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Teldon: Bqmulıarıir: zom - kare Mtldtlri: ll3GO 
İata.ıııul lilunacmıwd7e No. M 

En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Selü• n Bafllluharriri: 
l:TEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

.ll4 darbeyi 
~yiyecek .. 
~ti/tere Akdeniz.Je ini
··~ııı· . 
~ "" ele almıya 

• 

r 

ı.,1 1Qmııtır. Hitler - Mo
•d of mülakatı cereyan 
Ilı erken italyan donan- 1 

Oe Qıırıın uğradığı baalım 
~b ~tnavutluktaki mağ- ı 
~Q 'Jıet !;Ok dikkate ıa

nclır. 

~fEM İZZET BENiCE 1 ı 
'ıı'" .Alnıan de. vlet şefi ile 
\Jo~iitıeiye Koıniscri ve Baş-
~h''nd~ki mulakatlar de-

la·t· Bırinci ınülakatın iki 
~uı·~ sürmesine mukabil 
ı~k"' at dört saat siirmüş-

' ıtih at~n uzun ·veya kısalığı 
l, atıle bir kat'l tahmine 

~~ti:ı·~~ .ı:örü~iilen mcvzu
~lltı •t.~nı ve iizcrlerinde u-''i llıudavel< i efkara ihti
~lhat'.dugıınıı da hutırlata-

llu .. 1ka ne ::\tosko~a, ne de 
'•ı;:une kador bu mülakat-

:'de b~leri \'cya · n1evzuJarı 
. ı;, 'lhir şe~· •Öl lemeıniş -
ltı1• ~akit shliyecekleri \"e 

l'f . • 
~ d,, •. Yı İfan edecekleri de 
h.-~•ldir. Sö, !enen ve "azı-
"l' t •. , 
lı,d. "••nıin hududunu ı:eç-
' "· ır, Ancak, bir hakikat ••. •ı ' 

•ı t · " nıan; a ve ltalyanm 
•· Usı-an d 1 • .. "tırıj ın ost ugunu, mu-

.!ııb ~ela ittifakını celbet
ı"lll~ a azami gayreti sar· 

to~e \·e Sovyet Rusyayı 
-~, tetin ııt\'zular iizerin-

ı\ Ça.,;ı. akta oldııi:Jıdur. 
1, ı• Avrupanın Sovyet 
ı "• tııaiıya • Japonya -

1 ı ~.sın da taksimi tasavvu
lıq,~lıYarak en basil iktısa-

"ı._1.~ ~ardım ınevzuuna ka
\ ~i onan her talep mu -

, ~ •• Sovyet Rusyayı çok 
~~Q b•k, karar hususunda 
~ •I e.aba sevkcdecek ma-
llı~ ı:erektir, Bunun için 

1 
~· llıa ın gitgide uzun saatler 
~l,Q n.~lıdır, 
~ü, ~-">akereleri bu tekilde 

· 'n ı\kt seyir halinde devam 
lıı denizdeki hadiseler de 

'lıt ~· •nana itibarile çok 
)~. h lan birer manzara ar
ı lıa~ılanııştır. Bir taraftan 
1 •l~n hı a ltar<ı Mısırın ka
~~rı. •hnesi beklenirken di
'°"'I~~~ ~ngilizler de Akdeniz-
1iı1, 1•ı ele almıl·a baş!~ -
l;Dıl arantoı•.ı Italyan fılo
~lit •rı ha\'a baskını ,. alı
"'~;~ lrıJ?iltere H Akdeniz-
ı,;~,;~ hiıkinıiyeti bakımın

.. •ııed~de gnrıır okşayıcı bir 
,l;ı/ı it, 

}•:,~;\vekilinin de Avam 
"•hu • ıııüjtldediiii gibi İn-
11111,. baskınları ile en kud,. · aı 
't 1. 

1• <ırhlıhırını harp ha-
'ni, L~>ıyete j!'Ctirmişlerdir. 
~ ") •it . 
~1 .. rı Ilı' 0rıo sı:ııfı 3~.000 ton-
1.~ı~1 1.1 ~tir';ıtinde bir zırhlı 

\~'-~22.gıhı c, .. ,ı. di Gavour 

. . 
• • ~ ... \ 

Gözcü bir Yunan neleri 

ltalyan sağ 
cenahı Adriyatik 
sahili boyunca 

çekiliyor 
Avlonya, Bari ve 
Draç limanları ye
niden bombalandı · 

Merkezde Yu-
nan taarruzu 
neticelenmek 

" uzere .•. --
Yunan tayyareleri 

Görice tayyare 
mfiydanu.ı bomber

d.man ettiler 

Bari' de bir İtalyan cep
hane deposu berhava 

edildi 
Atina: 14 (A.A.) - Ya

nan Baş Kumandanlığının 
tebliğine göre, Pindos mınta
kasındaki Yunan hücumları 
muvallakiyetle neticelen -
mek üzeredir. 

Almanya 

1

Peten'le mesai 
birliği yapmak 

istemiyor 
Fransız milleti 
bu mesai birli· 

ğini tasvip 
etmiyormut 

Lava[ Fransız 
/ halkını ikna 
edebilecek mi?J 

ten _gelen bir habere göre, Al- ' 
man hükumeti bütün Fran-

- • Hamburg şehri 
şimdi bir harab~ 

halindedir 
Tahripten kurturan. 
fabrika'.ar Pruslfa· 

ya naklediliyor 

Bir bııcuk mil-• 
• • • yon ınsan ışsız ... 

Londra 14 (A.A.) - Alman\' an .n 
ikinci şehri ve enelce büyük bor 
deniz ve sanayi merkez .. o1an Ha~
burıı İn!!iliz tayyarelerının bom -
bardımanları netice:s!ncie t;;;.h .. n 
edilmistir. Harabe halinde fabr:
kalar. inşaat tezgahları ve mt:az
zam doklar İngiliz boınbardıT.<.n 1 

Londra 14 (A.A '- Zürih- j ı 
( Deva•nı 3 İi'l.CÜ salıifede J 

Son harekatta büyük !Jir va2ife almış bulunan Yunan topçuları 

• . ı tavvarelerinin vap~ık1an tahribatı 
filen göstermektedjr. Naziler dr h 
şehirdeki fabrikı;!arda calısmı\'a 

(Deranıı 3 ıincii sahifede) 

Hüviyetleri belli ı /-Milll Şef) En menfur ih~ikar 
olmıyan 8 ceset! Ankarada yeni açılan karşısında Türk 

Dil, Tarih, Coğrafya • "' 

Adli tıp soğuk hava mahzeninde 
bir yıl saklandıktan sonra sahip
leri çıkmadığından gömüldüler! 

Adli tıp umum müdürünün dikkate değer izahatı 
Şehrimizde ve diğer yerlerde 

vukua gelen suçların adliyeye ait 
tıbbi cihetlerini tetkik eden •tıb
bıadli• n1üdürlüğünün mesaisi son 
yıllarda çok artmıştır: 1341 yılın· 
da tıbbıadliye ancak 470 iş geldiği 
halde 1939 yılında 9857 iş veril-
miştir. ı 

Bu işlerden 3362 si meclis kararı, 
323 ti morg raporu, 1362 si nıüşa- ı 

bcdehane ve 1475 i kimyalıane tet
kikidir. 1939 dan 1940 a d~ 138 
dosya devrolunmuştur. 

Dün yukarıki izahatı veren tıb
bıadli umum miidürü Halit, Cum· 
huriyet devrinin halkta yarattığı 
uyanıklık saye•inde •hakikati a
rama, hissinin sür'at)e arttığını 
söylen~ ve demiştir ki: 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 
~~~~~~~~~~~~~--~~~-

••• .f': 

ASKER GOZILE 
CEPHELER 

t~k~ıtesini şereflen~ kızlarının t~k ıfı 
dırdıler ve kıymetlı 

direktifler verdiler 
Mnli Şef İsmet İnönü, dün öğ

leden sonra, Ankarada yeni açılan 
dil, tarih \'C coğrafya fakültesini 
şere.flendirınişler, l\laarif Vekili, 
fakiilte müdürü ve fakülte dekan 
vekili tarafından karşılanmışlar -
dır. 

Cuınhurreisi çalışma halinde 
olan fakültenin muhtelif enstitü 
"Ve der~hanelerini .:ezmişler, pro

(Deı:amı 3 üncü sahifede) 

Telefonlu 
sığnaklar 
Hastanelerle büyük 

müesseselerin sığınak-

Yerli fabrikamızın orduya mahsus 
renkte yün çıkarması isteniyor 

Asker]erimize kış hediyesi hazırlanırk~n yün 
ihtikarı yapanlar şiddetli ceza görm~lidir 

Kahraman askerlerimize kışlık 
vün kazak Ye saire örüp hediye et
mek jstiycn \.·atandaslarımızın sa
vısı J!Ün gectikce artmaktadır. Bu 
hususta her tarafta faaliyete ge
çildifrini gören bazı sefil ruhlu fır
sat düşkünleri ihtikarın en men
furuna kalkısmıslar, yün fiatlarını 
arttırıp, çilelerin J!famını azalt -
mıslardır. Bunlar şiddetle takip 
olunmahdırlar. 

karsısında cebindeki para kaf 11el· 
mivenler için ne hazin bir üzüntü .. 

Acaba, bu istekli° \'e az p:;ralı 
Ti;•'< kızlarına hükfzmetin de mü
za' • retile faal ve vatansn·er 11t-
rinos fabrikası piyasadaki vün ib
tikarını susturacak. biraz daha u
cuz fiatla ve orduya tahsis edJm ' 
bir renkte vün cıkarall"az mı? Askeri 

memurları 
terfih 

Bu maksatla yeni 
kanun layihası 
hazırlanıyor 

lifi h b y larında şehir telefonu-

b. 1YJU arc e Unan da bulunacak 

Di~er taraftan Bavan Belkis is
minde bir okuyucumuz bu hususta 
cok savanı dikkat bir teklifte bu
lunmaktadır. Bavan Belkisin tek
lifı sudur: 
•- Övle istekli ve ordusuna can

dan baiilı Türk kızları var ki ör
düi!ü bir iki parçayı az ,!!Örerek, 
daha coi?unu yapmak istivor. Gön
lünün bu arzusunu yün ihtikarı 

Bu suretle muayyen rt·rktcki 
vünün fia!ları arttınlamaz n hnu 
de mezkur fabrikanın yünlt-ri ka
lın .:ıldu~undan kahrarrzanlerımızı 
kısın sıcak tutacak yelekler örül
ımüs olur. Bu temenrıiml ashr!c
rimize hediye vErme komitesi rE:!ti 
Vali ve beledive reisi B. Lt'.ıtf! K:r
darın nazarı dikkatine kovm~nııı 
rrca ederim. Kendisi teşebbüse ce
cip biz Türk kızlarına rehber olur 
ümidindeyiın.• 

IJ •• d k arazısın en çı tı. 

Ankaradan bildirildi,i!ine J!Öre 
Milli '.Müdafaa Vekaleti zabit ve 
askeri memurların rnaas1arına mü
tedair olan kanuna ek kanunun ba- 1 

zı maddelerini değiştirmek mak- 1 

sadile veni bir layiha hazırlamıva ı 
başlamıştır. 

Bu kanunun ana hatlarında zabit 
ve askeri menıurlarımızın terfih ve 
ikdarı gösterilmektedir 

Yunan - italyan cephesinden J?e- \ 
len haberlere J!Öre, buJ?ünkü as -
keri vaziyeti su suretle hulasa ede
biliriz: Şimalde, Görice mıntaka
sında mühim bir değisiklik olma
mıstzr. İki İtalyan mukabil taarru-

1 
zu püskürtülmüş ve Yunanlılar j 
veni bazı mevziler daha elde ede
rek Göricevc bes kilometre kadar i 
-.,·aklaşmıslardır. Burada Yunan ı 
cephesi simdi Arnavutluk budu - ı 
dundan 22 kilometre derinlikte bu
lunmaktadır. 

Resmi hastanelerde oldui!u gibi 
şehrimizdeki hususi ·hastane ve 
klinikler ile sanatoryomlarda da 
birer sıi!ınak inşa olunması mec
buri bulurı'1 akladır. Bu sabahki ve dünkü teftişi' r Bu mecburiyetin verine getirilip 
11etirilmediiii hakkında bir heyet 

ta~ı';~~~~r~~t~~ro~~a:.~r~e~;~i::::~ Çocuk a 1 an Sİ nem ac I • 
nelerdeki sıi!ınaklara şehir san - • 

~ra~~"v';~~~::;,,~~r:~h~~l~~~z:;e~ 1 a r ceza 1 an d 1 r ı I d 1 
kafi miktarda temiz minder de 
bulunacaktır. 

'I; !onluk ,-e 27 mil sür-
1111,b ~thlıııın da tahrip edil
."!'\ arici '\:azi \t:tte bırakı
~~ •hafif kr"'·~zörlerle bir
•l~~•rı .6 zırhlı, 7 ağır kruva-

~~~,1~ ltahan donanmasını 
~ ıt 2•! ıflatnuştır. Diğer 

~'lı :•Yan deııiz kervanla· 
. 'a h a httl\·affakh etl.i ta -

1bı, l:ı~slannıış \e ilk rasgc
~ıs 

1 
•leye mensup gemiler 

Yunanlılar Arnavutluk tap
raklarında yeni tepeler ifgal 
etmi§lerdir. 

Gelen raporlara göre, ltal
yan kıta/arı Adriyatik •ahili 
boyunca çekilmektedir. Yu
nanlılar, ltalyonları Kalama• 
çayının fimaline doğru tard
etmektedir. Görice tayyare 
meydanı Yunan tayyareleri 
taralından muvallakiyetle 
bombardıman edilmiftİr. Yer
de bulunan tayyareler ve bir 
bina tahrip edilmiştir. Bir J. 
talyan tayyaresi düıürülmüı
tür. 

İki muhtekir 
pazenci Kays~

'.Merkezde Pindos mıntakasında 
evvelce Yunanistan arazisine ı!ir
mis olan İtalyan kuvvetleri ric'at 
halindedirler ve Yunanlılar tara
fıni:lan takip edilmektedirler. Bu 
cephede de harp bundan sonrası 
ve Yunan ordusu icin daha mü -

Fabrika ve müesseselerin büvük 
sıihnakalrında da sehir santralla
rına merbut telefonlar buluna -
caktır. 
Apartıman ve evlerdeki sıi!ınak

lara da istiyenler telefon kovabi
Jcceklerdir. Bu suretle herhangi 
bir anda telefonla itfaiyeden var
dım istenilmesi temin edilmiş ola
caktır. 

8 otomobilin de plakası alındı, 
cezalandırılan diğer esnaf 

12 yaşından aşağı çocukların, sine- ı larında geceelri küı;ük ço· ' klar alın· 
maalra alınmaları yasaktır. Buna rağ- dığı görhlmektcdir, Dun g<'ce Be~•cıg

men Şehzadebaşı ve Beyoğlu sinema- (Devamı 3 üncü sahifede) 

~1b,,~hahri_p olunmuştur. Bu
~l •r llahaya kar•ı Ar-

ı •• h . . • 
ıı,~ P •'inde Yunan ve 

1111,,. \!erek hava ve kara 
~, ın· 
l"".,ç ın indirdiği darbe de 

ıı;•ıtd; •r bir halde inkişaf ey-

'"' '· 1
"nb ı ~ llı;;d•lıarını ve 1940 yılını 

~t ~ı,,1 •faada kalarak taar
~ ~ in ~nınak me>aisi içinde 

' 'li~•ltcre anlaşılıyor ki 
(b taıl-aya vuracaktır. Bu 

~ •tamı 3 üncii ~~ıifede) 

~~6noııo 
ı~'tnşire-
'~ r kursu 
~~Q~~?\ç Bayana 
ı,~" diploma-

1 "eriliyor 

1 

Yunan - ltalyan harbi
ne ait diğer telgraflar 
3 üncü aahilemizdedir. 

Satış deposu. 
KİKARDO LEVİ Haldi 
F1LiPro LEVİ 

sürülecek • 
rıye 

(Y azıs- 3 iinciL sahifede) (Deı·amı 3.iLncii sahifede) 

, ........................................ .... 
Son Telgrafın karilerine bir sürprizi! •. 

SELAMİ İZZET yazıyor: 

KÜÇÜK HANIM YAVAŞ GEL! .. 
Pek yakında «Son Telgraf)) karileri değerli romancımız 
ve arkada§ımız Selİlmi İzzetin kalemile misli nadir gö
rülür bir a§k macarası kahramanının . cazibesine yaka
lanacaklardır, 

Kıidı~alık ll=llaılri'lum Vaı~aış ~~o R 
Selami İzzetin hayat verdiği sahte bir mahluk değil, 

herkesin tanıdığı bir güzel kızdır, saçları lüle lüle, göz
leri ahu ahu, endamı zarif bir mahluk ... Bu &§kın kızı 
sizi öyle bir kavrayış kavra yacaldır ki: Aman diyecek-
siniz ... 

KÜÇÜK HANIM YAVAŞ GEL 
Bu harikulade meraklı, tatlı. can a yakın 
bu uzun kış ırecelerinde sizin en büyük 
zevkiniz olacaktır. 

Cumartesi günü 

bir sevdanın 
eğlenceniz, 

batlıvoruz. 

be!!ıteJeri, 
en güzel 

1 KISACA 1 ._ __ _ 
Suyu aörmeden 

1 
paçayı sıvayanlar 

Molotof - Bitler mülakatı bazı 
Bulgar mehafilinde yine büyük 
ha~al ve ümitlere yol açmış. Zora 
gazetesinin neşriyatı da bu arada
dır. 

Bizim mahut arkadaşa: 
- Bak (Zora) gazetesi yine ne

ler yumurtluyor. Bulgar ekalli • 
yellerinden, Bulgaristanın hulya
larının Jahakkuk ettirilmesinden 
babsedivor 'e Berlindeki müla -
katlara bakarak bu hususta iimit
lcr izhar ediyor ... 

Dedim. Gülerek, 
- O hulya bir kere Dobrucada 

tahakkuk etti amma, Romanyanın 
parçalanması matlup idi de onun 
irin ... 

Dedi ve devam etti: 
- Fakat, hu defa (Zora) suyu 

J!'Prmcden (Zorakj) paçaları sıvı
• . 

ÇERÇEVE 

Berlin ziyareti 
NECiP FAZIL KISAKVREK. 

(Runelt) in tekrar Amerika 
Cumhurreisliğine seçilişinden 
sonra, haftanın en kıyak politi
ka hadisesi, (;\lolotof) un Ber· 
line davetedilmesidir. 

(Molotof) la Berlinde eğer 
Balkanlar mevzuu üzerinde gö· 
rüşülecek ise b~ mevzuda ana 
madde de tek wnumi teı,bis 
bence, şudur; ve mutlaktır. 

Mihver, Balkanlara karşı a
lacağı kat'i karar ve girişeceği 
kat'i hareket davasında, Sovyet 
Rusya,Y la anlaşmak ihtiyacını 
ilan ediyor. 

On beş ay evvelki (ademi te
caviiz) misakından sonra. h3· 
diselerin her gün biraz daha bu
lanmak istidadını gösterdiği bir 
anda Sovyet Rusya - Almanya 
münasebeti, bö1·lecc günün ve 
dünyanın en hassas kilit nok· 
la<ı üzerinde, Almanların te -

şebbiisile, nmukkat bir ahen
"'e girnıek gayretinde. 

Bu teşebbii; ne derece1e ka· 
dar muvaffak. olur?. 

Sovyetlerin aldatılma \ie uyu· 
tulma istidadı nisbetinde mu -
vaffok olur?. 

On beş ay evnlki (ademi te
ca\'ÜZ) misakının neticesi. Sov-

yellerin Baltık kilitlerilc, Al· 
manlara karşı ba~larıııdaki de
nıir nıiğfcri kaybetmesi o]du. 
Şimdi de Balkanlar üzerinde Al· 
manlara bir hareket 'erbe•tlii;i 
bahşedecek surette herhangi biı 
anlasınnJı kabul cderler,..e, l ü
reklerini örlen çelik zırhın ki .. 
lidini teslim elmiş olurlar. 

Böl le bir anlaşmanın ntiim
kün olup olanıı:ynt:aj!ı CC\ ahı, 
So\iJetlerin hareket ta,·ır ,e 
zihin merkezlerine da~andığı 
için, nıüsbct, menfi hie;;bir iddi
ada bulunanııyarağıın. 
İddiam ~u ki, hanıarnllığa 

kıollrnn d' er. doğrudan doğ
ruya Ball:.anların kiilliinii ilgi
Jcndirici e11 ınühin1 te~ebhiis 
tıt.dıın)aru'Ulan biri üzt:rindedir~ 
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DARÜLACEZE 

KAD,OSU 
Darülacezenin faaliyetine 

dair bir iot:ıtistik gördüm. 
R.ıkkamlar karşısında gözle
rime ina:ıamadım. Efendim, 
bir yıl içinde, Darülaceze de, 
tamam 281 bin ki§i iaşe ve 
ıbatc edilmiş .• 

Bu yekün, İstanbul nüfusu
nun hemen hemen üçte biri
dir. 

Demek, Darülaceze kadro
sunu biraz daha genişletaeler, 
bütün lıtanbulu yedirip içire
cek, yatırıp kaldıracak.. O 
zaman, bizde geçim derdin
den kurtulurmı 

TEKAÜT 
-SANDIC-1 

Tramvay amelesi için, iıfa
re bir takaüt sandığı kurmak 
için uğraııyoı·muş.. Bize ka
lırsa, beyhude zahmet .• Ara
balar azalıp yolcu çoğaldıkça, 
tramvay müstahdemini ara -
sında, takaüde çıkacaklar 
zanetmem ki bulunsun •. 01 .. , 
olaa, çürüğe çıkanlar bulunur. 

MECiDiYE 
KOYU 

Ben kendimi bildim bileli, 
Mecidiyeköyü halkı dertlidir, 
_ikiıyetcidir. köyde, bir çeşme, 
varmıt; bir kovayı tam 35 da
kikada dolduruyormut·· 

··şk-nler 

evini tevsi 
/ Son yılda 291 bin 104 
1 kiıiye bakan Darüla-

cezede ye11i pavyonlar 
yapılacak 

Bcledıve re sliiıi Düskünlerevi 
cDarü::lceze, yi ııenişletmeyi lü
ZLlmlu ııörmuştür. İstanbul .ı;ıibi 
büvük bir sehir için simdiki pav-

1 

yonlar ve tesisler .ı;ıayrikafi .ı;ıelmek-! 
tedir. Bu maksatla önümüzdeki vıl 
bütcesine tahsisat konulması için 1 
çalısılacaktır. 1 
Diğer taraftan Darülfıcezeye alı

nanlar her yıl .ı;ıittikce artmakta
dır. 

Resmi istatistiklere göre 939 yılı 
kinde burava 129 bin 653 ü erkek, 
94 b•n 419 u kJıdın olmak üzere 
iki yüz yirmi iki bin vetmis iki ta
ne ihtiyar ve malfil. l(irip bir kısmı 
çılanıştır. 

Yine 1939 yılında burada 37 bin 
307 si erkek 21 bin 725 i kız olmalı: 
üzere 59 bin 32 çocıU ki yukanki
lerle birlikte cem'an 281 bin 1()4 
.kişi ibate ve iase olunmı.ış\ur. 

Altı ayda belediye tahsilatı 
yanm milyon lira arttı 

Fevkalade varidat haric olmak 
üzere beledi venin son yıllık tahsila
tının gecen yıla nazaran 1 milyon 
202 bin 729 lira fazla olduğu .ı;ıörül
müstür Ta"ukkukat da 1 milyon 31 
bin 653 lira hazirandan bu ay ni
havetine kadar; yani mali vılın 
ilk 6 avı zarfında ise ı:ıerek tahsi
lat ve ı:ıerek tah:ıkkukatın yarım 
milyon lira fazla bulunacai\1. an • 
la.sılmıstır. 

---0---

Sahneye çıkarılan küçük kızlar 

Bizd.~ terfih ieki ileri 
Beş on arkada~ın toplandığı bir 

mecliste, iş, elem;Jn, randıman, k:ı~ 
dem, liyakat, terfi \·e terfih gibi, 
hayli uzun münakaşa ve m" ıke
relere yol a,.~n ıncvzular üzcrıude 
hararetli hararetli konu~uyorduk. 

Genç \'C münevver bir dostumuz: 
•- İnıtiltcrcık, mesela, öyle ha

kim vardır ki, binlerce lira ma::ış 
alır. Orada her memıır olduğu yer
de. kendi brnnşnıda, kendi me.:; -
leğinde, yıllarca ilıtis:ıs yaptığı da
vayı elinde tutan nıiies,.,,..dc ter
fih ettirilir. 

Bir ba~ka arkadaş şunları söy
ledi: 

•-Bizde, maalesef böyle değil.. 
Meseli. çok {aa 1, çok çalışkan, git
tiği yerleri imar eden, teşkilat ya
pan, hulisa tam randıman veren 
bir kaza kaymakamı tanırım. Bu 
zatı takdir ettiler. Terfi ettirmek 
için d~. bir başka vazifeye naklet
tiler. Bence, bu ut artık hiç fay
da vermiyen, pasif bir vaziyete geç
ti. Çiinkü, bulunduğu yeni vazife, 
sabahtan ak.<ama kadar bir takım 
kiğıtlar imza edilen, her dakika 
basıada calan tel~fona ccYap ver· 
mektcn iLaret bir mcvkidi. 

Bizdeki tcr{i şekil ve hususi -
yetlerini bilen üçüncü ark.adaş da, 
vaziyeti söyle hulasa etti: 

- Doj!'rudur. Memleket, ener • 
jik bir kaymakan1 kaybetmiştir. 
Halbuki, o zat, daima kaymakam 
kalmalı, daima bu vaziCcyi yapma
lıdır. Fakat, ınaalescf, kayma -
kamlık, nihayet, bir raddeden son
ra, insana terfi ve terfih hak ve 
imkanlarını verme•. Çünkü, ka -
nun meselesidir. Kn,yrnakamm mu
a)"'en maaşına daha fazla on para 
zam vaoamazsınız. 
Ka.ymakamı, kaymakam gibi, di

ğer bütün mütehassıs elemanları 
daima yerlerinde bırakalım, yerle
rinde terfih ettirelim. 

REŞAT FEYZi 

Köy halkı, insaf yahu, di -
yor, suyumuzu çoğaltın! Me
cidiye köylüler çok sabırlı in
sanlar. Bir kova su için 35 daki
ka nasıl bekliyorlar •• Deseni
ze, bütün ömürleri, ÇC§me 
başı sefası yapmakla g~iyor. 

Bazı seyyar tiyatro ve varvete 
heyetlerinde küçük yaşta kızların 
da sahneye çıkartılıp cambuzlık 

yaptırıldıih ve hazan da bunlara 

~-r"-~ 

4.TLAMAK 
'rIESELESJ 

Tramvaylar yürürken at
lamak yasağına riayet ebni
yen 26 vatandaıtan daha para 
cezası alınını§! Hergün, bu 
atlama meselesi yüzünden, 
birçok kişi ceza alıyor; fakat 
<enelerden beri de atlamanın 
önüne geçilemiyor. 

Demek oluyor ki, atlamak 
bir ihtiyaçtır. Ceza, atlıyanla
rı u&landırmıyor ve onlar, at
!amakta devam ediyorlar. 

AHMET RAUF 

Kitaplırın dili .• 
Geçen gün vapurda bir orta 

. -, dep talcl>esının velisi ile loo -
r. ~,u\•orduk. Dedi ki: 

- :V!atematik kiı .. bında paralel 
'~t'J.1f1i kclin'e, bilfarz, tarih kita
.ı:ntla mu\-azl olurak geçiyor. Bu 
:kıH: neden?. Ya ik:ı.i de ırüvazi, 
· a :kisı de puralel olmalı degil mi? 
T •rimkrin vüzde doksanı ilme de
~iL •ıı:ı,ntııfa bile istinat etmiyor. 
:Sacwalıklarından vazgectik, h~ 
olmazsa mekteplerde okuttuğu -
'TlUZ her kitabın dili bir olsa .. Os
nanlıca lugatl"rle yazılın~ kitap

la• ..Ja var; veni terimlerle yazıl
mış i;itaplar da 

BVRHANCEVAT 

- seslerinin ırüzelliil:inden bahisle -
sahnede sarkı söyletildii'?i .ı;ıörül -
müslür. 

Tahsil çajhnda bulunan bu kabil 
kızlara müsaade edilmemesi ala
kadarlara bildirilmıştir. Diğer ta
raftan çalgıcıların da vesikasız ic
ran san'at edememeleri için kon
trollara geçllmistir. 

---0---

Ani esnaf kontröUeri 
muayyen semtlere inhisar 

· etmiyecek 

6 ıncı sube memurlarının ani es
naf kontrollarının cok faydalı ol
dui'?u ııörülerek kontrol memurları 
savısının arttırılması kararlaştı -
ılmıstır. 

Ancak; bu kontrolların kalabalık 
yerlerle muayyen mıntaka ve 
semtlere inhisar ettirilınevip es -
nafı az uzak semtlerde de her vakit 
yapılması istenilmiştir. 

---0---

Talebeleı-e parasız sinema 
gösterilecek 

Şehrimizdekı tekmil mektepil -
!ere parasız faydalı filimler göste
rilmesi Maarif Vekaletince karar- 1 

la.:;tırılmıotır. Bu !ilimler Eminönü 
Halkevinin yeni binasındaki sine
ma salonunda göstcrılecektir. Kız 
san'at enstitiileri ile aksam kız 
san'at okullarının calısmalarını 
ııösleren bir filim ile bu hafta 
icinde parasız sinemalara basla -
nacak ve tekmil mektepler sıraya 
konacaktır. Muhtelif merasimler, 
ilmi calısmalar da bu meyanda 
ı:ıös terilccc ktir. 

Soıa Telwfın edebi ronmvı : 170 

ŞL J 
ETEM iZZET BENiCE 

Ve. bir an geldi ki Ruhi B. in 
rlnc nscienCC• tndaki maraz ve 
~orduj/'.i. tahrik t>ıma,.,-ile hakim 
c.lu.; ve bu hakimıyet :zavallı mü
v"t 'nlimde her gün yeni bir sar
sıntı vana yapa; irade, taahhkul, 
muhakeme, mantık, SC'Ciye, tahsil 
terbıye, Ye ruh varlıklarını yıka 
v ıka nnorıralli,iii onri.ı tabii kıldı 
ve . bu onda o ka-dar kuvvetli, 
h12lı bir inkişaf buhıvordu ki, bu
nun il.t ve bariz le.,:3hlirü karı
sın .. ve cocuğunu 'hıra~arak Na
rc.ı.n n kolları aras:ırıa rı• imasıdır. 
Ve \>undan sonra Ru'' bey has
~ı~ '1In tam s~:vrı icindc ıtidcn ve 
onun tabii ica'lla l~ bı;.. başa ka-
1.ın r adrn !•' Al ·r v C' rar da 
uz +lcrir t JT"" Urv "" yard1m 

rkl e v "iY!'Vi 
v 1r u' Ve ha-

t iri-

1 Ua.<'a bunun farkında değildı. Çün
kü onun için tabii hükmüne giren 
y.ı~avc; vnrlığı odur. Bu değişik, 
anormal h~viyet bütün seyirlerini 
tam bır ınki•afla yaparak onda a
sü olmu<ııır. Cıruıyet, cinayeti id
ra1· cinayetteki hissi ve şı.ıuri sevk 
tamamile muvakkat ve arızi bir 
reaksiyonun ifade;idir ki, bu da 
tabii ve ı:ıayritabiili'rin ayni za • 
manda memzuç ve mündemiç ol
durru bir insandaki ruh hasletleri 
ve tezahürleri itibarile akıl dok
torlarının ve ruhiyatçıların uzun 
uzJıı etüd edecekleri bir mevzu, 
hı, hadisedir. Bu reaksiyon mahi
yet~J tahlil edenuyect'ğimiz bir 
\es .~f ,.0 hilkat kab.iyetinin mu
k· rrctile cina ve\ "li tekrar hu
n nuniıı üade edaıcıye kadar 
de •q,.:, etrıs ve IT'ıivekk ·im yine 
t ak ıl ekı ve hakı-rı hii-

1 KÜÇÜK HABERLER f 
* Şehrimi;ı:de yeniden üç akşam 

kız san'at mektebi açılacaktır. * Et ihtikarına mllni olmak için ye
ni tedbirler alnmıştır. l\<lczbabada ya
pılan toptan satışlar hergün satıcıların 
imzalan altında hazırlanacak bordro ile 
hayvan borsasına bildirilecek buradan 
da perakendecilere tebliğ o1unacaktır. * İlı:tısat Veklleti memleketimiz da
hil.inde ihtiyacı karşılayacak şekilde 

bir otomobJ. l5stiği imali kabil olup 
olmadığını t<"tkik etmektedir * Dün ıehrimizin muhtelit semt -
Jerinde tramvaylardan atıyan H lı:İfl 
tutulmuş, 9 şoför hakknd::ı da cezai ta
kibata geçilmiştir. * Vali ve belediye re'5i B. Lülfi 
Kırdar dün Beyoğlu belediyesine gi -

derek sokak aralarındaki yolların ta -
miri ve yeniden inşa:.ı i~Ue meşgul ol
muştur. Bu iş için Beyoğlu belediyesine 
35 bin liralık tahsisat verilmiştir. * Kaput bezi liatı:ırı artmakta de
vam etmektedir. EylUlde ıoao kuruşa 
satılan kaput bei!lerinin toplan oo iki 
liraya çıkmıştır. 

* Ücretli memurlann vaziyetle -
rini tetkik edip bunları maaşa geçir

mek üzere kararlar vettcek olan Ma
li.Ye Vek~leti müsteşarının reisliği al -
hndaki komisyon mesaisine de":'lm et
mektedir. * Memlekete kauçuk ithali için Ti
caret Ve-knıleti tüccara akreditif aça -
caktır. * Bcyazıtta inkıldp müzesinin av
lusunda halka mahsus buyük bir mec
cani okunıa !:alonu yapılncaktLr. * Ahırkapıda oturan seyyar satıcı 
gündüz bir aile kava:ası neticesinde ye
ğeni Kadriyi bı~akla ağırca yaralamış 
ve kaçmı$~a da yakalannuştır. 

min idamını istem4ti. Ben bu ruh 
ve akıl hastası ıçin bcraet, hatta 
ademi rr.es'uliyet kararı istiyo-

rum!. 
Avukat sözünü bitirınce reis 

kan,ı taraf:n avukatlar!nJan sor-
du: .._ l 

- Bir diyeceğinlz var mı? 
Bu soru~ avukatlara, bir müflise: 
- Paraıı var mı? 
Deyişi, ı:ıibi geldi. 
Şaşırd: la r. 
Önce itham ediyorlardı. 
- Roman!. 
Dıyorlardı. 
- Öğretılmiı;!. 
Diyorlardı. 
- Avukat hileleri 
Divorlardı!. 

Katilin cinayetini anlatırken 
tekrar o anı ya~am.a.sı, delirme& 
salondan jandarmalarla çıkarıl -
ması, avukatın sözleri bütün ka
nuni, hukuki müdafaa ve ret im -
kanlarını ortadan kaldırmış km: -
ları kaybettirmi~ti. 

İlk önce ellerini uğuşturdular. 
Dudaklarını kımıldattılar .. 
- Söv lenecek şey kalmadı!. 
Der 17ibi oldular. İhtimal mes -

gi- " · tın dônır ' r Fakat, u se· 1 

lek, avukatlık, söy!Mnek zarureti 
onlardan da birini Ruhinin da>
nuı gözl' tini bak larır:ı diiğüm
ldiği avukat ayağP k- ırdı ve ' ( 1 

t 

ıhi1i 
ay -----

Esnafın kalabalık ol-

DÖNMIYr.:- LO 
B_tyük Tarihi Tefrika 

duğu semtlerde bele
diye doktorları bir 

misli çoğaHılıyor 

.\o. 11 Yazan : RAHMİ Y AGIZ 

ıYavuzilerlerken birdenbiresars1lch 
--

Beledı·;e reisliği: şehriılli,uoki 
tekmil sev\ ar e.snafl:ı dükkancıla
rın ve mlıs\aiıccmlcrin sıhhi mu
ayenelerine dikkat edilip bu hu
susta wnuml kontrollar vapılması- ) 
nı kaymakamlıklara bildirmiştir. 

Yeni mali yıl bütcesine de sıhhi 
muavene ve kon!rollar için fazla 
tahsisat konulup belroive doktor· 
!arının savısı kalabahk semtlerde 
bir misli coi'?altılacaktır. 

Bir yılda kaç esnaf muayene 
ed'ilmit 

1939 yılı içinde şehrimizde be
lediye doktorları tarafından alım,. 
!>eş bin altı yüz altmış dokuz dük· 
kan sıhhi muayeneden ııeçirilınis 
ve yüz yirmi üc bin altı yüz doksan 
bir esnaf doktorlarca muayene o
lwımustur. 

Yine ayni yılda 33 bin 849 fakir 
kadın, erkek, çocuk da muayene 
olunmustur. 

Belediyece bunlardan 8361 has
tanın ilacları meccanen yaptırıl -
mıstır. 

Samatya Kızılayının 
müsameresi 

Samatya Kızılav cemiyeti tara- 1 
fından bu cumartesi ııecesi Taksim 
Dağcılık kulübünde yapılacak olan 1 

danslı müsamere bazı sebepler do
layısile 14/12/940 tarihine tehir 
edilmistir. 

-<>-

Matbaacılığın 500 üncü yıl 
dönümü 

Matbaacıhi'?ın beş yfu:üncü yıl 
dönümü münasebetile yarınki 
bugün sual 18,30 da Bcvoi'?lu 
Halkeviniıı Tepehasmdaki merkez 
binasında Maarif Vekillii'?i derleme 
müdürü B. Selim Nüzhet Gerçek 
tarafında.n bir konferans verilecek
tir. Bu konferans herkese serbest
tir. Iliiıer taraftan Beyazıttaki İn
kılap müzesinde de bu münasebet
le büyük bir serııi açılacaktır. 

POLİS 
ye 

MAHKEMELER 

Zehirli ördekten 
ölen bahçıvan ! 
Ahırkapıda 51 numaralı bostanda 

oturan Hacer isminde bir kadının; 
kocası bahcivan Kazımı zehirle -
mek suçile mahkemeye verildiğini 
yazmı.ştık. Bu davaya dün birinci 
ağır cezada devam olunmustur. 
Hacer müdafaasında: 

•- Kocam ava ı:ıitmi3ti. Orada 
zehirli ördek YE.'lnis. Eve ııeldiği 
zaman tir tir titriyordu. Ondan 
öldü!. 
Dediğinden muhakeme bu iddia

yı ve mor1?Un rap0runu tetkik et· 
mis ve netic<'de Hacerin beraetine 
karar verınistir. 

İhtiyar kadını kesen katil 

Bayramın birinci .ı;ıecesi Sul -
tanahnıette eski hapishane bina
sında dilene' Havvayı boğazından 
keserek öldüren Remzi hakkında
ki tuhkikat bitmis ve katil dün 
4 üncü sorgu hakimliğinden 1 inci 
ağır cezaya ,·erilmistir. Yakımla 
muhakemesine başlanacaktır. 

-Naran hanımefendi hakkında 
gerek katilin, gerek vekili beye -
fendinin hötün söylediklerini red
dederim! Katil hiçbir zaman ve
kilinin ifade, tarif ve tasvir ettiği 
adam deüi!dir. Ser<cridir, müfte
riôir, ahlaksızdır, ve .. nihayet bir 
canidir!!. Ö~rclilmi:ı lıir delilik 
rolü oynuyor. Yahut da esrarkeş
liğinin tabii neticesi olan deliliğe 
düşmüş bulunuvor. Her iki şekil
de de katilin tecziyesini isliyorı.rın. 
İlk sözlerimde musırr:m. 
Reıs müddeiumuminin ywüne 

baktı. 
.Mü<ldeiwnumi: 
- Maznunun usul..n tı.l:ıbı ad

liye sevkini ve müşahede raporu
nun almmasını talep ederim!. 

Dedi Ve hiıkiın, sözünü şöyle 
bitirdi: 

- Celseyi bir mayıs perşembe 
günü saat on dörde lalilı: ediyo -
rum. Maznun hakkında tıbbıacın
den gelecek raporun tetkiki ile 
kurar tefhim edilecektir. 

Ve .. muhakeme salonunda tek -
rar uğultular, konuşmalar, kay -
naşmo.lar oldu!. 

HALK D4ÖILIR.KEN 

Hakimler salondan çekilirken 
dinleyiciler de dağ'.lıyor ve kulalı:
! m 1 ılaı;.a kcftu:;ulr n şevler i.$j.ti -
Iıyordıı 

- Binba!._.11n, (ocuk gibi diişün
n1eyin çok rica ederjm .. Bir defa 
şu boğa7.a bakın .. Boğnz ağzı. düş
man de:,"ro)"crlerinin dcvatnh ka
rakol senisile tarassut altında i
ken lııuuca imkin yoktur. Bunu 
bir tarafa bırakın .. Bir tahtelba
hirin dökeceği iki buçuk maynle 
Mondros ağ"ı;ını kapatmak, ha -
sım donanmasını orada hapset -
meğe kalkı~mak bir nazariyeden 
ibarettir. hi kısa keselim. Bu hu
rucu Aınirul yapabilir. Faiat çı
kan filo bir daha ıı:eri dönemez .. 

- Anlamadım .. 
- Fazla söyliyeceğim bir şey 

yok. Allalı muvaffakiyet versin 
binbaşun!. 

Fon Şlobnh Vasıf kaptanın ya
blndan ayrılırken tekrar rica etti: 

- Çok rica ederim kaptan bey, 
bu tasavvuru kimseye ifııa etme
yiniz?. 

- Söz veriyorum binbaşım .. Ta
mamen bende kalacak .. 

Ve .. bu konuşmadan bir hafta 
sonra. bütün hazırlıklarını tanı~rn
lıyan Yavuz, bir sabah - 19 ka
nunusani 1334 - Büyükdereden 
kalktı. Doı;..,.u Naraya ı:ıeldi.. Ha
midiye ile Midilli ve Muaveneti 
M'lliye. Niimunei Hamiyet ken
disini takip ediyorlanlı. Burada 
demirliyen Yavuzun gelişi düş
man ajanlarınan gizlenmek için 
her türlü tedbir alındı. İkinci günü 
Yavuzda mevcut bütün Türk za
bitlerile miirettebatı karaya çıka
rı~. Yalnız topçu kaptanı yüz -
başı Riza ile torpito zabiti Kadı
köylii yüzbaşı Necip ve erkanı -
harbiye reisi Sıtkı bey bırakıldı
lar. 
Diğer gemiler de böyle bir tensi

kata tabi tutuldu. Üç gün intizar
da" S<"nra • 20 kinwıusani 1334 -
sabahleyin şafakla demir alan Ya
vuz Midilliyi ve diğer .,.emileri pe
şine takh. boğazda sisler arasın
da ileri harekete gecti. 
Karanlıkliman önlerine varınca, 

Yavuz birdenbire sarsıldı. Genıi, 
ilk yarayı burada kendi maynle
riıııizden birisinin infilikile al • 
mı,,tL İnfilak yerine bir şaman
dıra bırakıldı, seyre devam o -
lundn, 

Sabaha karşı, sisler içinde ve a
laca karanlıkta yapılan huruç, 
dü,ınan karakol gemilerinin gö
zünden kurtulmuş, filo Akdenize 
a~ılınıştL 

Boğazdan çıkılınca Amiral işa
ret verdirdi, Hamidiye ile iki dest
royeri boğaz dl'ında ric'at hattı
nı hinuoye için terkedcrek Midil
liyi sancal'ına aldı. >mroza doğru 
dümen tuttu. 

AVRUPA HARBİNİN 

YENi MESELELERi 

Çemberlay;:ı ,e 
dair •.• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

İngilterenin eski başvekili Ne
vi! Çembcrlaynin öhnesi, ihtiyar 
dcdct adamının hayatında neler 
yaptığına dair dLinya matbuatın
da bir hayli neşriyata yol açacak 
görünüyor. Hilkatin dünyaya ge
len her insan bir gün ölecek diyen 
kanununa göre Çeınberlaynin de 
dünyaya veda ctıncsi tabii bir 
keyfiyettir. Fakat bu devlet ada
nıının resmi ve hususi hayatı bir
kaç noktadan bakılmağa değer. 
HükUmetten çekileli çok olm~ 
tı. Çörçil kabincsi.ndeki vazife.in
den ayrıldıktan sonra Nevi! Çem
berlayııin siyasi hayatına dair aıı 
yazı yuıhındı. 

Şekspirin bir gence verdiği ısu 
nasihat Nevi! Çemberlaynin kula
ğına galiba pek küçük yaşından
beri küpe olarak kalmıştır: 

cHer düşündüğünü söyleme. İyi 
düşünmeden harekete geçme. Sa
de ve teklifsiz ol, fakat bayap ol
ma. Dostlarını iyice imtihan et. İ
yi bulduğun do,ın kendine çelilt 
çemberlerle bağla. Her yeni gör -
dliğün arkadaşı kendine do•t bil
me. Kavgaya ıı:inneden evvel i7i 
d~ Fakat bir kere ıı:irdiktea 
sonra düşmunuu korkutacak gibi 
döğüş. Sana takırdı söyliyen her 
kese kıılak ver. Fakat pek az ll
kırdıya karış. Herkesin yürüttliitl 
muhakemeyi dinle. Fakat kenAli 
hükmünü sonraya sakla. Giyditia 
esvap kesene göre olsun. İyi ıı:iyt., 
fakat gösteriş yapına. İyi bir kı79-
fet insan için iyi bir fe]uıdettir. Me 
ödünç al, ne de ver. Çünkü bar 
ikisinde de ahbabından olursmı, 
paran da gider. Bllh- k_. 
kendine ka111 sadık ve sam!ınl ~ 
o za?Dlln baıılcalarma ka"'° yalana 

Sarıyerli Vasıf kaptan filonun 
Naradan har~ketini takip ediyor
du. Gemiler k•ranlıkta gözden si
linirken mırıldandı: 

- Dönmiyecck bir filo bu!. 
Yavuzla :\Iidillinin İnıroza doğ

ru ilerleyişi azami bir dik.kat ile 
' 1azifelerini başaran vardiyanla -
rın denjzi gözetleyi~lcri arasında 
3.rlzasız cereyan ediyordu. 

Hava dehşetli soğuktu. Şiddetli 
bir karayel armuda 15Jık çalıyor, 
denizin hısıltı.sı ile kurşuni bu -
lu!larla örtiilii gök~·üzii arasında 
derin bir yalnızlık içinde uzakta 
tektük ışıkları ı:özüken İnırozu ve 
İmroz civarındaki düşınan gemilew 
rini gözetliyen nöbetçiler, ilikle
rine işliyen soğuğa aldırış etme
den vazifelerini yapıyorlardL 

İm.roza yaklaşıldığı sırada şa
fak henüz sökmek üzereydi. 

Ve.. adanın etrafında karakel 
yaııan Nigı:es isimli düşman dest
royeri, projektöriinii etrafta do
lashrarak baskıncı harp gemileri
ni görmeden ilerledi.. Karakoluna 
devam etti. Yavuzla Midilli İın -
roz önüne gelince durdular .. Pa
şoviç bizzat kumanda köprüsün -
den adayı ve önünde yazılı hari
tayı tetkik etti.. Sonra top başın
da derin bir heyecanla emir bek
liyen to111:ulardan hazır tekmilini 
istedi. 

Her taraftan: 
- Hazır!. 

Sesleri gelince hedefleri tayin 
etti. Midilli ile birlikte, düşman 
hava karargi!ıının bulunduğu 
benzin deposile ambarların mev -
cut olduğu haber verilen Kuzu
burnu ile civarına toplar dirise e
dildiler .. Amiralin: 

- Ateş!. 

Emri, Yavuzun baş taretlerile 
borda toplartbl ayni zamanda ve 
Midillinin de tekmil ateş kudre
tini bir anda harekete getirdi. 

Miitbiş bir tarrab, kulaktan sa
ğır eden bir gürleyiş, Akdellİ%İa 
enginlerinde çınlıyarakTürk zırh
hlannın salvolannı adanın döş -
man tarafından depo halinde kul· 
!anılan en mühim noktalarında 

teksif ettirdi. 
İmroz, ıs klnnnırsaai sabalu, • 

umana kadar rulamadığı bir u
yanışla sabah nykusUlldan fırla -
mıs, mermilerin cehennem saf .. 
nağı altında kaynıyan toprak, h• 
vaya uçan depolarla tayyare ka • 
rargahı, iııfiliik ederek yanguı p
kar:ın cephanelikler adada kızıl, 
korlcrnıç ve kanlı bir sabah mey
daıt:: ı..etinnişti. 

(Denm.ı var} 

türlü müşkülatı ile karşılaşmasay
dı belki Nevi! de o kadar •pişkiıb 
olnuyacaktı. Fakat çok tecrübe 
sahibi olduğu besbelli. Eğer öyle 
olmasaydı ihtiyar ya~ında bir İn
giliz başvekili her türlü ~tiskal
leri hazmederek Almanyaya, İtal-

. aya kolay kolay gidebilir miyCi? 
Kornaya gittiği zaman ıörüşe .. 

cek kimseyi bulamadığı için vak
tini saatlerce müzeleri ziyaretle 
geçirıneğe mecbur kalllllf, buna 
rağmen ne harekatında, ııe sözle
rinde hiçbir öfke eseri görülme • 
mistir. Kendisine bunu sonranlara 
da: 

- Maksat İtalya ile anlaşmak
tır; sulhun devamıdır. Bn uğurda 
her suretle ç~acağız .. gibi ce • 
vaplar vererek konuşmak için hiç 
kapıvı kapamamıştır. 

Herhalde eski İngiliz başvekili 
~!hun devam edebilmesi için çolı: 
ugı:aştı. Her türlü yorıı:unluğa ü-

, ziintüye katlandı; bu muhalliJı:. 
Fakat memleketi bir gün harp ile 
karşı karşıya gelince de işini şa
şırmadı. İngilterenin müdafaası 
için hazırlanmak, büyük proır -
ramlar yapmak, silahlanma işine 
mil.• arlar t~lısis etmek yine bu 
sullıusever devlet adanun.ın za
manında girişilen işlerdir. 
Şnşırmadan çalısmak gibi ölçti

yü mnhafaza ederek söz söyliye. 
bilmek de ayn bir meziyet ol• 
gerek. Nevi! Çemberlayn ııöıı ııöy
lerken de nasıl bir •pürkelim• ol
du~u isbat etmiştir. Cümleleri 
hep hesaplıdır. Kelimelerinde hz
lalık, eksiklik görülmez. 'hhdlüo
re karşı yine sulh dili ile ..,.,... 
vermiştir .Ti ki bir gün tekrar 
kon~ak sırası getirse keıuliA. 
açık bir kapı kabın diye. Fabl 
biitün bu tartılı sözlerin altıda 
İngilierenin unnnı, ketadini ,.._ 
dafaıı i~ ui!rqnıalı:ta. hiç etti 
kalmryaeağım ve giriştiği taah • 
hütlere daima udık kalacağını aa
latMı bt'i bir mana vardır. 11111'
bin mes'nllyefuıi tamamile oDlir 
tarafa yükletmlftir. 

evil Çemberlıayııin almeai ilıe 
m Avrnpa harbinin tarihlnıle 
mıihlm bir mev'rli olan btr de&t 
adamı da bu &lemi lnralııııırak 
m' khı. 

Nevi) Çemberl•Y11 ~ 
.. .. ı:s~ı~ 

Yazan: Ahmet Sıık~•.1 ınb'~ 
Sabık hıgiliz başvckılı Çe jf· 

laynin öliimile politika.•! ta~daO 
!asa ııtramı~ devlet adaınlar. olıl' 
biri gözlerini hayata kaparıtı~c jf· 
yor. Bu P-Oli ti kanın ne d~~· ~ıu· 
13.sa uğradığını anlanıak ·~·~en ,·e 
nihte Çeko,ıovak)ayı feda c fr•" 
ayni zamanda İngiltere~:~.'·~ k•f 
saya Sovyetlerin i~birlı:;:ınndtl)'f 
beıtiren Çemberla~·nin, Lok rkt"' 
dönüşünde tayyareden çı "j,edl• 
Bay llitlere imzalattıf:ı " sar 
sulh misakını sallı,yarak :::fidİ'' 
leri söyledigini hatırl~nı~k ~1Jjr 

- Ben size (yani IugıhZe~ bİ1' 
na) otuz ..,ne devam ede< 
sulh getirdim. . .. edil<t'' 

Halbuki bu sözlen soYI 1110dcf 
sonra aradan bir sene ge< "yr 
yine bizzat Çemberlayn M"':,b•' 
ya karşı harp ilin etmek Jll 
riyetinde kalmıştı. 1~ ;ır 

Cemberlavnin sivasi baY• ,.,iot 
tisabı 1918 s~nesindc yine ~;~.,.il• 
ham şehrinden meb'us sc(ı ,ı~ 
başlar. Bu sırada Ce~bcrl•;~,.ıı 
yaşma vanyordu. Sı~·dl ~ 
bu kadar ıreç başladıı.;ınıla°, ,,tı . ... 
bir zaman icinde üzerıne ~ilıı'"° 
ağır vazifeleri layıkile ya'd ğilıl> 
,...· iç~ iyice hazırlaunıış : j(1' 

Bu. Ingiltere için de AvttlP (ı' 
de bir felaket oldu. Filhaki~:,1dı~· 
berlayıı politiku lıa~ntın• • ~ı 
tan sonra Başvekil oluncıY"ııaJ.ıl 
dar aradan on dokuz sen• iid 
zaman geçmişti. Fakat bU 11;~ ı• 
det zarfında harici işlerle /,ğl i~ 
meşgul oldu. Kabinede al .,,ıc!' 
vazife, posta ve telgraf ~~y• ,r 
.Ji. Sonra da sıhhat ve ıtlll ı it " 
zırlıklannda bnlundu. feıu ~,o· 
dürüst bir insan olduguod•" ar•• 
servatör partisi mensuplar~ublı'1 

sında büyük itimat ve ınu 
1 

ti 
b 'fııı• ·-' kazanmıştı. Gerek n ı 1 ·ıc<'"-

gerek büyük ÇemberlaYD •'.b•~el 
b. . d 1 ·1 111 

menso 1yetı o ayısı r-, "İ ~ 

Baldvin çekildikten sonra ı9 ·• 
nesinde Başvekil oldu. b,ır 

Mulıafazakiır partinin f~ (ti 
zakiır zümresine mensup :;.1.rt'; 
berlayn İspanya i'inia ın ı. 
anlıyamadL ıtl (f 

Bundan sonra AlmanY•~ .. t• ' 
koslovakyaya karşı girişııgı d•"' 
caviiz hareketinin maııasıııı 
az. anladı. . uY'~ 

iki defa tıyyare ıle ~ii 1 

uçanılı: Bay Bitlerle görtı~• ,ııf. 
ııi!ıayet Çekoslovakyayı f• .••"' 

.ı\)Pı•"' 1 
Bn defa Çeıııberlayn, kurııı'! 

ya karşı bir snlh bloku 1 bili 
uğraştı. Fakat bu, AlınanY•) b,r • 
bütiiıl lmşkulandırurak, c·~i"' : 
layniu giriştiği sivasi 1ı.oııı1 , ~·, 
zanlar tekı:ınmül etmedell d• t• 
keri salıa<ioki lıazrr!ıld•~rıı•"1'; 
mamlanmadan evvel, 

111
1,rt 

Avrupa hakkındaki pro~,.C'~ 
tatbik ebrıeğe karar vcrdı~ 0ııı' i· 
berlayn, sulhu kurtarl08 t'i ıet" 
ille Polony~va o kadar Jı8 .ff~~ 
nal vermişti ki, AlınaJl tı,di 
ıeldijp zaman ric'at edell' 1' ~~ 
en çok korktuğu işi ya,,_• 1, "" 
buriyetinde kaldı: AlmaJl,-
fl harp illin etti. eei'& 

Bundan sonra artık ceıııJ;,ct'' 
uin iktidarı muhafaza ed•Jll il'' 
aşikiÇılı. Bunnnla her• b•~:;lı ~ 
vekil ,sulha ne derece 'o • "',1 
istemediti halde gelip çaı-ı'ba~ 
harebeyi yapmakta o dere•• ,cb'-• 
azim gösterdi. Fakat ın4;~ b;rlııı' 
idame edebilmek için ın~ .;,itl t'( 
lilzımdı. İşçi partisi keıı_ıı;sı,1' i~1r 
bulunduğ-u kabineye ıı:aıı' JJ>>' ~ 
mediğinden Çemberl~yo, 1"1 b~,. 
killii'i Çörçile terkettı. f~j>iıı< ~ 
dan sonra da bir ay ev\'e ır 

dar kabinede kaldı. d ı-<''' ;(, 
Tarih, Çemberla ·ni. • ilJ J 

miz, dürüst ve sulhun ~ıı O~~ 
ğı olmakla beraber, • .,.,o .r 
koruyacağım takdir ederll~~d•".İ' 
devlet adamı olarak ~y ··rıı '/. 
tir. Avrupa tarihinin dö01190;ı ~ 
tasında İnı;liz devlet. ıne: ııı'"Ji" 
sının başında böyle hır ~ ~il t' 
lunması, bütün dünya ,çı 
sizlik olmustur. 

1 

Birimizin ~I 
Hıpl 1.zl ~! 

e-' Denizyolları id•' ~1 
niçin bu kolaylı 

yapmıyor? #' 
.A 4-nrlı 01ı:uyucu~ f'' 
~ N-nZır• V 

zı:ror!ar: . Jı>M' : 
-- Biz .-; ı.ı;raJı!&'~J"". 

rüde Yıolova, Ada, HaJiÇ ısJ<•~ 
larmın lı:a!Jnruı ve gellJl~fllttD lr' 
lerini _ ayp değil ya • b tr ı;J<0l · 
Şlrketi.hayriye yerınde b ~· ,rl 
le İstanbulun yobancısı b,şl>' 
şün.,.,.k Köprücl<- !slt~ıe u:ıf id', 
levhalar koydu. Dcnı<Y0 o'1 

1 

r .. ı taşralı vatıu>da ·•"" ,< / 
koliıyh;; yopmcy<ır' Şir~or 
yed.en ol un rnek tı::ll1 

~· 

' 

l 

• 
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\soN24SAATI 
içindeki ·-._ 

Milli Şef Dil Tarih Coi
rafya fakülteaiadc 

ilk darbeyi 
ltalya yiyecek .. 

Asker gözile 
cepheler 

~etaksasın dün 1 EN SON 
80Ylcdiği nutuk ..... 

\İtalyanlar Epir
de Kalamasa 

kadar cekildiler 

; . .. Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerınden 
aluımıstır.) 

( 1 inci sahifeden devam J 
fesiir ve doçentlerin derıılerini din
lemişler ve seminerlerde meuul 
hulunan talebenin çalışmaları ile 
yakından alakadar olmn~lar ve 
fakiilte kütüphanesini tetkik bu
vunnuşlardır. 

(Başmakaleden deı·am) 
darbenin ilk saflıası. ha•adan ve 
denizden olacaktır. Esasen İtal -
yan donanmasını Adriyatiğe çok
tanberi tıkamış olan İngilizler 
şimdi onun en kuvvetli üç zırhlı
sını ve ağır kruvazörlerini in1ha 
etmişlerdir. Denizaltı ı-e d"tro
yerlerini de her fırsatta bir h:ıyli 
hırpalanu~lardır. Şimdi bütün bü
tün Akdenize hasret çekecek olan 
Italyan donanması Yunan adala
rıııdan ve iislerinden kalkacak o
lan İngiliz hava filoları tarafın -
dan Adri)·atiğin en hücra koJ la -
rmda dabi hirer birer yakalanıp 
imha edilereklerdir. İlah-anlar bn 
yüzden Afrikaya hiç yardım.da bn
lunamıyacaklar ve Afrikadaki 
müstemlekeleri, orduları yardınt
sızlık, iaşesizlik ve malzemesizlik 
yüzünden birer birer düşecek ve
ya teslim olocaktır. On iki adal«r
da da vaziyet bundan baska bir
şey olmıyacaktır. Yine Yunan ada
larından, Giritten, Yunan üsle
rinden kalkacak ol•n kuvvetli ba
va filoları İtalyan ~anayi 1nerkez
lerini, tahassüt muıtakalarını, ınu
vasala r_ollarını, fabrika ve tersa
nelerini imha edecekler ve bu , .•• 
ziyetten İtalyayı hiçbir kuvvet ve 
muka\•cınet kurtaramıyaeaktır. 

CB'ıincı salııfeden det·am l 
, sait bir rnzi\·ete gire· ş buluP"nak 

tadır. Artık bundan sonraki mu -
harebelercn Yunan araz.isinden cı
karak. Arnavutluk topraklarında 
ce~evan edisini bck;i-,. ecci!iz. 

Telhis eden: i\IUAMMEB ALA1UR 

·'.':".~ 14 (A.A.) - At na aı.ınsı DA K 1 K A 
t ·;er: 

·••rrn Vıma ve Hellas ııaze- j --
·. Gıoncra Metaks.?s'ın ALna Molotof busabah 

.es profcsorler toplan • 
~·~ ıl2-, et ı 1 fıkri seferberliği) B } • d 
. . kale eriPCP mevzuu bahse- er JD en 
.;· r. Gaıeıcl - bugün müca· ı 
ı. fikr, seferb«rliğin başlıca hareket etti 

"'r~laca~ını :tabukle müttefik -
ı,,. .~essager d'athenes gazetesi! 

·: ,~alesinrle diğer bütün gaze
'·;ın dt; neşriyatını aksettiriyor 

ıvur k' 
ı .l 

:~ ~ bunun ıcindir ki hükUmet 
· 
1 
bu unsuru seferber etmckte

·n u~te Yine bunun irindir ki bü
'i nıversiteve. fikir alemine da-
{e~heyi teşkil edenlerin fikrini 
ı "l ini yüksek tutmak vazife -
:ı eı:ınektcdır p·.k.r aleminin 

' r "Sı Şair Palamas'ın dediıh gibi 
~ istiklalim'> yaratıcılarını 

na gttirmcs olan ebedi 21 

~
~'\ı?rabını Yunan milletine icir

ır., 

r' 

Berlin 15 (A.A.) - Sovyet Hari
ciye Komiseri Bav Molotof bu sa
bah Berlinden haraket etmistir. 

• 
Berlin 14 (A.A.)- D. N. B. a· 

jansı bildiriyor: Sovyet biiyük el
çisi Skvarbeo Alman hükumeti
nin daveti üzerine Berlinde bulu
nan Halk Komiserleri heyeti reisı 
ve Harieiye Nazırı .Moloıofun şe
refine bir kabul resmi yupmıştır. 
Bu dav4J,tte Hariciye NRzırı Fon 
Ribbentrop, ııarti ve ordtı erkan• 
ve Molotofun mai\"eıi ve elçilik 
erkanı hazır buluıııu~tur. 

:\IOLOT()FUN ZİYAFETİ 
ESNASIDA ~ve Avlonyaya yeni. 

''' V,. - J Nevyork 14 (A.A.)- Düıı gece ,. gucum arı Molotofun Alman ricaline bir zi-
--~tiııa 14 (A. A.) - Yunan yafet verdiği esnada Berline hü -
ıı.. a. kuvvetleri karargahı- I cnnı edilınistir. M.olotokn misa -
""l \ı firleri bu sabah erkenden u.iha -
~y ır tebliğine göre, İngiliz yet bulan alarm işareti'lin .onu-

' 
Burada büyük aıkeri 

harekata intizar 
ediliyor 

Atina: 14: (A.A.) - Epir ın.nta
kasında İtalvln kuvvelleri Kala
mas nehrine kadar ric'at <;t.miş -

!erdir. Bu mıntakada askeri faa • 
Jiyetin artması beklenmektedir. 

lngilizler Berline 
yeni bir hava 

baskını yaptılar 
Londra 14 (A.A.\ - inııiliz hava 

kuvvetleri dün Bcr!'n üzerıne ş:d
detli bir hücumda b'..l:unır.uslar • 
dır. Henüz bir tebliğ nesredilmemis 
olmakla beraber, bir ailnS habe· 
rine göre, alarm isar'?tini.n sonu 
sabah saat ~.20 de ver:lmistir. 

D. N. B. ajansı İnııiliz tayyarele
rinın Alman payıtahtına gırmeğe 
muvaffak olamadığını. yalnız ban
livönün bombardrman edildiğini 
tasdik etmektedir. Ayni aians .bir 
çok yan~ınların çıktığını da bil -
dirmektedir. 

ltf~lr~leri Bari üzerine mu- na kadar SO\·yet bıiyük dçiliği bi-
~r ~~ıyetle neticelenen yeni nasında kalmı.:;larıJır. ı 

ı\ ııcurn yapmı,ı~:dır.. .. lngiliz gazetele-
* Paris 14' (A. A.) - Fransız baş

vekil muavini ve Hariciye naıırı B. 
Laval bugün Parise gelmiştir. 

.~ "' , ·, ... ... ~ - ,, 
' '<lonya'ya da dıger hır hu- • 

~ Yapılmı, ve cephane de- rinin darbe hak-1 Al d 
~id~ alevler içinde kalını!tır· 1 . manya an 
•~ı <;tli infilaklar husule kında tefsirleri l / k ·r. ~11ııı 1,tir. o omotı , va-
f ~doluya petrol tev- Darbelere s~rsemlik t · t ·ı · 
'ltı için bu sabı> hki geçmeden devam gon ge ır ı ıyor 

Al:manvadan cok yakın bir za-
~"l toplantı edil ecck manda 12 lokomotif ve 100 kadar 

'lııu' rot kumpanvalarının Ana - Londra ıı (A.A.)- .Ta) mls• da vagon getirtileccktir, Bu hu -
lt~~a Vapacaklan gaz ve benzin gazetesi bir makalesinde diyor ki: susta ticaret anlasmasına istinaden/ 
'ır ?atının muntazam olması ve •Musolini tıpralıcı bir hafta ge- bir mukavele imzalanmısır. Esasen 
•. 

1
Yere bı'rkac kumpanvaııın bı'r- · · t' Ş" h . ·ı . k anlaşmada Almanvadan 3 milyon Ilı ' çırmış ır. ııp esız mı ıver ~ır e- 428 bin lira kıvmetinde 39 loko • 

t..: al göndermemesi için bu sa- tinin Berlindeki rei.si kendi;inden 
"<tı ff k' ti · · b' b'I" motif ve 2 milvon küsur lira kıv-
~u·· aat on birde tıcaret müdür _ mu\'a a ı) e erının ır ı anço -
"~ilde bir toplantı ,·apılmı.ştır. sunu istiyerek ihtiyatlı bir mü - metinde 118 yük \'e yolcu vagonu 
'"~!er dekkik olan l\folotfa göstermek ar- alınacağı mezkiır bulunmakta idi. 

~ın bu e. nekadar se\ ki yat yapıla- zu ederse i\lusolini şüphesiz daha Ayrıca demir köprüler Ye demir 
·~:... ıçtimada kararlastırılmış- sınkıtılı dakikalar geçirecektir.. volları yedek aksamı da getirile-

''\;ı:ı,lı..'l'E:.REDEN GELE,N, EŞYA Deyli Meyi gazetesi, başınaka - cektir. 
• - lesinde şöyle yazıyor: Di~er taraftan İngilterede Fran-

~,~:"r taraftan _İngiltereden son . •Bahriyemiz sessizce ve tam bir sa kin inşa edilmiş olan bazı !o • 
'tıı rde 50() bin IncrUiz liralık mü- muvaffakiyetle diismana öldürücü komotif ve vagonların memleke-

\ı •.. tııiktarda çelik k~zan, otomo- bir darb~ indirmi,İir. İtalyan filo- timize satılabilece~i bildirilmistir. 
' ·ast..... ' l kl' °'ıkı ıgı, filim. pil, bisiklet ve mo- sunun parçalanması mihver dev- Bu C • ıf de uy~u neörülmüstür. 
1)

1 
et lfıstl.kleri de vardır. !etlerinin kendi harp planlarını --o--

taç lim• .. nındaki te- yeniden tetkike sevkedecektir. Çün idamı istenen k;ltil 
s" kü Bitler 5'.mdiye kadar çekinen k d 
~ !Sat bombalandı ,.e Bcrlindc!<i Rus - Alman müza- a I~ 

1 'ahıre '.( (A.A.) Kalıırede kcrelerinden tevahhn~ eder gibi E>kiden kardeşini öldüren Kazım 
~l'~~ ~diltlidine !:!Öre. İn2iliz tay- o-i)ri:nl"n küçük \'C bitaraf millet- ısminde birbinin yolunu bekliyerek 
·tı<l erı. ;Arnavutlukta Drac lima- leri korkutn1a!~ irin artı~ bu do- Tophanede tabanca ile rildiJren Gülü-

r. '1 Yenıdcu hUcu 11 etn1islerdir. ı nanın:ıya iı;;t!nat ~ eden1iyccektir. zarın n11.!':ıakeıne.,;ine dün agır cezada 
ıt it arı tesisatına, v:ncltre. bir c1ek· Sov~·,.:tler ln~iliz deniz ve hava devam olunnnıştıır. 

t~htralına isabl.!tler ri.nydedil-

1 

ku\ 'c.·tlcrinin derecesini daiına re- Mi..ıddeiuınumi; duru:;>nlü$l e-snasın-
: ıt. 1~avyareler bundan sunra alist hir cepheden nıuhakenıc et- da delirrrek hastar.C"ye kaldırılıın GiJ-
"}.. Ule g 1 l f I n1işlerc:i:.-. Onln1·111 eksperleri Hit- Iüz:ı~n idamını istrmiştır. l\.luhakcıne 
t"'l'l<ık. i ~ c:ıı !~sarın otograf arını ler \"C ~lusolini tarafınd::ın alda - ı. ,.:llınıştır. 
liır. ~ın kesıf uçu !arı -,apmış- tılına~ı hi~bir rnkit kalıııl dnıe - ----00----
t\... nıh~lerdir. Akclcnizin diğer urnn-

b llçük bir köy da ise Marc"ıl Pl'lrn. Fnın'" filo· 
() b r.ıınun tnih,·crc tes.1iın hu,ı•s:.:~ırla 

.\• l'll ardı IJ1 an ed j ı di . iiphcsiz her vnkitkinden zi~·ade 
• ;lla 14 (AA.) _ Umumi cm- mütereddit olacak, Franko, hpan-
, ~~ ~ !1ezaretLnin tebliği: )·anın atisini Akdenizdeki .-.i~·aseti 
:• t !(Ünü dLisrnan hava kuvvet- fiyasko ile nelirdcnmiş bir kom-
·tr.ı Dirde askeri hicbir kıvmeti binezona tevdiden cekinntl"kte de· 

~•n k·· "k b' k"' ·· b b vaın edcctktir. lİiiküıneliruizin 
~ ucu ır ·oyu om ar-. ıı ed , 1 h lk tanı bu sıra,·ı sec;erek Tancayı tah-

'"' 1 ere< siv: a arasında tJ ...... 't .,. . kiın j ... i., herhan"İ bir tcscbhiis 
~ .· <avıata sebebiyet ycrmistir. ~ , 
ı : an .. sa __ rki. Makedon yada bu- ppılacak olursa İngilterenin ha-
~~ ~lkucuk bır schri de lıicoır ne- rckcte goçcrcğini İspanyaya teb-
., ·tı ll'aksızın bo!l'bard•-nan et- liit ••lı:ıiş olması. ('ok takdire de-
lı r. • (:er b:r harekettir. Bıı te~cbbüs bü-
"\tjllay.. ı·ük Britanya i:;k de dostları için 

.. yeniden 500 de bih iik bir te" 'k mahiyetinde -
esir • "ld dir. Britan.v:ı nt~ficti. İtal~·aya kar-

ı\~ n gchrı İ sı ha~!amıs obn hıı s_ori n mües-
a 11 (A.A.) - Bu sabah A- sir han· din, daha ltalyn ı·ediği 

.,, "1 -00 esir rıct ri'miştir. Bu ge- darbenin 'rrscınliğiııdcn kc:ıdi -
'.'' a~ {' :"·ht'sird<'n d ha fl.lz1a ~iııi kı·rtnraı'13011$ iken. ayni ~id-

•rda esir gd!l'r•i bE .ıe~iror. dctle dc\'am eh•ıcsi talebinde bu-
{;_ lunınaktad;r.• 

0nüUü ht!mşireler T aranto bombar-1 

~ kursu k "'~1c1ok1 K ... ııay ııa:t.ıb•kıı ıık dtmanı hak ında 
"'}\ açılan .Gunı...ı..ü Ilastııb ... ·ı- J 1 dd • ı 
" ~t~ > ~IU1' 1 Yll"Ü CV'.C İn m 1 1 ta yan i ıa arı 

/ ., e ık al \:den g ·1ç F~ n-

Ticaret odası mecli-
sine aza seçimi başlıyor 

Şehr n z r'icaıl't 

ıncclı i k~ ını e 
ve Sana;yi , r:h.- · 

ek üzere ir.~ıhap-

nacak \'l' saat 1'4 de li ye k.J.da: ya
pılac.aktır En aljagı 1 ır yıld 111h<.>r şeh-

·inıizde l:ııı· t ea cUu.uıe snhibı olrPaları 
tcapeden tu~car "" sanay cılt•r rt•yleri
ni k ıl'~ınabu ·eklerdi . 

hiikn1~tn1ck lllzını gelir. 
Çürçil A\.'aUl kanıarasına ~en bil" 

yi:zle gelnıi!j ,.c Tnr211tonun bom
bardnııanı hakkındaki İngilil Bah
riye Nezaretinin tebli;!ini o.ku -
duktaıı ~onra bu, •İngiliz halıriyesi 
için l;iitiin diinyanın d~niz vazı
:\fctinrlc akisler bırakacak sanlı bir 
' ' 

ınenkibcdir• dcmistir. 

Berlinde bnlurunakla olan Sov
yet Hariciye Komiseri Molotafla 
görüşmeler devam etmektedir. 
Molotof dün Görinı: ile de uzun 
uzadıya görii~nıüş ve öğle ü.ıcri 
Führerin mümessili tarafından ~e
refine ·verilen bir ziyafetten son
ra, ınüzakerelcrc de~am edilmiş • 
tir. J'llolotofun Bitleri ziyareti dört 
saat sürmüş ve bu ınüddetilı üç 
saatten fazlası müzakerelere has
redihniştir. 

•Ta}WİS• in siyasi muharriri 
Berlin görüşmelerini şöyle tahlil 
ediyor: •Stalin, bütün bututn şim
diye kadar •iipbesiz tesbit edilmiş 
olan ınnalıedeyi imzaya hazırdır. 
Çünkü onun için bu pazarlığın en 
biiviik faydası, Hitleri başka yer
lerde mesgul etmektir. Stalin bu 
vasıtalarla bir iki sene zaman ka
zanınak ünıidindedir. Her iki taraf 
da bngün için ipleri koparmak is
temiyorlar. Bitler Sovyetlerle an
laşıııağa hazırdır. Çiinkii İngilte -
reye taarrnz akim kalmışlır. Bir
le<ik Amerikanın İngiltere~ e yar
dımı artmaktadır. Teslim olacağı 
tahmin edilen Ynnaııistan ita! -
-·~nları durciurmu~tur. Türkiye 
Büyük Britanya ile olan tesanü -
dünii yeniden teyit etmiştir. Ge
neral Franko, nazik, fakat. kat'i 
snrette .'\iman askerlerinin ispan
ya topraklarından geçnıesini red
detınistir. 

Bu işaretler hiç süohesiz Hitleri 
endişeye düşiirmektedir. Hitler 
Sovyetlerle anlaşarak. buna Av -
rupa \'e Asya bloku gibi bir isim 
de takarak, İngiliz mukavemet ru
hunu kırınak istiyor.• 

İTALYAN DONANMASINA 
MÜHİl'\1 BİR DARBE Vl:Ul'LDU 

İngiliz BahJ"i;}·e Nezaretinin bir 
tebliğine göre, 11 - 12 tc~rinisani 
gecesi, İngiliz donannıasına ıncn
sup tayyareler, italvanların Ta -
ranto den'z. iissüne karşt bir hü
cunı yapınıslar, en a~ağı iki, ıuuh-
teuıel surette iiç zırh1ıyı, iki kru
vazör ve iki nıuavin kruvazörü 
ciddi surette hasara 11Dratmışlar
dır. Bu taarruzun ncticc~i dün sa-
bah yapılan keşiflerle ve fotoğ • 
raflarla tesbit edilmiştir. Littorio 
sınıfından bir zırhlının ön gi.lver
tesi sn i,.f11e saplanmış. i~ke1c ta
rafına ;\:atmtiijılır. · 

Kavur sınıfından b;r zırhlı ka
raya oturmuştur. Bn geminin ı!c 
arka tarafı top tareti de dahil ol
ınak ih~ere suya göır.Hlmilştür. Bu 
zırhlı ı..1U chemmİJclli surette is
kele tarafına yatmıştır. Kat'i su
rette tesbit edilememekle beraber, 
yine Kavur sınıfından bir zırhlı
nın ciddi surette hasara uğradtğı 
zannedilmektedir. 

İç liınanda da iki kruvazör yana 
vatn1ıs vaziyettedir. İki muavin 
krm·azör arka taraflarından suya 
batmıslardır. 

Bn İngiliz mu\'affakiyetiııden 
sonra, italyanlarııı mües~ir su -
rette kullanabilecekleri }'alnız iiç 
zırhlıları kalmış addedilmektedir. 

Bu harekatta iki İngiliz tayya
resi geri dön:nen1iştir. 

ÜC İTALYAN İAŞE GEMİSİ 
BATIRILOI 

İngiliz Amirallik dairesinin teb
liğine göre hafif kuvvetlere men
sııp bir İngiliz deniz filosu Otrıi'n
to kanalı dahilinde iki destroyerin 
refakatinde bulunan dört İtal.van 
iaşe va11urunu ,·akalaıııı~1ardır. 
Vapurlardan biri derhal, diğer i
kisi de ıni.iteakiben batırılnu~lar
dır. Dördt.incii vapur da ha!toıara uğ
ramıssa da. knrtulınağa muvaffak 
olnııı~tıır. Kafile~ e refakat eden 
iki destroyer, duntan perdesine 
sığınarak bütün sür'atlerile kaç • 
mı•larsa da. bın1lardan birinin ha· 
sara u:"::radığı zann<."dilnıektedir. 
YUr\ANİSTA. 'DA :\fl'HARF.BE 

VAZİYETİ 
Son Yııııan tehliğine göre, Pin

dos mıntakasıııdan alınan İtalyan 
esirlerinin miktan gittikçe art • 
maktadır. :\Iuhtelif noktalardan 
ele geririlen İtal)·an yaralılarının. 
miktarı 150 yi bnlınuşlıır. Yunan· 
lılar harı> ınalL.emesi iğtinnmına 
devam ediyorlar. Ynnan askerleri 
iki alay sancağı da almışlardır. 

İtalyan leblij'..'İne göre, Görice 
nııntakasında topçu ve devriye fa
aliyeti olmnştur. Epir hududu • 
nun ötesinde Yunanlıların İtalyan 
mevzilerine yaklallJnıık hususua
daki te~ebbiisleri tardedilmiştir. 

Milli Sef, fakültenin arkeoloji 
enstitüsünde Ankara civarında ya
pılan son kazıların neticeleri hak
kında verilen izahatı dinlemişler, 
milli tarihimizin aydınlanması hu
susunda fakülteye diişen ,·azife -
!erin ehemmiyetine i'lat'el buyur
muslardır. 

Coğrafya eruıtitüsünde milli kis
vesile Türkiye eoğrafyas.ını vücn
de getirmenin kat'i lüzumu üze -
rinde duran Milli Şef, enstitü:r.e 
değerli çalısına direktifleri ver • 
mistir. 
Yaşıyan diller. klasik diller ve 

felsefe enstitülerinde, Milli Şefi • 
ıniz kütüphanelerin tertibinden 
memnun olmuşlar, tıılebcnin ki -
t~p ve not ihtiyarları üzerinde du
rarak, ilmi neşriyatın çoğaltılma
sını emir bnvurmuşlardır. Reisi -
eumhnr, Türk dil ve edebiyatı en~ 
titüsiinün bilhassa Tiirk gramerı 
üzerindeki çalıs111alarile alakadar 
olmuslar, okullarda okutulacak 
granıer kitaplarının en kısa bir za
manda bazırlaııınası ar'Zusunu iz
har eylemislerdir. . 
Reisituınhurun bu ziyaretlerı 

dörl saat kadar devam etmi tir. 

Hüviyetleri belli olmı
yan 8 ceset 
( 1 iııci sahifeden devam j 

- Eskiden herhangi bir cina -
)·ete kurban giden bir adamın 
cesedini nıorga vermeuıek i(in ai
lesi, hakkıııın kaybolmasını bile 
göze alırdı. Şimdi halk en ufak bir 
~iiphe üzerine adliyeye müracaat 
ederek tetkikatı bizzat istemekte

dir. 
Tıhbıadli mü~emizin hüvi -

, eti anlasılarnıyan ve yahut zabı
taca bir müddet saklanması liızım 
gelen cesetleri mnha[aza etmek 
irin bir de soğuklıava tertibatı 
vardır. Geçen yıl burada 8 ceset 
n1uhafaza olunınuş ve bun1arın 
Iıüvi)·etleri anlaşılamadan e:öınül
milştür. 8 öliiyü arıyan olnıanıış

tır. 

--o-

Almanya Petenle 
birliği yapmak 

istemiyor 

. 
iŞ 

( 1 incı sahifeden c!eı·am ) 
sanın Peten hükumeti tarafın
dan verilen son idari karar ... 
!arı kabule mütemayil olma
dıgını ilk defa olarak kabul 
ve teslim etmektedir. Bn ha
bere göre, 11a7.iler, Berlinde 
Fransız - Alnıan uzlaşmasmın 
,.e Hi ti erle Peten ve Lav al a
rasındaki görüsmeler esnasın
da taswvur edildiği veçhile 
bir teşriki mesai başlangıcı -
nın Fransız nıi1letinin ınütte
hit tasvibine nıazhar o1nıadı
:"::ını resmen beyan ~tınekle -
dirler. 

Alman hükumeti. Lavalin 
bövle bir teşriki ınesai li.izu
mnna Fransız halkını iknaa 
muvaffak olnp olamıyacağuıı 
yakından takip etmektedir. 

nutukla askeri kuvvetlerin sefer

herliğinin tamamlandığını, ~imdi 
sıranın manevi kuvvetlerin sefer
berliğine geldiğini söylemiştir. 

Kalıireden ı:elen haberlere göre 
;\1ısırın her tarafında Ynnanlılar 
orduya göııülhi kaydedilmekte -
dir. Bu göniillülerin adedi o kadar 
eoktnr ki, bnnlardan birkaç fırka 
teşkil ebnek mümkün olacaktır. 
Sudanda Ynnanlılardan be, bin 
göniillü kaydedilmi~tir. Hartwn
da bulunan Yunanlılar da Yuna
ni5tan ve İngiltere lehinde niima
,·islerde bulnnmn5lardır. 
• iNGİLTEREYE TAYYARE 
TESLİMATI DEVAM EDİYOR 
Va~inglondan ı:elen lıaherlere 

göre, İngiltereye gönderilmek ü-
zere şimdiye kadar Kanadaya 1748 
tayyare teslim edilmi~tir. Bunla
rın 948 i bombardıman tanaresi
dir. Diğer birçok Amerikan tay
yare fabrikaları da teslimatta bn
lunmağa devanı ediyorlar. 

"'-'"' ları. n t(!V ı, t ra f-
. t 16 da k .. Pp ıı ı n-

. ~:~!ttı.r Kur uc bL dev ı
... ~n l...

1 un , :ıy.._ !a ın i nl ni 
, ~!lav :'l A' ye Yucey 11, Leyi~ 
t · t A u , re t s :ıa

. b-3 z.>evıl, Fe• ı ye. P. -·Yr 

Roma Pirm ( A A. ı Stefani a
Jansı bildiri~·or: i.nı:illere Ba.'jve 
kili, velev bir gun if;in olsun İn· 
gilteredc \'e ba~k;ı \erlerde ma -
sal arı hala dinlc!nek istiyenlere 
Tarantonun 10-1~ guesi yapılan 
b ' •dıma ın ita!~ un Cilosunu 
r ce ·,.ati • 1 1 ıni \ermek 

Eğ('r İngiliz cfki'trı unıuıniye -
sine caburak nikbinlik şiringas1 
vann::ak liiıuınu olnıasaydı Çörçil 
12 sontesrin tarihli ve 158 numa
ralı İtal;..·an resıni tc)Jliğini mil· 
talea etmek gibi ir;idai bir ihtiyat 
gösterirdi. Bıı tebliğde •yalnız bir 
harp ~cn1hdnin ağır hasara uğra
dığı bildiriliyor ve lıi~ zayiat ol
madığı, ila\'e ediliyordu. Çörçilin 
ta~avvur cttii:i gihi bir ~·ığın ge
mi malıvedilntl,~ o~a~·dı pek tabii
dir ki bir~ok da telefat olurdu, me
ğer ki İtal:van harp gemilerinde 
mi.irettcbat bulunınasın. 

İlalyaıı tayyareleri Pind-Os ııun
takasında Yunan me\'zilerini bom
bardıman etmişlerdir. Berat ci -
varında bir İngiliz tayyaresi dü
§Üriilmiiştür. 

Yunan tebliğine göre, İtalyan -
lar Görice mıntakasında mukabil 
t3arruza kalkınışlaraa da, Yunan
lılar bu bölg<•de mühim sevkul -
eev~i bazı noktaları zaptetmişler -
dir. 

ROMA?lo-YADAKİ ZELZELE 
Pazar sabahı Romanyada vukna 

gelen zelzele hakkında son gelea 
tafsilita göre, Pancin şehri adeta 
yerleyeksan bir bale gel~tir. 

Foksani şehri de asal:'ı ynkarı ay
ni akıbete uğramıştır. Bükreş zel
zelenin merkezi oldu.,. halde bu
rada yıkıfan Karlton otelinin al
tından çıkuılan 260 ölüden ve 
ı;ehrin diğer noktalarıoıla altınq 

kadar ölüden ba•ka zayiat olına
mı~tır. Bükre,te ilç ,.fa kadar bi
na yıkılmıştır. Diiıı gece Biik eş
te yrniden iki iddelli zcl le ol• 
n1 sa ~ hn ar , .. ~et .r. 

Oı, l\tcı \v el,~ ıve, 
• 'l 

ı:ı-, 1 ,.,,, .... de, B , Su-
.. ,~ na• l.. 

'"1 
mt.t p ı:ö-

en c' r'cll.. r Lır ahtckarl;,;a 
t cd 

\ 

.,ula 

H·c süohe vok ki za, ıanı gel
digı ' 1h t C~:ril İngiliz .xıh•ive 
ne_.;.ı.. ctınin &...~.llilra hayret ver1 ci 
idrliaları~·n val•~ını ıı6rc~ekt r. 
E er rı. .ı ıa-:-ebe VJ.lan t 1 lcrle 
k lu .,. .. .,,. d 1 zır 

ı f ri r •• n ade<.tı savılam:ızdL _ 
Yunoıı L ,vel.ili Metoko «S. A· 

tina . i rs; c de - : ' ·· .!i hr 

Bu tahribatı belki de 1941 in yaz 
aylarında Afrikada, Filistin ve 
Mısırda serbest kalacak İngiliz or
dularından da i•tiafde edilmek 
üzere bir ihraç harekeli taki9 ede
cek ve Almanyaya karşı ilk İngi
liz kara ceııhesi İtalyada kurula -
cak ve on binlerce tayyare ve 
zırhlı vasıtanın yardın"ı ile bu 
ce11Jıe At rupada denıokrasi1erin 
zaferi yolnnu açacaktır. İhtimal 
zafer çok kolay olacak, çiinkii uzı
yan harp. artan sefalet demokra
sinin taarruzu karşısındaki muka
vemeti daha evvelden ~özınü~. in
bilfil ettirmiş ve sullın bekler hale 
sokmuş bulunacaktır. 

ETEl\I İZZET BE!NCE 

2 Muhtekir 
• 

pazencı 

Dün şehrimizde vakalandıklan
nı haber \'erdiğimiz muhtekirler -
den Yako ile Rifatin muhakeme -

Ilalyanlar cenupta. Epir ın ııta
kasında da 23 kilo:-:ı ·trc kadar ilcr 
!edikleri arazidoıı gcrilcmislcrdir. 
İtalvanların lıududur bcris;r<lc 11 
kilometredeki Kalamnsta t tı.. m:U 
i: ·H'cekkri zannedilebilir. 

Netice ~udur ki, İlalvanbr ce
nupta bir miktar arazıvi elk nele. 
bulunduru\'Orlarsa da. şimal e bu 
na mukabil havli arazivi ellerindea 
çıkarmıs vazivett0d:rkr . 

İki haftalık muharebe bilt'l~ 
ist,la kuv,·etlerı leh ne hiçbir şev 
kaybetmemi• ı..:r. --Hamburg harabe 

halinde 
( 1 ıııri salıif0den dc•·am J 

devam imkanı olmadıilını tes 
liın mecburiyetinde kalmakla • 
dırlar. Zira tahrioten kur 
tulan fabrikalar. sar'.<i Prusva ile 
Polonrn,·a nakletme!: zaruretini 
hissetmis!erd:r. Her gün bu sehir
dekı issizlerin arlPd' ...,-ütcnıadiveo 
artarak J..ır bucuk n1ilvona vurmıı 
tLr. 

Yeni haberler Aimanvan n er 
büyük tezgahları olan Blohm vt 
Voss tez.ııahlarınııı aın hasara uf! 
radıi!ını teyit eykmcktl'dir. İn°. 
edilmekte olan l'.l'mı'er paruı ııar 
ça edılmis. sun zamanlarda taı·ya~ 
imaline tahsis edilmis olan kısım-
lar da ta!.rip cdiLııislir. 

Elbe'nin öbür kıvısında Almat> 
yanın en büyük rır-Lati yağ fabri
kasından bueün baki kalan va!nıı. 
kirecli dört duvardır. Otomobil d. 
la;iktleri irEll eden Föniks fabrı
kaları vrkılmıs ve muazzam Rhcna 
nıa Ossal! tasfiye fabrikaları rok 
gen is hasarlara rr..:ı.ruz kalrr- ,.tır. 
Muazzam mevva ve sebze han{!ar
lan tahrip edilmistir. Sıra sıra An
trepolar catısız ve ku \hın• lmaz tıal 
dedir. Yarılmıs rıhtımlar su va sap.lı 
durmaktadır 

Bu ka<lar tahribata rağmen, bü
tün raporlar hamburgdaki lıasa -
ratın münhasıran doklarda ye sa
nayi mahallelerinde oldugunıı ~ 
yanda mütte(ikdirlcr 

!Çocuk al~emacıla.r 
!eri dün aksam asliye 4 üncü ce- ( 1 inci •a" ·(eden devam J 

lunua yapılan bir telt~ie bu suçt.aa. 
zada neticelend.irilm.iştjr, İ~--parta- dolayı fAlkazar> ıineınası E>ahibt İr:
dan mal almak üzere ş<"hriınize ıze- zet Cernıılt ile ~Ş1k1o sinema,.1 .s.ahıbl 

len tüccar Ahmet, Yenloo.stane ha,.;.~arında ta?ıt tu. lü ak kanun! tol· 

caddesinde Aşirefendi hanında ma- kibJta başlanınışlır Dii..er t:.ı.rart .... '"! yı
nifatura tüccarı Rifatın dükka " / ne dıin ,." bu sab"hk• tel!ijlcr~e Çor
nına ~itmiş Ye tezgahtar Yako ile Ju 33, l\laltepe ıı Karı.ı 36, Kartal 

. . . . 37, lzmit 7, Çatalca 105, Uzunkopr>J 11, 
Rifat 40 kurusa verıhnesı ıçabedenı Susığnlık 7, :'.Lıltcpc 79 pliıkalı oıo . .,. 
uazer lerin bir kısmını 75 ve bir 1 bi..i.lerin ae I: lınbul ;;.elcdiyesıue .._ayw 
kısmını da 80 kuruştan ·verip 42 d_~ttırilrnedıglnden y!.tkaları alın1p ~·y

kurustan satmıslar eibi sahte fa- ı r~ıseferde!~ ne: olunrıuşlar~ıı. ı llk
tura tanzim edecekleri · Ahmed l lal raddesındc _4 nuıı.a~.:ıh '.\ıeh ci ve 

.. . . ru e Fcrruhun fu·ınınd;ı 19 kilo c.~ ık (•k-
soyleınışlerdır. Ahmet buna razı ! .,ek bulunı~uş, 1Jsi:udaıua ıı .. k,~ 1 ıyt!
olmus ı;tibi görünr'rf>k poL .. se ı:!itmis 1 tiırılLye cadı.:.•" inrlc K.J<lrınln tu·ı ın
ve 9 top için 300 liranın numaraları 

1 
a !SG k•lo •·ksfü ek ek .. usade• e ,. 

zaptolunarak bir cürmünıe~hut da lunmu~lur 
tertip cdilınistir. Deyoı:lunda .J.lJ;lıkıxız.,r nd.ı 1t1 nu-

1 
maralı k;;ır-ap Na.;:.ır ıı"ır et diyC' n ın

Muhakeme, Rifatı 500 lira para d:ı eti sattığınd:ın, Kalyoncukull gtııı-
cezasile Kavseriye iki yıl süre-üne da 6 nun ada bakk;Jl Hri!:i.to pishKl " 
Yakoyu da yasının kücük1üğ-ünd.en Ha nlabaşında 23 n Jm .... nıchı. kıır>J kab
l yıl sürı(Ün \'e 333 lira 30 kurll!i \veci Artin "ıahlüt kahve sattıtmda>ı 
para cezasına mahklım etmi~tir. cezalandır.1J:ıı.1şlardır. 

• 

Bu akşam SARA V Sineması 
TYRONE POWER - SONİA HENNIE 

tarafından yaro1tılan cıanr.h Vt.> kili 

KARLAR AL TINDA 
Muazzam filmd~ icnt edilf"n \•e Art'erikanın her tar.ıf nda rnğbet gören 

Yeni BACK T0 BACK dan • ıı takdim ediyor TYRO:-IE POwER'in BÜYÜK 
CAZ'ından sonra yar::ı.ttğı en mük.emnel filmdir 

Asr1 zarafetlf'r1e göz kan1;ı§tJran .uks ve fe\ k3 Jde eğlencelerle dolu gL. 
:r.el kadınlar .. .Şarkı. Dans. Tangolar ve Caz filmidi 

İIAveten: l· .. OKS JlIRNAL bu akşam için yerlerinizi evvelden aldJ, ınrz 

• 
Hakiki bir tiryaki için, alıştığı sigara ne ııe •• 

ağzının tadını bilenler için de: 

HACI BEKİR ŞEKERi ODUR. 

Ali Muhitti&ı Hacı Bekir 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyo!!:lu, Karakôy. KadıJ..öy 

Toptan sipariş iç in tcnzilıit :yapıhr. 
Babçekapı. htanbul Hacı Be kir Ticarethanesinin !\Ierkeıine 

müraraat cdilm esi rica olunur. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldı

rılması hakkında ilan 
Güm{lş yüz kunışlukl>t. ın yerine gümUş bir liralıklar darp ve rıiyıs:ı.,..-a 

it.Mi miktarda çıkarılmış olduL.-un:lan gü üs yüz ku~ tl:IE:larm "31 iki.n~ 
DWI 1941 tarihlnden soı ra '"'davül len k~ 1dınl~ası kararl.J.ftı.rılmıltır. .1 
Gün~ yüz lrurJş\1 kl1r l sub3t 1941 •..ır.ıhinden itibaren arWc "\ed.G.t"""~i. •t l• 

vecek ve ancak yt....!UZ ma...: ı iıklarıle 1.. umhwıyet ı:nerk:ıu baDkMl ;ubalar C!3 
kabul edllebileeelı:tir. Elınde cıımaş :nıa lcoJru~lıık '>uluıumlanıı l>'lııJnt ""'• 
oandt':larlle C ,..ı .. ~t -n .ık - b"1'l<ası " .~!erine ttl> · e~ • 
olunur 
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MAZON MEYVft TUZU 
Müferrih Ye midevidir 

1N118 l Z, H 1I1MS11L11, MI D ( BU l l I T 1 te B Ol O 1 L U G U H Dl, B l R S l l 
T ( M BE l l i G 1 R o E, M 1 o ( E 1 s l L 11 '' ' l 11 l l A B 1 H o A emniyetl:!i~~İ~r. 
Mide ve &nalı.lan temisler, alıftırmaıı Te yormaa. HAZON iırim Te HOROS marka11aa dikkat, 

Yazan: l•lıenıler F. SERT ELLi Na. 29 

Talat bey: "Mah~ut Şevket talihli bir adam 
olsaydı, dedi, Topal Tevfik gibi bir habisin 

kurşunile ölüp gitmezdi!,, 
(İttihat ve Terakki) artık millet 

ve memleket işlerini dii$Ünecek 
balöe dto.ılıldi. Onlar, hültimıete sa· 
hip obnaktan başka bir şev dlişün
ımlvor. düşürunek istemiyordu. 

L;te. (İttihat ve Terakki) her 
ııevdcn önce bu hatasile, bu sakat 
ıorü~ile halk>.n j!(iz~n dü:nıüs· 

Serez mt"b'u5larından Miıhat 
Şiikrii Bey 

(Bilfıhare İttihat ve Terakki 
katibi umumisi) 

tü. Ne yazık ki. ittihatçılar, ken -
disinden birçok sevler bekleyen 
lıüy\lk bir milletin kendi arkasın
dan ıcldi/ıini l[Ördiiı?ü halde. bu 
kuvvetten istifade etmek careleri
ni arayıp bulamıyacak kadar ııaf
lete düsmüstü. 

Ve mıllet, o tarihte kendi kendi
lerini aldatıp duran ittihatçılardan 1 
tamamjle yüz cevirdi. 

..... 
Mahmut Şevket Paşanın 

istifası ve meclisin 
dağılması 

O devirde Mahmut Şevket paşa 
akvhınde bir cereyan başladıiiını 
ve bu cereyanın ııünden eüne ııe
nıslt'<lıi?ifıi sövliven Selanik va -
tisi Hüseyin Kazım Bey, bu mese
le üzerinde ehemmiyetle duruyor 1 
ve hatıralarında şöyle kaydediyor: 

•Bu cereyanın başladı~ıru, ilk 
~nkrdc hepimh biliyorduk. Hatta 
ben ,bundan pek erken haberdar 
olmuş ve Talat Beyin nazarı dik -
htini celbetmistim. O devirde vüz 
110,teren 'bu muhalif cereyanlar 
mer.'eket i<;in bir felaket teşkil 
edPbil'rdi. Zaten Balkan harbi sı
ralarında kıymetli za·bitlerimizin 
~ref ve havsivellerile az mı uv -
nanmıstı! Makedonyada bir takım 
Arnavut wbitlerin Arnavut asi -
krle birleşerek Osmanlı askerli -
tinin havsivetini 'P8vimal ettikten 
sonra. Mahmut Şevket pasa isti
faya mecbur oluyordu. 

mıs olduiu bir eberivrie istinat 
edebilir amma; meclia, millete is
tinat edemez. Cünkü o. milleti de
i!il, valnız (ittihat ve Teralii) vi 
temsil ediyor.• .• 

Dem isti. 
Aradan pek az zaman ırecn:ıişti 

ki, ·bu acı ve müthiş hükmün, isa
beti ırörüldü ve meclisi meb'usan 
Gazi Muhtar pasa kabinesinin bir 
ovunile altüst oldu. 

Meclis kapanırken maliye nazın 
Cavit Bevin söylediği uzun nutuk 
da !!ürüllüve eitmişti. Nutuk hiç 
bir tarafta ufacık bir iğbirar ve 
infiali, kücük bir hareketi bile da
vet etmemitsi. Yalnız ufacık bir 
adam, genis bir bosluk alemine kar
sı atıp tutmus. l?liya ki meb'us e
fendilerin hissivatına tercüman 
olmustu'. Zavallı. kımi kime mü
dafaa ettii!inin kendi de farkında 
deitildi. Bu hadise bana daiına su 
fıkrayı hatırlatır: 

Kusun biri vaktile bir kiliseye 
c1rip saraph ekm{"ktcn vemis .. ve 
kaçacağı zaman hacın üstüne ko
nup terskmis. Papaz da kuşun ba
caiiından tutup: - Behey hayvan! 
Müslüman kuşu isen. haram oldu
iıunu bildiğin halde neden saraplı 
ekmekten v<'din? Hıristivan koşu 
isen nic!n haça tersledin? demis ve 
baca(?:ını cekio avırmıs. 

Mademki bir tehdit karşısında 
da(!1lmak zaruri ve çaresiz idİ'. "Ca
\•ide neden saatlerce atesler pÜs -
kürtül<lü? Mademki meclis. hak ve 
kanun hila.!ında dağıtılmak iste -
niliyordu; bu dPrece karıraşalı.klara 
ne lüzum vardı? 

Çünkü bunu yapmakla, birçok 
kimseler. yaptı~ı suiistimallerden, 
memlekete ve millete karşı irtikap 
ettilii .eayri kabili af hatalardan 
kurtulmanın ve bir takım ifratı:ıer
verliklerden istifade etmenin· vo
hınu bulmuşlardı.> 

/ 

Hasıl Mahmut Şevket paşa ıvı 
bir asker, zekj bir kumandan ol
makla beraber, daimi bir aciz ve 
tereddüt İçinde vasardı .. Kararsız
dı. ürkekti. 
Dostlarımdan birinin de sordui(u 

ııib}: 
- İvi amma, böyle kararsız, ür

kek bir kumandan nasıl oldu da 
Rurneliden İstanbula vürüven bir 
hareket ordusunun basına 1!eçe -
bildi? 

Sualini siz okuvucularun da so
rabilirsiniz. 

Buna verilecek cevap ıravet ba
sittır, Size derhal derim ki: 

(De.nmı var) 

Manifatura ve 
Tuhafiyeciler 

Mii.!tahdemini Cemiııetinden: 

Istanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Ba.zinei maliyenin Hatice BellaAdan olan alaaığı•m temmi is
fifa&ı için buine namına merlıun lmluııan ve tamamına Yfllllinli liç 
elıılivu.kuf tarafındaa (3110) lirı. kıymet takdir edilmiş olan Mircün
de Mirgün caddrııiude ve Yauikalfa 10kak eski 48, 10 yeıü 72, 10/l 
numaralar ile ıımrakkanı olnp Jıir tarafı Aziz İzzetpaşa sahilhanesi 
bebçesi, bir iarafı Nc.-cmcttiıı saloilhane ve bahçesi ve bir tarafı 
ki.lise •ukağı ve tarafı nbii tarikiam ile mahdut bir sahilhane ar
ııasilc bir tarafı tarikihas, biY tarafı Mek.tep sokağı ve tarafeyni Ki
lise •okağı ile mahdut maabahçe ahır mahallinin üçde bir hissesi
ıırin açık ,arttırma ile pRraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

EVSAFI 
SehiUıane: Mirgiinde Mirgün caddesi ve Yanikalfa sokokla

nndaıı numarn alan bu gayrimenkul Yanikalfa sokağının yüksek 
tes,·iyede olma&.ından ~eri, s.ed duvarlarla de-nize kadar jnmektedir 
ve bu sokaklardan duvarla hyrılnuştır. İçinde meyvalı ve m·eyvasız 
muhtelif ~ğaçlar 'ardır. İ~bıı sahilhane eskiden yıkılmış olup hakn 
tcn~cı duvarlarının cnkdzı n>e\·cuttur. Başkaca tesisat yoktur. 

;\J:uabahçe ahır mahalli: l\!raf bazı aksamı yıkılmı~. taş duvarla 
ÇLwilmiş ve içinde iislii kısmrn kırık kiremit \'e kısmen de oluklu 
YÇ ile örtülü hir oda nbır h~ladan ibaret harap bir binayı müş
temildir. Baht;.,edc muhıc::Hf ağaçlar ve harap bir tonoz vardır. 

Tapu kayciıııa gi>rc (.!IJO) metre murabbaıdır. 
~bu g:ıyrinıcnkuı a~:ığıda gösterilen şerait dairesinde satılığa 

ç1karıl1111ştır. 
1- İsbu gavrimcnkulün art! ırma şartnamesi 15/11/940 tarihin 

den itibare11 38/1~65 numara ile i stanbul Dördüncü İcra dairesinin 
muayyen numara~n1da he:rkesin görebilmesi için açıktır. İlinda ya· 

sılı olanlardan fazla malı'.ımat almak istiyenler, işbu şartnameye 
ve 38/1565 dosya numarasi]e mem tJrjyetimize müraca:ıt etmcHdir. 

2- Arttırmaya ıştirak için yuluırıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi baçuğu uishctinde pey veya milli bi= bankaoın teminat mek
tubu tevdi edılcrektir. (Madde 124) 

3- İpotek sahilıi alarak.lılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
're i.nasrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren on beş 
gün içinde evrakı mibhılelerile birlikte memuriyctimize bildirme
leri icap eder. Aksi haldl' hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
.atış bedelinin paylaşma'1ndan hariç kalırlar. 

4- Gösterill'n günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart
namesini okuınuş '\iC lüzumlu malUmatı almış ve bun]arı tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar, 

l>- Gayrimenkul 5/12/946 tarihine müsadif Perşembe günü saat 

14 den 16 ya kat1or İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa 
bağırıldıktan •onra en çok arttırana ihale .edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymelın yüzde yetmis beşini bulmaz veya satış 
istiyenin alacagına hichP.nı ulan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
bualarıu bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmu
uııdan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üuıe arttırma lO ı:iin daha temdit edilerek 16/12/940 tarihine mü

sadit Pa~arle'i ıciinü snat 14 den 16 ya kadar lstanhul Dördüncü 
İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan dıi;er alakahlarm bu gayrimenkul ile lemin edilmiş 
ııla<:akları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin 
yüzde yctmi~ bc~ini tutmak prtile en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel dde cdılmezse ihale y:ıpılmaz ve satış 2280 numa
ralı kanuna tcviikan geri bırakılır. 

6- GaJ rimcnkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içimle parayı vermezse ihale kararı !esholunarak 
kendisinden ev\Cl en yiiksck teklifte bulunan kimse arzelmiş ol
duğu bedelle alıı·.~a razı olursa ona, razı olmaz veya bıılunmR7.S8 
Jıenıeıı 7 ı:ün ıniiddrtle arttırmaya çıkarılıp en çok arthrana 
ihale edilir. İki ihale ara•ındaki fark v~ ı:e(en günler için yiizde 
beşten hesap olunacak Iaiz ve diğer Z:ırarlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın nıcmuri~·ctimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7- Alıcı arttırma lıeıleH haridnde olarak yalnız tapu ferağ 
barcını. yirıni senelik \.'akıf taviz 'bedelini ve ihale karar pullarını 
veruacğ-c rnec·burrll•r. 

Müterakim ,·c-rgiler, tenvirat ve tanzifat 'c dclliılil e resminden 
müte\·ellit otledİ3-C rüsun1u ve müferakjm vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp artı,rnıa bedelinden tenzil olunur. İşbu ga)rimenkul yu
karıda gösterilen tarihte lstanbul Dördün<Ü İcr~ memurluğu oda
sında işbu ıhln ,.e gösteril~n arttırma şartııam~i dairesinde satıla· 

Hükumetin, hem de meclisi nıeb
usanda tamamına vakm bir ek -
ııeri;ete davandıfrı halde aeiz ve 
zfıfı. kararsızlığı ve tereddüdü bir 
'kere daha ırörülmüstü. O sırada 
Avrupa gazetelerinden bazılarının 
muhabirleri Arnavutluiıa ıritmek 
üzere S!'laniğe ı?elmişler ve beni 
zıvaret etır.islerdi. 

Senelik ko~emiz 17 ıkincites
rin 940 tarihine tesadüf eden pazar 
J!ÜnÜ saat 10 da akt<'dılecei!in.den 
azalarımızın avni ıtün ve saatte 
hüviyet varakalarile Beyoğlu, Sa
kızağacı, 2 No. lu apartımanın 1 
numaralı merkezinde bulunmaları-
nı dileriz. ..ıaımm•••ım•••••••••ıaımm••••••••• 

caiı iloio olunu~. 

:ıtUZNA'.MEİ MÜZAKERAT: 

ikinci • 
ıcra me-

murluğundan 
(lstanbul) 

IGalatada Havyar Hanın· 
da 89 No. da Lağopolos 
Yani ve Ömer Abit Ha
nında 1 No. da Kostantin 

Silimidis'e: 
Alacaklı hazine tarafından ibraz 

edilen İstanbul 4 üncü hukuk mah
kemesinin 15/7/938 tarih ve 938/ 
976 No. lu ilamina istinaden 1170 
lira 3~ kurusun maa ·masraf ve 
saire tahsili baklandaki 7 /"2/9"39 
tarihli ta1<iP talebi üzerine ikamet
efilıınıza gönderilen icra emirlerj
ne verilen mesruhata nazaran ika
metıriıhınızın meçhul olduğu an -
lası.J.makla .cra hi'ıkimlii(ince ;cra 
emrinin bir ay müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğun
dan tarihi ilandan ibbaren mezkur 
müddet zarfında icranın ı?cri bıra
kılması hakkında ait oldu[(u mah
kemeden b:r karar ııetirilm<'dii!i 
takdirde cebri icra yapılacağı ve 
mal beyanında bulunulmadığı tak
dirde icra ifl:ıs kanununun G7 ve 
337 inci maddelerinin hükmü tat
bik e<lilcctiti cihetle 39/820 No. lu 
icra en1rin.n tcbli(?i makamına ka
im olmak üzere ilanen tebliğ olu- • 
nur. 39/820 

F üh Jh 
3 

., ., h k k • -. -. -1 Vatanda anaya huzur, y.lVMJYA "flbh:ıt verm~e badlm ye,:\nf' 
a su uncu u ıı h;ıkımlı -

ğinden:. . .. j Türk Müsta!ızaratı Ç'.AP A MARKA' Jıf 
Sanguzel Balıpaşa Camıışerı! soknk 

57 numaralı hanede mu.kim ıken 15/10/ Bqiktq: ÇAPAMARKA Tarihi Tesisi 1915 
940 tarihinde vefat eden Hnfız 1.'Iehme-
din ililn tarihinden itib;?ren oıJacak ve 
borçlularının bir ay ve iddiayı veraset 
edenlerinin ür ay içinde mahkeme -
ınize müracaatları lüzumu ilıln olunur. 

940/93 T. 
- ----

Beyoğlu Kazasındaki 
Sems k.lübüniin alelade umumi 

loplanhsı 

Bevoi!!u İstiklal caddesi 
Lüksenbur~ aparbman 108/5 No. 

Sems kulobümüzü.n üyeleri gelecek: 

17 ikinciteşdn 1940 tarihinde saat 15 de 
dairesinde i.ktcdi1ecek ale1;ide umumi 

toplantıda hazır bulunmaları ricn olu
nur. 

Heveti İdare 
RUZNAME 

1) 19 ikinc:iteşrin 1939 tarihli alelade' 
umumt toplantının zabıtnamesinin 

kıraati. 

2) Ku1übLn umumi durunJu hak -
landaki rapor ve 1939/1940 mali yıllık 
hcsa1..ı.lh. 

3) 1940/1941 senesi bütçesinin tasvibi 
4) Halihaı.ır maH 71Iı hi:ıkkır1daki 

kontrol heyetinin raporu. 
5) N~nınamenin 5 inci maddesi 

miıcibinct kuliıp azalarının \lt.ı C:lt'k -

l~ri senelik aidatının tesbiti. 
6) Muhtelif teklifler. 

Tekirdağ Vakıflar İdaresinden : 
Beher 
kental 
kuru~ 

20 
20 
20 
25 
25 
2.5 
2.5 

Esas 
No. 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

244 88 
240 00 
200 00 
18 75 

221 00 
187 00 
350 00 

Adresi 

Muha,.mea 
bedeli 

Lira Kr. 

3259 80 
3196 80 
2665 80 

249 75 
1608 75 
l225 25 
566'1 

Keııtal No. Seri 

16299 4 B. 
15984 5 > 
13329 6 >. 

999 28 E. 
6435 27 ~ 
8901 l3 ~ 

12 )' 

435 Eyüp, Bahariye cad. fıçı imalathanesindeki enkaz: 
1428 Ortaköy, Portakal arkası sokai:ı 27 Ncr. lu hane enkaz.ı. 

Kıy meli 

3C. -
232.-

DePo
ııto~ll 

7.20 
46.40 

1445 Taksim, slı dcpo5u arka~ındaki garaj binasının bahçe- 0 
s.indek.i enkaz 47.- 9·

4
ut• 

Y. ukanda adresi yazıJı mahallerdeki enkaz ac:.ık arttım'la surctile :;.1tıı~cak --
7) Heyeti idareden çekilen baylar "" ihale 25/ 11 / 940 pa1.artesi ftinü ~aat ondadır. l\1:üzayedede tekl:t ,.dı)('O ._. 

A. Ku_kulis A. Zaharjadis, M. M.isa- deUer mukadder kıymeti tecr.vüz ettiği takdJrde yüzde yirmi nisbct;nO< J•t)' ~ 
ilidis ve N. Laitutis :verine veni ~ yatınlacaktır. ,,.,. 
azanın intihabı. İsteklilerin faıJa tafsiltıt almak ve pey akçesini yatırmak üzere bcırıkB 

8) 1940/1941 malt yılı hesabatmın _!:!lak seryi!;ine müracaatları. c827> el066J> ....,../ 

kontrol edilmesi için iki azalık heyetin İ b l )" 12 • • h k k bk • defi 
ınuhabı. atan u as ıye ıncı u u ma emesuı 

Müddei: İstanbul C. M. U. !iği ıti~ 'Onlarla koll<U<urken. siiz bu nok
tava. vani Mahmut Şevket pasa -
ıım istifası meselesine intikal et- 1 
misti. Muhabirlerden biri: IHükiı
metın pek kuvvetli olması lazun ııe
lC"tei!ini ve çünkü meclisi meb'u -
s;mda pek büviik bir ekseriyete is
tinat ettiitini söylemisti. 

1 ~ Nizamnamenın bazı mad-
delerirun tadıli. 

2 - 1940 senesi varıdat ve ma
sarifatın tetkik ve kabulü. 

SİGARA İCENLEJt İÇİN ÇOK MtlHİM: 

" ANTİNIKOTlN DlFl ,, 
1 l._-,.-H_a_l_ke_v_le_r_in_de __ 

Kahraman piyes 
1 

Müddeialeyh: Ccınil Çelikcan ve karısı F.tnızc i.Stanbul Hdraçı;ı Jr!ııtıı 
mahallesi E~irpazarı sokak No. 4 de iken halen ikamctg5hı me(hul. rı~I 

:Müddei: Hukuku 3ınme tarafından müddeialeyh Cemil Çelikcan ilt ).; t' 
Efruze aleyhine açılan buUan davasına -ait arzuhal sureti müddeia1eyhe tet>l~~ 

Bunlardan bir dii!eri de: 
.Hükumet mecliste kendi topla-

3 - 1940 - 1941 senesi bütçe -
9inin tasdiki. 

4 - idare heyetiıniı.dc münhal 
aza seçimi. 

5 - 5 \·edek aza sedmi. 

YAVUZ ·SULTA SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 41 Yazan: M. SAMİ KARAVEL , 

Turgut, haksızlığa sinirleniyordu 
O ,·akitler Fas ıslimı hükı'.ımeti 

b\.lyuk b:r devlcttı. Fas Sultanı 
'l'urı:uJc.n kendi daırei nüfuzu i
çıntie oolaştıgın; işitince k.endısinj 
taltif ve Fas hükıimeti donanma 
arr.irallıı:!ini verdi. 

Turıı~ l Reis bi.ı suretle iki sene 
Fas hükumetı donanma amiralli
i'.ınrie hiz.m~t eylemiştir. 

Nıhavet Yavuz Sultan Selimin 
<•ıılu Su! can Sulevman Kanuni 
d(•\ rınde padişah Tarl>lusgarbı 

f< t; ctrı: r•k n H'' ıne d uşi.ınce bu işi 
Turgut Re.· .n yapalıilcceg;ııe hük
r.ıılc ·ın aıleyhi ke' fjyetı fıra -

bendeııile mfrz.eyyen bir Keliım! 
Kadim ve bir kabza altın ve mü
cevherli kılıç gönderip sureti hu
susiyede İstanbula getirtti. Tur
gut padişaha itaat etmiştı. 

Padişah, Turgut adamlarile İs
tanbula geldiği zaman şu teklifte 
bulunmuştu: 

- Reis, Trablusgarbı fetheyle
mem emelimdir. Eğer lıu kıt'ayı 
fetheylersek seni oraya kaydıha
yat şartile beyleriıeyi tayin eyli
yecej(iın. 

Turı<u t Reis, padişahın i.radesinı 
yerine ,l!etirmiştı Büyük biı deniz 

Nikotini Jzale eden yegane mimtahzardır. Kutusu 12 buçuk kuruştur. Bütün 
tütüncülerde ve eczanelerde &atılır. 'roptan sabş yeri, GaJata, Rıbtımboyu 

33/2. T<leioa: 4.0493. Taklillerinden sakınınız. 

asker cıkararak bu mınıakayı fct
heylemişti. 

Fakat fetihten sonra bu mınta
kanın umumi ,•aliliğine kaptanı
derya Siİıan Paşa tarafından baş

ı kasına \•erildi. 
Bunun üzerine Turgut Reis dü

men kırarak garbe doğru döndü. 
Turgut Reis Amiraldi. Amiral 

gemi.sinin Trablusgarp önlerinden 
açılarak İsıanbula dön~eği yer
de garbe dümen k:nnasın ı gören 
harp ı;ıemilerl kaptanları da Tur
gudun Pesinden dümen kırdılar. 
Başamiral kaptanı~rya Sinan 

paşa, yalnız ve tek gemisile su
yun üzerinde kalakalmıştı. 

Turgut Reis, açıldıktan sonra 
donanma kaptanları Reisi ikna i
çin ujirastılar. 

Turııut, haksızlıjia sinirleniyor
du. Padişah emrini bile hiçe sa -
yan Sinan paşanın ahlaks;zlığına 
kızıyordu. Sinan paşa, Trablus
ı;ıarbe kendi adamlarından bir Ar
navut paşasını tayin eylemişti. 

Turgut, maiyetinde bulunan 
kaptanların sözlerine mutavant et
ti. ıreri döndü, İstar>bula geldi. 

TurJ?Ut Reis, ertesi sene (H. 960) 
tarLhinde yüz y·rmi parça Türk 

nanmanın başamırali rnevkiinde 
bulunuyordu. 

Turgut, Akdenizi Türk Jl'etniei
lerinin hususi ıbir havuzu haline 
ı:etirmişti . 

Tur.gudun en parlak seferi (H. 
961) senesıdir. Fransa hükumeti
nin ricasilc olmuştur. 

Tur,l!ut k!fk beı; parça kadırga. 
dan mürekkep bir donanma ile 
Adriyatik denizine çıktı. İspanya 
devletinin garbi İtalya sahili ü
zerinde Manhidonya kalesinden şi
malen otuz mil mesafede bulunan 
Pestiçe ironindeki kaleyi muha
sara ve zaptı üzerinde iken düşman 
tarafından dört bin sü\·ari ve üç 
bin pivadeden mürekkeo ıbir 
imdat kuvvetile gelmesi ve vuku 
bulan muharebede bunları dahi 
rnağ!Cıp ve perişan ederek kalenin 
fethine muvaffak olmuş ve için
de bulunan efradın hemen kaffe
sini esir evlediği <'ibi bir çok ga
naim el~e etmişti. Kale içinde c
sır bulunan yedi bın nefere yakin 
is1ATQ Ü~f'racını dahi kMrtar p şan 
ve şerefle İstanbula cltm<lu. 

dihnek üzere yazılı adrt>sine gönderilmjş~e de mumai1eyhin mezklır Jkarnetgıı \1"" 
1 .. 

.Yarınki cuma ve cumartesi aksam
ları saat (20.30) da Eminönü Halke -
vinin Caga'.ıoğlundaki salonunda tem
sil şubesi (Kahraman) piyesini temsil 
~ecektir. 

G1lm~k istiyenlerin giriş kartlarını 

bürodan aJmalan icabf!tmektedir. 

terk ile semti meçhule gittiğinin beyanile iade klhnması üzerine hukuk uf:'tJ ıJ )ıU" 

l hakemelerr kanununun 141, 142, 143 ve 183 üncü maddelerme tevfiknn.;adt. erf'' 
nan dava arzuhali ile tahkikat gününü gösterir davetiye va1 akasınuı . ınft}J). ıd~ 
divanhan~ine asılmasına ve 9939/242 numarada kayıtlı ~bu da\'aya muddeı• tı.1' 
hin «15> gün iç:inde cevap vermesine karar verilmiş ve bcrmucibi karar d<J"c fY 
varakası ınahkı!me divanhanesine asıJmı:ı olmakla mumaileyh CemH ve k9rı~ı _.o 

1 Askerlik işleri 
Şubeye davet 

Yabancı Kadıköy askerlik şubesin -

den: 

Yüksek asker! ebliy atnameli life me· 

runu ve taıı1 asker! ehliyet.nameU, orta 

askeri ehliyetnameli ve ar-kert ehliyet
naıneı:;i olınıyan 336 doğun11u ve bu do

iumlularla klsa hizmeUi a:--kerliğıne 

karar verilip de se\"kedilmiyen Kadı

köy, ÜUüdar ve Beykoz kazalalındaki 

yabancı kısa bizmcUilerin ikamet se -

neUıer1, askeri ehliyetnameleri ve nfilue 

cilzdanlari1e birUkt..e acele şubemize 

baş vurmala_-ı. 

Kadıköy askerlik ıubesinden: 

Askerliklerine karar verilmiş olan 

ehliyetnamesizler ile orta ve tarı ehli

yetnamelilerin, ehliyetname "-e nüfua 

cüzdanlarile birlikte 24 saat zarfında 
~ubeye müracaattan aksi halde asker

lik mükellefiyeti kanununun 82 inC.: 

. ı~ 

kanda yaz.ılı müddet zarfında davaya cevap vererek istihkak ic;in Wyin )tJ 1 ~ 
6/12/940 cuma gü.nU saat 14. de mahkememizde hazır bulunması \.·ey;ı }c;ırll: 
vekil göndermesi lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere ilfın olunur. .-JOfl2 ' 

ÖKSÜRENLERE Kl TRAH HAKKI EKR!! 

DİŞ MACUNU 
Mikropları yOzde 100 ôldOrOr, dişleri temizler parla; 

tır di~ etlerini besler ve hastalanmalarına mani oııır• 
'Her yerde DENTOL dl• macununu israrla isteyi"lı-

' 


