ç -
mesi ve l;u suretle Sel5nigi ve 
dolaysile Yuı?OSlavı, anın hava ti 
yQllar-nı tet>Jit etmesi halk top
lantılarında hevecarıla münakaşa 
ed.lmektedir. Yunanistanın mü -
cadele ebıek kararını efkarı U· 

.,,-.umiye müttef.tkan tasvip et • 
mı>ktedir. 

Bu arada umwni kararfl:.hı Üs-

milli cemiııetin qa11elerine bir 
anda ııaı-ciım etmek imk<inını 
el.rle etmis olaca{jı.z. 

küpte bulunan ü;-üııcü Yuırnslav 
ordu.>u avlardar.tıcri hazırlanmış 
bulunmaktad;r. En çok alaka ile 
ta-kirı edıkn ıruntaka Ohri gölü 
sahiL.1.fe bulunan Ohri ve Stru.ga 
şclıirlerıne civar ol:ın ver1erdir. 
Bu şehirler Draçtan &-liıni.E:e gi
den tarihi lnvas yolu üzerindedir. 
Bu daf(lık m:ntakatla •kar ,c ) ag
mur ya naktadır. Havanın düzel· 
n:ck ıh! •re ali azdır. 

.. :{ük.:;.~k memurl:ır vazi •()~hı ne
zaketi ve ınuaht>deler icab. Yug0s
lavvar p 1 ,,aziyeti dola.;t'i;ı ~ ş:iın

Ô.İJ.? kal~r büyük bı .. ihtiya~ gcls
terınektt: L~(_ leı· de, vah in~ cnd 'ŞC'
ıer his.:r :! ldi.~i muhal·k;tktır. Rıl
h.!'-.. a '1•• endişC'l"r ıı~rıcive Ne
z:ıretinın mihver ccv! •tlrrine 
ka!sı taşı' .T.ıı hisleri t:ımamile nny
lasm:van askeri mahfiilerde du -
yulrr.2~;tadır. 

Yüksek memurlar. Yug<>shv -
yanın muhasamatı savanı teessüf 
gördüi!ünü ve harbin Balkanlara 
sirayet etmesinin örriine geçmek 
üzere mutavassıt vazifesi J?Örmiye 
amade oldu~nıı bevan ediyorlar. 
Yabancı mili;ahitleri alakadar 

eden bir mesele de !tal:va ile Yu
"OSiavya arasında aktedilen pakt
tan oonra Musolininin İtalyanın 
Yunanistana tevcih ettiği taarruz
dan Yugosla,-yayı haberdar edİp 
etmediğidir. 
Avalı ajansı Yugnslavyarun 

gizli seferberllk illin ettigi hal< -
kındakı haberleri tekzip etmekte
dir. 
HİTLER FRANSADAN NELER 

İSTEDİ? 
Röyler ajansııun verdllti analu· 

mata göre, Hitler Fransız Harici· 
ye Nazırı Lavala şartlarını der -
meyan ederken, Fransız donan -
masının da mihver devletleri em
rine verilmesini istenıiştir. 

Hitlerin bı;.n lan başka diğer 
şart.arı da şunlardır: 

Alsas - Lore'lin Afmanyaya ter
ki. İs,·içreden denize kadar bir 
şerit, muhasamatın devam! ır.üd
detince ga\Time,,'(Ul Frarı.~ada 
'"'~ve~ dC'vletleri eı"Xine hava "" 
deniz üsleri Vt'rıhnesi, Hindıçini-
n.n japonyaya terki, şimali Fasın 
İspanyaya, Nise kadar A&ıdeniz h
yılarının Italyaya 1"rlti, diğer 
Fransız ı:nüstem.Jek el erinin iiç:'üı 
maooava tevdü (ı:rondanı~ ~era
iti biliLJre tesbit edilecektir.) .,, 

-
Bulgarlar aıkı 

bir imtihan 
g~çiriyorlar 

(Başmakaleden devam) 
cek hiçbir barelı:eti menuu bahis 
değildir. Bilakis, Yugosla.- 01dıı>u 
ve halıknın kalben Yunanlılarla 
beraber olduğu muhakkaktır. Ay
ni zamanda Yugoslavyanın •Seli· ' 
nik• liınan111ın İtalya eline geç -
m...ınden .-e Yıınanistanla olan 
hudut muvasalasının inkıtaıadan 
ne kadar endişeye duşeceği ve 
nasıl bir çember içine gireceği 

gözönündeki hakikattir. Eı(er Yu
goslav)·anın bir gün harbe müda
halesi iktiza ederse bu müdal.alt 

-
Piyangodan 
kazananlar 

60,000 lira 124,287 
numaralı bilete çıktı 
Mil!t Pi>-ı.~onun 29 iLt.tr~ :'l Cüm ... 

hur:ı-yet bayramınd;1 tertıp et .... ..,, fevk.a
~~e piy •go, dun Ankırada 19 May1.1 
stadında saat 18 de c; ~kılm..ştır 60 000 
~·alık buJtik ikr;ırı:uyeyi 124287 uma
ralı bilet k:uaıur ... ~tır Bu. bılet Akşe

hir-de s:ı.lılmıştır. 20.000 li -a 3951339 r~
maralı bilete çıkm tır Ba blü: ~ Dol va
dmde sahlmıştır. 10.000 Lralılı: ıkra'lli-

yelerden biri 237229 numarala bilet~ 

çılı:ıruıtır. Bu biletin bır parÇlll İslan-
YugosJavyanm ikıbeti ''C kuttu- ı bul ve di,!er parç.J.Sı "\ludanyada "at.ıl
luşıı bakımından aı.rak Yun.1.,is- mı;trr. Diler 10.000 llialık ıkramıye 
tanın 1ehiııe olur, aleyhine ola • 
maz. Bu itibarla Yıınanistan bu 
cepheden de emindir. 

Bulgarlara gelince, Bulgarista
nıa vaziyeti bu dakika)'& kaı!:tr 
kat'i şakllde, resmen tnvazzub et
miş deltildir. Majeste Kral U.oris 
Sobran)adaki nutkunda İtalyan -
Yunan harbinden hiç bahsetme -
miştir. Sofyadan Rö)terin verdi
ği bir haberde: •İhtiyat tedbiri ol
mak üzere .Bulgar kıtaahnm ce· 
nııp huduJuııda tah·iye edilmek
te- oldni(u bildirilmekte ,.e Bul
garislanın ·Yunanistanm müşkül 
vaziyetinden istifade etmek fik
rinde olmadığı, ancak Egede bir 
mahreç elde eylemek hıı>usun -
daki istekleri üzerinde son hadi
selerin nasıl bir tesir yapa'Oğmın 
merak edilmekte olduj!u. kayde
dilmektedir. Röyterin görüşün -
den ibaret olan bu haber veya 
mütalcanın hakikatte Bulgar hii
kllmetinin resmi noktai nazannm 
ifadesi olup olmadığı malfönu -
muz dej\ildir. Sadtte Bulgarlann 
İtalyan - Yunan har:.ini bitaraf -
!ılı.la takip etmeleri muhakkak iri 
kendileri için en fayda getirecek 
hareket tarzıdır. Bulgarların Yıı
nani>1anı gerisinden vnrmak gibi 
bir harekete kalkışmaları bütün 
Balkanları ateşe vereceği gihi 
Bıılgarlaı· irin de mnhakkak ki 
birçok zanrları ve tehlikeleri mu
cip clabileeektir. 
Dedeağaca iarnek, garbi Trakya 

\'e Yunan .. lakedon)·asına sahip 
olmak emeli Bıılgaristamn bıı 

emeli tahakkuk ettirmesi i(in ..,. 
hayı boo bulacağı yolunda kendi- , 
sine hiçbir ümit veremiyeceği gi
bi •Dimyata pirince giderken ev
deki bulgurdan olmak• sözü do 
Bulgaristan için daima gözöniin
de tutufocak bir hesap olınak ge
rektir. Bu itibarla Bulgarlann 
lrunan - İtalyan savact.t karşı~ın
da çok tt>mkinli. rok hesaplı ve 
bitaraf kalacaklarnu, kendilerine 
de başk•larına da zararlı olmak 
isfomiyereklerini wmmak isferiı. 
Belki de yarın Ynnaa C4'ph~inde 
cok sıkt.<ık ~aziyete gineek ola• 
İtalrn •Do!ıruea. nın minnet ala· 
cai!"ı-'ldaki hi-vi hatırlatarak 
Bulı:ari•lıı:ıdan mukabil yudım 
ve har~ket istin1'ilir. Cu and~ 

376668 numaralı bLete çıkmı.§t.ır Bu 
bilet T rsusta satılrr.L$br. 

124818, 248030. 284969 ve 32113~0 nu-
ma:ııh biletler 5 er bin lira ıkra niye 
kazanmışlardır. 

Son dört rakamı 4937 ile nihayt! bu .. 
lan numaralar 1000 er lira, son durt r.'
kam.ı 7202 ile nih:ıyM bulan numar1ı,r 
1000 er lira. son d• -ı rakamı 2793 ii.e 
nihayet bulan nun-.aralıır 500 C1' J ra, o 
d~rt rakanu 5831 ·e nib yet bı..: 1,:ın n\1-

maralar 500 er lira, son fiç rakamı 974 
ne bilen (400) n=-a 100 ... lira, son 
1k1 rakamı (Oe) ile rlhayet bulan nu-
maralar 10 ar lira. sanı. 7 ~e 8 11.e ni
hayet bulan numar::1lar ıkışer li.ra ilt-
ramiye kazanmışlardır. 

5 rakamı büyük ikramıyeyi k.ızanan 
124287 numaralı biletin aytti olup her 
hangi hanede bulunursa bulunsun yal
nız bir tanesi değişik: bulıman aşağıda 

yazılı 48 bılet de 250 ~r lira mu\i!:ıı 
alacaklardır. 

124280 124281 124282 12428] 12428• 
124289 024287 124285 l?U88 

224287 324287 
124237 1?4247 
124297 124087 
124587 124887 
120287 121287 
126287 127287 
114:?87 134287 
174287 184287 

124?88 
124207 
124257 
124187 
124787 
122287 
128287 
144%87 
1!1-1287 

124217 124221 
124267 124?71 
124387 124487 
124887 124987 
123287 125287 
129287 104287 
154287 164281 

* Bize ( Fitrcnizi Türk Ha
"" kurumuna veriniz) d•dik.
!eri zaman hiç tereddüt ede -
bilir miııiz: Göklerin korun -
masına tercih edebilecc<)imiz 
hiçbir mesele var mıdır? 

Bnlgarların yapacai;;ı tek şey: Hiç 
bir alaka ve hakkı olmaksızın 
Balkanlara Arnarnthık yolu ile 
adım atmı.ş ve bütün Balkanları 
yine bu :voldan kendi boyunriııın
ı,iu altına alm'lıyı tasarlamı~ ı.1- ı 
Italyanın bu t•lelıini Bulgarista
nın utikl<ll ve üıbetini göuiilün• 
getirerek reıldetmek olmal•dır. 

Buna yapmıyıın ve anlaşma im
kanlıı.n11ı sililhlı müradeleye lı.al
betnıevi ten:ih eden bir BnlgarU
tan i~liyeceği j!'Ünahın bfaretiıü 
ömrünün so11aaa kadar hiçbir ha
reket ve sevabı ile ödiyemeı ve .. 
nnhak yere Balkanlarda fazla lı:aa 
dökülmesi».e sebebivet vemıi4 
hııhınar. 

ETEM İZZET BESİCE 
-----===-

•İaeması her ..,ne Şeker'! 
bayramında E. · GL7F" 

Filmini 13kdim eder. 

BU AKŞA. 1 MİSLİ C.ÖR ÜLlılEIUİŞ BİR ŞAHESER 
, I 

ALALAY 
&ir dt>fa değil 141 defa görtT1ek isti ·ttegınız l'iloı. 

Filmi yaratanlar: lo:LSO • E DDY - İLO. A \IA •. ,.,EY 

Bu ı:ece için Lora kalmam hr. Numaralı koltukbr k p.<ılr. •'<
tadır. 

BUGUN 

RIKAZR 
Sinemnrınt!a 
/(ALBİffİZİ 
HEYECANDA 

DURDURACAK 
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Yazan: lskendn F. SERTELLi No.16 

~tihatçılar her yerde "Yaşasın Adalet, Mü•a· 
vat!,, diye bağırdıkları halde, biızat kendileri 

bu iki mevzuun düşmanıydı .. 

• 

Sultan Reşat 

1l u. ve buna benzer klınse lcr ne
Te muhalifti? Ne l.>tiyorlardı? 

Hadise gayet basıtti: Herke:; a
dalet müsavat istiyordu: İttihat ve 
TNakki erkanı hemen her vesile 
ile ve her yerde bunu vadedıp ctur
dılli.ları 'ıalde, bizzat hangi ~tc bir 
adalet ,izlik varsa o i.:,in b:ı.ş:nda mu 
hakkak ki bir ittihatçı vara.. Nere
de '.'rı.ısavat,ı..ılık görülürse, tere<l
di..ts.:Z hükmedebilirsiniz ki oraya 
aokuln bir ittibatç, eli vardı. 

İttıhatcı kendisinden bas-ka un
ın.rlar arascnda itt;hadı sevmiyen 
bır tıpti. Hele •Terakki• den teçcd
dl.it fıkrinden. ilerlemeden hic hoş
larunaz. ve bu fıkri tasıyanlara 
derhal .ihtiliılc!. yahut •haini va
tan• damgasını vururdu. 

:Memleket içinde, Abdülhamitten 
intıkal eden manasız bir korku var
dı. Üç kişi bir araya gelse, glıya 
hükıimet alevhinde konu.suvar -
!armış, yahut hükıimeti devirrne-
1.e calk1$acaklamuş gibi, derhal 
ıiddetli takipler, tarassutlar yapı
lır; tevkifler, silrs!Ünler baslarch. 

Bu ııarip haleti ru'hiyeyi her it-
blıatcının karakterinde sezmek 
m iimkündü. Çekingenlii!in varattı
h ihenç ve manasız bir siddet ve 
huşunetle - bir hiç yüzünden - ne 
ocaklar vrlcılır. ne hanümanlar 
söndürüliir, ne masum kanları dö
külürdü. 

Tal.at paşaya, dostlarından b iri: 
- Seni vursa vursa Yemen meb

ushırından Hıfzı bey vurur ! 
Diye bir saka yapmıştı. Zavallı 

Hıfzı Bey mütareke ııünlerine ka
dar Talat Pasaıun teı:essüsünden 
lı:urtulamarnıstı. Talat Bey, mec -
liste, ziyafetlerde, hasıl Hıfzı Be
ye nerede ratlasa, derhal avni kor 
lı:u ile birdenbire sararır, do~!"Ul u 
w : 

- Bir vanlıslık ol•:. ııerek, diyor, 
IMillet Vekilleri bövl2 manasız bir 
takibe maruz kalamazlar. Maama
!ih ben simdi pafö müdürüne emir 
veririm. Bu yanlışlığı önleri.m, di
vor. 

Hıfzı Bey o sıra:l ı bunun sebe • 
bini anladığı kin, Sd·Jpce kendi ken
dine gülüyçr. Zira. H:fzı Bey o !!Ü
ne kadar müddeti öm~ündc. bir 
kusu bile öldürmüş değ;Jdı. Vuru
culuğu, atıcılı~ı ile de tanınma -
mıstı. Halbuki, Talata vanlıs an
latmı•lar. 

- Hı(zı Bey çok cesur, atılııan 
ve bilhassa nişancıtiır. Havada u
can kuşu bıle vurur' 

Dem •ş_ 'rd. (1) 
T· 'dt<! ~ bu korku, acaba han

.cisırc.e ye ~tu? 
Ilalbı.ki, Türk milletinin en bü

yük <ian, ıme·tLgi, kadırşinaslığı 
deı:til midir•. 

Aradan uzun zaman geçmemiş -
keıı, Türk vatanını hürriyete ka
vu<tur"a ve basında bir bavkus 
ıtibi otuz üç yıl öten kız:! sultanı 
tepesı a•at: nctiren bir ku\'\·ete 
karşı yani (İttihat ve Terakki) ve 
ka•ş, hicbir Türk cDCL.(U nankör
lük göstermemişti. İttihat \'C Te -
rakki erkanın. memleketin en bü
yük, en y;;h ek IY'aa lı makamla -
rına c.karkcn, Osman' cam.asın
dan kaç kişi, ortaya atılınıs da bu 
efcnd:Jere: 

- Durun bakaLm .. Biraz da ye
mek içmek, ziftlenmek sırası bize 
geLın. 

Diye bağırrnıst • 
Dünü hatırlıyanlar o gunun ız

tırapl;ırına tahmamül etmei!e ka
rar verrni• gibi. boynu eitik. sesi 
kısılmış bir halde vasanp durur
ken, silaha, bıcai!a. hatta bomba
ya sarılmak kimin aklına ııelirdi? 

Adaletsizlik ve müsavatsızlık 
memleketin her köşesine müthiş 
b ir kolera mikrobu ııibi sinmişti. 
O deı:_eçede ki, hukuktan mezun 
değerli i:ıir genç dostum. Babıali
de bir hizmete talip olduinı zaman, 
kendisine: 

- Sen ittihatcı mısın? 
Diye soruyorlar ve hayır ceva

bını alınca kendisini kapı dışarı a
tarak, verine okuması yazması kıt 
lbir cahili tayin ediyorlardı. Hukuk 
m ezunu olan dostum lbir akşam: 
cMüsavat olmıvan bir memlekette 
h ukuk diploması ne ise yarar?• 
diyerek, diplomayı parcalamıs ve 
o zaman dahiliye nazırı olan Hacı 
Adil beye göndermiş, zavallı çtı -
cuk, bu cesaretine inzimam eden 
adres yazmak eibi bir tedb irsizlii!i 
yüzünden, üstelik beş av da mer
kez ku.mandanlıi!ında yatımstı . 

- Nasılsın Hıfzıcığım? Bir der-
din, bir arzun var mı? D iyerek ya- (1) Telefon idaresi zat işleri müdilr-
lllna sokulur 5al\ie bir samimiyetle lüğünden tekaüde ııevkedilen eski Ye
eli.ni sı-kardı. men n1eb'uslanndan Hıfzı Bey mert, 

MIZON MEYYA TUZU 
Müferrih ye midevidir 

lllfBAZ. BAZIMSIZLll, MiDE BOlA Ti ıı BOZUILUGUROA, BAR~1~! 
TEM BE l L 1G1 N o[, M 1 o [ [ K si L 1 K ıe y AN M l L l R 1 N o A emniyeti~~;~~::: 
Mide 'fe BamkJarı temiıder, alıffırmu Te yormaz. MAZON iıiın Te HOROS marka.tına dı / 

.ı 

BAYAN 
Mağazası sahibi : 

Bayan M. SIGALLA 

Pek yakında 
1940/~l m evsiminin en .on 

XAıDIN ROPLAR! 
Modellerini teşhir edeı;ektir. 
YÜNLÜLER ve TRİKOTAJ -
LAR'ın zenııin ve müntehap 

ODEON 
Yeni Çıkan 

LÜKS PLAKLAR 
MÜZEYYEN SENAR 

No. 270391 Tunalar Beste : 1; 
Gül derler Saadettin l\llYııs 

Bu emealııiz plağı her halde dinleyiniz, !}!!!!!'' 

Çanakkale Belediyesinden: 
. .,. p•r ·e t ı 

l - Çanakkalede yapılacak olan 15100 !ıra bedeL kCŞuL " ııı 1 
; kaldırım inşaatı 8/10/940 tarihinden 7/11/940 tarihine kadar bır •Y 

ceşitleri 

ve KADIN ÇANTALARI 
En son moda modelleri 

İstiklfıl caddesi N o. 283 

: ve kapalı . zar! usulile ekstltmeye çıkanlmıştır. . diYr.: 
; 2 - isteklilere bu işe ait şartname para.::.ız olarak Çanakkale JıeJC ıl' 

dairesinden verilir. 11oe 111 

Hacoplu pasaiı karsısında [ 3 - Eksiltme 7/11/940 perşembe günü ""at 16 de belcdı,-c daır«' 
~IİİCiiiıiiiiıii:ıııiıiiiiiimliiim~~~?ı tesekkil encümen huzurile yapılacaktır. 

1 

VATANDAŞ! 
En nefis salebi, en halis ve sıl hi b~har:ıtı y1'.mz 

Ç A 
Müstahzaratındı 

Beşıktas ÇAPA~IARKA 

lnh rlor U. 

Bulacaksın 
T&rihi tesisi: 1915 

1 
1 - Şartname ve nümunesi mucibıncc 10.000 me!re yeşil, 10.COO beyaz 

y~ğh k~navıçenln kapalı zar!!a yapılan ekSıltnıcsine blip zuhur etmediğinde:ı 
)'euıden pazarlığa konmuşt ır. 

11 - P..ızarl;k 5/XI/940 salı günü sac:ıt 16,30 c!a İstcınbulda Kabata~ta l•
vaz.ım vt mi.Jbayaat s·.ıbesirrdeki alım to;nisyonunda yapılacaktır. , 

JII - Şou·trıame ve nümune sözü .-cçen şubeden \·c iz.mir, Ankara basmU
dürlüklf'rinden alınabilir. 

I\r - İ5"tcklılcric paı.arlık için tayln olunan gU l ve saatte tekL! tdecek
leri fiJ.t ilzerındcn yüzde 7,5 &:İl\"Cnme pnrılarile birlikte mezk.Ur komisyona 
mOracaatlar1. c10153> 

Maliye V eki Jetinden : 
Gümüş yiız kuruşluk 'arın tedavülden kaldı

rılması hakk1nda ilan 

Dalga L'zunluğu: 

1648 m. 182 S..c/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. M6:; Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 1519~ Kc/s. 20~ 

Saat: 14.40 Konu.şma: Avrupa har-
bi ~artları icinde Tkaret Vekaleti
nin meseleleri, 15.00 Müzik: :Meş-
15.30 K0nusma: Cumhuriyet dev
hur film ve operet <arkıları IPI.), 
rinde z.;raat hareketleri, 15.50 Mü- 1 

ztlc Cıııan Romansları (Pi.). 16.00 ı 
Kcnu-ma: Cwnhurivcltc l\lüııaka
lat sistemimiz, 16.20 Müzik: Havai I 
ven danslar (Pi' 16.30 Kananıs. 
18.00 Proııram, 18.03 Müzik: Dansl1 

müzifTi (Pi.' 18.20 Konuşma: Ge
cen v1l ;"inde Glln1rü:.;: Ye İnhisar- 11 
!ar faaliveti, 18.40 Cocuk saati, 
19.00 Oı t;ı ovunu. 19.~0 A ians ha
berleri. 19.45 M<.izik: Radyo incP· · 
saz heveti. 120.15 Radyo gazetesi, 
20.115 Temsil, 21.15 Müzik: Memle
ket havaları, 21.30 Konuşma: Harp 
ekonomisi ieinde vatandas. 21.50 
Müzik: Rivasetkumhur ·bandosu, 
22.30 Ajans haberleri. 22.50 Müzik: 
Dans rnüzi~; 'P'' 23.25 Yarınki 
nro~roon. 23.30 Kaoanıs. 

Gümüş yüı karuşluklann ,.erine gUmüş bir lira1ıklar darp ve piya_;aya ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;iiiiiiiiiii;;;;; .. 
un mıktarda çil<anlmış olduğundan 'gümüş yüz kuruşlukl:ırm 31 lkincika- 1359 Hicri 1 135S ıtmn!. 
nuo 1941 tarihinden sonra tedavıil.ten 1-"dldır1lması kararlaştırı:n113tır. 

Gümüı yuz kuruşluklar 1 ıubat 1941 tarihinden itiharon artık tedavül etmi- RA111AZAN 1 inci TEŞRIN 
yecek ve ancak yalnız mal sandıklarıle .. umhuriyet merkez bankası ~belcrince 2R 17 ----l<abul edileb!Jecektır. Elinde ıümüş yüz kunışluk bı.:,unonların bunları mal 1940, Ay JO, Gün 30·1, Hızır 178 
ıandıklarile Cumh:ıriyet merkf'Z banka.:;ı ıubeJerine t~bdil ettirmeleri iHln 30 Ririncite.,.rin ÇAR~AMBA 
olunur . 7025 - 10216 - V • "' 1 

Vai-ı"t)er asatı ... zan 
"' Sa. Da. Sa. D>. 

-----··----ı·---· 
Gün"I 6 29 1 20 
O~le 11 58 6 49 
İkindi 14 49 9 40 
Aqam 17 08 12 00 

1 
Yatsı 18 42 1 521 
tm ... k 4 .C9 11 40 ---

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KIS!\IINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

BiR ANA 
İstiklal caddesinde Komedi 

4 - !.fuvakkat teminatı 1132 lira 50 kuru~tur. 
5 - Eks;.llmeyc girebilmek için •P!ıdal-:i vesik.ılanrı bu' r.rı 5 !.'. 
A - Kanuni vesaik, haiz bulunmak, ~ 

B - Du &Şe ait Nafia Vekaletinin Mliyet vc. ıkasnı ha.z ,u, nr.J.~ıliJ'.l J 
tı - Teklıt mektuplannın ihaleden bir saat evvel makbuz 1r. ıkt , ., 

rilmesi post~ ıle gönderilecek mekt.ıpların meıkür saate kJ.r' . .!r yel </ ./. 

l~zımd.r. (9858) ___....-_.A 

Dün7anın Meşhur Şekercisi 

MUHiD A • 
1 

K 
Merlı.•d: Bab(ıelıapı, Şubelorl: Be,·ofln, Kar.ı.köı, ItadıkoY 

BAYRAM GÜNLER~ 

IR-l'!mlmı:m:ııııl K Ö M Ü R S O B A L A R l 1 :;::..(' 
-ı-~---!:::::::::;::::::;::::::S=A==A::::T=L:::E::;.:R:.,_~~A7.luP::: 1 

AV İ Z ELE R _,.ı ~ 

===========================M=::=:~ 
1 

AEG elektrik fırını 1 1 Havagazi ocaklan DÜGÜ!< . ı 
\"e süpür&:eleri ve elektrik. ııed~ 

(TAKSİTLESATIŞ) , 

OSMAN ŞAKAR veŞ~~· 
· ıe cıı.ıd 

Galata, Bankalar caddeoi 59 • 47 Tel. 4276~. Beya>ıt, Üruvcrsı 
No. 28 Kadılı:öy, İ.kele cad. No. 33/2 ~ 

SA~LAM DiŞLER VE~IZ BAKiMi MUT~., 
D DIS S lJ • 1silf 

ISETLERiN EN DERIH !E.BtEfilHE 6i~REK AHTISEPTIK TESiRi ~ J~' 

işletme Umum Müdıır Devlet Limanları 
ğünden : 1 •'' Muvllkk.ı tııll ~ 

lıkelenla mevk ii Muhamaen bedeli 
Ordu 1617.!K 121.35 
Unye 4519.03 338.93 
füze uo9.ss 305.22 / 
or 2855 .99 199.20 ~;ıetl' 1 

Açık eksiltme usulile ihale eo..ıce gi evvelce IJI.n edilen "'.:~ ;:;!''~ f 
bamınen bedeli ve muvakkat ieminat mikdarı yukarda yazılı_ do it,ldp1" 
şaatının ihalesi talip zuhur etmemesi ha.sebile 4/11/940 tarilııne tS /. 

zartec>i gu··nüne talik ohınmuııtur. d •I '# 
nhtım ın •• ,ı~ İsteklilerin bildlril~n günde ~aat on be~te Galata 

. - caatlıır' ,..-;; :müdürlük binasında toplanacak satınal ma k:omı~yonuna mura 
namuslu ve do!ru sözlü bir idare ada-

Hıfzı Bey b ir ımilildet, Talatın mıdır. Geçenlerde bizzat lr.endi ağı.ın- kısmında 
aıösterdiıii bu iltilat ve samimiye - dan duydum «Talat beni her görüşün- Bu akşam saat 20,30 .da 

Malul ve emekli yedek ' 
subayları davet 

--·-.. -··- 1 

Dr. Hafız Ce~ıı 
1 

LOKMAN ff~~ı5 tin sebebini anlıyamad.ıh için a • de (Vallahi, seni c:ok severim Hıfzıcı-
deta lln<'t'aka düsmii<tü. Bir gün, tun!) derdi. Yanına birdenbire girdiğim D A D 1 
'faksinıdeki ikametgahından cıkar- •aman, çocuk gibi yerinden hoplardı. Şehrin her t arafına otobüs t emin !Beşiktaş As. $ubesin<len: 
ken arkasına bir si\'il ır.emurun ta- Bu mana.ız korku mütarekeye kadar edilmiştir. Besiktas şubesinde kayıtlı ma.llıl 

. DAHİLİYE MÜTE 4 ,ı! 
Divanyolu lO 1,ı : ~ 

, Muay• n• saa tleri: Z.S • 6· 7J~ 
kıldıltmı ııörüyor. Hıfzı Bey meb- devam elti.• ve ııereksc emekli ved~k subay -
ıı.san dairesine vardıl!ı zaman. ayniı-------------- SADA;~AI FITIR !arın M. M. Vekaleti harbiye da - ·Jııre 

Sahibi ve neşriyatı ı . ıınt"lJlurun orava ka:far geldiğini * Gökten qelecek tehlike11e iresinden ııelen emirde bir hizmet 
En iyi iyi . ı 

Baş muharrır ıct anlayınca, meçlistc 'Ialat pasava karşı iııi hazırlanmak. mille - icin ııörüsülmek üzere emrin ehem-son 

ETEM iZZET st:r-1 llOTUVor: tin bütün fertlerini aıırı a11n aniyetine binaen subeye pa1ardan Y. K. K 

- Arkamda bir memur dolaşıyor dÜ$ündüren bir davadır. Bu maada her gün icin sahahtan ak-B:ıiltlavdan : 23 20 17 tl 
S on Tel;p-a f MatbşlJ .1 Bunun sdbebi nedir•. ?nevzua hicbir Türk t'atandaşı şarn tatiline kat'ar serbest olarak Arpadan 40 34 27 

Üzü-nden Talüt kızarıyor. bo~ar;yor: kauıtsız kalamaz. o n<olr R*<et e ' '• ,0ı.ı,r gelmeleri ilan olunur. 
-===================================~============================~~~~~~~;,;;,;===============================~==============================~~. ud 
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UZ SULT 
Halifeler Diyarında 

No. 28 Yazan: M. SAMI KARAYEL 

Yavuz Cenan paşayı çağırttı 
- Padişahım, boynum kıldan 

incedir. Canım uğruna fedadır. 
K usurum katlime tekabül eylerse 
be- en canımı al!. 

Yavuz, vezirinin sözlerine gü -
!erek 

- - Biliyorsım ki, başka Sinan 
yoktur?. Cür'etin bundan ileri 
,ırel~ektedir. 

lfakikaten, Sinan paşa büyük 
b ir kumandan ve idareci idi. Ya
vuz birçok kereler Sinan p~yı 
k atletmek derecelerine gelmişti. 
Llkin yerine koyacak vezir Y'Qkt ı. 

Ya\~:z, Sinan paşayı azledip 
HnsekU Ahmet paşaya vezareti 
verdıl(i zaman, paşa itizar etti. 
Padişahım, yaşını il~rlem~tir. Dev 

Jet ve millete arzuyu şa:ıane!eri 

veı;hile hizmet yapamam .. Bir bas
ka kulunuzu çırai:i buyursanız. 

H ersekli Ahmet pasa. korku -
sundan itizar ediyordu. Biliyordu 
ki, Sinan paşa bir !'İin g"1ir ken
disinden ahzı intikam evlerdi. 

Ahmet paşa, veziri azamlıih ka
bul etmeyinçe padisah )<öpürdü. 
Ahmet paşanın Sinan ı:ıasadan 
korktu~unu anladı. 

Çünkü, Sinan pasa1 •n kudret ve 
kuvveti millet ve asker kinde şöh
retli id•. 

YaVLl'Z, Hersekliye ba~ırarak: 
- Bre mel'un kimden korkar -

Sln? 
Herselıli sa;;ırmıstı. Titreyerek 

ce' •P · erdi'. . ı 
- Padişalı ım .. lhtıranm, bu se-

beple hizmet evliyemiveçeğim di
ve havf eylerim .. 

Yavuz tcpınivordu: 
- Bre kafir, hizmeti devletten 

kacınırsın? .. Yoksa Sinandan mı 
korkarsın?. 

- Haşa'. Allahtan ve padfrPhım
dan baska kimesnedcn korkum 
·._yoktur. 

Fakat Yavuz teskin olmamıstı. 
Gükrıxli. Sinan paşayı cağırttı. 

Pasanın bu. bu sefer kellesi uça -
caita benzivordu. 
Çavuşlar Sinan na<avı padisahın 

h uzuruna soktular. Pasa, biperva 
duruyordu. Fakat, tazimde kusur 
etmivordu. Ne haddine en ufak bir 
hareket bile aklından ııeı;rnezdi. 

Sinan pasa, Hersekli Ahmet paşa 
huzurda idiler. Yavuz, Sinan pa
sava hitaben: 

- Bre md'un, Ahmet pasanın 
senden havli nedendir?. 

Divince. S inan paşa isi anladı. 

Ve. tereddütsüz cevap verdi. · 
- Padişahım .. K endisinden ilam 

eyleyiniz .. 
Bu sefer, Ya\"llZ büsbütün kö

piirdü. Elini haııccr!ne atarak cek
ti ve Sınan paşanın üzer ine yü -
r üdü. 

Sina" pasa. kacmıst•. Göı:dm 
ıkavto!mu•t·ı . Cür.kü, saray alta -

!arı ca\•ucları hep Sinan paşanın 
hendesi :di. 

Çavu•lar baitrıştılar: -- Bre tut'. Bre seyret!. 
Halbuki, bunlar heo birer dolap-

tı. Y.ıkalavan ve tutan yoktu. Sa
ray bendcıranı biliyordu ki, Yavuz 
Sinana kıyamazdı. Katletse bile 
hiddeti~ olurdu. Fakat •onradan 
nedamet edece~i muhakkaktı. 

Sinan paşa, Atına atladı. Kuş gi
bi ucup e:itti. Bir tarafa saklandı. 

Yavuz. müşkül mevkide kalmış
tı. Cavuslara, silahdarlara emirler 
verdi. 

- Yakalavın mel'unu .. 
Paclisah. bir türlü'. 
- Öldürün mel'unu. 
Dh·emiyordu. Sinan pasanın 

saklandığı ver bnlunarnadı. Sözde 
bulunamadı. Yavuz istemiş olsay
dı bulnamaz mıydı? 

Nihayet Sultan Selim, Sinan pa
savo iş basına .Q"~mesi için em ir 
verdi. 

Pasa, ihtifaııtıhından cıktı. Kol
larını saJJı,·arak veziriazamli.k ma
kamına tekrar ııelip oturdu. 

Yavuzun öfkesi geçrnisti. Bir 
hafta kadar Sinan pasayı huzuruna 
ca~:rmadı. 

Ni :wet blı-eiin h uzuruna ça -
,it: rd ı. Ve. surdu: 

- Lala. doiiTu söv le nereye sak
landın? 

Sinan oasa duraladı. Saklandığı 
yen söyli vemezdi. Sonra, saklıvan 
ad;::m ıınahvolurdu. 

Pasa. l!iilümsiyerek: 
- Padişahım, bir kayanın ko -

vuk'unaL 
- Hele doilru söyle lala!. 
- Evet oadişahım, Kağıthane 

kö\'ü dağlarında bir kavanın ko -
vulhmo .. Ma~arava demek .. 

Dedi. 
Yavuz Sultan Selim, valııız Si

nan paşa ile sohbet eylerdi. Elkse
riva oasa ile oturur konu.sur,~ -
lüsürdü. 

Bu sebrple Sinan pasa. padisahla 
arkadaş cribi idi. Sinanın t ekrar 
veziriazamlık makamına gelmesi 
Hersckli Ahmet paşayı müşkül 

mevkiden kurtarmıştı. Hersekli. üç 
dört kere veziriazam olmuştu. Dü
r üst bir vezir idi. 

KÜRDİSTANIN FETHİ 
Çaldıran ıınuharebesi Kafkasva

da ve Kürd:standa büvük tesirler 
lıasıl etmisti.Safeviye devleti S ia 
mezhebinde bulundui!u icin oek 
ııavvur sünni bulunan kürtler ik
r ah ile İran bovunduru~unu ceki
vorlardı. Kürtlerin ckscris • .;.ınnl 
idi. İ cleı·inde S1a a:ıd.. 

1 f . t:tı c 
Kürtler Ya\'uZ Sultan Selimin 

1 

Çaldıran wu7af crt' ı:-c'· 
Ç J • • · d · ~varb~kır ahalı'sı' t]sl3 

·• · ' a dıran selerı iızerıne erın ne- ı.n ' k ,.11 • 
fes aldılar . Çünkü Şia bovunduru-. nun bıraktıl:: pail: . ~- ~a"f' ,,J 
{!undan kurtulacaklardı. 1 varbekir kales;nc 'I.t'"' St'. 

Kürtler, Çaldıran seferinden son- cekmislerdı._ .. daJl ~~ ' 
r a Osmanlı Türklerine raptı kalp Keza B~tlıste. ume~~1 .,ırı<l\,- 4 
eylediler.. Bey, Şah !Sll"ailın or iıeı·e J· 

Junan biraderi Halıt .,.ıl'9 
Fakat ne Yazık ki Yeniccri isyanı p3 

Sultan Selimi şarkın ŞU ahvali ru- isvan ile Sulta!" scı;ır d~I 
hiye.<;,nden istifade etmesine mani leyi zaotctmişti · !< Jl•!;J ,/' 
olmuştu. Ali Evüpten Mele bil!' ıı~r~ 

Yeniçeriler, eğer Karabai!da kış- Siırtte ayni l:arekelte -~ e ııJ J 

landıih zaman isvan erup: Görülüvor ki, Çaid~:;0, ~e ·i' 
- İstanbul, İstanbula ~delirn.. den sonra. Kürdistan 1,11a ~e< 
D iye isvan etmemiş olsalardı, Osmanlı Türklerı tara 
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S ultan Selim, b ütün Asyayı Hk- vordu. 50nr8·, 
b aharda fethe muvaffak olurdu. Fakat Çaldırandan ı:ııı 1' 1 

Yavuz !randan avdet ederken anahtarı mesabesinde otara!ı~O 
her ihtimali nazarı. d ikkate alarak kalesinin bizzat Yav':1ıcÖzıııii6 ııe' 
kendi sadık bendeganından Bıyıklı zaptı Fırattan ötesını C~ıl ,-e 
Mehmet pasayı büyücek b ir kuv- Benam ümeradan. 0en e ~ır 
vetle K ürdistan hududunda bırak- Çaldıran muhareb<'dsıı~hD artlv 
ıınıstı. orduııaha ııelip pa ıs .Je 

:Bıyıklı Mehmet pasa. celin bir divet et.misti. . . ıa J t i l e' ,r 
kurnandan idi. Kürdistan hudu • Yavuz. Ccdı"t Bcvı it JlC~ 
dunda fırsat Jrolluvord.u. mişti. Çaldır~nda Cell'ş ~e' 

Hatta İstanbula avclet ederken yararlıklar gösterınistıa3ıı ,-e~ı 
Cernsit Bey Çaldıran ıs~ 

Pad:isahın geliı> Kemahı bizzat sonfB· ) 
fethetme€i ileride Yavuzun hu cep- mahın zapt ndan · ıştı· ~ .. t 

. · t et ııı ı •· hede tol<r r h~rck tc ı:eçcq;.nc j rr.~mlckctıne a, oe
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, • .;ş1(1 
~aret idi. 


