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SAYISI 

Telefon: B..,nnharrir. ıtlllZ1 - İdare 11.lüıUlrtl: 23181 
İstaUul Nm • ., Ne. u ~ .... ~ \ En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

& Qfkanlarda '~ 
1 

~eni bir .ı 

~~yet mi? / 
ltqt -
4 Yrınlann Yanan ma-
Qııenıeti lıarıuuula uğ-

;Qılıkları ademi muval
t~İ'Jlet Alman müJaha
;:~rıi celbeJerse bütün 
i ? k01ılann harp atqi 
J.•rıe karlJmcaınJan en· 
11'~ edilebilir.. Acaba 
,,.' .. bentTop - M olotol 
t ~l<ikatının böyle ~İr 

...:.f:he.i Je var mı?. 

~M iZZET BENlCE 
L°' \' :-'\ırı. .'H1anistana taarruz.unun 

~· l:tinündc ücüncü Alp 
tır, h~~iınetinden kurtula
d, hbıger nıüteanız kıt'a

lı '"' 1 ~ hayli yoruldukları, 
i~d dıkleri ve lllakedonya 

~ı111.~. hiçbir muvaffakiyet 
ıı., i.lı.lcri b:ıriz bir •urette 
~' · l'un.., .orcı.u.u daya· 
~1, atı~· or ve ltalya)'a ınağ
tq \:~~i.rını gi.Wnüne çıkan
it l:a ıı~ et karşısında Roma
lı..~ dar. ı.ill it le.Dli.i;ini tah
;o;,u~•~ın in ı kiıu Joktur. 
t~na uını ~;;ali gününden

n hıın.tiarında taanuz 
ı.,tjhPan, en ıüide dağ 

~i, nı. Arıuı, ı.ıü,.P getiren 
ı~. ~~Hli:u ı;öre, !Ank, top, 
~'ıı hu lblyaııııı. Yunanis
t. lıbd 
'ht 8 Uiradıiı ademi mu· 
.it kltnnıaYl yalnız sinirlen

\"'~~ •l"'1yor. hiç &iiphesiz 
\"'11• ~ ll'•Yri.mııharip ınilletl"r 

~hıı;' ita! ) an ordusllllun 
lı;''· Yetini tereddüde clii
'~d 
~ •trı~. hiç bir muvafiakiy.,t 

111 ... )en, Frensada lüpe ko
' n ordıuu nun bin bir ih
'tı t '<>nra Yunanistaııda 
lıı,t:••~u~ da ademi mu-
11,,1. l:olUl'mesi bu arada 

lı~,;'ni .~e 111kmakta , .• se(
~'~in· lrıuttefikin mııvaf!akı

l~ltıiı~ ll'İdermck tedbirlerini 
''~i~t Sevkeylemelrttdir. 
'••; hna lttnvüzü ile siyasi 

'ıı \• i atanın rn büyiiğünü 
~- danıırili2 harp vasıtalarını 

ı, n •et eden ltalyanın Ad
\11,1 Aı~avutluğa \·eni kıt'a-

ld, "'•sı de P<'k mii•küldıir. 
\ ıı d 1~ı,""İliz donann1asına 
(. i'9 ~lltzaJtıJnT•n, muhriple
.'lıil t 100 ınil sür'atinde top 
~ı.,•şıyan \ eııi sistem hü

~ıt bının Adri;yatii{e girmek 
ı. il lllundu~; !arından ~öphe 

"ıi~) u ~asıtalar Adriı atikto 
\ ·~. h''la ashri nakliyat ya-
~ dit, 11 ••halde fırsat vermiye-
ı1 ~,ı,,. Ununla bera her Yunan 
,»ı,1.'~den k;.Jkan İngiliz 
'.•ıı::•n de Adriyatii;i kont-

\; .'di, da bulunduracakları 
~~ . 
~:d!~~iliıler Ciritte, diğer 

• t .atında \ r Yunanistan
lıo'kı/•ıınıak, ii>ler \'İitude 
~. r ta"'•~gııl d iirler. Bu ha
tlitirı fhanılandıkfan sonra, 
~lı·a Ve Adri) atik üzerin
~·~'n n .tersane ve sanayi li

~ı,.er' Us '\e nskeri merkez-
1.tn~·ı cehenneme döneceği 
• ·.th.~ te_renin taarruz hazır· 
tı h •"nden sonra ilk yere 
~'·~~:"'•nın itnlla olacağı 
1 

hin · lhıimal , İngiltere 
\ ~ 3 • lav~are, 50 • 60 bin 
~Q,~ 4 trıılyonhık bir taar

, ~~••• •e hunları taşılarak, 
,ı'~dt k deniz \asıtalarını 
· , •1 8 khazırladıktan sonra 
·: d• İ ·arşı ~- a.,aeağı kara 
~.dt \· 1alya yolu ile n Po 

'lı 'n d. 8 Pacaktır. Buııu gör. ,~·~ı' helki 1943 - 1944 yıl
~1 h~f:1•k icap edecektir. 
~·hi ~ • İngillerenin müda-

1 %01 •~tığını. taarruza ha
·~ tııuh •~•ınlarını yıprattı
~ ••/'•beyi uzun mesafe 

11 •rd;-- · k b 1 k ıı.. · ı.·ı· ~ını a u etme i'' laa · •nd,.ki kuvvetlerte 
~'n ~•tıılarını önliyen, Al

ı,11.1 •ti 1">upada 14 av süren 
~'>t . 1••nasında hummalı 

lı. tıı80
1 J° kPndi harp hazırlı

;~ ıı~ 3~ak volıına giren 
'~ı'nin ~~· l\ınerikanın harp 
\. 1•di · 11 '-de ellisini de almı
ı:'~i {.•ldnktan 'Onra taar
ı~·~ ••.n hazırlıklarını ta -

hı ı •• ,~~lıındn t"bit ettii[i 
11)11 )1 a1dr ;\:nrı ;\ · arı :va in· 

İt~aktadır, Bıı vaziyet 
a .\"anın cturuınu hü-

r 
Yuıı.an erduatmVll ıı.n'ı.atma ait lıir kaç resim ve Yunan B0,v..ıDJi :M'+lrses 

ltalyanlar 
Göricede 
taarruza 
kalktı 

Mısır 
kararını 
veriyor 

ıtalyaya karşı har-
lngiliz v~ Yunan be girip girmiyece
tayyarelerı _Ayas~- ği perşemba günü 
randa ve dığer h· ı 1 1 k-
manları bomladalar . an •tı aca 

lngiliz Harbiye Müste- iki cereyandan 
~arı diyor ki : hangisi galip 

''İtalyayı her gelecek? 
r: d 1 Kahire 12 (A.A.>- Mısırın İtal-f ara Tın an vur- yanlara karşı harbe girip girm..

me kararı perşembe ıtünü parla-mak lazımdır.,, <Devamı 3 UDCU lahlfed<J 
....... .. • -·· '. J ~ •• • : .... - ~ 

Aıina IQ (A.A.) - Reuter: Yu- ·--

Napoliye 
bombalar 

atıldı 
Bir petrel .tasfiye· 

hanesind!l altı 
yangın çıkarlldı 

Limandaki gemilerede 
tam isabetler oldu 
Kahire 12 (A.A.)- Kahirede 

ııqredHen bir tebliğe gön, İngi
liz tayyareleri Napoli üzerine mu
vaffakiyelli bir akın yapmışlar • 
dır. Bir petrol tasfiyehanesi ve bir 
demiryolu bombardıman edilmiş
tir. 

Petrol lasfiyahanesinde 6 yan
gın çılmıı~tır. Limandaki &"eıni

ler üı.erine tam isabetler olmuş.
tur, Demi.ryolu üzerindr de y•n
gınlar çıkmıştır. 

nan yüksek kumanda heyetinin 
teblii!inde ııeçen pazar ııüni.i Pin
dos mıntakasında İtalyanlardan çok 

Zelzeleden sonra ................................ 
miktarda esir alındı itı zikrediidik- R d b 

· Elimize her nevi harp malze-
ten sonra şöyle denilmektedir; 1 oman ya an u 
m esi ııeCTOisti r.• 

Tebliitde netice olarak şöyle de- sa h 1 le r 
n ilmektedir: a g a en 

, Yun an tanarelcri düsm~n top- ~ 
raklarında kesif ucuslan vapmıs. 
Avlonvadaki tesisat ile bu limanda 
demırE bulunan vapurları bom -
bardıman etmişti r .• 

Zelzelenin bazı kuyularda petrol 
Atina 12 (A.A .) - Elen ordu -

]arı ba.sk umandanlılhnın dün ak
şam neşredilen 16 numaralı teb -

kesmesi muhtemel görülüyor 
lılti: 

Devamı ve diğer tel
grallar 3 üncü sahifede 

Bu sabah Romanvadan Transil
vanva vapuru ile limanımıza 160 
yolcu 41elmıstir. Bunların arasında 

(Devamı 3 üncü sahi fede) 
---- -----------------

Son Telgrafın kerilerine bir sürprizi! •. 
SELAMİ iZZET yazıyor: 

KOÇOK HANIM YAVAŞ GEL! .. 
Pek yakında cSon T elgrahı karileri değerli romllncımız 
ve arkad&Jımız Selimi izzetin kalemile misli nadir gö
rülür bir afi< macaraaı kahramanının cazibesine yaka
ı~acaklardır, 

Küçük Hanım Yar~aş Gen R 
~eli.mi İzzetin hayat verdiği sahte bir mahluk değil, 
herkesin tanıdıjfı bir güzel kızdır, saçları lüle lüle, göz
leri ahu ahu, endamı zarif bir mahluk ... Bu atkın kızı 
si.zi_ öyle bir kavrayıf kavra yacakbr ki: Aman diyecek
aınız .. 

KÜÇÜK HANIM YAVAŞ GEL! 
Bu baru.ııliııde meraklı , tatl ı. ran a yakın bir sevdanın besteleri, 
hu uaun k.~ gt>,·tlenndt' sizin eu büyük eğlenceniz. en güzel 
zevkini~ ola.aktır. 

Cumartesi günü netrinc bqlıyoruz. 

Petrol 
bölgesi 
harabe 
halinde 

Yüzlerce köyden 
eser kalmadı 

Enkaz altından mütema
' diyen cesetler çıkarılıyor 

Zelzele hakkın-
da yen.i tafsilat 

Bükres 12 (A.A.) - Havas ajansı 
bildırıyor: 

Dün saat 8,3-0 da vuku bulan veni 
zelzele halk arasında panik tevlit 

1 ctmistir. Bıı zelzel t', pazar sa'ba -
hındanberi üruncü zelzeledir, En
dıse c<ıOı: büvüklür. Zelzeleden ö -

Almanya 
Süveyşe 
doğru yol 
arıyor 

Bu maksatla Ro
manyada büyük 

bir ordu topluyo 
Amerika Bahriye Na

zırının bazı sözleri 

Türkiyeyi kor
kutmak mı 
istiyorlar ? 

Columbia: 12 ( A. A.) 
- (Cenubi Karelin) Bah
riye nazırı Albay Knoks 
mütarekenin yıl Jö.., iimü 
münasebetile söylediği mı· 
trıkta ezcümle Jemİ§tir ki: 

1 
c Yabancı memleket -

( Deva'rll 3 üncü salı ifede 1 

.. 
Uc • kücük 

' 
kardeş diri 
diri yandı 

Zavallı babaları, göz
leri önünde cereyan 

eden bu faciadan 
çıldırdı! 

D>kilide korkunc bir facia ol -
m~tur. 

İhsanlar köyü civarında palamut 
toplayan Fahrettin isminde biri. 
i.ltisi kız biri erkek olan ve 2, 6, 8 
yaşlarında bulunan üc cocuğunu , 
kendisi palamut toplarken muha
faza etmek üzere ormanda çalılar
dan bir kulübe yapmıstır. 

İhsan ormanın derinliklerin<! ııit
tiiti bir sırada .kulübede yalnız ka
lan çocuklar ısınmak üzere ates 
yakmışlar; fakat birden kuru ça
lıları tuttL%uran at.eş kulübeyi a
levlerle sarmı.stır. 

Zavallı vavrucaklar bir saniyede 
(Devamı 3 üncü sahi fede) 

Gazete kağıdına 
sarılmış bir 

., 
kız çocugu 

Taksimde Aydede caddesinde 
Bayram apartımanı kapıcısı Halil 
gece kapısının önünde dol~ırken 
bir ı:azete kağdına sarılı 15 gün
lük bir kız çocuğu bulmw;tur. 

Metruk ÇGcuk Darülice2eye gön
derilrniıı , . ., lıırakanlann aranma
larına başlanılmıştır. 

ASKER GÖZİLE 
CEPHELER 

• < ~. 

ltalyanlar ne yap
mak istiyor ? 
Yunan cephesinde askeri hare

kat bşahyalıdanberi on bes llÜn 
ııectı. Bu müddet zarfında İtalyan
lar taarruzi hareketlerini bir türlü 
inkişaf ettırememisler ve muhae
l:ıeler hududun iki tarafında cere
yan etmel!'e münhasır kalmıştır. 

Bütün bu muharebelerde, İtal -
yanların hücum mıntakalanndaki 
Yunan kuvvetlerinin keyfiyetçe ve 
kemmiyetçe ne halde bulwıduk -
larını kestirmeden saldır<lı'klan ve 
netıcede de ı:ıerisan bir halde da
Wıp lrnçlıklannı ııörüyoruz. En 
zivade ı?iivendikleri iieüncü a~ 
fırkasını da Yunanlılar PinOO.'i :m.ın
takasında darına daib.nık ettiler. 
İtalyanlar cenımta Eı>h' cephesinde 
Kalamata nehr.i.ni .ııecerek. hiıc ol-

. " -... ""' "' .. 
.. •• 

SAL 1 
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Sahip ve B""11uharriri: YIL: 4. 
ETEM İZZET BENİCE 

o ' 
İngiliderin deniz ,,. hava üssü v ü c .. de getirdikleri Ciridin Ege 

denizindeki vaziyetini gösterir harita 

Milli Şef dün Tarih Kurumunda 
yeni direktifler verdiler 

Milli Şef İsmet İnönü dün saat 
16 da Türk tarih kurumunu zi
yaret etmişler ve burada dört sa
at kalmışlardır. Milli ş .. r kurum 
reisi Basan Cemil (ambel tarafın
dan verilen izahatı alaka ile din
lemiş ve Milli Şef milletin benli
lii;.;ni kuvvetlendirmek ve milli 
karoktere azami inkişaf vermek 
hususunda tarihin )'Üksek ve mü
essir rolünü bilhassa tebarüz et -
tirerek, bu değerli terbiye amili . 
ndcn geniş ölçüde istifade edilmesi 
lüzumunu işaret buyurmUf)&r ve 
gerek Maarif v.,kiline, ı:erekse 
Türk Tarih kurumuna bu husus
lar hakkında emirler ve kıymetti 
direktifler liitfetmişlerdlr. 

Milli Şef, ayni zamanda tarih 
programlarının tanziminde ve 
okul kitaplarının tertibinde tarihi 
teferrüattan ziyade Türk tarihi-

nin umumi seyrini göstere<t•lr ıl<>- 1 
virlerin bilhassa tebarüz "ttiril
mesi ve her devrin bariz karakteri 1 

gösterilirken muasır milletlerin de 
umumi vaziyetini gözönünde bn
lunduracak ve Türk tarihi ile di
ğer milletlerin tarihi arasındaki 

münasebetleri bir arada kavrata· . 
cak bir metot takip edilmesi m~ , 

lesinin ehemmiyetle gözönünde 
tutulmasına işaret bu3 urmuşlar 
ve bu mevzu etrafında yüksek İl'· 
şalları ile kurumu knvir eylemiş
lerdir. 

Sakarya vapu
runda yangın 

(Y a.a.r 3 üncü sahifede) 

Belediye niçin kontrole geçmiyo!! 

Haıa 
ihtikarı 

kok komOrü 
yapılıyor! 

Fiatların kağıt üstünde kalmaması 
teftişler lazımdır • • 

ıçın 

ÇERÇEVE 

Ölüler 
NECii' FAZIL KJSA.KVREIC 
---· 

Yeni harbin 9 kurbaru var. 
Bunlardan 5 tanesi bnJı, ( ta
nesi bnsıs kurban ... 
Kanlı kurbaıalar. 
Polonya, Norveç, Dolanda, 

Bel~ika, FrllDlla ... 
KansıE kurlıanlar: 
Arnavutluk, Çekoslev~a, 

Danimarka, R<ımallya. .. 
Demokrasyalar lıuanchğz 

takdirde bu .kurbanların dirile
ceğini; nHİ:mıa ve faşizma ga
lip gıolecek olursa da büıılıilttiıı 
ölecei'ini vehmediyoruz. 

Yanıı.!. 
Şüpllesiz ki milletlerin lııa -

yat hakkın• ermesi için tek 
çare, demokrasyaların kazan· 
m-... Baınm aksi, dünyanm 
zifiri karanhfa batması elemek 
olur. Zifiri kannlıkta lıaagi 

(Y OZISI 3 üncü sohifrdd 

Zifiri karanlıkla )alnız zifiri 
karanlık görünür . 

Fakat bir gün ortalığı aydın
lık biirüdüğü; •e İli kölü, te
mıı pıs, her cismi göze ı:öster
diğı ~aman, uınmı~ al1m ki, bu 
liurbanlardan ruhlaru11 c;;atan
lara hal at hakkı .-ererek lir . 

Yeni harbin 9 ku r banı ara ... 
~ında , ölün1ii, netice~· i kim ka
z.anırsa kazansın, .şimdiden ger
çekle miş olanlar var. 

Bunlar, sefil maddel4'rini bir 
parça korumak kaygı,ile ruh • 
]arını ölüme atmaktan çt-kin· 
memiş olanlardır. Ruh ölunce 
artık onu hiçbir mües!-.İr ihya 
edemez. Bunlar ebediyen öldü. 

Asla dirilmiyecek olanların 
başında Franoa ve Romanyayı 
seyrediniz!. 

Maddesini lıastan başa kay
bettiği halde, ruhun ve dirilme 
ihtimalinin :va~adıi,'lnı isbat 
eden ve bir gün şerefle hayata 
kavuşacak olanların başında da 
Polon;ııa:vı!. 

Milletlerin bugünkü hal -
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Tekaü 
s n ığu 

Yatan 
hastalar 

j DÔNMIYE Fi qr~r~ 
1 

§üyük Tarihi Tefrika 
Yazan: RAHMİ YAGIZ 

MÜZAYEDEYE 

'.OYMUŞLAR 

-----
!Elektrik, 

Tünelde 

Yunan mukavemeti 
!\o. :J9 

'>.~kadaşımız Burhan Felek, 

,_ ,:azeteden çekildi, bir bq
ı .;ıız.!teye geçti. feleği gaip 

bn ceride, şu satırları yazı· 

or. cıf elek bu s~ferki müzayc· 

Tramvay ve 
kurulacak 

sandık için 80 bin 
lira •Jrıl::lı 

İtalyanların, Arnavutluk top • 
raklarında bulundurdukları ve 
hiılen üzerlet'ine cheıumiyctli ve 
mes'uliyetli bir muharebe rnzifesi 
almış bulunan kıt'alarm )·ekimu 
n<' kadardır'!. Kat'i olarak bu ye
kı'.ınu ifade etmek bittabi müıMün 
dei(ildir. İngiliz hava yardımı, ye
ni kıt'a, malzeme, erzak ve saire 
gibi ikmal malzen1e,inia Arnavut
luğa ihracını iz'aç hatta, mencde
bilirse, Arnavutluk topro.kların -
da döğiisen İtalyanların hali, pek 
firaklı olur. 

Şehrimiz hastahanele-1 
rinde bir yılda kaç 

kişi yatıp tedavi 
gördü? Ateşe tutulan iki tahtelbahir 

de baıkuı üstünde kaldı.» 

Arkada§ımız Felek, sandal 

bedesteninde r.~üzayedeye ko-l 

an gramofon plağı mıdır?. 

iMTİHAN 1 
OLACAKLAR 

Bir takım sahte artistler 

iüremit !. Biz san'atkarız, a

nadan doğma tiy;:trocuyuz, 

diye, şurada burada ıözde 

tems::ıer veriyor, halkı iğfal 

~diyorlarmış !. Bütün arti•t· 

!erin, güzel aan'atlar akade

misinde bir kere imtihandan 

;:ıeçmesi isteniyor!. 

P~ki amma, bu ifin erbabı 

o!an mümeyyizler nerede?. 

SOŞANMA 

DAVALARI 

Erbabı hesabını yapmış: 

Mahkeme kapıl;ı.rında boşan

ma karannı bekliyen tamam 

t_OO bin vatanda§ varmıı! Yu
ııi, 100 bin insan sultanh!i.:ıı 

ılü.n etmek istiyor. Bekarlık 

,ultanlıktır, derler ya •• 

Şimdi, haber verildiğine 

göre, mahkemelerde boşan

'1ıa davaları daha kolaylıkla 

::örülecekmiş ! . 
Y aıasın hürriyet!. 

DUDAK 

i10YASI 

Bir iddiaya göre, kadınla· 

ın dudaklarına sürdükleri 
,oyaların terkibinde zehir de 

varmış! Tevekkeli değil, ba- ı 
~ı kocalar, zevcei muhtcremc-

rinin sözlerinden bahseder· ı 
•• en: cızehir, zenberek.. » de

:niyorlar .• 

Fakat, ne hikmettir, bil • 
:nem •.• Bu zehirli mıntakaya 
1carşı, bütün erkeklerde garip 
bir taarruz hisai vardır. 

1 

AHMET RAUF 

1 
Ücret ve m:laş 

A"ı.:ar.ıda bir komisııon tesek • 
' tti. th rct!i devlet memurla • 

ı ı ele: maasa qecirmek üzere ca-
ır J\fol tel.f Vekıiletlerde bir 

'"' uc et1i memur var. Bizce_, 1114-

ıs· r. enı ·r.len daha. ziııade tstifade 
r , r. Kan.1a•ımız şu ki. prensip 
l.ı !;, badeı~a ücretli memur kul-
l 

r ' 
) ? 

l"'lalı. hep m mtm$a qeçir -
r. Komist,onun mesaisini 
eınıel ıkmal etmesmı temen

drnoru.z. 
BURHAN ':'EVAT 

Elektnk, tramvay ve tünel ıda
rclerinde ç.ılısan mU.stahdcmler 
içın bir •tekaüt sardıltı• kurula· 
caiiını haber vermiştik. 

Mczkür ıdareler umum müdür· 
luL'u. uw ~~ı~n sermayesini teş
kil etr.'ck ti•ere 1941 yılı bütçesine 
seksen bL'l lır- kovm us ve proıevi ı 
ae belediye rcL>li&e vermiştir. 

Vat- a" )ıletç-. şoför. elektrikçi 
v s.ıırc ı:ıbi tek il müstahdem • 
krin -:ıaaslarmd:ın c1eKaüd:" > O

larak her a~ bı• l' ra kesilecektir. 
Kaza halleriıdc sandık bunlara 
borç para da verecektir. Ölüm vıı
kuunda da a.le •·ine sandıkça para 
,·•r !_cektir. Sandık 19-11 yılından 
it ba!en f,,-\iyetc l(eçecektir. j 

Fakir mekteplilere hediye 
olunan elbiseler 

Fakir lalebcl re ' ırdı medilmesi 
için her semtte çalışılmaktadır. 1 
Bahariye mensucat fabrikası direk
törü B. :\fosl3fa da E\iip orta o • 
kulunda'okuyan fak r talebelere 
tevzi roıl n~k üzere 10 kat kışlık 
elbise heaive elmistir. 

--<>---
Milli piyango talihlileri 

Milli pıvanı?onun bu seferki ke
ş'dcsindt. 30.000 liralık büvük ik
ramiyeyi kazanan 183875 numaralı l 
bi. ·tin bir parçasın:n Dursunbeyde 
hfıki"1 Zeki Bavraklı. di_ğer parça- ı 

sıP n D<;rtvolda kooperatif memur- 'j 
!arından Rasim Havri Akkoyun • 
!uda olduf!u öt<renilmistir. 

B recikte şoför Reşat Altınbacak 
ve arkadaşı Ezdcd ile KUçiikpazar
da sevvar satıcı Celalin 10 ar bin ' 
lira kazandıkları ö!!renilmistir. 

--0--

İhtiyat kıt'a, ihtiyat malzeme 
çabucak tükenir. Birind hattaki 
kıt'alar, taze kıt'alarla yer değiş
tirrıneyincc, ı; ıbuk yorulur. r.atün 
bunlardan bn~ka, bugün, İta•,.-an-

. !ar, Arnanıtlukla, bir bıeak sır -
tında oturu:--·orlar, denıcktir. 

Roma idarecileri, 1·unan har -
bini devam ettirirken. ht>ri tarafta, 
Arnavutları tutmak i~in, olduk
ça mühim kuvvetleri cepheye sok
madan, elde hazır bulundurmak 
ıztırarıadadır. Arnavutlar, vatan
perver insanlardır. Yunan - İtal
yan kavgasını bir fırsat. bir nimet 
bilecekleri gayet tahiiJir. 

Yunan mukavemeti ise, günden 
güne artacak, seferberlik tamam
lanacak. ikmal hizmetleri yoluna 
konacak, ordu ve ~ehirlerdeki sivil 
halk harp havası ve ~artlarına alı
şacaktır. 

Gözü pek Selıinik holkı, İtalyan 
hava hücumlarını şimdiden istih
fafla karşılamaj!a ha>laınıştır. 

Yunan adalarında in~a edilmek
te olan İn~iliz hava ve deniz iisleri 
tnmamlaııınea, ön hatlarda döğü
~cn Yunan kıt'aları, büyük bir 
ate~ himayesine kav~caktır. 
Dü<:man ınevzilcrini daiıni bir 
baskı altında tutacak olan İngiliz 
havacıları, o zamana kadar her 

Şchriıni:odeki bele-diye hastane- ! 
lcrınin 1939 yılıııdakı faaliyetleri 
!(ecen vildan fazla olınustur. 1939 
Vllında Cerrahpasa hastanesine 68 
bin 263 hasta avakta tedavi olmus.J 
5 bin 350 hasla yatırılmıştır. Hase
kide de 52 bin 695 hasta avakta 
bak:lmıs 10 bin 99 hasta yatırı! • 
mıstır Geçen sene ise her iki has
tanede 93 hın k~i tedavi görmüş -
tür. 

Buralarda diğer hastanelerde 
1 yılda yatanların ~ayısı da 150 bi
ni bulmaktadır. Bunların arasında 
tasradan gelenler de vardır, 

Medreaelerde banndırılacak 
fakir talebe 

Şehrimizde<ti taşralı ve fakir Ü
niversite talebesinin barındırılma
larında muvakkaten Fatih medre
selerinden de istifade olıınması ka
rarlastırılmıslır. 

Vali ve Belediye reisi B. Lı1tfi 
Kırdar evvelki gün bu medreseleri 
!(ezmiştir. Yakıı:·'3 yurt haline l(e
tirilmesi için elerl:trik tesisatı ve 
saire ilave olunacaktır. 

---<>--

Bakırköy halkevinde parasız 
Sıhhi poliklinik aç.ıldı 

Bakırköv H:ılkevinde bir mec -
cani csıhhi muayene ve tedavi 
paliklini~i· acılmıslır. Burada car
samba günü dis. cuma günleri idrar 
yolları. cumartesi günleri dahili ve 
asabi. pazar günleri vine dahili 
hastalıklar parasız olarak muayene 
ve tedavi edilmektedir. 

1 
PO~IS 

türlü ikmalini yapmış kahraman l\J A J! K E 1\1 ELER 
Yunan ordusu için büyük bir ıa-

arruz fırsatını ;;ş~~rFEYZI 1fVluhakemede ba-
y erinde bir intihap 

Üskiiılar parti reh;i.ıği vazifesi 
Belediye reıs ınuavin.miz B. Lütfi 
Aksoyun uhdeoıne verilmiştir. 

Def(erli bir idareci, \•azifeşinas 
bir 5.ınir ve faal bir halkcı olan ve 
d'lha evvelce Üsk idar kaymakam· 
l.,t..nda bulundufo sıralarda her 
sahadaki çalısmaları, halka ve köv
lüve hizmetleri ile tanııup tekmil 
Ü ıidarlılar tarafından sevilen B. 
Lütfi Aksovun bu kerre parti Reis
liğine getirilmesini bütün kaza hal-J 
kı sevinç \'C memn ~ı:iyetle karşı-

'füü;); ~~;~R:;;I basını s~çlu çı-
karan hır g·enç! 

la!r-'slardrr. 1 

Mumailcyhin Üsküdarın ve Üs
küdarlılann ihtiya,!;ırını tekrar ya· 
kından l~tkik vr- temin etmeiie bu 
veni \•azifesile imki\n bulacağı da 
süphes.=rlir. Tebrik eder \·e muvaf
fakıyell~r d!lerız. 

---0--

y ıllardır in~aatı bitirilemiyen 
şose 

İstınye - Bel:.ek arasındaıd şose 
itl.>ası faalıyetıni!o ,·ıllardır hala bir 
tfülü f:ıituılemem<ıu ven.den sikıi.
Yctleri m~cip olmu.;tur. 

Belediye reislıi?ı Boi?azıçini İs.. 
tanbllla vakınlaştıracak olan bu 
esaslı şo~enin hala ikmal edileme-

1 
mesıni ;stıt" müskülitına atfet-
mektedir. ! 

Yalı ve belediye reis. B. Lütfi 
Kırdar bii asfalt vc.lun biran evvel 
ıKı .a ıni temin icin istimlak isle
r, ... azami 111z ve lmcsini alaka
darlara bildirmlst r. 

75 bin kiıiye aşı yapıldı 
Beledive reisUai tarafından ha

Z!rlattırılan 'ıhat istatısrklerin -
den ruılasıldı •ına göre 1939 vıJı 
içinde şelıcımıZdc 1213 kisi me<:
canen hamamlarda vıkntılrnış ve 
44 bın 444 ki iye çiçek, 30 bin 23 
kisıye l fo, 966 Jci.5iye de vnba aşısı 
V<ll'' mıştır. 

* İhraı·at rıı unn ihtiyaclannı te-
m.in itin m.ıbayaa ol•ınan 2 mi1yon, 
500 bın cuvala u:ıveten daha 2 milyon 
500 bin çuval satın alınacaktır. , * Üniv~nıite Rektörü B. Cemil Bil- ı 

sel Ankaradan dö!lmüştür. Rektör Bas-
1 

vekll tara!mdan kabul olunmuş ve 
Ü:ııvers!te ihtlyaçt..rı hakkında izahat ı 
\'er"re ştir * Rektör talebe birliğinin ay sonu- I 
na kad:ır kurulmuş olacai,,,"lnı ve Lale-

lidelti tayyare apartırnan.lannın pek 

yakında 4.')0 bin liraya satın alınıp ta .. 
lebe yurdu yapılaca/İln söylemiştir. * Ş~lide Çankaya opartımanında 

dördüncü kJtta mukim Feridun Man-
yasın hizmetçisi İskohi apartımanın 1 
bahçe tar..:fındaki caml:ırını silerken 
rr:uvazcnesi.nl kaybedip J ere duşerek: 
ölıntiştür * Yeni yıl butçeslnde tekm_ ~•ıre
lerın k:ırtasıye ve natbu defterler tah

sisatı uzerinde bfiyü!:t tasarruflar ya -
pılac ~ tır * İı:-g~ tcr('den yirml bir bin sandık 
teneke gelm ştir. Ticaret VekAleti ev

vela bunların mühim bir kısn:ıını, A -
nadoJuda petrol ve benzin tevziatı için 

ayuına~ı, bı .. hare konservecilere ve 

müteakıben de diğer 1ı 1 tiyaç sahiplerine 
te\.·ziat yapmağı karnrtaştırm~tır. * Asfaltlan:tcak olan Üskildar mey
danının k:<'$f'ne başl:ırulmıştır. Bu i,e 
15 bin lira sarfolunacaktır. * Bir İsv çre meü~esesi 9 ay sonra 
te.ili.'ll e<U ek üzere belediyeye oto -
btls r • noğ: tekllI etmi t r Bu teklif 
ı. vay luarc ınc havGJ e ol~uştur. 

Beyoglıında Tarlabaşuıda karı
sını salcLrma ile öldürmek istiyen 
Artin isminde birinin muhakeme
sine dün ağırcezada başlanılmış
tır. 

Tütün amelesinden bulunan Ar
tin hakkında dün·kü cel.;cde ~ahit· 
ler; onıın kumarbaz oldu.{(unu ve 
evine bakmadığmı söylem~lerdir. 

Sabit sıfatile dinlenen Büyük
adada katolik kilisesinin papazı 
Karabet de: 

•- Hay ııanoş genç Ye güzel bir 
kadındır. Üç çocuğu ile sokakta 
kalmışlL Biz onıı kili.>enin bir o
dasına aldık, tam 9 ay bakhk. Ko
cası kazancını içki ve kumara \'e
rirdi. demiştir. 

SUÇLU NE DiYOR? 
Hakim; Ar tinin Ohannes ismın

deki 18 yaşındaki oğluna şehadet 
içın serbest olduğunu, h;tcrse şa
hitl'k y3µınıvacağını söylem~ ve 
Oh:ınnes de babas:m sw;lıı çıka
rarak: 

<-- Kabahat bab:ınıındır. Bize 
bakmıyor, kumar oynuyordu. &m
ra da az daha annesiz bırakıyor
du. Onu öldürecekti. Allah kür· 
tardı!.. d~mi<tir.Suçlu baba, bu 
şehadete karşı: 

•- Annesi teşvik cd iyor. Ben 
hadise ri.ınci ccpodan para alnuş.
trm. Eve gc ldiın. Karıma vere • 
cektim. Karım süslenmiş, boyan
mış sokağa çıkıyordu. Beni eve al
madı. Ben de hiddetle yaraladım. 
&ınra karakola gidip teslim ol • 
dnm> dem'stir. 

Muhakeme diğer şahitlerin cel
bine kalmış!ir. 

Amiral l'asoviç, tay3 are ınevzuu 
ile daha Osmanlı domın-na ku • 
mandanlı~ına ta)İıı cthlmeden ev
vel çok meşgul olıııu:;, lıorbi umu
mi sıraşında henüz makineli tü
/ek tatbik edilen bu siiiıiıın nasıl 
bir terakki ve tek.inıülc tabi bu
Jundui;ınu tetkik etmis, bunlar 
hakkında i~i ve eraflı malumat 
sahibi olmuştu. 
Ila~kumandan vekiljnın maru. 

tedbirler aradığını bildıği cihetle, 
bu arada bir gün genç kı:.111andan
la görüşürken sordu: 

- Bu trıyyarelerin üsleri nere
de bulunuyor acaba kunıandan?. 

Enver paşa bıı suali ~·ıripsedi.. 
Pa~oviçi.ıı nasıl garip bir fikir ileri 
süreceğini merak edcrok kar51lık 
verdi: · 

- Herhalde Loıdrada değil.. 
Boğaz dışın~aki adalarda olacak. 

- Evet amma hangi a:lalarda? 
- İmroz. Bozcaada, 'Jalta, Lim-

nos adalarında. 
- Bu hususla islik~at yaptırdı

nız mı ? 
- Ne i~tik~afı an.irnl? 
- Düsman tayyare karargah • 

larının bulunduğu ıua1'nHerle ha
va meydanlarının ter.is edildiği 
';'ktalar lıakkmıla .. 

- Hayır .. Lüzunı !:tfjrnıcdik. 
- Buna çok lüzum var genera-

lim!. 
- Niçin? 
- Tayyare aknılarını menet-

nıek için!. 
- Nasıl nıenedccrğiz? 
- Tal')·arc üsleri, tiili nıcy<!:ın-

Jar kendi tav,·arelcrinıiz taTafın

dan kesif ve tesbit edilirse bun
ların tahrip ve imhaları yoluna ı:i
dilir. Tayv~relcr malılm ya mu
hakkak meydanlara muhtaçlırler. 
Mcy<lnn bulamayınca U(UP bura
ya gelemezler. 

Enver na~aya bu fikir müliyim 
gl'ldi. Erter.:i günü Ç:ınaı...Xale 111iis
tahken1 ıncvki kun1andan?ığ·r.a 
gönderilen lıir emirde, kumandan
ltk emrindeki hava kuvv~t1erinin 
boi!az dısında keşif U('~işları yap
maları, düşman taya) re karargah
larile mcydanhtrının civar nda
lardan hangilerinde bı:lundui:u -
nun tesbiti ve siir'atle un1uıni ka
karargiıha hildirilr.1rsi isten;ldi. 

İki --'in sonra gelen ceYapta ke
şif ucuşunun yapıldığı bu taD·a
relerin İmroz adnsır.daki bir ~,3. 
rargahla J.iınnos a~asınrla bulu
nan diö-er h~va üss:inden geldik
lerini, avrıra l\1ondros lim:ınile 
İmroz ci\'arındn bulunan düşman 
donanmasında y,cmiJcrC" taksim e
dilmiş tny~·are filolarının mevcu
diyeti lıabrr veriliyor. bazı foloğ-

AVRUPA HAREIN!N 

YENi MESELELERi 

ltalyanlar 
Afrika ,a ..• 

Avrupa harbinin *imdiki saf • 
bası daha ziyade İtalya - Yuna -
nistan mücadelesi şeklinde inki -
şaf ediyor. Onun için nazarı dikkat 
bu mücadelenin cereyan sahasına 
çevrilmiş bulunuyor. Lakin di -
ğ'er pek 111i.ilıiın olan bir saha da
ha vardır: Afrika. 

Afrikada artık sıcak mevsim 
,,.eçmekte, kış ayları girmektedir. 

1 

~=================-<==================== 

İtalyanların kışı beklediklerin
den şimdiye kadar çok hahsedildL 
Onun için sıcak mevsimi ge(tik
ten sonra Afrikada İngiliz - İta!· 
yan harbinin gelecek aylarda ne 
safhalara gireceğini merak etmek 
zamauı da geliyor demektir. İta!· 
ya nihayet Fransa ile İngiltereye 
harp ilan ettiği zaman A!rikada 
nıutlaka harekata gcçıut;{e ınec

bur olduğu .. u bilmiyor değildi. O
nun için Lilıyada pek miihiru kuv· 
vetler biriktirmi,, fakat daha ik
tiza eden nıünakal:ilı havadan yaP
mayı düsiinmüştü. Akdenizin İn· 
gihz donaııuıasının murakabesi al
tında bulunduğunu görmemek 

Tcl~rın edebi rom 16<l 

ETEM ızz T BENiCE 

~ ..ıvan cc d '1i )."l ~ mın 
bır yılan 1 ı;ı ~ ,::ne-

• çıı; ro..nı. 5or a b n n ü
cr ne ot •<!um. Geniş nefeoler 

m'. 
~. ırn<lcki Ktl .. ::?J. yıne dur

n' ı 

H bir şeyi guremıyorduı:'.' 
'-'olon yine kapka•· 'l!ık, dünya 

g · ,ı rıme zindandı. 
· ... ı iyortlum 1 

İ imden ve dı arı!"ldaıı gelen 
b. k -ı-~a ile um- ırdum!. 

Bıı 1a g zlcriır en yaş bo • 
.sndı. 

\ v l'C m' 
Cj. "\: l ımd - m 

K me a~lrvor<lul!' . 
Bır t • · ~Y bil ı~ ,a'4m!. 
Bu z vasl·rı 

Göz asları-:- . 
Crlız y l •ı' 

AVUKAT DERAAT İSTİYOR 

Mahk~c salonunda çıt yoktlL 
Butıin dinleyiciler nefes al • 

maktan 'bile çeki" iyorlardı!. 
Herkesin bası katile çevrildi 
Bütün gözler on · ı ııfulerindey

di. 
O }> ..ngiir h üngur ağ!. YOI ve.. 
ad~e: 

B·ı ııoz yaşları... 
lrlız vaşları:n_ 

Gü va.o, nın. .• 
D., 

Gi gide 'inüyordıı'. 
Kı ılıyordu. 

Gı'ızl rı ıh: s~c b larke'\ki ı;i
bı Ktlf avukat;.n ~(iz nr1nrlrydi. 
Fa~2t, (yı..muştü. itcngi n • or 
Qıinu.stu. D:sler'nl dur.....,,adan ı?i. -
cı,c. ı,v n..w. \'üz etll ı t ~.:ı ıus

!er ı dı (:or ı;ıerinc k P
celi ·c-1' nı \ü.dtıyor, d r·.-. ö • 
nUlll ~k - tu p ""V8Zl y.rKa .lV.p 

pı..rçalamak d._lcri • ıı.. perva
z' k :-irin ~, . rnc::t. ı t r gibı ba
• .,, hızla E"~ı:ror, çırpn:yor ve .. 
Vı.IlE' alfl kı eti !eyı boyuna 
tekrı:.rlıyor<lu. 

B-. göz yaşları .• 
Göz yaşlarım ... 

Göz yaşları!. 
Rel.i, hakımler, avukat. müdde

iumumi. bütün dinleyiciler.. Hiç 
kimse bakıslarını onun üzerinden 
avıramıvorlardı. 

Gözleri daha ook büviiYordu!. 
Sesi daha ook kalınlasıvordu!. 
Y ürindeki takallüsler daha ook 

artıvordu. 
Bir kazıklı humma h:ıstıısı gibi 

ihtilitçlı çırııırı:malar ~ordtL 
Ve. biTden. 

Ahh..'ı'. 
D ve lı.aykırdı. 

Bu havı<.rış mahkeme salonunu 
yıkacak aıbi gür! di. 
Arkasından vürür!ü. 
Hızlı bir yürüyüştü . 
Hamle! bır vtirüviistü!. 
Re ian<lamı.ava: 
- T'-lt!. 
Dct"J. 
J ı -3rma onu tuttu .. 
B2°ırıvordu. 
Cıul ~l. ,. kopa•arak baRrrıyordu. 
-.... ·arcın' l 
1' .. li1 •• 

Hıstıt Naran 
Gel.. 
Yet~' 
Boguyorlar he. 

miimkün değildi. 
Günler geçtik.en sonra İngiliz.. 

lcrlc İtalyanlar arasında muhare
belere girişildiği öğrenildi. Libya 
çöllerine giren İngiliz kuvvetleri 
Italyanlara taarruzda muvaffak 
oldular. Bunlar ilk tecrübelerdi. 
Onılan sonraki harekat şunları 

Ölüyorum!. 
Nesrin•. 1 gösterdi: 

Heyyy .. Nesrin!. .. 
Jandarmanın elinden lrurtulmak 

için zorluvor ve .. yine bai?ınvorda.: 
-Naran .. 
Ü mil! 
- Erı?in! .. 
Newin .. 
H~ttttt! .. 
Heyyyyyyı. 

Avukatı de"hal kalktı. 6Öz aldı: 
R ı hev vaz1yE't tamamile 

- la ı ID vanu var) 

Sıcakta çöl harbi çok müşkül • 
diir. Kum fırtınaları harekatı zor. 
laşlırınaldadır. Buna rağmen :t...
giliz askerinin metaneti yerinde
dir. İtalyanların eline geçti geçeli 
Libyadaki yerlileri memnun etmek 
mümkün olmamıştır. Bu hoşnut
suzluk harp Z8DUU1Jnda lrendiod 
daha açık olarak belli ediyor. Ka
sabalarda toplu merlı:eırlena ıc-
leri tavvare hlicumlarma k.aqı '6-
tün ı"1k!ar söndürl!ldiifü :nmum 
bir t kım vuk• at ahnuıı, bw ft.I.. 

raflar da bu cevaba rapledilmi' 
bulunuyordu. 

Bu raporlar umumi karı::rgı'.ıhl.I 
ivice tetkik edildi. Sonra, J::nver 
paşanın emrile mütaleası alınmak 
üzere donanma ktırııandanlığına 
da gönderildi. 

Paşovic, donanma kumandanlı· 
ğına gelip iki ay kadar iıtıl dur
duldan sonra bu ycknasaklıktan 
bıkmış, her Alman gibi botbinli
ği, gururu ve maceraperestliği kı
mıldanarak bir i~ yopmak, bu 
köhne materyal ile büyük tasav
'\·urlara ba ·vurmak çarelerini arı ... 
yordu. 
Boğazın hemen dışındaki ada

larda bulunan bu tayyare karar
gılhlarını bir huruç ile bombardı
man ederek tahrip mümkün ol • 
duğunu, raporları umuıni karar
gfilıa iade ederken kendi nıütale
ası meyanında kaydetti. 

Yine o sıralanla, Çnnakkaleden 
Jlfarmaraya yeniden girmek te
şebbüsünde bulunan iki tahtelba· 
bir boğaz istihkamlarının ateşine 
tutulnn.rc;, bunlardan birisi ı:-trlye 
firar etmiş. diğeri ise ~·aralan~ı -
iından nlnkinesi irtzaya uğranuş, 
Sarısığlık odı verilen noktada ka
raya oturn1cştu. Bu tahtellıahiri 
İngiliz tayyareleri tahrip için çok 
uğraştılar. Fakat ınu\'affak ola -
madılar. 

Tahtelbahiri araştıran bir Türk 
ke~if kolu burada haritalar, boğa
zın denizaltı gcçİ!$ine n1ahsus ma
lumat buldu, bunları umumi ka
rargalla gönderdiler. lt•.-argalı da 
boğaz mınteka:;ile J...aric;nin hari .. 
fasmı aidiyeti dolaJısilc bahriye 
nezaretine -:alladı. :Sezaret de do
nann1rı kumandanlı;rına verdi. 

Bu harita, Paşoviçin muhayyel 
tasavvuralını tatbik sahasına koy
nı:lsı için bir ilıniJ 1 bir vesile ol
du. 

Donann1:ı kuınandaıu günlerce 
tahtclbalıirdca ele gc~irilen lıari
tavı tetkik etti. Haritada düş -
m~n tarafından i~gal edilen İmroz, 
Bozcaada, Liınno~ adasından baş
ka lıoi(aıdan çıkış ~·olunu, boğazı 
ablukaya alan lngiliz donanma • 
sının mevkilerini, mayıı tarlala -
rnıı da gösteriyordu. 
Paşoviç tetkikatını ikmal edin

ce kararını ,·erdi: Ude böyle bir 
harita mewntken O<ınanlı do -
nanınası bir grce hurucu yapa -
bilir, gafil uyu~·an dil~ nan d(ınan
masile adalarına ateş baskını icra 
eder, şu mu,·affaki)·et dr dcuiz 
harp tarihine kaydedilecek husu
siyette mükemmel bir iş olur. 

(Devamı ,·ar) 

yan zabitlerinin karanlıkta sokak ... 
la'·da han\crle öldürüldü~i anla
şılmıştır. 

\\ .... .,.Hicrin arazisi ellerinden alı
narn~ .. kendileri çöllere sürülmüş
tür. \:·erlilerin elinde t:>skiden n1cv
cul koyun miktarı 8CO bin tahmin 
edilirken bunun 98 bine indiği an
laşılrmştır. 

Yine yerlilerin elindeki 75 bin 
devenin de 3 bine indiği göriil • 
mü~tür. Buna benzer daha kimbi
lir ne haller var ki l'erlileri bir 
türlii İtalyanlara "ındıramamış
tır. Bıı nokta üzerinde çok durul
mağa deC,er. İngifülrr bunu bil
hassa kaydediyorlar. Libyaya mu
hacir gönderip yerleştirmek siya· 
seti şimdiki İtalya tarafından kaç 
senedir, takip edilmektedir. Yerleş
tirilen Itahnnlnrın kimlerin aley
hine olnrak oralara getirildiği ise 
belli oluyor. İtalyanın cenubu ile 
Sicilyanın nüfusu gitgide arttı -
ğından bahisle fazlasını Libyaya 
göndermek işine birkaç zamandır 
girişilmiş ve eli !Çilfih tutacak, ica
bında hemen a•ker oluverecek 
yaşta bnhınnn muhacirlerin ora
lara gönderilmesi ilerisi için hesa, 
edilmi,ti. Geçen umumi harp es
nasıııda İtal~·anlar Libyaya baka· 
manıışlarf~l. llarptrn sonra orası 
ile meşgul olmak istediler. Fakıit 
gerek ınuhacir yerleştirme-k, ge-
rek askeri maksatla her tiirlü ve
saiti hazırlıyabilmek İtal~·anlar i
çin zor olmuştur. Girişilen iş çok 
emek ve para istiyen bir istir. 

Geçen harpte İtalyanın İngilte
re ve Fran~ ile beraber oldnğu 
zamanlarda Jngilizlcr Afrikada İ
talyanların işini kolaylaştırmışlar, 
Mersa Matrah 916 da İngiliz kıta
atına merkez olarak o zaman İtal
yanlara karşı hareket eden yerli 
Siinmt teşkilatına buradan mu • 
kavemet edebilmek mlimkiln o
labilmişti. O günler geçti. Bugll
nün vaziyeti de, ihtiyaçları da 
'ba~lı:a. İtalyanlara karşı yerlileria 
boşnutBuzlu~ ehemmiyetle kıry
cledilen bir noktam. Bundan •on
ra Afrflmda İtalyanlara karşı ta
kip edilecek ukert hareldltta ol
sun. ııivtısette olsun bu haleti nt

h ye e mmiyetle hesaba btıla -
cıık ı:iirflnü7or. 

Asyada fütuhat .. /} 
Yazan: Ali Kemal sul'ılrt\11 

Er geç Uzakşarkır kc~ı!'"-:ııeı 
ehemmiyetle bahsett:rccegı ~ır 
l(e!ecek. Bunun için hircok se o • 
!er var. japonlar artık kat 1 oer 
rette mihver devletlerile be• 3 dl 

k ·ş1er olduktan sonra Uzaksar ı 11eıı başka bir ehcmımivet aldı. • • 
Ruslarla Japonların b•Jndt.:' ;e. 
raki münasel:ıetleri ne ha.le ıı;1 • 
ceği bu.gilnJcrın en meraklı .., .. ror,... 
selesi olmı.:st•.:r. Hep bılin" d;ı)J 
Rusya ile J apanvanm araSL~ed'~ 
gerı!inHk kae ~e-.:di• c '·.~ır> ~ 
gitmektedir Bu da tabııdir: Ç..,a& 
her iki tarafın si vasi ve ıkldiil • 
menfaatleri birbirine avkır1 ır~· 
mektedir Her iki taraf da • -

...;;nu •· 
sar kta en zi vade kendi sö...-
cirmek isliyor. ııtf 

Bıı malüm keyfiyetleri tc~ıl' 
lüzum olmasa gerek. Aoc!'1' t .r 
tıılınamak luz:mki böyle LZ• 
ta sözlerini yürütmek isliveıı 1~ 
rafların nüfuzu arasındaki ~ıı:"r1 
ma Cinin zararına olma.kta .. ~~ ti 
kat ~ son on senedir goru r 
Çinde milli bir mukavemet ~r 
Bu mukavemet j?ittikçe art~~ 
Asvarun mukadderatında. . ~ 
oynıyacağı rol hiç ihmal edil 
;tibi de_ğildir. p.r-l' 

Jaoon ordusu, Avrupalı ve ııı'· • 
rirl:alı askeri müehass1sların ,ıy..'fı 
minlerine göre malik o!dui!U ~~ 
tavvaresi ile Cinde çok is ııörf ;e
kanaatinde idi. &ınradan ta\l·'a• 

!erin miktarı 2600 olınus ;::: ·!" 
Halbuki bu miktarın daha .. 1 • 

Japonlar söylemei?e JiizUJU ~~· 
müyorlar. Onların bütün haZ\tl' 
!arı e:izli olarak cereyan etrn~ b r 
dır. Ne oluna olsun. Japonlad .. r 
taraftan ~a\•a kuvvctlerile. u•er-' 
tarlftan Uzaksarkta Cin s:ıh ' (;l 

1 da,ma.tehdit edebilecek sur~!, ,;: 
nanmalarile denize de ~~ 
malarına güvenerek A.,ya ~ ııul; 
bir fütuhat harbine ııirışrıu.ı 
nııvorlar. japonların be5 1~ '· 
emdlcr Ruslarca meçhul deK• dl 
Ruoların maksadı ne oldujjıll'u ,,. 
japvnlar bilir. Her iki tar:ıf t•ır , • 
nin harekatını dikkatle takiP _ı 
mei<te, son dcre<:e l(izlı tuu;;,..ı 
çal.sarak ilerisi için ui!rasI"a ~;f 
Uzakşarktaki Rus veva Jıuı<>P ~ı · 
vetlerine daır Anupa.ıların. ,A.rııl:l' 
rikalıların neşrettikleri ra:k' cJJ 

rın resmi mahiyette olmadı~{;r&ı 
söylemci;? liizum yok. Bun i 
aranan \0 alnız tahmı 0 t1eki p ı:'e· 
isabettir. Bunu bövlc 'ııJcrcl:. Jtll"' 
seliı Rusların Uzakşnrktak· ,y 
vetleri ne olduğuna dair ncr · 
rülen rakamlara ı:ıöz atılabilir ~;# 

12 fırkava ayrılm ; ı.;o lı•\( 
lik bir kara kuvvetındcn lı; ~ 
dilmektedir A \Tıca bir de sue~ < 

1 

livası varll'ış .. Bu k:ıra kU..,v 
motörlü vesaitle te<:hiz• de S. 

1 

nelerde çok ilerlem~•ir Yiıı 
sela 800 zır'ılı harp ::ırabasJ.11 · 
bahsedilmektedir. , 

Hava kuvvetine gelince ? 
oldııi?u tahnıın edilen tav~ar 
miktarı 600 den aşaı.ı görı... 
tedir. Bunların 100 ka<l.ııı ıl• 
sahada ucarak uzur mud<le . 
vatla kalabileceği söv ~ııe" 
bardıman tavvarelericlir. P 

Dünvada üçüncü ofan J3ıi' 
niz kuvveti de ihm~I e<lilCC k P r 
dei?ildir. Uzakşark "ularınıl9 ~·' 

ld • almı' 1 JtU; .,. cut o ugu t ın edı en r~' r 
veti ise birkaç mu!vip ile t';,ı:ııı' 
<lıın ve sahil müdafao~. ,-irı j,ııl'' 
saitten ibaret savılmaktac•f· /1 
mı...kabil Amıır nehrindeki"~~ r 
topla teohiz edi1miştir 13-U ' ~ 
!ar coktur. Mayn !(em ileri t~ı ~ 
tur. Fakat ne bir zırh!:. ne~.f. 
,·azör. Yalnız bazı Alrr:ın ııal<'I 
larınm verdiği malümata r tı1 
o sahille"~" Rusların oO k~3 

r P·J 
telbahiri vardır. Lakin RU5 3

L.,,'°.I 
zakşark sahillerinde deııit. ,,,.r 
işlerini son zamanlarda d~,,.. fi J 
l(ötürCk'lklcri anlasılmrkt~ıııı: ~ 
ne'.adar ortada resmi ~ıt' 
vcıksa da Rusların bi!has5ll,

1
, ~,ı' 

bahir miktarını arttırdık~ rfıf 
kuvvetin.in ise üstün old~. ..A 
bınea tahmin edilmektcd/ 1 I 

1 
Biri 1Zf 8 oırddll 
Hıpl izi D~ 
Cami helasırıd~ 
para alınır 1111 

f'' 
Obıyucularnw.dan B. t.il11" J1 

zıyor: _.1~ ,,ı 
cNuruosmenfyc cıunil 9 J' 

bulunan halllara gidt"nıer e t' 
'' ıılmab. ve dolayı le r•r:.,._ 

ğe t.lbl tutuluyorlar ııalb 
hallları meo:anldlr E\11<91 

sinin na.u ı iikknti: .ı. cel!:: 
rica Merlm, 

r. 

''1 

,, 

• 
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.01otof'un Berlin1 

Yareti ha\~kında 
lllütalealar 

bir Vilki 
nutuk daha 

Ga bonla Vi· ' .. 
arasında 

söyledi muhabere kesildi 
·ıtı~l;n~uı ga:eteııi ikil Ruzvelte he;-;ah~~· llibrvi·l'i·n tesli~i h~kkın
J, : .... et n1unasebet- müzaheret etmelıyıı: da Vışıde malumat yok 
•tlllt tahlif ediyor Vasinglon l~_(A.~.)- Vilki dün 1 Viş ... 12 (A. A.) - Havasa; '5ı bil-
·liıı 12 , b"l- ak~am suyledıgı bır nutukta, ~c- dirıyar. 
-r: (-0 (A.A.) - D. N.. B. ı niden intıbubından dolayı Ru:ı - abancı radyolar LibrviL sehrnin asi 
. p'Jl" ~rcspondaı~cc Dıplo~a- \.elti teLı ik el tikten bonra, Anıeri- kuvvetler tara!ını.ia:ı nucum.l maruz 
'lan itik gazetcs.ı dıyor ki. . kadaki hür intihap sistemini met- k•larak teslim oldut•nı. bildirmekte-
~.~ Sovyet -.,un"'?ebetlerı- lıetmiştir. \"ilki tleıniştir ki: dir. 

t li. C oln,c.ı:>ı, her ıkı mem- «Rw:velti büli.in gayretlerimizle G:.ıbon"un merkezi olan bu ~ehrın 
~etın..n ) ... '{ .l.I"'\ \'{'" oe - tutacai4ız. Allah dürt sene ayni te~liınine uair dün ukşaına kadar Vi.,ı.i-

·b ti ~ın~ tc ,.ıı;ıl cd('f, !\l.?lo- mevkide kalacak olan Reise reh- ye hiç bir haber crlnıcmiştir. 
'. b fo.retı rie bu esasa n1us - berlik etsin.• Fransız h.:ıttı üstüv ,\!rika . .::ı unıuml 
· :tı lllttn.rnakta<lır. \'ilki hükünıet etrafında nıüş _ vali ınuaviı~t Gen('ı.a Tctu, ıu ııuı'.ci· 

.1 ~ h ....... rCı.meLı, tarlhi tecrübe- terek bir cephe \ ücudc getirilnıesi jrinde Dukar yüi\. .. ck mecU ine çek-
(a. grn - olan bu }·eni siya- lüzuınunu tebarüz ettirmi~tİI". tiği. telgrafta, muhar nlmıy(.tn 1~.r re-
ı.ş t'~ surette tahakkuku için Demiştir ki: lerin tahliye edilınelerl için i. lCI ilen 

.SON24SAATI 1 
içindeki ı 

Hadiseler 
~-----

(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
al.ıruruııtır.) 

TellıiiteJen: MUAlH:lfEB ALA Tl!"B 
Sovyet Hariciye Komiseri Mo

lo(.!lf bugıin Berline varWJŞ bu· 
luwnaktadır. Alman Hariciye Na
zırı Fon Iıihbentrop kendisiııi, 
hudut şehri olau J{<inigsbcrgde is· 
tikbal etıniştir. 

i\lolotofuıı Berlin seyahati hak
kında bühiıı dünya matbuatında 
birçok tahın'nler ~ ürütülmekle -
dir. İngiEz gazetelerine göre, her 
ne kadar resmi tebliğde çıkan 
•n1iinasebetlcri takviye-. cümlesi 
yeni bir anlaşn1a yapılmasının ta
savvur edildiği ve Sovyetler he -
yetinin tesekkül ~ekli itibarile ik
tısadi ve sınai nıesrlclerin geniş 
hir nisbette göriisiikce.~i fikrini 
vernıekte :<.;e de, Türki)·euiıı va
zi)•eti ile bo!!azlar nıesele::.inin bil
hassa müzakere zcrninini teskil 
edeceği zannedilnıcktcdir. 

BAZI TAHMİSLER 

Balkanlarda 
yeni bir 

vaziyet mi? 
( Basm.akaleden devam.) 

tün bütiin müşkülitt kesbetme1.1.e, 
hele Yunan cephesindeki ademi 
muvaffakiyeti esa en harbe gir -
mekten memnun olmı~·an clkilrı 
umtımi'.'-·cyi iğzap eylemekte, şüp
he ve tereddüdü çoğaltmaktadır. 

nb .. lilunan devll't adamla- .}~akat bu, bizim ~usmamız. her msJadcye cevaben ası kuvve·ıer ku-
. ırıni rnixlfu ctme..kted.ir. emrivakii ınutiane kabul etnıemiz ın:.ı.ndan1ndan, cher br ftan muh. as;;ıra 1 
~ 'llerr:!.~ ~etin tıayatı :nen- demek dei{ildir.• altındasınız, Lzumsui.ız ve kanlı n1uha-

' <lıll! daima gözüntl.nde tu- rebelerden kaı;ınn·ak .:ıncaıt sizın eli-

«Taynıis• gaze~csınin diplı..ınıa -
tik muharriri diyor ki: •Ortatla 
iki e!'iaslı !'İyasi hadise vardır: Biri 
ii\üzlü pal·t. diğeri de Alnıan;.·a 
ve İtal~·aıun Roı·nanya ve '\:una-

111ü~küiat ve ademi muvalfaki
yet çoğaldıkça, İngiliz ta,narcleri 
de; Torino, N apoli, Brendizi, Ro
ma, 1\lilitno ve sair İtalyan schir
leri üzerindeki zi}'nretlerini sık
laştırdıkca İtalyada iç inhilalin 
başlaması ihtimali çok kuvvetle
nir. İtalyanın inhilal etmesinin ise ı 
Alman cfkiuı uınuıniyesinde hu .. 
sule gPtircceği tc~ir ve inkisar 
aşikardır. Bu bakımdan İtalya çok 
nazik bir dununa gi.rmistir. Yu -
nanistan karşısında muzaffer ol
masa dahi tutunmak mecburiye
tindedir. Alınanyanın da herhalde 
Romadan beklediği budur. Kendi 
efk3rı umumiycsini panike \'er -
ınen1Ck1 harb:n akıbeti üz<-rindc 
Alnıanyada u3·ana<'ak inki"ara, 
şüphe \'e ttreddüde geni~ 'ü<"atte 
nıahal bır:.ıkn1amnk i(İn llC"rlinin ı 
bu nokta ii:zcrjndc hassas>. et ınu
haiaza etn1e~i tabiidir. Eğ"cr İtal
)·anın aczi. adeınimuvaffaki)·et ve 
haUa l!ıai!loilıiyeti tahakkuk sal -
ha~111a intital cderco.e .. .\.lıuan ~·rının 
İtalyayı destekleınek ve toparla
n1ak :cin yardıma koş·nası ihtimali 
ku,-,·ctlenir. Almaı::\'anın yardımı 
ise Yugoslavya \ e~·a Bulgaristan 

i1· her türlü ihtililfların nizdedir. Şehri teslir. etın~ni.z ı~·in ye- J 
·~ . ''me ni, müşterek ha- Mısır kararını veriyor niuen israr ediyorum. Yarınwn ev-
·~ ılkçe dostane biri birliği- ( 1 inci sahijeden de,•am J vel bombardımana i.>aşlannyacatım.> 
a ~t ctn1esini temin edecek mentonun açılma.:tile taayyün .:de.- meolinde b:r telgraf alınınış oldu ·t:.nu 

l!!ı ~afe~i"~:l münasebetlerini cektir. bild rn1ektc ve hal.en, şehirde k.;.ınlı 
. ~ .. ·ı:rnek vazifesi, P.lman- İtalya harbe ~~tirak ettiği tden- n1ı,..harebe1<'rin devam c-tmektc oldut;:u-

'l!ıı ıtılafına r· · · Jir. beri Mısırda efkarı umunıiye baş-
lı.! dt'vletıerinin tatbik ettik· 

·. ıı·UUeri_n aksine olarak bu lıca ikiye ayrılnıı~hr: B riııci kı-
y,, t sım halk, başında Ahmet Mahir · ... e ın ruhu, iki devletten 

'lı:1 diiier devleti, hayad ih- paşa olan Saadist parfü'ne mey-
' g5 sahasında müşkül vazi _ !ederek derhal harp iliıııı tarafta-
'.~ İ"~eyi 'bir menfaat addet- rıdır. İkinci kısın• !ı:ıik ise Başve-

~""'· Bi13kis, bir taral•n re- kil Hasan Sahri paş.ıııın riya.etin-
ın1nlyet.'lin diger tarafa da de olan partiye m~~~"ldir ki bun-

·:: <hlğundan her iki devlet !ar, her aoktai nnıardan ::\h•ırın 
' lıulunmak•act r. kat'i bir karar vermesıne taraftar 

D .n~ü vazivetlerln fevkinde bulunmaktadır. 
~ ·~as prensiı..ı~, günün do

b · a>.iv~'lerın yan taraf -
-tın; •Jl eclm hsrp ha

;~:n def v .ınde.:.ir. B~nun 
-1Itı ~ı bugür u a!"p, her iki 
<! ~.:,tl'rek udullarında 
-~· ıkikl ,·azi.\ et ihdas et-

' 'tt ını hie " •ur~ 'le• ihlal 
ııs~ L-r. Bil3. .,,ı ~. in~ liz em
~t h~:rb4 b:ı venı ,, 7 "lTTI::.ı. 
, 'n r 'ktas1 t •kil etmiştir. 
~b bu!?füıklı ' arlasrr.azlık. 
~ ~ti bıı mın• " dan uzaklaş-
:ı.nIB<imazlık ver;ne. iki 

. ~~~afından, kcnrli ~Pnfaat

Ahmet "~hir pıs:ı. parl:imenlo
da askeri \'aıiyct hakkında bir 
takrir vereceğini bryan ctn1İ!5t:r. 
Binaenaleyh, çok nıiihiın \niiza~ 
kerelerin cereyan chnesiue ı.ıtilnr 
etmek lazımdır. 

ı Petrol bölgesi ha!abe 
halinde 

( ı inci salıif<'dtn dev;ım ) 

!enlerin adedi r.Pr an artmaktadır. 

nu k,1ydetınektedır. 
D;..kar yi.tkc;ck konıi,cri, saat 22 de 

Libı-vil ile hiç bir lel;r::ıf muhabt-reı;i-
ne imkJ.n kalmamış o!du~unu ve Poro 
jc..nti'yin el'an Franı:;ı;c kuvvetleri elin
de bulunduğunu bildlrr..·ckte di. * Londra: 12 (A. A.) - 16 teşrini
ev\•elde İngiltercde 613.671 kişı tama
n.amen ve 185.000 ki i r:le muvııkkaten 
işsizdi. 31.175 k~. zaman zaman ç . .Ş
r.akta idi. Geçen sene lô leşri.n C\•vel
d.~ bu rJ.Kan,lar sır~ı~e şoyle idi: 
l.~2L.655, 14.6.451 ve 6:!.5;j2. 

Roman yadan 
saba lı gelenler 

(Birinci sahıf0d.m devam.' 
' •krestek. İngilızlcrdcn b~zıları 
ııc. Lehler ve Muscv:kr de bulun
mak~:ıdır. 

nistan volu ile Bc.;1azlara ve Ya
kın Sark pctl'o1 s<.thrısına tlo!·ru 
ilcrlcnıcğc b;;ıı;hınu~ olnıalarıdır. 

Son zaınanlarda I\loskova hii!.;.Ü

n1eti, clı~ ticaretini Basra körcfzi 
yolu ile iı.kisaf ettirmek mesele
sine alfıka göstermi~tir. Bununla 
beraber SP'\'~·etlcrin bu ticaret 

1 yolu ile Bo~azlart!an geç<.'n bir 
yola murnfakut edeceklerine dair 
orlaıla birbir a13met olmadığı gi
bi, bıınl;•rdan \'azg"çerek boğaz
ların mü.:lafaa<"ını tarnaınilc Türk
lere ·:..."": İııl:;'ilizlerc bırakacaklarına 
ve va.\ ut kendi ınenfaatlcri i~in 

Bas.ra körfezi yolunu i~li.ycrck, 
Boğazlara ı.ıüda~ıal\! ctnıenıck ı:ıu
kahiliııde Alnıanyadan bazı tavi
zat elde edeceğine dair de ortada 
bir eli! yoktur. Almanraıı.n Sov
yc'1.cr Hirliğindl'n 1'iirkiye üze
rine -'ipl nıatik bir t:ız~·ik icrası 
surctilc g ... lcl"ek bir ~:ardnn tenıi
ninC' calı~"lnası da ihtiınal dahilin
dedir." · 

1 )·olu ile olur. Yugo•lavya ~·olu ile 
olduğu ta!~dirde İt:ılya da Yt·gos
la\·ya il~ h.ırbc tufu!?nr \'C fı~ivu

nıedeki. Podaki ordmı:ını Yugos
la\·vad~n gccirınek ve Yunan cep
hesine u!Pstırmak sevdasına dü
•eJ;ilir. Her. iki şekil ve vaziyet de 
harı> ateşinin bütün Balkanlara 
Jayılnıasınt icap ettirebilir. Bir 
diğer ihtiınal de Alnıan~·aııın ne 
Bulgaristan ,ne Yugos]a,·ya yclu 
ile hiç bir nıüdalıabyi tasavvur 
etmeksizin İlal~·ayı Yugoslavya 
karşısında da serbest bırakması
dır. Böyle bir vazi) ette belki harp 
Balkanların şarkına intikal t•tmcz, 
İtalya Yunan cephl'sine uf~~n1nk 
ve ana,·atanln Arnanıtldtuki 
ınuva~alasını tcınin pr'·_ '.> • u~ck it:in 
Yu~osla\:,..:l ile de rlö~ii~n1ryi güze 
almak va~;)·etine ge~cr. 1 a;.nt. 
bunun bii~ le olahiln1csi dahi bir ı 
takun sarıların ·ve hes3.pl:ırn1 te
kcı11n1ii0liinc ve taht!;kukuna bağ-

3- S ON TEL G RAF - I! 2 inci TEŞRlN l!MO 

Almanya Süve1şe 
doğru yol arıyor 

(Birinci sahıfeden dcvıım) 
lerdeki hadiseler =manın 
vehametini kayde kafi ge
lecek şekilde tekerrür et
mektedir. Harp aon za • 
manlarda Balkanlara ya
yıldı. Orada l tal ya kiiçüh 

Yunar.istana taarruzla meı- 1 guldür. Almanya iae her 
halde Türkiyeyi kor!wt • 
malı ve bu ııuretle Mısıra 
karşı karadan bir hıir.um 1 
yolu açmak maluadile Ro
manyada büyük bir orda 
seferber etmektedir. ! 

Daha dün Alm.am:a ile Sot'!letleT I 
birli<ii ıırasınd.a ııenı bir qörils te
atisi haberı verildi. Almanııanın 

bariz hedefi dünııaııa hôkim olm.ak 
teşebbii.ı<ünde SovııetleT Birliiii ile 
baska bir teşriki mesııi temini m
retile vaziııetini kııvvet!endırmek
dir. Bu telıtikenhı önüne ;·özle 
qeçmiııeceiii= Yeqane çare buna 
icraatla karsı koıımaktır. Siiııle -
dikleı-imiz de/lil ı;aptıldurımız e
lıem.miııetlidir.> 

Albaıı Knoks s<ızlerıne şö·,le de- ı 

t•am etm....,tır: 
cAmerıka harıı l>arici kalmı'ıa 

mütemavıldır. Fakat ak:ak1ık re 1 

serefsdık pahasına değıl Amerika 
korkutulamaz.• 

Asker gözile 
capherle 

( 1 inci sa.hileden. dCT"UD T 

:mak :için üç pi:yade fırkası ile bıa 
cephede Yunanlıları'l üzerine vü
riıdüler. fakat bu büyük tarnu dı 
tardedildi. 

Buna muka-bil Yunan ııerisindeı1 
simdi mÜtemadivc'I kuvvet ve! 
.. alzeme gelmekte müdafaa dc-ğil, 
taa<'"uz harbi ı?ittikce olı?unlas -
maKtadır. 

B itüı cephede ı:ı~,·am e«en top. 
cu ate~.-ri iki tara:ır. hazırladııtı 
harekatı s<'"kteye ı....•atmak av~ 
s,nc m .. nhasır kall\"ar ::Ot• . .ınla 
beraber. r.ıevzii carpısrn~lar artık 
nabız Yoklamak h.l' nden ıkrr.:s. 
ber iki taraf da birb;rlerını ıvice 
öilrenmis bulunmaktadır 

İtalyanların en z.vade gih-en • 
dikleri Alp fırkas nın in.'ıizamı da 
bunu 2österir. Bü'ün bu muvaffa
k vets;zlikler hic ~ '"•--ız italvar 
hatlarında büyük bır sar ıtı hu -
sule getirecek \'e bu dan sonrakı 
taarruzi harekatı da hır müddet 
durduracaktır. 

İtalvanlann cenuptan \'<' simal
den tazyik ed'r Va' vette ı(irünü: 
de merkezden Pindı s , t .ı<a. etin
den b.r yarık aC' '; t~sc">bü~leri 
dC' "-!l su~·etie akim kılınca. t~ 3v
' t ettikler. plan al ust almts de· 
"7"f'k•ır 

Bununla _P.er ;,, - İaiva r'lt 
Yunan sc.ı.c:rbeı..ı.1 ı ci. .... r • ,3 va-
k t kavbe!m<Xicr b~ '{ cephe -

lıdır. Ne sadece .. ~.!111aıı)·anın mii
saadesi, ne de İtal:vanın arzusu 
,·e~'a ınccburi'."·eti İIC": bu i~ler 

.. scllenıehi.issel.tnı • olnıaz, o!amaz. 

1 lerde, biltıa,:ca (;drire n ... 

ller )Jalde, şimdiden şu ka
darını SÖ.Y Jeınck ve görmek lô.zım
dır ki İtalyanın Yunan cephesin
de uğradığı aden1i muvaffakiyet 

tekrar bazı ih1imallere yol açmış
tır. Herhalde yeni bir nziyet nr
dır \'Cya olmak ist"dadındadır. Bu 
arada '.\Iolotof ile Ribbentrop ara
'1nda Berlinde cereyan edecek 
müzakereler sırasında bu bahsin 
de görü~iilmesi ve Almanyamn 
Mosko\'ava bazı teklifler serdet
mesi ihtimali de vardır. Ancak. 
bu ih<irnal üzerinde durn1an1n 1 

ınütalca )·iirütmenin henüz sır::ı.~ı 
gelmemistir. 

Daha ziyade hadiselerin inki~a
{ını. Be-rlin nıil13.kattnın neticrlc· 
rini, \'fıkıaların seyrini, \'atiyctle
rin tavazzuhuııu beklemek grrek
tir. Ilerltalde yeni vaziyetlerin 
&'.\·dınlanıııası uzun si.irmİ'.\«•t"ektir. 

ETE'\l İZZET BE. "İCE 

da vazivetlcrini c .. m~C 1 :.l. uf 
veni bir harck. · mt' r b<'k-
lencbilir. 

Üç küçük kardeş 
diri diai )'&nd1 

( 1 inci salııfcden devam ) 
dört hir ta. 1'1ı:ırm 
kutularnaa ıslar \"c 
Se\•ki tabii ile 

ran a " ~rd t 
.. L..-ıTI&"' bir 

ıı:- _<\ı_ .. "ci- Jn. ... \ n c... ~ •• -. 
Diye ha• kmı '"-ı :- r ~ bırt•rJeri· 

rı.e sarı.illlı...;;lurdıı. 
Za\'a ...... 1 baba .Lleı .ı..:ıı bu ·ı fer-

vatları 1$İlıo VJT'.'1:! v r._ Koş· 

muş, fak'"ı. o vaKLt." ıcld r da \'clV

rueaklar bulundu'< a \ dZ ' tte 
hağıra bai!ıra diri ~ rı ya'\ar•k ol
müslerdi. 

Birr.ın iç.ndf" ;:. .. Ç<:n1 •lh u tia 1) 

~'YYen kavbertcr taPı dam 
gözleri önünd~ cer• •an le bu 
fac. :ının kulak T"• da ka"'lr 
cuklar1 nın acı c" ıklı.rın~n t ""il. 
tecennÜ'l e& s b - 1'nlc gclw tır. 

--- =-= 
Focsani şetr!ndc ahaLnin vüzde 

70 si evsiz kalmıştır. Pangiu köyü 
tamamen yıkılmıs~ır. 23 Olü ve 71 
a~ır varalı vardır Jassy de 4 ölü 
ve 6 ağır vaı·aL. v.hL.ır. 

Bükrc~e ticıret 1 t:in g:Cf. ,r Najm 
isminde bir Türk tl~ avnı vapurı..;.n 
vclcuları ara5P1d.:ı ! 1· .3~ y.)ı~~ular: 
pazar e.ün.i .::ia.b:ıha ;arsı \·ukua 
2elen ve 4 dakıl<:ı ; _:ı.ı. zclz .. ıe -
den bir kısım ı,alkın haliı k ır:•tu-

c.Oc~·U Tl'1gr::ıfn ~azctcsi d(' Al
n1anların ı~aı bi idanıe ett'.rı~ıck ve 
Avr ıpada yeni bir niıan1 tesis et
mek hususunda i\tosk\'anın faal 
işbirliğini arzu ettiğTni ~·azmak· 

tadır. 

SIN İ MÜESSESELE ',.,~·-· .. ııcım:.=:s;:ı 
atak dcisiinü!'Jlüs bulunan 

~ \'<aiın !mus ve iki dev -
~ . ~ı ·c':ı ' ict, r L~ı bul•ın -
·~~!.'. !ar •arafı!"dan taciz 
b~~-~ kan sı rett~ azmey
•. ·Unmustur. Bi.'ılcs bütün 

Bütün petrol bö.gesi bir harabe 
manzarası arzetmdtledir. Yolcu -
!arın söylediirir.e takılırsa binlerce 
.«ovlü yersiz vurtsuzdur. Ve yüz
lerce köyden eser yoktur. Ölenlerin 
adecıı hakl:ında takribi de olsa bir 

i!ı..nu sövlemekte \"~ Lelzelen1'1 tah
ribatını anlatmaktadırlar. Bu tah· . 
ribat hakkında cAn?.dotu aianSt• I 
tarafından verilen yem tafs:ı.,. su
dc;r: 

A~·ni e:;"1zeteye G. .ir<', Al·11anlar 
So\'yet Rus~·anın Türkiye Üzl'rinde 
yaraca~ı hir tazyik i!t~. Alr~nya 
Bu1,::.:.r~· tan<l:~n gr<;<' ... ck Yun:ınis· 
tana !aarrt:z ettiği takciirdr. 'l'ür
ki)·e11in bitaraflv~ını teGıin ch:ıck 
gayesini istihdaf ctnu~ktt•dirlcr. 
Sov~·erleriıı İranc!a Vf.' I~fgnnist.nn
C:a tazyik icra cdC':-ek. huraltrrla 
da İngilizleri ıncs~nl etıneleri is
tenebilir. Hatta Ceı·mcn 'i a,·ıe
rinin Tüı·kiyc, İran ve Efl!a~i~tanı 

Size lazım olan muame!e ve imalat defterleri ile bütün teferrüatının yegii.n ! salış 
. 1'1.bı.: r<. t:.u.un e•ki 

· ıc•n k b · ~ 1.: "'a ac ·, an ır venı 

", Uz·Jınu kanaat.in ancak 
' ...,,,,. . 
'a'ı : Y<'cektir. l,t <ba'.J~. 
~u tıp kuvvetleri. d mi su-. ~ı,/t ı nizawdnn har • tu· 

~r. ı:·. 'iüt a sivaset '!de 
~ ııı: •· .ıf iç. ı 1<-~·1 r acıt -

lıı -- <>-- - -
lYtı.ı,Jar Göri~ed _n 
'cıtruza geçtiler 

~' 1 .;n,.ı $a]ıif.,dcn dcı•am; 
1 a~a k~:iar al.n~n raporlara 1 

··~_ar l?UI' ve o:.:ıı~n. P;ndus 

1 ın · ı, .ıraları a bir çoğu ı' 
.M .. k u?crt 1. .. '. v ~lk " kdar· 

"'' n ~ · l l 
1 r t r P. rins-

.._ nıik + .- ı~- eli-
:ni .. tır. 

' "" 1 ~ (A.A.) R ~i Yunan 
0 

•• P, ll1lv.ır. ar Görice 

11r ~~ki Yı• r,ıc, .... , ·r·ne 1 .. •ıc~m ha1'.'rlamaktadır-

· :'v n f l ıın hemen he
ııJ ed. ı i r:.ez cl.'phe
!~ ;;an k.~·a ının pc . .;an 
~ 1 > a ' evam eG.l\ 1Jr. 

• • (A.A.) - Öı;rcrüld. -
,; İ I'>iı i J nt ı" ı ·ıı·da Yu-
· :, ar• ltalv.:ı 1 <-3 i. +·n,m 

• 01 miktorda ıni•ralro'leri 
·~ k ıh , aı kull·'l,nak~d r. 

; 0~. r'erc tre, ltalyan <ıt'a· 
r·CQ "ıınto:ı-· 1 ..ı2. Yunan 

~ ·' c r ı t rr. aj!cçm.:;-

1' na 1ı a -ı~ı lıt bir 
ı\ı· çekiliş 

j l\11,. 12 
~ 1 hiıd· . (A. A.) -Atina 

\ıı ~ .t rıyor: 
, be, e.~er a&kcri harekatın 
~-~ !:\inli.ık bır bılançoau-

1Yorlar. 
')I "'a.ı'e Daten · tel gazeteaı 

lı~~!Or: 
~ ~ it hu on bet gunü İ· 
~,~l!~nl r kuvvetleri • 

~ h .. 1 lug.,ne rağmen bü • 
)~~;!erde muharebeyi 
ıı_ld 1§ ve karm karıtık 

. Anı vutluğa doğru 
rdir, 

rak&rr vcrn-:Pk i"'"lktınsızd~r. 

Bükreste Carlt"l"' binasının vı - 1 
kıl~ lS cok fec~ bır manı':lra l~asıl 
ctır -tir. Binamı: veraltı sıcınağına 1 
ı:·ıc1~ q !'.:"\uvaffak olan otuz kadarı 
k ""Y\~t itfa h);' a' ~ •llerin-kn le- J 

:efcnla raber la. t ıye w.uvaffak 1 
ol . .....,1 r.-\ır. S n ı',crlert! ~re. 1 

!:,._ 1,1 1!1 ı:.Ltrtar lın~. ,ndan ı.i.mi ... 
k<"St 'l .,tır. Z.ra bo(!ıılırus oıma • 
larında'l :rnrkı.lwaktadır 

En son tahminkre giıre yalnız 
bu b:nada 207 kı~i iilmüstür. Bük
res morguna 140 cesPt getırilmistir. 
Bükreste hasara u~nvan 1000 <len 

1 

fazla evin tahli,·csine mcchı.rivet 
ANTO:'rnSKU BİR BEYANNAME 

1'l:ŞRETTİ 
Biikres 12 (A.A.)- Havas: Bük

res rasathanesi srkiL yer sarsıntı
sı kaydrhni~tir. Bun.l:ırın ~·alnız 
ilçii halk tarafından hissec!ilmiş· 

tir. Gcn•rnl Ant<''lcsku mcnıle -
kete hiL.~bc.1. lıır bt·;·an·.;•1111·"' neş~ 
rctıniştl ·. 

Ayasaranda bombar-
dıman edildi 

1 

f · ı 12 (A.A.) tngil.z bom -
ban.uman t.ınarek"i dün büvük 
bir muvr. .akiyetle AyasaraNla'da 
!!<: l•rı ve dokları bombardıman 
eti""' ,terdir. 

Y '!an hudAuna 8 k lometre 
t".lesafedeki Konospe limanı da 
bomb~rdıman cdibıışt r Bütün 
tayyareler üslerine dönmüşlerdir. 

İngiliz tavvareleri, İtalyanların 
kuvvet çıkarmakta oldukları Av -
l va vP Arnavutluktaki diğer ii• 
lr üzer .ndc istik.saf uçu.şları yap. 
m ırd • 
11ltalyayı her tarafıa

dan v•rmah,, 
Lomlra '2 (A.A) - Harbiye 

rP2aret• ~ Jst~şan Sir Edv r Griıı 
Pi ot'ta ~vlee • r ıtu'<ta l· 
ra! ta t< : 'ta:v va kara-

,c.c:0n ve ava • ııavet 
• dir n zim 

· • n İW. 
F ız-

Lo11dra 11 (A.A.) - AlmJn rad- ı 
vosu bugün verdiği habcrleı ara -
sın da Roman yada bulunan • .!\.lman 
heyeti. azalarından bir coğunun \ 

merkezi Muallim Fuad Gücüyener'in: (Anadolu Türk ki.lap Deposu) dur. Yeni 

hane karşısında Meydancık hanında, Tatra sipari§leri de gönderilir. 

Posb-

zelzele esnasında varalandı!l'ını 
sô\"lemistir Almanların eoğu vara
lanmıstır 

100 SİYASİ MAHKt:•M ÖL~!ÜŞ 
Belgr:ı~ 12 (AA.) - Kapına ci-

varıpda .-111"-i Ir'ah!clımlara mah
sus ..... ~shur Dostana ceıa ıl.!Vi v~kıl
mış , . ., ıon mahkü.m enkJz altında 
kalarak ölmüstür. 
AC'' 3 APETROL KESİLİR Mİ? 

löuJ yılında Romam·ada vukua 
gelen zelzele neticesinde ilk defa 
petrol fıskırmıstı. Bu defaki zel -
zel~ ncticc:.indc tlc petrolün bPl'.i 
de kesil ~ i v·rit ııulunmaktarlır . 

- o--
Hala kok kömüre 

ihtikarı 
Şclıriın.Jıin muhtelif ~C'n\l~,...rin

dc kok köın:.:rünün naı h n1ucıbin
cc k ıca sahlın.ası iclı> ettiği el' an 
tekmil halkımız tarafındnıı bilin
ıncmcl;le ir. Bazı yerlerde köınür
eiiLrin bundan istifadeye kalkı
sarak beher tonuna 25 lira, hatta 
25,5 lira istediklcı·i hakkıııda şi
k<1~·ctler yapılnııstır. B•iediye re
isllgi her kömürciidc göze g(Jrü
nür yere fiat tarifesl asılıııasını 

kann<1kanılıklara bildirmislir. 
~·akat; gcrel· fiatları kontrol et

mek ve gerek bu emrin tatbik sa
hasına konına..c;ı i~in her scnıtte 
teftişler yapılması irap etmekte
dir. Halbuki bazı kok kömiirü sa
tıcılarının civarlarmda bulunll11-
lar depoların bir aydır kontrol e
diln100.iğini, eher kömiircülerin 
uzun müddet kontrolsuz kaldık -
!arını söylemektedirler. Kömür sa
tısları ekseriyetle bu mnsimde 
ç.;k olduğ-undan belcdiyeuin ıısıl 
şimdi nazariyattan tatbikata ı;eç
m~i, dainıi kontrollar yapn1ası 

lılımıdır. 
Diğer taraftll11 belediye bir yan

dan da veri kömür satı, yerleri 
açmal;tadır. Semtlere göre bura
larda kokun tonu 2~ 21 liraya 
satılacakhr. Kömiir almak i•tiyen-
1 r kafi semt fiatları hnkkıntlald 
be1 ~· ·cr1n bir fehl1!!ini f'i'rdün
cu sahüeınizde Jmlacaklardıı. 

AJınanlar v~ So\ Y•...'tier ara"ınoda 
, nüfuz rnıntalı"alarına a~·ırraak is

kmekri ce kabildir. 
BERLİ:';DE NE DÜŞÜX(Li:Y ,..:t? 

·Kadı\,öyünde iki · 
casus yakalandı 

Yr:rı rcsrıi Alman kayn:ıkların
dan b;!diriltliğine giirt\ gerek Al
ınan politika:.ı, gerek Sav~:et poli
tikası kar!'ılıklı ıniinast"lıetleri 

sağlam ve en1in esaslara i~ti:ıat ct
tirnıck g:tyc~ini takip etınektedir. 

]\folotoiun hirfok siyaset ve 
iktısat at!_.n1larilc h!rliktc ncrline 
gelmesi iki memleket arasuıdaki 
miina5ebetler hakkındaki giirii~
ınelerin pek muhtelif geni.., :-.aba
lara tesınil cdilccci:'ini g:lsterir. 

rıtl'UAREBE v AZİY!::Tİ 
Yunanist nJa Piııdosun şiı11a 

linde Sınalik:ı ,-c Granıos arasın~ 
da ccre)·an eden bir muharebede 
İfalyan ürüncü Alp fırkosının he
zinıete u;1r:ıtıld1ğ'ını diin yazmış
tık, 

Yeni İtal:van ba~kunıandanlığı
na tayin edilen Genemi Soddıı ile 
hcrnber, itnlpdan Arnavutluğa 
ınühiın tak\'iye kuvvetll·ri geldiği 
anln<ılnı.aktadır. 

Fpir eephesind~ıı gelen en son 
haberlere giire, iiç ltalyaıı piyade 
taburu hirknç Yunan ileri karako
hına hücum etmiştir. Fakat İtal
ynnlar, Yunanlıları takviye edil
nıiş bulınuşlardır ve hücum.lan 
püskürtiilmilc;tür. 
Yunanlılar Göriceye hakim 

mevzilerini ıslah ebnelrJedirler. 
Görİce yolu Yunan toprusunun a
tesi altında bulunmaktadır. 
DÜNKÜ HA VA MUHAREBELERİ 

Londradan bildirildiğine göre, 
İtalyan tayyareleri dün Taynıis 
ağzı açıklarında bir vapur kafile
sine hücum etmişlerdir. Derhal 
havalanan İngiliz Hariganları İtal· 
yanların yedi bombardıman tay· 
yaresijle altı aveı tayyaresini dü· 
şürmiişlerdir. Tayyarelerin Ç<>ju 
denize düşnıüşttir. Bu taarruza iıı
tirak eden Alman tayyarelerind
de en az on ikisi tahrip edilınlştir. 
Orta İııgiitnedc bir Alınan ta7-
~ areııi dü~ürülmfi6tlir. Dünkil !ur 

C::pJ.rimizde bir casus şebekesi
nin yakalandıjiı ve bu yüzden bir
çok kımselerin tevkif edıldiği h3k
kında dolaşan ~ayialar Vali ta -
rafından tekzip oluıunuştur. 

Sadece Ka<lıköyünde Ekrl'm Öz
demir isminde bır şah ın bir ya
bancı ile müştereken askeri istih
barat icin çaL.ştıkları lesbit olun
muş ve askeri mahkemeye tevdi 
edilmişlerdir. Bun•.·ı dL>ında tev
kifat yapıldıııı haberi do;ı·u de
ğildir. 

Sakarya vapurunda 
yangın 

hmirden bildirildiğine göre bu 
gece Sakarya vapurunun ba~ kıs
mındaki tayfa kamarasıntlak, bir 
liımbanın düş.mesile yang n çık
mıştır. Bazı eşva yanmıştır. 

----0--

l s tan bu I Belediye hu
dudu haricinde ekmek 

pahalılaştı 
İstanbul şehir hududu barıcin· 

deki tekmil ka7.a ve köylere un 
verilmemesi bildiril:mi:;tır. Kartal, 
Maltepe ve Pendikte bu yıiro ... 
ekmek on dört kuruşa çıkmıştır. 

Romanya Hariciye 
Nazın istifa etti 

Bükreş 12 (A.A.) - Hariciye na
zın Sturaza istifa etmiştir. Yerine 
Manoi.18&ku'wın tayİJJ. edileceli 
zannol1•mnaktadır. 

va mulıarelıelerinde ~ .,. 
tahrip edilen Alma ~o İtaqmı 
tavvıırcleri 21 yı hul_,tor. t.p. 
l.izle:r de iki anı tan--' kay • 

İugilterode çe,·rilen 1939 - 1940 mütbi!l }:e modem harbin insan
ları heyecandan titretecek mevzulu ilk büyük ~hc:-.er ... 

Türlı.çe Sözlü ŞİMAL~ 
DENİZİi'VDE 
CASUSLAR 

~ R.- Rollerde: 
. "-, ,;.-. • ...-. KO. 'RAD VEİDT VALERİE HUBSO.' 
~=tıı{/; 71 w Bu film: İngiliz donan muının yiilı.sek yardı-
·--~--~-'.:- mile ~evrilrn emsalsiz kahramanlıklarla doln 

Casus filmi. 

YAR 1 N Matinelerden itibaren 

AZAK ve TURAN 
Her iki sinemada birden 

AZAK. Tel: 23542 TURAY Te1' 22127 ---

N"F..Ş'E Serumu kt'ljfedildi 

Amerikanın çok at~ ve eksantrik yıMnları 
JOAN BLONDEL - MELVYN DOUGLAS'm 

~evirdikleri (Fransızca) 

Cı 
Binbir vak'ası ... Sonsnz heyeunı ... ~ \'C ibtirasilc hakiki bir 

neş·e serumudur. 

Bu Perşembe 
akşamı L ' 

I!•••• Kalbinizin bütün knvvetile gülm eğe hazırlımıoız. ı:;ı;;ır;;;;ı!.'lil:I 

LEYLA ile MECNUN 
Giriilmemiş bir ınuvaffakiyetle 

Sinemasında devam ediyor 



. ' 
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Yazan: lskender F. SERTELLi No.21 

Babıali baskınında Noradönikyan efendi kaçar
ken yakalanmıştı. Harbiye Nazırı .Nazım paıa 

koridorda rövolverle vurulmuotu 1 

Babıali baskını 
Kfımıl pasa kıN>inesi, 1stan'bul -

daki İttihat ve Terakki kulüı:ılerinl 
ıesmen kaı:ıatmamışsa da faaliyetten 
düşürmüştü. İttihatçılar evlerde 
1ıoplanryor, hususi faaliyetler ıbraz 

, 
·' Operatör Cemil Paşa 

ederek. cihvanlık• rabıtasını kav
t>etnı.emei!e calısıyordu. 

Balkan harbi cok tehl.iıkeli, QOk 
müzmin bir sa.flıa\·a ıtirınisti. 
Memleket pazara cıkarıhnış bir 
meta ııibi satılıyor, millet hüviye
tini 'kaybetmiş bir halde inlivordu. 

İttilıatcılar bir Kiin ~landılar 
'Ve (pintiler kabinesi) ni deviime
;ı., karar veııdiler. 

Bütün ittihat lrulü~leri sinsi bir 
:tıaliyetle avn.i hedefe koşuyordu. 
Bir soı1lıahar ııünü Babıali baskını 
hazırlandı. O srrada İsianbulda bu
lunan Enver Bey talimden dönen 
bir tabur askerin önüne ııe<.:erek 
l!abtilive ııeliyor, bir tafaftan da 
ittihatçıların evvelce hill:ırladık -
lan merkez memurları, polis mer
kezlerini basarak, zabıtayı ele alı
'YOrdu. 

Bu işin bu kadar kolay olacajbnı 
fıic kimse tahmin edemezdi. Ondan! 
11<>nrası malı'.im.. Babıali 'basılıyor, 
'rak'a önceden tertip edi~ir. Ba
bıalide harbiye nazırı Nazım paşa. 
Noradönikvan efendi ve birkaç 
nazır, vükela meclisinde hazır bu
lunuyordu. İttihatçıların fedaileri, 
Enverle beraber Babıaliyi basarak, 
tabancasile muk~bele etmek isti
yen Nazmı pasayı öldürüyorlar. Bu 
11rada bir vavcr, bir odacı ve saire 
de yaralanıp ölüyer. Baskıncılar: 

- Milli bir kabine isteriz .. 
Dive 'baitrısara:k, Babıaliyi san

(Yorlar. 
İttihatcılar o l!lin fevkalade mü

cehhez bir halde mevkilerini tex
kel.meden bekliyordu. 

- Acaba kabin• reisi kim ola-

~~~. üzerinde fazla durulacak bir l 
mesele deRildi. İttihatçılar ı:ılan.Ja
nnı öneeden hazırlamışlardı. 

Babıali >binek tasına çıkan Ömer 
!Naci: 

- Malımtrl Şevket ı:ıaşayı ordu
mll2un basında ııörınek isteriz. 

- İstifa ettim efendim .. Bıra 
kınız benim yakamı! Yol veriniz de 
evime l!ideyim. 

Diye söyleniyor ve korkudan 
dizlerinin üstürı<le duramryordu. 
Üst katta patlıvan tabanca ııes -
!eri Noradöni:kvan efendinin diz -
]ermin bai!ını büsbütün çözmüştü. 

- Ne oluyoruz? Adam mı öldü
rüyorlar? Polis vok mu .. J andar
ma yok mu .. Yaverler nerede? 

Diyerek yere devrilmişti. 
Nihayet üc kişiden mürekkep bir 

beyet - bu heyette Em;.• rde varoı · 
sarava ıııderek, Sultan Reşada mil
letin arzusunu arzetmişlerdi. 

Enver sara va .ıirerken: 
•- Biz dönmeden dai!ılmavı 

nız!> 
İşaretini veriyordu. Hava yai!

murlu oırr.a:;ına rağmen Babıali 
muhitindeki kalabalık dai'!ılmıyor 
ve köseleri tutan bombalı. silahlı 
fedailer mcvkilerini terketmiyor
du. 

Ortalık kararmı.ştı. 
Herkes Mahmut Şi?Vket paşayı 

ııörmek istiyordu. 
Mahmut Şevket oasa Üsküdar

daki evinden Babıaıive 11etirilmis
ti; fakat. saraya ııiden heyet henüz 
dönmedii!i icin. Mahmut Şevket 
paşayı mevdana cıkarmıvorlardı. 

- Ya sadarete bir başkası tayin 
edilirse?! .. 

Bu, zavıf bir ihtimalden ibaretti. 
Sultan Resadın ittihatçılara mu -
lı:avemet ııösterecei!ini düsünmek 
bile manasızdı. Filvaki Sultan Re
sadın yanında fazla kalan heyet 
Muzaffer olarak çıkmıştı amma 
Enverin de benzi sapsarı olmu.ştu. 

Padişahı tehdit mi etmislerdi? 
Sultan Reşat, Mahmut Sevke! 

t>asanın sadarete p;ecirilmesine mu
vafakat etmemiş miydi? 

Her halde bu uzun<:a zaman zar
ıfında 0bir havli münakaşalar yapıl
mıştı. 

(Devamı var) 

Telılrdai oulh batak mhakemeain

ıkn: 

Tekirdağ inhisarJ~r idarE"Si ile ist.an
bulda Fenerde Küı;ilkmustafapaşa mill
tü.ü Ali sokafmda 9 numaralı hanede 
eski tuz amban memuru Şükrü oğlu 
Ziya ve ,.ine İstanbul Kasımpaşa Kadı 
Mehmet mahallesi Akba yokuşımda 4 
Dumarah hane-de tuz kantar memuru 
İsmaj} oğlu Mustafa aralarında n1üte
haddis alacak davasından dolayı M. a
leyhler namlarına çıkarılan davetiye
lerin ikametı3hlannm m~huliyetine 

mebni bHA tebliğ iade Jnlı.nm1ş ve 
bittalep Ulrınen tebligat icrasına ve 
muhakemenin 4/12.1940 perşembe günil 
uat 10 a talikine mahkemece karar ve
:rilm~ olduğundan müddeaaleyhlerin 
yevmi vakti mezkürda. bizzat veya 
bi1vekA1e luı.zır bulunmadıkları takdir
de haklarında gıyap kararı verHeceği 

ilAn ounur. •10725> 

13'9 Hicri 

ŞEVVAL 

12 1 

135t RuıaJ 

linci TEŞRİN 
:o 

1940, A ~ 11, Gün 317. Kasıın 5 
12 ikinriteşrin SALI -.---·· Vakitler Vasatij Ezani 

Di~ baİ(U'ıvor ve biraz sonra, Güneıı 6 44 ı 50 
.,üzlerce ai!ıııdan çıkan ibir tek ses 

1 

Ö"le 

1----·---·I Sa. DL 81.. DL 

viıkselivordu: ~ 11 ~8 7 04 
- Mahmut Sev'ket pasayı isti:yo- İkindi 14 37 9 43 

ruz. 
Bu sıra<la Babıalinin arka kapı

ımdan kacmak istiven harıcive 
Nazırı Noradönıkvan efendi: 

j Aksam 16 .54 12 00 

11 
Yatsı 18 28 1 54 

...... i.m_s_ak __ ..,. __ 5_0.2 .. 1.2 .. os.1 

,, .... __ ;.-________ mim ______ .._. 

YAVUZ ULTIH SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 39 Yazan : M. SAMİ KARA YEL 

T urgudu diri ele geçirmek istedi 
Turgut Reis bu nagihani hare

ket karşısında hayretlere düşmüş
tu. Ya ölmek ve yahut tekrar esa
rclt düşmek vardı. Bu sefer ca -
nını •kurtarmak kolay olmıyacaktı. 

Müttefık donanma amirali C'icale 
Turgut Reise teslim olmasını ih
tar etti. 

Turgut teslim a1'nayınca <mu 
aç bırakarak avenesile teslmıe 
mc-C'bur etmek şıkkını tercih ey -
iNii. Liman ağzını mükemmelen 
rt'uhasara altına aldı. 

Cerbe adası Ak<lenizin ortasın
da kuş uçmaz, kt•rvan geçmez ku

; 

hakkak ölüme mahkı'.ım idiler. 
Müttefik donanma Amiral Ci -

cale, Turgudun limanda bulunan 
kuvvetlerinin üzerıne hücum et
miyordu. Sebebi, Turgutlu diri o
larak ele gccirmek istiyordu. 

Amiral Cicale, hıristiyan düş -
manı ve namütenahi cana kıymış 
olan Turgudu diri ele geçirerek 
italyaya ı:ötürecek ve şan, şöhret 
kazanacaktL 

Cicale. hadiseyi sevinçle İtal
yaya bil<lirdi. 

- Bekleyiniz! Pek yakında Tur
gut Reısı canlı olarak getireceğim. 

lbu1<. bl'ri tarafta koca Tur-

• 

MAZON MEYYA TUZU 
Müferrih ve midevidir 

INllBAZ, BAZIMSIZLll, MiDE IULARTI '' ı·ozoııoıoHOl BARSAK 
T EM B El l I G 1 H o[, M 1 o E EK $1 L I K Je y A H M l L l R 1 H o l emaiyetl:~=~~~;r. 
Mide ye Buaalı.lan temizler, alıttırmaz ye yormaz. MAZON mm ye HOROS markuına dikk•1• 

iLE SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her J'-eklen oonra &iiıwle üç det& ......ıazaman dişlerinizi ~mıs. 

Cep Kol Saallerl· AIWı Melal 1 
15 sene carantlli 

& ı..ıuıuıe 

Kömür ve Odun 
Sobaları 

4 laksiUe 

A il!: G elekVlk 
ıriipürp ve 
lınıılan 

·~ 

Avizeler ... 
hedl10lllrltt 

' - ' lab1Ue 

LUXOR Radyoları ve otomatik grarnofonlon (taksitle) 

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
Galata. Bankalar Caddesi f:!l - 47. Tel: 42769. B<.-yazıt. Üniv"r,;ite caddesi 

No. 28, r:adıkôy, iskele Cadde.si No. 33/2. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldı

rı ması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuruıJlukların yeTine gümüş bir liralıklar derp ve piyasaya 

kMi miktarda çıkarılmış olduğUndan ıümuş yüz kuruşlukların 31 ikinclka

nun 1941 tarihinden sonra ted<"ıvillJen kJldırılması kararlaştınlnı.:ştır. 

Gümüş yuz kuruşluklar 1 şubat 19-il tarihinden itibaren ;ırtık tt-davül etmi
yecek: ve ancak yalnız mal !':tndıkJarile Cumhuriyet merkez bankası şubelerince 

kabul edilebilecektir. Elinde gümüs yüz kuruşluk bulunanların bunları mal 
sand.ıklarile Cumhuriyet merkez bank.ası subelerine tebdil ettirmeleri ilin 
olunur . 7025 - 10216 

ÖKSÜRENLERE KATRAH HAKKI [KREM 
1 iSTANBUL BELEDİYESİ lLANLARI l 

İstanbulun muhtelif semtlerinde kok kömürü satn1ak: üzere dajml encümence 
kabul edllen bayilerin isim ve adresleri ve Beyaz.ıt, Edirnckapı ve Kwltoprak. 
depolarındaki satış fiatları ajagıya dercedilmiştir. 

Semt Ba1 ileri: 

Nazım ve Abit Gilran 

Ahmet Ziya 

Ömer Önel ve Galip önel 
Urün Ticaret T. L. S. 
H.ayati Tok 

Hasan Özgül 

Mehmet Gök"81 

Bürlwnettin ve Abdullah Karı.an 

Mehmet Kanan 

Mehmet Apay 
Belediye kooperatifi 

Sat11 fiatları: 

Kadıköy nhhrn C. N. 98 

Fatih Şehremini 
Aksaray Cerrahpaoa C. N. 18 

Kuruçe,me 

Galata Karamustafapa,a C. Mesruriye 

banı oltında 

Tophane Gect>kuşu sokak N. 8 

Arap camL Mahmudiye C. Hediye S. 5 

Okçu Musa C. N. 18 

Kapıjçi Lüleci hendek C. N. 29 

Karanb]( fırın wkak N. 5 
'<adı.köy . 

Kuruc;eşme _ Bcyaut (Beyazıt dahil) 23 l.iro ~lıcının va-;ıtno:nna tcc;lim. 

Kunıçeşme _ Fatih (Edirnekapı., Yed.kule, Sarrı:.ı.ty; dahil) 23,50 lil'a abcının 

vasıtasına teslim. 
Kuruçe~mc _ Kız..ıltoprak, Bostancı 24 lira ahcınm vasıtasına teıı.1im. 

Keyfiyet alAkndar bayilerin ve s.a)'lD halkuruıın ittilAına an ve ilin olu-

nur. (10754) 

Belediye Sular idaresinden : 
1- İdaremi.2.ce ba~brı1ncak .25000> kc;;rton. c187500> makbuz, c480-0> bordro 

için 13/l 1/940 çarş.amba günü saat 14 de acık eJcslitmC' yapılat.aktır. 

ı- Eksi1tmeye girmek istiye.nler Taksimde Sırascrvilerdeki idare merkr:ı.in-

de levazım ~r\'iHinden şart.nameyı parasız olarak a1abilir1er. ( 10630) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 

Eyüp sulh hukuk ahltAmı plısiye ı 

1 
hAkiml.iğinden: D.Ylet Demiıyollan n 1 ; ••• ıan 

u. lclarai bialan 

-------
~-J 

Mul>ammen bedeli (3850) lira olan 11000 lı:ilo muhtelif eb'atta par<" ~ 
linde müstamel kaz.an oaçı 26/11/1940 salı günü saat (10,45) onu k•rk beŞ . 

ı Haydarpaşada Gar binası dahilindeki kom..iqcm. tarafın.dan açık eks.iltnıt: us" .. 

1 - Yarı hissesi Asım ve Dürdaneye 1 

w diğer yarısı da Abdullah o&:lu Şaban 1 

ile Yaşar oğlu mahkemece terekesine • 
el konulan Hasan Hüsnü'ye ait bulunan 
Eyüp camii kebir İslAm bey mahallesi 
Kapı~me sokağında eski 9 yeni 9 
sayılı hir tara:Cı kadayıfçı Ahmet dük

lr:lnı ve bir tarafı berber Rasim dük
k:Anı ve bir tarafı Türbedar Mehme-t 
bahçesi ve bir tanr:tı n.bü tarikiam ile 
çevrili Haremei muhteremenin ve 
Gazi asker Abdülbaki vaktmdan ber -
ber gedigindcn münkalip bir bap dük
kArun Hasan Hüsnü hisse.si mahkemece 
açık arttırma ile satdığa çıkarılmıştır. 1 

Bu gayrimenkul kahve ve bahçeden 
ibaret olup 4/12,50 metre murabbaında 

har;;1p ve çerçeveleri ahnmı~ ve sıvalan 1 

inmiş kahvehane mahalli olup cephe!i 
kendi b~hçesine karşıdır. Bahçeye ı:e
lince 5/10 metre cepheye rr.alik olup 
5/0X17-70 ,.ani 90/27 metre murab
ba1nda oldt:ğ'J \'e derinliği ziyade bu

lunduğu ve yeminli ehlivukuf marife
tile bu ~urr!le yapılan keşlfte kahYeha-
ne \'e b2h(;cye 500 lira kıyml't tdkdir 
ettirilmiştir. 

2 - Yine yan hl..ssesi nıahlterr'E'ce 

tereke~ine el knnulan Yasar oğlu HaFan 
Hü~ü'yc ait Eyüp camii l:ebir rr.ahal

ıc.si kapıcı çcşrne sokak eski 23 yeni 
21, 23 ı:ıay•lı «ağı Hatice dükkfını ve 
Rifat bahçesi "olu Şükrü dükki!nı Ha
san kt!hv<' vr b~h<;esi Halit hane ve 
bah<;esi önü Hatice dükk.5.nı ve eıUl:i y~ni 

1 caddesi ve Şükrü dük.ktını ve K'1driye 
diikkanı ve Tuğlacı Ha!':an diikk5nı 

ve Hacı Ra~im dükkcinı ile mahdut 
352 metre murabbaı miktarında olan 
burasının caridey.e olan cephed o1dıık- 1 
ça yamık bir şekılde uzerindc bına yok_ 
tur. Bu suretle- yeminli ehlh:ukuf ma

rifetile takdir ettirilen bu gayrlınen
kule 700 lira kıymet takdir ettirilnliş

tlr. Her iki gayrimenkule ait şarlnaınc
ler 9/11/940 tarihinden itibaren mah
keme divanhanesine a!iiılmıştır. Birjnci. 
arttırmalar 11/12/940 (arşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar Eyüp sulh hu
kuk mahkemesi ahkiimı phsiye kıs -
mında yapıhıcıığından taHp olanıarın 
muhammen bedeUerinin % 7 ,5 nisbe- ı 
tınde pey aJ.;çeleri vermeleri veya milli 
bir bElnkanıı.tt'rr·inat mektubunu ee -
tirmeleri 13zımriır. Satış tapudan gelen 
kuyudata göre yapılacaktır. İhale be
deli peşinen ve tamamen alınır İnDle 
tarihine kadar müterakim vergi 

0

\'c ev- \ 
k.al idaresi terekeye eit olup 20 senelik 
evkafın istiyeceği taviz bedehle tella
liye rusumu ferağ harcı ve Eiair bil -
cümle rüsum ,.e roa!':arir müşteriye a
ittir. B:rinc: nrttırmad:ı kıymeti mu -
hammene1er~n '1 ~. 75 ini bulursa müş~ 
terisine ih~le yapılır. Aksi halde son 
~· - ~ın t::<lhhi.idil brıki ka:mnk il
-oe. -· ::tırma 15. gün daha uzatılır. Bu 
suretle ikinci arttırmal;ır 27. l~/94.0 
cum.n günü saat 12 dt>n 16 ya kadar yine 
ayni m3halde icra kılınacaktır. Ve o 

gün en fal.la arttırana iha~e yapılacak
tır. İhale bedeli ,·akli zamanında ya -
tırılnıaz ise mahkeme ve mürafaaya lü

zum kalmadan f~rkı bedel talep ve tah

sil ediln1ek hakl<Jrı mahfuzdur. ipotek 
sahipleri \.'e sair alacaklılar ve diğer 

aliik"adarlıların ve irtifak hakkı !';,ahip

lerinin ve mezkür ıayrinıE'nkuller üze
rinde hak. iddia edwlerin haklarının ,.e 

hususiic faiz ve masarjfe ait iddiaları
nın evrııkı müsbitelerilc birlikte Ye 20 
gün ic:inde mahkemeye bildirmeleri ak-

ille sabn alınacaktır. 

Bu işe girmelt istiyenlerin (ı88) lira (75) Jruruşluk muvakkat tA?min
31 

: 
kanunun tayin ettili vesaik.le birlikte eblltme günü saatine kadar korni~1° 
milracaatlan lhımdır. 

Bu işe ait şartnamelE'r 
ı~ıt 

komisyondan parasız olarak dağıtılmakta~ 

FOSFARSOL 
l<~n birinci 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur 
Her eczanede bulunur. 

GENÇ 
Görünmek istiyenlere 

50 yaş!erıodaki kadıolar 
nasıl 35 yaşmda goruoe

hillyorlar? 
Meşhur bir cilt mütehassısı tarafın

dan keşi!, s:.ı.ı;lam ve genç bir cildin 

unsurlarına muşabih olarak genç hay

vanların cilt huc~relerınden kemali 

itina ile ist.ihsal ve (Biocel) tabir edi

len yeni ve k1yrrıetli C'-e\'her. cildjn un

suru ol;n pembe renkteki Tokalon 
kremi terkibinde mevcuttur. Her ak

şam kullanınız. uyudugunuz her da-

1 Askerlik işleri _I 
Şubeye davet 

Eminönü Yab. As. şubesinden: . 11 
Lise meı.unu tam ehliyetnar11elılr.1 .orta ebliyetn;:ırnelilcr \'e hiC: ehJtyctr tt 

melilerden 336 dogun1lularla bırlılo. t,ıll. 
kısa hizmeUiliğine karar alınar. fB ·.,, 
Eyiıp, Eminönü kaz;:ılarındaki bıhJrJJıJı.· 

ıl<' yabancı talebelerin ikamet stııe 
askeri ehliyet.naıı1elcri ve nilfoı b~: 
viyet ci.izdanlariJe birlikte 24 sa~t tJI. 

iında ~ubeye müraca.ath.trı. 
...,. . 

Beyloğlu yerli a.skcrUk şubesı:ıcteıı; .. 
1 - 336 dogumlularla yoklaması t 

pılmış ve kısa hizmetti olarak a:-;l\er ~ 
dil.mjş olan eh11yetnan1esiı:ler der 
hazırlık k.ıt'asına se\.kcdileceklerdıt· ,, -

2 - Yoklama ve sajr esbap dol&) • 
sile sevk edilemiyerek. geriye k:Jı:;ı-
olanlarla, sıhhi tecil miıddeti hııarıı .ıısJ 
muş olan ehliyctnamesizlerın del 
ıubeye müracftatları. .. 

Yerli Eminönü As. Şubesinden: f" 

1 - Li~e ve daha yük~ek o~tıl rrı )1" 

zunu olan askerliğine karar verıJmıŞ e~· 
sa hizmetlHer (ehliyetnamesi:ı, orLB \))~ 
liyetnameli, tam ehJiyetnameli, ve 1 .. 
sek ebliyctnameliler) sevk edil~cf:ır- · 
lerınden nulus ciızdan ve ar::kerı e .. 
yetnamelerile hemen şubt>n1iı:c rnıır3 
uatları. ıJPl 

2 - Ge1miyenlf'r hakkında )taJl 

muamele yapılacagı ilfln olunur 
:+-

Eminönü &. S. d~n: ·rf'". 
Makınist er Abdurrahman cıı;. 9: · .. 

ram (330-377) hemen şubeye rnur.ı 
caatı. ,,,,,,. 

kika esna!nnda cildıniz bu kıymeti\ 1 ıi••····-.-.--;...;,_, 
cevherl masscderek bc!ler ve her sa- il 
bah kalkt.ığınıı.da cild1n:ı.in daha be- 1 j fi • • 
yaz, daha ıaze oldu~'\lOU göreceksiniz. renı IHiln 
Gündürleri de beyaz (yagsız) Tokalon 

kremini kullanınız. Bu ba~ıt tedavi 

ve itina s&iye~inde bütün luıdınlar 10 -

15 yaş geoçJeştb!Jjr ve ıeyanı hayret 

bir ci1t ve tene malik olabilirler. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEEAŞI DRAM 

KJSMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da' 
Aıak takımı arasında 

istiklal Hddesinde Komedi 
kısmında 

J1 Kl!rt'kçi!Pr 35 -
Tel: 40H:l~ 

1- İdare ihtiyacı için 700 masa 300 duvar ki c,m·an bln ot.om~tik telefon si takdirde hakları tapu sicillerilc sabit 
olmadıkc:a paylaşmalarında hariç ka -

Bu akşam saat 20,30 da 

DAD l kapah u.rfJa ekıı:iltnıeye çıkarı':nıştır. 
2.- Muhammen bedel .20.000> mu\'ak}.o:ıt teminat 1500 Hra olup eksjJtmesi 1 lacakları ve fazla malüıno.ıt isLyen1erin 

10/1/941 cuma günü saat •16, da .Anka:--ada Evkaf apartıman P. T. T. Umum 940/147 numaralı tereke do5ya!'ı:na mü-
racaat etmeleri iJ!ln olunur. 940; 147 

müdürlük binasındaki sabnaln•a komiey;.1nunda yapılacaktır. 

3- İ~tekhler muvakkat teminat makbuz yeya banka te-minat mektubile ka-ı 

nunı vesaiki ve teklifi muhte\·l kapalı ı.ar.!larını o gUn sa.at c15> e kadar mez
kiır komi~ona vereceklerdir. 

4-- Şartnameler Arık.arada Evkal apa.rtımanında P. T. T. levazım İ!Stanbulda 
yeni Valide handa P. T. T. Levazım a,ıüyat (Ubcsi mtidürlilkicrinden bedelsiz 

olarak verilecektir. 

Jikenin ne derecede büyük oldu
ğunu gözü önüne getirerek olan
ca kuvvctile bir halas çaresi arı
yordu. 

Sekiz küçük gemi ile yüz elli 
ı:ıarça olan hıristiyan donanması 
üzerine çullanamazdı. Muhasara 
al tında idi. 

Turgut, bulunduğu adanın her 
tarafını teftiş ve muayene eyledi
ği sırada mecrası limandan iki mil 
kadar uzak ve diğer taraftan de
nize akar ve üzerinde ancak bir 
sandal yüzebilir derecede küçük 
bir ırmağa tesadüf etti. 

Turgut bu keşfinden sonra der
hal maiyetindeki gemilerin efradı
nı toplıyarak limana iki mil mesa
fede bulunan ırmağa bir kanal 
açmağa başladı. 

Turl'\lt ve efradı ııece gündüz 
çalışarak az zamanda ırmağa aç
tığı kanalı raptetti. Uzerine kızak· 
lar döşedi, yağladı. Palangalar 
yardnnile ve bin.bir müşküHltla 
sekiz gemisini adanın öbür tara
fına gecelerden istifade ederek 
nakletti. 

Turııudun gt'mileri Kantra li
marurı<lan tekrar Akdenizın geniş 

m'1lvordu. Hİ<;'bir vakit Turgut 
Reisin karadan gemilerini ,.ürü -
terek adanın arka taraflarına ine
ceğini h2tırından bile geçirmiyor
du. 

Turgut Reis, bu büyük ameli
yatı yaphktan sonra düşmanı iğ
fal etmek üzere mahsur bulun
duğu limanın hariçten ,ııörülebile
cek yüksek bir noktasına •bir ça -
dır kurdurarak gı'.iya burada otur
makta olduiiunu göstermek g>bi 
tedabire dahi müracaat ey !emiş ve 
bu sayede rnuhasırların keyfiyeti 
firarından l'laberdar olamamıştır, 

Amiral Cicale tarafından Cene
vize J!Önderilen haber üzerine a
sılzade~n güruhundan bir takım
ları mahza Turgudun teslimi es -
nasında hazır bulunmak ve esare
tini ııözlerile ,::örmek üzere Cer
beye doğru yola çıkmışlardı. 

İsin ııaribi sudur :ki bu asılıa -
degiın güruhu Ce!'bcye doğru bir 
gemi ile vol alırken Turgut Reisin 
eline düşmüşlerdir ve yakayı ele 
verm~lerdir. 

Tur<7Ut Reisin gerek firarı sureti 
ve ııerek gara<ıetçc ından daha a

. şağı kalmıyan as•Jzadelerı esir et-

ZAYİ 1 
İstanbul l.\.niversitesi Fen f<:ıkülte.sin-

den a1mı.ş olduğum 3192 numaralı hü~ 
viyet cüzdanımı kaybettim. Yenisıni 

alacağımdan e~kisinin hi:kmü yoktur. 
Fen fakültesi Cahit Sumerman 

nı beklemekte olan donanma a
miralin:n malümları olunca yeis 
ve hicap ile avdete mecbur oldu
lar. 

Tur11ut Reis müruru zamanla 
mesle,i!inde terakki ~derek Barba
ros l(i.bi servetini arltırdık(a ge
milerini dahi çoğaltm:.s ve } irmi 
beş parça mükemmel bir donan
maya sahi9 olarak Akdenizi çal
kamai!a başladı. 

Hızır Reis Avrupalılarca Bar
baros namile anılırdı. Kızıl sakal 
manasına gelen isim bütün hı
ristiyanları titretiyordu. 

Turgut Reisin namı da Avrupa
lılarca Dragut namile iştihar et
miştir. 

Tur/(ut Reis, nagihiini hücum
larla Italya ve İspanya sahillerini 
dehşet içinde bırakırdı. 

Turgut Reis, Amiral Dorya ile 
vuku bulan muharebelerin ekseri
sinde galebe ederek Avrupalılara 
Türk denizciliğinin kudretini gô5-
tcrmiştir. 

Turgut Reisin korsanlıktaki şöh
rf'tini gören Sinan paşa kaptan -
derya iken bir defa donanma He 

Şehrin her tarafına otobüs temin 

edilmistir. .. 
RAŞIT RIZA TiYATROSU 
Bu aksam saat 21 de Halide Pişkin 
beraber BC\'oıilu Halk sinemasında 

beklenen büyük eser 
(AKTÖR KİN) 

zerine o dahi garp tarafından gel
di ve müliıki oldular. 

Sinan paşa, Osmanlı impara -
torluğunun kaptanıderyası id;, 
Turgut Reisi merasimle karşıladı 

Turgut maiyetinde bulunan o
tuz gemi ile kaptan paşayı karşı
ladı. Turgudun donanmasının se
lam topları sür'atle ateşile ve in
tizamı fevkalıidesile fasılasız bir 
atı.ı; yaptı;(ından Sinan paşanın 
nazar dikkatini cebetti. 

Çünkü Sinan ı:ıaşanın donanma
sı Turgut Reisin gemileri kadar 
sür'atle ve fasılasız ateş edeme -

· roişlerdi. .-
Sinan paşa, Turı:ut Reisin in

tizam ve topçulukta gösterdıği me
haretten adeta ürkmüştü. Turgu -
dun hakkından gelmenin pelı. 
müşkül olduğuna rükmeylemişti. 

Bu sebeple Sinan paşa, Turgu -
dun taltifi cihetine giderek der
ı;ahıaliye gel.ip padışaha bende ol
ma&1J1t ve devlet sırasına geçme
sini bır lisanı münasiple murna
ileyhe anlatmıetı. 

Bayanlara Müjde 
130-160 Liray• 

ISMARLAMA KCRK MA~O 
yapılır ve tamir edl,ı' · 1"° 

Avrupadan kışlık ELBİSE, "Jı.~ArJ. 
. 1 .. ti!. 

ve TUVALET modell<>rı tE' rrı-. 

· stikl.ill caddesi Karlemnn ı.ı.ı..t..rıı•'e 
No. 292 

Saat 18,00 Proı!ram. 

18,03 M üzi.k. 
18,30 Konıısma. 
18,45 Çiftçinin saati 
19,00 Müzik. 
19,30 Ajans. .·,. .. rıı•P-
19,45 Yeni şarkılardan ° 
20.15 Radyo ııazetesi. 
20,45 Büyük fasıl heyetı· 
21,30 Kon~a. \J'gSI' 
aı.~ Radyo salon orJıe5 
22,30 Ajans. e#sl" 
22,45 Radyo salon orl< 
23,00 Dans müzilıi. ve -' 
23.25 Yarınki proııratıl ./ 

panız. /,1 
Sahibi ve nıef'İyatı i~'!'' 

Bİ muhaTT•r• l~ 
ETEM ZZET BEl'i 
Son Telgraf Mat 

r 

ii 
ı· 


