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'1'ürkiyenin 
Do • • d ııyetın e 
IQşılmıyan bir 

t~f yoktur 
ltq,b. . . J"hl -
lı. ın aeyrıne ı 1<at 
h l'ıııaınası için elden 
;ı1~dumuzu beJ.liyor ve 
.:,fırı bütün Balkanları 

; t r'"Qrnası için elinden 
,. ~ ~ erı gayreti ve hüanü 

~'Yeti gösteriyoruz.. . 

~M İZZET BENİCE 
~: İtal)an harbi dost ve 
~,.. 11Hetin kalırnnıan muka
~ltt!e ~atta ustun askeri ha
~. ''Phçı?de c..rcyan ediyor. 

I' ~ \'~ eı.ınden grlen son teb-
1~ l~ttlırz nan ordu~uuun muvat
" l!ı~ı ı tebarüz ctıirınckte ~• 
~ \'~·~'•n. gün geçtikçe karada. 
,. I t~ı,.~ııı,Jc zorloıga du~tukle-

\j~I~ lncl..tcdir. 

., 

,,. ,,. 

•diJ• Uınuıni seferberliği ik
l;l~D nıukabil taarruz başld·, h de daha parlak n tat

b ·kherJer dlmma'1 büyüb 
~ ... ~ ~ leneccktit. lngiJiz deniz 
~ltl;~'·.:etıcri muk:ıbil taar· 
\ıı' be h dııın eden günler zar
•"tti-/ •ide knh,aman Yunan 
~ti 11 nıuvaffak!)·rtini teshil 
·-ı, 0~Yleıııek bakımından ~ok 

ı,,,·ı.ı./•ak ve -\rnnut rntan-
1.,"tind~ de haksı< yere mcmlc· 
l' ııı·· oturan ve J.amçı saku-

~' ~ 11 levliler h.ıkkında . bir 
a'•fos · .. kt d ~ l('td·. · ını gor1ne e evam 

'"' ır, ' ""ı·uıı ~· ;Jd ~k arkadan nırulmuş-
l"~ııs ·~· intibah dersile her
~-i "'.ını da al'kadan hançer
~'11); • bı!ccektir. 
~.~ı··~, \'uoan hJrbi kaqı>ında 
~ lt~· ~.az~yet~ i_ki ~ü? ön~e 

.ile b'C•oıız gıbı :\1iJh Ş~ın 
t •ı·eı •!hassa ı ~ \e dış efkarı 
\l,~ını:~ karşısında iyiden iyi

..,,,1tıı nuştır. 
~lı·'2 eJimizO<! hudutlan -

lı~ . 'Yoruz, Harp dı~ındayız. 
1Je 1 \'~nan harbinin seyrini 

~'llın; akıp rdiyoı uz. Yunanis
~ ~. ~et bOl~cl<'rimizden ol
. '1.d ••p atc~ini kendi kapı
\iıılııı di~~ &:~tirmiş bulunduğu 
~ le h atımiz bilhassa müte
·l~'ss • •ınmi)·ctlidir. 

\.'llıuııı~· ~ugünkü dunun ve 
\.' İotrı~ •le harbin mevzii kai

le ıl oluyoruz. Emniyeti
\ l~:::nııh·etimizle müteradif \"'tb u ve sahaları tehdit e
S ·~ d~ngi bir hadise kar·;ısm· 

ılt,b 
1 
•nda bulunan vuiJeti

~'r t~ harp içine girmekle 
\'ı i .«ektir. Harbin yayıl -

4 lıtt1,~
1.1~. sarfettiğimiz gayret 

1• ~1'. llu '&:~~iz hiisnüni) et aşi
~I, ka husnüniietimiz iyi ni-
~, llıe t~ılanmaktn ve hakla-
1\1 ~I; ~faatJcrimiz mahfuz tu· 
~., 'u•iı •\anı ettiği müddetçe 
s~~.,;t Türkiycsinin Balkan t t\ır nın ~orkıııda ,.e cenubu 
~·~,,"~asında daima bir sulb 
t ·ı~t..r an1ili olacağından şüp
'ic "''<'> \ ''•d . 

~ ~ "'t•h· llulgari. tanın vaziye
;:· ltaı".t hulı~u~tur .. addedi-
1 \·q,· .la - 1'. unanıstan har
ı''•~ ~>.~t ne olursa olsun Bul
'nıııi,.'"•elliıh bir ihtilafa sü-
1 ~in" ~tekleri 'e bu sürük -

t.~~~'aııı~kıbetlerini i)·iden iyi-
,"lj 'nki ş bulundukları vazi
~· ~·~ ~:fıııdan H Solya mat
ı,"."ııı 'lg0 .'riya tından anlaşılı . 
\' 1 .ltıtıı_~ı tanın Yunan dost ve 
\' 

1h1;, a herhangi bir tahrik 

\ 11"ııd,,"' Politik~sı ile arkadan 
·~' •\ta b 1 ı i tJ~t"' u uıunası ancak 

1 ~-~'·, ~·~·. na!ka.nlara ya)ılma
~t··ı. cbılırdı. 
ı dir. r b.a hataya diişme . 
ı,tetlik duşnıi) eceklerinı de 

~ ~)~ İle re daha bu} ük bir it
i\ ~~ın ">ııınak hti) orıı•. Ro -
' ~~ n llaıı:•had~n çekilmesine 
,ı ~~''d•kr" •ttıfakını~ ~ilha~a 
\~ h~'r iık·ka)·ıt \C hukunılerı
~lı, ijkır,~ •!le~. a~":'.ı.nda tama
\ı~, de1. nu sıırdugune ve siir

h;:ı:ı, J°"' ed~reğine kaniiz. 
~\''ar •~n. akJısdim \'Olu dai-
1,ı,~dık "."ıı• i,tiJdaline, ben
~.İtıı,.' he he konı ıılarına dost 
~'I~ 1n, k •ııı:-i hır vait. iğfal 
\ b, \·a •~ılmamaktır. Bulga
~ 'lıı, llalk ' 1lelini muhafaza et

~ı' da h~l~rın ateş dı~ındaki 
~•sıa ~dıselcrin istikbslrlekl 
1~tiı.ı •lkbahardaki iııki<af. 
tt~•n :iikiıucti herhalde 

•elderdir. 

. \. ,., ...... .:-. 
,. ·. . "; -~~·:< ·: liii;-ı_ .::. 

'~~ 
::(C:C::L("'j~~- . 11.f1?1r. ·~.At•s ~hl,. ; .• 

:'::::~=~~.:~::;:; ;}·/:;:{.f..~iXf:X1ii 
Yunan - Arnavut hududunda harekatın ~on safhasını gösterir harita 

_..... . ' ·· .. ..,.. .... ,, . . . . . ., . 

italya Giride yapılan 
müşkül ihrac büyük 

Dun 1200 
italyan esir 

edi idi vaziyette l bir eh.emmiyeti 
lngi:izler mü ema- haizdir 

diyen tayyare 
getiriyorlar 

Mukabil 

---
Yunanhlar işgal et
tikleri bir tepeden 

ltalyan tayyareleri boya1na esir ve na
ihraç teş'?bbüsüne nimet topıuyorlar 

·--------------~ Koriça 
dDşmek 

O zere 
Şehir şimdiden 

Yunan topları nın 
ateşi altına ahndı 

Arnavutlar 
İtalyanlara 

ihanet etmiş ! 
Yunanlılar Ohriköy 
sahilinde bir kasaba-

ya daha girdiler 
Belgrad; 5 (A. A.) -. 

Reuter: 
Yugo slav hududun -

dan gelen son haberlere 
göre cenub cephesinde i
talyan mevzilerinin anah
tarı olan Korica dü§mek 
üzeredir. Koriça ,imdi -
den Yunan toplarının ate
şı altındadır. Bu ,ehrin 

(l>enmı 3 tinrü ııahll•d•l 

Valinin izah a tı 

Galata ile Taksim 
arasında i k. 
tünel açılaca k 
s~yrüsefe r müşk ülatını k aldırmak için dört 

tesbit olundu yeni ana güzergah 
Şihrimizin imarında esash mesc~e. 

lerden biri olan aeyrüı-e!er i~t i dü
zeltmek üzere belediyece yeni rfuer
&3h projeleri hazırlanmıştır. Vali ve 
Belediye rei~i B. Lô.tti K.rdar dün bu 
hususta Şehir meclisinde IUQ]arı söy-
lemiştir: 

- cTopoğrafik 'faziyeti dolayısilc 

tekmil mühim ~birlerin ak~ine olarak 
İstanbul bir merkez etrafında teşekkül 
edememiş; gerek ticaret ve gerekse 13-
kAn mıntakaları esaslı mühim cadde
lerin boyunca tuld.n! olarak yer almış
tır. Bu vaz.iyetin ihdas ettiii seyrüse

fer mü.şkültıtını hal için yeniden dört 
güzergah açılması kararla~tı.rıJmıştır. 

Bunlardan ikisi Beyoğlunda ikisi de 
İstanbul cihetinde olacak!Jr. 

l .. ir şekilde olacaklar ve ticarj faaliyet 
bu ksımlarda hiç bir suretle haleldar 
edilmiyeceklir. Bu tunellcr passi! ko

runma için en iyi bir ıığınJ:k da rol~bi. 
leceklerdir.> 

Valinin bahsettiği bu tıiııcllcr ıkl 

tanedir ve biri Tophane _ Taksim arlt

smda açılacaktır. BiDaların alt ka11an
nı kldırıp direk1er koymak sur tile 

yapılan viyadüklü yollar da Beyeı,;tı~n
da açılacaktır. 

Bir kız kapı 
önünde ölü 

olarak bulundu 
Bir sabıkalı da arka

daşını vurdu ! 
taar

ruz sertleşecek 
mani olamadı D . ., b . k l 

Kahire, s (A. A.) - lnııi- ıger ır O 
Iiz kıt'alarının Ciride ihracı tnahsur halde 

İngiliz filosu Korf u ve münasebetile, Orta şarktaki 
İngiliz kara ve deniz kuvvet· 

F aleruna geldi !eri arasmda sıkı bir irtibat 

Nevvork 5 (A.A.) _ Yunu ha- husule geldiği beyan edil -

Atina 5 (A.A.) - Yunanlılar 
yeni bir muvaffakiyet daha kay -
detmislerdir. Arnavutluk <.-ephe -
sinde doğlarda kaybolan bir İta! -
yan kolu Yunanlılar tarafından 
muhasara edilmiş ve birçok esir a
lınmıstır. 

Askere alınan 
ücretli memur ve 

müstahdemler 

Bu suretle bir taraftan İstanbul ci
hetind Gazi bul\·arı ve Eminönü - Be
yazıd yolu eski ~ehri mrrkezinden kat
edecekler, diğer tara[t.."'tn da ekser kı
sımlarında tünel ve vıy· düklerden mü
teşekkil iki yoi da Taksim meydanını 
Galata ve Gazi köprsune bağlıyacak
lardır. Bu dört yol saye~inde mesell 
Taksim meydanından Karaköye 2500 
nletre yerine 700 _ 800 metre, Taksim
den Edirnekapıya 8800 metre yer.ine 
5800 3000 metre yolla gidilebilecek
tir. Eminönü meydanından da Beyazı
da 2500 metre yerine 1300 metrede va
rılabilerektİr. 

Üsiriidarda Kısıldı civarında BuJ. 
j(Ur!uda oturan Süleyman kızı S;ı
bi.ha dün kaoılarının önünde ölü 
olarak bullllNlXlStur. Ölümü siiP -
heli ııörülerek ceset morga 'kaldı
rılmıstır. 

Beyoğlunda Sakızağacında otu
ran sabıkalılardan Resai avni ver
de mukim Hayko ile kavııa et.rnış 
ve Reşat sustalısını cek4ı Ha,·ko
vu muhtelif V"rlerinden yarala -
mıslır. Yaraıl Bevoi?lu hastant'~ine 
ikaldırılınıstır. Su<;lu tutulınu~tur. 

va kuvvetleri mütemadiyen İnııi- metedir. 
liz tayyareleri ile takviye edilmek- İngiliz kuvvetleri Giride ih
te. bazı Yunan ada!arında hava ve rac edilmezden evvel, §eraiti 
deniz iisleri .sür'atle vücude ııeti- ' mahallinde tetkik etmek üze
rilmektedir. Italyan Jut'alanna kar-

1 
<Devamı 3 üncü sahifede) 

şı Inııiliz ve Yunan hava taarruz
ları bundan sonra daha ziyade 

Yunanlılar doklarda kavbolan ve 
bu kola ait 40 erzak ÇUvalı ve 25 

(Devamı 3 üncü sahifede } 

şiddetlenıx:ektir. 

Yunan işaretli 
tayyareler 

Atina 5 (A.A.) - İtalyan tav -
vareleri Yunan sivil halkını bom
balamai!a devam etmektedirler. 
Resmi bir teblii:e ııöre. Y'llnan işa
retlerini taşıyan bır İtalyan tay
yaresi Piredeki ve civardaki kövlü 
halkı bombardıman etmiştir. Hic 
bir askeri hedef hasara uğrama -
mıstır, maddi hasar cüz'icür. 

Dilencinin katili 
nasıl yakalandı ? 

İngiliz lu:ıılbaçı bütün 
kaynakl" rını Yunan 
kı:ıılhaçına bıraktı 
Londra 5 (A.A.) - Atinadaki 

İngiliz büviik elcisi ile orta sark 
Kızılhac komiseri. İnıriliz Kızılha
cının bütün kaynaklarını Yunan 
Kızılhaçının emrine verdi~ini mez
kı1r cemıvete b!ldirmistir. 

Kahiredc bulunan orta sark ln
l(iliz Kızılhacı komiseri Yunan to
zılhaçının bütün isteklerini derhal 
temin etmek emrini almıştır. 

• 

Yunan - İtalyan 
harbine ait diğer 
telgraflar üçüncü 
sabifemizdedir. 

, 

Yugoslavyal1 katil, cinayeti neden 
işlediğini itiraf etti 

Evvelki gün Sultaııahmctte es
ki hapi~hr.ne ar!-la~ında re~edinin 
bu]unduğunu haber verdiğimiz 86 
vasındaki Havva isn1indeki dilen
ci kadının katili dün belli olmu'
tur. Bu Yugoslavya muhacirlerin· 
den Piristineli Ziibeyr oğlu Remzi 
isminde 19 yaşında bir gençtir. 

Remzi bundan 5 ay e\vel şehri
mize ge)mi~ ve bir kan da\·asmı 
gütmek üzere Ali adında bir şo
förü aramağa başlamışsa da bu
l anıamıştır. Parası olrnıyan Rer.ızi 
burada hırsızlığa koyulmus. ya
kalanarak 2 ay hapse mahkum 
edilmişt ir. 15 gün kadar evvel de 
h apishaneden çıkarak Ye•ildirek-

Gıda maddeleri 
narh konup 
ucuzlatılacak 

(Yazısı 3 üncü sahif edd 
----'----

te kimsesizler yurdunda yatıp 
kalkmağa ve geceleri Sultanah
met civarında gezen uygunsuz ka
dınlara takılıp haraç almak su
retile sefiHine yasamaj(a başla -
mıştır. Nihayet geçen akşam Sul
tanahmet meydanında Havvoya 
tesadiif etmiş ve ~on gün1erde zen
gin dilencilerin yakalanmakta ol
duklarını duyduğundan onu da 
Zl'ngin zan nedip so~:mak istemiş
tir. Remzi ilı!ivar kadını kandırıp 
tenha arsaya kadar götürmii~, fa
__ _:_("'D"'e:.:v:.::<1t1ıı 3 üncü rahifede ) 

Şehrimizde ev
lenme ve ölüm 
her yıl azalıyor 

Son dokuz ayda kaç kişi 
evlendi, kaç kişi öldü ? 

Son yıllarda sehrımızde evlenme 
ve ölüm vak'alarının azaldı.i!ı ııö- ı 
rülmektedir: 

1939 yılında şehrimizde alı bin, 
altı yüz kırk iki evlenme ve on iki 

1 

bin dört yüz altmıs dokuz ölüm 
vak'ası olmuştur. 

Buna mukabil 194-0 yılının ey • 
lül ayına kadar ise dört bin altı 
yüz seksen e\· lenme ve Vedi bin 
vedi vüz virmi b;r ölüm vukua ııel
mistir. Evlenmeler ekseriyetle kış 
mevsimlerinde az oduıhındlan ey
lülden kiinıınusanive kadar olan 
dört ay icinde yaoılacak nikahlar
la ı!ffen vılki evlenme vekunu -
nun bulunamıyacağı kuvvetle tah
min olunmaktadır. Esasen 1938 de
ki evlenmelerm yekunu da yedi 
bin bes V'ÜZÜ ııectiih halde bu mik
dar ı;ıeçen vıl altı bin altı yüz ikırk 
ikiye diişmiistür. 

Bunlara da maaş veri
lip yerlerine kimse 

alınmı7acak 
Taliın ve manevra maksadile er 

olarak s.ilah altına alınan tekmil 
ücretli memurlarla şoför, odacı, 
postacı, kalorilerci, bekçi ve em
sali bütün müstahdemlerin ücret
lerinin askerlik zamanında da ve
rilmesi ve bunların yerlerine kim
aenin alınmaması divanı muhase
bat ile Maliye Vekaleti arasında 
kararlaştırılmıştır. Kararın bu -
günlerde şehrimize tebliğ olun -
ması beklenmektedir. 

Erzurum vapu
ru yolda bozu

lup limana döndü 
Şaııran yolcular bu
gün Güneysu ile ha

reket ettiler 
Evvelki ak~am limanımızdan saat 

19 da Kara~eniı. seferini yapmak Uze
re kalkan Erzurum vapuru, bir mlid
det yol aJdıxtan sonra makine dılıre

sinde bazı anzalar görülmuş, yolcula
rın lüzumsuz yere tel~ianmasına ma
hal bıral~mamak için vaziyet hakkında 
kimı;;eye bir şey sOylemeden Karabu
rundan dönerek saat 1 da tekrar İs-
tanbula gelmiştir. 

Vakit gece yarısı olduğundan ve her
kes uykuda bulunduğundan G saatlik 
bir seyahatı müteakip Do1mabahçe ön
lerinde vapurun demir atma seslerne 
&özlerini açan yolcular şasırp kalmış.. 

lardır. 

Bili.hare «Erzurum> İstinyeyıe alına
rak tamir edilmistir. Bugün saat on 
beşte Riz.eye yolcu almadan kalkarak 
bermutad dönuş seferini yapacaktır. 

•Erzurum> yolcuları da cGneysu• ile 
bugün öğle vakti hareket etm:~t> Oir. 

Mütekait we eytamın 
maaş yoklamaları 

başlıyor 

TÜNELLER SIGINAK DA 
OLABİLECEK! 

Bu ame1iye1er bir döviz cekişini in
taç etrniyec('kt.ir. İst1mlAkler m."Usait 

Gazetelerdeki halk 
şikayetlerine tam 
alaka gösterilecek 

Dahiliye Vekaleti bu kabi l 400 dilek hakkın dc 
Beled iyeden izahat istedi 

Vali ve Belediye Rebi Liltli Kır· 
d ar halkımızın ga•etelerdeki di
lek ve şikayetlerinin günü günü
ne takip olwıarak bu işe fazla bir 
ehemmi)ct çerilmeo.ini kayma -
kamlıklara hild irmıştir. 
Diğer taraftan mumaileyh dün 

fe}ur mulisini açarken söylediği 
ve bir yıllık bel•divc faaliyetini 
izah eden nutkwıda bu hususta 
demiştir ki: 

• - Yeni turizm. istatistik ve 
~iyat servisimizin faaliyete geç· 

ÇERÇEVE 

mesile yaptığı hizmetler faydalı 
olmuştur. Halkın bırçok ~ika~ et -
lerini kırtasiyeciliğe mahal kal -
madan bu servis \'asıtasile tal..ip 
ettirdik. Makul ve kabil olanlarını 
ifa ettik ve ediyoruz. Dahilıyc 
Vekaleti de ayni zamanda halkı
mızın gazetelerdeki şikayetleri. di
leklerile ehemmiyetle meşgul ol
maktadır. Vekalet gazrtelerdrn 
kestiği dilekler ve dört yüze yakın 
mevzu iizerinde bizden iz:that İtil· 
tedi. Hepsine ~e\.·ap verildi.. 

Hainleri topl ıyalım!! ! 

H iyanet, zift ruhlu hb•net!!!. 
Vatan:.ı, ana bab:ı ocağına, mi.
ierj naınu~a, i(tını~i faydaya, 
milli ruha hiyaDt' l ~: !. 

Allahm, ulviliLle ve süflilık
te eıı l..udrttli mahliik diy< ya
raltıt'ı ııı•an ıu, işte bu dereke
deo daha aşağıya düşmesine im
kiio yok. 

İçlerindeki hainlerin sayısı, 
orduJarmın b~ on ınislini bu
lan bazı Avrup:ı ınıllt:t1erine 
nazaraıı Türk mill..ti. bu baknn
dan sü tbeyaz ve tertemizdir ..• 
Fa.kat mutlak olarak, •aramız
da tek hain yoktur!• hükmti 
d r verilemez. .. 

NECiP FAZIL KISAKVREA. 

da)·!\a, öz anasını tıı:nakJarile 
ho~al1. öz karde~ini hır~ııJığa 
zorh.\ an, öz ka:ı!~ıı11 uınumha .. 
nr:ye ~evkeden hır nanın(,;,suz -
Juk örne:ğj bile ı.rın:ıeınıt~ ~·J -

kannıış vaziyettedir. 

Haın kimdir? 
Tarifini yaparkl."n bile ürper~ 

digimiz şekilde, doğrudan doi;
ru:ya dıişman hes.ıbına ~;:ı, ı!<.t 
tek de olsa vazıre a~anlar .. bir 
taraf.ı!. Nazist ,.e."·a nazi~timt· 
rak, faşist •·eya fo&istiıntrak her 
ta\ ır sahibi, resmen ve all'nen 
bir vatan hainidir:. Konıunı!)t 
, .e.va komüııistin1frak. nlalt'r • 
yalist \•eya matrı·)alisti ntrak 
her tema)·ül sahihi. yine Tl'"S -

men ve aJenen bir \.·atan haini!. 
Tekmil mütekait. evtam ve era

milin maaş yoklamalarına avın 8 
inci gününe tesadüf eden önfuniiz
deki cuma günü baslarulacaktır. 
Yoklamalar avın 25 ine kadar de- • 
vam edecek ve her~ saat 9 dan 

Hiyanetin. en miskin hiyanet 
istidadının. merh~mctsizcc, hat
ta vahşice eezalaııdırılma~ı !a
sım gelen gün bugündür. Yarın 
iş bayatlımır; daha ôbür gün 
tohııına kaçar. 

Hain kimdir? 

12 ve. 13 den 17 ve kadar icra o.lu
nacaktır. 

Küç ü k Han ım Yavaş Gell 

D ogrodan doğruya düşman 
hesabına vazife al~bilenden tu
tunuz: düşın8JlJ hoşnut edecek 
tanda ve her sehada, umumi 
nıh ve umumi temayüle :nt ta
'VD' takınan her ıphıs hain dir. 
Jlllletinin uis 1ııaşuu pazam 

İşin felsefe. şahsi dii~ünce, 
görÜ'Ş tarzı. fikir lıiirri}cti di,·e 
hiçbir tefsire tah,·nıınülii l.al
ınanuşhr. BugÜnkii düny~ 'nrt
Jarı içinde nazisttmtrak ve~·a 

fası,ti.ıntrak her trm;vül, içi -
mizde üniforına şerefinden bile 
mahrum bir Aluıon vnn İtal
yan askeridir. Öbürü' de, en 
nıüsait sant te arkanuzda n \'lır-

ibeJ'e . 
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Gazi 
bulvarı 

inön_o. / DÖNMIYEN FiLO 
g zgısı I 8 .... k ,,.. ·L... ,,.. Fı .k 

SAADETiN 

TEMELi 

Valide camiindea iti
baren iatim!aklere 

hız verilecek 

Böyle olur tramvay 
dediğin 1 

uyu 1. arıı:ı. 1. e rı a 
Taksim de Belediyece N:-;2 - Yazan : RAHMİ YA GiZ 

bu n:ımla yeni ve güzeli 
Doktor Hafız Cemal, bir yazı 

yazını§; diyor k
0

i: " - Gül

mek, netelenmek saadetin te
.ııelidir. ıı 

Yenikapıdan Gazi köprüsürn! D
dar llZanaca.k olan Gazi bulvarının 
açılması için istimlaklere şimdiye 
kadar sarfolunan paranın miktarı 
vınni altı bin sekiz yüz yetmiş se
kiz Jravı bulmustur. Vali ve be
ledıye reisi B. Lütfi Kırdar hu bul
\·arın sür'atle açılman için faali
vetin \'e istimlaklerin arttırılma
sını alakadarlara bildirmiştir. Mu
maile\ h hu münasebetle dün şun
ları sövlemistir: 

Üsküdar ve Kadıköy havalisiıı.· 
de işliyen bir tram\ay ~~bekc>i 
vardır. İsmi de halk tramvayiarı· 
dır. Fakat, bu idare lrnJkın lam 

bir saha açıtı1or Süvari fırsat kaçırmak istemedi 
Taksimde cİnönü l!~• na • 1 

mile beledi vece ' eni ve '1Üzel bir 
saha açılmaktadır Başlanıtıcım 
veni mermer tri bünıcr teşkil eden 
bu sahanın sür'atle imarı .için ça
lışılmaktadır. Bunun için. stad -
yomun yıkıL'llası isi iki, üç aya ka
dar tekemmül etmis olacek. bir 
taraftan da toprak tesvivesıne de
vam olunacakır. 

Peki ama, ya hafız, gülme
• in, netelenmenin temeli sa• 

adet degilmidir?. Parası, H· 

hatı, razı olmıyan insanları 
güldür bakalım?. 

NEREDEN 

BULMUŞLAR? 

Aferikadaki Mavi nil mınta. • 
kasındaki muharebelere ait 
İngilizlerin bir tebliğini oku· 
dum: «Taarruza uğrayan İ
talyan ketif müfrezeleri ric
!lte devam ediyor.ıt Diyor. 

O halde, mihvercilerin ma- ! 
kine yağı vesaire sıkıntısı çek- / 

tiği do3nı değil! 

Öyle ya, bu müfrezeler bo
yuna kaçtıklarına göre, Nef 
yağını nereden bulmutlar?. 

BEKLEYE 

DURURKEN 

Bayramın ikinci aktamı,bi· 
im basın birliği gazetecileri, 

ıeni taksim gazinosuna yeme

ie davet etti. Gitmedim yemek 

kaçırılırmı, diyeceksiniz. Ha

yır .• Bu sizin bildiğiniz davet· 

!erden değil.. Yemek yiyece

ğiz, fakat, bedeli olan 110 ku

rutu biz vereceiiz. 

Dün, arkadatlar, neden 

gelmediğimi sordular •• 

-" Gelecektim dedi!'il, ev
den çıktım; vapur, otobüs, 
trmvay bekliye bekliye, birde 
baktım, vakit gece yarııı ol· 
mut! 

SiNiRLENMEYiNiZ 

EFENDlM 

•- Gazi bulvarı için istimlak
lere hız vererek kısa bir zamanda 
Valdecamıindcn Saraçhane'başına 
ve Zeyrekten U nkapanına götüre
ceii'iz. Esasen bul varın Yenika -
pıdan Valde camüne kadar olan 
kısmı yapılmıştır.• 

hizmetinde olmaktan hayli 
uzaktır. Evvela, bu tarafta 
tramvay işlctnıclt L.tanbuldau çok 1 
daha kolay olmak laı.ımdır. Çün
kü hatlar mahduttur. Yolcu say151 
mahduttur. Yollar geni, \'e ser -
besttir. Araba adedi kafidir. 

Fakat, ne yazık ki, mühim bir 
ihtisas olan tramvay i~lctmesi, 
bu tarafta voktur. Daha bu ida
renin bida~·~ti te~el..kii!ütlde, her 
i~siz kalan vatanda~a, iltimasına 
J!Öre bir makam bulmak gayesi 
gözönünde tutulmuştur. Hu zihni
yetin izleri bugün hala vardır. 
Amma, tramvaycılıktaıı anlar • 
mı ·• anlamazınış; bu, o kadar mü
him bir mesele değildir. 

Bu tarafta, s~rvis, asla otoma
tik bir hal arzetmez. 

Koca Ragıp, Şair Fitnat, ağa Hele üc gün bayramda, bu halk 
çefmeıi yolları tramva) !arının hali görülecek 

Lalelide Koca Ragıp, Şair Fitnat şeydi. Allah sizi inandırsın, bir 
ve A_ğaçeşme yollarının. Eminönü istasyonda, bavramın ikinci günü 
mevdanının asfalta cevrilmesi ile aksamı tam 40 dakika tramvay 
çıkan parke taslarile örtülerek va- bekledim. 
pı!!llası isi pek vakında bitecektir. Bu idare, halkın naklini teshil 

Tesviye biler bitmez bu ııez • 
itinin a_ğaclıklı (!ezinti yolları açı
lıp tanzim ışine geçilecektir. Bu
rada ııezinenler denizi ve Marma
rayı bütün acıklıih ile ııörebilecek
lerdir. Burasının imar pliiru mu -
cibince tanzi:mi de önümüzde.ki vıl 
tamamlanmış olacaktır. 

Sehrimizin Lunapark sahası 
Taksimden Garlıane yolile Dol

mabahçeve inen kısım ve aradaki 
bostanlar şehrimizin cLunapark 
sahası• olarak ayrılmı.ştır, 

Vali ve belediye reisi B. Latfi 
Kırdar bu sahanın tanziminin dı! 
önümüzdeki vıl tamamlanmış ola
caı?:nı sövlem.iştir. 

Buralarda 4000 metre murabbaı değil, i~kil ediyor. Bilsek ki, ara-
Son yılda ,ehrimizde nekadar 

cöp toplandı? 
tutan toprak sahanın yolları park&- balar muııtazam gelip gitmez, ya
ye çevrilirken trctuarlaı:ı. da karo- yan yürüyeceğiz. Yahut, parası o-
simene tahvil olunmaktadır. lan bir taksiye athyacak. Son yıl içinde belediyece seh -

Sonra, bu idaren'n. neden mali rimizde doksan bir bin sekiz yüz ---0-
müşküHit içinde olduğunu, ben, yirmi beş buçuk ton çöp toplattı-

Suvarı müvezziliği tetkilatı bu bayram keşfettim. Arabalar, ~ılmıstır. Bu miktar 1938 yılına na-
genitletilecek zuhurat kabilinden gelip geçtiği zaran bir misli ve daha evvelki vıl-

Adli tebliııatın po.-ta ile yapıl- için, istasyonlarda halk birikiyor. lara ııöre de iki misli fazladır. Se-
ması sayesinde köyler için süvari Bir tramvay göründü mü, millet hir ihiyacına cevap verebilmek için 
müvezzilikleri ihdas olurunustur. hücum ediyor. Basamaklara ka - önümüzdeki yıllarda temizlik teş-
Bu müvezziler her 10 günde bir dar tıklım tıklım doluyor. Ekse • kilatı daha genistilecektir. 
vilavetler ve :kazalardan munta- risi zaten acemi olan bilet~iler, bil- --<>---
zaman köylere sevkedilerek adli hassa kısa mesafelerde. bütün yol- İtfaiyeye harcanan paralar 
tebligatla birlikte postaları ve ga- culara bilet kesmeğe vakit bula -

ınıyor. Anafordan seyahat eden Şehrimiz itfaiyesine malzeme ve 
zeteleri köylülerin evine kadar yedek aksam temini için 1939 ve 
ııötürmektedirler. birçok volculan gözümle gördüm. 1940 yıllarında 21 bin 335 lira har-

Posta idaresi bunların faydasını Ben de inçceğim istasyona gel- cailiIIlı.ş ve 10 bin 435 lira hortum 
ııördüitünden süvari müvezziler diğim halde, hala, biletçi ile le· tamiratına, 36 bin 917 lira melbu-
teskilitını peyderpey ııenişletmdi şerrüf etnıi:ı değildim. Arka sa - sat ve efrat techizatına sarfolun-
kararlastırmıstır. baıılı.kta yanımda duran daha bir muşur. 

--<>-- kaç yolcu ile, menzili maksudu - Ayrıca 14 bin 850 liraya 6 adet 
40 kurutluk bir merkep yükü mwda iniyorduk; Kaldırım üstün- ·l<amvon şasesi satın alınmıştır. 

odun 130 kuruta çıkınıt de, iki şeritli bir kontrolör bizden Di_ğer taraftan hariçten malze-
bilet istedi. Çıkardık, paralarımızı me temini zorluğu kar~a bu-

Cevhaıı 4 (Son Teljıraf) - Ka- d uh ı·r -•- · J"t · verdik. Bilet paralarile avucuııu ra a m e ı m=eme ıma a ı nn· 
sabamızda odun, kömü.r buhranı ik'- • ilıni'st' dolduran kontrolör, bize, bilet kes- wuan aranmasına geç ır. 
devam etmektedir. Geçen vı1 zar- tirmek imkanını bulamadan, ara- 1------ - -------

fında bir merkep yükü oduıı 40-50 b:ıva atladı, zili çekti. ....-,, C) L İ ~ 
kuruş iken bugün 130 kuruştan a- i~te, bu tramvayla·. bir üem, .r-- ~ 
sa.i!ı almak kabil de$1dir. Araba- vesselam!. 
Iarla !!elen odunlar i.se 300 - 4-00 ku- REŞAT FEYZi 

Yl 
MAHKEMELER 

Artık kumandanın emrini tatbik 
ederek bu fırsatı kaçırmayı mu
vafık bulmıyan süvari ceneralı, 
alaylarını hücum tertibine so•,tu, 
arkasından boruları çaldırarak hi
fım gibi Avusturya ord!Llunun 
sol cenahına yüklendi. Bu ani ta· 
arruz, dehşetli hücum kar,ısında 
Avusturya kuv,·etleri şaşıdıhr
takibi bıraktılar .. kendilcriııi Fran
sız kılıçlarına karşı, yandan ,yapı
lan ve en hafif noktalarına tevcih 
edilen bu hücuma karşı koymıya 
çalıstılar .. Ric'at eden ordu, f,r -
saltan bilistifade taarruza rcçti. 
Yarım saat evvel zafere doğru sür
atle koşan Avusturya ordusu bu 
baskınla mağlubiyetin kucaj\ına 

düşmüş, dağılııuş, büyük kısmı 
imha, geri kal11A1 da esir olmıı~tu. 

Harbin sonunda, maiyet kn -
mandanlarının tebriklerini kabul 
eden Bonapart, tebrik sırası gü -
aün kahramanı Kont dö Nan,·y'ye 
gelince manidar bir tavır takıııdL 
Genç ve cür'etki.r süvari cenc ... ·.ıli 
bilmukabele tebrik ederek i•iive 
etti: 

- Sizi tebrik ederim Kont.. Şiip· 
hesiz günü:> kahramanı ve b•ı za
ferin biricik imilisiniz .. 

Sonra kendi göğsiindcki ~i~anı 
ç;karıp Kontun göğ,üne tnkıııiş, 

dc\'atn etmisti: 
- Bu nişan, şu anda sizin göğ

sünüzü siisleınekle şeref duyu~:ak
tır. Şimdi bu kısım bitti. İkinci 
safhaya gelince: Kumandanın•zın 
enırine itaat ctmcdiğin~z için :;izi 
harp meydanında itaatsizlik .ıı~ile 
divanı harbe tevdi ediyorum. Kı
lıcınızı teslim ediniz general. uıcv
kufsuııw!. 

Üç sün sonra. divanı ha.rbiu ver
diği idam kararile Kont dö Naııcy 
kurşuna dizilmi§, yupuan <:'!naze 
merasiminde, Bonapartın kendi 
elile göğsüne taktığı ııi~an bir yas
hk üzerinde ve tabutun önU:.>ıra 
taşınmıştı. 

Hemen herkesin bildiği bu \ak· 
ayı hatırlıyan iki cesur Türk de
nizcisi, Ahmet ve Lutfi kaptanlar 
geıııilerine döndüler. Zafer aeş'e
sile bayram havası içinde mom -
leket şarkıları çağıran müreHı- -
bata ıslanan bakışlarını çevird: -
ler. Ahmet kaptan •ordu: 

- Hareketimisdeu nadim mi~in 
LUtfi bey? 

İtalyanların resmi ajamı 
olan Sitefani, muharebeye 
dair ne,redilen iki ta.raf teb

liğlerini iyi Termediğimiz İ· 

cin Türk gazetelerine kızıyor

mu§. Yunan tebliğlerini net· 
rediyor, İtalyan tebliğlerini 
tam netretmiyormutuz. 

rusa cı.kmıst~ /':'.=========~===: Topkapı mezarlığının bir kı.- [B.üçüK J-fABERLER ı Kamyon altında 
. mına ölü gömülmiyecek * Verilen kontenjan üzerine Bul - can veren kadın 

Öteki omuz silkti: 
- Ne münasebet kııptaııırn. Bi· 

lllis memnuııunı. 

Ne diye kızıyonun, sinyon? 

Türk gazetelerinin haki
kattan b&§lı:asını neıretme • 
diklerini bilmiyor muaun?. 

AHMET RAUF 

Ekabir oturmayınca •• 
S ·hrin bakılmıyan semtlerinden 

bı.rı de Üsküdardır. Ü.>küdarda, 
Ahmediyeden başlayıp iskelede 
biten bir cadde vardır ki, kaldı • 
rınılan bozuktur. Yajtmurlu gün
lerde bu yolun ne kadar bozul -
mu.ş oldui:u daha iyi görülüyor. Bu 
mütevazı semtin yollarını acaba, 
neden yapmıyoruz?. Halkın sesi 
çıkmıyor. hu civarda ekabir otur
mayor, diye mi? 

BURHAN CEVAT 

Topkapı mezarlıklarının orta kıs- garis!=dan şehriıni,.e mühim mil< -
mına ölü gömülmesi belediyece tarda mangal kömürii gelmeğe b~~ 
menolumnuştur. Peyderpey di_ğer m1Ştır. Dün de iki bUyük ınotör do -
kısımlarda da menolunacaktır. ıusu kömür ıclm.iştır. 

Dii!er taraftan bu mezarlıihn ha- * İstanbul parti mllfetlişi R"lllt 
sından Fransız mezarlığına kadar Miınaroğlu Ankaraya gitmiştir. Birkaç 
olan kısmma da taze fidanlar di- itine kadar şehrimize dönecektir. 
kilmcktedir. İleride burası bir or- * Devlet Dcmiryollan idaresi mo-
manlık haline konulacaktır. törlii trenlerin sayuını arttırmaiı ka-

--<>-- rarlaitırmıştır. 

Eminönü meydanı kaçmilyona 
mal oldu? 

Eminönü meydanının açılması 
icin yalnız istimlak parası olarak 
iki milyon, yüz kırk vedi bin dört· 
yüz elli dokuz lira harcandığı an· 
]aşılmıştır. Meydanın tanzimi M:in 
~ ayrıca yüz otuz bir bin altıyiiz 
on iki lira sar! olunmuştur. 

* Şehrimiz ilk tedrisat mwıllim • 
terine ait ikinci kadro da Maarif Ve
klletinden tebliğ olunmllf:tu.r. * Bu yıl !pek rekoltesinın geçen 
yıldan noksan olduğu anlaşılmışhr. Bu 
yüzden fiatlar kilo başına ıeı:en yıldan 
iki buçuk lira fazl»lle ıs - 16 liraya 
çı._'ltmıştır. 

* Bazı or\a mektep ve !1;elerde kız 
talebelerin fazla ince çorap &iylp saç
Iannı fantazi kestirdikleri görüldüğün. 
den bunun men'i al:".ı.kadarlara bildiril
zniiür. * Belediye verıi ve resimleri U
nunu> on altı yıllık eski bir kanun ol
duğundan bunun tadili için yeni bir 
kanun hazırlanmıştır. Bununla ıtehıi .. 
mizde \'e dlğcr bazı şehirlerde - halka 
yük olınıyacak derecede • yeni bazı re
simler ihdas olunacaktır. * Hiç okuma, yazma bil.m.iyel:! veya 
az bilen vatandaşlar için Eminönü Hal
kevinde meccanl kurslar atılmaktadır. 
Talipler ikişer fotogra!la müracaat et-
melidirler. * Nafıa Vekili Ali Fuat 
Ankaraya gitnu~lir. 

- Ben de öyle .. Fakat Amiral 

Unkapanında oturan şoför Meb- AVRUPA 
medin idaresindeki 4152 numaralı 

HARBiNiN 

kamyon Zeytinburnu cimento fal:>- YENi l\llESELELERI 
rikasına ııiderken Kazlıçeşme di· .:..::::...:.:..--==-----
smda caddeden ~eoen Firdevs is- Romalıların 
minde bir kadına şiddetle çarpmış-
tır. Sadeınenin tesirile kadınca - } 
ğız yanda.ki ıhendeğin içine yuvar- torun arı .• 
lanmış ve ağır surette yaralanarak 
hemen ölmüştür. Müddeiumumilik 
hiıidseve el koymus. şoför Mehmet 
yakalanınıstır. 

Bir sarhot tevkif edildi 
Sülevman isminde biri evvelki 

Elin Beşiktaşta sarhos olup nara 
atarken yakalanmış ve p0lise de 
hakaret ettiği iddiasile dün Sul· 
anahmet 1 inci sulh cezaya veril
miştir. Hiikhn Sülevmanı tev'kif 
etmistir. 
Üsküd_. adliyesinin altından 

Su çıktı! 
Üsküdarda Paşakapısında yeni 

yapılnuıı olan adliye sarayının al
tından su çıkmış ve bodrlnn katını 
!kısmen kaplamıştır. Suyun zarar 
vermemesi icin tetkiklere ıı:eçil -
miştir. 

Rumenlerle Mac:ırlar arasındaki 
dava her iki tarafı tatmin edecek 
surette halledilmiş olmaktan çok 
uzaktır. Ne Rumenlerin Macarlar 
aleyhine, ne de Macarların Ru· 
menler aleyhine söyleııecek söz
leri bitmiş, tükenmiş değildir. Bo
manyada kalmış Macarlar olduğa 

• gibi yeni karardan sonra Maca -
ristan idaresine geçmiş Ruuıenler 
de var. Romanyadaki son değişik
likler üzerine Macarlarla Rumen
ler arasındaki davanın hiç olmazsa 
bir zaman için nisbi bir sükUn 
devresine gireceğini zannedeule • 
rin tahmini hilaiına bu dava öyle 
kolay kolay halledilivereceğe ben
zemediğini göstermiştir. 

- Mesela ne kadar? murlar içinde derilerin patla.mı.ş, 

Son Telgrııf"ua edebi romanı: ı:ıa 
~~~~..,;;,,~~~~~~~~~~~~ , 

- Dört kuğıt.. ısırlanmış. Saç sakaldan yüzün 
- Yeter mi? ' l(Jzün, görünmüyor!. Zayıflamış-

Transih•anya tekrar Maurista
na iade edilmekle dava bitmiş ol
saydı Rumenler hiila kendi dedik
lerini isbat için tarihten deliller 
aramağa liizum görmiyeceklerdi. 
Rumenler «tarihi> bir nokta ve 
nazara bsğlanarak Transilvany .. 
nın harkesten evvel kendilerine 
ait olması lazun geleceğini söylü
yorlar. Kitaplara göre pek eski za. 
manlarda bir Daçya krallığı var· 
rn.ış ki buraya Romalılar gelmit. 
iki taraf arasında şiddetli muha
rebeler olmuş, g.Jen Romalılar it
te bugünkü Rumenlerin büyük 
babaları olmuş. Bu tarihi nazari
yeye bakınra bugünkü Rumenler 
iki cihetten de iftihar ederek milli 
izzetinefslerini okşıyan hatıralan 
tazeliyebilirler: Hem Remalı ol • 
mak, hem Daçyalı olmak. 

G~ÖZYAŞİ.ARI 
' · ,' ETEM İZZET BENiCE 

- Fena!. 
Dedi. 
- Ha,fır .. 
Dedim. ilirve ettim, 

; 

-· İspirto, esrar olmazsa ben 
yasıyamam ki!. 

Ve .. o sormağa, ben söylemeğe 
4evam ettik. 

- Niçin bunlara alıştın?. 
- Bilmem ki. kendiliğinden 

oldu' 
- İçmesen olmaz mı?. 
- Obaz!. 
- ı "e kadar içiyorsun?. 

Tartısı yok. Ne kadar bula
bilirsem!. 

- Bırakamaz mısın?. 
Hayır!. 
Kendini biraz ZJ>flasan. 

- Niye bu hale geldin?. 
- Onu ben de bilımiyorum!. 
Konu.şmamızın bu şeklinden sı

kılmağa başladım ve .. yine: 
- Hanımefendi ne verecekse -

niz verseniz de git.sem!. 
Dedim. O hiç oralarda değildi. 

Boyuna lilfı uzatıyordu: 
- Nereye gideceksin?. 
- Meyhaneye• 
- İspirto içmiye mi?. 
- Evet!. 
-. Daha sonra? 
- Esrareıya!. 

- Esrarı nerede çekiyorsun? 
- Çok para xerirsem tayfayı 

top la• S2raypalnsa kabak ~ekme
ğe giderız .. 

Kac para 'n' 

- Yetmez amma on kiiğ•t da sen sın. Kurumuşsun .. Dal gibi kal -
vermezsın?. mıı;:s1n. Rengin sansarı. Gözleri-

Ben böyle söyleyince, güldü: nin şı.j'(ı so1muş. İspirtoyu filan 
- Ben daha çok veririm!, keser, biraz muntazam gıda alır, 
Dedi. Rakam saydı· tedavi görürsen yine eski Ruhi o-
- Yüz. iki yüz, beş yw:.. labilirsin!. Sana hem çok kolay 
Ve .. ilave etti: . i<ler yaotıracai;un. Çok da para 
- Fakat, istediğim adam olur- verecej(im. Bu haline çok acıdım!. 

san?. Sen böyle olacak adam mıydın?. 
Yii% ka_ğıt.. Ok d k ti' k d 
İki yüz ık.ağıt.. ~ a nr uvve ı, o a ar acı ve 

tesirli söylüyordu ki damarla • 
Be:; yüz kağıt!. rımda, kafamın içinde birden bır 
Birden zihnimi karıştırdı. kaynaşma oldu, yüreğim sanki ya-
- Galiba alay ediyor!. bancı bir el ile sıkılmağa başladı. 
Dedim. Anıma bozmadan: 
_ On kağıt almadan gitmem. Beynim burgulanıyordu. . Bu 
Bu kadar meytap on kağıda bi- kadın ve .. onun sesi birer birer 

sinirlerhni cımbJt?lıyor; kalbimin le olmaz!. 
Kararını verdim. Yine o söyle- üzerindeki kabuğu yer yer deliyor, 

meğe ~J.arnıştı: kaldırıyor; kafatasımı örten kalın, 
kabuslu, sisli ve pıhtılı perdeyi - Sana yazık. Esrarı, ispirtoyu 

filan ıbırakacııksın. Seni giyindı - yavru; yavaş yırtıyor, kanatıyor, 
receğim.. Kuşatacağım .. Yatacak, ~imde ba.mhaşka bir hls uyan -
oturacak, yiyecek yer gösterece - dırıyordu. 
_ğim!. Bol da para vereceğim. Ne- Ve .. belki bu tesirledir ki Oll& 

dir bu haliıi. Kendine acımıyor sorrlum· 
Kendinden iITT"enmiyor - Siz beni tanıyor musunuz? 

r~ - ' 

Bir zamanlar dünyauın o vaki~ 
ki malum kıt'alarına hiilaııetmif 
olan Roma imparatorluğunun ı... 
runları olduğunu düşünmek Rll
men milli edebiyatı için pek tath
dır. Meshur Romalı şair Ovidla 
Romadan sürülerek şimdiki Ro
nıanyanın Köstenceainde Y•'8-
ğa mahkum edilmiş olmuı da ıı... 
menleri Romalılara bağlıvan h .. 
tıralardan sayılmaktadır. MilH -
tariht ,ereflM' aranırkrıı lıtt !&-

·•• hir İ i '~• ' 

Özidomun tehdidini 
ğil mi?. 

Lutfi kaptan: 
- Adam sen de ... 

duydun de-

Der gibi elini salladı, ilave etti: 
- Bırak J..i bize yalnız Amiraliıı 

vereceği muhtıralardan mükiJat 
kısmını tatbik edecekler .. Aksi de 
olsa ne çıkar kaptanım.. Biz, gôr· 
düğümüz hizmetle asker kardeş
lerimizi bir tacizden kortarrııış, 
memleketimize borcumuzu yap~ 
diişmanın bir deniz deviııı ınıha 

etmiş, vicdanımızın ve mesleği -
mizin emrini yerine getirmiş bu
lunuyoruz. 

Sonra, taliınnamelerimi'liıı te
şebbüsü şahsiye mes'uliyeti mü· 
teşebbisin omwlarına yükleterek 
ne kadar geniş yer verdiğini pe
kala biliyoruz. 
Burası Bonapart Franııası d&

ğil, Türk vatanıdır kumandanım, 
biz de Fransız asılzadesi değil, 
Türk deniz zabitiyiz .. Özidom bu 
noktanın farkına varamanıı~ ola· 
cak .. 

Sulular. 
Biraz sonra, diğer muhriplcrin 

süvari ve güverte kaptanları ar· 
kadaşlarını ziyaretle tebrikc baş
ladılar. Bu arada Basra süvarisi 
Küçükmustafapaşnlı Hiiseyin Ras
ri kaptan, muzaffer Ahmet kap
tamu omuzuııa elini koydu, •ordu: 

- Ya hücumda muvaffak ola
masaydınız Ahmet bey ne ohı aktı 
netice?. 

llluaveaeti Milliye süvarısi ye
rinden kalktı .. Kendi çekmecı·si -
nin gözünü artı. Orada duran dolu 
bir rövelveri işaret ile ilave ct•i: 

- Kendi eezamı kendim vere
cektim.. 

Ertesi günü, bn büyük zafer 
memleketin her tarafında tezahü
ratla kutlulandı. 

Ahmet ve Lutfi kaptaalara her 
yerden tebrik telgrafları ıeliyor
du. Takdir ve terfileri Nezaretço 
ihmal edilmiyen bu süvarilere, A
miral Özidomuıı tehdit ettiği ikin
ci şekil tatbik edilmemiş, Türk 
askerinin kendi teşebbüsüs şah • 
sisi ile elde ettiği zaferi teşviktrn 
ıeri durmıyan yüksek sevk ve i
dare makamları bu kaptanların 
ayrıca nişanla da taltiflerini sa· 
raya arzetuıişlerd.i. 

(Devamı var) 

labilir. Onun için bugiinlı;ü Ru -
menl<>r de Transilvanyanın Macar 
olamıyacağını müdafaadan ıerl 
kalmıyorlar. 

Fakat Avrupanın IUÜ'lmin ekal
liyetlc.r meselesinin açtığı tarilı.I 
iddiaların hiç sonu ıelecek de -
ğildir. Rumenlerin dediğine karp 
lllacarların da iddiası varu. Onla
rın dediğine göre de meseleye şöy
le bakmak lazım: Daçya krallığı 
Ror.ıalıların eliııe geçerek inıpa
ratorlu_ğun bir vilayeti haline in
diktenberi geçen zaman çok de
ğildir. Miladi 107 senesile nihayet 
270 seneleri arasında bir devre. 
Halbuki lllacarların Transilvan
yaya yerleşmiş olmaları bin sene
den fazla bir devri kaplamaktadır. 
Romalıların buraları istila ederek 
bakim oldukları devir ancak 150 
seneden ibaret iken Macarlana 
Transilvaıcyadaki hakimiyeti bi
lakis çek uzun sürmüştür. 

Bu karşılıklı dava yeni çıkıruı 
olmadığı gibi geçen harpten son· 
ra Transilvanyanın Macaristan -
dan alınarak Romanyaya veril
mesile de ba• .. östermiş değildir. 

Avusturya - Macaristan impa
ratorln~a çok evvelden Transil -
vanyaya sahip iken Rumenlerin 
erada vakit vakit Macarlara kar
'' isyan ettikleri görülmüştür. G .. 
çen seferki Avrupa harbinin b.,. 
şında Romanyayı kendi t.ırafıu 
çekmek çok faydalı olacağını, Re
nıanyanın buğdayından ve petre
lünden istüadeyi düşünen Kays.er 
Almanyası Transilvanya cihetin
den Rumenleri memnun edecek 
bir çare bulunmasını da çok dü -
şünmüştür. Fakat ne olursa oıs,.. 
Macarlar buna razı olmamışlar, 
nihayet bir gün Romanyamn -kral 
birinci Karoliin ölümünden sonn
Rusya, Fransa ve İngiltere tanı
fını teşkil edea müttefikler lehine 
harbe girdiği görülmtiştür. O za
manki vekayi sırasında Romanya 
mağl&p olarak Almanlar tarafm.. 
dan işpl edilmişti. Bu seferki iıı
gal harbe kadar varılmadan ol • 
muştıır. Hedefler malihn, takip &
dilea yollar ıleiişiyor. Vaktile 
Komalı şairin meafalll olan şimdi
ki Köstencedo Alman denh üssü 
yapılıbiı. yapılanığı haberleri kar
şısında Romanyanm mazi!li ..-e hali 
göıönüne !!eliyor. İstikbalinden 
bahsetmek ise kehanet ister. 

' 

I ~' ~~~~-o 
1Avrupa imparatorlu~ 

Yazan: Ali Kemal suNr.1 ·p 
·1 k i<' Şarkta fütuhat yapabı ın• ut• 

Osmanlı imparatorluğunu d~ :arı 
laka kendi nüfuzu altına 8 ~ur • 
düşünen Napolyon garple k ,:ır
mak istediği ııaltanalın aocn b;i ır 
ka da hakim olabilmekle k• olYlr 
lacağını hesap etmişti. N,~~ri • .
nun tasavvurları, teşcb.bıı>·et ııı.t 
kim kalan emelleri ve nıb•) rt" 

lup edilmesi bugünkü A vrur~~·' 
kayünin cereyanı takip ed~.1 cel· 
birçok noktalardan di.kJ<a ı ,,.-

b d ... . d' ?ıfii•• e ece.. mahiyette ır. pııd• 
hetler de eksik değil. i\vrı; ııı•~ 
büyük bir im:>aratorlu!• h.·1ını-1 
istiyenler bir türlü sarlıı ~ bil" 
edememişlerdir. Napolyoo a bil 
nu derinden derine dü~ÜJl.ıtlıı~ 
asker, bir si~·asidir. 

1 
ıe~ 

Evvela şu noktayı kayde: eJJ 
iktiza ediyor: Napolyona d•ol•ll' 
son yazılmış tetkiklerden 8 

'",. 

lıyor ki kendisi her ne kadar ;pil 
ka hakim olmak sııretile t"1 ııl' kurmak istediği imparator 8ııJı 
tahkim etmek isterken osn;tııı' 
imparatorlui:unu da nüfıız.u 8 .r"' 
almayı düşünmüş ise d.e ~"?fe 0ı
torluğun büsbütün tnksllll1 ' ·•t r 
tadan kalkmasına esas itibar ·';(it 
tiraz edecek değildi. Bu on°0

• i4İ
bir menfaat ve fırsat mesetesı ·• 

tık'"" Osmanlı imparatorluğunu .
0
rf1 

etmek isliyenler pazarlık• "jak•t 
o buna çoktan razı olacaktı. \f" 
kiminle anlaşmalı?. Ortada ~oc• 
nıpada kuvvetli bir dev~eı. ,.ar• 
Avusturva imparatorluğıl retl• 
Avusturya imparatoru ~e 5.~tif~ 
olursa olsun Napol~·oıı ıle ı ll<•p• 
etmivor. Çünkü Rus~·anııı ~~ j(i• 
)ardaki ihtiraslarını bildıgı Jlıı'• 
Napolyon ile ittifak dcnıel< k dt" 
yaya karsı harbi göze alın• 
rriek olacnwıııı düşiiniivor. '•P . ~ ur•• 

Ya Inı::iltere~. Bunu b3 .. 0ı.a 
d <l' (•' gecirmek bile beyhıı e ır. ,ıor • 

Napolvonmı Osmanlı inıpar •· p"' 
lu_ğunu nüfuzu altıoıa al~a~ın fraP· 
dişah ü•ür.cü Sultan Selım"' ııııo
sızların her dediğini kabul ." ,.,. 
sine karsı İngiltere ~ö;vle bır ııııt 
ziyet almış bulunuyor: Va!s~ O~ 
!ar İstanbula girsin. Elverır1 . un• 
manlı imparalorlu~u Napo )~,,,,. 
tesir ve niifuzu altında k•~1 jn • 

Fakat İngiltere söylem•t~bol• 
zum yok ki Rusların hl• d ği~ 
yerleşmesine kat'iyyen razı :uf" 
Böyle bir ihtimal halinde var ı.tır· 
vetile buna karşı uı;aşa<• 1" 
Ancak Napolyonuıı ad~~~dJ 
karşı İngiliz donanması ıc~ 
Ruslara müzaheret edece~tırİ; ıı• 

Lakin asıl Rusyanın vasır~ ,ı· 
idi?. l'jlapolyon herşeyi keııtif'~d~ 
mayı sever, müphem şeY •,5ur• 
hoşlanmaz, diye şöhret •l_1'1 0ıııl 
Rusyanın vaziyeti ne olac.&:'• ~al• 
endişeye düşürmekten ııer~it iY 
madığı cihetle Çarın nasıl .. 

0
rd"' 

!ikamet :ılacağını merak edi? U• • 
Napolyon o zaman şöyle diili 
müştür: ııl~tl' 

Muhakkak ki Ruslar JJallı• ~ 
hBkim olmak istiyorlar. os~il ' 
imparatorluğunun taksim e 11~ 
mesinden Rusyanın çok ııı•~~ıı ' 
olııcağı tabüdir. Çünkü Bal r• • 
!ara sahip olan Osmanlı iırıt";<i~ 
torluğuna karşı isyan ehn~ tiı·JP 
bütün Balkanlardaki ~·~ b'r~· 
nıilletler Çarın bir işarehll~ b<f 
liyorlar. Rusyayı Tunadnk• tıı•'~ 
likleri vererek memnun e ıarıP 
mümkündür. Fakat Balk•" bııl~ 
diğer tarafları, bilhassa bt•\ W 
Napo)yon kendisine soldaıtı•P ıf" 
tiyordu. Bu snretle NapolY0Jı• d• 
tık hüküm ve nüfuzunu 181 ;,tir· 
yaymış 'olacağını i•esa~ .e~ro ref 
Şark işleri arlık kendısııııJltir· ~ 
olmaksızın halledilenıiyece~ 1 w· 
ğer Osmanlı imparJtorluğııll1

01uı
sim için ilerjde bir anla&ıD• fr•P' 
sa Suri:te ile Mısır uıutla.ka 0 ır 
sanın hissesine dü,ecektır. 1 •. ,11' . JJ•.. . 
mana kadar i.9e Rusyav• eli lıl 
!arda mukavemet gösterJJlerl~ 
Çarın .llüfuzu dah• evv~l ir 1ıırf" 
miş olmasın. Çar kuvvetlı b il''"' 
kide bulunarak iler.de l'JapO · 
karşı hile yapmasm.. " :v• j~ 

Napolyonun bütıiıı a•kel'' Jltll)·• 
yasi hayatında İngilıere ve adıY~ 
ile çarpışmalarını uzun ."-~dr ~-' 
anlatma;ta kalkışmakt•D P) ili a 

tür. bu dağdağalı mücndelele;ıı ~rl· 
hattı olarak gözönü,ıe ııeletl ''·" 
diğini kaydetmek erb~~1ftad• ıll 
diği etraflı mah1matıan ı:ı;. ~ 
şu suretle mümkün olac ~v_,rt 

Avrnpa kıt'asında ô:vle l< Jcılrıl' 
bir garp iınparatorlu~nuD utl•~~ 
larak yaşıyabilmesı ıcııı Jf1Ji1' rl 
şarkta nüfuz ve tc.ır~. ~~,,.i;ıır: 
mak lüzumu kendiuı ~ost tıflrd·~. 
Şarkta mevki ini tq!,kın1 e 'ıı d• ~ 
çe garpte hakim olabilm~%ıı <". 
vamlı olınıyacağını N•~ • de S~1' 
iyi anlamıştır. Bu.ıı.ın ıçııı ,.·i r 
riyeyi ve Mımn elde ehli · 

•• .. tür' dt' zem gonnu~ . .,.,, Jdll I' 
Tarihi•1 yürÜVÜ!oıÜ h1' yo 8 tı 

· k t'rın 1·11• vam etmis, Avrnna ı ·)<eıı•' • 
kim olmak istiyen. ıkvld ıJof!'.~. 
güvenebilirse İngıltcrcY• ·I d11 

dan doğruya taarrl!I etın~Jcıl1' ~ 
siinmüstiir. Fakat !ın tvh• 
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11 • 1 deıniyo.r. Hulasa .-lapoh",ıc ;brt 

, .• ,,ve a•keri hnyntında P . _, 
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Bir haftada 
anlaşıldı ki .•. 

l Amerika bazı ) lskoçyada halk 

1 Fransız adalarını haftasının 
.,\a.S(AA) ·af -~ . . - Bır h ta au.-
~li muharebelerden son- işgal edecek ilk günü 

Yor k,, İtalyan kwnan -
'tl~nan ordusunun k u\'V't!-
• 

1 
~ etmişt.r. Vaziyet, bun
un c\ vel ı den çok dahA 

~ hl aksa s' ın korfu 
·iti alkına mesajı 
~~. 

1ıJ~1 • (A.;A.)- l\letaksas Kor
~a hır mesaj göndererek, 

11
,; 'lc:ava hücumlarına karşı 

ı;"I bul cesarettPn dolayı tebri
. ~!et Unıııuştur. )fdak.as, ni
~ ·• t olan itimadını teyit et-

~liı h ·ı . arp gemı erı 

, P•Ieroada 
. ~· S (AA.) - 1nııillı harp 

L ~ Faleron lımanına demir 
,~ t· tı •ır Yunan vapu-
·1~11un 22 tayfası 

!ıon •a1tı0 .5 (AA.) - Verda bur-
····i taınde bir Alman korsan ı 
~il rafından ba\ırılmıs olan 
.. :'11 2 an~r?s \'apurundan kur -
~~ur21 kışı Portekiz Serra Pen
~ ı e Lizbona get:rilıniştir. 
~· Jt:ırtanlmadan evvel 22 
dola al ıcinde sulara tiı.b i ola-

sı o durmuslardır. 1 

~il' --<>--- 1 
~treye yeni hücum!' 
~ra 5 (A.A.) - Alman bom
~~ ta~ Yareleri ııecen gece ı 
h~n e<.>nup mınta:kasına 

~~cum etmislerdir. Tafsillt 
·~ıstır. 

D~~ 
ltıa 1200 ltalyan 

esir edildi 
lı ~ ( l inci sahurden denm ) 

~"ıl'l.alı eUcrine ııecirmi.slerdir. , 
~ - btJN 1~00 ESİR ALTh'DII 
lı;ılıt ~ (A.A.) - Belgrattan ge-
~;lere göre dün Yunanlılar. 
~~alır.an esirler 1200 e ba-1 

"";~hlar esir 
~~ııa ~optuyor 
~~ııq~ (AA) - Resmi teblii!: 
\"l.'Qe 0 n va cephesinde, evvelki 
~ ~a hıldiri!en tepelerden baş
~ 'i~n".lıt. ~razisinde yeni bir 
~ !ıijlııı~n .ı<ıt aları tarafından iş
'1iı~~ ,.l•r. Bu tepenin muhte
'~t'nda İtalvan askerleri esir 
~i ole ve Yunanlılar harp ~a

~e b llrak mitralyöz. obüs bp-
1,:.~e azı _diP.er harp malzemesi 
-.ı~a:e~ 1!'misleL'<lir. 
llfakb··vareleri, Plre üzerine 

. \' ıv -:•iz bir hücum yap -
. ~e~ t•n tavvarele•• de İtal
·:ııa~ Ve kan,yonların:. bom -

'<reıı· ctnıi~lerdir. ;! Italyan 
Ve'. ~•va ınuhareotkr· csna-

·<ıu.."il h,a,·a <iafi. topları tarafın-
i u, ~~lrnlLtür. BiL Yı.nan tay

~· ~•une dönmemistir. 
l~id --<>--
l ~ ihraç hareki• 
l!}ı... h . . , .. c emmıyeh 

~ k ( l . 
~ it 1 '~ci sahifeden devam) 
~)'it 11.ııli:ı: aakeri heveti 
, 't h ıle Giride gitmittir. 

~Si ... 11.reketi, lngili:ı: tayya· 
"ltı h. lı ''ti ırnayesi altında ya-

~i 0~ İtıılvan tayyareleri 
tffıı.k ağa çalışm§ılana da 

~ olmnmıflardır. 

'~~· --0--ıçll düşmek üzere 
'~k~; inci sahifeden devam J 
>01

11 
11 Florina'ya giden 

llıir dltı~h:ıfa:ı:a eden de
~ I aglann ıark geçidi

>,,. talyanlar tarafından 
"'la llıııa n taarruzun kınl-

lıı~r~nı intac edecek. ve 
>tıı hz c!epheıindeki ltal· 
t~ıt arekatını ciddi ıu -
, ()h ıı,üc;leştirecektir. 
ııı '> rı gölü sahilinde ki-

<.etıı. 
~tıl I Jal kasabaıının Yu-

Marfnik'teki Fransız 
tayyareleri kullaaılmı

y acak bale gelmiş 
Sanyuan 5 (A.A.) - Martiıtlk 

mahfillerinde söylendiğine gijre, 
Amerika Reisieumlıur intihabatın
dan soııra Amerikanın Karaib a
dalarında harekete geçmesi bek
leniyor. 

.ı\nıcrika donanına~1na mensu} 
olup da Mnrtinikde bulunan su -
baylar ev araştırıyotlar. 

Harbin başında Frama için A · 
merikada yapılan harp tayyareleri 
hala Martinikde tayyare m• 
nında bulunmaktad.ı·. Söylendi • 
ğine göre bu tan·arder o kad..r 
paslanmıştır ki artık kullanılamaz 
bir hale gelmiştir. 

Ruzvelt mi, 
Vilki mi 

kazanacak? 
V ıısinııon 5 (A.A.) - Vendel 

Vilki, dün akşam Ruzvelt hakkın
da son dere~e siddetli bir nutuk 
söv !emiştir .. 

Vi1ki bilhassa demiştir ki: ·R=
veltin yeniden intihabı Amerika
nın ha!'bc ııirmesi demek olacak -
tır.• 

Harp Garpten 
uzaklaşıyor 

Kap 5 (A.A.) - Cenubi Afrika 
Basvekili General Smuts dün rad
yoda ösövledil!i bir nutukta bil -
hassa demiştir ki: 

c- Hartumda Eden ve orta şark 
kuvvetleri kumandanı G<!neral 
Vuyvel ile birlikte şimali Afri:ka
daki askeri vaziyeti tetkik ettik. 

Hitler, tıw.lterevi isilava mu -
vaffak olamadığı için, darbelerini 
baska taraflara tevcih etmek isti
yor. Vaziyetin inkişafını büyük bir 
dikkatle takip etmeliyiz. İngiltere
nin gittikçe artan taarruzi kudreti 
karşısında. harp ııarptan uzakla -
sıyor.• 

Batırılan iki 
lngiliz vapuru 
Londra 5 (A.A.) - Bahriye ne

zareti, İngiliz Taurentik ve Silahlı 
ticaret kruvazörleri tornillenerek 
batmıs olduklarıı bildirmiştir. 

Simdiye kadar alınan raporlara 
ııöre, Laurent>k'den 25 subay ve 316 
er ve Patroklusden de 33 subay ve 
230 er kurtarıhnıstır. 

Eden Sudan 
mıntakasında 
Hartum 5 (A.A.) - İnııiltere 

harbiye nazırı B. Eden'in Sudana 
yaptığı ziyaret hakkında :ışa~ıdaki 
resmi teblil! nesredilmistir: 

·Son ııünlerde B. Eden, Sudanda 
bir cok yerlerine uzun zivareller 
yapmıs vali ve orta şark kuman -
danı ve hava kuvvetleri ve Sudan 
kıtaatı kumandanlarile görüsmüş
tiir. 
. Bu ikameti esnasında B. Eden 
l:nparatorluk kıtaatını, Hartum 1 
Pcrt Sunda, Gada~t ve şark hu
dutlarında diğer yerlerdeki müda· 
faa kuvvetlerini teftiş etmiştir. * Kahire 5 (A.A.)- Resmi İn
~ilız tebliği: Cephelerin hiç birin
de vaziyet cieğişno~miştir. * Madrit 5 (A.A.) - İspanya 
harici ve nazırı. İnııiliz büyük el -
cisini kabul etmiştir. 

llngiltere Ameri-
kadan vapurlar 

satın alıyor 
Nevyork 5 (A.A.)- Walhtreed 

jurnalın Vasingtondan öğrendiği
ne riire Ingil tere hesabına deniz 
inşaatına ait lıır programın tatbi
kına haşlanm1şhr. Bu program 
milyonlarca dolarlık masrafı itap 
ettirmektedir. 

)' lııı 1 ıı.~ tarafından :ı:i(J>tı, 
li)~ '~•tanda ıür' atle iler-
1\t)&ce ı lerini zanneden 1-
q~tb 11·1lrın bu ümidine ıon 
~ ~Yi İndirmiştir. 

1 
" aır d'I . 1 '~ıı e ı en bır cok tal-
t ıı- • 'ıı k •kerleri Arnavutla-

Söylendiğine göre in(iltere he· 
sabına ilk sene içinde :;o ve müte
akip senelerde de her sen(' 100 ti
caret vapuru \ apılacaktır Bu 
yapnrların yapılmasına !ntharen, 
ln"'liılerin uitrıyar ıKı za) iat lıu
susi ~irketlcrdrn atın alınacak 
vapurlarla, )'ahut d• hizmet nıtid
detini doldurmu ' lp l'lar ıı • 

lqit ~ndilerine ihanet et- ı 'ltk dııklarındım ş'kayet 
tedir. rilme ı 1 tdAti ed '.I • el ir. 

Başvekil Çörçil bir 
mesaj gönderdi 

Londra 5 (A.A.) - Dün Edim
bııreda acılan hallı: haftası müna
sebetle Başvekil Çörçil, gönder -
dil!i bir mesaida bilhassa diyor iri: 

•- Hürriyet davasının müdafii 
olmak, İskoçyalılarm düsturudur. 
Onların ecdadı, geçen nesillerde 
hürriyet icin hiıcbir fedakarlıktan 
çekinmemişlerdi. An 'anelerine sa
dık kalan İskoçyalılar, azimle, ce
saretle bu ufı:urda calısacaklardır.• 

Halk haftasının dünkü ilk 2Ü -
nünde bir milyon. iki yüz bin İn
ıı:iliz lirası tOPlanrnıstır. 

Mareşal Peten 
teftişe çıkıyor 
Cenevre 5 (A.A.) - D. N. B: 
Vi.si'den bildiriliyor: Mareşal Pe

ten birkac haftadanberi tasarlanan 
büvük teftiş seyahatine cıkmak 
fikrindedir. 

Maresal Peten'in bu ak.sam tay
yare ile Tuluz ve .Montanban'a ha
reket etmesi muhtemeldir. Bu tef
tis seyahatinin birkaç ııün süre -
ceği talunin edili yor. 

lngilteredc bir 
tren kazası 

Londra 5 (A.A.)- Son deınir
volu kaZllsı hakkında alınan res
mi rapora nazaran 21 kişi ölınü:ı, 
59 kişi yaralanmıştır. Bunlardan 
20 sinin yarası ağırdır. Üç kişi en
kaz altında kalmıştır. 

Bir demityolu memuru demiş· 
tir ki: •Trenin raydan çıkması ka
za eseridir. Düşman tahribi de -
ğildir. Kazazedelerin çoğu, yoldan 
çıkan ilk vugonda bulunuyorlardı.> 

İngiliz Kralı Belçika Kralını 
tebrik etti. 

Londra 5 (A.A.l- Belçika bü
yük elçisi de Marsi;en İngiltere 
Kralının teşrifat nazır muavinini 
kabul etmiştir. 

Adet olduğu üzere teşrifat na
zır muavini Belçika Kralı Leopo[
dün doğum yıldönüınü münasebe
tile Kral jorj namına tebrikte bu
lunmuştur. * Montevideo 5 (A.A.l- Uru
guay aırkerleri Moldandrdo mın -
takasında bul7iin manevralara baş
lamıştır. Bu manevralara 20000 as
ker iştirak etmektedir. 

• • ,.• • • .ı; , .. • 

Dilencinin katili 
( 1 inci sahifeden devam ) 

kat kadın parasmı vermemiştir. 
Bunun üzerine de vere Y•lırıp bı
çağı ile tavuk boğazlar gibi gırtla
ğını kesmiştir. Ha\'vanuı üzerin
de ancak 10 lira bulan katil iki 
"8at sonra bü.,ük bir soğukkanlı
! ;: .:._rkeze gitmiş ve: 

«- Arsada bir kadın iildiirmüş
ler! • diye haber vermiştir. 

Remzi bu kat:ıııı tanımadığını 
söylenıi~!tC de onun da kiınscsizler 
yurdm:tla yattığı öğrenilerek ilk 
şüpheler üzerine çevrilmiştir. Ni
hayet dün katil cürmünü itiraf el
miş ve İstanbulda hırsızlık yap -
mak için bir tabanca almak üzere 
hu cinaJeti yaphğını söylemiştir. 

Dli::er tnraftan 'Üsküdarda bak
kalı öldürenler henüz bulunama
mı~tır. 

Gıda maddeleri 
Kasar ve beyaz peynirle yal!dan 

.sonra; şehrimizde halkın en ook 
istihlak ettiği diğer gıda ve hava
vici zaruriye maddelerine de narh 
konulması kararlaştırılmıştır. 

Vali ve Belediye reisi B. LO.tfi 
Kırdar bu suretle normal bir ucuz
luk temin cdilecei?ini ve bu hu -
susta etüUere başlanıldıihnı dün 
sövliyerek demiştir ki: 

•- Ahvali hazıranın icabından 
olan bilhassa belli baslı gıda mad
delerindeki istihl5k iazlalıgı ile 
naklive vasıtaları ücretlerinin yük
selişi fiatlann tereffüünde birinci 
derecede amil olmustur. 

Ticaret VE!kaletince fiat müra
kabe komisyonuna merbut olmak 
üzere bir ckontrol teskilat1> tayin 
edilmek !izere bulunmustur. Bu 
teskilit tamamlanınca, bcledivenin 
bilhassa havavici zarurivc fiatla
nnın kontrolu pratik ve en kı.•a 
-ollardan vapılm:s olacaktır. Bu 

kontrol sisteminden cok müsbct 
• mus".'"f',r netlcc:r·r Pld~ Ptlilece-

... · k1ni bul'1nuvoruz.• 

•• 

içindeki 
Hadiseler 

Tl1rkiyenin 
vaziyetinde 

anlaşılmıyan bır 
taraf yoktur 

Bugün S UM ER Sinemasında 

İmperio Argentina'nın 
Son çevirdiği Lıpen. yoka ııözlü ve iAI'lı:ılı 

KOYLERI~ ŞARKiSi 
(Bu yazının metinJeri lıl:ıa
dolu Ajansı bültenlerindtm 
al.ınm$r.) 

1'elhia eden: MUAMMEB ALATVK 
Cımıhurre~imizın Büyük Millet 

~leclisinde söıfledikleri açq nu -
tuklarının ecnebi memleketlerde
ki akisleri devam ediyer. Bulpr 
gazeteleri, nutkun bll%1 cümlele • 
rinin altına çizgi koymak sureti.W 
tebarüz ettirerek ne~tttmişlerdir. 

(~ deııa11.) 
Bu takdirde İtal}'a, YunaniııtM. 

ile karşı karşıya harbe devam e
decektir ki, bn çarpışmada da Ya
naniııtan herhalde müttefiki 1nıil
tere ile bir araCa İtalyan taarrmı 
ve tecaroüDi layık ol<iuğu ilı:ıı
lıete ntratııuya muktedir olacak
tır. 

Bw itibarla Tirk.iyeıoia Yunaa -
İtalyan harbi karşıı;mdaltl v-.>
yeti ve tntumu bakımından anla
şılmıyan bir taraf kalmamış bu
lunuyor. Eğer, Yunan - İtaly
harbinin müstakbel inkişaflan 
herhangi bir ihtilata sebebiyet ve
rir ve bu ihtilatlar bizi de harhia 
irinde bulunmıya sevkederse bu
nun mes'uliyeti hiçbir zaman bi
ze, milli siyasetinıize, milli hak
larımıza ve tutumumuza tevec -
cüh etmemiş olaraktır. 

ETEM iZZET BENİCE 

lstanbul Dördüncü icra 

Şaheserinde, titreten ihtiraslı sah neler ... Sevilyanın zevk ve sefa
lırl mahalleri .... İspanyanaı .!(ece a.\iklannı.. di.nliyecek ve ııöre

ceksiniz. IMPERIO ARGENTINA 'nın bu filmde okuyaca~ı Tengo 
ve şarkılar bütün şehir halkının ağzında dol~açaktır. 

İlaveten Renkli MİKEY MOUS E. Bu ak.sam için yerlerinb 
evvelden aldırınız. Tel 42851 

fstoınbul Dördüncü icra Memurluğundan~
Gedikpqada Sami sokak 39/40 numarada mukim ikeıı 

halen ikametgah adreıi meçhul bulunan mülga petrol İnhisu 
idaresi memurlarından Ahmet Medeni'ye 

Hazinei maliyeye izafeten nruhakemat müdürli.ıW tarafından Sul-

\ 

tanahmet üçüncü sulh hukuk mahkemesinin 937/455 .No. lı ve 9/2/938 
tarihli ilamına müsteniden 50 lira 39 kuru.şun dava tarihi olan sr:l/93'7 
tarihırden itibaren ~!:> 5 faiz ve '7o 10 ücreti vekaletle ve b97 kuru ma
sarifi muhakeme ile maa masarifi icraiye tahsili için vapılan icra ta'tibi 
üzerine tanzim edilerek adresinize ıı:önderilen icra emri adrcsınizin 

Zora ve Utro gazeteleri hulisa
tan şunları söylüJ orl:ır: •Türkiye 
Cumburreisinin büvül. nutku Ya
kın Şarktaki vaziy~t üzerine bol 
ve rahat verici bir aydınlık serp· 
ıniştir. Tiirkiye barbctmeksizin ve 
fakat silah elinde olarak Balkan
l;ı_rdaki hadiselerin iııki'8fını bek
liyecektir. Türkiycye Bulgaristan 
yolu ile taarruz ed;Jıutsi mevzwı 
bahsolamaz. Binaenaleyh bir Bul
gar taarruzuna m~i ... amaha edilmi
yeceğinin Türkler tarafından ha
tırlatılmasına lüzum :;oktur. Sof
yada Tiirkiye lıii!..ılnıetine karşı 
iyi hissiyat ve iyi niyeıler beslen
mektedir. 
Görünü~e nazar~ıı cenup kom

şumnz için muhtt?mel vaziyet, 
Yunan · İtalyan mulıasamahnın 
baridnde kalmaktır. Bu \'aziyet 
Almanyayı ve saır devletleri de 
ıniidahaleden imtina etmeğc ic
bar edebilir. Bu slorelle yangın 

Memurluğundan: 

ı 
Kadıköyünde Üzerlik so

kağında 11 numarada mukim 
iken balen adresleri meçhul 

meçhul olması yüzünden ·bila tebliğ iade cdilmio oldu~undan İstanb.ıl 
icra hakimliğince icra emrinin bir ay müddetle ilanen tebliğine karu 
wrilrnis olduğundan tarihi ılandan itibaren mezkur müddet icinde işbu 
borcu ödemeniz veva tetkık mercimden veya temyiz veyahut iade! 
muhakeme yolilc ait oldu;ıu mahkemeden icranın ı:ıeri bırakıldığına <l:r 
ir bir karar ııetirmedikçc cebri icra Yapılaçağı ve vinc bu müddet içiıP 
de mal be,·anında bulurunaııız. aksi halde haoisle taZ\ ik edileceğiniz vw 
hakikate muhalü bevanda bulundu~unuz takdirde hapisle cezalan~no 
laca?!ınız icra emri tebl:~r n1J.kamınalcai"T'l oln1ak üzere i ir olunur 

938/52H 

fstanbul Dördüncü İcra Memurluğ,•ndan: 

1 

bulunan Nevvare ve Neyire'ye 
Mülıı:a eytam idaresinden istik-

raz etmiş oldui!unuz 204 liranın 
1/3/931 tarihinden itibaren maa 

Nitanta§ında Maçka furun sokağında mu~dm iken halen 
ikametgah adresi meçhul bulunan kahveci Seyit'e 

tahdit edilmiş olıır.. 1 

RO~IANYA VE FRANSIZ GAZE-
TELERİNDE Mtl'fALEALAR 1 
Bükreste ~ıkan Lniversul gaze

tesi nutku tahlil eder. bir yazısın
da diyor ki: •Netice olar~k şn 
söylenebilir ki, TürhiJ e bir intizar 
hattı hareketi tutmuştur '" bu 
battı hareketin mehcngi Türk ara
zisinin emniyetidir.• 

·Tan• cazctesi de diyor ki: ·Mu
hakkak l!(irüJen birşe!.' varsa, Tür
kiyenin doğrudan doğruya teh -
dit edilmedikçe harlw e:irnıiyeee
ğidir. Bu bakımdan Berliııde, Moa· 
kovada ve batta Romada sarfedi· 
len bütün diplomatik gayretler, 
Türkivenin müdah:ıf(·sine sebep 
olacak hadiselere m~ydan verme
mektir .• 

l\IUHAREUE VAZİYETİ 
Atinada neşredilen resmi bir 

tebliğe göre, Arnavutluk arazisi 
dahilinde yeniden bir sıra tepeler 
işgal edilmiştir. Florina cephe -
sinde bir İtalyan taurılzu bomba 
ve süngü ile tardeı!ilmiştir. 

Epir cephesinde İtalyanların 
tanklarh yaptıklan bir taarnn 
püskürtiilmüş, 9 tank tahrip edil
miştir. İtalyanlar. Yunanlıların 
yeni işgal ettikleri mevzilere şid
detli hava bücumhrında bulun -
musla rd ır. 

İtal:va.ı tebliğine gi're, Epir cep
hesinde KalibakidcJ.i mevzilerin 
ilerisine doğru eüzütamlarııı ha -
rekatı devam ediyor. 

Hudutfan ~el"raJ~ gelen ha . 
berlere göre. Yunr.n kuvvetle~i 
Bikliştayı zaptetnıişl<"r ve bnracı. 
Görice:ye hakim teııderden di\ş
man iaşe üslerini bombardıın•n 
etmektedirler. Mcshur Kaptan 
Varda kumandasındaki bir çete 
grupunun, 30 bin kişilik bi• !ı:uv
vetle Yanyayı tehdit eden i•alyan 
ordusunun münnkuJrsini ~estiği 
söylenmektedir. Yunan Prdusu -
nun kuvvei maneviyesi ltalvan 
!ardan cok üı.tündür. 

HAVA HtlC<JMLARI 
İtalyan tayyareleri llün tekrar 

Selıiniği, Korfoyıı, Navarin kale
sini, Yaııya - Kahb•ki volunu 
bombardıman etmi•lcrdir. • Sel5 -
nikte sivillerden yeniden ölenler 
ve yaralananlar vıudır. Bu mıııta
kada üç İtalyll1' tayyaresi düşü
rülmüs, biri tahrip edilmiştir. İ
talyanlar ise bi< toyyarelerinin 
geri dönınedi!ini sövlüyorlar. 

l\IetaJ<sas 5eliiııik halkına da 
bir mesai yı<ndererrk, hava bil -
cuınları kanısında gösterdikleri 
cesaretten dolayı tehrikiltıa bulun
n1uştur. 

Sclanikte denize düşürülen bir 
tav\'arenin parçalaıını halk uğur
dur dive d.enizdeıı toplamaktadır . 

SEFiRLER AYRILDI 
Atinadaki İtalyan elçisi Gram 

dlin hircok İtal)'anlnrla birlikte 
At•nada.ı ayrılmıştır. 

Ron1arlaki Yunan sefiri ile s&
faret erkanını götürPcek olan hu· 
<usi tren dün akşam Romadno ha
reket etmi~tir. Tren, ftalyada bir 
mahalde duracak ve Atinadan İ
talyan sefiri ile sefaret erkanını 
l1aınil ol•n tren yolrularının Yu
'lanistandan çıkmasını bekliye -
<ektir. 
YENİ l\ttlHİM M'CLAKATLAR 

OLUYOR 
Romarlan g(l']en n." berlere göre, 

Kont Ciano, diin Almanyada Fon 
Rihbentroo ile bir ılnha ııörüs -
mlistiir. l\tiilak•t Sıidet s~hirl~
rinden hirinde yapılmıştır. Alman
vanm Tiirkiye bii)·'ik elrisi Fon 
P~J>f'tl de bu giirü~eye iştirak et
mistir. 

Lavalin de bn konferan'<ı işti
rak etmis olması muhtemeldir. 
Yahancı gazeteler, ınih,·er dev· 

faiz ve masarüi icraiye ve ücreti ı Sultanahmet borinci sulh hukuk mahkcmcsıı r. ~ < 1938 t.ır, li ve 
vekiiletle birlikte tahsili talebile 938/75 sayılı ilamıyla haz:nci maliyeve izafeten mııhakcrr.at müdü lüitll 
ilanen yapılan tebliııat üzerine reh- tarafından alevlıiı:izde yapılan 29 lira 79 kuru. l'n l~/7 l~:H ta6hiPdea 
nin parava cevrilıncsi talep edil- ilılıarcn ' ( 5 faiz ve '~ 10 L.creti vekaletle ve 586 kuruş masarifi muha
rniş ve bu kere yeminli üç ehli keme ile birlikle tahsili hakkında tanzim k.lınan icra emri yukarıdıı:ld 
vukuf tarafından mcrhun bulunan 1 adresinize ~önderilm:s ise de adresin zin m<'chul olm~sı yüzünd~r. tebliil 
Tuğlacıbası Hacı Mustafa mahal- edilcmemis olduğundan İstanbul icra 'ıiıkirnli!!.ince icra emrinin bir ay 
lesi Erenköy caddesi 4 ve 4 müker- müddetle ve b:r gazete ile ilanen tcbli1Hne karar vcrılm's olduihırdan 
rer ve tai numarası 28 olan 1035 !$bu müddet icinde borcu ödemeniz veva tetkik merciınden nva tcm
metre murabbaındaki arsanıza 22/ viz veva~cıt iadei muhakeme yolile ait olduihı mahkerneden icranın ge-
9/939 tarihinde 540 lira kn'!Tlet ka-I ri bırakıldığına. ~air bir Yesika ibraz etmezseniz cebrı kra , apı'ac"~ 
nulmus olduğundan icra ,.c ifüıs ve bu nıuddet ıcınde mal bevanında bulunmaz.sanız hap.s;c t;ı?yik olu
kanununun 102 inci maddesine nacağınız hakikate muhalif bevall<ia lrulundu~nuz ta!:ı.:.:rdc lıapi<le cc· 
tevfikan mahallinde zabıt varakası za.andırılacal!ınız icra emn teblii!i ır.akamına kaim olm:ık Ül~re iliın 
tutulurken hazır bulunmadığınız- olunur. 939/5194 
dan işbu ilanın tarihi teblii!inden --:İc-t--b--l-D-"' .. -d-_--.. ~1-------1-w __ d ___ _ 
ittbaren mezkfır kanunun 103 üncü i&n U Or UftCU cra .'~!!' u;;-un an: 
maddesine tevfikan 15 Jliin içinde Şi§lide Arpasuyu sokağında haııi apartımanında mukim 
zabıt. v3:"akasını ~etkik v~ bi.r dl- 1 iken halen ikametgah adreıleri mechul buhmıın ölü Emin 
vccegınız varsa sovlemenız luzumu p · 1 · k A · ki Orh M l'k K 
103 

.. .. -•d a.· 'hb asa varı• erı arııı zıze, çocu arı an, a ı e, ve onı-
uncu m(:llU e mucwımce ı ar • ... . varakası tebliği makamına kaim 1 ya aı::ır ~eza mahkemesı a~ıuından Ragıp ve Burs:ı emlak bauo 

olmak üzere ila nolunur. 938/3821 I kaşı Sefı Hasan, Ankara Lımanlar umum müdiirl:;jü mümey-

1 il 
· · ulb t ki"' d b 

1 
- yizi Hsevin ve Şişlide d~tor Sakir Ahmet apartımamnda 

e ermın s e uın e u unup • . , • 
bulnnmadığı hakkında Alman ma- mukunler Ulvıve ye 
kanılarından maliımut uteıni.şlu· Mülga yetimler sandığına Kadıkövünde HasJnpaşa mahalles:nde 
dir. Alman hariciyesi, bugünkü Kızlarağası çeşmesi .sokağında eski 3 yeni 2/~1 şayili ga,Yri.n:enkulürril 
askeri ve siyasi va:tiyet nazarı ipotek ederek ödüne aldığınız paraya mukabil 28 şubat 939 tnr:hine ka
dikkate alınırsa, sulh teklifi yap- dar müdavene seııe<line tevfikan faıı ve teberrü ile ıı;r•:kte cem'an ~6'71 
mak irin hiçbir sebep görülme - lira 68 kuruşun hini tahsiline kadar hesap edilecek falz \'C masarifi mu
diği beyan edilmiştir. I hakeme ile birlikte tahsili için yukarıda sözü geçen merhunun parava 
ÇÖRÇlLİN YENİ BEYANATI çevrilmesi için aleyhinizde yapılan icra takibi üzerine n:ımın:za ~ündo-

BEKLENİYOR 1 rilen ödeme emirleri adreslerinizin meçhul olması yüzünden bilo tebHI 
İngiliz Başvekili, Çörçil A\'am iade edilmiş oldui!undan İstanbul icra hakimliğince ödeme emrin:n bil' 

kamarasının ilk toplantısmda İta!- ay müddetle ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan tarih; il~ndan 
yanın Yunanistana hücumu ne . itibaren bjr av zarfında işbu borcu ödemeniz veya takip talebine karııa 
tieesinde tahaddüs edeıı vaziyet ve bir itirazınız varsa ilan tarihinden itibaren mezkur gün icin:!c bildir• 
belki de Yunanistana yapılacak meniz yine bu müddet zarfında itiraz etmez veya \'erilen n:üdd~t icin
ynrdnn hakkında beyanatta bu • 1 de borcu ödemezseniz rchnin paraya cevrilcceği ödeme en;ri tnbii~i m:)o 

lunacaldır. kamın~ kaim olmak üzere ilan olunur. 938/;)9~6 
Çörçiliıı Bitler - Peten görüş - · · mcıerine .ıe temas edeceği zanue- lstanbul Dördüncü icra ı İstanbul Dördüncü icra 

dilmektedir. Beya!latı müteakip Memur! ~ d 
bütün partilerin iştirak.ile bir mü- ugun an : M~murluğundan : 
zakere ) apılacaktır. Nitanta§ında Tetvikiyede Babıilide Tercüman solca

ğında 17 No. lı hanede mukim 
iken halen adreıi meçhul bu
lunan Sıhhiye memuru Asım'a 

SOVYETLERİN TUNA KOMİS - Çifte bakkallarda Ihlamur 
YPNUNA İŞTİRAKİ caddesinde 7 No. da mukim 

Tuna komisyonu mesai5inc tek-
rar başlamıştır. iken halen ikamatgih adresi 

Sovyetlerin komisyona iştiraki meçhul bulunan Fabna Zeh-
dolayısile. bu iştirakin bitarafhğa ra varisi kocası Kıımet vapu· 
mugayir olduğu hakkında İngille· ru sahibi Tevfik' e 
renin göndermiş olduğu protesto Hazinei maliyeye izafeten İstan-
notasına cevap vermiştir. bul malive muhakemat müdürlüi!ü 

Sovyet hiikO.meti eevabıuda ,ye· tarafından dairemizin 938/3983 sa
ni Tuna komisyonuna nıe~aisine yılı dosy:ısile 14 eyli'ıl 1336 tarihli 
iştirakinin bitaraflığı ihlal gibi te· ve 2849/13 Na. 1ı istikraz senedile 
llikki edilmesini doğru olmıyan 
bir iddia olarak tavsif etmektedir. mülga eytam sandığından istikraz 
DENİZLERDE MlJHı\REBELhR etmis oldufıtınuz 6076 lira 9 ku~ 

mukabil rehin olarak vermiş ol
Atinn radyosunun bildirdiğine 

göre. Korfonun şimalinde bir de- duj!unuz Erenkövünde mukaddema 
niz muharebesi olmuş ve bir bü· Kozv:rtal!ı elyevm Suadiye kôprü-
yiik İtalyan gemisi pek muhtemel başı esl:i 34 yeni 17 /17 Na. lı maa 
olarak yana yana şimale dofru bahce köşk ve yine İçerenköy Ü• 
kaçmıştır. küdar sokal!ında 97/98/2 Na. lı 16 

İngiliz harp g~milcrinin Kodo- dönüm 119 zira bir tarla ve yine 
nun 36 mil mesafesinde Levka• :ı- avni numaralı 4 dönüm 1195 zira 79 
dası eİ\•arında görüldüğü bildiril- santimden ibaret diğer taralnın 
mektedir. Bir Avustralya torpito- borcun ödenmemesinden dolayı 
sn da Pireye gelmiştir. rehnin paraya çevrilmesi volile ya-

İngiliz Hava Nezareti de veni _ pılan takip üzerine ikametııahmıza 
den iki İtalyan denızaltı ge~isinin gönderilen ödeme emri adresinizin 
imha edilmiş aldoğunu bildir _ meçhul olması yüzünden bila teb-
mektedir . li,ğ iade edilmis olduğwıdan İstan-

İSP ANYOLLAR TANCAYI bul icra Mkimliiiince bir av müd-
İLHAK ETTİLER detle ilanen tebligat ifasına karar 

T•ncada bulnnan İspanyol ku- verilmiş olduğundan isbu ilanın 
mandam, neşrettiği bir emirname tarihi nesrinden itibaren mezklır 
ile Tanca kontrol komitesinin ve borcu ödemeni-z veva takip lale -
teşrii meclisinin vazifesine niha.. bini? karsı bir itirazınız Tarsa yine 
yet ,·ermiştir. Bu suretle İspanya bu müddet içinde bildirmeniz, bu 
Tanca mıntakasınm tam ve mut· müddet icinde itiraz etmez veya 
lak suretle idaresini ele almak _ borcu ödemezseniz rehnin parava 
tadır. çevrilecel!i ödeme emri tebliği ma-
AMERİKADA CUi\ffiURREİSI kamına kaim olmak üzere ilan o-

SEÇİMİ BlJGtlN lnnur. 938/3983 
Amerikada Cumburreisi seçimi Ş h • • 

bugün yapılmaktadır. Her iki ta- e tr hyatrOIU 
rafın zimamdarları kendi namzef.. TEPEBAŞI DRAM 
!erinin muvaffakiyctinden emin KISMINDA 
görünmektedirler. İntihaba işti- Bu akşam saat 20,30 .ıaj 
rak edecek müntahiplcrin miktarı BiR ANA 
cndki intilıaplara naLaran (u - Şerrin her tarafına otobüs temin 
ladır. ed;Jmistir. 

Hazin: : mali\'O\'C izafeten İ<tJıa
bul M.al!\ e muhakemat 11".iidürll
[tü tarafından 18/10/931 tarihlı \O 
~79 sıra nuınaralı resır.i kayıt ye 
bordrova müsteniden elbise ve 
şapka avansından 6 lira 25 kuru
sun maa faiz ve masarifi icraiya 
ve ücreti vekaletle birlikte tahslll 
hakkında aleyhinizde yaptığı taklro 
bat üzerine adresinize gönderilen. 
ödeme emrine verilen mesruhatt• 
ikametııiıh adresinizin mechul ol
dui!u anlasıldığından İstanbul icrıı 
hakimliğince bir ay müddetle ila
nen tebliğine karar verilmis oldu
l!undan tarihi ilandan itibaren 
mezkO. r.ııün içinde işbu borcu öd• 
meniz ı.;eva bir itirazınız varsa yi .. 
ne bu müddet icinde yazı ile veva 
sifahen bildirmeniz aksi takdirde 
74 üncü ma<Me mııcibincc mal be
yanında bulunmanız lazımdır. B .. 
vanda bulunmazsanız hapis ile taıı
yik edileceiiiniz ve hakikite mu
halif bevanda bulunduğunuz tak· 
d;rde haoisle cezalandırılacağımıı 
borcu ödemez veva itiraz etmez -
seniz hakkınızda cebri kraya te
vessül olunacaiiı ödeme emri teb
lii?i makamına kaim olmak üzere 1 

ilan olunur. 935/822 

Şehir meclisinin yeni 
daimi encümeni 

Şehir Meclisi dün Valinin bi.r 
nutkile açılmıştır. Vali \'e Beledi
ye Reisi LO.tfi Kırdar bir •aat sü
ren bn nutkunda bir yıllık beled~ 
faaliyetini anlalm1" ve <iddotle a)... 
k:ışlanmıştır. ~ıüteakib~n yapıta. 
daiml encümen azaları intihabın
da Ekrem Tur, Rrfik AhnıPt, Tev• 
fik Amca. A.•nn, Biran. Fuat Faııhl. 
Supbi, A mi Adalı srcilmişlerdlr. 
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ıef aletti. Hiç bir 
Yazan: lalıendtt F. SERTELLi ' 

Balkan harbi, içtimai 
milletin tarihinde, bir 

tefessüh ettiği 
bu derece cemiyetin 

görülmemifti. 

O zamanki İstanbul meb'uslanndan 
Boca Mustafa Asım Efendi 

Bu cevabını. pa.,<;amn sadece ca· 
nmı sıkmıs dt'l!İl, ayni zamanda 
lrcndisıni bir havli ürkütmüş ola
cak ki, hemen elini pantolonunun 
arkasın agötürerek, rovelverini 
çekti: 

•- Aklını başına topla ... Ser.i 
Rebertirim ha' .. • 

Bu sıra<la kollarıma ı:!irdiler ve 
vaııondan dısan çıkardılar. Nazım 

a:ıasa. mei?er. kendisini vuracağımı 
ııannederek korkmuş. Halbuki ben 
4?la, askeri disiplinin ne demek ol-ı 
dui!unu çok iyi bilen ve fakat as
keri şeref ve haysiyetini bir bar
dak su ı?ibi, böyle bir yobazın a
yakları altına dökmiyecek kadar 
vazifesinı müdrik bir zabit oldu
.ı?ıımu arlat.mak istemiştim.• .. 

clleyeti nasiha> yahut. İstanbul 
halkının dediği l?ibi, meşhur cmus-ı 
kacılar. Hadunköyünden Si!'keci
ve döndükleri zaman. bu heveti İs
tasyonda karşılayan dairei mesiha
te mensup baz.ı sarıklı kimse ara
ımufa, Osmanlı darülfünunu (ila
tıivat suocsi) ne mensup sarıklı ve 
cı.imıelı b!r genç (1), Hadım kö -
vündcn ı?dı>n hevet azasına söv le 
bir sual sormuştu: 

, - A•kere zafer muskası dai(ıt- j 
tıi(ınızı du\·duk. Datnıa silahına ve 
iman;na davanarak harbeden Türk 
a..ı:rri şimdiye kadar hiçbir zaman 
bövle ı?Ühinç bir mevk.ie düsme -
mistir. Bu muskalarla düşmanı Ça
talcadan defetmek mümkün ola
cak mı?, 

Vlldızlı bayaiımu: ü2eı: inden aTiııı 
sürüp ~i'!Or, 'fürlrön .izzeti nef
sini kırmak icin ne mü:mkiinse va
ınlıvor ve köhne babı&J.iırin pinti 
nazırları, bu müthiş ve mütevali 
hakaretler karşısında ufak bir te
essür bile duymadan - sadece mev
irilerini muiıafaza etımek ikayııu
sile - zavallı milleti iii:fale dıevam 
ediyorlardı. 

Bu, içtimai bir sefaletti. Bir ce-
miyet.in, herhanııi bir millet.in ta
rihinde bu derece tefessüh. ettij!i, 
ibu derece hüviyeini kaybettij!i l(Ö

.rülınemift!. 
iNazun paşa artdt düşmanı Ça

talcada tevkif ederek. rneşlıur va
llfOnuna pestu sermiş: Hariciye Na
zın No.radön.ikvan efen<li, h~ 
netice vermiyen siyasi teşebbüs
lerine nihayet vererek. l!Ökten mu
cize bekliyen BizansWar ı!ibi, ma
nasız ve ııülünç bir 1.evekkül :için
de, hadisatın tabii seyrini takip e
diyordu. 

O güne kadar, Osmanlı devletini 
idare eden hlc bir kabine bu de
re-::e zillet ve meskenet ~inde kal
mamış, milleti ve memleketi bu 
derece felaket ve izmihlfıle sürük
leıneınişti. 

Memleketin istikbalini ııören -
!erden bazıları: 

- Paşam .. Nereye ııidivoruz? 
Diyerek, Kamil pasayı ikaz et

mek cesaretini ııösterıvor .. Kamil 
pasa bu itirazlara: 

- Hiçbir tehlike yoktur. Ati~n 
emin olarak, hadi.satı sükıinetie ta
~ ediniz. 

(Devamı var) 

lstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 
Kuruçe~mede ıabık Şey

hül'i•lam Cemalettin kötkün
de mukim iken halen ikamet
gah adreıi meçhul bulunan 
Satvet Lütfiye'ye 

Mülga yetimlı>r sandığına izaie
ten ·İstanbul maliye muhakemat 
müdürlü{[ü tarafmdan 11 eylıil 340 
tarihli senet ile tarafınızdan ala -
ca{!ı bulunan 3366 lira 59 kurusun 
15/11/936 tarihinden itibaren ber
mucibi ;-enet % 9 faiz ve i-c 3 ko
misyon v~ % 10 ücreti vekalet ve 
icra masraflarile birJi.kte rehnin 
paraya çevrilmesi yolile tak.ip ta-
lebinde bulunulmuş ve yeminli üç 

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~·--------
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ile t:edavı edJlir. 
Kanın en mühim unsuru, kırmızı yuvar
lakeıklardır. Onları daima çoQaltrne.kla 
vücudunuzun mukavemetınl arttırmış.' 
kansız1;Qı ve zafiyeti gidermiş oJursunu~ 
OESCHIENS şurubu; karı,' kuvvet. 

lştiha ve gençlik ten'lin eder. 
Botun hastalıkların nekahet devrele

rinde kemali emniyetle kullanılır ~ 

Reçete ile .. tıhr 

İstanbul u1i:re ı """" 11uku1ı: kA • 
Jcimliğinden: 

Beoik~ Sioan- mahall .. IDde 
Köprübaşı IOlı:llk l 7 /l No. da mulı:im 
kahveci' Mehmet Fericluai tarafından 

Kasmpaşada Karanlık çeşme sol<alım

da 11 sayılı evde kansı .V&lfi;ıoe Güler 
aloyBine açmış olduğu ~ma dava
ımıda müddeaa.leyhin lkaınetgAhı. meç
hwl olup dava arzuhali ve davetiye 
ınahkeme divanhanesine talik ve ga
.. ı.ıer ile de i!Anat icra edildiği halde 
1:e1me<liğinden muhakemenin gıyaben 

icra~ına ve davacı iddiasını f&hitle isbat 
etmesine ve evlenme cüzdanı ibraz. ey
lemesine ve muhakemenin 27/11/940 
aaat 14: e talik edilmiş olduğundan tayin 
ediJen günde gelmesi ve gelmediği 

takdirde de bir daha mahkemeye ka. 
bul edilmiyeceği gıyap kararı maka -
mına kaim olmak üzere illin olunur. 

40/886 

T Al'l.ÜLAYAR 
iYi CİNS 

DAYANIKLI 

UMUMİ ACENTALIGI: 

i.tanbul, Kutlu H•n 1/4. 

SATIŞ MAGAZASI: 
ANADOLU PAZARI, Sfrkeci. 
ZA.J:o'ER 1'Jçarcthancsi, Eminönü. 

A. Baroççi, Sultanhamam. 
BASRİ TUMER, Yeni Valide han •9 
Panciris ve Savaidis, Karaköy. 
Alberto ASSANTE, İstiklal caddesi. 

Taşra için acanta aranıyor. 

Üsküdar ikinci 5ulh hukuk mahke
mesinden: 

Kuzguncukta Bahçe sokağında 21 No. 
Ju hanede sakin iken 28/1/940 tarihin
de vefat eden Mihal kızı Marikadan a
lacak ve borç iddiasında bulunanlann 
bir ay ve veraset iddiasında bulunan
ların da i.ıç ay içhıde vesaik ve sene
datı kanuniyel<?rile birlikte mahkeme
mize müracaatları ve aksi halde tere
kenin ha2in1>ye teslim edileceği il~n 

olunur. 940/174 

İŞ ARIYOR 

' 

Şirketi Ha gri geden: 
1 - Kaba.laf iake?eainde Belediyemizce yapılın•~· .. u· 

ta olan rıbbm intaatı ıebebile araba vapurları 0 ?.d· 
müzdeki Pertenbe sabahından itibaren 20 gün ınu 
detle Kabatq iakeleıine uğramıyacaklardır. 

2 - Bu müddet zarfında araba vapurları ıerviıİ 
Kabataf yerine münhasıran Sirkeci ve Ü5 küdar h•111 

üzerinde tarifede yazı?ı ıaat?erde icra kılınacaktır 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kurufluklariD tedavülden 

rıJması hakkında ilan . .,..t' 
Gümüı; yüz kuruşlukların :yerine gümüı bir liralıklar dorp v• pı) ·~ • 

.1'111cı 
k.Ati miktarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 

nun -~94_~ ~hinden sonra tedavülJen kaldu-~lmasl k~rarla~tırılrr.ıştır: ·ul r 
Gumuş yuz kuruşluklar 1 ıubat 1941 tarjbındcn Jtıbarc:n nrtık t('ci.ı\' .Jef11ct 

yecek ve ancak ynJnız mal sandıklariJe Cumhuriyet merkez bankası ~u~ ır..ı 
kabul edilebilecektir. Elinde gümü.ş yüz. kuruşluk buiunanların bunları ~ 
sandıklarile Cumhuriyet merkez bankası &ubelerine tebdil ettirınclcrı _./ 
olunur . 7025 - 10216 _......-.-; 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKf~ 
İstanbul Dördüncü icra M~murluğundfl11 : d• 
İstanbul !,bankası arkasında Aşıri hanında 9 num•~:Jel• 

mukim iken halen ikametgah adresi meçhul bulunan Ce 
tin Rüttüye 

1 
~ 

Sultanahmet üçüncü ırulh hukuk hakimlii!inin 939/534 sa~~~b•11 
11/10/939 tarihli ilamına müsteniden hazinei mdiyeye izafeten } 5

1
irs sO 

maliye muhakemat müdürlüğünün sizden matlubu bclunan lo •e icrl 
kuruşun :; 5 faiz ve '." 10 ücreti ve!<aletle 127 kuruş rnahkcıne 'a eııı'1 
masraflar ile birlikte tahsili talebini mutazammın tanzim eddcn ıcr JıV:. 
ikametı?ahınıza ı?Önderilmiş ise de adresinizin mcchul bulunnıaS:ddeıJe 
bile bila tebliğ iade edilmiş olduğundan icra emrinin 15 ııün "'~i iljll" 
ve bir ııazctc ile ilanen teblii!ine karar verilmis olduğundan tarı it '11e:" 
dan itibaren 15 ııün içinde işbu bor ~u ödemeniz aksi halde tet~~a~~c
ciinden veva tenwiz veyahut iadei muhakeme yolile ait oldui!tı prı j;r' 
me<ren icranın ııeri bırakıldığına dair bir karar getirMedikcP cc nıı bır" 
yapılacağı ve yine bu müddet içinde mal beyanında bulunrrı~,aP(i.I 
lunmazsanız hapisle tazyik olunacai!ınız ve ha'dkate mu'ıaJ.f ıcb ı~ 
bulunduğunuz takdirde hapisle cezalandırılacağınız icra cn:;rı ./ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. rı ~ · 1553!------

lshınbul · D.ördüncü icra Memurluğund•11 : dii 
Taksimde Kurabiye &okağında 20 No. lı apartıın:ı~ı~ef 

rdüncü daireıinde mukim iken halen ikametgah adresı 
hu! bulunan Prabyan'a , .~ 

Delikanlı'" çok sövl<'t.me<len ve 
'kPndifine cevap vermeden vaka -
lat.mışlar, merkez kumandanlığına 
(!Ötürcrck a<keri divanı harbine 
verrnı~Ierdi. 

ehli vukuf tarafından merhun bu- 1----------------------------- A:z. bir ücretle kHtip1ik ve muhase -
bceilik YC buna müm:ı:,il islerde ve a
yak hizm<"tleri olan hususi müesseseler
de çahşmak için iş arıyorum. 

Hazinei maliyeye izafeten İstanbul maliye muhakcnoat rr.ut, P'~ 
tarafından dairemızin 940/2650 sayılı dosyasile alevhinizdc Y.aı;.·İiı ·:rı: 
hıı:!iliz lirasının hululü vade tarihi olan 26/1/339 tarihindeki Jnı?_1,İI ,. ~ 
sının (782) kuruştan Türk parası tutarı olan 24724 liranın hultı·53ri!,'" 
t~rihinden iti~arrn % 9 faiz ve % 10 ücreti_ vekfıletk ve .icra nı: s -e 
bırhkte tahsılı ıçın merhun bulunan Beyoglunda Husrvınıı~·' ]laıle 'ı 
sinde caddei kebirde 175 No. lı dükkanı müştemil Kuloj:lu ına173 ,-e .e 
sokağında 4 No. lı b!r bap menzil ve ayni yer ve sokakta rsk.1. ·trııl;I ' 1 
ve yeni 189, 191, 191/1 kayıt numara'ı müşterek menzili nıus usttı1'~ 
Hüseyinağa mahallesinde caddei kebirde 173 No. lı dükkanı ı:"k b;~ı 
Kuloğlu mahalle ve sokaj!ında 2 No. lı bir bap menzil ile cac!riel pıı!aı. 
175 No. lu dükkiı.nı müştemil ayni mahalde 4 No. lı mcnzılın rı ao·,. 
çevrilmesi talebi le tanzim edilip namınıza ııönderilcn ödeme crrı d~' j 0 
sinizin mcçhd olması yüzünden bila tebli<'< iarle edilmis oldu~u;Bi !!lı' 
tanbul icra hakimliğince esas 940/3398, brar 40/701 No. lı "?. e ~·r·t 
tarihli kararile bir av müddetle ve bir ııazete ile ilim en teblı~ın .ne • ~J 
verilmiş oldui?undan işbu emrin ilanı tar;hinden bir a,· icındr · 1~e ı 
borcu öd.~cniz ."eya t~ip !alebine karsı .?ir itir~zıruz .. var>~ ~ı ,c, 
muddet ıçınde bıl<lırmenız lazımdır. Bu muddet ıcınde ıtıraz et:ı 111 ti' 
borcu ödemezseniz rehnin paraya cevrileı.-ei!i ödeme cmrı te 

Heyı>t Hadımkövünden döndük
ten sonra. ıııiva ordumuz harekete 
ııececek \'e bu suretle bfryük bir 
2afer t .. ır;n edilecekti. 

Hıçbır sev yapılamadı. Nazım 
paşa, m.;'. tcşem vaı:onunda ickili 
2:vafetlcr vermei!e. Tokatlivandan 
ilfadmnkövüne vemekler, sampan
vala• ta :ıtrn"~a bos!adı. 

Harp cephesi askerimiz icin ölüm 
kayııaıı.. büyükler iMn eksantrik 
ibir nrş'e ,.e sefahet veri olmuştu. 

Kral Ferdinond ordnsile Edirne
V<' ıı re. ken, verlrı-e serilmis av-

(1) Adı Emlr.:di, Fatıhde ikamet e
derdi. Babası Balkan harbinde şehit 
olmuştu. Ketıdi~nde, babasının hesa -
bın1 mE'.s'· 1Jt'rinden sormak h:.tk:kını gö
ren ateşli, ,·atan•evcr bir grnc;tl. Umu
m! harpte Çanakka1ede yar<ihınıp İs -
ttınbula ge-lmişti. Bir dtıha kf!ndi!iıini ıö~ 
remedrri. Öldu mo, yaşıyor mu? Bil
miyorum. 

lunan Kartal Dolayoba kariye de
runünde 1-2 No. lı 4595 metre mu
rabbaındaki hane ve araziııize 620 
lira ve yine avni karivede Kocade
re mevkiinde 4-5 No. lı gayrımen

kule 150 lira ve vine ayni mev'kide [ 
5-6 No. lı ı:?avı'imenkule 150 lira 
ve yine ayni karivede Göz -
<!aih mevk.iinde 8 No. lı tar -
lava 500 lira ve \'İne avni kariye<le 
Pendik civarında Kolfat mevkiin
de 10 No. lı tarlaya 50 lira kıymet 
konulmuştur 

icra ve ifliıs kanununun 102 inci 
maddesine tevfikan mahallinde za-1 

bıt varakası tutulurken hazır bulun
madı~ınızdan isbu il5nın tarihi 
nesrinden itibaren mezkur kanu
nun 103 üncü maddesine tevfikan 
15 gün icinde zabıt varaka-'ını tet
kik ve b>r divece~ıniz varsa bildir
mer z lüzumu 103 üncü nrndde mu
cibine<' ihbar varakası tebliğı ma
kamına kaim olmak üzere iliın o-
lunur. 939/3802 

. . ~ 

YAVUZ ULTBN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 32 Yazan: M. S~Mİ KARAVEL I 

Sahte kaçış 
Y nvuzun birçok vuzeravı ve ye

niçt.'rllcri katleyle>dikten sonra 
ycptıı:; tcns'k ışiı.de muvaffak ol
duğu göriilüyordu 

Yeniçeri ocağ: hususiyet ı.rze
derı bir rr.evzudu, bir tr•ı:il:ittı. 

·'Devlet içırıde devletti. 
Fatih J!ıbı bır şahsıyete IS\ an e

den \'C'n.çcrıler, Yavuz hl~ kafa 
tu trmıştu. 

Fakat bu sahi.pkranfor bu azılı 
dcvı;.rme ocaı"t:nı zaptırapt altına 
almasın. bı~ıı:işler onların dPvlet 
işlerine müdahalf'lerını Jwsrct:ruş-

birden durdu 
yan.ar. yeniçerılerın elile .:ılmuş
tur ve bu isyanlar devleti kerrjr -
miştir 

Denebil'r ki. Osmanlı irnpnra -
torluğunun inhitatı ve inkıraz de
\·ırleri hep yeniçeri asilerın:n ve 
bunlarır. tahakaı devlette ve halk
ta vücude getirdikleri t.:ırurıları -
n.n mevcudiyetlerile Ya.Kİ olmuş
tur. 

Bu asi t<'Ş'kila t bir sın, f ı rmıh
sustu. Avrı ,.e hususıyet ibraz eden 
bir tarıkalti. Bekta.şı tarıkı ;d; 

Bekta<ı tariki, Os!T', nlı ımpa
ratorlul'ıunu !çind n f( thcyl<·mış-

1 
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taşi idiler. Yalnız, ulema bu~dan 
harıç kal::vordu. 
Bektaşihk, üçüncü Selim dev -

rine kadar hükmünü icra etmıştir. 
Kabakçı Mustafalara kadar bek
taşi ocaj!ının alemdarı olm;:ı,lar
dır. Devlet, padişah, hemen her 
kuvvet veniçeri ocağına tabi idı. 

Üçüncü Selimin katli, hm.dan 
evvelki padişahların hal'i n katli 
hep ycnicerilij(ln eseri idi. 
Osmanlı imparatorluğunu iki 

kuvvet kemirmiş ve öldürmüştür 
divebilirız. 

Bunlardan biri bektesi orağı o
lan yeniçeri orousu .. diğeri de ye
nicerilerin ilgasına ve ıbekt~ı o
cağını kökünden silip süpüren 
farmasonluktw·. 

Ücünrü Sellin devrinde farma
ı;onluk Turl<iyeye girmeğ" başla
~tır. Fransa inkılabının T'irki
yeye getird;ı::ı farmasonluk Laz> 
ri.cal arasına girmeğe muvaffak 
olımuştur. 

Farmasonluk, kudret \'e kuvvet 
bulmak kin. yenic;eri ocağım kar
sısınde1 C'Ilj?el J:ıu]dUkUndan bl! asi 
VP devlf'te mU~tC'vli olmus ı:.lan 
hıvv<'tı yok rtmrı::c t.-v~ü 1 ey-

İsmirde: Ba.JcıJar t'addcM 225 :\1. hvzi K~h 

yeniçerıve ıkarşı aldığı vaziyet, 
teceddüt fikirleri farmasonlui;ın 
verdiği fikirlerdir. 

Yeniçeriler ki, bektaşi ordusu o
lan bu kuvvet ve bunların hibıisi 
olan rıcal ve vüzera kuvvetlerinin 
karşısında yeni bir kuvvet vücude 
petirildii!ini görünce şahlanmı~lar
dır. 

Bu şahlanan kuvYetleıin ilık söz
leri şu olmuştur: 

- Nizamı cedit, teceddüt, birer 
b€'d' a ttir. .kiıf irlik tir.. dinsizi ik lir .. 
Şeriat elden gidiyor. Ne dur~rsu2? 
Kafirlere karşı koyun!. 

Halk. asıl davanın ne olduğunu 
bilmedici için hiç şüphesiz şeriat 
ve din tarafını aldı. 

Yani, bilmiyerek yeniçc·riieri 
tuttu. Bu suretle bektaşiliğe kuv
vet \'ermiş oldu. 

Halouki asıl hareket farmfüon
larla. •bektaşiler arasındaki fikri 
çarpışmada idi. 

Farmasonlar, Osmanlı impata -
torlui!ıınu teceddüt ve inkılap fi
kırl!'rile elde etmeğe çalışıyedar
dı 

Jladı..<<'kr, faıınasonlara yaıdım 
edıvordu. Çünkü. y•eniçeri ocağı 

ı olan yeniçeri rnuhareı1ıl'<len kaçı
yordu. 

Çünkü. yeniçeriyi doyuracak is
tila hai'eketleri durmuştu. İstila 
harekelleri tabiatile durunca .. ye
niçeri çapulunu, ya.ğımasını, ;ıar
tini dahilde icraya başlamıştı. Dev
lete, millete hüoum ile yağmaker!ik 
ediyordu. 

İstila devirlerinde yeniçeriler 
her türlü fazahetlerini bozuk ka
ra-kterlerini girdikleri ecnebi mem
leketler dahilinde icra ey ledBtle -
rinden bu taı;kınlıkları olduğu yer
de kalıvor, üste de mübah görü _ 
lüyordu. 

F'akat istila devirle<"i durunca 
bu asi kuvvetler, bu doymak bil
mez devşirmeler devlete ve mil
lete müstevli oldular .. 

Hepimi1.ce malumdur ki, yeni
çeriler üçüncü Selimin katlinden 
sonra Rus.;uktan İstanbula gelen 
Alemdar Mustafa paşadan iyi bir 
kötek vemişlerdi. 

Alemdar Mustafa paşa, yeniçe
rilerin ileri ı;:elenlerini katletmiş, 
ortalığa bir korku nizanu vermişti. 

Alemdar Mustafa paşa}'l. hare
kete getirenler farmasonlardı. RU&-

kamına kaim ohrak üzere ilan olunur. 940/2U"0 _ / 
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