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En Son T elgraffan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

ijitler - Molotof 
mülakatı 

~.Yet Raaya Boi_mlca 
~rind• h.rh""6i mii· 
/filıaza ile olur.o olsan 

lıirbir ledakôrlıia ya • 

llafGnıcu. Almanya Soo
l'et Raayanın itti/altını 
?~ lemin edemez. Dava. 
~•rııle bulunulan mÜf· 
lt;;ıiihn bntaral edile-

-!,ilmeai ıayretidir. 
~ . 

~TEM İZZET BENİCE 
lı~'101•1 ·1 H" 1 · ·· t""l "- ı e ıt er ıoruş u er. 

11 " devlet reisi ile Sovyel Baş
·~ •ra'1ndaki bu ıı:öriişme iki 
.. , '••ı ı.ürdü. Ne Juınuştular, 
~ bahislere temas ettiler?. 

I; bıı anda kendilerinden baş
\ ı·'"~•nin bildiğine kani deii
~~ "'"itilen tahminler arasında 
t.~ ~l•hlile değeri olanları: 
"'1;

1 
~!kanlarda mihverin hal -

!._. ~ •ı.tikbaldeki harekatı 
lıı;ı •gulaz yolu ile Asyaya ve 
~~·oc gidilmesi ıniilihazası 
•lı' 0•Yet - Alman itıilakı ve
~•ı"ad; anlaşma""' 

~ı11 lu.ı~rıdır . .Molotofun BcrlinP 
~·(_eıiıldiği gün yazdığımız yazı

\ı,_~~ de tebarüz ettirdiğimiz bu 
'liıııı •.re yeni hô~lıir şey ilihe 
~ı,~1•ıııı~tir. Hıidisdcr henüz es-
' 11~ubafaza eylemektedir. Aıı-

·•k •nanya harpten ınuı.alfer 
!lı'lli b~•ya en kısa yoldan hay
~lı,, 1 ~ •ullı akde) kım·k için 
l~•lı l.ı birçok tedbirlere baş
:ı-ı, . 1 •dır. Uu arada Sovyet 
~lidıı ıle siyasi, •keri, iJ.tısadi 
>"'tf· ~eniş bir anlaşma ve be
~ıl, leınin evlemeyi arzu ey-
1t~ t de bir tedbird•r. 
t.~ıı.•dbrre mürac~at ederken 
.'ttı nııı bugün idnde bulun -
~~>t'°rtları kendi menfaatine 
l~~ lın bir tarzda S<ıvyet Rus -
~nı rnu,·af~katiue an.etmesi; 
."~ ~ ar, &gazlar. l.'zak Şar.L>. 
~j•lt, _Ak~eniz ve Kaı:adeniz 
"~ ..:ı Uzcrıı:ıde noklaı nıu.ar 
~tiııı, .. ~si de pek tabiidir. 

~>l;ıd u ıki kelimı· ill': Almanya 
•"'qı ır. Anupa) ı işgal alhna 
~ıtı 0~a hiçbir '<'Y kazandır -
~"'li!ııı l:ibi herşe)·i de tehlikeye 
~Ilı •k istidadım gü,lermiye 
,~.~ •ıtır, Alman~·a için zafrr, 
, i~ •i>ııu bitirme. tek imkiına 
~ı.,.•1,tııakla kabildir. O da İn\.' ll'ı' rnağlfıp •lın~k imkanı
~~ı,' huki, her geçen gün Al -
~~ v lıu hedeflen uzaklaşmak-
~·' 1ttaklaşını' a da mahlrônı 

~L. ır " .. k"" . ti A w.~r.ı • uugun ·u \· aı.ıye e n1c-
~ ı: ~a yardımını temin etmi' 
~ .... i l:ihere bilba"a hava ziya
\~ 'v •lılukası, artan nıukave -

1 iıı;,~ • lecavüzi hareketleri ile 
1~ it hı·a ne kadar yakınlaşı -
~~~ •rıu dafıt ko~ u~·or"" aksine 

\
. t t. Alrııanya nazarında İngil , ıuır 

ı.'.'· .\i sorabı andırını)·a başlı -
,:~ı. ,llıanva, İngiltereyi yaka -. ' ... 
l~~ ~ ın nere~:e "arıyor ve ne-
~'ll\ııı10~tıyorsa İngiltereyi orada 
~"t. ,.::r ,..,. hayal sukutuna uğ
~ '-ın~tınkü İngiltere ne Annpa 
~.'lih· •dır, ne Iraktadır, ne A
~ ... •hceziresindcdir, ne Hindis-
.:'\' ""'lr .... d Alı ~ •ı~ ·. <>e Mısırda ır, ne -
~' •ı,.~•r, Ne Kanada dadır, Ne 
~I;, •dadır, Her yerdedir ve 
\'tt~~tde dej\'ildir. Asıl ruhu, asıl 
\ 11\ııit~ •.•ıl dimağı bulnp ezmek 
iL l ı1 •ılık hii\'iyetini öldürebil
~-· ~'tııdır ki İngiltere mağliıp ''t ~ı urıa ise Almanyanın nıuk
ı1 ·~~u~adığı, olamıyarağı artık 
\''İrıd etmiştir. Şimdi Alman
'lı '"'lı • bulunduğu müşkülatı 
\lılta,. 1 "•.biç olmazso il<lısadi 
~lııı,,. n Şıddetli buhranlarından 

.. ~~ .. aı, aznıindeıHr. 
"'-' •ıı .. 
\~tıı, •çın de Sovyet Rusya ile 
t,1 •~•tıı k, bu yoldan İngiliz ah
i; '''t~ hrmak, böylelikle İn
~:l ~ltı \ "'_ukavemet etmek, har
~ ~. n Uı:una tahammül eyle -
~t lıı '•ttndadır. O halde, Hit-
1,1 ~.~•lotof arasında cereyan e-
111. '~dalt&rııanın ve her iki devlet 
1 ı"'•i d ~•Pılarak müukerelerin 
1.; ttı;~~r~cede bu maksadı istıh
ı,1 l•ı ıt lıı kabul etmek gerektir. 
Cıı, ı·e Ilı 0 •va içinde her türlj\ ha
\•~ lı 8deıı maddesini bulun • 
~~~ta °"k<><a bir ülkedir, Al -
~.~ '•ııılıuııdan istifade etmek, 
\~ Vt h~da bu yol ile Uzak 
~-~ 1 Ulün A<ya kaynakla .. 

S VteıaJ·daJannıak iskğindedir. 
~l'tıı. ltıısyanın Almanyaya 
~tt~~e bu imkanı yerip ve

, verse dahi kendi vası· 
ı 3 . 

Arnavutlar 
dövüşmek 
istemiyor 

Bir Arnavut taburu 

Brem en 
vapuru 
tattı 

Romanya 
Başvekili 
Roma ya 
hareket 

etti 
Rumen kabine
sinde istifalar 
olduğu haberi 
yalanlanıyor 

BükTeş 13 (A.A.) - Rador 
a?amı bilcttri11or: 

GeMra! AntoneSl'o. refaka
tinde Harici11e Nazın B. 
Sturdza ve daha birçok zevat 
olduc}u lıalde, B. Mtısolininin 1 
daveti üzerine. dün ıık$am hu
ıuri trenle Ronuıııa hareket , 
etmiştir. 1 

Biikre$ 13 ( A.A.) - Radar 
ajansı bildiriııor: 

Rumen hükumeti azası ara- / 
sında sözde ütifalııT t'Ukuıı qel
diiii hakkında bir 11abancı a
ians tamfından verilen lıaber· ı· 
Zer 11alanlanmaktadır. 

• - X7 lı 

Dainler V ckili
• 

zabitleri ile bera- Vapurun bir lnai iz 
ber teslim oldu torf:!İli ~.le b~tırıl· 

dıgı aoylenıyor 

Bire karşı 
yirmi beş 
tayyare 

Maltaya yapılan 
Italyan hava 
hücumları 

lngiliz hava neza· 
reti izahat veriyor 

mız bu sabah 
Paristen geldi ---Avlonyaya ge

len ltalyan kuv
vetleri bomba 

altında! 
Atina 13 (A. A.)- Yuna· 

nistandaki askeri vaziyette 
bir tebeddül olmamııtır. Res
mi tebliğ. lngiliz ve Yanan 
tayyarelerinin Avlonya ve 
Draç üzerinde muvailakiyet
li akınlar yaptığını büdirmek
tedir. 

Yunanlılar esir almakta ve 
harp malzemui iğtinamına 

devam etmektedir. Bu malze
me ara~wda mitralyözler, top- \ 
lar vc hat"an topları vardır. 

Ba§larırıda bir kaç zabit bu
lunan bir Arnavut bölüğii Yu
nanlılara teslim olmuıtar. 

1 

Yunan - ltalyan harbi
ne ait diğer telgrailar 
3 üncü sahilemizdedir. 

KISACA 

Geçmiş zeman olur ki., 
Ankara radyo gmıetui: 
- Cumhuriyet gazetesinin 

ne Cumhriyet Halk Partisi-- ' 

San Francisco 13 (A.A.) - Röy
ter aiansından: 

Burada intişar etmekte bulunan 
Danımarka ve Norveçlilerin ııaze
tesi olan •Bien • e J?elen ve henüz 
te<>yyt etmiven hab<>rlere ı?ÖrP .Al- 1 
manların Brr!' 0 n vapuru bundan 1 
birkaç hafta evvel Danimarka sa
lhillcri açıklarında batmıstır. 

San Fransisco'da mukim Dani
markalı bir aile, Danimarkada bu 
luı ,an akrabalarından bir mektup 
almıştır. Bu mektupta Bremen va
purunun Kalteı?at'da Siaelland a
dasının 4 mil şimalinde batmıs ol
duj;:u ve sahil ahalisinden olan Da
nimarkalıların bu vapurun bir İn
ıtiliz torpili ile batınldıb mütale
asında oldukları bildirilmektedir. 

,' - . ... .,., . ' . ...... . 

Loııd:"a ;~ (A.A.) - Hava neza
retinin istihbarat servisi Malta 
müdafaası halı:lruMla su tafsilatı 
vermektedir: 
İtal~nın haroe l!irdiitindenberi 
~n bes av zarfında Maltada 180 
defa hava tehlikesi isareti ve
rilmis. fakat İnııiliz hava kuvvet
lerine mensup avcılarla tavvare 
dafi bataryalarının parlak müda
faası basan tahdit etmiştir. 84 
defa ııündüz ve ııece düsrnan, İn -
ııiliz avcıları tarafından yakala -

(Devamı 3 üncü. sahifede) 

• 

Yedi 
aıı 

ucc 
muhtekir 

r yakalandı 
Bunlar ilaç makara, kumaş, pazen 

fiatlarını arttırmışlar ! • • ve çıvı 

Bir ki!·a muhtekiri daha tutuldu, zaruri mad
deleri yükaeltenler ticaretten menedilecek 

kiraladılhndan asliye 2 inci ceza 
mahkemesine verilmistir. 

Düyunuumumiye mec
lisi hükfımetinıizce fes
hedildiğinden Dainler 

1Vekiline lüzum kalmadı 
1 Pariste buhınınakla olan Dainler Ve

ı :ıli B. Zektıı Cıınkurdaş ailesile bir
lilt\e bn sabahki konvansiJ'onelle 
memlek~tin~ıze dunmştar. 

22 t~rinievvelde gazeı.eJerle v rad
yo il yapılan umumi lebli&de bildiril
diği ve('hill', bugünkü vaz.iyet ve şart
lar içınde vazife ıöremiyecf'k ve men
faatini temsil ettiği yabancı Mmille
rin hukukunu temin edemiyecek bir 
hale gelen «Oyunu Umumiye mecllli> 
bin idamesine sebep kalmadığı için 
hukümetimiz bu meclisin feshine ka
rar vermişti . Hükürr.etimizin karan 
Dainler meclisinde okunmuş, vazifesi 
biten B. ZekA.i de bu k'll'Dr neticesin-
de memlıekcte dt:ınm~tür. 

1933 mukavele~i mucibince bu r:ıec
lise mevdu vazifeleri, yani tediye ser
"·.i.sinln idareşini biu.at itaya karar 
vermşfü. ---.n.----
Denizyolları va
purlarında sıhhi 

• 
muayenesız gar-
sonlar çalış1yor 

Şehrimizde ihtikar takiplerine . 
bız verilmiştir. Dün tutulan muh
tekırler sunlar<lır: 

Panııaltıda ku'VUmcu İrfan so -
kaih 15 nll'l1larada oturan Özeni 
esltidenberi 8 liraya verdi{ıi bir o
dayı ·bu kerre 10 liraya kontratla 

Sultanhamamında manifaturacı 
Annenak 650 kuruşa sattığı kumaşı 
900 kurusa. Sultanhamamında Va
kıfhane coodesinde seyyar iplikçi 

Dün yapılan teftiıin 
neticeleri 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
J. .....-- ' ·-----

Dfonieyollan İdaresinin şehir dahlıt 
ve harici vapurlarmda çalıfbrılan gar
sonlar.-ı çof:unun sıhht ' muayenec!en 

ne Türk Milli Şefinin resmi 
veya yarı resmi gazeteai ol
madığını bir daha tekrar e
derken ... 

Cümlesini tekrarlarken bi. 
zim mahut arkadaşa: 

- Ne denin buna? 
Sualinde bulundum. Arka

dq gülerek: 
- Kendi hesabıma «men 

dalla dükkaıı derim amma, 
Yunua Nadi hcaabınaı 

Geçmiş zaman olur ki bayaH 
~ihan deier .. 

Mısramı hatırlarun ! ... 

Dedi. Hakikaten, bir za
man vardı ki, ona Gazeteltt 
imparatoru Te razetesine 
Cumhuriyet Halk partisinin, 
Hükümetin ve Tüı-k Milli Şe
finin yarı resmi razetesi de
niyor ve bu hava her tefeklıü
re burgu ribi ıokulmak iıle· 

· ordu! .... __ 

A•••••D•••••••••••••m•••••lf\ı ----'(.::Dc::ev.:..amı 3 üncü sahifede) 

Son Telgrafın kerilerine bir sürprizi!.. I 
SELAMI iZZET yazıyor: 

KOÇOK HANIM YAVAŞ GEL! .. 
Pek yakında «Son Telgrafıı karileri değerli romancunız 
ve arkadatımtz Seli.mi İzzetin kalemile misli nadir r~ 
rülür bir aık macaraaı kahramanının cazibesine yaka· 
!anacaklardır, 

KOıçliJık ll=llannm Yavaş Gel g 
'Seli.mi izzetin hayat verdiği sahte bir mahluk değil, 
herkesin tanıdığı bir güzel kızdır, aaçları lüle lüle, göz
leri ahu ahu, endamı zarif bir mahluk ... Bu atkın kızı 
ıizi öyle bir kavrayıf kavrayacaktır ki: Aman diyecek-
ıiniz ... 

KÜÇÜK HANIM YAVAŞ GEL 
Bu harikulade meraklı. tatlı. cana yakın bir srvdaııın besteleri, 
bıı uzun kış gerelerinde sizin en büyük eğlcnuniz, en güzel 
zevkiniz olacaktır. 

Cumartesi günü neşrine baılıvoruz. 

[Yeni taarruzlara 
intizar 

İtalyan erkinı harbiyesinin Yu
nanistanı istila için tatbikine gi
riştiği ilk planı arhk suya düş • 
müş addedebiliriz. İki haftadan • 
beri cereyan eden harekatın sey
rine bakılırsa, İtalyanlar gerek 
şimalde, Göri(ede, gerek tenupta, 
Epirde yapmış oldukları harekat 
ile dağ fırkalarını koydukları mer· 
kezdeki cepheden, Pindos dağları
nın eteklerini takiben Yunan or
dusunu ikiye ayırmak için hazır· 
Jadıklnrı teşebbüsü setretmek İs· 

1 
temişlC'r 'ir. Yunan crkfınıbarbi .. 
yesinin hu kşelıbü•ü daha çok 

lDı:ııamı 3 ~nci4 acıiıijedeJ 
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8alıip .... BaşıııUıırriri: 
ıı:rıı:• tzzı:r BENİCE 

YIL: -' 

Kadıkoyünde ca
susluktan tutulan. 
radyocu ve arkadaş• 

Dahiliye Vekili ve Vali asılsız. 
şayiaları tekzip ettiler 

Aakeri mahkemeye Yerilen bu iki kiıiden 
başka tevkifat J•pılmamııtır 

Sehrimizde birQOk klınseierin 
casusluk sucile tevkif edildikleri 
hakkındaki asılsız şayiaların Vali 
ve beledive reisi B. Lütfi Kırdar 
tarafından tekzip olunarak )' alnız 
Kadıköyünde Ekrem isminde bir 
şahısla ııizli ve müşterek çaJ.ıst>k
ları teshil edilen bir yabancının 
yakalanıp askeri mahkemeve ve
rildiklerini dün yaı.ınıstik. 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öz
trak da birr:ok kimselerin İstan -
bulda casusluk suı;ile yakalandık -
ları hakkındaki bu riva,·elleri tek
zip etmiş ve .u bevanatta bulun
rnll$tur: 

•- İstanbulda Kadıköyünde Ek
rem Özdemir isminde bir sahsın bir 1 
yabancı ile mii.st<-reken askeri is
tihbarat için çalıştıkları tesbit o -

lunarak askeri mahkemeye te,~li • 
edilmişlerdir. 

Bu münasebet](> çıkan müba -
laiıalı rivayetler hakikate uvıtun 
dei!ildir.• 

VALİNİN BEYANATI 
Yine bu münasebetle Vali ve be

lediye rei<;i Liıtfi Kırdar da dün 
aksam su taminı ve teyidi izahatıııt 
vermistir: • 

•- Bu şayialar kat'iyven aHlsız• 
dır. Yalnız Kadıkm·ünde Filips 
radvo sirketi memurlarından Ek
rem isminde birilc bir arka·!aşı 
ecnebi amaline hizmet ettikl< rin
den dolayı tevkif edilmislerdir. Ca
susluk yapmak suçu ile zan altın
da bulunan bu iki kişiden J?ayri 
evvel ve ahir tevkifat hakkındaki 
şayialar tamamile asılsızdır .• 

Başvekil ve Hariciye 
Vekilidün Partide 

izahat ver.diler 
Cumhuriyet Halk Parfüi Meclis 

grupu umumi heyeti dün toplan -
mı« evvelce verilmiş olup ruzna
medc mevrut MaliJe ,.e İklı•at 
Vekaletlerini alakalandıran iki 
takririn revapları taalliık ettik
leri Vekiller tarafından gelerek 
içtimada umumi heyete anedile
ceği riyaset tarafından bildirildik
ten sonra söz alnn l'ariciye Veki
limiz Şükrü Saracoğlu kiir.üye 
gelmiştir. İzahatının mevzııunıı 
Büyük Millet Meclisinin venniş 
olduğu son tatil kararının mebdc
lndenberi geçen zaman zarfında
ki siyasi ahval ve hadisat te~kil 
etmistir. Bu hadise ve meseleleı·i 
Türkiyenin durtLnunu ve takip et
mekte oldu~ umumi siyaseti ya
landan ve uzaktan alakalandıran 
bütün cihetleri iki saat kadar sü
ren bir zaman zarfında Hariciye 
Vekilimiz izah etmiş ve ondan sruı
ra söz alan hatiplerin bu mesele
lere ve bükfımete tevcih ettikleri 
suallere Basvekilimiz Dr. R<ıfik 
Sa;vdam bizzat revap vererek itap 
eden izahatta bnlunınustur. 

habat ve beyanat tamamen u-

ÇERÇEVE 

Seci yeler 
NECiP FAZIL KJSAKVREK. 

Bir Alman, koyun sürüsü 
nizamını acver; ve masala ina
mr. Biri kuvveti, öbürü zifı .. 

• Bir İngiliz, terazideki mÜ· 
Tazeneye bayılır; ve mantı • 
ğın üstünü tartamaz. Biri 
kuvveti, öbürü zi.fı ... 

• 
Bir Fransız, 24 saat müna-

kııta eder; neticede hiç bir 
teYe inannJaz. Biri kuvveti, 
öbürü zifı.. 

• 
Bir İtalyan, operada aaker 

aibi auaar; harpte tenor ribi 
çığlık baaar. Biri kuv,,eti, 
öbürü zifı.-

• Bir Sovyet, bitmez ıtcplere 
baka baka &Omuzluk duyru
aunu çok iyi aczer; ilk it ola· 
rak da Alla.baızlık ve milli
yetanlik nazariycainc itiraz 
etmez. Biri kuvveti, öbürü 
:ıi.fı ..• 

• 

mumi heyet tarafından tasvip o· 
lunarak 14,45 de (elseye nihayet 
verilmiştir. 

9 Eroin ve esrar 
kaçakçısı 

daha tutuldu 
Bunlardan ikisi memur-; 
lara rüşvet de teklif 

etmişler 1 
NuruosmaniYed• Y _ <"Çılar soka

i(ı.nda oturan A tı F<ı r .atan ile Cer
rahpas:ıda Çc,me wkak 16 numa
rada oturan Sabri .'1.rsalın e<rar 
ve eroin kacakcılıi!t yapıp a' · ıca 
kullanrlrklarından \ akalanmı> 'ar· 
dır. Bunlardan AL memurlara 10 
lira rÜ$\'C' t de tı·kli! etmiş n bıa 
hususta da t akibata ı?e<:ilmisL «. 
Kumkapı nimncasında 3P. numa

rada ouran Bebekli İsmail de eroin 
( Det·amı 3 üncü sahıfede ) 

maddeye bir baha biçer; fa
kat kendi başıhotluğuna baha 
biçtirmez. Biri kuvveti, öbürü 
zi.fı ... 

• 
Bir Rumen, kadınsa dün • 

yadaki erkek kadrosuııu az 
bulur; erkekse kadın kadro • 
aunu kendi nefsite çoğahmıya 
kalkar. Biri kuvveti, öbürü 
zafı ... 

• 
Bir jap<>n, içtimai bir ;ıiir 

uğrunda ölebilir; fakat içti· 
mai bir tiir uğrunda yaş~a
maz. Biri kuvveti, öbürü zafı .• 

• 
Bir Yahudi, vıı.tan toprağın• 

da on para bulursa eğilip alır; 
on parada bir vatan toprağı 
bulursa çekilip gider. Biri 
kuvveti, öbürü zafı ... 

• 
Bir Türk, ekmeğini zorla 

almak iatiyeni parçalar; arw 
kaaını okııyana da ekme'!ini 
verir. Biri kuvveti, öbürü zafı .• ... 

Olup biteri herfeyi bu ıc
bepler alh,nda muhakeme et
mek Lizı -



HAKLI 

elR KARAR 

Fazla yolcu aldıif; için mah
kemeye sev!< edilen :,;rkaç şö
för hakkındaki muhakeme 
karan çok şayan dikkat: Be
raet! 

fvhhkeme, tabii haklı ve 
makul~ Çünkü, aksi takdirde, 

· fazla yolcu alan tramvay, vat
n:zn~arını tramvay idaresinin 
otobüslerindeki söferleri, va· 
pur kaptanlarını veaaireyi de 
mahküm etmek lazım. 

ŞARKICI 

BAYANLAR 

Rady.1da farkı aöyliyen 
saz çalan sanatkarlar için bir 
mus baka İmtihanı açılmıştı 
Tamam 100 kişi müracaat et
mi§ .. İ .t~:ımların ne netice 
verecei:ini bilmiyordum. Aca
lıa, ipka kalanlar ne yapacak, 
diye dü§ilnüyordum: Bizim Os
man Cemal hemen yatiıti: 

« - Onlarda. İstanbula ge
lirler, birinci sınıf gazinolsr· 
da şarkı söylerler. 

NİZAllfETTIN 

NAZJFE DAlR 

C eçen gün Nizamettin Na
zif şuyle diyordu: 

' 
Pi:s su kullanan bos-

tanlar kapatılıp aebze-
lerl imha edilecek 
Şehrimizdeki bostanların sı:k sık 

sıhhi kontroldan ııeçirllmeleri ka
rarlastırılmıştır. Bu sıhhi kontrol
larda sGbzelerin sulanması ışine 
bilhassa dikkat olunacaktır. Bazı 
sehir dahili bostanlardaki sebze • 
!erin pis ve la.ıiım sularile yetişti
rildikleri ötedenberi sövlend.ii(in
den belediye bu mevzula ehemmi
yetle mesııul olmaktadır. Dün şe
hir meclisinde kabul olunan bir 
karar mucibince herhangi bir bos
tanda se <elerın .;rkef veya liıgım 
sulari!e şerbetlendi.ıli teSl:iit olu -
nursa bu sebzeler mahallerinde im
ha olunacak ve bu kalt:l bostanlar 
hemen kapatıJaca.1<lardır. Bunların 
ancak bostanın televvüsü zail ol -
duktan scnra tekrar açılmalarına 
izin verilebilecektir. 

Bahçe1<apıda teh!ikeli bir 
telli.ki y:ri 

B~vazıt cihetinden gelip Bevoğ
lunan çıkacak olan otumobillerin 
Bahcekanısında: karsıdan <?elen • 
!erle kar~1lastıkları görülerek her 
hangi bir carııısma ihtimali ile bu 
mahzurlu bulun.muştur. 

Kartal azası B. Şerafettin dün 
sehir meclısine bu tehlikeyi bil -
dirmis ve Beyazıt cihetinden gelip 
Beyoğluna çLkacak olan otomo -
mobillerin Sirkeci tren istasyonu- 1 
gümrük yolunu takiben Eminönü
ne gelmelerini istemiştir. Keyfi -
vet tetkik olunacaktır. 

--&-

Şehrimizde seyyar kömürdilük 
kaldırılıyor 

Atinadn çıkan •Akropolis• ga
zetesi, fa~ist pianlarından bahse -
derken, bütün İtalyada, ilk mek
tep çocuklarına öilretiku bir şar
kıdan şu satırları tercüme ediyor: 

·Türkiyeyi zaptedeceğiz ve işler 
yolunda giderse Atinayı da ala -
cağız. Mes'ut eünler geçirmek için 
Pireyı de, bütün Ege denizini de 
alacağız .• 
Yunanlı meslekdaşımrz bu ~ar

kının, kendine temas eden kısmı 
hakkında nıütakasını söylilyor ve 
ce"·abını veri)·or. 

İtalyan çocuklarına öğretilen 
im mahut sark!n111 bizden b:ıhse
den mısralarına gelince ... 

Bu hafifliğe cevap vermek, bi
zim gibi n<il milletler için bir 
teııeuül olur. 
Yalnız şurasını te harilz cttirm~ 

yerinde olur ki, Türkiye, ne kif -· 
ciik cocukların ağzında çiğnene
bileeek bayram sakızı, ne de, 
projlaganda arkılnrının eksik mıs
ralarını dolduracai;: beylilc Miz l;a
labalıöırlır. Tür!:..iye, ne 1 elime o
yununa. ne, Alirengiz oyuhur..a, 
ne de modern dostluk ve yeni ni
znn1 oyununa k2nacak çapta, çıt
kırılduo, nıahaHcbi çocuğu çeşni
sinıle bir devlettir. 

Tiirki_ve. ne yenir, ne yutulur, 
ne,·'i sahsına mün'1asır, öyle bir 
devlettir. 

Bu, cümle ileme bö,.lecc mallım 
ola!. 

REŞAT FEYZi 

Bir boya hırsızı mahkfun oldu 
Mehmet isminde birisi Beyazıtta 

boyacı Kemalin dükkanından 12 
kutu boya caldıiilndan yakalanmış 
ve dün mahkcmeve verilmistir. 
Neticede Mehmet 1 av 10 ııün hapse 
mahküm olW!_mıı.stu.r. 

8 saattan 
az iş 

işçiler hangi işlerde 
günde 8 saatten _ az 

çalıştırılacaklar 
Sıhhiye ve tktısat Vekaletleri 

bazı ~!erde ~ilerin günde 8 saat 
çaL~tırılmalarını mahzurlu bula -
rak bu hususta -bir niza.'l!name ha
zırlam,~lardır. Dün Vekiller He -
yetince de kabul olunan bu yeni 
talimatnameye l(Öre bazı işlerde 
günde azami 6 saat, bazılarında 
ise sekiz saatten az çalışılacaktır. 

Azami 8 saat çalışılacak işler a
rasında cam, kurşun, arsenik, ci
va, çimc.rıto, havagazi, kok, demir, 
bakır. çelik, tutya, kauçuk, ve alü
min1·0~11 .sanayii ile ıbunlara ait şu
-beler ve •. ;;ksei;: i•abe fırınlar; bu
fıınmaktadır. 

Tazy;k edilmiş hava i-,inde ça
lıştırılan muhtelif sanavideki iş
çiler ise günde azami dört - altı 
saat çal. ;acaklard: r. 

Tasimde bir yol vesaiti 
nakliyeye kapatıldı 

Taksimde Mete caddesınin Tak
sim ba!lcesi arkasına esadüf etlen 
tO'llrak kısmının inşasına da lıaş
Ianılmıstır. 

Bu münasebetle dünden itibaren 
belediye reisliği bu yoldan vcsaıti 
nakliyenin e:ecmesini menetmiştir. 

Eanaf cemiyetleri heyeti 
idareleri 

DÖNMIYEN FiLO 
Büyük Tarihi Tefrika 

RAHMi YAGIZ No. 40 Yazan: 

Amiral fikrinde ısrar ediyordu 
Ve .. bu kararı verdikten sonra 

bütün meşgalesini bövle bir proje 
hazırlamağa hasreden Amiral bir 
ay kaılnr uğraştı. 

Bir sabah, Yavuzun moterile 
nezarete giderek Müsteşar V asif 
Beyi makamında ziyaret etti. 

GARİP BiR MÜRACAAT 

l\lü•tc•ar Vasıf Bey, Amiral Pa
şoviçi güler yiizle karşısında bu
·ıunca yeni bir proje kar~ısında ol
duğunu anlamı~. Amiral l\lüsteşa
rın masası başına geçip oturunca 
hiç mukaddimeye lüzt•m görme -
den verdiği kararı anla tını~, mu
havere şöyle devam etmi~ti: 

- Donanma ile mükemmel bir 
baskın projesi hazırladım l\lüste
sar Bey!. 

- Nasıl birhaslun bu 1\nıiral?. 
- Birkaç hafta evvel Çanakka-

lcde kara•·a düşen blr düşman tah
tel'>ahirinc!cn ele geçirdiğimiz ha
ritayı tetkik ettim. Bunda dl;ş -
man J:tn.d?erinin bulunduğu nok
talar, toroil tarlaları, tanare iis
leri tamamen rrıevcut .. 

1 

Şimdi, gizli bir hazırlığı müt~
akip bir gere Ynuz ve Midilli ile 
iki de,troyeri beraber alıp bcğaz
dan g:zlice çıkacağım .. Bir <;ey
den h3heri olmıyan düşman do -
nanmasın:ı biı· bas~ın vereceğim. 
Göreceksiniz h\T ne mükemmel bir j 
muvaffakiyet olacak .. 

:!\füstesarll donanma kumanda· 
nı i.iğ]e-.·c kadar bu mevzu üzer!n
de münakaşa ettiler. 

atle şimale dönerek o civarda bu· 
lunan ve mayn tarlaları arasında 
yatan düşman gemilerine ateş a
çacak .. Bunları tahribi nıiiteak.ip 
Mondros limanına endirekt salvo 
larla burada bulunan dü$1Ilan do
DBDmasırun büyük kısmını imha 
edec:ekti. 

Vasıf Bey bu projeye gülümse
mekten kendisini alıkoyamadı. 
Nezaretten tetkikten sonra red -
dedilen proje Paşoviçe verilince 
Amiral fena halde içerledi. Os 
manlı ve Alman umumi karar -
gihlarına müracaat etti. 
Alınan karargahı bu hurucu 

tas~ip edince ar!Lk projenin tat
bikine izin verilmek mecburiyeti 
hasıl olmuştu. 

Nezarete projeyi arıettikten bir 
,ay sonra 1nii~aade koparan Paşo
vİ<. gizli bir faaliyetle bunun tat
bikine hazırlan•yordu. 

Narada, Akdeniz boğaz kuman
danlıitı emrinde bulunan Vasıf 
kaptana o sırada hir ırii•ı binbaşı 
Fon Slchah ~öyle bir haber ver
mişti: 

- Ka!>l~n be' .. Size mahrem bir 
şc:. :len L ah edrceğ'm!. 

- Buyurun biubaşım!. 
- Yeni Amiral bir hurıır hare-

keti tasarlumıs, bunu tatbik ede-
ceğiz .. 

- Na"! huruc bu?. 
- Size anlatacağım. Fakat bu-

nu yaln!' Amiral, ben ve siz bile
cek•iniz_ Çok gizli bir hareket o
lacak bu .. 

- Pek:i.liı, buyurun!. 

«- Azizim, her ırün birisi
ne çatıyorum; bir sürü .at e
diyorum. Hiç biri cevap ver· 
miyor? Ne diyorlar, acaba. 
İddi !arımı kabulleniyorlar 
mı?.» 

Beledive sehrimizde cseyvar kö
mürcüleri> tamamen kaldırmai!ı 
kararlastı rmı.slır. 

(BüçüK HABERLER 1 

Şehrimiz esnaf cemiyetlerinin 
heyeti umumiye ictimalarına ka -
nunusaninin haftasından itibaren 
baslanılacaktır. Ekseri cemiyet -
!erin simdiki heveti idareleri ara
smda ııenis de~şiklikler yapıla -
cak ve daha gene. enerjik azalar 
heyeti idarelere getirilecclı:lerdi~. 
Cemi yellerin azalan na daha nafi 
olmaları için de tedbirler buluna
caktır. 

Va~ıf Bey Amiralin tasavvuru
nu muv:ıfık bulmuyor, bu delice 
cür'etin eldeki iki ~ağ-lan1 genıiyi, 
YanJTla l\lidil\iyi imha etmek ne
ticesinden b!l~ka bir gaye teıuin 
etıniYecci:-ini kestirerek itirrı_z Pdi
yor1 Aınirnl ise fikrinde ı~rarı sür
diirii, ·r Ju .. 

Ve .. Fon Şlobah, Anıi.-al Paşo
vicin projesini anlattıktan sonra 
Sarıverli Va.ıf kaptanm fikrini öğ
renı.:.ck istedi. _. . İkdam refikimizin mctbur 

~:A. Şekip» i ilave etti: 
«- Sükiıtun ikrardan gel

diğini bilmiyor musun, ey 
dahi Nizamettin Nazif?.» 

TiYATRONUN 

iLANI 
• 

Cumhuriyet refikimizde ilk 
defa Şehir tiyatrosu ilanları 
görünmeğe batladı. Bu mü
him tebeddülatı arkadatlar a· 
rasında konU§uyorduk da, bi
ruı: 

l- Anladım, dedi, neden bu 
ilanları koymağa bqladılar •. 

- Neden, diye sorduk. 
- Şehir tiyatroanun ön kıs-

mı yolu geniıletmek makaa • 
dile kesiliyor, belki tiyatro 
tamamen yıkılıyor, aanmı§ • 
lardır. 

AHl..fET RAUF 

İstiap hacmi 
Hangi idareye ait olduğunu 9Öy

lemeğe lüzu.m görmeden, size, bir 
vapur haddüstiabisin<:len bahse -
dec,.ğiz. Limanda işlıven vapur -
!ardan herhangi biri ... Biz de için
de ıdik. Hıncahınç olan güverte -
el.evi• \'e yer olmadığından ayakta 
ııuı •ru;<. Bir aralık gözümüz şöy
le brr levhaya ilişti: ·İstiap hac
mi; 1000 kişi. 

Halbuki, yalnız güvertede 1060 
lehi vardı. 

BURHAN CEVAT 

Hic bir kömürcü mahalle arala
rında veya ookaklarda dolaşıp kö
mür satamıya<:aktır. Belediye re
isliği; seyyar kömürculer için her 
semtte pazar yerleri tcsbit edecek· 
tir. Bunlar kömürlerini yalnı.ı: bu 
pazar verlerine ııetirip satabile -
ceklerdir. 

Yeni karar dün şehir meclisine 
verilmiş ve usu.len encümene ha -
vale olunmıı.stur. Kararın esbabı 
mucibgsinde seyyar kömürcülerin 
bozuk ve hileli kantar kullanma
ları dolaşarak satışın kat'ivetle 
men'i için ileri sürülmektedir. 

--0----

Cerrab pllfa baatahaııeainde 
dünkü reaim küşad 

Cerrahpasa hastanesinde yeni 
yapılan ayakta tedavi kl.iniii ile 
modern çamaşırhane ve ashane 
binalarının resmi küsadı dün saat 
16 da yapılmıştır. 

Vali ve bele<iıve reisi B. Lıltfi 

Kırdar. eski başvekillerden B. 
Rauf, vilavet, belediye erkiı.nı, şe
hir meclisi azalan, müteaddit dok
torların bulundukları bu acılına 
merasiminde evvela hastanenin 
kıvmetli müdürü doktor B. Esat bir 
nutuk :;iiylemis ve sıhhat iskrine 
de büyük bir ehemmiyet veren 
beledive reisimizin hastaneleri -
mizin tekemmülündeki vardım -
lanna teı;ekkür etmiştir. Mütea -
loben yeni ·bina ııezilmistir. Elek
trikle ve otomatik olarak işleyen 
çamaşırhane. mutfak en m-Odern 
tesisatla techiz edilrnislerdir. Bun
ların ı:ıörülmesinden sonra müesse
senin diğer bazı kısımlan da ge -
zilmis ve davetliler hastanede ııör
dllkleri intizam ve mükemmeli -
yetten dolayı sertabip B. Esada te
sekkür ederek i(iizel intıbalarla 
sehrimin bu en mütekiımil sıhhat 
müessesesinden avrılm.ıslardır. 
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Dedi ve devam etti: 
- Müekkilim deli oldu. Cina • 

vetını yaparken de deli idi. Avni 
•afhan hat rladı. ııöz önüne getir
di. •'llattı ve_ anlatırken yine avni 
hi:' ,..., tesiri altında kaldı. v:ne 
ayn; s ';ilde ve tıpkı tıpkısına de
ltr '>' Belkı, te\i<ifhane havatı ona 
süb. ınet ı:eli'."!Ilişti. Deliliğini l!el
.,.ec !:ıir delilık hükmüne sokmuştu! 
Faka• bu 1rıla o da kalmadı!. O 
art k tam bir deli!. 

JI l.ıhkeme salonunda u(!ultular 
vardı. Del cırpınıvor. ıslıklar ca
lm~r. avuica ır ses• işıtilmiyordu. 
IMüddciwn;.ınıi: 

- Reis Bey, muhakemeye sü -
kun tlc dc,·am cdebıbnek için ka
tıli bıraz salondan cıkarsınlar ! 

Dedi. ve .. Katil reisin enıril~ iki 

jandarmanın zorlu kolları arasında 
salondan cı.karıldı. 

A vulı:at müdafaasına devam edi· 
yordu: 

- Reis bey sö\'lenecek tek ke
lhne yuk. Avukatlık iıı kal'ltlamı.s
tır. Her sev ııözönünde. Adlive ta-

rihinde hakimle mücrimin. 'kanunla 
cürmün bu kadar yakın ve asi.kar 
bir sek.ilde karsı karşıya geldiiti 
görülmemistir. Halledilecek, üze
rinde düsünülecek, en basit bir 
mülahaza yürütülecek kanuni ve 
hukuki hicbir no!tta yoktur. 

Derhal hükmünüzü veriniz. En 
ince noktasına ka<lar bütün bir 
hayat 0afhası avdmlanmıstrr. Ci -
nayctin vaoılrnasındaki hissi. fikri. 
içtimai. rul.ıi. bedeni. akli bütün se-ı 
beolcri i•ah ed lmistir Hiobir ha
kim hükzrünü v~rı•kcn kendi ken-

* Gazi köprüsünün kabulü kat'isi 
25 teşr;r.isanide yupılacaktı. Fakat fir
ma hcnO:ı noksanlannı tamarnlama -
dan bu tehir olunacak ve belediyeden 
alacağı olan 60 bin lira rehin tutula -
caktır. * Trakyada hava açılmış ve taşan 
Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin su
ları çekilme:e: başlamıştır. Zarar ol • 
marn.ıştır. * İki yıllık •vul<allık stajlarını bi
tf.renlerden yalnız 15 Jıti~i avukat olmak 
ba.kltı.nı ka :ıan m ı.şla r ..:ır. * İngiltercden şehrimize evvelki 
gün mUhim miktard::ı yünHi ve pamuklu 
mensucat gelmiştir . .Kuma~ fiatlarının 
düşmesi beklenmektedir. * Türk - İngil.i% ticaret anlasması 
ile Türk _ Fin ticaret muahedesinin 
imzalandiğı Ankaradan bildirilnıek -
ted.ir. * ElAzılı: ve diğer bazı şark vilayet-
leri piyasamızdan mühim miktarda 
çay, 'kahve i.slemişlerdir. * Almanyada bulunan talebemi~ 
kavurma, tahan h~lvası, Antep ı:ıstığı, 

helva gönderilmcsioe mtiN.ade olun
maktadır. Zeytin ve -ıeytinyağı gibi bu
laşıcı yiyecek maddeleri posta pake -
dile gönden1.emıyeccktir. * Üzerlerinde 100 kuruş ibaresi ya
z.ılı ı liralık gümüş lir.llarınuzı ;rinni 
jkl kuruşluk gilmüşle taklit eden lcal

pazanlann yaptıkları sahte liralarda 
cTtirkiye Cumhuriyeti> kelimesindeki 
H nın ortasındaki çizginin bulunma -
dığı ve kenardaki T. C. harflerinde 
C nin yana yatmış U şeklinde bulun
duğu anlaşılmı"itır. Kalp paralar her 
nasllo;a ellerine geçmiş olanlar Darp -
haneye verirlerse hakiki para verile
cektir. * Askerlerimize kcılık hediye top
bı.nla.o;ına hararetle devam olunmak
tadır. Dün vali muavininin reisliğinde 
bir toplantı yapılarak bir komite seçil
miştic. Diler taraftan bazı satıcların 
men!ur bir ihtlkAra teşebbüs edearek yün 
çorapları piyasadan topladıkları görül
müştür. 

POLİS 
V! 

lU AHKEMELER 

Gece boğulurken 
kurtarılan 
balıkçı 

Anadolufenerinde oturan balık 
madrabazı Hti.>"llü oğlu Fikri ev
velki gece s:ıaı iki buçuk sırala -
rı.nda sandalı ile Yenikapı civa -
rmda bağlı bu Junan motörüne git
mek üzere denize açılmış, lakin 
sandal birdenbire su a !arak bat
mıştır. 

Fikri etraftan imdat islemiş ve 
civardaki baJı.kç;lar yetiserek ken
disini boğubnaktan kurtarmışlar
dır. 

Arılar sahibini tanır, 
aokmazmıt ! 

Sü tlicede oturan Boşnak Ab -
dullah isminde birısi iddiaya gö
re civardaki bahçe sahiplerinden 
Marinin yüzlerce arısını çalmış ve 
kendi kovanına kapamıştır. 

Mari bir -olis memuru ile Ab
dullahın bahçesine ııidin;:e Ab -
dullah buna kızmış ve ko-ıanın ka
pai(ına bir tekme vurarak arıla
rın hensini dışarıva çıkarmıştır. 
Azgın arıbr da hemen palisle :.vıa
rinin üzerine hücum ederek Ma
riyi ve patisi sok:mu~larcl!r. 

Abdullah dün sekizinci asliye 
ceza mahkemesine verilıırn; ve: 

•- Arıl ar >.!arinin olsalardı sa
h.inlerini tan; , sokmazlardı. De
ğilmis ki soktular!.• demiştir. 

Muhakeme şahit celbine kal • 
mıştır. 

disini bizzat tahlil, tasvir. ifade ve Misyonerler mektebinde okuyan 
ispat eden bu kadar vazih bir dava koz.ınopalit bir terbiye ve ııörııü a-
mevzuu ile karşıla.:;ımamıştır. Bir lan ve kendi janrında ayni sek.ilde 
çok hükümler verilmistir ki hakim anormallige sahip olan Naran, Ru-
yine en hafif ve tereddütsüz şekil- hi Beyde bu hastalığı diriltmiş, 
de bile olsa ıbir defacık uyandırmıştır. Güzelliği ile, cınsi 

- Acaba? cazlbesile, şi'riyeti ile. menfi ze -
Demekten ve hükmünü biraz da kasile uyandırmıs, onu kendisine 

tevekküle ve kanaat hissine bağ- bağlamı.s. esir etınistir. Ve .. mü
lamaktan nefsini mcnedememistir! vekkilin1 belki de ,gayri ta-büliğin 

Salondaki uğultu yine kesilmis. tesi altında pek de zeki. kurnaz. 
herkes avukatı dinlemeğe dalmı.stı. irarleli bir adam değildi. Vaziyeti 

Avukat: kavrıvamadı. İlk önce sinirlerinin 
- Reis Beyefendi yalnız bir nok· adale.-;inin, cinsi hüviyetinin sev

tavı bir defa daha işaret etmek kile Narana kap.ıkl.ı, esır oldu. Bu 
isterim. kapılış seciye, şUur ve psikolojik 

Dedi ve .. ilave etti: varlıııını da sa.rınaiia ve sarsmağa 
- Cinavetin yapılı.sın<la, harici- basladı. Naran, cinsi cazibe ve sih-

ve nezareti süre müdürll Ruhi be- rinin üstünliiilünden istüade ede-
vin Çamur ve katil Ruhi haline rek milli !:!!"biye ve ııör~sünün 
,geliş:inde bir ıı:avri tabiilik yoktur. noksanlığından, avni zamanda 

ÖL:lc~·e doğın donannıa~·a dön
me~c karar veren Paşo.,·iç, Vasıf 
Beyden ayrılırken ilave etti: 

- Ben projemi yapıp size ve· 
reyim.. Tasvip ederek geri gön
derin. İcras1na girişclİln. Yalnız 
bunu çok ı:izli tutmamız H1zını. 

Filhakika lıir haft~ •onra Ami
ralin orojesi donannıa bir:nei ku
mandanlıi!ı yal'eri binb~~ı Sinop
lu İsmail Hakkı Bey nsıtasile Ne· 
zarete tevdi edilmişti. 

Proje şöyle tertip oulnmuştıı: 
Yavuz, topları 13 lil.Je.rle teh -

dil edilen Midilliyi beraber alıp 
Hamidiye ve Alınan tipi diğer iki 
destroyerle birlikte hoğaı<dan çı
luıcak, keadilerinden eV\·el huruç 
edec:ek olan U. 22 tahtelbalıiri 
Mondros limanının ağzını maynle 
kapatacak .. Filo evvela İmrozdakl 
tayyare kararı:ıihını, bc11zin de -
polarıı~ı topa tutacak, sonra silr -

AVRUPA HARB1NtN 

YENi l'to'ESELELERI 

Yirmi senede .. 
Amer;kalıların talihi var: Buh -

ranlı zanıanlarında iş ba!5ıua ge
tirdikleri devlet adamları muvaf
fak oluyor. Geçen seferki mnumi 

•harpte buna karışıp karışmamak 
meselesinde bir karar verıuek 13.-
zını gelince reis Vilson kafi bir 
hattı hareket tayin etmişti. Ame
rika harbe girdi. Bu sefer ne ola
cak?. Anlerikalıların harici siya
setinde hakim goruncn gayeyi 
kendileri şöyle hulasa ediyor: 

Dünyada emniyet tamaınile yer
leşmeli, ta ki demokrasi feyiz ve 
inkişafını göstersin. O halde em· 
niyet yerine emıılyetsi2.liir;i isti -
yenler, dünyayı kendi arzularına 
göre taksim ederek başka millet
leri ona göre çalıştıımayı kuran
lara karşı sonsuz bir mukavemet .. 

Amerikada istiklal ınücadelesin· 
de hir Vaşington çıkmış, uzun, çe
tin hir nıücadelel e girmişti. Öyle 
olduğu halde bu istiklal yine her 
türlü tcblikcnin tehdidinden ma
sun kalamıyordu. Vaşington daha 
uğraştı. İki defa devlet riyasetine 
intihap edilerek sekiz sene zarfID.
da bunu temin edebildi. 

Hatıraları ile bize anlattığı ve ııös- moralindeki zaVJflıktan da kuvvet ı 
terdii!i bütün hayat safhaları ve alarak ba.~kaları hesabına casusluk 
değisiklikleri verinded.ir. haklıdır, yapıyordu. Mali ve .maddi endişe- • 

Ondan sonra daha az ehemmi· 
yetli olınıyan bir buhran çıkmış o
luyor: Birliğin dağılması tehlikesi 
başgöstcriyor. Cenuptaki devlet
lerin iktısadi uııulü hep esaret ii
zerine kurulmuştu. Bundan ayrıl· 
mak şöyle dursun, şimale doğru 
bunun hududunu daha gr •işletme
yi düşüniiyorlardı. Şimal devlet
leri ise buna muarız kaldılar. İşte 
sima) ile cenup arasında bu ınü
cadele de esareti kaldırıp kaldır • 
mamak mücadelesi ki bunun neti
cesinde Amerika birliği dağılmış 
olabilirdi. Fahat tehlikenin önüne 
gerildi: Linkoln birliği kurtardı. 
Bir ke.re bu büyük tehlike berta
raf cdiJd;kten sonra artık Ame • 
r'ka Birle&ik Devletleri için Ü • 
kiln. hnTI'" ve refah gibi hü -üJı: 
nimetlere kavuşmak mümkün ol
du, 

tabiidir. Müvekkilim anadan doğ- !erinin varattığı tesirle mühim bir 
b' h t .....ı. A ald. Yük deYlct vazifesinin başında bulu-

ma ~r as a,.,_,, norm ı. - nan müvekkilimin ruh ve aklında 
sek bır tahsıl vapmıs. e:enc yasında 1 husule e:etirdii!i nıtlrunhık ve e
miılıim ·bir devlet vazifesi almı.s ol- · sareti e:itgide arıtırdı, ~ti9manna 
m2~ına ra~en hüvivetinde ııizli devam edebilmek i<;in hastalığı eo-
sinik bır mikrop halinde duran ve ğalttı, büyüttü. 
yaşıyan hastabi!ını ı:iderememistı. ·n..vanu var\ 

_ Nasıl, iyi bir baskın dcgıl ını 
hu?. 

Vasıl kaplan omuz silkti: 
_ Bana kalırı.a bu muvaffak 

olmıyncak bir harekettir. 
Alman blnba~ısı ba~·retle asa· 

biyelin mü~lerek ifade,ini yü -
zünde canlandırarak ı.ordu: 

_ Niçin muvaffak olını7ac~k? 
_ Evvela, bu tarıda hır (ılo -

nnn dü ınan donanmasına kar~ 
har~i<eti intihar kabilinden hır 
iştir. Saniyen daha ~~~o~. h_~m • 
bardın>ll'l edilirken gurultuyu d~
vacak olan dil•ınan donanması fı
İon1uzu oı ada hastuaca~, cere~an 
edecek olau muhRreb<>n•n netıce
sini tahınine lüzum ~·ok. . . . 

_ Anıma bir tabtelbahırıınız 

l\Iondr..s lim3ıı>nın a~ını dışar -
dan ruayıılerle kapatacağı için 
düşnıan donanması limanda mah
pus kalacak .. 

(Devamı var) 

Böyle bir memleket için kendi 
kuvvet. ve nüfuzundan, dünyada
ki mevkiinin gitgide artan ehem
mivetindeıı haberdar olmamak 
müınküıı del:ildi. i~te bunun ne -
ticesi olarak görüldü ki yeni dün
ya eski dünya~·a bir çok nokta -
!ardan ders verecek, yol göstere
cek kadar ba~kadır, ileridedir. 

O halde Amerikalılar için artık 
dünyanın başka taraflarında olup 
biten işlere karşı seyirci kalınak 
kabil değ-ildi. İster istemez eiha· 
nın mukadderatında Amerikalı
ların bir rolü vardı. Bunu daha 
evvel, virnıinci asrın ilk scncle -
rinde Reis Teodor Ruzvelt dünya
ya ilan ediyordu. Ondan sonra da 
ae~en umumi harbin içinde Beis 
Vilson büyük tatbikat ve filiyata 
gecmis oldu. Yani Amerikanın 
Avrupa harbine kaTı<ınasile k.at'i 
neticenin alınmasına karar veTdi. 

Bugünkü halde de Reis Franklin 
Ruzvelt memleketinin ve diinya 
tarihinin istikbalinde en müessir 
olacak hir kararı vermek vaziye
tindedir. 

Fakot ilerisi için şimdiden tiirlii 
ke•iflere kalkışmak acele olacak. 

Geçen barptenberi kendilerini 
bir köseve ~ekerek alemin dedi
kodıısnndan uzak. rahatça ömür 
sü~mek istiven Anıerikablar ha
disat.ın cereyanı ile bugün gitgide 
büYiiven tehlikelerin tehdidini 
gö;üyorlar. İnziva aleminde ya· 
şamnğa mukabil ılünyada Ameri
kamn oynaması !azını gelen rolü 
düşünerek ortaya atılmak i•tiyen
ler de ·ol:a!dıkça çağalılı. İşte A· 
mc-ika efkarındaki bn akıntıya 
karşı mukavemet etmek, onun ö
nüne g~emek artık kabil dej!il. 

Dün dem<>krat Vilsonun bütün 
gayretine rağmen Versay muahe· 
desi tasdik edilmeden kalmıştı. 

Cıımhurivet fırkasının şiddetli 
muhalef~ti öniinde nihayet Reis 
Vilson ınağlilp olmustıı. Aradan 
gec;en yirmi sene az degildir. Bu
gün de muvaffakivet yine demok
rat Ruzvelte na<İp olmken yinni 
•ene zarfında efHrdald tekl111ülli 
r:;örmek ~k milmklln. 

\ . 

• 
d 1 r ?

Naııl yanıl 1 • 

Yazan: Ali Kemal sVrl, 
sıl "' İtalyanlar bu szfer n~ ~f 

yanıldı?. Gecen umunıı t ile 
nihayet aldıkları vaın ek ~ , 
az yanılır bir diplomatlı jı;;ı 
malik oldu{(unu ı;'.österen1 .ı• seier başka türlü hareke ı:. 
rupa kıt'asında FransanıııİJI 
olması üzerine 1 naille.rc;.rıı"' 
kılıvereceiiini zanneltı. rıJl 
İnı:ıiltereve kat'i darbe ,·u . 
!(ec kalmam ıs olmak i ·n · ( 
Italya bugün fngilterenıı; 
artan mukavemeti ile k.:ı: b 
bulunuyor. Yunanistsn~, 
lığını bozarak <ına 1 ·f 
yine bir hesap yan1ı,1ığı•I 
Bugün Yunanlılar da naS , 
vemet edilecel!inı cös:cif 
yarlar. Şu satırlar ao2~ 
baslangıcım olsun di\"e v8

8 
zün asıl söylenecek ta•s ~tl~ 
umumi hamle İnı?iıtere 
tinin basında bulunmUJur 
Loyid Corç ile Lord Ba 

1 
rı 

dı.ldarı hatıratta ilal_vıııı/ 
ı:ıörülen fıkralar t,<kıl c ~ 

1914 ağustosunda A,-rtı 
patlak verince İLılvn n 

8 

mütleCiki olan Alınanv~vı 
etmedı. Bir müddet bekli 
mavısında da Fransa ,,e ı> 
ile beraber olarak n utte 

8 manva ve Avustur\·a 
harbe ~'rmis oldu. Salandı' 
Jıa ba,,ka ileri gelen tarırı 
yan diplomatları içın .,ır.1)11' 
te İngiltere ile ı <>'il bcr 0vJ11 
başka çare yoktu. inailıt ~ 

· ut' · sının ablokası !tal ya v ı oJdcJl' 
gelecek kömürden. petr ,.ı1:ıı 
den, pamuktan ve bucdıl ,ıı•' 
rum edecekti. Bir d: /\~u d 
ittifaktan ayrılmak ıç:n. bit 
matların elindr kuyvellı 

3
• 1 

de ,-ok değildir. Alman" ~" 
ittifakı ancak AlmanV3 dl 
ui!radıi!ı zaman !taJva!lıP ıd1f 
likte olmasını icabettirıı"'8,.V 
buki 914 de Kavser AJ"'fl8 

büyük siyasi bir hatav~ 
ileri taarruza ııecır.ek ırb 
bulunuyordu. İste Roıı"8 

le Berl~nden. Vi.yanada~sfl 
Eski Italyan dıploına\u, 

arruza ııecmis mevkıde 
nın sonradan mağlubıycı 

1 \'~ 
terince ne acı netice er 

0 
. 

de hesap ediyorlardı. B.u \ 
bövle hesao edile.:e!m:S·,-r 
911 de Trablusgarba ~a· ı!' 
fiyeti baska.. Cünku ~- ıJ1 
İtalyan Başvekili Cıvn 1 • ~ •· 

detli bir Alman tarafı~: nın 
kidi San Culvano !tal\ 3 ~.,, 

]3('8-
lusııarbı behemehal a 

1 
1" 

sünerek Babıiiliye ınatıU •• 
.... \'0'"' 

bir seker bavramı eunu 
te~eddüt etmemislcrd' 118~ 

Italva 915 d~ bir kere _
1
tc• 

dikten sonra be onu 1'~ ~er 
müslerek davası ; ,1uıı.d ıı 
bir harekete sevketır.;,, 
mamıstır. Eski lnııi!iı ~ıP 
!atıyor: İtalranlar do~rı ı 
ruya kendi menfaatler\pıı 
J;?örülmiven hicbir ise ıı e"'' 
lerdır. Harbe girnıedcrı 
1 d.. .. .. 1 . dıklf~ e usunmus er. gır , 
yine öyle hareket etmi.<'~ 

Bu •eferki !talvaoınr •' 
Ötedenberi sıy:ısı aJ·•'' ı ·J 
mekle meşhur bır ıııeı1'1~p 
sıl oldu da bu sefer bı:;', ı'r 
medı?. dent'Cek. 0 ba ~ur1 

Lort Balfur'un pek "13ı~~ 
derek her vesile ile 8".eP 
fıkraya da ııeliııcc: Ge< ııJ' ~ 
İnııiliz. Fransız ve ı~ı;u"' I' 
niz f.ilclarının umuı11 1 

1~; 
lıi!ı Inıı:iliz. Fransız ve ~: · 
mirallerinden bırısine ııeç; 
d .... "im" Bö le e _;;ı. usunu us. v ··~ ,,,,, 
nisbetinde serefi bÜ"U-etJ 
vazüenin kendilerine ' rıı'' 
İta! vanlar ısrar e<livor~;~ı 
müzakereler olmus. 

1 
~ 

İtalyan amirali davas'rı 1;; 
için en kuvvetlı delıl 0 

ileri siimıüs: tn.ı"lil ~.ı" 
- Şiındıve kadar . ~11 ııl". ı 

sız amiralleri muhtdıf en~ 
!erde kendi ııemilerırıd 01,P' ~ 
i!unu batırtmai!a sebcPıı ,tP 
dır. Halbuki bir ita!V3 ııir' 
kendi remilerindcn )ııC t:! 
bile batırtmamıstır!.. ,ıe · 

Bu söz üzerine toeil~iJle 
amiralleri tabii birbırl dCP e 
nu:;lar. Nihayet içlerııı fJ 
yanamamıs. !talvııJl9 
vermis: c·~p . 

- Evet. doi!rudur . .,e 
yan amirali mırhareh~ePdJ 
hic lüzum ııörrnez k\uııe; 
sini batırtmai!ı da ~o ~3 tıl 

Bu çeşit fıkralar 8 ~ıd~~ 
sekillere sokularak 3 jSıt9} 
söylenir. NapolvoPt c"~..ı 
buna benzer daha pC ı; v· ~ 
da bulu_nahilir. ~r35:,ıfıll' 0 .. Yalnız oteden!>erı I11 )ıC~, . · 
fiyet vardır: Itah·a as1'~1 
yetistireııelmistir )~ 1' ~jt f 
!arda az e:ayretle ~)Jı'i,ıı 
isin kinden sıvıralb1 c~ 
bu sefer öyle olnllY8 

ıı 

•• 
' 
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BALALAYKA 

Kralının İngiltere

~~~~~~ (~~s~~ıikiııci 1 de 5 ayda 
lıııd"e. ltalyan tayyareleri tara- ı o·'" ı en 1 er 
~>I •n hombardıman edilen şe-

1 Bingazi ve Bar
diy a yeniden 
b)mbalandı 

~:.1'.'1n halkına •u mesajı gönder· 
""\ lt· 

~;~'~disine kar~ı hiçbir hare -
~l'ı hutunmı~·arak daima en 
"<n hıtarafhğını muhafaza etmi~ 
t,. ıneınleketimizin tamamiyet 
~~ likliıline karşı haksız teu -
l~~ ıle iktifa etmiyerek, alrokça 
~.~unun ilk saatlerinde, hiçbir 
~•ı"'. kıymeti ıılnııyan açık şe
lıı t~ın sİ\·il halkına karşı daı· -

Alman tayyarelerinin 
verdiği zayiat 

Tobrukta da büyük bir 

''•n· · d' ı ı d .. lıar,! ı ın lrıncg~ . 1aş .. ı)-:~n .. u~-
lıir·" horeketlerıııı duşundukçe 
~lUk bir teessiir kalbimi kapla-
~ ladır. 

~,~tras, Seliınik. Korfu, Volos, 
~ l!aula, Larisa, Yanya ve 
~· bırcok kii~ük şehirler, ço -
lı kadın \'e ihtivarların ötümü
ı,,i;-t kahraman ;.,illetimin alın
b e kuron:• olduğu yuvalarının 
ll~stna ağlamaktadır. 

Londra 13 (A.A.) - Dahili em
niyet nezaretinden ·bildirilmiştir: 

Tesrinievvel ay:ı zarfında İngli -
tere üzerine yapılan hava akınları 
esnasında 6334 sivil ölmüş ve 8695 
sivil yaralanarak hastanelere kal
dırılmıştır. 

Eylülde 6954 kisi ölmüş ve 10615 
kisi a~ır surette yaralanmıstır. 

A/(ustosta 1075 kişi ölmüş, 1261 
kisi aihr surette yaralanr.ııstır. 

Temmuzda 258 kişi ölııfös. 321 
kisi ai!ır surette yaralonmıstır. 

18 hazirandan haziran sonuna ka
dar 336 kişi ölmüs ve 476 kişi ağır 
surette varalanmıstır. 

Bu suretle 18 hazirandan teşrini
evvel sonuna kadar ölenlerin atle
tli 14957 ve ve ağır yaralananların 
adedi de 21368 kisiye bali;{ olmak
tadır. 

Arap alemin de 
Mihvercilere 

iri u ll\anı .anl:ırnak v~ .tatbi~ e.t
~d Us~Uerı g<iroıek ıcın bu tun 
lı)ı°~' dün) ayı, harabeleri ve 
!ıl, ~~ı kurbanları görmeğe davet 
40''ın. Bütün hu haksız ve ka

lıb~ıı·ı hareketlere, mütecavizin 
l.ıı, •liı:ine karşı, yuvalan ve ma
t'tiJ t't. i~in çarpı an ordu1arıntız, 
~t~ •hdecek yeyane cevabı ver -

111a1•dır. ı:u ordular, dü~manı ana husumet artı."or 
~hb~dan uzak tutarak bütün te- ., 
~d· Us ve piiınlarını altiist etmek· lt 

t~~•lkurmayın harp ebliğleri 
~lan evlatlarının şimali Epir 
~ tında yazmakta oldukları 
~i '~ıııanlıkla d.:ılu tarih sahife -

ıı bı size göstermektedir. 
~tadar haksız ve kahbeeesine 
~ Uıa uğrıvan çe bu kadar kah
ı.;t ••Iık ve feragat gösteren siz
~ en saınimi selilmlarunı gön
~ \·e cesaret ve azim tavsiye 
~b Ilı. Çünkü, geçirdiğimiz bii -
ı~, '~0tluklara ral(ıncn muzaffer 
lıl; •~ı. Zirıı haklı dava daima 
iıllıt. Ve hak bizim tarafımız -
~d:· Bütiin milletin yapmakta 
!ttili" 111Ücadelcye şahsen iştirak 
, 1 •.•i için kadın, erkek her Yu
~1 :ıtihar etmelidir.• 

Kahire 13 (A.A.)- ltöytcr mu
habiri bildiriyor: Harbin başlan
gıcındanberi Arap aleminde mih
ver devletlerine karşı husun>et ba
riz bir surette artmaktadır. Al -
man ve İtalyanların tarzı hare -
ketleri bütün Arap efkarı umumi
yesini tahrik ederek dünyanın bu 
kısmında bulunan ahaliyi demok
ratlara müzaheret elmeğe teşvik 
etmekte olduğunu söylersek mü
baliiga cimi• olmayız. İngiliz hava 
kuvvctlcrilc donanmasının mu -
vaffakiyetleri ve daha ziyade, A
rapların an'ancvi olarak büyük 
- .. fleri se\imcsi dolayı.sil~ Çörçiiin 
yüksek sahsiycti, Arap aleminin 
İngilizlere karşı olan ı>empatile -
rini arttırmıştır. 

tıye alınan köyler 

ı\ harap ... 
r lı;; ~tıa 13 (A.A. l- Yunan ordu-

' .•~knınandanlığının l! teşri-
p~1 tarihli tebliği: . 

Belediye hudutları hari
cinde ekmek neye 

pahalandı? 
ı.ı, dus ııuntnkasmda a!ııun 1-
ı't; •n esirlerinin miktarı gittikçe 
"ıına~tadır. Elimize geçen harp 
ıı.~:••ııe,i arasınrla 7.5 lıık toplar, 
ı 'an lopları, makineli tüfrkler 
-~. 'te vıudır. Askerlerimiz iki 
~~aııcağ-ı alnıı~lardır. Muhtelif 
lltııı lardıı alın<ın düşman •·arah
~ı. ~ıı miktarı J50 yi gcr•nekte
~l' tı l'aralılara, hizumlıı bliıün 

{}~llılar yapıln:aktad!r. .. 
~IUnuzıın gerı aldı;:ı koylcr, 

lı•- •le t•hrip edil•ui~ bulun -
"'dır 

Avıu.nyaya yapılan 

1
• son hücum 

· e ~.'re 13 (A.A.) - Hava kuv -
r; tt Y.arargahının bir tebliğine 
l; ~· ~tiYi.ik İn~i'iz bombardıman 
~_ltıl<lrek•rı pazartesi günü. Jtal -
:<t1 ~ııı kuv\•et cıkarmakta olduk
~ Vlon\ a limanını tekrar bom
~ırııan etmislcrdir. Dokl,9r mın-
lt 'ııa bombalar atılıuıotır. 
\~arın ehemmiveti ha~kında 
~"ıo lllalümat yoksa da. InI?iliz 
· ·~ <lttcileri hücumu iyi bir su -it 1ııetıcelendirmislerdir. & Ya üzerinde hava 

, "'l istikşafları 
•a1 ,, 1Uıa 13 (A.A.) - İnl!iliz tay -
"~i~~ti Yunan ve İtalyan sula -
llt,ıı · hılhassa Tarante'de istik\;af'•y devam <'im işlerdir. 

unanistan kıymetli 
ı bir müttefiktir,, 

ı, :\~dra 13 (A.A.) -Kral ve Kra-I 
L ır Unarustanda harpten müte-

1 
· ıı laıı sıvil a!ı.allve vardım lis
l ~ kavckdilmisl<'rd;r, 

1 d aıla :\la11sion House'de a- 1 
1 ' hu li le munascbeti'e bir .. -

, 'VI v. n B \ckalet Lordu 
'\.;;,le le T ,t r: 

ı.,.... ..z I:'.Jktir' • · - et-
~ r :l 'lıuctafaa ve F ba
"1 ı lld e•mek ır \ apını a a n, ade 

1 
~lı . u~ ı;:ay' llerin "u !udu 
. · 'iur.•nı • .ılnıı: son ha(talar 

1 b~ki ı a ekat. kcnd 'l•n kıy
e ır rnuttcfı.k '. g .. nu is!:ıat 

'it .. tır. 
~l'l \ ~ını:t"'n 13 (4\. 4\ .) - Haricıyc 

ı J.:. Ot'"'cl l~ 11 \C ~\"'ti•. 1.ya l"''" 

S ~ 'iti..., P::ısı·•ıt~c i ·V'Z·yetı ve 
l'"tı.r·-. 

\'ıı. ···• kili"E"" ın~n ıdo.!aa!Wlın .... 
t tarel .. 1i ı; LUO.. ~ıcrdır. 

İ~tanbul belediye hudutları haricin
deki fırınlura Toprak rnahSullcl·i Ofi-
since ucuz un verilmemesi Ü.terine Kü
c;U:i:y3lr, Kartal, Pendik ve Maltcpede 
ek.n1e!lin ll kuruşa çıktı,,.1nı dün yaz
mıştık. 

Oralard!ıki fırıncılıır piy:,sadJ.n be
h<'r ÇU\·al unu iki yi.tz kırk :redi kuruş 
fazlaya aldıkl<.ırınd:-ın \"C btlıer ek-
mek başında 11 santim dP. f"d:lkiırlık 

yaptıkları halde ancak narhu1 bu su-
retle teıoıbit edilebildil!: anl:-lşıiını~tı.r. 

Bu narh da idare etmcdil;inden fiat
lara 20 para daha zaın istenmi:;;lir. 

Asker gözile 
capheler 
( 1 inci .çahıfcdc11 devam) 

evvelden sezmiş olr!uğu, hu dağ 
fukafının heınen inıha cclilnı:~ de
necek derecede perişan edılm iş ol
ması ile sabittir. 

Yuııaıı ortlıısu için büyük bir 
zaier olarak kaydedilecek bu ha
disenin, dün de yazdı~ınıtz gibi, 
neticeleri hemen görülmüştür. 
Sarsıntı bütün cepheye sirayet el
miş ve Epir mınfalmsındaki kuv
vetler de geri çekilmeğe ınecbur 
kalmıştır. Bu cephedeki Yunan 
kuvvetleri ise şimdi laarnızi bir 
faaliyet gösterebilec · k vaziyete 
gcrınislerll~ .. 

Görice mıntakasında da vazi
yet, Yunanlıların yeniden şehre 
ve yollara hakim tepeleri ele ge
çirmeleri üzerine kendi lehlerine 
iııki•af etmektedir. 
İtnhanlatın şu on beş gün i~in

de tatbikine mu,·affak olamadık
ları hu taarruı planı kendilerine 
en aşaj:ı on iki bin kişilik zayiata 
ınal<.>lmııstur. 

Şinıdi ~"'e olacak?. Sin1di olaca
ğı sudur: ltalvan]ar ıni.~~cıııadiyen 
lakvi e kuvvetleri alma).tadır. Bu 
ku\"vetlcrin geli~i İt·,,~ :uı erkllnı
harhiyesiuin yeni bir ta~rruz Jllfı
lll bazırlanu.ş oldu~-una delilet e
der. 

Yunan ordu<iiu lu.•r bakımdan ha-
2.~rlannı~ ve daha 7.il·odt• hazırlan
nuı~· ta olduğuna gôı·C' ôniımüzde
lti günlerde şahit olacaı;ımız mu
barebdcrın de ııyni neticeleri ver
mesi pek melhuzdur. 

il ttiı da ıa ileri) c gi erek, şu 
suali svrabi.llriz: Ac3hn Yunan 
ordu ıı da taarruza ı;'l'(ıni) erek 
ıni'. 

yangın çıkarıldı ı 
Kahire 13 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri BJrdiya ve Bingaziyi 
bombardıman etmişlerdir. Bardi
ya da yerde bulunan tayyareler 
tahrip edilınişlir. Hangarlarda yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Tobrokta da, sahilde büvük bir 1 

yanI?ın cıkarılmıstır. Bir saat sonra 
ııelen İngiliz tavvareleri yangının 
bütün şiddetile devam etmekte ol
duı?unu görmülserdir. 

İtalyan şarki Afrikasında da Ke
ren ve ;v!assua'da bir destroyer ve 
di::!er mühim askeri hedefler mu
vaffakiyetle bombardıman edil -
mistir. 

Bütün İnıtiliz tayyareleri üsle -
rine d\lnmüslcrdir. 

Hitler - M alotof' 
mülakatı 

( Basmckalederı devam) 
taları ile i••Y~ muktedir olup ola
ınıyaeağı birinci sual ve tereddüt 
mevzuudur. lleın, Alınauyanın 
her türlü mü~kiilatı bertaraf ede
rek hayat ve mukavemet imkan -
larını tcn1in ctn1iş olarak kuvvet
lenmesi So\lretlerin işine gelecek 
mi, gehniyeeek midir?. Bu da ince 
bir noktadır. 

Bir Sovyct - Alman askeri itti
fakı ıne\'zuuna gelince, bunun im
kanı yoktur. Çünkü, bııımnla Uus
ynıun kendi pay4na yeryiizünde 
kazanacaf:< ne maddi, ne de ideolo
jik hirbir hedef yoktur. Sovyet 
Ru.~ya ya hitaraClıj;aıı muhafaza 
C) !emek. ~·ahut dn bütün dünyayı 
koıniinist görıuek ve yapnıak is
ter. Alınonya ile ittifakı her iki 
gaye)·e de muhaliftir. 

Sov;-etlerin Şarki Bnlk•nlar ve 
Boğazlarda Aln1anynyı serbctit bı
rakması veya bitaraflık adına bu 
yerlerde cerelan edecek hadise -
lere lakayt kalması da muhtemel 
olamaz. 

Filhakika So,•yet Ruc ·~ bitaraf
tıı-. bitaraf kalmak azim ve kara
rındndır. Ancak, bu Rusyamn bo
i!azı '1kıldıi:ı vakitte de bunun 
böı·le ol:ıca~ına delalet etmez. 
Cu~ya Haltıkta haıısolın!t•tur. Tek 
ııcfos kapısı Boi\azlar kalmıştır. 
Boğazların cır.ni~·et sahası da 
Bulgaristan, Trakya ve buralarnı 
cmni~·etinc ınütt-radif olan bi\lge
lerdir. Harbin hotbehot bu bölge
lere intikaline Sovyet Rusya bu
günkü hal ve düşiincesi ve icieolu
j!k tutumu ne olursa olsun lakayt 
kalamaz. 

Boi'azlar Türklerden ba~ka ki
min ,.r ·~r gererse gc\"~ io bit ı:reçiştc 
Sovı·el!erin mcnfoaii değıl, ancak 
hayati ve fili zararı olabilir. Bo
ğ:azların en enlin h~kc;isi ve Sov
yet 1!11~vaya ruhat ve htı-zurlu ne
fes aldıran müdafi ancak Türk -
!erdir \'e Tiirk;ı·c obbilir. O hal
de Sovyct Rusyn Boğa1?ar i>r.e -
rinde herhangi 'müliılıan ile nlur
S3 olsun hiçbir f11dakf,rlığ:ı, !iıkay· 
di\'C .\·anaşan1az. 
So•ı et Rıı•J•nın hem bitaraflık 

n1ülolhazıı:tı, bt~ın de hayati menfa
ati bunu Umil ve Dnıir bulunduğu 
l!ibi lloi:azhrın Tiirklcr elinden 
alınabilmesi de n1ünferit veya 
müşterek halde hiçbir devletin 
ba~aranııyaca~ı bir t~rhbü~tür. 

O halde, bugünkü va·,iyeti hula
sa edelim: 

1- Almanva Sovyet Jtusya ile 
daha zivade iktısadi anlaşmak im
kanı aramakta ve Sovyet Rusya 
:volu ile Uzak $ark ve Asya kay
naklarını kendisine faydalı kılarak 
ha:vat'··'"tini. nıuku\'eınetini bu 
imkanda aramaktadır . 

2- Sov• et Rusya - Alman as
keri ·wfakına Sovyet Rusya ya
naşamaz: buna hem bitaraflık 
Tlrenc;ihi, heın ideolojik gayesi 
minidir. 

3- So,·;·ct Rıı••·a Boğazlar ve 
bt'ğazların emniyet sahası iizcrin

, de Eıkaytlik muhafaza edemez, 
lı<i;ole bir laka)'di ue,in intiharı 
kabul olur. 

' - llfii~terek nya münierit 
herhangi biı· teşebbüsle dahi Bo
ğazlaı: Türklt:rin elindl'n alınamaz. 

5- Atn1rınYa Bo.:?;azlardan geçip 
Anadolu :·olu ile lrnka. Arap şib
hiceziresinc, Jı"ili~tin ve Süveyşe 
gidemez. 

Eizim anJ:ıdığımıza göre Al -
mon' a Sovyetlcrtc iktısadi anlaş
ma :rn.pınak \·c sonuna kRdar bi
taraf ık teminatı almak neticesini 
istilı,al edebildiği takdirde yine 
l'~rhe ve Akdenize teveccüh eJc
cekfü. 

ETElll İZZET BEİNCE 

MELEK SİNEl\IASlNDA 
içindeki 

Hadiseler 3 ÜNCÜ HAFT ASJNA BAŞLA YOR 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

LOCA VE KOLTUKLARINIZI DAİMA EVVELDEN ALDIRINlZ aaı=oaıı:l:sıı• 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Dün sabab Bcrline varan Sov -
yet Hariciye Komiseri J\\ololof, 
öğleden sonra Bitler taı;;.ıbiıdan 
kabul edilmis ve mülikat iki bu
çuk saat sürmüştür. Hariciye Na
zırı Fon Ribbentrop mülakatta ha
zır bulunmuştur. 

Bitlerin muhafız kuvvetlerine 
mensup bir kıt'a l\lolotof geldiği 
zaman ve dönerken sel.im resmini 
üa etmiştir. 

Fon Ribbcntrop da Molotof şe
refine Kayzerhof otelinde bir re
sepsiyon vapmıştır. Resepsiyonda 
nazi partisi ve ordu erkanı hazır 
bulunmu:,lardır. 

Berlindeki bu gö.üşıuelerden 
bahseden •Taymis• gazetesi lıu
liısataıı diyor ki: ·M~lotufon Ber
tin seyahatini icap clti?"cn sebep
ler hakkında, şimdiden tahminler 
yapmak favdasız olur. Belki de 
kendisinden billıassa teslihat sa
basın<la daha fili bir yardım ko
parılm!!k istenmektedir. 

Bununla beraber, mihverin 1 _ı
ırü,,kü hummalı diplomasi faali
veti kazançların lıeniiz vakit var
ken t:ıl- 1(İmi ve nazi modeline uy
gun ~ ııi Uir Avrupaoın, henüz 
nazi tahakkii:nii ayakta iken ku
rulması arzusunu göstermektedir. 

Hitler, l\loloto(ıı Berline davet 
etmekle, nazi politikasıııın gittik
<oe artan durgonluğunu karş1la -
mak irin yeni bir teşebbüs daha 
y~nmaktadır .• 
YUNANİSTANDA l\IUHAREBE 

NE HALDE.! 

Bütün İstanbul halla.. ve müt
hiş heyecanlı film meraklıla
rına ... 
R K O RADİO Film şirketi
nin 1940 senesi için hazırladığı 

büyük Meksika filmi 
Tanınmış Meksikalı artistler 
tarafından ~vrllen emselsi% 

film 

Kumarhane 
ŞEYTANI 
Bat 

rollerde: 

LEO KARRİLLO -
STEFFİ DUNA 

Amerikalıların :Meksikalılara 
yaptıkları zuliim ve i~kcnce.. .• 
Kahraman GOŞO ccte)erinln 
görülınenıiş sergüzeştleri ..• 
,\lüthiş heyecan dolu macera-

lar macerası şaheseri 

BUGÜN 
:\Iatinelerdcn itibaren Yunan tebliğleriae göre, Pin -

dos mıntakasında aralarında bir 
çok ~-ubay bulunınak Ü'lere t:heuı
nıiyctli miktarda esir alınntı~tır. 
l[cr cins.t{'n malzeıne i~tinan1;.na 
devam edilmektedir. IALKAZAR 

lli\inemAsının ~ere( programı 
1 ,.,1-··'· ~ •• ı .. --e•ı.-tır. Tel: 42562 
ms Italyanlar hemen biitün Y!•nan 

şehirleri il-zerinde tay~;are faali -
yetinde buluıımaktad<rlar. Cep -
hede birçok yerler pyrimüessir 
surette bombardıman edilmiştir. 
Memleket dahilindeki bazı şehir 
ve kiiylere de homhalar atıl:ıw; -
tır. Sivil halk arasındn ölen ve 
yaralananlar vardır. 

Satış -Oeı::osu: 
Rİ..'{ARDO LEVİ Halefi 
FİLiPPO LE\'İ 
Havuzlu :1an No. 1 İstanbul 

İtalyan tebliğine güre, Epirde 
Kalibaki istikametinde Yunanlılar 
tarafında.n,J'ıpılan lcşebb~ler ba
ri:ı: bir sufl!tte püskiirtülınüştür. 
İtal)•an Uı\•yareleri Yanya, Mc~o
va, K.:storp, Korfu. \'caişchir ve 
Pre•pa berzahında bulunan askeri 
hedefler bombarılıınan edilmi~tir. 
İTAL\'ANLAR SAHİL KlSMJN-

ı~ 
DAN DA ÇEKİLİYORLAR 

Dün Atinaya gelen bberlcre ı 
göre, Epir sahıl ınıııtakasındaki 
ital~·anlar da sür'atle geri çokil -
m:slcrdir. italyanların bu ~ekilişi 
hrıvalnrın fena gitnıesi üzerine cid
clı uıii~küliıta u~ aınısltr. İtalyan
lar Kalaınus ırmağı vadis!r:de (3-

ınura saıt1anınak tehlikesine nıa
ruz bulunıuaktadır. Yununl1Iar 
ric'at eden İtalyanları yakından 
takip etmektedir. Gerı çckilme!•le. 
olan ÜC" taburun imha e<l.ilıniş ol
dui::u bildirilmektedir. 

Pindm.. ınıntnkasında kendileri
ne kurulan tuzaktan da*; fırk!l".:ına 
mcnsuo aııoak 3000 kişin in kurtu
labild'·'i tahmin olunmaktadır. 
DRAC BOl\IBARDIMAN EDİLDİ 

İngiliz bombardıman tayyare -
]eri, Aı·navutluğun l>a~lıca linlam 
olan Dracı bombardıman etmiş -
terdir. Bir mahrukat deposu ta -
maınile tahrip edilmiş, çıkan yan
gın 160 kilometre uzaklan görül
müştür. Diğer bir tayyare filosu 
da A •lonyada bir cephane depo
sunu berhava etmiş ve liınanı tek
rar bombalomıştır. 
İTALYAN PROPAGANDA.SINA 

CEVAP 
İtalyan propagandası ve İtalyan 

propagandasına sadık bulunan ba
zı ender yabancı gazeteler, bir
kaç 1'iindür Yunanistanın tama • 
mile tecerrüt etmiş bir vaziyette 
bulunduğu ve müttefikleri İngil
tere ve Türkiye tarafından terke
dildiği terar.esini tutturmuşlar -
dır. 

Arnavutluk ve İtalyan Jimanlan 
üzerin~e dikkate değer faaliyet -
lerde bulunan lngiliz tan·areleri, 
Giride ilk İngiliz heyeti seferiye -
sinin geldi~i haberleri ve Italyan -
Yunan ihtilafından doğan şartlar 
mucibince Türk - Yunan ittifakı
nın tam bir surette tatbikatına ait 
Tiirk matbuatının \'C Türk meb'us
larının kat'ı lisanı İtalyanlarnı hu 
ınanasız nc~riyatJna en kat'i ce
vabı vermektedir. 

GE, 'ERAL VEYGAND 
DÖ GOLLE BİRLEŞİYOR MU? 
Ncl';vorktan gelen bir habere gö

re, şimali ACrikada bulunan Ge
neral Veygand, Vi~iden aldı~ em
re rağmen, Fransaya ciönıneyi red 
etmiştir. 

•Nevyork Ta•·rnis. gazetesi, 
Librvilin General Dö Gol kuv -
vetlcri tarafından zaı>lı \'C H;ndi-

TAYSiM 
GAZiNOSU 
BUGÜNDEN İTİAREN: 

Cihaoşiimul eğlcnrelcrden mü
rekkep yeni bir program tak
diin ediyor. 

Londra Coliseum'undan 
mesh ur 

4 S . .6.NDYS' ler 
'feşlıur akrobatlar 

CUO HAWKINS 
Ölüm t·eınheri nunıaraslnda 

FEVKAi.ADE ÇİN CAMBAZI 

PA ON 

çinideki kargaşalıklar ve Hindi
(İni unınıni valisi Visan1iral Reku
nun U-tifası arasında bir n1ünase-
bet görmektedir. 

Bu gazetenin Zürih muhabiri di
vor ki: 

•Bitaraf mahfiller, General 
Veygandın Fransaya dönmekten 
imtina ettiğine dair dolaşan şayi
aları simali Afrikada bir ihtilal 
çıkacağına işaret addetınektedir.-

HAMBURG YENİDEN BOM -
BARDIMAN EDİLDİ 

İngiliz hava istihbarat servisi bil
diriyor: Hamburg yeruden bom • 
hardıman edilmiştir. Gelen bütün 
rauorlar doklarda ve sanayi mın
takalarıııda ve bilhassa inşaat tez
gahlarında mühim hasarlar ika e
dildiğini bildirmektedir. İnşa edil
mekte olan 26 tahtelbııhirden altın 
tamir kabul etmiyetek şekilde tah
rip edilmiştir. Bir çok vapurlar da 
bahrılmıştır. 

Dok tezgahlarına, elektrik fab-
rikalarına, emtia garlarına da 
bombalar atılmıştır. 

Ev\'elce Berlinden Hanıburga 
beş saatte gelmek mümkün iken, 
~imdi aktarmalar yüzünden yol
cular ancak yirmi dört saatte Ber
Jindt<n Hamburra gelebilmekte -
dirler. 
CEMBERLAYNİN HATIRASI 
Vefatını bildirdiğimiz esiri İ•

giliz baş\'ekili Çemherlaynin he
tırasını anmak için Avam ve Lor.t
lnr kaınaralan bir toplantı ,.,, 
mı~lardır. Hatipler heyecanlı nu
tuklar söylemişlerdir. 

BU G fl N FERAH ~iuema·la 
Şeh:ı:adebaşı Tel: 21359 

Şöhreti dünyanın 5 kıt asına yayılan cihan filmi 

1-MANDRAKE ~ihi rhazlar 
kralı 

2- SÜRGÜNLER 
~ ve heyecan filmi 

(PRESTON FOSTER) ~ 
3- PARAMUNT 

Yeru harp havadi>leri 
TÜ'RKÇE 

ÇEMBERLİTAŞ 
SİNEMASINDA: Bugün matinelerden itibaren 

1- ÇİN ve JAPOS muharebesinin feca\'iini musancr 
film 

nıu=ızzauı 

GENERAL YE~' 
TÜTRKÇE SÖZLÜ 

BARBARA STANWİCK - MiLs ASTJJER 

Mevzuun azan1etile nıüten::ı~ip bir surette sahne\ l" vazolunan 
meşhur rejisör FRANK KAPRA 'nın muhteşem bir şalıcı.eri .. 

2- Mevsinıin en büyük Casus filmi. 

CASUS TAYYARECİLER 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Baş Rollerde: JACK HOLT - KATHERİNE DE MİLLE 
Programa ilaveten - Paramunt jurnal en yeni harp ve düııya 

ahvalinden haberler 

BARBAROS'un Perevne za
ferinin eski Venedikte vücnde 
getirdiği sarsıntılar arasında 
geçen müthiş bir mevzn ... 

BARBAROS 
Devrinde 

VEN EDİK 
Büvük TÜRKÇE SÖZLtl' 

tarihi filmi, MİSEL ZEV AKO
nun ECEL KÖPRÜSÜ isimli 
romanından filme alınmıştır. 
Mehter musikisi, Cenlr. türkü
leri. Giilbankler .. 

Önümüzdeki CUMA 
Matinelerden itibaren 

TAKSİM 
Sinemasında 
Gösterilecektir. 

Yedi muhtekir tüccar 
yakalandı 

<Birinci sııhifedeıo !Uoom) 
Yako 20 kuruşluk iplik makara • 
!arını 25 kurUŞa. Yenipostane kar
şısında eczacı Evrokordoman 130 1 
kuruşluk ilacı 160 kurusa. Yeniı:ıos
tane arkasında Asirefcndi sokağın
da manifaturacı Sadi Kaplancı İıı
partadan gelen Rifat Giırani adın
da bir tüccara metrosu 42 kurwıtan 
satılan 15 top pazeni faturayı da 
42 kuruştan yaptıl!1 halde 80 ku
nısa sattıklarından yakalanmıslar 
ve haklarında takibata ııe.;il:mistir. 

Eyüpte Gislavet lastik fabrikası 

müdürü, fabrikada 113 balya hmn 
kauçuk rneV'Cllt olduğu halde 110 
balye diye beyanname verdiğinden 
takibata tabi tutulmuştur. 

Ebüssüut caddesinde 25 nwna
rada oturan seyyar makaracı Le -
vato da zincirli makarayı 26 lru -
rusa sattığından tutulınuşt:ur. Maz
nunlar bu sabah adliyeye veril • 
miştir. 

50 .KURUŞLUK. MAL 130 
KURUSA! 

Adanadan bildirlim~ne j!Öre 
Yanık fabrika civarında hırdavat
cılık yapan Mehmet oiılu Osman 
Yeşildait 50 kuruşa satıldmast iea
beden demir çiviyi yüz otuz bes 
kurusa sattığından dün tevkif o
lurımUŞtur. 

TİCARETTEN MEN 

Denizyollsrında mu• 
ayeaeıiz garsonlar 

( 1 inci ıahifeden devam ) 
geçirilmeden mua,;ycne cüzdansız ç-nl1"" 
brıldıkları ihbar olunmuştur. 

Bunu.o üzerine di.ın Kalamış vapurun.. 
de ant bir kontrol ;.·apılırus ve mez
ldir vapur büfecisi tarifesjz sabş yapıp 
SU)'U pabalı u.tb&mda.n ve ayn. v.ıµur
da İhsan isminde bir garson da mua-
7.,,..;.z çalıştığından zabıt tutulup 
takibata geçJJm;,ıır. Diğer vapurlarda 
da lı:ontrollar 7apılacal<Ur. Diğor taraf· 
tan 63 ownaralı vapurun bü!ecisl !fa· 

ri ve 51 nmnaralı vapur büfecisi Os4 
m.an da sıbh1 muayeoesiz bulunm~

lardır. tlıılı:darda 8 elbiseci eliket$iz 
elbt.e saltılı:larmdan tutulınuşlardu; 

23 Kırklareli, 22 Kartal pWı:alı otomo
biller de banda çalıştılı:lanndao pU
kaları ıerı abmmştlr. 

Bire karşı yirmi beı 
ta1yare 

( 1 inci sohifedew. dooam ) 
narak ekasiya Malt. sahilini ~ 
madan defedilıııiıür. 
İtaıvamn Malta \i%er.indeki havt 

zayiatınııı. ~iliz zayiatına nisbe~ 
mabakka1ı: olııralı: bire karsı 14 ve 
muhteımıeı olarak da bire karsı 211 
dir. 

28 İtaıvan tayyaresi muhakkak 
olanıl:, 22 tayyve de muhtemel 
<1Wcak tahrip edilınistir. Muhtemel 
olarak tahrip edildiıh bildirilen bu 
son 1c.sıın taTvarelerin ekserisi <> 

kadar akn' hasara uıtratılmışlır ki 
üskrine dönmüs olmaları ihtimali 
azdır. 

Vuku bulan muharebeler esna -
sında yalnız üc avcı t:;,·var•!>i cü' 
rnüş, yalnız iki İnııiliz pilotu k3y-. 
bolınustur. 
~ 

9 Eroinci yakalandı 
( l inci .ahifedt>n de,.am i 

sattıiiından bir miktar eroin ve es
rarla tutulmustur. 
Unkapanı Yeşiltulwnba 29 nu

marada sabı.kalılardan Osman Kul' 
ceken üzerinde bir miktar esrarla 
Cukurcwnada 24 numarada otu
ran Cemal Batı eroin ve esrarla 
yakalanmıslardır. Bunları satan 
Mehmet de tutulmuı;tur. Sehrerni. 
ninde Çukurbostanda 17 numarada 
mukim sabıkalılardan Alpin, Şülı:· 

rü ve Ziya adında üç eroinci ve 
esrarcı da tutulmuslardır. Ziv .. nn 
üstünde iki tarafı keskin bir ka
ma da bulıınmııstur. 

-<>---

Hususi 

Halkın en zaruri ihtiy~ madde
leri üzerinde ihtikara kalkışanların 
sürgünle birlikte tamamile tica -
retten menolunınaları cezası da 
tatbik edilecektir 

otomn
,biller seyrisef er

den men mi 
edilecek? 

Benzin tahdidah jçin haı .-;.•nriı,;ınt 
haber verdiğimiz Koordi ıasyon kunı.· 

nnın son şeklin! a1clı,Ç1 Ankaradı-ı.n bil· 

bildirilmektedir. Her talebede hüviyet varakut 
bulunacak 

·Orta okullarla liselerdt< de loz ve 
erkek her mektep ta1~besinin bireri 
MlvİVet varakası taşıması karar -
l:ı•tırılmısl-r Av=a ~İT talebe 
k~sketsiz gezmivecektir. 

Bu karar Heyeti Vekilenın tasv.bin• 
arzulunup ta derhal tatbikine geçill"
cektir. Karara göre re:ımt otomob.lleı 
mU..ı.,,ma hususi otomobillerin seyni
sefe-rl'!'rinin mu\'·akkaten mt-.n ~lıne
ı.a; de muhtemel bulunmak~. 
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"' Is anb ı! Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
(ikametgahlarını değiştirmiş olan borçlulara) 

l Aşağıda y< zı:ı borçlular gösterdikleri ik.amel.gahlarıııı terk bulunmuş olduğundan 

Ll 
No.28 I ___ _ 

Vazan: la/tender F. SERTEL 1 Borçlunun adı 

haklarında başlanacak. takibe dair 
etmiş ve yenisi meçhul 
ilan yolu ile tebli2at 

Gö•ter liıtı ikametgah Do•ya 
No. 

Hesap 
No. 

llorçlu lıtı 
tarib 

aldıAı 

borç 
lira 

Teainatın ae oldutu Takibs ba4la•ak 
için yapıla he· 

aap tarihi 

---i•bıı be••P . .,. 
Sandanıki bile devleti tenkit ediyor: <<Bizim 
meclisi mebuıan, kısır bir kadına benziyor. 0::-
dan bir bayırlı eser beklemek abestir l »diyordu 

Nihayet, ortalık karardıktan iki 
aat sonra. sarava ıı:iden bevet dön
müş ve Mahmut Sevket pasa binek 
tasına çı]ı:anlm1.$tı. 

Bu sırada Sultan Resa<lın iradesi 
olı:unuyonlu. Herkeste b;r sevinç ı 
yardı. Mahmut Sevket paşa Çatal
caya kadar sokulan düsmanı sınır-

Kırldrillse men"lısta:r ınclu 
Emrnlbh Efendi 

larmıı.wı dışına atmavı vadedi • 
yurdu. 

Babıali baskını o ıı:ece Nazını pa
'8-Ilın ölümile nilıayet bulmuş ve 
ittihalcılar tekrar iktidar mevkiine 
nem isti. 

Bundan l!Onra .ook sürmedi, ordu 
milli heyecanını bularak, veni ham
lelerle düsmaru. ~erçekten Edir -
ııeve kadar süxdü ve Edirnemizi de 
düşmanın elinden kurtardı. 

Bu hamle ve bu muzafferiyet, 
milli heyecanın ve milli vahde -
tin ifadesiydi. Fakat. ne yazık ki, 
bu makinevi idareye hazırlanan -
]ar, kendilerini sarsıl.maz bir iman 
ve riyasız bir milliyet havası için
de hazırlıyamamı.slardı. 

Edirne ~. dü.şman. hudut
larımızın dışına sürülmüştü amma .. 
Balkan harbi bize bütün bir Ru
melinin nasıl ,ırittii!ini ıı:östermistô. 

Millet Pmdi. reiskarda bulunan 
bükümetten kat'i, seri faaliyetler 
lııtivor ve asar. verl!i kanunlarının 
bemen tadilini talep ediyordu. 

Asa:r meselesi o ıı:ün]erde bu 
memleketi sür'atle izmihlıile ıı:ö
tiırmeye klfi iken, buna karsı bir 
tedbir olsun düşünülmüyordu. 

Bilhassa Rumelideki vilayet -
lerde meçutiyetin ilanından on vıl 
ör>ce vazedilen (tahmis usulü) ver
einin bile - zararları ı;ıörüldüi?ü hal
de - ilı;ıas> cihetine eidilmivor, bi
W<is maliye nazın Cnit tarafın-
dan: -

cBu kanunun kaldırıp kaldml-
maması baklandaki mütaleanızı 
bild:rıniz!• 
Tarzında melı:tuolar ve telııral

larla \'alilerin ve defterdarlann fi
~rlrri soruluvordu. 

Ger ilüiı<>r ki memleketin can 
dmııa~ nı teşkil eden verıı:' tarhı 

ıxıcselcleri de önce düsünülmüs. 
haLirlanmıs deiiildi. 

• Gelişi t'i.izel idare edilen bir 
biikümeb ·ı (1) den ne beklenirdi. 

.kuvvetten dilsen topraklan. vine 
evvelki ~İbi. bire dörtten fazla 
mahsul veremiyordu. 

Anadoluda asayis de bozuktu: 
Mesela. Karamürsel of!Ju Mustafa 
pasa meşrutiyette bile yürüklerden 
cebren aldığı araziden cıkarıla -
mıyordu. (Zeytin oj(lu) Eskişehir
de, Tirit oi!lu Usakta icravı saka
vet ediyordu. 

Bütün bunlara raf!men, meb'u -
an meclisinde, henüz memlekete 
faydalı bir tek kanun çr)tarılmıvur. 
ve manasız kavııalardan. mütıaka
salardan başka bir is ıı:örülmüyor
du. 

ı<Kısır kadına benziyen 
Meclisi mebusan ... » 
Makedonyadan ırelcn ve Osmanlı 

hükumetinden faydalı icraat bek
leyen meshur komitacı (Sand;ı -
ski\ bile: 

•-Bizim meclisi meb'usan. kısır 
bir kadına benziyor. Ondan. bir 
havırlı eser beklemek abestir!. (2i 

Diyor ve önüne gelene hükume
tin icraatını tenkit ediyordu. 

(İttihat ve Terakki hükümeti) 
bir noktayı ihmal etmiyordu: Mev· 
kiinde tutunmak icin, eşkiya ta -
kibine ait bir ıki kanun cıkarabil
misti. 

Bütün bu idaresi7.likler. bu yol
suzluklar memlekette muvazene -
sizliid. sabit bir şey olmadıi!ını 
ıı:österrnekte idi. 

Memlekette kanun namına esas
lı hic bi"ev vapılamadıi!ı halde 
(kanunu esasi) nin tadili gibi teh
likeli ovunlara rnkit bulunabil
mekte idi. 

(De,·&oıı var) ----------
(1) Fransız cazetc1crinde intişar eden 

Türkiye hakkındaki siyru;i yazılarda, 
Fransız muharrirleri, bilhas.-.a ittihat 
ve Terakki hükümetinr bu adı vermiş
lerdi. Halbuki, n1aliye nezaretini işgal 
eden Ca\'it Bry o ;.aman O~-manlı dev
letinin m"n:faaU Franıayilı: temayül gös
termekte olduğumuzu ileri .-ürüyordu. 

(2) SelA.nik valisi Hüseyin K821m 
Bey. Sandanesk.inin bu sözü her yerde 
tekrarladığı Cibi, bllhamı kencU.ine de 
.Oylodiğini, 10 l•mmuz adlı bir ese
rinde kaydediyor. 

Kadıköy sulh birinci hukuk hôktmli
tinden: 

Erenköy eski tahsildarı Göztepede 
Sahrayıcodil imam sokağında 24 sayılı 
Hacı Polisin evinde kiracı iken halen 
ikametgahı meçhul Abdullahpa;;a oğlu 
Abdurrahime: 

İstanbul bclediye!'!i tarafından aley
hinize jkame edilen zimmetinize geçir
miş olduğunuz 286 liranın faiz, muha
keme masrafı ve avukatlık ücretile 
tahsili davae:ının cıyabınızda bakılan 

muhalr:em.Hi sırasında İstanbul birinci 
ağır ceza mahkemesinden getirtilen dos_ 
yadaki vesaik ~$ tutoıaralc bunların 
belediye mubaıııcbesinc" tetabuk ettik
J.eri kayıt V• dcrte:·ler karşılaştırılıNık 
wretile ehlivukuf mariletile tetkikat 
icrasına ve tetkikatın 4/12/940 çar -
ıamba saat 14 de ve muhakemenin de 
9/12/940 pa:uı.rtesi günü saat 10 a bıra
kılmasına ve 15 gün müddetle ilanen 

tarihine f 0 
11 borç ınU<I• 

Lira 1(. 
-------- - -- - - - -

Kem.al (lfasan oğlu) 

Kemal (Hasan oglu) 

Mf:.hmct Çevik (Mu~tata ogJu) 
Ali Riza Becerik (Ari! oilu) 
Cemil 
liayriye bilf:n (Atif kızı) 

Naci (Meşe! o~lu) 

Marika (Simiyonaki kw) 

NiH!ör Özdeniz (Saim kiz.ı) 

Fethiye (Mu•ta!a kızı) 
Münire Ertugrul (Celaıetıin kızı) 

Muıaller Durak oğlutiJ (Tahir km) 
Pakize (Ahmet luZJ) 

Şeriic Kaur (İbrahim kızı) 

Nuriye Dayı (Mustafa kLZı) 

Eıtm::ı. Çelikkan (Bekir kıı.ı) 

Hüseyin Selvlli (Halil oflu) 

Feriha Sokullu (Ali km) 

Vicdan (Mehmet Ali kızı) 

Hamide Nevber (Kemol kw) 

Naci (Meşe! oğlu) 

Nişanta~;ı Valikonağı cad. No. 95 

Harbiye K..'lya sokak No. 25 
Balat Dırağman yokuşu l'Io. 31 
Heybeliada İsmetpaşa cad. No. 31 
Üsküdar İmrahor mnh. Bostan ıok.ak 
No. 9 

39/266 

39/2i8 

40/973 
40/1027 
40/lOU 
40/ı076 

S9109 

66486 

4573 
956.Jl 
40547 
90241 

28/1/933 08 İki roza y\lıük bir laf noksan bir roza 
bilezik . 

1/11 /932 • 40 

5/10/38 30 
20/10/38 40 
11/11/30 25 
23/11/37 30 

Bir roza kuş madalyon bir çilt roza 
küpe. 
İki adet C. tertibi Ergani tahvili. 
Bir cilt roı.a küpe bir çift roza ilne. 
Blı altın saat. 
Bir çift roz..ı küpe. 

Kuruçeşmc tromvay cad. No. 126/128 40/1053 78204 26/11/35 25 Bir altın bilezik .. ati, bir allln kalem, 
bir altın kol dülmesi. 

Tophane tramvay cad. No. 3 40/1059 83621 7/11/36 15 Üç roza yüıük (bir taş nokGan) bir çift 
roıa küpe. beş gümüş klıık.. 

Beyoğlu Sakabaş1 · cad. No. 8 Bahar 40/1106 96278 22/ 11/38 10 Bir roza yüıük. 
apartımanı. 

Şişli Meşrutiyet Ahmetbe;r aokak No. 14 40/1052 
Taksin1 Şehit Muhtar cad. No. 6 Sümer 40/1081 
apartıman 

Feriköy Avukat oad. No. 39 
Kadıköy nhbm cad. No. 110 

Beyazıt Tav~antaşı mah. Eminbey so
kak No. 40 

40/1165 
40/1145 

40/1149 

78120 
95849 

96680 
845H 

90579 

21/11/35 
2/11/938 

27/12/38 
28/12/38 

17/1'1./37 

G5 
10 

~o 

18 

20 

İki altın saat. 
Bir altın biJeUk selciz aram Mr roZ. 
iğne. 

Bir albn saat ile kordon 80 gram. 
Bir roza ijne bir çift ro.ıa k\ıpe bir 
roza yüzük. 
İki bin gram gllmüı 

Tı .dıklı İzzetpaşa yokuşu bil4 No. 40/1137 96484 12/12/88 40 Blı altın lı:ordon 69 ııram 
Eczacı Ali evi. 
Sultanahmet Üçler mah. suteraı.isi ıo- 40/1126 
kak No. 8 
Kasımpaşa Güllü sokak No. 15 40/1168 

Aksaray LAnga Hadımodalan ookalı: 40/ll98 
No. 33 

Nuruosmaniye ve caddesi No. 63 

Anadolubisarı, Körfez caddesi No. 19 
yalı 

Büyükada Maden No. 27 

Büyükada Maden No. 27 

40/1186 

40/1169 

40/1117 

40/1118 

1447/98389 3/ı2/938 

4248 17/1/938 

1512/96833 9/1/939 

1525/90935 13/1/938 

59043 24/1/933 

78279 2/12/935 

1469/78281 2/ltı935 

10 Bir çift elmaslı kol dü&mesl (800) 
gram gümüş. 

25 İki adet Sıvas. Erzurun1 tahvili 4 üncü 
tertip. 

15 Bir çi!t rcza küpe He bir roza yüzük. 

07 

06 

40 

20 

Bir pırlantalı iğne bir ı:itt pırlanta kO 
pe, bir altın madalyoı:ı. 

Bir altın saat. 

Bir altın sürgü bir pırlantalı bJJez;k 
yedi adet altın bilezik bir adet altın 
madalyon 

Bin dokuz. yüz gram gümüş. 

• 

18/8/939 

10/8/939 

:17/4/940 
27/4/940 
11/6/940 
11/6/940 

11/6/940 

11/6/940 

11/6/940 

11/6/940 
11/8/940 

15/7/940 
15/7/940 

15/7/940 

9/7/940 

9/7/940 

13/8/940 

13/8/940 

13/8/940 

13/6/l40 

D/7 / 940 

9/7/940 

29 58 
45 58 
19 :ı:ı 
31 24 

17 13 

12 11! 

il 45 

50 04 
11 ~I 

ll4 29 
ıe 09 

20 83 

40 77 

il 50 

24 16 

17 19 

7 21 

3 62 

34 59 

16 07 

-

591b ., 
Yukarıda ~ırasile isimleri ye sair ta!silfı.tı yazılı bulunan her borçlu vadesi-rıde borcunJ Vermediğind<.>n doltıyı tak;bı? başlanınak için yapılan hesap tarihinde borcun faiı. komi~·<'n ve _nıa f!l,cc 

bal!ğ olduğu mik.tar kendilerine ait aıra:ia gösterilmiştir, Her borçlu yazılı borcunu vermcd!ğinden 3202 No. Ju kanun mucibince hakkında .ıtandıkça takibe başJanmak üzere tanzim olunan ıhbl"nd ~ ~ 
borçlunun mukavelenan1ede göstermis olduğu ikametgfilıa gönderilmiş ise de işbu ikamc-tg<lhı değ~tirdiği anlaşılmı$ ve y'lpılan tahkikata rağmen ner~de olduğu dl. öğrcnHernedii!inden ihbarna~ıe Jt\'~11 
ne tebliğ edilmcmi,;tir. B-..ı sebeple il:lnen tebligata ltizum görülmüştür. Yukarıda isinıleri )'<lZth her borçlunun işbu il5n tarihinden itibaren bir ay içi!"lde borcunu ödemesi Jazıındır. Aksi taLdırde ilıP' 
rehin mezkıir kanun hükmiin~ tevti.kan -satılmak üzere sandığnnızca doğrudan doğruya h:ıkkında tak.ip ynpılac~ıktır. Bu h·ısus isimlerJ yazılı borçluJa • tarafından llilinmek ve bir birı.ne a)·P ~ı)"fl 
name ıebEğ makamına kaim '~ımak üzere ilfin olunur. (10786) 

Kansızlar için 
Pek Mükemmel 

En kansız düşmüş hastaların az zaman 
~arfmda iktisabı kuvvet etmeleri içir. 
her yemekden ıonra bir Likör kadehi 
1
QUlNlUM LABARRAQUE almaları 
kilidir. En muannit sıtma nöbetlerine 
'karşı dahi ııayet müessirdir. Zayıf has
talıkdan ııonra kuvvetsiz, fazla çalışma· 
dao yorgıın düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş g•nçlerin, zahmetle 
inkişaf eden ııenç kızların Lohusalıkdao 
blkan kadınJarın 1 ihtiyarlar, ve kansız· 

!....~·" --- -·-' _ ... 

!arın dahi tesiri mu· 
cerrep ve Pari• l'ıp 
akademİ<liİ tarafından 
kabul~ilen. • 1 

Şarabım ıçlfl6Utbrlu. 

Oepcsu: Gal1!3, 

ılıJmruk sok. No. 36 

l_A_s_k.erli~J_ş_ler_i _l \1 
Şubeye davet 

Beşiktaş A!".. şubesinder.: 

ı - Askerliklerine ı'.arrır verilmiş 
olduğu halde bu yıl (1940 yılı) muh
teHf s.ebcplerle hazırlık kıt'asına gön
derilmiyen veyahut geç sevkcdilmiş 

olmaları dolayısile geri Çe\"rilmsi olan 1 

ve halen yl.k.sck t:ıh~iline devam etmi-ı 
:,ıcn yedc:K subay yetişecek kısa hiz -
mctliler askere sevkeQi!ect>klerinrlen 
ellerinde d1p1oma ve ehliyctnameleriJe l 
nüfus cüzdanları oldllğ'.1 halde e.n geç 
15/11/940 cuma günü snat dokuza ka
dar şube merkezinde bulunmaI.ırı. 

2 - Gelmiyenler hakkındrı kanun! 
muamele yapılacağı il5n olunur . ... 
Beyoğlu askerlik şubr~inden: 
Beyoğlu Beşiktaş kazaları mınt..'\ka

sında bulunan yabancı1ardrın yedek su
bay yeti~e<"ek kadar tah~il görmüş \"e 
askerliklerine karar ,·erilmiş olanlar
dan muhtelit ~bcplç le $imdiye kadar 
sevkleri geri kalmış olanların acele şu
bey~ müracaatları il5.n olunur. 

İstanbul aııliye 9 uncu hukuk M -
kimliğinden: 

Büyükderede Piyasa caddesinde 85 
No. da mukim Fatma Duman tara!ın-

Her Eeuseôe utıhr. dan kocası Bcsiktaş Sinanpaşa mahal-
-----~-------.;_.:.:.:..;,:.:....:,:.:.:.;;,:.:.:..::.:;,;;,;._______ lesi kö5e sokak 12 No. da Sabri Duman 

'4"::.;f:-

Beyogv lu tahsilat müdürlüğünden : aleyhine açmış oıdusu boşanma dava

ODEON 
çıkan plaklar 

MELAHAT 
Yeni 

KÜÇÜK 
KEMAN, 

270394 No. 
KANUN, KLARNET, UD 
SEVİYORUM GEÇEMEM 
BAHAR OLUR 

N E V 1 N 

--~ 

KANUN KLARNET, UD l ~ı'i V !ayetlerimizde müteı;ıallibenin 
ınezalmıi eksllecek yerde arbvor
du. 

tebligat icrouına karar verilmiş oldu- Ahmet kızı Naciye namı dijer Nazlının ba7.İ!leye olan borcunun temini tah-
j'undan tebliğ makamına kaim olmak ılli Jçin sahibi bulunduiu Kamerhatun mah;,ılJesinin Karnavula sokagında şark 

sında müddeaaJeybin ikametgiibı meç
hul olup dava arzuhali ve davetiye 
mahkeme divanhanesine talik ve gaze
telerle de ilAnnt yapıldığı halde mah
kemeye gelmemiş olduğundan muha
kemenin gıyaben icrasma ve tayin olu-, 
nan 11/12/940 saat 10 a t::ı.Hkine karar 
verilmiş olduğundan gıyap kararına 

kaim olmak üzere uan olunur. 40/881 

270393 No. 
GÜL YÜZLÜ GÜZEL Neva ra\~~ıe 
GÖ<iSÜNDE BİR AKŞAM Neva tı~ 3 

Ortada. meşrutiyet hmrumetini 
balkın nazarında itibarsız ve hay
•ivetsiz vaziyete düşürecek sebetı
lt'r coi?almıstı. 

-=llz=e=r=e=k=•=yf"'i=yet==ili=n=o=lun=u=r=.==(S=!le=)="I ve şlmal 22-23 ıerp yol, cenup ev e-..ki 30 yeni 38 numaralı emniyet sandığına 
1615 lira mukal>ilinde ipotekli bir bap k~gir hanenin ipotek fazlasının iOD müı.a
,-edcsi tahsHi emval kanunu hükümlerine göre saWacaktır. 

H ürrivetin ilinındanberi mem
lekette bir karıs yol yapılmamıstı. 
Jo'akir Anadolunun asırlardanberi 

Sahibi ve nefTİyah idare eden 
BQf muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telgraf Matbaaaı 

YAVUZ SULTAH SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 40 Yazan: M. SAMI KARA YEL 

Turgut Türk oğlu Türktü 
Turgut Reis, Sinan paşanın bu 

teklıfinı kabul ederek hemen meş
hur re!iklerini yanına almış ve 
padışaha sedakat göst~rerek bir 
bende olmayı cana minnet bil • 
mişti. 

Turıı:ut arkadaşlarından Gazi 
Mustafayı, Karakadı, illuç Aliyi 
(Uluç Ali sonradan Kılıç Ali paşa 
namile kaptanıderya olmuştur.) 

Deli Cafer, Koca dayı, Hasan Kel
le, Mehmet Rei.>, Sancaktar Reis
ler gibı bir takun fedaileri yanına 
alarak 1stanbala gelmiş, padişa

ha vuz sünnt4tür 
p ... ,.ı._.ı, rr.,.,.,..,,. "J?p1~p 

budiyetinıden dolayı Karlıeli san
cak beyliiiJıi tevcih eylemiştir. 
Arkadaşlarını da donanma kap • 
tanlıklarına tayin etmiştir. 

Fakat Veziriazam Rüstem paşa 
Turgut bevi 'biraderi kaptanıder
ya Sinan paşaya raıltip ve mu.arız 
gördüğü cihetle sevmezdi. 

Turgut Reis ise artı.lr. devlet ü
merası sırası.na geçmlıı olmakla 
Rüstem paşa erııeç kaptanlık ma
kanunı bir gün bu zata tevcih o
lunacağını anladıkından Turgu -
dun bir veııile ile ortadan yok e
dilınes: çarelerini

0

düşünmeğe baş-

Talip olanların 18/11/940 tarihine rastlayan pazartesi ıünü saat 14 den son
ra Beyoğlu kaymakamlığında müteşek.kıl idare heyetine müracaatları nan olu-
nur. (10765) 

Rüstem paşa ve biraderi Sinan 
paşa aslen Arnavut olup yeniçeri 
ocağından yetişmelcrden idi. Asli 
gayretlerini ııüdüyorlardı. 

Halbuki Turıı:ut, Türk oğlu Türlt
tü. Mert ve saftı. Vatanına karşı 
hizmetten başka birşey düşümnü
yordu. 
, Turııut, Rüstem paşanın hile -
kar lığını çok geçmeden sezdi. Rüs
tem paşanın kendıne ne gibi bir 
gözle balonakta olduğunu anladı. 
Hayatını Türklük uj!runa fedaya 
hazır olan bu ulu kaptan nilıayet 
entrikalarla üste de bir haini vatan 
gibi ıpadişalı kllıcı altında canını 
vereceğini derkeyledi. 

Turgut Reis, Rüstem paşanın 
harekatını adım adını takip eyli
yordu. Herhalde bu, veziri filjşan 
bir gün padişahı aleyhinde zehir
liyerek kendisini katlettireceğini 
Se2.1I1işti. 

Turgut bir gün üç kıt'a gemi
den mürekkep bir küçük filo ile 
Akdenizde dolaşmakta iken bir 
V enedik gemisine tesadüf etti. O 
asrın deniz kanunlarına nazaran 
tüccar sefinelerden biri denizde 
bir amirale tesadüf edince tazim 
olmak üzere yelkenlerini indirır-

di ve ibir miktar hediye takdim 
ederdi. 

Venedik gemisinin kaptanı Tur
gut Reisi bir büyük amiral meı;a
besinde tutmıyarak rüzgarın kuv
vetine ve gemisinin sür'atine iti
mat ile bu resmin icrasına riayet 
eylememis ve uzaklaşmıştı. 

Bu hal üzerine Turgut Reis üç 
gemisi ile Veneclik gemisinin pe
sine düşerek, bir takım deniz ma
nevralarile gemiye yetişmişti. Ge
miyi topa tutarak zapteylemişti. 

Ve Venedik gemisi kaptanına, 
ikendislnin Osmanlı imparatorlu
ğunun büyük amirallerinden biri 
olduğunu kaptana anlatır .. 

Fakat muharebe esnasında Ve
nedik aemisinden mukabele olınak 
üzere atılan bir top güllesi, Tur
gut beyin arkadaşlarından birisi
ne isabetle şehit eylemiş olduj(un
dan Turgut, Venedik gemisinin 
kaptanından efradına kadar umu
men idamlarını icra eyledi. 

Turgut Beyin zaptı.na geçirdiği 
bu gemi klymetli eşyayı ve adeta 
bir venedi.k hazinesini hamil ol -
makla Venedilı. Cumhuriyetinin 
malümu olunca lstanbuldaki elçisi 

vasıtasile veziriazama şikiıyette 
bulundu. 

Halbuki o zaman Venedik Cum
huriyeti ile Babıali sulh üzere bu
lunduğundan veziriazam Rüstem 
paşa, tahkiki keyfiyet için Tur -
gut Reisi İstanbula cai?ııv''. 

Turıı:ut Reis, doğru hareket et
mişti. Türk imparatorluğunun 

ilıaysiyet ve şerefini korumuştu. 

Onun bir amiraline selam verme
den ,ııecen bir düşman gemi.sine 
ders ve~ti. 

Veziriazam Riıstem paşanın ni
yeti kötü idi. Turgut Reisi İstan
bula davetle ltimbilir neler y&'jla
caktL Bu lbir vesile idi. Padişaha, 
isyanki\r bir adamdır, bir gün ge
lir, levleti aliyyelerine de lSVan 
eder diyerek il:ıelki de katlini is -
tiyecekti. 

Turgut Reis Rüstem paşanın 
kendi hakkında olan suinıyetine 
vakıf bulunmakla istanbula gele
ceği yerde Cebelüttarık bojiazın
dan dl.$arı çıkarak Fas hükfımeti 
taraflarma gitti. 
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